
Representantes de 18 países reuniram-se em Ramsar, 
cidade às margens do Mar Cáspio, no Irã, e adotaram 
a Convenção sobre Zonas Úmidas de Importância 
Internacional Especialmente Enquanto Habitat de Aves 
Aquáticas. Essa é a Convenção de Ramsar.
O Japão aderiu à Convenção de Ramsar em 1980.

O que é a Convenção de Ramsar?
É uma convenção que visa promover a conservação e o uso racional das zonas úmidas.
Houve uma longa história até a criação da Convenção de Ramsar.

A designação do Lago Shinji e do Nakaumi na Convenção de Ramsar
Em 8 de novembro de 2005, foi realizada a 9ª Conferência das Partes Contratantes da 
Convenção de Ramsar, em Uganda, na África. Nessa conferência, o Lago Shinji e o Nakaumi 
foram acrescentados à Lista de Zonas Úmidas de Importância Internacional. Ambos foram 
reconhecidos como zonas úmidas de grande importância para o mundo.
Devemos sentir orgulho desses dois lagos e conservar seus recursos não só para 
nós mesmos, como também para as gerações futuras.

●Número de estados-membros
  170 países ou territórios
●Zonas Úmidas Designadas
  2.337 locais
●Área total

  252.051.740 hectares
(em 01/01/2019)

※Há países e territórios menores que não aparecem nesta escala.
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Muitas civilizações se desenvolveram em locais
próximos à água, como às margens de rios.

Áreas próximas à água foram, uma após a outra,
sendo aterradas e transformadas em zonas
residenciais ou industriais.

Os rios foram sendo poluídos e várias espécies foram,
aos poucos, desaparecendo.

Isso virou um

problema sério!!

É preciso fazer

algo...

O que é uma zona úmida?
A Convenção de Ramsar considera como zonas 
úmidas todos os lugares com água parada como 
num lago, inclusive os artificiais e aqueles em que 
a água ocasionalmente seca. Também inclui águas 
marítimas com profundidade até 6 m, o que torna 
praticamente todas as águas costeiras e marginais 
em zonas úmidas.
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O Japão aderiu à Convenção de Ramsar em 1980, tendo o Pântano Kushiro como sua 
primeira zona úmida designada. 
Depois disso, mais zonas foram sendo designadas, chegando às atuais 52 (março de 2019).

Juntos, o Lago Shinji e
o Nakaumi formam a maior área

de água salobra do Japão.
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●Zonas Úmidas Designadas em todo o Japão

Conservação e Regeneração
A convenção apela para que se conservem e 
regenerem amplamente as zonas úmidas, que, além 
de habitat de aves aquáticas, são ecossistemas 
importantes para a vida humana.

Intercâmbio e aprendizagem
A Convenção de Ramsar fez um voto para promover o 
intercâmbio de pessoas e de informações, educação 
e atividades de conscientização pública para a 
conservação e o uso racional das zonas úmidas. 

Uso racional
A Convenção de Ramsar defende o uso racional 
(wise use) das zonas úmidas, para promover sua 
conservação em equilíbrio com a indústria e a 
subsistência da população local. Usar racionalmente 
significa aproveitar de forma sustentável os recursos 
que elas oferecem e, ao mesmo tempo, conservar o 
seu ecossistema.

Profundidade média 4,5m 5,4m

Área do lago 79.1km2

(7.908 hectares)
86,2km2

 (8.616 hectares)

Volume hídrico 360 milhões m3 470 milhões m3

1 2

Países ou territórios que
assinaram a Convenção de Ramsar
Países ou territórios que não
assinaram a Convenção de Ramsar

1
Nota de
Bolso

Aquilo também é

zona úmida

Lago Tôfutsu

Península e Baía
de Notsuke

Lago Fûren e
Shunkunitai

Charneca Kiritappu

Lago Akkeshi e
Charneca Bekanbeushi

Pântano Kabukuri e
arrozais irrigados ao redor

Charneca Kushiro

Baía Shizugawa

Planície de
Maré Fujimae

Bacia de Detenção
do Watarase

Pântanos Izu e Uchi

Planície de
Maré de Yatsu

Charneca de Okunikkô

Parque da Praia de Kasai

Pântano Kejo

Oze

Pântano
Hotoke

Pântano
Ônuma

Ôyama Kami-ike e
Shimo-ike

Tateyama Midagahara e
Dainichidaira

Córregos e Zonas Úmidas
de Kumejima

Mar das Ilhas
Kerama

Baía de Yonaha

Lago Man

Nagura Amparu
 (Ilha Ishigaki)

Sistema de Águas
Subterrâneas de Akiyoshi

Planície de Maré
Higashiyoka
Planície de Maré
Hizen-Kashima

Curso Inferior do Rio
Maruyama e arrozais
irrigados ao redor

Sakata

Lago
Mikatago

Lagoa Katanokamo

Zona Úmida Nakaikemi
Lago
Hyô

Lago
Biwa

Comunidades de
Coral de Kushimoto

Kujû Bôgatsuru e Tadewara Shitsugen

Miyajima

Planície de Maré Arao

Lagoa Imuta

Praia Yakushima-Nagata

Lago Kutcharo

Lago Akan

Lago Utonai

Planície Sarobetsu
Charneca Uryunuma

Miyajima-numa

Pântano Hi-numa

Zonas Úmidas de
Yoshigadaira

Zonas Úmidas das Nascentes
dos Morros de Tôkai


