
























Muito mais que 
árvores: serviços 
ambientais

Quais serviços ambientais 
são medidos no Agua Salud 
(Água Saúde)?

Nesta edição falta responder quais árvores seriam melhores para 
semear, como e quantas plantar e a quantidade de bosque que 
devemos cuidar. São perguntas muito difíceis: cientistas do 
mundo todo trabalham para tentar respondê-las e o fazem 
tentando aprender mais sobre os serviços ambientais de 
bosques e árvores. Um deles é Jefferson Hall, do Instituto 
Smithsonian de Pesquisas Tropicais no Panamá, que é 
encarregado do Agua Salud (Água Saúde), um experimento em 
grande escala que abarca 850 hectares na Bacia do Canal do 
Panamá, e que recebe o apoio do HSBC Climate Partnership*. Jeff 
nos conta: “Este experimento busca responder como os serviços 
ambientais entre bosques, plantações de árvores madeiráveis e 
pasto para gado mudam. Os riscos de inundação diminuem 
onde há bosques?  Durante a estação seca, onde há mais água 
disponível? Quais árvores captam mais carbono? Quais atraem 
mais biodiversidade? Agua Salud (Água Saúde) também fará a 
comparação entre os bosques jovens e os mais maduros, e o 
reflorestamento com teca frente a espécies nativas da área. 

Absorção de CO2 
pelas árvores

O ciclo da água

A biodiversidade

Cada tipo de vegetação estudada cobrirá uma 
“micro-bacia”, ou seja, o terreno que fornece 
água a um riacho. Serão instaladas pequenas 
represas na saída dos riachos para poder 
medir a quantidade de água o ano todo. 

Em cada tipo de ambiente são realizados 
catálogos das diferentes classes de animais 
e plantas todos os anos.

O crescimento do diâmetro das árvores é 
medido: dependendo de quanto “engordam”, 
poderá ser estimado quanto CO2 é consumido.  

As árvores nativas do 
Panamá e do Neotrópico
10 das 12 espécies de árvores nativas descritas nas próximas 
edições dominicais desta série fazem parte do experimento 
da Agua Salud (Água Saúde).  Aprender mais sobre as árvores 
ajudará a utilizá-las e cuidá-las com mais sabedoria.  
Lembre-se que as árvores nativas são casa para nossa grande 
biodiversidade, beleza, descanso, cultura e...nossa melhor 
defesa contra o aquecimento global!

*O HSBC Climate Partnership é uma iniciativa do banco HSBC conformada pelo Instituto 
Smithsonian de Pesquisas Tropicais, Earthwatch, The Climate Group e WWF. Durante quase 100 
anos, o Smithsonian tem gerado valiosa informação científica, revolucionando a biologia tropical. 
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Salvar 3,284 árboles
Ahorrar 4,068,891 galones de agua
Ahorrar 778,500 Kw/hr de energía
Ahorrar 415.2 barriles de petróleo

*Cifras de enero del 2009 a la fecha

Nuestras iniciativas ambientales son 
una realidad que generan beneficios 
importantes.

Estos resultados representan:

! Reciclaje de plástico PET con Swisscontact: 
6,280 libras recolectadas en 5 escuelas.

! “Tu Papel Cuenta": 191 toneladas de papel 
bond, periódico y tetrapak recolectadas en 
6 supermercados.

! Bolsas Reutilizables: 180 mil distribuidas.


