Ecossistemas de águas continentais
Decisão IV/4. Condições e tendências da diversidade biológica de ecossistemas de águas
continentais e opções para conservação e uso sustentável

Decisão V/2. Relatório de progresso da implementação do programa de trabalho da diversidade biológica de ecossistemas de águas continentais (implementação da decisão IV/4)

146

Decisão III/21. Relação da Convenção com a CDS e convenções relacionadas com a biodiversidade

Comentários adicionais sobre a implementação dessas decisões e programas de trabalho
associados
Questão 310.
O Brasil ratificou a Convenção Ramsar em 24 de setembro de 1993. É considerado o 4º País do mundo em
superfície na Lista Ramsar. Possui sete Zonas Úmidas consideradas Sítios de Importância Internacional Sítios Ramsar, o que equivale a 6.356.896 ha. Maiores informações em www.mma.gov.br/port/sbf/dap.
Questão 311.
Há dois projetos do Fundo de Estabilização Fiscal (FEF) com a Organização dos Estados Americanos (OEA)
/ GEF: Manejo das Bacias do Pantanal e do Vale do Rio São Francisco. Para informações consultar
www.ramsar.org.
Questão 312.
Ver comentário da questão 289.
Questão 315.
A Conservation International do Brasil apoiou inventário rápido no Pantanal. Também foi elaborado perfil
da biodiversidade de águas doces no Brasil, por Odete Rocha (disponível em www.mma.gov.br/port/sbf/
chm/doc/aguadoce.doc) e também foi realizado um workshop no Brasil organizado pela Universidade
Federal de Minas Gerais. Finalmente, documentos temáticos sobre biota de água doce foram elaborados
nas cinco avaliações por bioma (disponível em www.mma.gov.br/port/sbf/chm/relpub.html#biodivbr).
Questão 317.
Planos de Recursos Hídricos. São planos diretores de longo prazo, que estão em fase de elaboração e
devem ser organizados por bacia hidrográfica, por estado e para o País, visando a fundamentar e a orientar
a implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos e o gerenciamento dos recursos hídricos. Esses
Planos devem conter: diagnóstico da situação atual dos recursos hídricos; análise de alternativas de
crescimento demográfico, de evolução de atividades produtivas e de modificações dos padrões de ocupação
do solo; balanço entre disponibilidades e demandas futuras dos recursos hídricos, em quantidade e qualidade,
com identificação de conflitos potenciais; metas de racionalização de uso, aumento da quantidade e melhoria
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da qualidade dos recursos hídricos disponíveis; medidas a serem tomadas, programas a serem desenvolvidos
e projetos a serem implantados, para o atendimento das metas previstas; prioridades para outorga de
direitos de uso de recursos hídricos; diretrizes e critérios para a cobrança pelo uso dos recursos hídricos;
propostas para a criação de áreas sujeitas à restrição de uso, com vistas na proteção dos recursos hídricos.
Maiores informações em www.ana.gov.br e www.mma.gov.br/port/srh.
Foram formuladas diretrizes ambientais para o setor elétrico, para pesca interior, para a área de transporte,
agricultura e irrigação.
Questão 318.
Sim, com a criação da Agência Nacional de Águas (ANA). Informações em www.ana.gov.br.
Questão 319.
Incorporado no Decreto nº. 4.339/02, mas ainda não detalhado em planos de ação.
O Centro Nacional de Pesquisas para a Conservação de Aves Silvestres (CEMAVE) tem em seu programa
uma linha específica de pesquisa e ação para anilhamento de aves migratórias, tanto provindas da região
neártica, quanto neotropical, incluindo também as nacionais.
O Programa Parques do Brasil tem incluído no seu planejamento estratégico as ações para implementação
da conservação de Ramsar. Entre as atividades já desenvolvidas, pode-se citar: indicação de sete sítios
Ramsar; incentivo e apoio aos projetos de conservação e uso sustentável de zonas úmidas; ampla divulgação
sobre valores e fusão de zonas úmidas; desenvolvimento de projeto de capacitação de gestores de áreas
protegidas; e mapeamento dos recifes de coral.
Ver também comentários sobre Programa Pantanal nas respostas às questões 139 e 194 e 195.
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