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As agroflorestas e a segurança alimentar e nutricional sustentáveis 

 

 

A passagem do Dia Mundial da Alimentação, celebrado anualmente em 16 de outubro pela 

Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO/ONU) em mais de 150 

países, tem o intuito de sensibilizar a sociedade global para uma realidade cruel: mais de 820 

milhões de pessoas estão passando fome no mundo, segundo o último levantamento da FAO 

relativo ao ano de 2017.  

 

Na América Latina e no Caribe são mais de 39 milhões vivendo subalimentadas. Ainda de acordo 

com o relatório “O Estado da Segurança Alimentar e da Nutrição no Mundo 2018”, uma em cada 

nove pessoas no mundo foi vítima da fome em 2017. O levantamento trouxe também um 

indicador de insegurança alimentar grave, calculado a partir de pesquisas em domicílios. Na 

América Latina, em 2017, foi identificado um aumento nesse indicador (insegurança alimentar), 

cujo índice saltou de 7,6% em 2016 para 9,8% em 2017.  

 

Os números, segundo os especialistas da FAO/ONU, mostram que é preciso redobrar os esforços 

de governos e sociedades para que o compromisso de erradicar a fome no planeta possa ser 

cumprido até 2030, como prevê um dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. 

 

Além do alerta global diante dessa situação que afeta milhões de pessoas em todo o mundo, a 

data possibilita reflexões e debates sobre a relação existente entre modelos de produção de 

alimentos e Segurança Alimentar e Nutricional, esta entendida como o direito de todos ao acesso 

regular e permanente a alimentos de qualidade, em quantidade suficiente, sem comprometer o 

acesso a outras necessidades essenciais, tendo como base práticas alimentares promotoras de 

saúde, que respeitem a diversidade cultural e sejam social, econômica e ambientalmente 

sustentáveis.  

 

É a oportunidade para dar visibilidade e valorizar os sistemas agroflorestais inspirados na 

natureza como o modelo que alia a produção e a oferta de alimentos diversificados com a 

sustentabilidade social, econômica e ambiental, tal qual vem sendo praticada há cerca de 20 anos 

pelas famílias de agricultores e agricultoras associadas à Cooperafloresta - Associação dos 

Agricultores Agroflorestais de Barra do Turvo e Adrianópolis, na região do Vale do Ribeira 

(SP/PR). Numa interação cooperativa com a natureza, estas famílias agrofloresteiras estão 

fazendo sua parte para garantir o direito humano a uma alimentação de qualidade  ao mesmo 

tempo em que ajudam a cuidar do meio ambiente. 
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E o “Projeto Agroflorestar: Vale do Ribeira”, realizado pela Cooperafloresta e patrocinado pela 

Petrobras, através do Programa Petrobras Socioambiental, está contribuindo, com diversas ações 

e parcerias, para fomentar a expansão de áreas de agrofloresta no Vale do Ribeira, bem como 

para incentivar a criação de hortas agroflorestais em escolas públicas, cobrindo pequenos 

espaços com toda a diversidade de alimentos que um sistema agroflorestal agrega e oferece para 

a alimentação e nutrição humana.  

 

A produção diversificada das 78 famílias da Cooperafloresta abrange atualmente mais de 120 

variedades de alimentos, entre frutas, hortaliças, leguminosas, tubérculos e raízes, cereais e 

palmitos. Cerca de 360 toneladas de alimentos são 

comercializadas por ano em mercados locais - como 

feiras agroecológicas/orgânicas e em mercados 

institucionais - com destaque para as diversas 

variedades de banana, além de inhame, abacate, 

limão, entre outras, perfazendo uma média de 33 

toneladas/mês de alimentos comercializados. Mas, 

considerando que aproximadamente 30% dos 

alimentos produzidos ainda encontram dificuldades de 

aquisição pelo mercado, a produção total de alimentos 

na Cooperafloresta gira em torno de 480 

toneladas/ano. 

 

 

É muita variedade e saúde servida à mesa, tanto das famílias agricultoras quanto dos 

consumidores, que têm a possibilidade de acessar - nos mercados locais, de forma regular e 

frequente - alimentos diversos e saudáveis do ponto de vista nutricional e ambiental, livre de 

agrotóxicos e que respeitam a diversidade cultural local.  
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pesquisa publicada no livro“Agrofloresta, Ecologia e Sociedade”, Editora Kairós,  2013. 

Trecho de agrofloresta da família de 
Sezefredo G. da Cruz. 
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------------------------------------------------ 

 

“Projeto Agroflorestar: Vale do Ribeira” 

Realização: Cooperafloresta - Associação dos Agricultores Agroflorestais de Barra do Turvo e 

Adrianópolis 

Patrocínio: Petrobras, através do Programa Petrobras Socioambiental 

 

Contato: 

Cooperafloresta: (15) 3577-1460 // (15) 99618-9890 

Estrada SP 552/230, km 29,5 – Bairro Bela Vista 

Barra do Turvo – SP - CEP: 11955-000 

Site: https://www.cooperafloresta.com/ 

Facebook: https://pt-br.facebook.com/cooperafloresta.agroflorestar/ 

https://www.cooperafloresta.com/https:/www.cooperafloresta.com/

