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O Documento de Concepção de Projeto (PDD) cita repetidamente documentos oficiais (por exemplo, [1])
referindo-se a energia hidrelétrica como “limpa” ou como uma “fonte não-emissora” (por exemplo, [2,
3]). A suposição de que a energia hidrelétrica é uma energia limpa tem sido contestada, especialmente
para as barragens da Amazônia (por exemplo, [4]). Embora a alegação de que a energia hidrelétrica é
limpa tem sido repetida tantas vezes que a maioria das pessoas ficam surpresas ao saber de outro modo,
tais alegações têm sido cientificamente insustentáveis há algumas décadas [5]. Vários estudos indicam
grandes emissões em represas tropicais (por exemplo, [6-12]). A alta vazão de água através do
reservatório de Jirau vai resultar em emissões mais baixas do que em outras represas amazônicas, mas as
emissões não serão zero.
A questão de se a água do reservatório irá estratificar é importante para o potencial de emissões. Em
grandes reservatórios, como o da barragem de Tucuruí, no rio Tocantins, no Estado do Pará, a água se
divide em camadas, com água quente em uma camada de superfície de 2-10 m de espessura (o epilímnio),
que está em contato com o ar e contém oxigênio, e água fria em uma camada inferior (o hipolímnio), onde
o oxigênio é quase completamente ausente. A água anóxica na parte inferior significa que o CO2 não pode
formar, e toda a decomposição da matéria orgânica nos sedimentos produz o metano (CH 4) em vez do
CO2. Vários estudos têm mostrado altas emissões de CH4 em reservatórios tropicais estratificados (ver
[4]).
O Estudo de Impacto Ambiental (EIA) para Jirau calcula que a água no reservatório não será estratificada,
com base no tempo de reposição e na equação de densidade de Froude que relaciona a estratificação com
a velocidade da água [13]. Os modelos unidimensionais utilizados no EIA foram criticados por Forsberg e
Kemenes [14] como inadequados para modelar a estratificação em um reservatório de formato irregular, e
esses autores esperam a estratificação ao longo das bordas do reservatório. A estratificação ocorreria nas
baías e outras características onde as velocidades da água são muito menores do que a média para o
reservatório como um todo, utilizada nos cálculos do EIA. A estratificação, com água de fundo anóxica,
pode ser esperada nas bocas inundadas de afluentes que entram no reservatório, como mostrado por
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simulações realizadas pelos proponentes, a pedido do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos
Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) [15].
Os sedimentos anóxicos nestas áreas das margens podem ser esperados para produzir metano, uma parte
do qual seria emitida através da superfície. No entanto, ao contrário dos reservatórios com estratificação
mais generalizada, a maior parte da porção do metano dissolvido que não alcança a superfície na forma de
bolhas vai ser impedida de atingir as turbinas. Isto é devido à presença de água com maior teor de
oxigênio no canal principal, onde a água está em movimento rápido. No entanto, medições recentes no
reservatório de Santo Antônio, que é muito semelhante e está localizado imediatamente a jusante de Jirau,
indicam fluxos elevados de gás metano a partir da superfície da água nos afluentes [16], sugerindo que os
afluentes são estratificados, enquanto uma alta concentração de metano na água imediatamente abaixo da
barragem de Santo Antônio [17] indica que nem todo o metano é oxidado antes de atingir as turbinas.
Jirau terá quatro “bolsões”, ou baías rasas ao longo da margem oriental do reservatório[15]. Estas estarão
associadas a dois riachos (igarapés) afluentes (Jirau e Caiçara), o rio Mutum-Paraná (que é o maior
afluente que entra no reservatório) e o “Bolsão do Mutum”, formado pelo rio Cotia (um afluente do
Mutum-Paraná). No nível da água de 90 m, as áreas destas baías serão de 9,84, 17,84, 22,27 e 18,24 km 2,
respectivamente [18]. Uma vez que o reservatório Jirau só começou foi enchido em 2013, ainda não há
medições disponíveis de fluxos. No entanto, foram feitas medições de fluxo, em fevereiro de 2012, em
dois afluentes do reservatório de Santo Antônio; os afluentes emitiam 16 e 39,6 mmol/m2/dia de CH4,
respectivamente [16]. No rio principal os fluxos foram mínimos: 0-0,5 mmol/m2/dia. Isso pode, pelo
menos, dar uma ideia da magnitude do fluxo de Jirau, embora a incerteza é, obviamente, muito grande.
Em duas das quatro baías de Jirau é esperado que ocorre a estratificação quando o nível da água for de 90
m: aquelas associadas com os igarapés de Jirau e Caiçara [19]. O “Bolsão do Mutum” teria quase nenhum
oxigênio devido ao tempo de reposição muito lento, mas é muito raso para estratificar [20]. De forma
conservadora, considerando apenas os igarapés de Jirau e Caiçara e a média dos fluxos dos dois fluxos
medidos em Santo Antônio, as emissões de superfície desses afluentes do reservatório de Jirau somariam
4.494 toneladas de CH4/ano, o que equivale a 94.372 t CO2-eq. Esta quantidade de CO2-equivalente é
calculada considerando o valor do Potencial de Aquecimento Global (GWP) de 21 para CH 4 ainda
utilizado pelo MDL (valores de GWP mais recentes, tais como o valor de 28-34 para CH4 no Quinto
Relatório de Avaliação do Painel Intergovernamental sobre Mudança Climática (IPCC) para o mesmo
horizonte temporal de 100 anos [21], implica um maior impacto de barragens.
O Quinto Relatório de Avaliação apresenta também um valor GWP de 86 para um horizonte temporal de
20 anos [21], que é mais relevante às políticas para evitar um aumento de temperatura superior a 2° C, o
que implica em uma quadruplicação do impacto das barragens. Se o “Bolsão do Mutum” emitirem no
mesmo nível, essas emissões aumentariam em cerca de 50%. Estes valores de emissão presumem que o
nível da água ficará em 90 m o ano todo, o que se aplicaria se as negociações com a Bolívia são bem
sucedidas. Caso contrário, estes afluentes seriam completamente estratificados por 8 meses do ano e
“intermitente” por mais de 3 meses [19]. A operação no nível de 90 m durante o ano inteiro pode resultar
na estratificação do rio Mutum-Paraná durante o período de baixa vazão neste afluente (julho a
dezembro).
O perigo de estratificação do Mutum-Paraná foi destacado por Forsberg e Kemenes [14], no contexto da
metilação de mercúrio. O consórcio ficou suficientemente preocupado com a possibilidade de emissões
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de gases de efeito estufa no Mutum-Paraná que removeu a vegetação com tratores de esteira na parte da
área a ser inundada e enterrou a biomassa em covas rasas (ver fotografias em [22]).
O CO2 será lançado pela decomposição aeróbia da vegetação alagada pelo reservatório de Jirau, inclusive
da floresta morta da várzea. Considerando as áreas de cada tipo de vegetação (com o reservatório menor
que teria sido criado com a barragem em sua localização inicialmente prevista) e as estimativas de
biomassa (apenas acima do solo) para cada tipo de vegetação apresentado no EIA [23], a decomposição
dessa biomassa representa 2,7 milhões de toneladas de emissões de CO 2. Claro que, a desmatamento
estimulado em outros locais pelo projeto hidrelétrico e pelas hidrovias associadas representa uma emissão
de CO2 ainda maior.
Em resumo, os afluentes estratificados e outras fontes irão resultar em emissão de gases de efeito estufa.
Enquanto os valores podem parecer substanciais, eles são modestos em comparação com a maioria dos
outros projetos de hidrelétricas na Amazônia [24].
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