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A extremidade superior do reservatório de Jirau está na fronteira entre o Brasil e a Bolívia. O
plano de gestão de água anunciado para Jirau reduziria o nível de água durante parte do ano,
a fim de evitar que o reservatório propriamente dito inundasse na Bolívia. No entanto, embora
não seja admitido no cenário oficial, é provável que se forme um trecho de remanso superior
(“backwater stretch”), onde o acúmulo de sedimentos no início do reservatório impedirá o fluxo
de água e eleva o nível da água do rio acima do reservatório em si, assim inundando na
Bolívia. O cenário para a sedimentação mudou radicalmente ao longo do licenciamento das
barragens, com fortes indícios de um papel importante de interferência política [1].
O rio Madeira tem uma das maiores cargas de sedimentos entre os rios do mundo,
contribuindo com cerca da metade do total transportado para o Atlântico pelo rio Amazonas
(e.g., [2]). As questões em torno dos impactos dos sedimentos ilustram a elevada incerteza em
que o licenciamento das barragens ocorreu. O Estudo de Viabilidade e o EIA/RIMA calcularam
uma rápida acumulação de sedimentos nos reservatórios, mas concluiu que a viabilidade da
barragem pode ser garantida, deixando as ensecadeiras no lugar para funcionar como
barreiras subaquáticas para evitar que a acumulação de sedimentos atingisse as turbinas [3].
Pouco antes da aprovação da licença prévia para Santo Antônio e Jirau, um relatório de
consultoria encomendado pelo Ministério das Minas e Energia [4] alterou o cenário oficial
completamente para um no qual não haveria nenhuma acumulação de sedimentos em todos os
reservatórios [5]. A confiabilidade desta conclusão tem sido fortemente contestada [6-8]. A
polêmica dos cenários oficiais para a acumulação de sedimentos mostra tanto o elevado grau
de incerteza em que as barragens foram licenciadas e a tendência a adotar, seletivamente,
interpretações favoráveis às barragens [9].
Uma questão importante sobre a sedimentação é se os depósitos de sedimentos vão formar-se
na extremidade superior do reservatório de Jirau, causando o aumento dos níveis de água em
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um trecho de remanso superior rio acima do reservatório em si. Isso faria com que houvesse
inundação na Bolívia, já que o rio é binacional acima de Abunã. Efeitos no trecho de remanso
superior não são considerados no Estudo de Viabilidade e no EIA, apesar das afirmações
enfáticas que a Bolívia não seria afetada pelas barragens [10-12]. No entanto, o modelo HEC6
utilizado no EIA/RIMA indica sedimentação a montante de Abunã depois de 50 anos, mesmo
se o reservatório de Jirau fosse operado em um nível (cota) normal de 87 m acima do nível do
mar em vez do nível de 90 m esperado para a maior parte do ano [13].
Além da inundação na Bolívia pelo remanso superior, também existe a possibilidade de que o
nível de água no reservatório propriamente dito pode ser elevado para inundar terras naquele
país, apesar do plano oficial atual indicar o contrário. O plano original do Estudo de Viabilidade,
de 2004, teria mantido o nível de água de Jirau constante a uma cota de 90 m, o que inundaria
na Bolívia durante uma parte do ano. O Estudo de Impacto Ambiental, de 2005, mudou o plano
para um nível de água variável, com níveis abaixo de 90 m durante 8 meses do ano [14]. A
proposta de Jirau, de 2011, para crédito de carbono do Mecanismo do Desenvolvimento Limpo
reduziria ainda mais o nível de água para evitar inundação na Bolívia [15]. Os níveis de água
mais baixos implicam perda de geração de energia. Operação da barragem de Jirau com um
nível de água constante (mais alto) representa algo que poderia ser feito sem quaisquer obras
de engenharia adicionais além da presente barragem.
O histórico passado em situações paralelas não é promissor: a hidrelétrica de Balbina foi
licenciada para operar em um nível de água 46 m acima do nível do mar, mas, em vez disso, o
reservatório foi enchido diretamente para a cota de 50 m [16], enquanto o projeto de Tucuruí-II
foi realizado sem EIA/RIMA, alegando que iria operar sem aumentar o nível de água além do
nível anterior (Tucuruí-I) de 72 m acima do nível do mar, mas, desde 2002, o reservatório vem
operando a 74 m acima do nível do mar [17].
No caso de Jirau, o Brasil pode muito bem ser capaz de conseguir a permissão da Bolívia para
permitir a elevação do nível da água para 90 m ou até mesmo mais ainda, como parte das
negociações para a barragem binacional de Guajará Mirim, também conhecida como
Cachoeira Ribeirão. Um acordo informal foi alcançado entre o presidente brasileiro, Luiz Inácio
Lula da Silva, e o presidente da Bolívia, Evo Morales, segundo o qual o Brasil financiaria a
construção de ambas as barragens de Cachuela Esperanza e Guajará Mirim [18]. O
entendimento é que os bolivianos cessariam as suas objeções a Santo Antônio e Jirau.
Presumivelmente, isso pode incluir também não contestar o nível da água em Jirau ser mantido
no nível planejado entre o Estudo de Viabilidade [19] e a resposta em 2007 aos
questionamentos do IBAMA [20], o que teria permitido formar um trecho de remanso superior e
afetar a Bolívia. Pode até incluir “fechar os olhos” para a elevação da água de forma constante
até a cota de 90 m originalmente especificada na versão de 2004 do Estudo de Viabilidade, o
que implicaria em inundação direta na Bolívia pelo reservatório, além do trecho do remanso
superior. Em 02 de julho de 2013, a Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) solicitou
que o Ministério das Minas e Energia (MME) iniciasse negociação com a Bolívia para permitir o
aumento do nível da água em Jirau [21, 22].
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