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DESCRIÇÃO
Recomendação CNZU n. XX, de XX de junho de 2017.
Dispõe sobre a necessidade da definição e
elaboração de uma Zona de Amortecimento
e disciplinando a sua ocupação no Pantanal
Mato-grossense.
O Comitê Nacional de Zonas Úmidas — CNZU, no uso de suas atribuições legais,
e tendo em vista o Decreto s/no de 23 de outubro de 2003 e a Portaria do Ministério do Meio
Ambiente no 174, de 24 de junho de 2005;
Considerando:
Os compromissos assumidos pelo Brasil junto à Convenção de Zonas Úmidas de
Importância Internacional, ou Convenção de Ramsar (Irã, 1971), ratificada pelo Decreto nº
1905, de 16 de maio de 1996;
Que o bioma Pantanal abriga três áreas designadas como Sítios Ramsar de Importância
Internacional: Parque Nacional do Pantanal Mato-grossense, Reserva Particular do
Patrimônio Natural SESC Pantanal e Reserva Particular do Patrimônio Natural Fazenda
Rio Negro;
Que no Brasil o Pantanal, reconhecidamente de grande relevância ecológica e
socioeconômica, considerado Patrimônio Nacional (Art. 225, Cap. VI, da Constituição
Federal de 1988) e Patrimônio da Humanidade e Reserva da Biosfera (UNESCO 2000),
está sob forte pressão antrópica, apresentando impactos graves relacionados ao uso
inadequado dos recursos naturais e desrespeito à legislação ambiental;
Considerando que as áreas úmidas prestam serviços ecossistêmicos relacionados ao
suprimento de água, prevenção de poluição, proteção de peixes, habitats de vida silvestre,
áreas de recreação e turismo (ZEDLER e KERCHER, 2005; JUNK et al., 2014);

Considerando a intensa atividade agropecuária no planalto circundante à planície
pantaneira e a pressão de expansão da soja avançando nas bordas da grande área úmida
do Pantanal Mato-grossense, apresentando elevado impacto ambiental no uso do solo,
influenciando a qualidade e a quantidade da água carreada para o Pantanal, assoreando
os ecossistemas receptores (GALDINO et al., 2005; VERHOEVEN et al., 2006; SCANLON
et al., 2007; ARAÚJO e ZEILHOFER, 2011; MONITORAMENTO, 2015);
Considerando o intenso uso de agrotóxicos na produção de grãos como soja e milho, além
da cana-de-açúcar, algodão e outras culturas produzidas no planalto circundante à planície
pantaneira em que período, quantidade e método de aplicação dos produtos utilizados,
carreados das áreas altas para os corpos de água que drenam para o Pantanal, trazem
impactos significativos para a biota aquática (MIRANDA et al., 2008; DORES e
CALHEIROS 2008);
Considerando a enorme importância da agricultura para a economia da BAP, entretanto,
acompanhada de ocupação do meio rural de forma desordenada e o emprego de
tecnologias inadequadas que acabam por provocar inúmeros impactos no solo e nos
recursos hídricos, sendo que as consequências destes impactos refletem diretamente no
assoreamento dos rios e na contaminação de águas superficiais e subterrâneas;
Considerando estudos internacionais e nacionais que apontam o impacto dos agrotóxicos
na cadeia alimentar (RICHARDSON e QIAN 1999; PÉREZ et al., 2011; ANNETT et al.,
2014; GUTIERREZ et al., 2017) em áreas úmidas (MIRANDA et al. 2008; DORES e
CALHEIROS 2008) e na contaminação da população, principalmente no leite materno
(PALMA et al., 2014; NASRALA NETO et al., 2014);
Considerando que as atividades agrícolas praticadas no sistema Bacia do Alto
Paraguai/Pantanal, em geral, não adotam as chamadas “boas práticas”, fazem uso de
grandes quantidades de agroquímicos e promovem erosão, as atividades de uso da terra
na zona de amortecimento devem ser disciplinadas para garantir a qualidade dos serviços
ecossistêmicos prestados pela Área Úmida do Pantanal Mato-grossense;
Considerando que a “Resolución 5.7 da Convenção Ramsar: La planificación para el
manejo de los sitios Ramsar y otros humedales” estabelece que as partes contratantes
devem aplicar, na medida do necessário, as "Diretrizes para o planejamento de gestão para
sítios Ramsar e outras zonas húmidas";
Considerando que a Resolução VIII.14 aprova os “Nuevos lineamientos para la planificación
del manejo de los sitios Ramsar y otros humedales”;
Considerando que a Diretriz 56 no seu item “X- Unidades de manejo, zonificación y zonas
de amortiguación” (Resolução VIII.14) determina que se faça a definição e estabelecimento
da zona de amortecimento nas Áreas Úmidas, onde atividades de uso da terra são capazes
de afetar diretamente o caráter ecológico da zona úmida;
Considerando que a Lei federal nº 9.985, de 18 de julho de 2000, que instituiu o Sistema
Nacional de Unidades de Conservação da Natureza, no seu art. 41, define que a Reserva
da Biosfera se constitui também por zonas, sendo as zonas núcleo – representadas por
Unidades de Conservação, as zonas de amortecimento e as zonas de transição, em que
serão admitidas atividades que não resultem em dano para áreas-núcleo (art. 41, § 1o).

RECOMENDAÇÃO
Recomenda:
Que se estabeleçam diretrizes, com base científica e técnica, visando o uso racional dos
recursos naturais da região que garantam a manutenção dos processos ecológicos e da
biodiversidade do bioma, visando estabelecer o desenvolvimento da Bacia do Alto
Paraguai, respeitando os limites de uso sustentável de seus recursos naturais, como
preconiza a Constituição Federal e a Lei de Recursos Hídricos do país;
Que o Ministério do Meio Ambiente, como instância formuladora da Política Ambiental,
proponha, em caráter de urgência, a definição e implantação de uma ZONA DE
AMORTECIMENTO ao redor do Pantanal Mato-grossense e das ÁREAS DE USO
RESTRITO (macrohabitas, rios e trechos de rios etc) no interior do bioma, considerando o
mapa da Reserva da Biosfera do Pantanal já existente e seu arranjo de zonas núcleo, de
amortecimento e de transição;
Que a definição e implantação da zona de amortecimento ao redor do Pantanal deve seguir
as resoluções e recomendações definidas na Convenção de Ramsar;
Que se defina para a Zona de Amortecimento atividades agrícolas compatíveis com à
especificidade ecossistêmica e as recomendações da Convenção Ramsar e da Reserva da
Biosfera.
Recomendamos que seja inscrito no bojo da lei a elaboração de um zoneamento específico
para o bioma e sua área de entorno com marcos referenciais e critérios que atendam a
demanda das Convenções da Diversidade Biológica e Convenção Ramsar, de outra feita,
é importante levar em conta a qualificadora de uso restrito estabelecido na Lei nº
12.651/2012, que muito embora não tenha definição adequada, atrai uma tutela mais
restritiva para as áreas úmidas.
Recomendamos que zonas de amortecimento sejam estabelecidas no entorno do Pantanal,
considerando o que está preconizado pela Lei federal nº 9.985, de 18 de julho de 2000, que
instituiu o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza, no seu art. 41,
define que a Reserva da Biosfera se constitui por uma ou várias zonas de amortecimento
em que serão admitidas atividades que não resulte em dano para áreas-núcleo (art. 41, §
1o). Levando em consideração também os marcos científicos estabelecidos pela Resolução
Ramsar VIII.14, sobre os “Nuevos lineamientos para la planificación del manejo de los sitios
Ramsar y otros humedales”, determina que se faça a definição e estabelecimento da zona
de amortecimento nas Áreas Úmidas, onde atividades de uso da terra são capazes de
afetar diretamente o caráter ecológico da zona úmida.
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