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DIA MUNDIAL DAS ZONAS HÚMIDAS 2011

ZONAS HÚMIDAS 
E FLORESTAS

NADA É MAIS BELO DO QUE A 
BELEZA DE UMA FLORESTA 
ANTES DO AMANHECER.

A QUEM NOS DIRIGIMOS?
Os nossos folhetos do DMZH são dirigidos 
primordialmente aos actores principais do DMZH de 
todo o mundo. O deste ano pretende consciencializar 
sobre o panorama geral das florestas e zonas húmidas 
a fim de ajudar a transmitir mensagens sobre o tema a 
nível nacional e local. Mas também está dirigido a todo 
aquele que tenha um verdadeiro interesse por zonas 
húmidas e possa de alguma forma melhorar a forma 
como entendemos e gerimos as nossas zonas húmidas.

As florestas desempenham um papel fundamental nas nossas vidas – para a água, meios de subsistência, recreio… e muito mais

O nosso tema do DMZH 2011 são 
Zonas Húmidas e Florestas. O 
tema deste ano é particularmente 
apropriado, pois as Nações Unidas 
declararam o ano de 2011 Ano 
Internacional das Florestas, como 
tal representa uma oportunidade 
ideal para que a Convenção de 
Ramsar se centre num tipo 
particular de floresta, aquelas que 
muitas muitas vezes, ou sempre, estão húmidas, como os mangais, florestas 

inundadas, florestas de turfa, etc. E que melhor ocasião do que esta 
para analisarmos a importância que estas zonas húmidas têm para as 
pessoas, quer vivamos perto delas ou não devido aos numerosos 
benefícios que nos fornecem? Também é uma boa oportunidade para 
nos centrarmos nas muitas ameaças que enfrentam.
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ZONAS HÚMIDAS
FLORESTADAS

O que se entende exactamente por 
zonas húmidas florestadas? Existem 
florestas terrestres secas, mas 
também existem os que se 
encontram mais húmidos de forma 
permanente ou com frequência. 
Ramsar possui um sistema de 
classificação detalhado  de definição 
de zonas húmidas que serve de 

apoio à designação dos Sítios 
Ramsar (Zonas Húmidas de 
Importância Internacional), e neste 
sistema distinguem-se os seguintes 
três tipos amplos de zonas húmidas 
florestadas:

Zonas húmidas Intertidais
florestadas: incluem mangais, 
pântanos de Nipa e florestas 
inundadas por marés de água doce.

Zonas húmidas florestadas de 
água doce: incluem florestas 
pantanosas de água doce, bosques 
inundados sazonalmente e pântanos 
arborizados; e

Turfeiras florestadas: incluem  
florestas de turfa.

O QUE É UM SÍTIO RAMSAR?
Todos os países membros da Ramsar 
devem designar pelo menos uma Zona 
Húmida de Importância Internacional, 
geralmente conhecidos como “Sítios 
Ramsar”.

O QUE SÃO ZONAS HÚMIDAS?
São lugares que estão húmidos de forma 
permanente ou com frequência, como os 
lagos, rios, lagoas, salinas, pântanos, 
turfeiras, florestas de mangais, praias de 
areia, recifes de coral… e outros

Ainda que seja difícil avaliar 
exactamente a superfície existente 
em todo o mundo de zonas 
húmidas florestadas, mas podemos 
dizer a quantidade dessas zonas 
húmidas que são Sítios Ramsar: 
dos 1.891 Sítios Ramsar (em Julho 
de 2010), 825, que abrangem uma 
superfície total de 79 milhões de 

Os três tipos de zonas húmidas 
podem classificar-se como 
florestas pantanosas, definidas 
como zonas húmidas com 
vegetação lenhosa. O tamanho 
das árvores das florestas 
pantanosas pode variar desde 1 ou 
2 metros até 50 metros. As 
florestas pantanosas continentais 
protegem as bacias de captação 
enquanto que as florestas 
pantanosas costeiras protegem as 
costas contra as tempestades, e 
nalguns casos, contra a subida do 
nível do mar. Todos os pântanos 
fornecem peixe e muitos outros 
alimentos de origem aquática, 
tanto animais como plantas, que 
são consumidos pelos seres 
humanos em todo o mundo; 
oferecem diversos habitats para 
uma gama impressionante de

hectares, possuem pelo 
menos uma parte da 
zona húmida florestada 
nos seus limites, 
equivalente a 53% da 
superfície dos Sítios 
Ramsar no mundo.

As zonas húmidas florestadas são frequentemente locais de beleza natural bem como fornecedores de outros benefícios para as pessoas.

espécies animais e plantas, contribuindo 
assim de forma significativa à biodiversidade 
global, e o que é mais importante, fornecem 
apoio às comunidades locais. Em conjunto, 
o valor económico dos serviços fornecidos 
pelas florestas pantanosas supera em muito 
o valor obtido geralmente a curto prazo pela 
drenagem e conversão das zonas húmidas 
para outros usos.
É claro que as zonas húmidas pantanosas 
são armazéns de carbono particularmente 
importantes: a sua destruição libertaria 
quantidades imensas de carbono para a 
atmosfera e eliminaria a possibilidade de 
captação do carbono (“sequestro do 
carbono”) no futuro, adicionando outro mal 
aqueles que já enfrentam as alterações 
climáticas. A figura 1 indica a capacidade  
de armazenamento de carbono que se 
perde quando se usam mal estes tipos de 
florestas pantanosas  (e outras zonas 
húmidas) e degradam-se  em vez de 
funcionar de forma natural.
O que ameaça estas zonas húmidas? A 
necessidade de terras para o 
desenvolvimento urbano, até à sua 
conversão para agricultura e aquacultura, 
extracção petrolífera , excessiva extracção 
de água a montante e muitas outras; em 
essência muitas das ameaças que as outras 
zonas húmidas também enfrentam.
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Fig.1 – Avaliação comparativa da capacidade de armazenamento de carbono dos diferentes tipos de zonas húmidas

Zonas húmidas artificiais

Zonas húmidas costeiras

Zonas húmidas continentais

Degradado
Funcionamento de forma natural

Arrozais
Reservatórios e barragens, locais após a extracção mineral…

Aquacultura costeira/maricultura
Zonas húmidas de tratamento 

Mangais
Recifes de crustáceos

Recifes de corais
Lodaçais, planícies de maré, praias

Perto da costa: pastagens marinhas, algas pardas (kelp) , complexos de macroalgas
Lagoas salinas/costeiras

Sapais

Florestas pantanosas de turfeiras tropicais
Turfeiras tropicais não arborizadas

Zonas húmidas não arborizadas de zonas temperadas, alpinas e boreais
Zonas húmidas arborizadas de zonas temperadas, alpinas e boreais

Solo turfoso: nascentes de água doce, pântanos, turfeiras inclinadas, oásis…
Florestas ripícolas 

Floresta sazonalmente húmida: pântanos 
Tundra
Salinas

Natural: lagos, lagos glaciares
Solo mineral: nascentes de água doce, oásis, lagoas, cársicos...

Permanente: zonas húmidas de depressão, oásis, lagoas, cársicos…

Sapais/deltas não arborizados
Sazonalmente húmida não-florestada: pântanos

Cavernas 
Rios, cascatas, wadi

Turfeiras florestadas:
As turfeiras (florestadas ou não) são armazéns de 
carbono particularmente bons e cobrem amplas 
superfícies do planeta. Calcula-se que em todo o 
mundo há 400 milhões de hectares de turfeiras 
distribuídas por 173 países1. Ainda que a maior 
extensão de turfeiras florestadas se encontre na 
Europa setentrional, Rússia e Canadá, também 
existem extensões importantes de turfeiras florestadas 
no sudeste asiático, onde as pressões para a sua 
drenagem  e conversão em plantações são elevadas. 
Uma estimativa recente indica que 13 milhões de 
hectares, de um total de 27, já se encontram 
desflorestados no sudeste da Ásia, na sua maioria 
para utilizá-las como plantações de azeite de palma e 
madeira para plantações, no cultivo de arroz e em 
projectos de transmigração, e esta desflorestação foi 
produzida principalmente nos últimos 30 anos2.

O Sítio Ramsar de Berbak, de 175.000 hectares, é a 
maior floresta pantanosa de Sumatra e um exemplo a 
seguir na região. Berbak não só é importante para a 
biodiversidade – sustenta espécies emblemáticas 
como o tigre de Sumatra e a anta malaia – mas 

também desempenha um papel 
importante no armazenamento de 
carbono e na regulação dos fluxos de 
água. Inclusive dentro desta zona 
protegida, os fogos e a extracção 
ilegal de madeira passaram factura 
com o decorrer do tempo, mas 
actualmente exerce-se um melhor 
controlo. Um dos nossos associados, 
Wetlands Internacional, está a 
trabalhar  para conseguir um equilíbrio 
sustentável entre as actividades que 
as pessoas que vivem nas imediações 
do sítio realizam e este frágil 
ecossistema de turfeiras de que 
dependem. Em contraste com este 
sítio ameaçado, o complexo de zonas 
húmidas transfronteiriças da Livonia
setentrional, a norte da Europa, cobre 
uma superfície de 17.575 hectares de 
turfeiras florestadas e não florestadas. 
Inclui três sítios Ramsar contíguos, 

dois na Estónia e um na Letónia, e está
reconhecido por ambos os países como um 
sítio transfronteiriço de maneira a ser 
gerido e protegido como uma entidade 
ecológica e hidrológica. Ao existirem muito 
poucas populações humanas nas 
imediações dos sítios, a recolha de frutos, a 
caça e a pesca tem um pequeno impacto 
no ecossistema da zona húmida. As 
pessoas que vivem muito mais longe do 
sítio (e claro a população local 
também)beneficiam do papel importante 
que estas zonas húmidas desempenham 
na manutenção da qualidade da água  e o 
seu armazenamento. Outro valor 
acrescentado é a variedade de espécies de 
animais e plantas sustentadas pelas 
turfeiras, incluindo alguns mamíferos de 
grande tamanho como o lobo, o urso pardo 
e o alce, e muitas espécies de aves, 
incluindo várias em perigo.
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O sítio Ramsar Cienaga Grande de Santa Marta, 
de 400.000 hectares, na Colômbia, é a zona de 

mangais de maior extensão e importância da 
costa do Caribe da Colômbia, vital para a pesca 

e a biodiversidade local.

Mangais:

Zonas Húmidas 
florestais
de água doce:

Tratam-se de florestas alagadas que estão 
inundadas permanentemente o que se 
inundam sazonalmente com água doce. 
Dão-se em todas as regiões do planeta, 
desde as tropicais até às temperadas e 
boreais. O Rio Orinoco percorre 2.600 
quilómetros através do Brasil, Colômbia e 
Venezuela – só por isso já é suficientemente 
impressionante, mas as águas do rio 
transbordam sobre os terraços em 
determinados momentos do ano e criam uma 
das zonas mais extensas  e notáveis do 
planeta de florestas inundadas 
sazonalmente. Esta floresta pantanosa 
(denominada várzea) sustenta mais de 1.000 
espécies de peixes e uma importante 
diversidade de outros grupos de animais e 
plantas, incluindo espécies ameaçadas como 
o crocodilo do Orinoco e a lontra gigante. 
Infelizmente, o seu solo fértil resulta muito 
atractivo para a pecuária e agricultores e o 
sistema enfrenta ameaças sempre presentes 
devido a projectos de barragens e desvio de 
águas e o assoreamento de
actividades de desmatamento e actividades 
mineiras. 

Outro bosque típico inundado é a Reserva 
de Desenvolvimento Sustentável de 
Mamirauá, um Sítio Ramsar de 1.124.000 
hectares situado no Brasil que se alimenta 
de diferentes afluentes do Amazonas. É bem 
gerida com um objectivo específico: para 
sustentar comunidades locais e as suas 
tradicionais técnicas de gestão, bem como a 
incrível diversidade de espécies. 

Um exemplo que contrasta pelas seus 
múltiplos usos humanos é o refúgio Nacional 
de Vida Selvagem Okefenokee, um Sítio 
Ramsar de 162.635 hectares situado nos 
Estados Unidos. É o segundo maior 
complexo de zonas húmidas dos Estados 
Unidos e inclui zonas importantes de 
florestas de ciprestes inundados 
permanentemente. O refúgio recebe uns 
400.000 visitantes por ano para caminhadas, 
canoagem, acampamento, e uma
variedade de outras actividades 
sustentáveis. 

Os mangais estão presentes em 123 
países de regiões tropicais e 
subtropicais3 . Alguns especialistas  
estimam que a área mundial de 
florestas de mangais foi reduzida em 
20% entre 1980 e 20054, sendo os 
principais culpados a aquicultura (para 
os peixes, camarões, caranguejos, 
etc), agricultura e os usos urbanos do 
terreno. A ameaça é sentida inclusive 
em muitas das cerca de 200 áreas de 
mangais que foram designadas como 
Sítios Ramsar. Para se fazer uma ideia 
do que representam estas perdas, 
estima-se que os mangais geram entre
2.000 e 9.000 dólares americanos. 
anuais5 por hectare: muito mais do que 
os usos alternativos, como a 
aquicultura ou a agricultura. Com as 
alterações climáticas como principal 
causa, pelo menos em parte, do 
crescente número de tempestades na 
orla costeira, actualmente os mangais 
são reconhecidos amplamente pelos 
governos como um recurso a ser 
protegido, não só pelos muitos 
produtos que fornecem e os milhões 
de vidas que eles sustentam, mas 
também pelo serviço que nos 
proporcionam de protecção da orla 
costeira. 

Por exemplo, Vietnam inverteu 1 milhão de dólares 
dos EE.UU. em gastos anuais4 derivado à
manutenção de diques para proteger a linha de 
costa e assegurar os meios de sustento.  

Enquanto continua a batalha para impedir que os 
mangais se convertam em infra-estruturas 
costeiras ou se usem para a aquicultura, chega 
uma boa notícia: embora os mangais se tenham 
utilizado0 e sub-explorado por todos os trópicos 
onde existem, a sua perda diminuiu 
significativamente nos últimos anos, excepto na 
Ásia. Também as actividades de restauro dos 
últimos anos já englobam uns 400.000 hectares3, 
beneficiando as pessoas e a vida selvagem.

O quinto Sítio Ramsar Ramsar do Camerún, Rio 
del Rey, é um sitio impressionante de 165.000 
hectares que engloba a metade da superfície de 
mangais do país e colide com a grande zona de 
mangais situada exactamente em cima da fronteira 
com  a Nigéria. Rio del Rey não só alberga várias 
espécies endémicas e ameaçadas como a rã 
Goliat, um verdadeiro gigante que pesa 3 
quilogramas, mas também é um estuário que 
oferece muito mais - o seu papel como zona de 
desova para os peixes, protecção das costas, 
fornecimento de peixes, madeira e outros produtos 
florestais de apoio à economia local, e o seu valor 
hidrológico na recarga e descarga de águas 
subterrâneas, fazem dele o ecossistema de 
enorme valor para todo o país. 
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FLORESTAS –
A PARTIR UMA VISÃO GERAL

Começámos por considerar as zonas 
húmidas florestais por ser o tem deste 
ano, um enfoque natural para a Ramsar. 
Mas também é importante estudar as 
florestas a partir de um contexto  mais 
amplo, e nas páginas seguintes 
explicamos porque:

Em primeiro lugar, cabe destacar um 
dado alarmante proveniente da Secretaria 
do Fórum das Nações Unidas sobre as 
Florestas:
“Cada dia, cerca de 350 quilómetros 
quadrados de cobertura de floresta são 
perdidos no mundo inteiro. Isto deve-se 
principalmente à conversão de terras 
para usos agrícolas, a recolha 
insustentável de madeira, práticas de 
gestão de terras insustentáveis e a 
construção de assentamentos humanos." 

Será que isso importa realmente? Se a 
nossa comida provem de campos 
agrícolas e ainda temos algumas 
florestas que nos fornecem madeira para 
construção e papel e dispomos de 
bastante espaço para recreação, então 
nós não precisamos realmente de vastas 
áreas de florestas. Certo? Bem, na 
realidade não é assim…

As florestas e as pessoas
Temos pouco mais de 4 bilhões de 
hectares de florestas no mundo. Isso 
representa 31% da superfície da terra, 
equivalente a cerca de 0,6 hectares
por pessoa6. Dito assim, parecem 
números muito elevados, mas mais de 
metade da área florestal está situada em 
apenas cinco países: Brasil, Canadá, 
China, Rússia e os EUA. Globalmente, a 
taxa de perda das florestas é assustadora 
– todos os anos entre 2000 e 20104 foram 
perdidos cerca de 130 mil quadrados 
quilómetros de floresta (equivalente ao 

tamanho da Grécia ou o 
dobro do tamanho do Sri 
Lanka cada ano). Embora 
isso possa ser uma melhoria
em relação aos 160.000 quilómetros 
quadrados perdidos por ano na 
década de 1990, ainda é uma 
importante perda contínua. Ao mesmo 
tempo, as actividades de plantação 
de árvores a grande escala ajudam a 
combater esta tendência. Florestação 
e expansão natural das florestas em

alguns países ajudou a 
reduzir a perda global  
da área de floresta, na 
verdade, calcula-se que 
as florestas e  árvores 
plantadas representam 
cerca de 7% do total de 
área de floresta, o 
equivalente a 264 
milhões hectares.

FLORESTA SECA - FLORESTA HÚMIDA

Porque cortamos as 
florestas?

Pântanos de ciprestes na Carolina do Norte, USA

A maioria das nossas florestas são terrestres 
mas algumas são florestas de zonas húmidas 
como já se explicou. Quer sejam húmidas ou 
secas, as florestas desempenham um papel 
importante para as pessoas.

São muitos os motivos, mas muitas vezes faz-
se isto para produzir mais terrenos de cultivo 
como apoio a uma população mundial que não 
pára de crescer, para satisfazer a nossa 
crescente procura de madeira e claro, em 
muitos países para dar espaço à continua 
expansão das zonas urbanas. Além disso, a má
gestão das florestas afecta o modo como estas 
funcionam, pelo que não só devemos evitar a 
desflorestação, necessitamos também evitar a 
degradação das florestas.
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Os 12,800 hectares do Parque Nacional Losiny Ostrov estão situados muito perto da cidade de Moscovo e incluem 
florestas de coníferas e bétulas nas turfeiras; a área  é a fonte dos rios Yauza e Pekhora. 

Fonte

Zonas Húmidas
Canadá

Floresta Tropical
Camarões

Mangais
Tailândia

Floresta Tropical
Camboja

Ecossistemas geridos de forma sustentável

Ecossistemas convertidos

Colheita insustentável 
de madeira

Reprodução 
de camarões

Uso tradicional 
das florestas

Mangais 
intactos

Agricultura a 
pequena escala

Silvicultura 
sustentável

Zona húmida 
intacta

Agricultura 
intensiva

Fig.2 – Valor actual líquido em dólares por hectare.

Porque é importante?

Actualmente 12% das florestas mundiais 
designaram-se com qualidade de zona 
protegida para a conservação da 
diversidade biológica. Os parques 
nacionais, coutos de caça, reservas 
naturais e outras áreas protegidas 
legalmente constituídas cobrem mais de 
10% da superfície florestal total na maioria 
de países e regiões6.

Calcula-se que as florestas 
contribuem para o sustento de 
1.600 milhões de pessoas.

Mais de 2.000 milhões de 
pessoas utilizam combustíveis 
de  biomassa, principalmente 
lenha, para cozinhar e aquecer 
as suas casas.

Aqui está o que as florestas podem fazer 
por si.
30 por cento das florestas mundiais são 
utilizadas para obter produtos de 
madeira e não-madeireiros, incluindo 
madeira para construção e lenha, mas 
também muitos produtos não-
madeireiros, como alimentos, medicina e 
água limpa. As florestas podem fornecer

mel e frutas bem como muitos 
animais e plantas não lenhosas 
comestíveis e, claro, nas florestas 
inundadas, peixe e alimentos 
derivados. Depois, há toda uma gama

de outros benefícios para as pessoas. 
Entre outros, controlo das bacias 
hidrográficas e das inundações locais, 
protecção contra o vento e a erosão 
do solo, filtração da contaminação do 
ar, protecção contra as tempestades 
nas zonas costeiras e oportunidades 
de recreio. Albergam uma 
impressionante diversidade de

espécies: cerca de 80% 
da biodiversidade terrestre 
mundial vive em habitats 
florestais. E, claro, as 
florestas desempenham 
um papel vital na 
mitigação das alterações 
climáticas e na 
adaptação a elas. No topo 
da lista dos armazéns de 
carbono constam as

florestas tropicais e subtropicais, 
depois vêm as florestas boreais e a 
continuação as florestas temperadas. 
Em conjunto, reúnem praticamente 
60% do carbono armazenado em 
terra no mundo7.

Nem todos as florestas transmitem estes 
benefícios às pessoas – mas todas as 
florestas naturais proporcionam muitos 
deles, denominados “serviços 
ecossistémicos”. Assim, a sua perda 
devido à conversão para outros usos 
(como terrenos agrícolas ou urbanos), 
ou inclusive a sua degradação por 
deficientes práticas de colheita, significa 
a perda dos serviços que fornecem. Na 
fig.2 quantificam-se estes serviços em 
dólares e mostram-se alguns exemplos 
das perdas ocasionais em três tipos de 
bosques quando desaparece ou sobre 
exploramos a floresta natural.



As florestas ribeirinhas encontram-se ao longo e à volta dos rios, córregos e lagos. Desempenham funções 
importantes de protecção das águas:
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estabilização de bancos, 
minimizando a erosão;

retenção de sedimentos antes que 
entrem no corpo de água;

redução da velocidade de água 
através das tempestades;

eliminação de nutrientes nocivos (por 
exemplo, fertilizantes e pesticidas);

Aumento das populações de insectos 
aquáticos na água, o que melhora a 
qualidade de água;

proporcionam sombra, o que diminui 
a temperatura da água;

produção de restos de folhas e frutos 
que entram na cadeia trófica 
aquática.

ESPECIAL ENFOQUE:
FLORESTAS RIBEIRINHAS

As florestas ribeirinhas desempenham funções importantes de protecção da água
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FLORESTAS,
ZONAS HÚMIDAS E ÁGUA –
UMA RELAÇÃO PODEROSA

Florestas e água:
O que  devemos saber

ÁRVORES BENEFICIOSAS –
ÁRVORES PREJUDICIAIS

A acácia negra, nativa da Austrália foi introduzida em muitos países por 
ser uma fonte de madeira de rápido crescimento. O inconveniente é que 
pode converter-se em invasora e ameaçar a vegetação autóctone e, de 
grande importância, incrementa a perda de água. No Sul de África esta 
planta invasora cresce com frequência em stands densos substituindo a 
vegetação natural e, em função das circunstâncias, a sua eliminação 
pode dar lugar a aumentos significativos e quantificáveis na 
disponibilidade da água, muito importante em países com escassez de 
água. Actualmente é uma “ferramenta” de gestão na África do Sul11.

Actualmente os dirigentes mundiais estão 
focados na ÁGUA. Com o aumento da 
população mundial, com o aumento do 
consumo de água nos estilos de vida e como 
os impactos das alterações climáticas estão 
mais patentes, a disponibilidade e escassez 
de água doce converteu-se num problema 
global  cada vez mais urgente.

O abastecimento de água está
dependente de zonas húmidas 
saudáveis, e as florestas saudáveis 
ajudam a apoiar e proteger as zonas 
húmidas. As estatísticas falam por si: 
a escassez de água doce e o 
reduzido acesso à água já afectam 
entre 1.000 e 2.000 milhões de

pessoas, e a situação só pode piorar 
a menos que consigamos gerir melhor 
o nosso meio ambiente. Num estudo 
recente de Fortune, 1.000 empresas 
assinalaram que 40% delas acreditam 
que a escassez da água teria 
repercussões “graves” ou 
“catastróficas” nos seus negócios8.

As florestas UTILIZAM a água e utilizam a 
maior quantidade da vegetação de menor 
tamanho (como pastagens) porque a sua taxa 
de evaporação é mais elevada. Mas os solos 
florestais ABSORVEM e RETÊM a água com 
facilidade. Deste modo, pode ser que se 
mantenha a escorrência superficial fora do 
sistema hídrico, mas as florestas utilizam esta 
água para produzir muitos produtos valiosos 
descritos acima. As florestas também reduzem 
a erosão do solo aumentando a QUALIDADE 
da água armazenada: a manutenção de uma 
boa cobertura florestal nas bacias de captação 
florestais considera-se um mecanismo mais 
eficaz para reduzir o excesso de sedimento 
nas zonas húmidas situadas nos cursos 
baixos da bacia. Também é importante 
salientar que muitos outros usos ( como o 
desenvolvimento agrícola, urbano e industrial) 
produzem contaminantes que são recolhidos 
na água da chuva e transportadas até às 
zonas

zonas húmidas, chegando assim à
água que bebemos, a menos que esta 
seja submetida a um tratamento 
rigoroso de purificação. As florestas, 
por outro lado, mesmo aquelas que 
não são geridas com muito grande 
cuidado, têm baixa introdução de 
poluentes.

Mas não se trata apenas de melhorar a 
qualidade da água. As florestas 
terrestres e as zonas húmidas 
florestadas desempenham um papel 
decisivo no ciclo global da água, o ciclo 
de água doce que mantém vivo o 
nosso planeta (Fig.3). As florestas têm 
um impacto significativo sobre os 
níveis de evaporação e transpiração da 
água para a atmosfera, o qual afecta 
por sua vez a precipitação. O mais 
importante não é apenas que as 
florestas desempenham este papel

crucial, mas que não existe mais nenhum 
outro tipo de cobertura de terreno que 
produza o mesmo efeito. Assim, os 
terrenos agrícolas bem drenados não 
absorvem nem retêm a mesma quantidade 
de água que as florestas, e não podem 
competir no que toca à taxa de evaporação 
e transpiração da água para a atmosfera, 
pela que a sua contribuição ao ciclo da 
água é muito menor. 

Em resumo, nas bacias de captação, as 
florestas desempenham uma dupla função, 
a de formar  parte essencial do ciclo da 
água e a de exercer uma forte influência 
sobre como a água é encaminhada através 
do captação e armazenamento. 

Estas funções das florestas explicam 
porque muitos países estão a atribuir um 
valor elevado à sua protecção nas bacias 
de captação. Um exemplo clássico deste 
“valor” encontra-se na Cidade de Nova 
York, que descobriu que podia poupar entre 
4.000 e 6.000 milhões de dólares 
americanos em plantas de tratamento de 
águas ( além dos custos anuais de 
manutenção) investia-se  somente 1.000 
milhões de dólares americanos na compra 
de terrenos e em medidas de gestão 
dirigidas para a conservação da bacia de 
captação, incluídas nas grandes zonas 
florestais9. A uma escala menor, mas não 
menos importante, a cidade de Basel na 
Suíça “trata” a água do Reno escoa através 
de pequenos canais que atravessam uma 
floresta onde é filtrada no solo e purificada: 
não é necessário trata-la de nenhum outro 
modo para o abastecimento de água na 
cidade. A nível nacional, a utilização de
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Entende-se por
BACIA DE CAPTAÇÃO OU 
BACIA DE DRENAGEM OU 
BACIA HIDROGRÁFICA

a superfície de terra em que as 
águas precedentes da chuva, 
do derretimento da neve e do 
degelo drenam para baixo até
unir-se a uma massa de água, 
como um rio, lago, reservatório, 
estuário, mar, etc. A bacia de 
captação inclui tanto os ribeiros 
como os rios que transportam 
águas e superfície de terra a 
partir da qual a água flui para 
dentro desses canais. Portanto, 
as bacias de captação actuam 
como um funil que devem 
seguir. 

Fig.3 – Ciclo da água

águas subterrâneas sem tratamento, 
provenientes na sua maioria de bacias 
florestais, consegue que a população suíça 
poupe cerca de 64 milhões de dólares 
americanos anuais10. Consequentemente a 
gestão das florestas ajuda-nos a administrar 
a água para as pessoas, agricultura, 
indústria… e zonas húmidas. 

Florestas e alterações climáticas

REDD – Redução das emissões precedentes da 
desflorestação e degradação florestal

trata-se de uma iniciativa que reconhece o papel que as florestas 
desempenham no armazenamento de carbono e na absorção de dióxido 
de carbono. Qual é o objectivo? Pretende vincular de forma directa os 
incentivos financeiros com a conservação e a gestão sustentável das 
florestas e o aumento dos stocks de carbono florestal12.

As florestas e a sua gestão é um tema 
amplamente abordado nos debates sobre 
alterações climáticas. Já observámos a 
importância das zonas húmidas florestais 
na fixação e no armazenamento do 
carbono, mas a uma ampla escala florestal, 
calculou-se que a desflorestação e a 
degradação das florestas representam 
cerca de 17-20% das emissões de gases 
com efeito de estufa que se sabe que 
induzem as alterações climáticas12,13.  Para 
fazermos uma ideia da magnitude, essa 
quantidade de emissões é superior às de 
todo o sector de transporte no mundo12. E, 
claro o desaparecimento ou degradação 

das florestas supõe uma dupla perda, 
pois as florestas absorvem CO2 da 
atmosfera e também o armazenam.

Ao mesmo tempo as florestas 
oferecem grandes oportunidades de 
adaptação às alterações climáticas (por 
exemplo, mediante a reflorestação de 
mangais) e da mitigação deste (por 
exemplo, mediante a florestação e 
reflorestação), as quais aumentam a 
capacidade de resistência dos 
ecossistemas e das pessoas para 
enfrentar os desafios colocados pelas 
alterações climáticas.
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Referências e outros recursos para quem quiser saber mais sobre o tema:

Recursos adicionais úteis:

AS NOSSAS CONCLUSÕES SOBRE 
FLORESTAS E ZONAS HÚMIDAS

Este folheto 
debruçou-se sobre:
Zonas Húmidas florestais – e os 
benefícios especiais que possuem. 
Os mangais, florestas de turfeiras 
inundadas, florestas palustres de 
água doce: diversidade biológica, 
ajudam-nos a gerir a água doce e 
fornecendo-nos muitos outros 
“serviços”, em todo o planeta, 
incluídas funções essenciais para 
o armazenamento de carbono: são 
nossos aliados face às alterações 
climáticas. Apesar da sua utilidade, 
estão muitas vezes ameaçadas 
pelo desenvolvimento, drenagem e 
conversão. 

O papel que as florestas 
desempenham, quer sejam 
húmidas ou não, nas nossas vidas 
e porque é importante cuidarmos

delas. A disponibilidade de água 
doce à escala mundial, essencial 
para todos os seres vivos, depende 
das florestas. E por tanto, deles 
também dependem, em grande 
medida, a qualidade da água.

O papel que as florestas 
desempenham no funcionamento 
das zonas húmidas. É simples: a 
saúde das zonas húmidas, sejam 
florestadas ou não, está
relacionada com a saúde das 
florestas na bacia de captação. O 
desaparecimento e degradação 
das florestas implica o 
desaparecimento e degradação 
das zonas húmidas.

Não podemos seguir em frente sem 
florestas, quer sejam florestas

terrestres ou zonas húmidas florestadas, 
pelo papel fundamental que têm nas 
nossas vidas – para obter água, 
alimentos, meios de sustento, recreio… e 
muito mais.

Consideramos que o Dia Mundial das 
Zonas Húmidas de 2011 oferece-nos uma 
grande oportunidade para dirigir a nossa 
atenção face às zonas húmidas 
florestadas e os benefícios que nos 
fornecem, assim como as florestas das 
bacias de captação que garantem que 
haja água de boa qualidade suficiente que 
chegue às zonas húmidas para que se 
mantenham saudáveis. Temos a 
esperança de que os países Ramsar irão 
nomear mais desses tipos essenciais de 
zonas húmidas como Sítios Ramsar: seria 
uma boa prenda para Ramsar e os 
próprios países no 40ºaniversário da 
Ramsar! 
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CELEBRANDO ANOS

Celebrando o DMZH2010 no 
Parque Nacional Huatulco, um 
evento apoiado pela Comissão 

Nacional de Áreas Naturais 
Protegidas, México 

O dia 2 de Fevereiro de 1971 marca o nascimento da Convenção de Ramsar na cidade de Ramsar (Irão), e o 2 de Fevereiro de 2011 marcará os 
nossos 40 anos como um tratado intergovernamental centrado exclusivamente num ecossistema: as zonas húmidas.

Em 1997 a Convenção comemorou pela primeira vez o Dia Mundial das Zonas Húmidas como o dia de campanha anual em que todos os 
interessados nas zonas húmidas podem celebrar a sua beleza e utilidade.

Esperamos que o DMZH 2011, e sem dúvida todo o ano, seja um momento em que todos os defensores das zonas húmidas se centram na 
Ramsar e na sua função para salvar as zonas húmidas da degradação e destruição.

Estamos a progredir como Convenção? Claro que sim. Desde 1971 a Convenção cresceu em todos os aspectos.

Em que fase nos encontramos?
Contamos com…

 160 Partes Contratantes

 1.896 Sítios Ramsar que englobam 185 milhões de hectares - a maior rede de áreas protegidas do mundo

 5 Organizações Internacionais Associadas muito activas - trabalho intenso das ONG a favor das zonas húmidas e no apoio à
Convenção em todo o mundo (BirdLife International, UICN, IWMI, Wetlands International, e WWF)

 Um mecanismo cada vez mais eficaz para gerir os Sítios Ramsar com problemas ecológicos por qualquer motivo

 Orientações úteis sobre o cuidado das zonas húmidas dirigida aos países, ao nível das políticas, e dos administradores dos 
sítios, ao nível do terreno

 Uma campanha de celebração anual das zonas húmidas, a 2 de Fevereiro, que todos os anos vai ganhando popularidade… e 
muito mais

Gostava de unir-se à celebração dos 40 anos Ramsar? Visite o site www.ramsar.org/40-Anniversary/ para descarregar o nosso 
logo animado do 40ºaniversário e ver o que a Secretaria e alguns países têm previsto fazer.

Brevemente… irá publicar-se o nosso folheto comemorativo sobre o Dia Mundial das Zonas Húmidas de 2011 e a celebração dos 
40 anos de existência da Ramsar. Entre Setembro e Outubro de 2010 irá colocar-se à disposição o folheto em formato PDF e 
poderão obter os arquivos de desenho para si se deseja traduzi-los.
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Precisa de mais informação sobre o DMZH? Visite www.ramsar.org/WWD/ ou escreva para WWD@ramsar.org

Pacote Ramsar DMZH para 2011

Poster

Autocolante

Brochura CD com todos os materiais do DMZH 
em alta definição


