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Cuiabá, 18 de julho de 2021 
 
Ao Senhor Wilson Santos, 
 

Muito Digno Presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Redação da Assembleia 
Legislativa de MT e Vice-presidente da Assembleia Legislativa de MT 

 
Assunto: Represamento do rio Cuiabá. 
 

Senhor Wilson, 

Nos dirigimos respeitosamente ao senhor para solicitar seus prestamos 

para o encaminhamento do Oficio anexado, dirigido ao governador do Estado de 

Mato Grosso, senhor Mauro Mendes, o qual trata da questão das 6 represas no 

rio Cuiabá, em fase de Licenciamento Ambiental na Secretaria de Meio Ambiente 

do Estado de Mato Grosso, sendo elas Angatu I, Angatu II, Iratambé I, Iratambé 

II, Guapira e Perudá Montante. 

 A Ecoa, a Rede Pantanal e dezenas de outras organizações, entendem 

que a construção das represas contribuirá para a perda de capacidade dos 

peixes migradores se reproduzirem, acarretando prejuízos ambientais, 

econômicos e sociais.  

 

Atenciosamente, 
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Cuiabá, 18 de julho de 2021 
 
Ao Senhor Mauro Mendes 
Muito Digno Governador do Estado de Mato Grosso. 
 
Assunto: Represamento do rio Cuiabá. 
 

Senhor Governador, 

Como é de seu conhecimento, a Secretaria de Meio Ambiente analisa o 

Licenciamento Ambiental para a construção de 6 represas no rio Cuiabá:  Angatu 

I, Angatu II, Iratambé I, Iratambé II, Guapira e Perudá Montante. Diante dos 

riscos desses empreendimentos para o rio Cuiabá e todo o Pantanal, nos 

sentimos na obrigação de ressaltar e trazer algumas questões fundamentais a 

serem consideradas tecnicamente:  

I) De acordo com estudos da Agência Nacional de Águas e 

Saneamento Básico (ANA), realizados pela Fundação Eliseu Alves, 

em preparação para o Plano de Recursos Hídricos da Região 

Hidrográfica do rio Paraguai, o rio Cuiabá é fundamental para a 

manutenção da vida no Pantanal, principalmente para reprodução 

dos peixes. As barragens são impeditivas dos processos de 

reprodução de várias espécies, dentre elas o dourado;  

II) O rio Cuiabá está situado na zona “vermelha” do referido Estudo, a 

qual indica uma área de grande conflito entre a produção de 

energia hidrelétrica e a conservação dos peixes migradores, os 

quais são um dos suportes que sustentam a pesca, atividade que, 

em suas várias modalidades, é a que mais gera trabalho e renda 

no Pantanal; 

III) Segundo os Estudos o rio Cuiabá hoje é o maior responsável pela 

reprodução de peixes migradores de toda a bacia do Alto Paraguai: 
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milhões de peixes da planície pantaneira vão se reproduzir nas 

cabeceiras do rio Cuiabá; 

IV) Caso a migração seja impedida por barramentos várias espécies 

de peixes encontrarão dificuldade para reprodução e o Pantanal 

sofrerá forte impacto, inclusive impacto econômico negativo; 

V) Como é de conhecimento público, milhares de pessoas que vivem 

direta e indiretamente da pesca sofrerão as consequências do 

impacto na reprodução dos peixes;  

VI) Mais da metade dos pescadores artesanais de toda bacia do Alto 

Paraguai estão no rio Cuiabá, consequentemente a implantação 

das 6 represas reduzirá a renda destas milhares de famílias, 

principalmente as que vivem no estado de Mato Grosso. 

 

Senhor governador, muitos dos principais estudiosos e especialistas na região 

participaram dos debates sobre as conclusões dos Estudos, concordando na 

necessidade de preservação do rio Cuiabá, tão caro para a cidade de Cuiabá e 

sua cultura. Não permitir seu represamento, mantendo-o livre é um ganho 

enorme para o Pantanal, a cidade de Cuiabá, o estado de Mato Grosso e o Brasil. 

 
Atenciosamente, 

 
 

 
 

 

 


