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DISPÕE  SOBRE  A  CRIAÇÃO  DE  ÁREA  DE
PROTEÇÃO  AMBIENTAL  -  APA  DAS  BAÍAS
CHACORORÉ E SINHA MARIANA.

    

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a criar a Área de Proteção Ambiental -APA das baías de
Chacororé e Sinha Mariana localizado na região do Pantanal de Barão de Melgaço inserido nas planícies e
pantanais mato-grossenses, integrando a Bacia do rio Cuiabá, nos municípios de Santo Antônio de Leverger
e Barão de Melgaço, a jusante da cidade  de Barão de Melgaço compreendido entre as coordenadas 16º14’
a 16º16’latitude Sul e 55º55’ a 55º58’ longitude Oeste.

Art.2º - A criação da APA das baiás de Chacororé e SInha Mariana tem o objetivo de assegurar a proteção
do ambiente natural, das paisagens de grande beleza cênica e dos sistemas geo-hidrológicos da região.

Art. 3º - O Zoneamento e sua delimitação, bem como as instruções para o uso e a preservação dos recursos
nele contidos serão estabelecidos em regulamento a ser baixado no prazo de 90 ( noventa ) dias a partir da
data de publicação desta Lei.

Art. 4º - Compete à SEMA – Secretaria Estadual do Meio Ambiente, exercer o poder de polícia na área da
APA baiás de Chacororé e Sinha Mariana., especialmente no cumprimento do uso e preservação dos
recursos nele contidos.

Art. 5º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

JUSTIFICATIVA

Trata-se de proposição legislativa, que tem por objetivo assegurar a criação de uma APA – Área de Proteção
Ambiental , no sistema das baias de SInha Mariana e Chacororé  e, assim, assegurar a sua efetiva proteção
e seu uso sustentável.

Os registros históricos que marcam a entrada dos europeus no Pantanal de Mato Grosso  estão  nos  relatos 
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das  primeiras  bandeiras  no  século  XVII,  que  subiram  o  rio Cuiabá  até  a  confluência  com  o  rio 
Coxipó. 

Nesse período,  com  a  chegada  dos colonizadores espanhóis e portugueses, o Pantanal  foi  palco  de 
intensos  conflitos,  pela ocupação de um território habitado desde tempos imemoriais por sociedades
indígenas,que  possuíam  cultura  e  crenças  próprias. 

Apenas  no  final  do  século  XVIII,  com  o enfraquecimento  e  mesmo  a  extinção  de  alguns  dos 
principais  grupos  indígenas  que  aí viviam,  o  Pantanal  passa  a  ser  uma  possibilidade  concreta  para 
a  implantação  dos núcleos de colonização.

 Nesse período, a partir de Sesmarias doadas, remanescentes de antigos  quilombos, instalam-se  no 
entorno  da  baia  Chacororé,  enquanto  que  escravos libertos  e  mestiços,  sem  terras  e  sem 
possibilidades  de  adquiri-las,  formam  núcleos próximo as margens do rio Cuiabá.

Esses novos habitantes sobrevivem na região até os dias de hoje,  combinando  pesca  de  subsistência, 
agricultura,  atividades  de  pecuária  elazer (Da Silva e Silva, 1995).

A partir 1980, o sistema passou a ser ocupado por grupos sociais ligados à pesca esportiva e ao turismo.

Nos últimos anos da década de 1990, parte da área alagável da baía  Sinhá  Mariana  começou  a  ser 
usada  para  a  construção  de  casas  de  veraneio  e  de hotéis. O aumento do tráfego de barcos e o
conseqüente movimento nas águas, gerado pelos  potentes  motores  das  lanchas  e  barcos  a  serviço 
desses  grupos,  estão  trazendo modificações na paisagem e perturbações no ecossistema das baías.

Ainda devemos relembrar que devido a construções não efetivamente planejadas esse ambiente corre sério
risco de se tornar deserto já que seus corichos e nascentes estão a ser destruídas.

O projeto visa assegurar a preservação ambiental dessas baias importantes para nosso eco-sistema e
cultura e permitir seu uso sustentável  e, por isso,  conto com o apoio dos nobres pares para sua aprovação.
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Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 04 de Maio de 2021

 

Allan Kardec
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