Zonas Húmidas:
a nossa salvaguarda natural
contra desastres

Convenção de Ramsar sobre Zonas Húmidas

Dia Mundial das Zonas Húmidas 2017 - Envolva-se!

É celebrado anualmente a 2 de fevereiro, para assinalar a assinatura da
Convenção de Ramsar, no Irão, em 1971.
Como pode participar:
•

Visite uma zona húmida perto de si

•

Organize a limpeza de uma zona húmida

•

Entre no concurso internacional de fotografia (aberto para pessoas dos 18 aos 25 anos)
Tire uma fotografia digital numa zona húmida entre 2 de fevereiro e 2 de março de 2017 e
carregue-a no portal www.worldwetlandsday.org

•

Sensibilize outras pessoas para a importância das zonas húmidas

•

Divulgue o seu evento em www.worldwetlandsday.org
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Convenção de Ramsar sobre Zonas Húmidas:
Trabalhar para reverter a perda e degradação de zonas húmidas

•

É o único tratado mundial focado num único
ecossistema
o

Adotado em Ramsar, Irão em 1971

•

As Partes (países) comprometem-se a designar
como Sítios Ramsar , zonas húmidas protegidas,
utilizar racionalmente as zonas húmidas e a
cooperar em questões transfronteiriças

•

Número de partes contratantes/países:

•

Número de Sítios Ramsar:

•

Área total de Sítios designados (ha): 216,338,080

169
2 243

(ligeiramente maior que o México)
o

www.ramsar.org/sites-countries/the-ramsar-sites
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Convenção de Ramsar sobre Zonas Húmidas:
Parceira para o desenvolvimento sustentável & resiliência a desastres
•

O Plano Estratégico da Convenção de Ramsar
contribui para 16 dos ODS *; a maioria sobre
gestão do risco de desastres:

* Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

o ODS 09: Construir infraestruturas resilientes
o ODS 13: Combater alterações climáticas
o ODS 15: Proteger, restaurar e promover o uso sustentável
dos ecossistemas terrestres

•

Apoiar as 4 prioridades do Quadro de Sendai
para a Redução do Risco de Desastres 2015-2030
1. Compreender o risco de desastre
2. Fortalecer a governação sobre risco de desastre
3. Investir na redução de risco de desastre para resiliência
4. Melhorar a prevenção de desastres para uma resposta
eficaz e melhor reconstrução

Plantação de mangal, Balanga City Wetland Park, Filipinas
4

Zonas Húmidas: na vanguarda contra fenómenos climáticos extremos
•

Definição: áreas de terra que são inundadas com água,
sazonal ou permanentemente e que incluem:

•

Zonas Húmidas costeiras:

•

•

o

Mangais, sapais, estuários e recifes de coral

o

Barreira contra ondas, absorvendo parte da força da ondulação

o

Protegem as terras da erosão

Zonas Húmidas interiores:
o

Rios, planícies aluviais, pântanos, charcos, turfeiras

o

Diminuem e absorvem os fluxos de água, diminuem os danos causados pelas
inundações

o

Diminuem a seca

Muitas armazenam carbono, combatendo as alterações
climáticas.
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Relembrando a terminologia: riscos X catástrofes
Risco Natural:
• Evento de ocorrência natural que
poderá ter um efeito negativo
sobre os seres humanos
• Inclui inundações, secas,
terramotos, tsunamis, furacões,
tempestades de poeira e outros
eventos ou fenómenos extremos
Tufão Haiyan a aproximar-se das Filipinas, 7 Novembro 2013
Imagem: Wikipedia
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Relembrando a terminologia: riscos X catástrofes

Catástrofe Natural (= desastre natural)
• Perturbação grave causada a uma
comunidade ou nação, em perdas
humanas, materiais, económicas ou
ambientais
• O efeito causado pela ocorrência de um
risco natural
• Os seres humanos podem contribuir ou
reforçar desastres
o Sobre-exploração de água, levando a secas

Tacloban, Filipinas após o Tufão Haiyan, 2013
Imagem: Wikipedia

o Drenagem de zonas húmidas e Desflorestação,
conduzindo à erosão e inundações a jusante
o Drenagem e queima de turfeiras, libertando CO2
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Catástrofes naturais são cada vez mais frequentes
• Mais do dobro em 35 anos
• A maior parte do aumento
vem de eventos
relacionados com o clima
• Os eventos geológicos
mantiveram-se
relativamente estáveis
• Água nas Nações Unidas:
90% de todos os riscos
naturais estão relacionados
com a água
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As perdas são perturbantes

Mortes relacionadas com riscos naturais por grupos de
rendimentos de países, 1996-2015:

• Catástrofes mataram 1.350.000 de
pessoas em todo o mundo entre
1996 e 2015
• 90% das mortes observam-se nos
países de baixo e médio rendimento
• Perdas económicas: 3.100.000.000 €
(3.300.000.000 USD), entre 1980 e 2014
Estatística de Poverty & Death: Disaster & Mortality, CRED, 2016: p.12
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As zonas húmidas ajudam antes,
durante e depois de catástrofes naturais
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As zonas húmidas ajudam antes das catástrofes:
Preparação e prevenção
•

Antecipadamente, estudar e
compreender os riscos associados
aos desastres naturais

•

Designar áreas propensas a
tempestades e inundações como
zonas húmidas protegidas
Exemplo: Reserva da Biosfera do
Delta do Saloum, Senegal
Benefícios

•
•

o

Controle das inundações

o
o

Proteção contra a erosão
Fornecimento de água potável durante todo o ano

Delta do Saloum, Senegal
Imagem: Wikipedia
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As zonas húmidas ajudam durante as catástrofes:
• Quando ocorre uma catástrofe, as
zonas húmidas absorvem alguns
dos piores choques
• Exemplo: Recifes de coral no Sri
Lanka durante o tsunami de 2004
o Em Hikkaduwa, onde os recifes de coral estão
protegidos, os danos estenderam-se apenas a
50 metro para o interior da costa.
o Nas proximidades, em Peraliya, onde a
exploração de coral degrada os recifes, os danos
estenderam-se a 1.500 metro para o interior da
costa.

Praia de Hikkaduwa, Sri Lanka
Imagem: Wikipedia
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As zonas húmidas ajudam depois das catástrofes:
Recuperar “reconstruir melhor”
• Potencia uma recuperação mais
rápida
• Apoia a biodiversidade

• Caso ideal: mais forte agora do
que antes do desastre
• Exemplo:
o O ciclone que atingiu Odisha, no leste da
Índia, em 1999.
o Os arrozais protegidos pelos mangais
recuperam a produção de alimentos muito
mais rapidamente do que os terrenos
agrícolas desprotegidos.

Mangais Bhitarkanika em Odisha, India
Imagem: Wikipedia
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Cinco zonas húmidas
que nos ajudam a lidar com fenómenos extremos:
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Cinco zonas húmidas que nos ajudam a lidar com fenómenos extremos:
1. Mangais
•

Arbustos e árvores tolerantes à água salgada

•

Crescem em águas costeiras de baixa profundidade,
principalmente em áreas tropicais e sub-tropicais

•

Raízes prendem o solo e consolidam a costa,
prevenindo a erosão

•

Cada quilómetro adicional de mangal pode reduzir a
altura de uma tempestade em 0.5 metro

•

Reduz o efeito de ciclones, furacões e tsunamis

•

Promove florestas tropicais ricas em carbono

•

Cada hectare vale até 14,486 € (USD15,161 USD) por
ano em proteção contra catástrofes

Mangais, Uzi Island, Zanzibar

15

Cinco zonas húmidas que nos ajudam a lidar com fenómenos extremos:
2. Recifes de coral

• Estruturas sólidas em águas tropicais pouco
profundas
o

Formadas por colónias de pequenos pólipos de coral, construídas
sobre os exoesqueletos das gerações anteriores

• Habitat para 25% de todas as espécies
marinhas
• Funcionam como barreiras para ondas e
tempestades
o

Proteção estimada de até 32,094 € (33,556 USD) por hectare/ano

• Pequeno investimento / Enorme efeito:
o

Quase 1.000.000 € (1.000.000 USD) por ano no restauro de recifes no
Parque Marinho Folkestone, oeste de Barbados, que poderiam reduzir
as perdas anuais causadas por tempestades em 20.000.000 USD
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Cinco zonas húmidas que nos ajudam a lidar com fenómenos extremos:
3. Rios e planícies aluviais
•

Rios e ribeiras carregam sedimentos,
criando planícies férteis

•

Deixadas intactos, com a sua rede de lagos e
pântanos, elas podem atuar como um
gigantesco reservatório de água

•

Durante intensas chuvas ou inundações
repentinas, eles podem distribuir e
armazenar água numa área ampla
reduzindo os danos a jusante

• Muitos rios são canalizados, especialmente
perto das cidades, eliminando este controle
de inundações natural

Casamance, Senegal
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Cinco zonas húmidas que nos ajudam a lidar com fenómenos extremos:
4. Deltas aluvionares interiores
•

Quando a água flui para um lago interior plano
e largo sem drenar para o oceano, forma-se
um delta interior

•

Em áreas extremamente áridas, esses fluxos
sazonais são uma forte proteção natural
contra a seca

•

Delta do Okavango no Botswana: inundação
anual de uma área do tamanho da Bélgica
o Lar de 200 000 grandes mamíferos
o 400 espécies de aves
o Salvaguardas contra a seca no inverno seco

Delta Okavango, Botswana
Imagem: Global Wetlands Africa
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Cinco zonas húmidas que nos ajudam a lidar com fenómenos extremos:
5. Turfeiras
•

Terras saturadas de água formadas por
material vegetal decomposto,
acumulado ao longo do tempo
o Até 30 metro de profundidade

o Também conhecidas como charcos, pântanos,
lodaçais ou lamaçais
o Cobrem 3% da superfície terrestre

•

Facto-chave: turfeiras armazenam mais
do dobro do carbono que todas as
florestas em conjunto:
o Forma vital de mitigar alguns efeitos das
alterações climáticas

Turfeira na Estónia
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A má gestão das zonas húmidas pode agravar o impacto de
desastres naturais
• 64% das zonas húmidas
desapareceram desde 1900

• Canalizar rios pode provocar
inundações mais fortes
• Destruir mangais e explorar recifes
de coral pode expor a linha de
costa às tempestades
• A queima ou drenagem de turfeiras
liberta grandes quantidades de CO2
Rio de Los Angeles, Califórnia, USA
Imagem: Wikipedia
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Zonas Húmidas: como podemos cuidar delas?
Comunidades
• Organizar a limpeza de uma zona
húmida
• Analisar como as zonas húmidas
locais são usadas
o Quem depende delas?
o Quem as usa e quando?

• Adotar políticas locais que
promovam a sustentabilidade a
longo prazo, por ex.:
o Praticar pesca e agricultura sustentáveis
o Definir zonas e regras de interdição de
captura, limites de captura;

o Limitar a construção em zonas húmidas

Limpeza de um Sítio Ramsar no Gana, 2015
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Zonas Húmidas: como podemos cuidar delas?
Decisores políticos
•

Incluir zonas húmidas na estratégia de
prevenção de desastres

•

Proteger as zonas húmidas nas áreas
sujeitas a inundações e às tempestades

•

Restaurar zonas húmidas degradadas

•

Trabalhar com agentes locais para
promover a pesca, a agricultura e o
turismo sustentáveis

•

Adotar políticas sectoriais,
especialmente na agricultura e na água,
para ajudar a proteger as zonas
húmidas

Zonas Húmidas restauradas, Hastings, Nova Zelândia
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Zonas Húmidas: como podemos cuidar delas?
Cidadãos
• Organizar ou participar num evento de limpeza
de zonas húmidas
• Tornar-se um Embaixador das Zonas Húmidas,
defendendo as zonas húmidas
• Participar em ações de conservação e restauro
de zonas húmidas
• Usar produtos não tóxicos que não poluam as
zonas húmidas
• Usar água com moderação no dia-a-dia
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Obrigado pela atenção!
Convenção de Ramsar sobre Zonas Húmidas
Rue Mauverney 28 | CH-1196 Gland | Switzerland
+41 22 999 01 70 | ramsar@ramsar.org
http://www.ramsar.org/ | www.worldwetlandsday.org

Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas
Avenida da República, 16 | 1050-191 Lisboa | Portugal
www.icnf.pt | http://www.icnf.pt/portal/icnf/noticias/eventos/dia-ZH

Direção Regional do Ambiente
Direção de Serviços da Conservação da Natureza e Sensibilização Ambiental
Edifício Matos Souto, Piedade | 9930-210 Lajes do Pico | Açores
info.dra@azores.gov.pt; educarparaoambiente@azores.gov.pt
www.azores.gov.pt | http://educarparaoambiente.azores.gov.pt
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