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 • Esponjas gigantes. As florestas agem como esponjas gigantes, absorvendo chuvas durante a estação úmida 
e liberando-as lentamente durante as épocas de seca. As florestas fornecem filtragem natural e sistemas de 
armazenamento que fornecem cerca de 75 por cento de água globalmente utilizável. As raízes das árvores e a 
serrapilheira criam condições que promovem a infiltração da água da chuva no solo e, em seguida, para as águas 
subterrâneas, fornecendo estoques durante os períodos de seca1.

 • Em dólares. Há uma série de estimativas para o valor da regulação e abastecimento de água. Um estudo coloca a 
figura em 2,3 trilhões de dólares2 globalmente. Outro estudo, na China, com foco em nível nacional, estima que o valor 
da função de armazenamento de água das florestas daquele país está estimado em 7,5 trilhões de yuans (cerca de US$ 
1 trilhão), três vezes o valor da madeira em suas florestas3. Outro estudo calculou que a presença de floresta no Monte 
Quênia propiciou ao país a economia de mais de 20 milhões de dólares ao proteger as bacias hidrográficas de dois dos 
principais sistemas fluviais de Quênia: Tana e Ewaso Ngiro3. Hoje, pelo menos um terço das maiores cidades do mundo, 
como Nova York, Cingapura, Jacarta, Rio de Janeiro, Bogotá, Madri e Cidade do Cabo, retiram uma parte significativa de 
sua água potável de áreas florestais4.

 • Remoção de poluentes. Árvores e florestas melhoram a qualidade do fluxo e da saúde das bacias hidrográficas, 
diminuindo a quantidade de escoamento de águas pluviais e de poluentes que atingem as águas locais. Elas 
absorvem nutrientes e poluentes dos solos e da água através de suas raízes, transformando-os em substâncias 
menos nocivas5. As florestas também mantêm a alta qualidade da água, minimizando a erosão do solo e reduzindo a 
sedimentação. O desmatamento geralmente aumenta a erosão, resultando em maiores concentrações de sedimentos 
no escorrimento superficial e assoreamento dos cursos de água6.

 • Proteção contra inundações. A capacidade das florestas de reduzir a incidência e a gravidade das inundações à 
jusante, associadas a grandes eventos de chuva, pode ser mais limitada do que se pensa. No entanto, a manutenção 
da vegetação natural em bacias hidrográficas e nas áreas de matas ciliares pode reduzir enchentes e picos de cheias 
através do efeito esponja das florestas em pé e diminuir os impactos prejudiciais das inundações locais, pelo bloqueio 
do caminho da água com troncos de árvores, galhos e outros detritos florestais7.

 • Significado global. Uma pesquisa recente8 destaca a importância global das florestas na reciclagem da precipitação 
e das águas subterrâneas para suportar os ciclos hidrológicos em escala continental e intercontinental. Nessas escalas, 
a perda e degradação das florestas parecem ter efeitos deletérios sobre as chuvas9. Esses resultados sugerem que 
as relações floresta-água nas escalas continentais e intercontinentais são diferentes daquelas na escala de bacias 
hidrográficas, onde o desmatamento pode aumentar a produção de água na bacia hidrográfica.
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 • Exemplos de impactos em escala continental. O desmatamento e a degradação florestal em uma área podem 
afetar padrões de chuvas em outras partes do mundo. A umidade evaporada no continente euroasiático é responsável 
por 80 por cento dos recursos hídricos da China. Na América do Sul, a Bacia do Río de la Plata depende da evaporação 
da floresta amazônica para 70 por cento dos seus recursos hídricos. A Bacia do Congo é uma importante fonte de 
umidade para a precipitação no Sahel10.
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Esta pesquisa foi conduzida pelo CIFOR, como parte do Programa de Pesquisa do CGIAR sobre Florestas, Árvores 
e Agroflorestas (CRP-FTA). Este programa colaborativo visa melhorar o manejo e o uso de florestas, agroflorestas 
e recursos genéticos de árvores distribuídos por toda a paisagem, de florestas a fazendas. O CIFOR lidera o CRP-
FTA em parceria com Bioversity International, o CIRAD, o Centro Internacional de Agricultura Tropical e o Centro 
Mundial Agroflorestal.


