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RESUMO

As áreas úmidas compreendem um complexo ecossistema construído da
interface entre ambientes terrestres e aquáticos, onde períodos sazonais
de inundação e de seca definem os processos de uso e ocupação
antrópica do território e as suas relações econômicas e sociais. No Estado
do Mato Grosso temos áreas representativas deste ecossistema, onde os
Pantanais do rio Guaporé, do rio Paraguai e do rio Araguaia se destacam.
Nestas áreas a pecuária historicamente se desenvolveu enquanto a
principal atividade socioeconômica, no entanto, a agricultura mecanizada
vem ganhando espaço, não havendo legislação específica que de
discipline usos mais intensivos. No arcabouço legislativo, tanto federal
como estadual, foram desenvolvidas ferramentas de gestão e controle
pelos órgãos governamentais, na seara da Política Nacional de Meio
Ambiente e da Política Nacional de Recursos Hídricos, em que pese o
licenciamento ambiental se apresenta como o principal instrumento
regulador. Este trabalho tem como objetivo identificar os marcos
legislativos de proteção às áreas úmidas no Brasil e no Mato Grosso. Para
sua realização foi realizada revisão sistêmica de literatura, através de
pesquisa bibliográfica na rede mundial de computadores. A revisão de
literatura foi realizada entre agosto de 2019 e agosto de 2021, e o
material em análise contemplou do Código de águas, de 10 de julho 1934,
aos atos normativos produzidos no Estado após ao grande incêndio do
Pantanal matogrossensse de 2020. Esta pesquisa concluiu pelo
apontamento da regressão do amparo protetivo às áreas úmidas do
Estado, provocada por alterações legislativas, e por deficiências em
critérios técnicos para aplicabilidade de medidas de uso restrito nos
pantanais do Estado do Mato Grosso.
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