
Manifesto: Hidrovia Paraguai-Paraná é grave ameaça ao Pantanal 

Projeto do tramo norte pode causar dano irreparável ao Rio Paraguai e ao Bioma Pantanal 

O Bioma Pantanal é considerado Patrimônio Nacional pela Constituição Nacional, Patrimônio da 

Humanidade e Reserva da Biosfera pela UNESCO. Ou seja, compete ao poder público e à 

coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. O 

Tramo Norte também abriga três Unidades de Conservação (UCs) de Proteção Integral (para 

conservação da biodiversidade), que são o Parque Nacional do Pantanal Mato-grossense – 

PARNA Pantanal, a Estação Ecológica de Taiamã – ESEC Taiamã e o Parque Estadual Guirá, além 

de várias Reservas Particulares do Patrimônio Natural – RPPNs (Figuras 1 e 2). O PARNA Pantanal 

e a ESEC Taiamã são também Sítios Ramsar, pela Convenção de Conservação de Áreas Úmidas 

de Interesse Internacional. O rio Paraguai passa ao lado ou cruza estas UCs, além de passar ao 

lado da Ilha Ínsua, reserva indígena da etnia Guató. 

O rio Paraguai é o principal rio que drena a Bacia do Alto Paraguai, a planície pantaneira, o bioma 

Pantanal, percorrendo 1.693 km no país. O trecho mais crítico para a navegação é o Tramo 

Norte, entre Cáceres – MT e Corumbá – MS, de 680 km de extensão que, em seu trecho médio, 

se divide em dois braços, profundos, mas muito estreitos (50 a 80 m de largura) e extremamente 

sinuosos, característicos de planícies de alta inundação; o “Bracinho”, é o mais utilizado para a 

navegação de grande porte ou industrial. Contudo, para garantir este tipo de navegação neste 

tramo, em especial no trecho mais crítico, são necessárias intervenções que colocam em risco a 

hidrodinâmica natural de inundações no Pantanal. 

No trecho brasileiro a navegação em geral, e mais ainda a de grande porte, fica prejudicada na 

época de estiagem, geralmente com interrupção da navegação durante os 4 meses de seca. 

Um estudo da UFPR1, solicitado pelo DNIT, recomenda a dragagem em 17 pontos no Tramo 

Norte, sendo 12 somente no trecho mais crítico para a navegação e mais sensível para a 

conservação da hidrodinâmica do Pantanal Norte, com reflexos no Pantanal Sul. 

O cenário mais consensual de mudanças climáticas previsto para a bacia é de alteração na 

distribuição das precipitações, aumento de eventos críticos de seca, com extensão dos períodos 

de estiagem e aumento de temperatura média em algumas regiões do Pantanal. Ou seja, um 

cenário de maior agravamento de interrupções na navegação. Desde 2010 tem ocorrido uma 

diminuição no volume de chuvas2, agravada nos dois últimos anos, resultando em secas 

extremas e aumento de queimadas e incêndios. Por outro lado, na fase de cheia fluvial, o 

Bracinho chega a ser obstruído por plantas aquáticas (“baceiros”), só retiradas pela forma 

mecânica, dificultando também a passagem dos comboios neste mesmo trecho. 

O VI Distrito Naval da Marinha do Brasil monitora o rio Paraguai desde 1900 em Ladário (MS), 

registrando os níveis diários do rio, representando a hidrodinâmica de grande parte do sistema 

Bacia do Alto Paraguai/Pantanal. A Figura 3 abaixo mostra que desde aproximadamente 1997 

os níveis do rio Paraguai vêm diminuindo, e segundo a Agência Nacional de Águas - ANA3 e INPE4 

as precipitações dos últimos dez anos estão abaixo da média na bacia, em especial desde 
 
 
 

1 https://itti.org.br/relatorios-tecnicos/ 
2 https://g1.globo.com/mt/mato-grosso/noticia/2021/06/09/nivel-do-rio-paraguai-em-caceres-mt-chega-a-108-m-e-e-o-menor- 

desde-1965.ghtml 
3 https://www.youtube.com/watch?v=mn5mpmmC_G4 
4 https://www.youtube.com/watch?v=a-WxCR114rg 

http://www.youtube.com/watch?v=mn5mpmmC_G4
http://www.youtube.com/watch?v=a-WxCR114rg


2019, e ainda mais críticas em 2021. Segundo o Serviço Geológico do Brasil - CPRM5, a tendência 

dos níveis dos rios para a Região Hidrográfica do Paraguai em agosto/2021 é apresentada nas 

Figuras 4 e 5, sendo que os modelos indicam tendência de declínio dos níveis dos rios da bacia 

na maioria das estações, incluindo as do rio Paraguai. 

Ou seja, níveis baixos do rio Paraguai, já ocorridos no passado, em especial na década de 60, 

podem se repetir naturalmente ou estarem ocorrendo como resultado dos efeitos das 

mudanças climáticas, com previsão de eventos extremos, incluindo secas extremas. Este 

cenário, portanto, coloca ainda mais em risco a viabilidade da navegação de grande porte na 

região, em especial neste tramo norte. 

A diminuição da área de inundação pelo aprofundamento do canal, com aumento das vazões de 

drenagem, modificando a dinâmica das águas, em especial na fase de seca, resultarão em perda 

de produção pesqueira, alteração na estrutura e composição da fauna e flora, maior exposição 

ao estresse hídrico na fase crítica de seca, além da perda da qualidade e modos de vida, incluindo 

segurança alimentar, geração de trabalho e renda pela pesca profissional e turística, e demais 

serviços ecossistêmicos de que se beneficiam a população regional e, em especial, as 

comunidades tradicionais ribeirinhas e os povos das etnias Guató e Bororo. 

Em 2018, o Comitê Nacional de Zonas Úmidas, ligado ao Ministério do Meio Ambiente, que 

responde pela Convenção Ramsar de Conservação de Áreas Úmidas de Interesse Internacional, 

emitiu a Recomendação CNZU No. 106, advertindo quanto aos graves impactos e recomendando 

à ANA, Ministérios dos Transportes e DNIT que considerem o trecho como ÁREA COM 

RESTRIÇÃO DE USO para a navegação de grande porte. 
 

Este Comitê teve seus trabalhos interrompidos desde 2019, retomando as atividades apenas 

recentemente (maio/2021). Contudo, estranhamente, teve como tema de pauta nesta primeira 

reunião, inserido de última hora, um PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA RECOMENDAÇÃO CNZU No. 

10/2018, da parte de um empresário, principal interessado no licenciamento de dois novos 

portos na região de Cáceres, a montante do Bracinho. Por conseguinte, interessado na retomada 

da navegação de grande porte neste trecho do rio Paraguai. Trata-se de claro conflito de 

interesses e de uma tentativa de impor retrocesso ambiental, que deve ser totalmente repelido 

pelos que prezam pela conservação do rio Paraguai e do Bioma Pantanal. 

 

 
Histórico da Hidrovia 

Desde os anos 90, discute-se a implantação de uma hidrovia de grande porte no rio Paraguai, 

como parte da Hidrovia Paraguai-Paraná, para navegar de Cáceres (MT) a Nueva Palmira 

(Uruguai), percorrendo toda a Bacia do Prata, transportando grãos, farelo, minério e cimento. 

Em 1991, um grande Estudo de Impacto Ambiental, financiado pelo Banco Interamericano de 

Desenvolvimento - BID, propôs um projeto extenso para navegação ao longo da Bacia do Prata. 

No Brasil, o projeto previa intervenções drásticas para facilitar a navegação como retificação 

(deixar reto) da sinuosidade (curvas acentuadas) do rio, dragagens, derrocamentos (tirar as 

rochas do fundo), entre outras. Estas intervenções afetariam a hidrodinâmica no Pantanal Norte 

com potencial de afetar o Pantanal Sul, uma vez que aprofundariam o leito do 
 
 

5 http://www.cprm.gov.br/sace/boletins/Paraguai/20210813_07-20210813%20-%20193901.pdf 
6https://antigo.mma.gov.br/images/arquivo/80049/Biodiversidade%20Aquatica/CNZU/Recomendacao%20CNZU%20n%2010%20s 

ub-bacias%20livres%20de%20barragens.pdf 

http://www.cprm.gov.br/sace/boletins/Paraguai/20210813_07-20210813%20-%20193901.pdf


rio, retirariam fatores de amortização (curvas e rochas), aumentando a vazão e drenando mais 

rapidamente as águas, diminuindo, portanto, o tempo, o nível e a área de inundação. 

Em 1996, o governo brasileiro, do então Presidente Fernando Henrique Cardoso, e seu Ministro 

do Meio Ambiente, o Deputado Sarney Filho, não reconheceu como hidrovia o Tramo Norte, 

justamente por atravessar esta região crítica do Pantanal, de baixa declividade, alta inundação, 

altamente sensível em termos hidrológicos, geomorfológicos e ecológicos. Em 2000 tentaram 

licenciar um outro porto em Cáceres (Santo Antônio das Lendas), projeto este que foi 

questionado à época pelo MPF - MT, o qual tramitou até recentemente, com decisão no STJ. 

Nesta decisão o Tribunal determinou a necessidade de realização de uma Avaliação Ambiental 

Integrada (AAI), para se avaliar os efeitos conjuntos e sinérgicos da construção de portos e da 

navegação industrial através do Pantanal, tipo de navegação parada desde então. 

Em 2020, além da reativação do Porto Fluvial de Cáceres, apresentou-se outro projeto, agora 

para licenciar dois novos portos (Barranco Vermelho e Paratudal), também em Cáceres, 

informando que pretendem navegar neste trecho com comboios de 3x1 (1 fileira com 3 

barcaças), mais o empurrador. Contudo, estudo anterior recomenda apenas comboios de 1x17, 

para a conservação da integridade do canal do rio e de suas margens. A necessidade de 

navegação no modo 1x1, para a conservação do Pantanal, torna inviável economicamente a 

navegação industrial neste trecho, dada a necessidade de desmembramento de comboios, 

operação demorada que acarreta em atrasos expressivos no tempo de viagem. O encalhe das 

barcaças na fase de seca é comum e também prejudica a eficiência do transporte de cargas. 
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7 https://www.wwf.org.br/natureza_brasileira/areas_prioritarias/pantanal/pantanal_pub/?7240 

8 BIVAAS - Associação para Conservação de Bivalves da América do Sul 

http://www.wwf.org.br/natureza_brasileira/areas_prioritarias/pantanal/pantanal_pub/?7240
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Figura 1 – Mapa Temático das UCs inseridas no bioma Pantanal em 2018. Linha Azul – 
aproximação do percurso do rio Paraguai. O círculo em verde indica a área mais sensível em 
termos hidro-ecológicos no Tramo Norte. 

 
Fonte: Adaptado de Chaves & Silva (2018) 
<https://www.geopantanal.cnptia.embrapa.br/Anais-Geopantanal/pdfs/p98.pdf> 

http://www.geopantanal.cnptia.embrapa.br/Anais-Geopantanal/pdfs/p98.pdf


 
 

 
Figura 2 - Unidades de Conservação (UCs) e Terras Indígenas (TIs) localizadas na Bacia do Alto 

Paraguai, em Mato Grosso. O Tramo Norte do rio Paraguai, em sua área mais sensível, está 

evidenciado em cor azul mais escura, passando por várias UCs e TIs. 

Fonte: Adaptado de ANA. 2018. Plano de Recursos Hídricos da Região Hidrográfica do Paraguai – PRH Paraguai: 

Resumo Executivo / Agência Nacional de Águas. – Brasília: ANA. 

<https://arquivos.ana.gov.br/portal/SAS/PRH_Paraguai/PF-02_PRH_Paraguai_Resumo_Executivo 

 
 
 
 

 
Figura 3 - Cotas diárias do rio Paraguai medidas na régua de Ladário (MS), em cinza, e 

visualização das variações interanuais dessazonalizadas por meio de procedimento estatístico - 

linha azul, entre 1° de janeiro de 1900 e 02 de agosto de 2021, tendo atingido a cota mínima de 

- 32 cm, recentemente em 24/10/20. A linha tracejada horizontal representa a média histórica 

das cotas diárias, igual a 272 cm. Fonte: VI Distrito Naval – Marinha do Brasil, modificado de Campos e Mourão 

(2020)9. 

 
 
 

9 http://www.iucncsg.org/365_docs/attachments/protarea/611445174980f2af7aec5b94de8dd7be.pdf 

http://www.iucncsg.org/365_docs/attachments/protarea/611445174980f2af7aec5b94de8dd7be.pdf


 
 

 
 
 

Figura 4 - Prognóstico dos níveis para CÁCERES (acima) e LADÁRIO (abaixo) no Tramo Norte do Rio 

Paraguai, evidenciando a previsão de seca pronunciada até o final do ano de 2021. 

Fonte: CPRM (agosto/2021) <http://www.cprm.gov.br/sace/boletins/Paraguai/20210813_07-20210813%20- 

%20193901.pdf> 

http://www.cprm.gov.br/sace/boletins/Paraguai/20210813_07-20210813%20-

