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CARTA DE SÃO PAULO

Esta carta traz algumas reflexões e proposições decorrentes dos debates desenvolvidos 
durante o 23º Congresso Brasileiro de Direito Ambiental, o 13º Congresso de Língua 
Portuguesa e Espanhola e o 13º Congresso de Estudantes de Direito Ambiental, 
em São Paulo, entre os dias 26 a 30 de maio de 2018. Como contribuição para o 
enriquecimento da pesquisa nesta temática e enfatizando os tópicos relacionados 
ao tema: “30 anos da Constituição Ecológica: Desafios para a Governança 
Ambiental” os pesquisadores, professores, profissionais, estudantes de graduação e 
pós-graduação e demais integrantes da sociedade civil interessados na área do Direito 
Ambiental destacaram as conclusões a serem expostas a seguir, enunciadas pelos 
distintos assuntos:

I – A natureza nas Constituições latino-americanas

É necessário dar-se a devida atenção ao conceito de direito ecologizado, de 
forma a superar os limites e as incapacidades do direito ambiental, expondo-se a 
necessidade de se repensar um Estado de direito ecológico. Ou seja, faz-se necessária 
a adoção de uma visão que deixe de lado o caráter antropocêntrico, pano de fundo 
Estado de Direito, e que trate da liberação e proteção da natureza, fundado numa nova 
pauta de direitos, com a pré-compreensão da complexidade.

O Estado de direito da natureza, nesta visão, é um Estado de direito que 
precisa se transformar para incluir valor natureza e vida não humana e, nesse sentido, 
transformar relações. Para tanto, colocam-se como medidas a necessidade de não 
separar a ética do direito, isto é, lidar com problemas de justiça a partir da compreensão 
da natureza e entender o direito do diálogo global e harmônico, por meio de caminhos 
plurais que abarcam como valores não os bens e a propriedade, mas sim a dignidade 
humana, o valor da natureza e o bem-estar animal.

Nestes termos, destaca-se a posição inovadora da Constituição do Equador, 
que é a primeira a reconhecer a natureza como sujeito de direito, e não mais como 
objeto de direito, condição esta que implica seu direito à restauração e ao respeito 
integral de sua existência. Esse conceito de natureza como sujeito está embasado na 
concepção indígena, da natureza como Pacha Mama, qual seja, a figura mítica da mãe, 
a qual se deve o máximo respeito. 

   



II- Competência em matéria ambiental e governança

Grandes desafios para a efetivação dos direitos fundamentais ao meio 
ambiente ecologicamente equilibrado e ao desenvolvimento sustentável manifestam-
se na forma de problemas no campo da governança.

É necessário, em âmbito nacional, superar muitos dos obstáculos encontrados, 
decorrentes da complexa estrutura federativa brasileira e dos sistemas de competência 
concorrente e comum que lhe dão suporte. Uma análise do panorama histórico mostra 
que, atualmente, a legislação tem caminhado para uma descentralização da matéria 
ambiental, o que provoca uma flexibilização da proteção ao meio ambiente e levanta 
questionamentos sobre o papel da norma federal como base nacional de preservação 
da natureza.

No campo dos instrumentos burocráticos, o desafio é o da efetivação do Direito, 
pois o empoderamento no texto legislativo vem acompanhado do desempoderamento 
na área prática. Revela-se, assim, a necessidade de o mundo jurídico absorver outras 
linguagens para viabilizar a obtenção de resultados, uma vez que o aprimoramento 
do diálogo entre os poderes aumenta as chances de que os esforços empreendidos 
tenham retornos mais positivos.

No plano internacional, no entanto, há o complexo desafio de conciliar o 
ritmo do crescimento econômico com a capacidade do planeta de fornece recursos, 
cenário que é agravado pela estagnação e pelos retrocessos no campo democrático, 
evidenciados pela ascensão de governos autoritários ao redor do globo. 

   

III- Proteção ambiental e procedimentos

No âmbito dos procedimentos voltados à proteção ambiental, grande destaque 
recebeu o instrumento extraprocessual Termo de Ajustamento de Conduta – TAC. Os 
desafios a serem enfrentados para que haja a efetividade dos acordos celebrados 
nesse âmbito referem-se, sobretudo, ao direito à informação e à publicidade atinente 
aos acordos celebrados, à execução das medidas acordadas e aos meios de prova 
empregados nas ações ambientais.

É necessário o implemento de medidas efetivas para monitoramento e 
acompanhamento dos TACs, bem como a expansão dos bancos de dados de acordos 
celebrados. A execução dos acordos é um desafio que, em certa medida, vê-se ligado à 
falha de informação e publicidade. Para que possa haver fiscalização e cobrança quanto 
aos compromissos assumidos, é preciso que sejam conhecidos os seus conteúdos 
tanto pela população, como pelo Ministério Público, tendo em vista a possibilidade de 
celebração de TAC por diversos entes da Administração pública. 



É preciso conter a celebração de acordos sobre interesses indisponíveis e 
difusos, os quais afastem a responsabilidade objetiva dos agentes. O TAC, nesse sentido, 
é o melhor instrumento com atenção às implicações no âmbito da responsabilidade 
civil e administrativa, uma vez que deve ser submetido ao juízo competente para ser 
homologado e constituir um título executivo judicial passível de execução.

É imperativo, ainda, ajustar os TAC e as sentenças judiciais em matéria 
ambiental para que reflitam as particularidades executivas da matéria, sobretudo em 
relação ao prazo para cumprimento, que só se inicia após o trânsito em julgado das 
decisões; aos custos, que muitas vezes inviabilizam a composição; à interferência de 
terceiros e às providencias acessórias não ambientais.

IV- Recursos minerais: exploração e impacto

Os impactos ambientais podem ser definidos como alterações do meio 
ambiente provocadas por ac ̧ão humana, incluindo a supressão ou inserc ̧ão de certos 
elementos no ambiente e, ainda, a sobrecarga exercida no meio, superando a sua 
capacidade de suporte.  No caso específico da exploração de recursos minerais, 
atividade que envolve significativo impacto ambiental, ainda se observa a necessidade 
de se combaterem as deficie ̂ncias na legislação, associadas principalmente ao processo 
de licenciamento ambiental, à recuperac ̧ão das áreas degradadas e à ause ̂ncia de 
fiscalização.

O desastre da barragem de Fundão, em Mariana/MG, deixou como lições 
a necessidade de discussão e criação do Direito das Catástrofes e dos Danos 
Ambientais Significativos; da minimização de interferência política em instrumentos 
de gestão ambiental; do fomento à transformac ̧ão de instrumentos de gestão em 
instrumentos de prevenc ̧ão; e da conscientizacão do preço a ser pago pela populac ̧ão 
pelas atividades de extração de recursos naturais exercidas de maneira ilegal – preço 
este muito superior aos benefícios prometidos pelo empreendimento.

Deve-se considerar-se a elaboração de um Plano de Desativação e pós-
Desativação, ainda no processo de licenciamento da atividade, como forma de garantir a 
possibilidade de usos futuros e o encerramento da atividade sem passivos ambientais, 
e não durante a fase de desativação, quando já não há mais retorno financeiro.

No que se refere à exploração de petróleo, é plausível considerar os diferentes 
graus de vulnerabilidade entre costas expostas e protegidas, que levam a diferentes 
impactos ambientais gerados pelo derramamento de óleo. Tanto em terra como nos 
ambientes marinhos, a adoc ̧ão da Avaliac ̧ão Ambiental Estratégica (AAE) deve constituir 
instrumento de planejamento e de apoio à tomada de decisão, a fim de avaliar os 



impactos de políticas, planos e programas (PPPs), além de propor uma discussão 
a respeito de alternativas locacionais e tecnológicas antes do início do processo de 
licenciamento de projetos individuais. 

V- Direito da natureza e dos animais na legislação e jurisprudência

É preciso que se criem legislações específicas sobre o direito da natureza e dos 
animais. Atualmente as legislações existentes relatam a importância da preservação 
da natureza como um todo, o que inclui os animais e vegetação. No entanto, a redação 
desses diplomas legais deve ser mais específica, de forma a afastar questionamentos 
sobre quais deveriam ser os direitos mínimos dos animais, se eles são sujeitos de 
direito ou se são passíveis de ordenamentos humanos, ou seja, são coisas ou objetos 
tutelados pelos direitos humanos. 

É necessário, ainda, uma melhor regulamentação a respeito das tutelas e 
dos guardiões voluntários, que abrandam os problemas decorrentes da legislação 
inexistente e dos tópicos generalistas contidos em leis abrangentes. Sendo assim, é 
relevante a existência de uma visão ecossistêmica, a partir de uma legislação específica 
para cada vertente, a fim de não possibilitar múltiplas interpretações.



MULHERES QUE SE DESTACARAM NO 
DESENVOLVIMENTO DO DIREITO AMBIENTAL

Nesta 24ª edição do Congresso Brasileiro de Direito Ambiental, o Instituto “O 
Direito por um Planeta Verde” (IDPV) presta sua homenagem a três mulheres 
que se destacaram no desenvolvimento do Direito Ambiental: Sandra Verônica 
Cureau, Marga Inge Barth Tessler e Raquel Elias Ferreira Dodge.

A Dra. Sandra Verônica Cureau bacherelou-se 
em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do 
Sul (UFRGS), em 1970. Ingressou no MPF, através do 3º 
Concurso de Provas e Títulos, tendo tomado posse em 12 
de agosto de 1976. Nessa carreira, galgou vários cargos e 
designações, que merecem destaque: Procuradora-Chefe 

da PRR/2ª Região de 1994 a1998; Vice-Procuradora-Geral Eleitoral de 2009 a 2013; 
Vice-Procuradora-Geral da República de junho a setembro de 2013; Diretora-Geral da 
Escola Superior do Ministério Público da União – ESMPU, a partir de sua instalação, 
em 14 de junho de 2000 até 14 de junho de 2004; Coordenadora da 4ª CCR/MPF 
(meio ambiente e patrimônio cultural) pelo período de 10 anos (de 2002 a 2010 e de 
2014 a 2016) e Membro da 6ª CCR/MPF (índios e minorias) de 1998 a 2000. Em 1997, 
foi promovida, por merecimento, ao cargo de Subprocuradora-Geral da República, que 
ocupa atualmente.

Buscando aprimorar-se, sobretudo na área do Direito Ambiental, cursou Pós-
Graduação lato sensu “O Direito no Limiar do III Milênio”, realizado na Universidade 
Lusíada do Porto, Portugal, em 2000; realizou curso no Centre Internacional de Droit 
Comparé de l´Environnement (CRIDEAU) da Universidade de Limoges, França, em 2001; o  
Curso de “Formação de Formadores”, realizado na École Nationale de la Magistrature – 
France, em 2003, em Paris e Bordeaux, França; o Curso de aprimoramento em Direito 
Ambiental, realizado no Centre Internacional de Droit Comparé de l´Environnement 
(CRIDEAU) da Universidade de Limoges, França, em 2005, e o Curso de aprimoramento 
em Direito Ambiental - “Nuevas tendencias en el Derecho Ambiental Europeo” -, 
realizado em Alicante, Espanha, no ano de 2008. 

HOMENAGEM

SANDRA VERÔNICA CUREAU



Como reconhecimento pelo seu trabalho, recebeu inúmeras honrarias, como 
o voto de Louvor do Conselho Penitenciário do Estado do Rio Grande do Sul, por 
relevantes serviços prestados, em 1984;  Moção de Louvor da Assembleia Legislativa 
do Rio de Janeiro, em 1991, pelo trabalho em defesa do Forte de Copacabana; 
a Medalha Tiradentes, concedida pela Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, em 
1993; a Ordem do Mérito Militar, no grau de Oficial, concedida pelo Presidente da 
República, em 1995; voto de Louvor pela atuação junto ao Plenário do Tribunal Regional 
Federal da 2ª Região, em 1998; a Ordem do Mérito do Ministério Público Militar, em 
2001; a Medalha do Pacificador, concedida pelo Comandante do Exército, em 2004; o 
Diploma de Destaque Nacional em Meio Ambiente, Desenvolvimento Sustentável e 
Responsabilidade Social, concedido pelo Instituto Brasileiro de Estudos Especializados 
– IBRAE e pelo Instituto Ambiental Biosfera, em 2006; e, ainda,  foi homenageada pela 
Associação dos professores de Direito ambiental, APRODAB. 

Sua contribuição ao Direito Ambiental inclui ainda a autoria de diversos livros e 
artigos, além de sua atuação na elaboração de Ações Diretas de Inconstitucionalidade 
relativas à lei 12.651/2012, no âmbito das quais o STF posicionou-se acerca do princípio 
da proibição do retrocesso em matéria ambiental. Na sua atuação presente, continua 
sensibilizando os membros e profissionais do MPF para as questões ambientais. Não 
menos importante, foi Diretora para Apoio ao Ministério Público do Instituto o Direito 
por um Planeta Verde (IDPV), por vários mandatos.

Além de todas essas realizações, Sandra consegue ser uma super mãe, uma 
amiga dedicada e uma profissional obstinada, que não mede esforços para defender os 
valores que acredita, mesmo quando todas as circunstâncias lhes são desfavoráveis. 
Apaixonada pelo meio ambiente natural e cultural, vem há muito travando uma luta 
dura contra diversos e poderosos interesses que os tem constantemente ameaçado. 

Colecionadora de elefantes, telefones antigos e câmeras fotográficas é, acima 
de tudo, colecionadora de amigos. Severa e, ao mesmo tempo, doce, está sempre 
cercada de amigos e familiares, que sentem, com a sua proximidade, a certeza de 
estarem protegidos e de serem amados. Para muito além de seus filhos biológicos, 
tornou-se mãe de todos os amigos e agregados, com o coração sempre aberto para 
acolher quem mais chegar.



Na vida acadêmica a homenageada, 
Desembargadora Federal Marga Inge Barth Tessler, 
bacharelou-se em Ciências Jurídicas e Sociais pela 
Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do 
Sul, em 1972, oportunidade em que, prenunciando 
uma carreira de sucesso, foi laureada com a 3ª láurea 
acadêmica.

Posteriormente, e sempre com brilho, concluiu especialização em Direito 
Sanitário pela Faculdade de Direito da Universidade de Brasília e, também, especialização 
em Administração da Justiça pela Fundação Getúlio Vargas. Consolidou a sua formação 
acadêmica com dois mestrados em importantes e festejadas instituições. O primeiro 
pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul/PUCRS, em Direito Público 
e, após, pela Fundação Getúlio Vargas, instituição em que havia concluído a sua 
especialização que, igualmente, teve como objeto e foco a pesquisa científica sobre o 
Poder Judiciário e a administração da Justiça.  

A homenageada alcançou êxito em diversos concursos públicos, como o de 
Procurador do INSS. Cargo que exerceu entre dezembro de 1975 e março de 1977. 
Para Advogado do Banco Central do Brasil, profissão que exerceu de março de 1977 
a fevereiro de 1988. Posteriormente, foi aprovada em concurso para o cargo de 
Procurador do Estado do Rio Grande do Sul, em 1984, mas não chegou a exercer o 
ofício. O mesmo ocorreu após a aprovação em concurso para Procurador do BRDE, 
em 1986. E, finalmente, no ano de 1988, tornou-se Juíza Federal, magistratura que 
com brilho e grande motivação ainda exerce, notadamente na área ambiental, após 
aprovação em concurso público, de provas e títulos, em fevereiro de 1988 já sob a 
égide da nova Carta Política.

Sempre teve intensa atividade profissional como operadora do direito. Exerceu 
a advocacia em escritório privado de 1972 a 1987. Foi Diretora do Foro da Seção Judiciária 
de Porto Alegre - RS, em 1994. Posteriormente, foi nomeada em vaga de merecimento 
para o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, em 09.12.94, integrando a 3ª Turma, 
com área de competência em Direito Civil, Constitucional e Administrativo. Exerceu 
o cargo de Presidente do Conselho de Qualidade e de Coordenadora do Escritório da 
Qualidade do TRF4, de 27 de maio de 1997 a 20 de setembro de 2000. Foi Diretora da 
Revista do TRF - 4ª Região, biênio 1999/2001, Diretora da Escola da Magistratura do 
Tribunal Regional Federal da 4ª Região, biênio 2001/2003, Vice-Presidente do Tribunal 

MARGA INGE BARTH TESSLER



Regional Federal da 4ª Região, biênio 2003/2005 e, finalmente, Presidente do Tribunal 
Regional Federal da 4ª Região, biênio 2011/2013, em que desempenhou o seu papel 
de modo notável e inovador.

Recebeu o devido e merecido reconhecimento após décadas de magistratura 
ao ser convocada para compor a 1ª Turma e a 1ª Seção do egrégio Superior Tribunal de 
Justiça, no biênio 2014/2015, período em que, mais uma vez, teve atuação destacada. 
Foi Presidente da 3ª Turma do TRF da 4 Região e Coordenadora da Memória da mesma 
Corte. 

Outrossim, exerceu o cargo de Conselheira da Enfam. Aliás, não faz muito, no 
ano de 2012 proferiu memorável Aula Magna na Faculdade de Direito da Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul. Falou para os professores e acadêmicos de direito 
daquela tradicional instituição sobre tema que sempre lhe cativou: A Justiça Federal 
no Brasil- Histórico, Evolução e Casos Célebres. 

Na política associativa da magistratura federal também deu sua importante 
contribuição, com sua experiência, elegância e perfil conciliador, como diretora da 
Associação dos Juízes Federais do Rio Grande do Sul (Ajufergs).  Recebeu, ao longo da 
prestigiada carreira, importantes condecorações, entre as quais a Medalha do Mérito 
Advocatício da OAB, em 1986; a Medalha do Pacificador do Ministério do Exército, em 
2001; a Medalha Ordem do Mérito Militar, Grau Comendador, em 2005;  a Comenda 
de Magistrado Exemplar do Instituto dos Advogados do Rio Grande do Sul (Iargs), em 
2014; e, igualmente, foi agraciada com o Título de Membro da Academia de História 
Militar Terrestre do Brasil (AHIMTB), em 2016.

É de se lembrar das palavras do Ministro aposentado Gilson Dipp, ex- colega da 
homenageada no TRF4, quando a mesma recebeu homenagem do Conselho da Justiça 
Federal, em sua última sessão, como integrante do colegiado, que bem ilustram a sua 
cativante personalidade: “Posso testemunhar e afirmar a competência  e a eficácia 
da desembargadora, reconhecida por todos os seus pares”. Além disso, prosseguiu o 
ministro, “ela também é uma pessoa de uma educação inigualável, de um tratamento 
pessoal com seus colegas e com o jurisdicionado que dificilmente se encontrará no 
Brasil”. 

“Nunca presenciei qualquer manifestação de desagravo, que não fosse 
de candura e educação, nunca vi a desembargadora levantar a voz com qualquer 
pessoa. A elegância que os Senhores presenciaram aqui sempre foi uma marca 
da desembargadora Marga. Em nome do Conselho, agradeço o trabalho de Vossa 
Excelência neste Colegiado”. 



Referência de esposa, de mãe, de magistrada, conhecida devoradora de livros, 
estudiosa da língua alemã, integrante de uma geração de ouro do direito ambiental 
brasileiro, serve de exemplo para os jovens jusambientalistas comprometidos com a 
tutela do direito fundamental ao meio ambiente equilibrado em prol das presentes e 
futuras gerações de seres humanos e não humanos. E, para além disso, possui um 
histórico que acompanha o IDPV desde a sua fundação, tendo ocupado cargos de 
diretoria e sendo integrante, atualmente, de seu Conselho Consultivo.
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1983 e 1986. Obteve também o título de mestre em Direito pela Harvard Law School, 
resultado de projeto que empreendeu já com a família formada com o Professor 
Bradley Dodge e os dois filhos do casal. 

No âmbito da carreira pública, integra o Ministério Público Federal desde 1987.  
No exercício das funções do parquet, teve intensa atuação na área criminal, na defesa 
de direitos humanos, do patrimônio público, de índios e minorias, do meio ambiente, 
do consumidor, da ordem econômica e também eleitoral.  

Nessa trajetória, coordenou a Câmara Criminal do MPF entre 2010 e 2014. 
Integrou a 6ª Câmara de Coordenação e Revisão de 1993 a 2002. Foi procuradora 
Federal adjunta dos Direitos do Cidadão Adjunta entre 2000 e 2004, além de integrar  
a 3ª Câmara de Coordenação e Revisão (Consumidor e Ordem Econômica).  Também 
integrou o Conselho Superior do Ministério Público por três biênios consecutivos.  

 Em todas essas frentes teve atuação destacada. É de se ressaltar seu trabalho 
em importantes casos de combate à corrupção, como a coordenação da força-tarefa da 
Operação Caixa de Pandora; a participação na equipe que redigiu o 1º Plano Nacional 
para Erradicação do Trabalho Escravo; nas Comissões para adaptação do Código Penal 
Brasileiro ao Estatuto de Roma e o apoio às famílias das vítimas da ditadura.  

Desde setembro de 2017 é a primeira mulher a exercer o cargo de Procuradora-
Geral da República, função que vem desempenhando com as marcas da serenidade, 
sobriedade e firmeza. O conjunto dos pequenos gestos de gentileza para com os 
colegas e presença nos eventos de iniciativas dos membros da Instituição, a elas 
se somam na construção da sua liderança e, assim, da contribuição ao necessário 
desenvolvimento institucional do país. Também deve ser lembrada sua sensibilidade 
para com os destinatários da atuação institucional, bem exemplificada na visita à área 
do desastre de Brumadinho, em que conversou diretamente com os familiares das 
vítimas antes de criar força tarefa paras encaminhamento do caso.  

RAQUEL ELIAS FERREIRA DODGE



No âmbito institucional, sem descuidar do avanço de agendas prioritárias 
ao país, como o combate à corrupção, vem também prestigiando temas relevantes, 
como a representatividade feminina na carreira, que motivou a realização da Primeira 
conferência Nacional das Procuradoras da República e das Conferências Regionais de 
Promotoras e Procuradoras de Justiça.

É de se destacar, por fim - mas de central importância ao Instituto o Direito por 
um Planeta Verde - sua atuação na área ambiental. Entre outras contribuições ao longo 
da carreira, como Procuradora Geral da Republica deu protagonismo à importante 
agenda do direito à água, realçando sua caracterização como um direito humano, com 
fortes implicações de gênero.   Assim, quando o Brasil sediou o 8º Fórum Mundial da 
Água, em 2018, esteve à frente da iniciativa da Carta de Criação do Instituto Global 
do Ministério Público para o Ambiente e a Declaração do Ministério Público Sobre o 
Direito à Água. Nesses documentos, foram aprovados dez princípios fundamentais, 
como o guia para a atuação dos Membros do Ministério Público no Brasil e em outros 
países, no tema da proteção à água e direitos humanos a ele associados. 
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INTRODUÇÃO

O Direito Ambiental brasileiro tem como um grande desafio a proteção de seus 
biomas, cujas características tornam o Brasil um país reconhecidamente megadiverso 
em termos de paisagens e de sua sócio-biodiversidade. Diante da relevância do país 
nesses termos, é imprescindível o desenvolvimento de estudos que deem conta 
de demonstrar as condições ambientais dos seus vários biomas (Amazônia, Mata 
Atlântica, Caatinga, Cerrado, Pantanal e Pampas), bem como as questões jurídicas 
atinentes à sua proteção.

Do ponto de vista do Direito, a legislação ambiental brasileira enfrenta o 
paradoxo de ser considerada uma das mais completas e rígidas no que se refere à 
preservação do meio ambiente, ao mesmo tempo em que carece, notadamente, de 
mecanismos de fiscalização e apuração de crimes684 envolvendo os recursos naturais. 
Este descompasso entre a existência de normas ambientais adequadas e sua 
efetividade constitui, indubitavelmente, um problema a ser superado para melhorar a 
tutela jurídica do meio ambiente no Brasil.

No entanto, em que pese a consideração positiva acerca da estrutura normativa 
ambiental brasileira, há que se demonstrar alguns problemas que ainda a acometem, 

684  BRASIL. Legislação ambiental no Brasil é uma das mais completas do mundo. Disponível 
em: http://www.brasil.gov.br/noticias/meio-ambiente/2010/10/legislacao. Acesso em 26 de fevereiro 
de 2019.
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a exemplo do que ocorre com as necessidades de proteção do bioma Pantanal frente 
às incongruências da legislação vigente, que nem sempre é possível de ser aplicada 
de maneira eficiente, dadas as particularidades do bioma.

Nesse sentido, cabe ponderar acerca da parca produção científica voltada 
ao Pantanal no campo da regulação ambiental. Conforme Lewinsohn685, apesar de a 
Amazônia ostentar a imagem de um bioma misterioso, há muito mais estudos sobre 
ela, do que sobre outros biomas como a Caatinga e o Pantanal, ficando claro, portanto, 
quais deles são menos conhecidos do ponto de vista científico. Obviamente, isto se 
reflete na formulação de políticas ambientais, cuja aplicação acaba sendo prejudicada 
pela falta de compatibilidade com as características locais. Este é precisamente o 
ponto a ser analisado no que se refere ao Pantanal e as normas ambientais.

No presente artigo, serão abordadas algumas dessas questões, trazendo-se 
pontos-chave a serem discutidos, com o fim de criar subsídios à proposição futura de 
alternativas aos problemas levantados. Para tanto, será realizada, primeiramente, uma 
reflexão acerca da crise civilizacional, ressaltando os problemas ambientais hodiernos 
e o papel do Direito no solucionamento, nas dimensões globais e locais. Em seguida, 
será apresentada uma caracterização breve do bioma Pantanal, ressaltando suas 
particularidades e essencialidade para o equilíbrio ambiental no Brasil e América do Sul. 
Finalmente, serão apontadas algumas incongruências observadas entre a legislação 
ambiental e as características intrínsecas ao bioma, que dificultam a observância de 
certos aspectos do ordenamento. O método utilizado será o indutivo, analisando-se 
um caso particular (do bioma pantaneiro), para buscar afirmações gerais acerca da 
aplicação da legislação brasileira nesse contexto.

1 CRISE CIVILIZACIONAL, MEIO AMBIENTE E PAPEL DO DIREITO: DOS 
DESAFIOS GLOBAIS AOS LOCAIS

Não são raros os estudos que dão conta de demonstrar os múltiplos problemas 
da sociedade hodierna, destacando-se, entre eles, o processo cada vez mais avançado 
da deterioração dos elementos naturais, com consequências negativas para as diversas 
sociedades humanas e também de todos os seres da biosfera.

Não obstante a gravidade dos dados relativos às vidas humanas, há que se 
considerar a gravidade também para a incolumidade física do Planeta Terra. Os danos 
ambientais, nesse sentido, ultrapassam a esfera da mera afetação às sociedades, seja 

685 LEWINSOHN, Thomas. Biodiversidade Brasileira: Síntese do estado atual do conhecimento. 
São Paulo: Editora Contexto, 2004.
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pelo ponto de vista individual, coletivo ou difuso, mas também comprometem toda 
uma cadeia de vida e existência. O fato é que os problemas ambientais não podem ser 
tomados de maneira isolada, posto que são fruto de uma conjuntura histórica, política 
e cultural, cujas escolhas proporcionam o agravamento das condições conhecidas 
como “crise ambiental”686.

Nesse sentido, observam-se consequências do ponto de vista global, tais como 
os efeitos das mudanças climáticas, que vem alterando as características naturais dos 
diversos biomas687. Este fato em si, já demanda uma necessária atenção ao tema. Mas 
quando se observam os problemas em âmbito local, a situação se agrava.

São vastos os estudos a respeito dos problemas ambientais nos biomas 
brasileiros: a problemática do desmatamento da Amazônia, a perda de biodiversidade 
e de cobertura vegetal na Mata Atlântica e os problemas do Cerrado diante das 
atividades agrícolas688, são apenas alguns exemplos dos danos que os biomas vem 
sofrendo com um modelo político-econômico predatório aos recursos naturais.

Como efeito colateral, tem-se, ainda, a afetação das diversas formas de 
organização humana existentes e de sua relação com a natureza, notadamente, no 
que se refere aos povos indígenas e comunidades tradicionais, que dependem de 
forma mais intensa dos recursos disponíveis na natureza689. Além disso, também 
se observa a afetação de toda a sociedade, na medida em que o meio ambiente é 
considerado um bem jurídico de natureza difusa690, cujas alterações são sentidas por 
todos indistintamente.  

De acordo com Leite e Ferreira691, a complexidade dos problemas ambientais 
atuais deve justificar a promoção do Estado como agente de reestruturação da 
sociedade, devendo estabelecer medidas de reformulação das bases sociais, incluindo 
a adoc ̧ão de modelos políticos que permitam o uso sustentável dos recursos naturais, 
contemplando as dimensões ambiental, econômica e social. De igual modo, no estudo 

686 LE PRESTRE, Phillippe. Ecopolítica internacional. São Paulo: Editora SENAC, 2000.  
687 GIDDENS, Anthony. La política del cambio climático. Madrid: Alianza, 2010.
688 Cf. ARRAES, Ronaldo de Albuquerque, MARIANO, Francisca Zilania e SIMONASSI, Andrei 
Gomes. Causas do Desmatamento no Brasil e seu Ordenamento no Contexto Mundial. Revista de 
Economia e Sociologia Rural, Piracicaba-SP, Vol. 50, Nº 1, p. 119-140, Jan/Mar 2012.
689 CUNHA, Manoela Carneiro. Povos Tradicionais te�m um pacto com o meio ambiente. Disponível em: 
<http://www.ispn.org.br/entrevista-com-manuela- carneiro-da- cunha/+povos+tradicionais+conceito&cd 
=3&hl =pt- BR&ct=clnk&gl=br>. Acesso em: 20 jul. 2018.
690 FIORILLO, Celso Antonio Pacheco. Curso de Direito Ambiental Brasileiro.  11a ed. São Paulo: 
Saraiva, 2010.  
691 LEITE, José Rubens Morato e FERREIRA, Heline Sivini. Tende�ncias e perspectivas do Estado de 
Direito Ambiental no Brasil. In: FERREIRA, LEITE e BORATTI. Estado de Direito Ambiental: tende�ncias. 
2a. Ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2010.
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das questões apresentadas, mostra-se relevante e necessária a análise das questões 
pantaneiras frente aos mecanismos jurídicos que devem servir de norte à resolução 
de problemas na região.

2 O PANTANAL BRASILEIRO: CARACTERIZAÇÃO E IMPORTÂNCIA NA 
PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE

O Pantanal abrange três países: Brasil, Bolívia e Paraguai. No Brasil, o bioma 
está localizado nos Estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul (65% do território 
pantaneiro), estando inserido dentro da Bacia do Alto Paraguai (Figura 1), que é dividida 
em planalto e planície (Pantanal). A planície pantaneira foi declarada, em 2000, como 
Reserva da Biosfera692 pela Unesco, sendo conhecido mundialmente como uma das 
maiores planícies inundáveis do mundo. 

692 A Reserva da Biosfera refere-se a uma categoria de proteção jurídica constante no artigo 41 da 
Lei n. 9.985 de 18 de julho de 2000 (Sistema Nacional de Unidades de Conservação). De acordo com 
a referida norma, a Reserva da Biosfera é um “é um modelo, adotado internacionalmente, de gestão 
integrada, participativa e sustentável dos recursos naturais, com os objetivos básicos de preservação 
da diversidade biológica, o desenvolvimento de atividades de pesquisa, o monitoramento ambiental, a 
educação ambiental, o desenvolvimento sustentável e a melhoria da qualidade de vida das populações”. 
Este modelo faz parte do Projeto Intergovernamental “O Homem e a Biosfera”, promovido pela UNESCO, 
do qual o Brasil faz parte.
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FIGURA 1: Representação do bioma Pantanal e da Bacia Hidrográfica do Alto Paraguai, 
localizando-os no território brasileiro e nos Estados de Mato Grosso e Mato Grosso 
do Sul.

FONTE: PEREIRA, 2019.

De acordo com o Ministério do Meio Ambiente brasileiro, o Pantanal é 
considerado uma das maiores extensões úmidas e contínuas do planeta, sendo 
também o bioma de menor extensão territorial no Brasil. Sua área estimada é de 
150.355  km², de modo que ocupa 1,76% da área total do território brasileiro693.

O Pantanal está ligado e sofre influências de três importantes biomas 
brasileiros: a Amazônia, o Cerrado e Mata Atlântica, além das influências do bioma 

693  BRASIL. MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE. Pantanal. Disponível em: <http://www.mma.gov.
br/biomas/pantanal>. Acesso em 30 de março de 2019 às 17:33.
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Chaco, o equivalente ao Pantanal localizado no norte do Paraguai e leste da Bolívia. De 
acordo com Faria e Nicola694, a região é considerada um elo entre a Bacia Amazônica 
e a Bacia do Prata, sendo, portanto, de suma importância para o equilíbrio entre os 
biomas vizinhos.

Esta relevância também é abordada por Pereira, Chávez e Silva695, que explicam 

que o Pantanal localiza-se em uma faixa de contato e de grande interação pela via dos 

ecossistemas terrestres e aquáticos, devendo ser considerado um espaço de tensão 

ecológica e de grande importância socioeconômica696.

Segundo os dados apresentados institucionalmente, o Pantanal abriga 263 
espécies de peixes, 41 espécies de anfíbios, 113 espécies de répteis, 463 espécies de 
aves e 132 espécies de mamíferos, sendo 2 delas endêmicas. Há outros dados que 
contabilizam quase duas mil espécies de plantas identificadas no bioma, que foram 
devidamente classificadas de acordo com seu potencial, inclusive contando com 
algumas de potencial medicinal697.

Ademais, o território conta com uma notável sazonalidade intra-anual nos 

regimes de seus rios, o que ocorre em razão da parca capacidade de drenagem do 

sistema, declividade da planície e pouca permeabilidade do solo, condições que 

favorecem o seu alagamento698. 

Um estudo realizado por Darrah et al.699 (2019) mostra-se que as taxas de 
perda de zonas úmidas naturais entre 1990 e 2010 foram superiores às taxas relatadas 
de perda de floresta. Além disso, das seis regiões (África, Ásia, Europa, América Latina 
e Caribe, América do Norte e Oceania) RAMSAR700 analisadas no estudo, a América 

694  FARIA, A. e NICOLA, RD. Pantanal. In: Ministério da Cultura; Instituto Sócio Ambiental. (Org.). 
Almanaque Brasil Sócio Ambiental. São Paulo: Instituto Socioambiental Editora, p. 177-194, 2007.
695  PEREIRA, Gabriel; CHÁVEZ, Eduardo Salinas e SILVA, Maria Elisa Siqueira. O estudo das 
unidades de paisagem do bioma Pantanal. Revista Ambiente & Água - An Interdisciplinary Journal of 
Applied Science: v. 7, n. 1, 2012.
696  Idem. p. 90.
697  BRASIL. Op. Cit.
698  GALDINO, S.; VIEIRA, L. M.; OLIVEIRA, Henrique de; CARDOSO, E. L.. O mais longo e intenso 
ciclo de cheia do Pantanal. In: Simpósio de Recursos Hídricos do Centro-Oeste - SIMPORH 2, 2002, 
Campo Grande. Águas do Centro-Oeste: a fronteira é hídrica. Campo Grande: ABRH-MS: UFMS, 2002. 
ALHO, C. J. R.; SABINO, J. . A conservation agenda for the Pantanal biodiversity.Brazilian Journal of 
Biology (Impresso), v. 71, p. 327-335, 2011.
699  DARRAH, S. E., SHENNAN-FARPÓN, Y., LOH, J., DAVIDSON, N. C., FINLAYSON, C. M., 
GARDNER, R. C., & WALPOLE, M. J. (2019). Improvements to the Wetland Extent Trends (WET) index 
as a tool for monitoring natural and human-made wetlands. Ecological Indicators, 99, 294-298.
700  Trata-se do reconhecimento das grandes áreas úmidas pela Convenção sobre as Zonas Húmidas 
de Importância Internacional Especialmente Enquanto Habitat de Aves Aquáticas, firmada na cidade de 
Ramsar (Irã), no dia 02 de fevereiro de 1971.
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Latina e Caribe foi a região com maior decréscimo de zonas úmidas naturais entre 
1970 e 2015. Uma razão importante para a séria preocupação com a perda de áreas 
úmidas é que elas são multifuncionais e podem ser consideradas como ativos de 
capital muito valiosos701.

Segundo dados do ICMBio702, apenas 4,4% do território pantaneiro é protegido 
legalmente com unidades de conservação. Apesar do Estado de Mato Grosso do Sul 
ser o que detém a maior área de Pantanal, é o Estado de Mato Grosso responsável 
pelo maior percentual de área pantaneira protegida por Unidades de Conservação. 
Dos 4 sítios RAMSAR reconhecidos no Pantanal, 3 estão localizados no Mato Grosso.

Além da riqueza e diversidade observada no que tange às paisagens e recursos 
naturais, o Pantanal também conta com uma importante sociodiversidade, pois contém 
com comunidades indígenas e tradicionais, tais como quilombolas, coletores de iscas no 
rio Paraguai e outras, colaborando com a formação cultural da população pantaneira703. 
Segundo a Organização Não-Governamental ECOA704, é nesse espaço de ambientes e 
biomas que se favoreceu e se favorece a ocupação humana, moldando-se a dinâmica 
de diversos setores produtivos no Pantanal, sendo esta conformação fundamental 
para o entendimento dos problemas socioambientais do bioma, tais como aqueles 
relacionados a eventos climáticos extremos e fenômenos naturais correlatos.

Ademais, há uma série de problemas relacionados à aplicação da legislação 
ambiental na região, devido às suas características inatas, a exemplo da dificuldade em 
aplicar o Código Florestal no estabelecimento de Áreas de Preservação Permanente 
ao longo dos cursos de rios, por conta da sazonalidade das águas. O problema em 
questão consiste em determinar qual a linha de referência para o estabelecimento de 
ditos espaços protegidos, uma vez que os cursos de água tem um comportamento 
diferenciado a cada ano, alterando-se suas margens e, portanto, suas referências para 
demarcação das respectivas áreas de preservação permanente, apenas para citar um 
exemplo.

Assim, observa-se que a relevância do Panatanal em razão da riqueza que 
aporta à biodiversidade, paisagens e dinâmica cultural, fatores que denotam a 
necessidade de olhar mais atento e protetor da ciência jurídica e demais ramos do 
saber necessários à proteção deste espaço.

701  GREN, M., FOLKE, C., TURNER, K., & BATEMEN, I. (1994). Primary and secondary values of 
wetland ecosystems. Environmental and resource economics, 4(1), 55-74.
702  BRASIL. Op. Cit.
703  Idem.
704  ECOA. Op. Cit. p. 29.
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3 LEGISLAÇÃO AMBIENTAL VIGENTE E INCONGRUÊNCIAS DIANTE DAS 
PECULIARIDADES DO BIOMA 

Não obstante a existência de normas jurídicas ambientais aplicáveis ao 
Pantanal, deve-se reconhecer alguns limites que tal legislação tem encontrado no que 
se refere à aplicação.

Em levantamento preliminar, verificou-se uma insuficiência de análises jurídicas 
sobre as questões voltadas ao meio ambiente no bioma Pantanal, o que traz como 
consequência, uma agenda ambiental diminuta para o bioma, quando se compara às 
agendas ambientais de outros biomas, como a Amazônia e a Mata Atlântica.

Segundo a Organização Não-Governamental ECOA, atualmente o Pantanal 
não está em nenhuma agenda prioritária do Governo Federal. A ONG considera que, 
na prática, trata-se de uma área excluída dos investimentos voltados à proteção do 
meio ambiente705. Frente a esta realidade de parcas políticas, a ONG destaca os 
problemas enfrentados na região em decorrência das mudanças climáticas. Em seus 
estudos, argumenta-se a necessidade de políticas públicas que busquem a prevenção 
e adaptação do bioma aos extremos climáticos:

Fatos ocorridos em 2011 e em desenvolvimento agora mesmo, 
em 2014 – com a eminência de uma grande cheia nos padrões 
da ocorrida a 3 anos, comprovam a relevância da proposta de 
se elaborar um marco estratégico para a prevenção, mitigação 
e mesmo adaptação a estes eventos extremos. Ainda nestes 
moldes, deve- se registrar uma das maiores estiagens da 
Planície, ocorrida em 2008, o fenômeno provocou uma cheia 
abaixo da média, ou seja, baías (lagoas) e corixos de parte 
da bacia do rio Miranda, entre os meses de junho e outubro, 
secaram precocemente, o que acarretou aos coletores de 
iscas para a pesca turística a falta de acesso as meios para sua 
sobrevivência706. 

 Como se observa, as mudanças no clima e a insegurança no que se refere 
às suas consequências afetam todo o funcionamento da região e geram impactos 
consideráveis à população que necessita do equilíbrio climático para manutenção 
de seu modo de vida. Deste modo, resta mais do que justificada a necessidade de 
tratamento do tema neste viés.

Além disso, do ponto de vista local, há, ainda, questões relacionadas à falta 
de aplicabilidade da legislação ambiental em alguns aspectos específicos. Um deles 

705  Nesse sentido, ressalte-se a iniciativa do Projeto de Lei do Senado n° 750, de 2011, que buscava 
estabelecer uma Política de Gestão e Proteção do Bioma Pantanal e dá outras providências. O projeto 
é de autoria do Senado Blairo Maggi (PR/MT) e foi arquivado em 21/12/2018. 
706 ECOA. Plano de prevenção, mitigação e adaptação aos impactos de eventos climáticos extremos 
no Pantanal. Campo Grande: ECOA, 2011, p. 40-41. 



320

24º CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO AMBIENTAL
Teses Profissionais e da Pós-Graduação . Volume 1

se refere a problemas para a observância da Lei n. 9.433/97707 (Política Nacional de 
Recursos Hídricos), que prevê em seu Art. 7º: “Os Planos de Recursos Hídricos são 
planos de longo prazo, com horizonte de planejamento compatível com o período de 
implantação de seus programas e projetos e terão o seguinte conteúdo mínimo: (...) 
X - propostas para a criação de áreas sujeitas a restrição de uso, com vistas à proteção 
dos recursos hídricos”.

Não obstante à previsão legal, há que se ressaltar que apesar de o Pantanal 
ser reconhecido mundialmente como uma importante área ambiental, alguns dos 
processos hídricos do Pantanal são condicionados por rios que tem suas nascentes 
fora da planície, o que traz a necessidade de pontuar a importância da Bacia do Alto 
Paraguai (BAP) para a conservação do Pantanal, ainda que ela se encontre fora do que 
é considerado Pantanal. Isto porque para atingir o objetivo de conservação da planície 
é preciso ponderar sobre o que acontece no planalto, de modo que a BAP deve ser 
pensada e analisada dentro de um contexto de uma área sujeita a restrição de uso.

Como consequência desta influência, há problemas na aplicação de outros 
dispositivos do PNRH, tais como a previsão do artigo 22, que determina que o “os 
valores arrecadados com a cobrança pelo uso de recursos hídricos serão aplicados 
prioritariamente na bacia hidrográfica em que foram gerados e serão utilizados”. Diante 
disso, deve-se ponderar que há diversas atividades econômicas ocorridas na BAP que 
geram negatividades para o Pantanal, a exemplo das Pequenas Centrais Hidroelétricas 
(PCHs), que geram impactos sem que haja mecanismo de compensação ambiental 
relacionado.  A efeito de conhecimento, através do portal Hidroeletricidade da Agência 
Nacional de Águas (ANA) é possível observar a distribuição espacial das PCHs dentro 
da BAP (Figura 2), mostrando a ocupação predominante na área de planalto e no estado 
de Mato Grosso. 

707  BRASIL. Lei n. 9.433/97. Dispõe sobre a Política Nacional de Recursos Hídricos. Brasília: Senado 
Federal, 1997.



24º CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO AMBIENTAL 
Teses Profissionais e da Pós-Graduação . Volume 1

321

FIGURA 2: Espacialização das Pequenas Centrais Hidrelétricas (PCHs) localizadas 
na BAP, no entorno da planície pantaneira. A maioria dos empreendimentos estão 
localizados no estado de Mato Grosso, onde nascem importantes rios do Pantanal.

FONTE: Adaptado de Sistema Nacional de Informações sobre Recursos Hídricos/ANA708. 

Por fim, também a título exemplificativo, observa-se que o artigo 8º da mesma 
lei determina que “Os Planos de Recursos Hídricos serão elaborados por bacia 
hidrográfica, por Estado e para o País”. No entanto, dificultando-se a aplicação de tal 
disposição, há a sazonalidade do Pantanal, cuja característica marcante é a ocorrência 
de coalescência sofrida por algumas das bacias hidrográficas da região durante o 
período de cheia:   

O Pantanal, devido a pouca variação altimétrica e ao regime 
distributário de seus cursos d’água, apresenta em suas 

708  SISTEMA NACIONAL DE INFORMAÇÕES SOBRE RECURSOS HÍDRICOS/ AGÊNCIA 
NACIONAL DE ÁGUAS. Hidroeletricidade. Disponível em: <-http://portal1.snirh.gov.br/ana/apps/
webappviewer/index.html?id=5094e51beb90418aab741d9dc56ddeb9>. Acesso em 01 de abril de 2019 
às 20:00.
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cheias anuais o extravasamento dos leitos dos rios, inundando 
extensas regiões entre suas sub-bacias. Como conseque ̂ncia 
dessa inundação tem-se o fenômeno da coalescência, pouco 
mencionado na literatura sobre gestão de recursos hídricos e 
que se refere à união de duas bacias hidrográficas diferentes 
em uma só. Esse feno ̂meno não é previsto na Política Nacional 
de Recursos Hídricos, Lei n° 9433, que estabelece a bacia 
hidrográfica como unidade territorial para a implementação da 
mesma, dificultando sua aplicac ̧ão no Pantanal709. 

Assim, mostra-se o descompasso entre uma característica natural da região e 
os ditames da lei que trata da gestão das bacias hidrográficas no Brasil. Necessário se 
faz, portanto, buscar formas jurídicas de sanar tais lacunas visando regular de forma 
mais adequada as bacias pantaneiras.

Demonstrando-se uma vez mais questões que precisam ser melhor pensadas 
no âmbito do bioma, tem-se a aplicação da Lei 12.651/2012710 (Novo Código Florestal), 
em especial no que tange à determinação de Área de Preservação Permanente 
(APP) e Reserva Legal, tendo em vista a dificuldade de definir as linhas utilizadas 
como parâmetros para a definição da metragem de área de proteção estabelecida 
pelo Código. Uma vez que há sazonalidade das águas e uma dinâmica hídrica em 
constante modificação geomorfológica, resta quase impossível a determinação das 
áreas de proteção, da forma como o Código determina. Neste sentido, tem-se como 
exemplo as nascentes intermitentes, muito características do período de cheias na 
região, e que não são contempladas no Código. Além disso, o município de Corumbá, 
o maior da planície pantaneira, atribui como valor correspondente a 1 módulo fiscal o 
quantitativo de 110 hectares. O que significa que uma propriedade de 440 hectares 
inserida no município de Corumbá é considerada como pequena propriedade pela Lei 
12.651/2012, dessa forma, estando condicionada ao que se preconiza nesta situação 
a respeito do trato com Reserva Legal e APP, que eventualmente podem se mostrar 
menos protetivas ao meio ambiente.

Por fim, cabe citar como exemplo de conflito na área o problema relacionado 
à atividade pesqueira na região, que movimenta boa parte da economia local, mas que 
tem gerado uma série de discussões, tais como as limitações de cota de pesca, tanto 
para pescadores profissionais quanto para amadores e proibição de pesca de espécies 
como o Dourado. 

709  MIOTO, Camila Leonardo; LASTORIA, Giancarlo; ALBREZ, Edilce do Amaral; RIBEIRO, Alisson 
André; FACINCANI, Edna Maria; PARANHOS FILHO, Antonio Conceic�ão. Sensoriamento remoto na 
análise de coalescência entre bacias hidrográficas. Revista UnG Geocie�ncias, V.12, N.1, 2013, p. 5.
710  BRASIL. Lei n. 12.651/2012. Institui o Código Florestal Brasileiro. Brasília: Senado Federal, 1997.
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A partir do dia 11 de janeiro do corrente ano (2019), ficou proibida a pesca e 
comercialização do peixe “Dourado”, considerado um dos mais nobres espécimes da 
fauna aquática brasileira, no Estado de Mato Grosso do Sul por força da Lei Estadual 
n. 5.321711. A proibição abrange condutas como o transporte, processamento e 
industrialização do peixe, culminando multas aos infratores de valores a partir de R$ 
2,7 mil, até R$ 27 mil. Tais medidas acarretam um considerável impacto à região, tanto 
no que se refere à subsistência, abastecimento do mercado local, pesca profissional 
e à pesca esportiva.

Outro exemplo de questões de relevância para o bioma, é a necessidade de 
cooperação internacional para a sua preservação, uma vez que seu território encontra-
se em área de fronteira. Com isto, há problemas relacionados ao uso dos recursos de 
forma diferenciada pelos países, bem como os distintos graus de proteção que podem 
ser determinados a um mesmo bioma em áreas diferentes.

Deste modo, observa-se que muitos são os desafios enfrentados no 
bioma Pantanal em face da regulação jurídica das suas questões socioambientais, 
especialmente quando se considera uma realidade permeada de problemas em 
torno da manutenção das funções ambientais, da escala global, à local. A adequada 
identificação das nuances das questões ambientais sobre o bioma pantaneiro e a 
busca por contribuições jurídicas para cada uma dessas questões constitui um desafio 
que se impõe como urgente ao Direito brasileiro.

CONCLUSÕES ARTICULADAS

A crise civilizacional em curso atualmente tem acometido de maneira 
excessivamente gravosa o meio ambiente, tanto pelo ponto de vista global, quanto 
local. É necessário que o Direito crie mecanismos para evitar a perda de seus recursos 
mais caros, inclusive os biomas brasileiros, fundamentais ao equilíbrio ambiental no 
Brasil e na América do Sul.

O Pantanal constitui um patrimônio ambiental de importância ímpar para o 
equilíbrio climático, qualidade das águas, conservação da biodiversidade e, portanto, 
fundamental à manutenção da vida e da qualidade de vida em todas as suas formas. 
De acordo com o levantamento realizado, a região carece de maior interesse estatal 
para sua proteção.

711  MATO GROSSO DO SUL. Lei Estadual n. 5.321/2019. Dispõe sobre a proibição da captura, 
do embarque, do transporte, da comercialização, do processamento e da industrialização da espécie 
Salminus brasiliensis ou Salminus maxillosus - Dourado. Campo Grande: Assembleia Legislativa, 2019.
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Por conta de suas características ambientais singulares, a legislação ambiental 
atualmente vigente no Brasil encontra sérios óbices para aplicação na região pantaneira, 
havendo a necessidade de maior discussão nesse sentido e adequação das normas 
ambientais às suas características intrínsecas.


