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Na sequência de assinalarmos a comemoração do Dia Mundial das Zonas Húmidas (2 de fevereiro) e em 
colaboração com o Projecto Ideias Ambientais publicamos hoje este artigo que visa explicar e dar a 
conhecer o que são as Zonas Húmidas. 
 
O que são zonas Húmidas? 
 
Zonas húmidas São áreas inundadas, ou alagadas com água, podendo estas ser permanentes ou sazonais. 
As zonas húmidas dividem-se em dois tipos: naturais e artificiais. Nas zonas húmidas naturais temos como 
exemplo: charcos, lagos, rios, sapais, recifes de coral, etc. Nas zonas húmidas artificiais temos como 
exemplo: arrozais, salinas, barragens, etc. 
 

 
 

Foto tirada por Pedro Colaço 
http://pedrocolacofotografia.wordpress.com/ 

 
As zonas húmidas são muito importantes, uma vez que são viveiros naturais de peixes, para além de 
fixarem inúmeras espécies de aves e insectos. Além disso, servem como filtro natural de poluentes, 
alimentando os lençóis freáticos com água potável. Apenas 2,5% da água da Terra é doce e está 
principalmente armazenada em glaciares, calotes polares e aquíferos subterrâneos. Menos de 1% da água 
doce é potável e Rios e lagos detêm 0,3% de água de superfície.  
 
As zonas húmidas fornecem proteção contra inundações e tempestades, sendo que cada hectare de 
pântano absorve cerca de 171 milhões de litros de água das cheias. As espécies vegetais que proliferam 
nas zonas húmidas são ainda responsáveis pelo armazenamento de vastas quantidades de carbono, 
chegando a armazenar duas vezes mais carbono que uma zona de floresta. 
 
Desta forma, podemos mesmo dizer que as zonas húmidas de água doce e salgada sustentam a 
humanidade e a natureza. Estas são um ecossistema mais valioso, pois apoiam o nosso desenvolvimento 
social e económico, dado que milhões de pessoas dependem diretamente destas zonas como sustento, 
na produção direta de alimentos, como por exemplo na aquicultura e nos arrozais.  
 
Podemos ainda dizer que de uma forma menos direta, os recifes de coral abrigam 25% de todas as 
espécies existentes nos nossos oceanos. Para além disso, representam ainda uma atracão turística através 
do mergulho recreativo, no entanto para tal devem-se sempre informar nas delegações marítimas e 
centros de mergulho, sobre os locais de onde pode / deve de mergulhar e não se esqueça que se tratando 
de ecossistemas bastante sensíveis, não deve de criar perturbações, (nadar muito junto do recife), nem 
de forma alguma recolher pedaços dos recifes. 
 
Em resumo, as zonas húmidas: 

• Armazenam e limpam a água 

• Alimentam-nos 

• Sustentam a nossa economia global 

• Fornecem um lar para a natureza 

Todos devemos proteger as zonas húmidas para o bem de todos os ecossistemas e do ambiente! 
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