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MINIST£RIO DO MEIO AMBIENTE

Recomendagao CNZU N ' 10, DE:21.PE. 'la.,y\ZXa K?$11 DE c2D J p"''
. ilgg g ' ''' o ' "'g

Disp6e sabre a conservagao' das sub-bacias
livres de barragens kinda restantes na
Bacia do Alto Paraguay e* do Rio Paraguay
em seu Tramp Norte

O Comity Nacional de Zonas Umidas -- CNZU, no uso de suas atribuig6es legais, e tendo em
vista o Decreto s/n ' de 23 de outubro d6 2003, alterado pelo Decreto s/ng de 05 de novembro de 2008, e
a Portaria MMA ng 274, de'22 de setembro de 2005;

CONSIDEjtANDO

Os compromissos-assumidos pelo Brasil junta a Convengao de Zonas Umidas de Importancia Intemacional,
ou Convengao de Ramsar (Ira, 1971,), ratificada pelo Decreto no- 1.905, de 16 de mano de 1996;

Que o Artigo 3. I da Convengao de Ramsar menciona que as Panes Contratantes se comprometem em
elaborar e aplicar seu planqamento de forma a favorecer a conservagao das jonas Qmidas ihcluidas na Lista
de Importancia IntemaCional e, quando possivel, promover o uso rational das zonas 6midaB de todo o
territorio;

Que o uso rational das zonal imidas se referee manutengao de suas%aracteristicas eco16gilas, por meio de
desenvolvimento sustentavel, considerando os beneHicios e valores d4s zonas imidas para o controle de
eros6es e inundag6es, manutengao da qualidade da agua, manutengao da biodiversidade, em especial da
produgao pesqueira, e manutengad e recargas de mananciais;

Que a Convengao de Ramsar, em suaDecisgo Ho X. 19 -- Zonas Umidas e Manejo de Bacias Hidrograficas,
apresenta orientag6e$ cientiHlcas e t6cnicas para a elaboragao dos pianos de bacias hidrograficas de modo a
integrar a conservagao e o uso raciona] das zonal imidas no manejo das bacias hidrogrfficas;

Que a Cbnvengao de Ramsar, em sua Decisio no XI. 10 - Areas t.Jmidas e Quest6es Energ6ticas, alerta para o
nQmero global crescente de pianos de desenvolvimentos de energia quej'hlterando os fluxos de agua e
transpotte de sedimentos, interrompendo a conectividade, criando barreiras para a migragao de esp6cies,
podem ter efeitos negativos sobre as car4cteristicas eco16gjcas das zonas amidas, incluin:do esp6cles e
ecossistemas;

Que a Convengao da Diversidade Bio16gica (CDB) determina a.avaliagao das repercuss6es culturais,
ambientais e sociais de proUetos de desenvolvimento que se realizario em t.erras e fguas utilizadas
tradicionalmente por comunidades indigenas e locals com potencial de impacto ambiental, bem coma, em
conjunto com a Convengao Ramsar, indira diretrizes para a gestao da fgua visando a manutengao das
ftmg6es eco16gicas das areas imidas por meio da.gestao ecossist6mica como estrat6gia importante para a
gestao integrada ambiental, de.recursos hidric6s e bio16gicos, promovendo a conservagao e o uso sustentfvel
de maneia equitativa, conforme os objetivos da CDB;

Que hg necessidade de contar com o planeJamento papa o uso e conservagao das aguas da Regiao
HidrograHlca do Paraguai, instituida pda Resolugao CNRH no 32/2003 (constitufda pda bacia hidrografica
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do rio Paraguai situada no territ6rio nacional), em'~razio do forte desenvolvimento que a regiao vem
experimentando;

Que a Resolugao CNRH no 99/2009, que aprovou o Programa XI do Plano Nacional de Recursos Hidricos
(Conservagao das Aguas do Pantanal, em Especial suas Areas Umidas) possui como objetivo o
desenvolvimento de modelo de gestao de recursos hidricos, adequado is peculiaridades regionais, e que
possibilite, dentre outros: contribuir para melhoria da qualidade dos recursos hidricos no Pantanal, por meio
de agnes que garantam o controle da poluigao pontual e difusa na regiao; para assegurar a ocorr6ncia dos
pulsos de inundagao no Pantanal, com a manor variagao possivel; e para propor medidas que evitem a
desagregagao do solo na regiao do planalto, minimizando a deposigao de sedimentos na planicie e o
consequente assoreamento dos corpos d'ggua e contaminagao por agroquimicos;

Que ha necessidade de se considerar as Prioridades do Plano de Conservagao da Bacia do Alto Paraguai
PCBAP (1997), elaborado sob coordenagao do Minist6rio do Meio.Ambiente, e as agnes estrat6gicas e
atividades dispostas no Plano de Agnes Estrat6gicas para o Gerenciamento Integrado do Pantanal e da Bahia
do Alto .Paraguai(ANA/GEF/PNUMA/OEA, 2004), elaborado sob coordenagao da Ag6ncia Nacional
cle Aguas;

Que os Pianos Estaduais de Recursos Hidricos de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul disponibilizam
subsidies para apoiar os objetivos da Convengao de Ramsar e da Politica Nacional de Recursos Hidricos na
Regiao Hidrogrffica, em consonfncia com diretrizes de agro da Lei9.433, de 1 997 homo: adequagao da
gestao de recursos hidricos is diversidades fisicas, bi6ticas, demograficas, econ6micas, socials e culturais
das diversas regimes do Pals e a integragao da gestao de recursos hidricos com a gestao ambiental;

Que a parter da Recomendagao CNZU no. 06, de 20 de setembro de 2012, que disp6e sobre o planejamento
dos usos dos recursos naturais na Bacia Hidrogrffica do Alto Paraguai, com especial atengao a expansao de
proyetos de geragao de energia hidre16tricas .em preluizo a conservagao do pulso de inundagao do Pantanal
Mata-grossense, o Conselho Nacional de Recursos Hidricos aprovou a elaboragao do Plano de Recursos
Hidricos da Regiao Hidrografica do Paraguai -- PRH Paraguai(Resolugao CNRH no 1 52./2013) pda Ag6ncia
Nacional de Aguas;

Que etta Resolugao CNRH no 152/2013, determinando a realizag5o do PjiH Paraguai com o intuito de
orientar os usos dos recursos hidricos de modo mais sustentavel, enfocando especialmente as alterag6es
potenciais na hidrodinfmica relativas a previsao de implantagao de centenas de hidre16tricas nos rios
formadores do bioma Pantanal, tem tamb6m a necessidade de considerar, com base na anflise integrada em
navel de bacig hidrograHlca previstas no Plano, as alterag6es potenciais na hidrodinfmica advindas das agnes
previstas na retomada do piojeto de Hidrovia Paraguai-Parang no Tramo Norte;

Que em avaliagao de especialista em engenharia naval em estudo relacionado a implantagao do Porto de
Morrinhos[3] detemiina que no trecho denominado como Bracinho em que comboios de barcagas navegam
em gerd com a composigao 2x3 e o empurrador pda zona de bifurcagao do rio Paraguai para a formagao da
llha de Taiama, deveria ser navegado, para a conservagao da integridade geomorfo16gica do rio neste trecho,
apenas por um comboio de apenas uma (01) barcaga e um empurrador;

Que ainda nio ha uma decisio pacificada sobre a qual 6rgao deva ser dada a atribuigao para o licenciamento
de portos, entrepostos, silagem etc no rio Paraguai, em se tratando de rio federal e fronteirigo, em especial no
que se revere ao Porto de Morrinhos, se ao IBAMA ou is SEMAs;

Que o inciso X do Art. 7' da Lei 9.433/97 detemlina que os Pianos de Recursos Hidricos devem possuir
como conteQdo minimo, dentre outros, propostas para.a criagao de areas sujeiras a restrigao de uso, com
vistas a protegao dos recursos hidricos;

Que o Minist6rio do Meio Ambiente coordena o Programa ZEE Brasil que visa fomentar o ZEE --
Zoneamento Eco16gico-Econ6mico, institufdo pelo decreto Bo 4.297/02, instrumento de orfanizagao do
territ6rio a ser obrigatoriamente seguido na implementagao de pianos, obras e atividades p6blicas e privadas,
estabelece medidas e padr6es de protegao ambiental destinados a assegurar a qualidade ambiental, dos
recursos hidricos e do solo e a conservagao da biodiversidade,'garantindo o desenvolvimento sustentgvel e a
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melhoria das condig6es devida da populagao (art. 2'), bem homo articular as politicas pablicas federais,
estaduais e municipais;

Que no Brasil, o Pantanal 6 um bioma reconhecidamente de grande relevfncia eco16gica e socioecon6mica,
considerado Patrim6nio Nacional (Art. 225, Cap. VI, da Constituigao Federal de 1 988) Patrim6nio Natural
da Humanidade e Reserva da Biosfera (UNESCO 2000),; abriga tr6s areas designadas como Sitios Ramsar de
Importancia Intemacional (PARNA Pantanal, Reserva Particular do Patrim6nio Natural SESC Pantanal e
Reserva Particular do Patrim6nio Natural Fazenda Rio Negro), este sob forte pressao antr6pica, apresentando
graves impactos relacionados ao uso inadequado dos recursos naturais, em especial nas areas de cabeceira e
pda implantagao btual e prevista de mais de uma centena de empreendimentos hidre16tricos em sous rios
formadores, e na.retomada do Projeto Hidrovia Paraguai-Parang em seu Tramo Norte, colocando em risco a
conservagao do pulso de inundagao natural na planicie pantaneira e dos processor eco16gicos que'regem as
Unidades de Conservagao e Sitios Ramsar ali localizados;

Que, com base nos dados e libre acesso na pagina eletr6nica da ANEEL, em relagao aos empreendimentos
atuais e previstos, considera-se que circa de 55% do potencial de geragao de energia hidre16trica ja estio
atualmente em operagao na bahia do Alto Paraguaie que o conjunto de empreendimentos previstos, em sua
maioria Pequenas Centrais Hidre16tricas .- PCHs, corresponderia apenas a circa de 2,3% do fomecimento de
energia do pals, sendo que a demanda por implantagao de empreendimentos hidre16tricos tem crescido por
volta de espantosos 500% desde 20021411'JiSJ;

Que a conservagao de segmentos de rios e/ou sub-bacias livres de quaisquer barramentos 6 a fomla segura de
garantir a conservag5o da biodiversidade e da produgao pesqueira na regiao da planicie, fundamental para a
manutengao da qualidade de vida e seguranga alimentar das comunidades e povo tradicionais da regiao, bem
coma da sustentabilidade da pesca proHissional e do turismo de pesca, importantes atividades econ6micas
que dependem da conservag5o da qualidade ambiental de todd o sistema;

Que a Avaliagao Ecossist6mica do Mi16nio prev6 a necessidade de se limitar o uso dos servigos ambientais
de um dado ecossistema exatamente para manter sua saQde ambiental e a conservagao disses servigos;

Que os pulsos de inundagbo anuais e interanuais sio o principal fen6meno que rego o funcionamento
eco16gico de uma planicie de inundagao e, por conseguinte, a oferta de servigos ecossist6micos;

Que ha 169 empreendimentos hidre16tricos previstos para a Bahia do Alto Paraguai, sends que 45 ja estio
em operagao (figura anexa), perfazendo 50% do potential hidre16trico inventariado, em que os principais rios
do Pantanal Norte jf est5o barrados (rios Jauru, Juba, Casca, Manso/Cuiaba, Arima, Tenente Amaral, Sgo
Lourengo, ltiquira e Correntes), e que dove ser considerado um n6mero elevado dada a necessidade de
conservagao de rios livres de barragens para que se possa garantir a produgao pesqueira de importancia
social e econ6mica, assim compatibilizando a geragao e energia com a conservagao da biodiversidade e a
oferta de servigos ecossist6micos, uma vez mantidos os processos hidro-eco16gicos essenciais para b bioma
Pantanal, homo determina a Constituigao Federal e as Metal Ecossist6micas do Mi16nio.

RECOM EN DA

Aos 6rgaos licenciadores estaduais e federal que nio licenciem, n5o emitam .outorgas e nem autorizem obras
para instalagao de hidre16tricas nas sub-bacias dos rios Sepotuba, Fomaoso, Cabagal, Alto Paraguai, Cuiaba,
Cuiabazinho, Mutum e Arica, em MT e nas sub.bacias dos rios Piquiri, Taquari, Coxim, Ariranha, Jauru,
Negro; Aquidauana, Miranda, Perdido e Apa em MS, as 6nicas kinda livres de barragens em toda a bahia
hidrograHica, homo Qnica forma segura de garantir a manutengao da hidrodinfmicA natural desses rios
fomtadores do sistema BAP/Pantanal, a protegao da biodiversidade e da produgao pesqueira, fundamental
para a manutengao da qualidade de vida e seguranga alimentar das comunidades e povos tradicionais, bem
como da sustentabilidade da pesca profissjonal-artesanal e do turismo de pesca, principais atividades
econ6micas geradoras de emprego e renda da regiao que dependem diretamente da conservagao da saQde
ambiental e dos processos hidro-eco16gicos que regem a planfcie pantaneira, declarando tail sub-bacias
homo "AREAS COM RESTRICAO DE USO" para aproveitamento hidre16trico;
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A ANEEL que nio mais confira concess6es de aproveitamento hidre16trico nessas sub-bacias da bacia do
Alto Paraguai polos mesmos motivos arima mencionados;

A ANA e CNliH e ao Mint e DNIT que excluam o trecho do rio Paraguai denominado Tramo Norte, entry
Cfceres e Corumbf, da possibilidade de navegagao industrial ou de grande porte na Hidrovia Paraguai-
Parana, uma vez que 6 um dos trechos de extrema fragilidade do Sistema Paraguai-Parang de Areas Umidas
quanto aos aspectos hidrodinamicos, sedimento16gicos, biogeoquimicos e eco16gicos do rio .Paraguay, e que
declare este trecho como de "AREA COM iiESTRIGAO DE USO para a navegagao de grande porte".

JOSE PEDRO DE OLIVEIRA COSTA

Secretfrio de Biodiversidade -- SBio/MMA

Presidents do CNZU
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Anexo
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Figura 01 :Aproveitamentos hidre16tricos em operagao, construgao, proUeto e estudo na RH-Paraguai. Fonts
ANEEL, 2017a in.: ENGECORPS ENGENHARIA S.A. 133 1-ANA-03-RH-RP-0004-RI Julho / 2017

Documents assinado eletronicamente por Jose Pedro de Oliveira Costa, Secretirio(a), em
22/01/2018, is 17:46, conf6rme hor6rio oficialde Brasilia, com fundamento no art:.6e, $ 1P, do
Decreto n9 8.539. de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documents pode ser conferida no site
https;//sei,mma,gov.for/controlador externo:phil!
acao=documento conferir&id oraao acesso externo=0, informando o c6digo verificador 0109865 e
oc6digoCRC8DD075BF.$g: p 1? e n# bWlg $*
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