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Na 68ª sessão da Assembleia Geral das Nações Unidas, 
2016 foi oficialmente declarado como “Ano Internacional 
das Leguminosas” (AIL).

A Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a 
Agricultura (FAO) foi designada para implementar o AIL 
2016 em colaboração com governos, organizações 
relevantes, organizações não governamentais e outras 
partes interessadas.

O Ano Internacional das Leguminosas 
conscientizará a população sobre esses 

importantes cultivos, que são essenciais para a 
agricultura sustentável e a nutrição

José Graziano da Silva, Diretor Geral da FAO
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POR QUE SÃO IMPORTANTES?O QUE SÃO LEGUMINOSAS SECAS ? OBJETIVOS-CHAVE

ANO INTERNACIONAL DAS LEGUMINOSAS

As LEGUMINOSAS SECAS são um tipo de 
cultura produzida unicamente para obter 

sementes secas. Feijões, lentilhas e ervilhas são 
as variedades mais conhecidas e consumidas.

As leguminosas secas contêm benefícios 
importantes para a saúde

Elas são recomendadas para prevenir doenças 
crônicas e a obesidade.

As leguminosas secas contribuem para a 
segurança alimentar em todos os níveis

Elas são produzidas e consumidas em grande 
quantidade nos países em desenvolvimento.

As leguminosas secas têm um grande 
valor nutricional

Elas são uma fonte fundamental de proteínas 
vegetais, aminoácidos e outros nutrientes 
essenciais.

As leguminosas secas promovem a 
agricultura sustentável e contribuem para a 
mitigação das mudanças climáticas

Suas propriedades fixadoras de nitrogênio podem 
melhorar a fertilidade do solo e reduzir a pegada 
de carbono.

Promover o reforço da 
pesquisa

Promover os vínculos 
para aumentar a 

produção mundial de 
leguminosas secas

Conscientizar sobre os benefícios 
das leguminosas secas, incluindo 

a agricultura sustentável e a 
nutrição

Promover o valor e a 
utilização das leguminosas 
secas  em todo o sistema 

alimentar

Abordar os desafios do 
comércio das leguminosas 

secas

Advogar para um 
melhor uso das 

leguminosas secas na 
rotação de culturas
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