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internacional.
Trata-se de urn feliz com~o para esta serie Estudos do lAMA,
eo seu primeiro volume. Revel a, por si mesmo, alguns dos objetivos
dest~ edi¢es: prestar servi~ sociedade, qualificando ~ restri~6es
correntes nos setores informados da opiniao p(Jblica, apresentar
alternativas e instrumentos adequados de analise aos cidadaos e
movimentos que pretendam acabar com o pernicioso segredo tecnicista e os interesses que dominam o planejamento, quase nunca
determinados pelo consenso social ou embasados em pesquisas
criteriosas.
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Outros pesquisadores do lAMA ocuparam-se do impacto s6cioambiental de empreendimentos do setor eletrico, e do plano 201 0
como urn conjunto, em temas diferenciados, como fndios, ribeirinhos
e uso adequado de recursos naturais. Pretende-se que tam bern venham a publico, assim como outros aspectos da inter-rela~ao entre
7

as quest6es sociais e ambientais. Mesmo no caso de Balbina_.
haveria contribuir;oes ainda a acrescentar, por exemplo, sabre a situa<;ao dos Waimiri/Atrqari e as atividades de minerar;ao nas imedia<;6es. Fica para mais tarde.
Em meio ao obscurantismo em que est as questoes vern sendo
tratadas, decisiva a divulgar;ao de obras importantes como esta de
Fearnside. Nao foi facil publicar. Apesar do aparente entusiasmo em
torno das quest6es ambientais, nao 0 seu tratamento rigoroso que
ganha prestfgio. Ao contrario, parece que, para a elite brasileira,
quanta mais in6cuas forem as ret6ricas de alguns segmentos ambientalistas, mais tempo tudo tende a ficar como esta. Por isso
resistem em divulgar estudos mais profundos ou crlticos. Dal a
urgencia dos Estudos lAMA e deste primeiro lan~amento sabre
Balbina, porque tenderao a qualificar as graves quest6es s6cioambientais no Brasil e assim contribuir para uma 6tica prevent iva nas
politicas publicas.
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Mauro Leonel
Coordenador de Pesquisas I lAMA
Sao Paulo, novembro de 1990
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Figura 1. A. Localiza~ao da area de Manaus. B. A area de Manaus com
o reservatorio de Balbina. C. Parte do reservatorio de Balbina, mostrando algumas das 1.500 1/has e as muitas balas de sgua parada onde a
qualidade da agva vai ser ruim e as macrofitas abundantes.
Refer6ncias cartograficas para Figura1b (Brasil, Projeto RADAMBRASIL, 1983);
Figura 1c (Brasil, ELETRONOATE, 1986b).
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lntroduc;ao
A Hidreletrica de Balbina

Balbina e uma hidreletrica construida no rio Uatuma, no centro
da regiao AmazOnica, para fornecer energia a Manaus. (Figura 1). A
barragem nos da urn exemplo da falta de planejamento racional do
desenvolvimento na AmazOnia brasileira, e ilustra problemas ambientais que ocorrerao outras vezes se o Pais continuar realizando os
atuais pianos para uma expansao l'flaci~a de desenvolvimento hidreletrico na regiao. 0 presente trabalho procura ;dentificar alguns dos
equivocos realizados em Balbina, e as li~6es que possam ser
aprendidas a partir dos mesmos.
A decisao inicial de construir Balbina e diffcil de se justificar em
termos tecnicos. Mais preocupante e a for~a implacavel que o projeto
adquiriu quando se tornou "irreversivel" e que permaneceu ate a sua
conclusao. 0 projeto, quefoi consagrado como "famosa barragem de
Balbina" no relat6rio do Banco Mundial avaliando o pedido para
financiamento (ver Environmental Policy Institute, 1987), conseguiu
desviar dos controles ambientais tanto nos niveis estaduais e nacionais quanta dentro do Banco Mundial.
Balbina e urn dos projetos conhecidos no Brasil como "obras
faraOnicas" (e. g., Veja, 20 de maio de 1987). Assim como as
pirtunides do antigo Egito, estas maci~as obras publicas exigem os
esfor~os de uma sociedade inteira para se completar, apesar de nao
trazer praticamente nenhum r~torno econOmico. Mesmo que as
estruturas sejam simplesmente construidas e abandonadas, elas
servem a interesses de curta prazo dos envolvidos, desde as firmas
que recebem contratos de constru~ao ate politicos que querem para
os seus distritos empregos e facilidades comerciais gerados pelos
projetos durante a fase de constru~ao.
11
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Figura 2. Brasil, (indicados os /ocais mencionados no texto)
ReferAncias cartograficas para Figura 2: Represas de Tucurul, Samuel, Cachoeira
Porteira, ltaipu, Brokompondo (CIMI et al., 1986); Balbina (Brasil, ELETRONORTE,
1986b), Babaquara e KararaO (Brasil, ELETRONORTE/CNEC, std. 1986), Curua-Una
(Robertson, 1980), Ji-Parana (JP-14) (CNEC, 1985); minas e dep6sitos de petr61eo e
gas (Brasil, Projeto RADAMBRASIL, 1983).

12

0 P/ano2010
Represas para gerac;ao de energia hidreh3trica estao ocupando
uma parcel a cad a vez maior da floresta Amazonica. 0 potencial para
expansao dos impactos do setor eletrico e grande: a ELETROBRAS
publicou o "Plano 201 O" que propoe a construc;ao de barragens na
Amazonia ate o ano 201 o. Como e comum em propostas para
grandes projetos de desenvolvimento na Amazonia (ver Fearnside,
1986a), os pianos tern sido apresentados ao publico atraves de uma
serie de baloes de ensaio, sen do constantemente modificados frente
criticas, porem permanecendo os mesmos na sua forma estrutural. Uma versao inicial do plano previa 68 barragens novas na
Amazonia (Brasil, ELETROBRAS, 1986a; ver tambem CIMI, 1986).
Uma versao subsequente lista 18 dest~ para construc;ao ate 201 o
(Brasil, ELETROBRAS, 1987: 152-155). Nenhuma das duas listas
inclui as tres barragens em construc;ao na regiao na epoca, aparentemente considerando estas (inclusive a Balbina) como fato consumado. Algumas das mais controvertidas barragens futuras tern
sido, desde entao, transferidas do plano "201 0" para o plano "2020",
a ser lanc;ado em 1991 (Jose Antonio Muniz Lopes, declarac;ao
publica, 1988). A lista completa de projetos idealizados para a
Amazonia - independente da data prevista de construc;ao - totaliza
80 barragens (Brasil, ELETRONORTE, 1985a: 25-26).
As 80 represas inundariam aproximadamente 100.000 krn2,
(Brasil, ELETROBRAS, 1987: 150) uma area que parece pequena, no
contexte da regiao, mas que provocaria perturbac;oes da floresta em
areas muito maiores. Os habitats aquaticos seriam, e claro, drasticamente alterados. A maioria dos locais favoraveis para o desenvolvimento hidreletrico esta situada ao Iongo dos trechos altos e
medios dos rios Xingu, Tocantins, Araguaia, e Tapaj6s (Figura 2).
Esta regiao tern uma das maiores concentrac;6es de povos indigenas
na Amazonia.
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A declsao de construir Balbina

Existem diversas teorias para explicar por que Balbina foi
iniciada e por que sua constru~ao continuou depois que a sua
insensatez setornou evidente. A decisao foi tomada no momenta em
que o pr~o do petr61eo estava no seu pico mais alto e quando a
tecnologia de transmissao de energia a longa distAncia nao era tao
bern desenvolvida como agora. Estes fatos, acrescidos das subestimativas grosseiras do crescimento da popula~ao e da demanda da
energia em Manaus, sao as explica~bes oficiais para a decisao inicial,
que a ELETRONORTE admite nao teria sido justificavel se os
acontecimentos da .ultima decada tivessem sido conhecidos de
antemao (Lopes, 1986). No entanto, mesmo com as informa~oes
disponlveis na epoca (Brasil, ELETRONORTE/MONASNENGE RIO, 1976), Balbina e questionavel como decisao tecnica.
Quando o estudo da viabilidade foi realizado em 1975-1976, as
restri~bes sabre comunica~bes publicas significavam que o governo
militar brasileiro tinha pouca razao para se preocupar com o questionamento das suas decis6es. Funcionarios da ELETRONORTE tern
afirmado, em carater nao-oficial, que eles receberam diretamente do
Planalto a ordem para construir Balbina: nao se tratava de uma
proposta desenvolvida em base tecnica e submetida hierarquia
para aprova~ao. 0 governo queria dar uma grande obra ao Estado do
Amazonas. 0 local alternative mais pr6ximo com potencial substancialmente melhor (Cachoeira Porteira) fica no Estado do Para.
Quando o Brasil solicitou financiamento ao Banco Mundial no
inlcio da decada de 1980 para agilizar a constru~ao de Balbina, o
partido politico que estava no poder (o PDS), tanto a nlvel nacional
quanta no Estado do Amazonas, tinha boas perspectivas de ganhar
apoio nas elei~6es de 1982, baseado na imagem do partido como urn
caminho generosidade do governo central. Balbinafoi apresentada
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ao publico como urn exemplo da capacidade do governador de
conseguir beneflcios de Brasilia. Na elei~ao de 1982, no entanto, o
PDS perdeu na disputa para o governo do Amazonas. Nesta altura,
o novo partido majoritario (o PMDB) podia terse desfeito de Balbina
como uma loucura do governo anterior. Ap6s alguma hesita~ao
inicial, no entanto, Balbina foi endossada pelo novo governo e levada
para frente como a salva~ao do Estado. A hesita~ao inicial em apoiar
Balbina elimina a teoria popular de que o novo governador (Gilberta
Mestrinho) endossou o projeto por razoes sentimentais oriundas do
fato de que, por coincidencia, o nome da sua mae e Balbina (ela e
homenageada pela cllnica de maternidade "Balbina Mestrinho" do
governo estadual em Manaus).
Outra teoria popular sustenta que Balbina foi construlda para
facilitar a extra~ao de minerios da area, especial mente a cassiterita
(estanho) (Garcia, 1985). A mina de Pitinga, situada na parte superior
da bacia hidrografica de Balbina e na bacia adjacente do rio Alala', e
cotada como sendo a maior jazida no mundo de cassiterita de alto
grau de pureza. Algumas ocorrencias de estanho tern sido identificadas na area de inunda~ao, porem a ELETRONORTE insiste que
essas nao sao exploraveis economicamente (Cel. Willy AntOnio
Pereira, comunica~ao pessoal, 1987; Junk & de Mello, 1987). Urn
levantamento de parte da area de inunda~ao de Balbina no rio Pitinga
indicou algumas ocorrencias, mas nao de grandes jazidas (Viega
Junior et al., 1979: Vol. 1-b, p. 458-462, Vol. II Anexo Ill c). 0 pre~o do
estanho, no entanto, se encontra num dos seus Indices mais baixos
da hist6ria: US$ 7 ,40/kg em novembro de 1988, contra o pr~o
anterior de US$ 17,60/kg. Nao se dispunha de informa~oes sobre
quanta o pr~o teria que subir para que as jazidas de Balbina se
tornassem economicamente atraertes. A prese~ da represa tambem
alteraria o calculo econOmico, ja que o minerio poderia ser extra!do
do fundo por drag as montadas em balsas. Esta possibilidade ate tern
sido levantada pelo representante em Manaus do Departamento
Nacional de Produ~ao Mineral (Amazonas em Tempo, 6 de setembro
de 1987). A cassiterita na AmazOnia e muitas vezes extralda com
balsas flutuando em lagoas artificiais construldas para esta finalidade. As dragas podem operar ate uma profundidade de 30 m, e
assim teriam acesso represa inteira (que tera uma profundidade
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maxima de 21 m). Como as ocorrencias de minerios sao localizadas
na parte superior da area de inunda~ao, estas estariam situadas na
parte mais rasa, queseriam mais facilmente dragadas usando balsas
(profundidade menor que 6 m). As companhias mineradoras tern registrados alvaras de pesquisa mineral em grande parte da area de
inunda~ao, de acordo com urn mapa elaborado pelo Departamento
Nacional de Produ~ao Mineral (mapa reproduzido em: Melchiades
Filho, 1987).
A area de inunda~ao contem ouro (Junk & Mello, 1987), outro
minerio muitas vezes extraido com a ajuda de balsas. Embora a
ELETRONORTE afirme que as jazidas nao sao economicamente
atraentes, ate 1983 o diretor do Departamento Nacional de Produ~ao
Mineral (DNPM) em Manaus apelou ao governador do Estado para
que a minera~ao do ouro comec;asse imediatamente porque Balbina
iria inundar a jazida (0 Jornal do Comercio, 23 de junho de 1983).
Representantes da ELETRONORTE em Balbina lembram que, caso
o ouro na area fossa atraente, ja estaria sendo explorado por varios
garimpeiros que sao atraidos as areas ricas em ouro. A ausencia de
garimpeiros em Balbina confirma as baixas concentra~oes auriferas
indicadas pelos levantamentos encomendados pela ELETRONORTE,
que encontraram uma media de 0, 13g de ouro por metro cubico de
minerio (Cel. Willy AntOnio Pereira, comunica~ao pessoal, 1987). Urn
levantamento encomendado pelo Departamento Nacional de Produ~ao Mineral, na regiao dentro da area de inunda~ao, ao Iongo do
rio Pitinga, indicou varias ocorrencias, porem nenhuma grande jazida
(Viega Junior et al., 1979: Vol. 11-b p. 467-469, Vol. II Anexo lllc).
Assim como no caso da cassiterita, a possibilidade de uso de balsas
e as oscila~6es nos pre~os dos minerios poderiam alterar a atra~ao
sabre as jazidas no futuro. Funcionarios da ELETRONORTE negam
qualquer liga~ao entre Balbina e a minera~ao, lembrando, com razao,
os danos que o assoreamento causado por qualquer atividade desta
natureza causaria para a gera~ao de energia pela hidreletrica.
Outra teoria sobre a motiva~ao por tras de Balbina envolve a
indeniza~ao que os donos das terras receberiam. Mapas da
ELETRONORTE indicam que, com excec;ao das terras tomadas da
tribo Waimiri-Atroari, quase toda a area do projeto pertence a
particulares (Brasil, ELETAONORTE, s/d). 0 pagamento de indeni16

za~ao

ainda estava sob negocia~ao nos ultimos meses antes do
infcio do enchimento do reservat6rio. Em bora seja 16gico que aqueles
que reivindicam os seus direitos reterentes as suas propriedades de
terra estejam tentando conseguir o maximo de recompensa financeira possfvel, e pouco provavel que este grupo de interesse
tivesse influenciado as decisoos globais referentes ao projeto.
A oferta de emprego e dos Iueras do fornecimento de bens e
servi~os ao esfor~o de constru~ao tern sido, sem duvida, uma for~a
crftica atras de Balbina. 0 setor comercial de Manaus tern sido
especial mente tenaz nos seus objetivos de evitar que as verbas para
Balbina sejam cortadas (A Crftica, 14 de junho de 1985). Embora
muitos politicos e residentes de Manaus defendam Balbina com
veemencia, tal apoio provavelmente se evaporaria rapidamente caso
os contribuintes locais fossem obrigados a pagar o custo financeiro
do projeto. Na verdade, Manaus esta recebendo Balbina como urn
presente de contribuintes de outros lugares, do resto do Brasil e,
indiretamente, dos pafses estrangeiros que colaboraram no emprestimo do Banco Mundial para o setor eletrico brasileiro.
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A Loucura Tecnol6gica
Graves como sao os impactos de Balbina, a magnitude do
desastre ambiental e financeiro se encontra nos beneffcios minguados que o projeto vai produzir. A capacidade nominal (instalada) de
Balbina ede 250 megawatts (MW): o total de cinco geradores de 50
MW de capacidade cada. A quantidade de energia que a barragem
realmente vai produzir, no entanto; e muito menor. Na capacidade
plena, cada turbina engole 267 m3/segundo de agua (Brasil, ELETRONORTE, 1987b), ou 1.335 m3/segundo para todas as cinco
turbinas. As turbinas podem operar com menos agua, porem produzem menos energia.
A quantidade de agua que passa no local do barramento e
crucial para a capacidade de Balbina produzir a energia que os seus
idealizadores esperam obter. A vazao as vezes cai para fndices
insignificantes. Em marc;o de 1983 a vazao em Balbina chegou ao
mfnimo de 4,72 m3/segundo, de acordo com as mensurac;oes da
ELETRONORTE no local do barramento (Posta 08). Esta e uma
quantidade pr6pria para urn pequeno igarape ao inves de urn projeto
hidreletrico; os engenheiros no canteiro de obras podiam ate cruzar
o rio de autom6vel tipo "Fusca". A "vazao minima registrada"
indicada no panfleto da ELETRONORTE, distribufdo ao publico para
explicar o projeto, nao reflete esta falta dramatica de agua. Urn valor
de 68,9 m3/segundo foi dado na versao de outubro de 1985 do
panfleto, o quefoi posteriormente revisado para 19,7 m3/segundo, na
versao de fevereiro de 1987 (Brmil, ELETRONORTE, 1985b, 1987b).
Os representantes da ELETRONORTE explicam a discrepfmcia
dizendo que o "mfnimo" refer~se a urn valor media mensal ao inves
da vazao em qualquer dia determinado. Vale a pena notar que a
vazao media mensal em fevereiro de 1983 era de 17,51 m3/segundo
(dados da ELETRONORTE, Posta 08).
18

Em bora seja mirabolante o contrasts entre as necessidades de
agua e as vaz6es mfnimas (sejam expressas como mensura<;6es
diarias ou como medias mensais), a agua armazenada no reservat6rio permitira que os operadores da hidreletrica supram as turbi~
nas durante breves perfodos de vazao baixa. A vazao media anual,
no entanto, nao e uma limita<;ao que pode ser contornada pelo
manejo cuidadoso do reservat6rio (ao contrario das afirma<;6es do
setor de rela<;6es publicas da ELETRONORTE em Balbina).
Uma quantidade de agua severamente limitada o resultado
inevitavel da pequena bacia hidrogratica de Balbina, que apenas 8
vezes maier que a pr6pria area da represa, o que representa uma
situa<;ao extremamente fora de prop6sito no desenvolvimento hidreletrico. Mesmo urn calculo grosseiro baseado na area da bacia hidrografica e a plwiosidade (urn calculo que poderia ter sido feito antes
mesmo de realizar o estudo de viabilidade) indica que a vazao media
anual seria pequena: a media anual de precipita<;ao registrada em
Balbina de 2.229 mm (Januario, 1986: 15), caindo sabre a bacia de
18.862 km 2 (Brasil, ELETRONORTE, 1987b), produziria urn volume
de agua que, levando em COnta OS 50% que retornam atmosfera
atraves da evapotranspira<;ao (Leopolda et al., 1982; Villa Nova et al.,
1976) produziria uma vazao media de 666 m3/segundo. Esta nao
inclui a evapora<;ao da agua guardada no reservat6rio. 0 estudo de
viabilidade da ELETRONORTE tambem tinha estimado uma vazao
mEldia cnual baixa: 657 m3/segundo (Brasil, ELETRONORTE/MONASN
ENGE-RIO, 1976: A-21). A experi~ncia subsequente revelou uma
vazao media ainda menor em Balbina: 480m3/segundo, em media
(Rogerio Gribel, declara<;ao publica, 1988).
A vazao media anual do rio Uatuma no local do barramento,
conforme a estimativa no estudo de viabilidade, urn pouco acima da
quantidade necessaria para duas turbinas (em media). Ja que se
espera que 13% da vazao total anual passara pelo vertedouro sem
gerar energia, uma produ<;ao media de 112,2 MW esperada (Brasil,
ELETRONORTE/MONASA/ENGE-RIO, 1976: B-51). Desta energia, 64 MW representam "pot~ncia firma" no nrvel de deple<;ao do
espelho d'agua de 4,4 m, que 0 maximo para a qual as turbinas
foram projetadas (Brasil, ELETRONORTE/MONASAIENGE-RIO,
1976: B-47). Uma perda presumfvel de 2,5% em transmissao reduz
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a potencia firme entregue a Manaus para apenas 62,4 MW (Brasil,
ELETRONORTE/MONASNENGE-RIO, 1976: B-49). Alguns dos
calculos da ELETRONORTE presumem uma perda de 5% em
transmissao (Brasil, ELETRONORTEIMONASNENGE-RIO, 1976:
B-47), o que implicaria uma potencia firme em Manaus de apenas
60,8 MW. Em bora toda barragem gere menos que a sua capacidade
nominal, com 26% (medida no local de barragem), a potencia firme
de Balbina e menor do que o normal.
A pequena vazao do rio Uatuma pode servir como justificativa
para outro projeto de engenharia prejudicial ao meio ambiente: o
desvio do rio Alalau para desaguar em Balbina. 0 rio Alalau passa
pela reserva dos rndios Waimiri-Atroari fornecendo o recurso vital da
pesca, especialmente a partir do momento que Balbina destruiu o
unico outro rio da tribo: o Uatuma A construc;ao do canal de desvio
de 30 km, todo dentro da reserva, tambem causaria uma grande
perturbac;Bo pela presenc;a dos trabalhadores na obra.
A hist6ria e a situac;ao atual dos pianos para o desvio do Alalau
nao sao claras. Urn mapa da rota do desvio aparece no relat6rio de
viabilidade de Balbina (Brasil, ELETRONORTE/MONASNENGERIO, 1976: llustrac;ao 19). 0 desvio nao foi incluldo no orc;amento
para Balbina, nem for am incluldos nos estudos ambientais quaisquer
dos seus impactos. Durante o enchimento muito Iento do reservat6rio
de Balbina em 1988 a possibilidade de desviar o rio Alai au "voltou"
considerac;ao em alguns setores da ELETRONORTE - embora nao
no departamento de planejamento. (Tadeu Avila, declarac;ao p(Jblica,
28 de novembro de 1988). Francisco Queiroz da N6brega, coordenador da obrada ELETRONORTE em Balbina, declarou claramente em
uma entrevista gravada para urn documentario de televisao em 1988
que o desvio do Alalau "nao deixa de ser uma alternativa para o
futuro" (Sautchuk, 1988). Representantes da ELETRONORTE negam que os impactos do desvio do Alalau poderiam ter sido propositadamente relegados a segundo plano ate que Balbina fosse urn fato
consumado e a surpresa descoberta de que mais agua seria necessaria (Tadeu Avila, declarac;So publica, 28 de novembro de 1988).
A capacidade nominal de Balbina de 250 MW e, por si mesma,
urn a quantidade minguada para uma represa deste porte, que e aproximadamente do mesmo tamanho do reservat6rio de 2.430 krrf! de
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Tucuruf, que vai sustentar uma capacidade nominal de 8.000 MW.
Balbina sacrifica 31 vezes mais floresta por megawatt de capacidade
de gera9ao instalada do que Tucuruf.
Uma grande parte do reservat6rio vai ser extremamente rasa
porque o relevo em Balbina e bastante plano. A area de 2.360 km2
da represa na cota de 50m cai para 1.580 km 2 na cota 46, o que
significa que 780 km 2 (33%) terao menos que quatro metros de
protundidade (Figura 3). A profundidade media sera de 7,4 metros
(Brasil, ELETROBRAS, 1986b: 6.12). Nessa extensa area de agua
rasa pode se esperar a sustenta9ao de uma vegeta9ao aquatica enraizada no fundo, que - adicionada ao problema de macr6fitas
flutuantes - poderia afetar a represa inteira. A combina9ao de
superffcie extensa por volume de agua num reservat6rio raso e a alta
biomassa de vegeta9ao aquatica levara a pesadas perdas de agua
por evapora9ao e por transpira9ao. A ELETRONORTE apresentou a
cria9ao de urn rebanho de peixes-boi como antfdoto contra a proliferayao de macr6fitas numa revista em quadrinhos na qual urn papagaio explica a "Maravilhosa Viagem da Luz ate sua Casa" (Brasil,
ELETRONORTE, s/d. 1987). Os pesquisadores do Institute Nacional

Figura 3. Parte do reservatorio de Balbina durante o enchimento, como
nfve/ da agua na cota de 47 m acima do nfvel do mar (3m abaixo do nfvel
cheio do reservatorio). Um ter9o do reservatorio tera menos de 4 m de
profundidade.
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de Pesquisas da Amazonia (INPA) responsaveis pelo programa
enxergam-no como urn esfon;o estritamente para fins de pesquisas
ao inves de uma medida de controle de macr6fitas, ja que os peixesboi se reproduzem muito lentamente (Vera da Silva, comunica<;ao
pessoal, 1988). Os peixes-boi tern urn perfodo de gesta<;ao Iongo
(Best, 1982) que- junto com a fertilidade reduzida durante a lacta<;ao
- restringe a reprodu<;ao a urn filhote por femea a cada tres anos
(Best, 1984: 376 & Vera da Silva, comunica<;ao pessoal, 1988). Por
enquanto, a ELETRONORTE ja come<;ou a retirar algumas das
macr6fitas mao, removendo-as da area em canoas com motor de
popa e caminhoes: urn metodo que tern poucas chances de ser
financeiramente sustentavel.
A represa de Balbina sera urn labirinto de canais entre aproximadamente 1.500 ilhas e 60 igarapes afluentes (Figura 4). 0 tempo
de residencia em algumas das baf as de aguas paradas sera muitas
vezes maior que a media que ja e extremamente grande: de 11,7
meses calculados no estudo de viabilidade (Brasil, ELETROBRAS,
de 1986b: 6.12), ou de 14,0 meses se calculado a partir dos valores
mensurados de vazao. A agua em Tucuruf contrasta com isto, com
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Figura 4. Algumas das 1500 ilhas no reservat6rio de Balbina. As arvores de
cor clara estao mortas ou moribundas.
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urn tempo de residencia em media de 1 ,8 meses ou 6,4 vezes menor
que o valor oficial para Balbina. Algumas partes do reservat6rio de
Balbina podem ser renovadas apenas uma vez em varios anos. Alem
da configura~ao reticulada das bal as interligadas em Balbina (Figura
1c - ver pagina 10) - que parece urn corte transversal de urn pulmao
humano - o tempo de residencia no fundo do reservat6rio (onde as
folhas em decomposi~ao seriam concentradas) seria maior que a
media geral para o reservat6rio porque espera-se uma estratifica~ao
termica (Fisch, 1986). A agua entrando no reservat6rio segue em
dir~ao
barragem nas camadas superficiais (Branco, 1986), embora alguma mistura ocorrera perto da barragem, sendo que a agua
removida do reservat6rio sera tirada do fundo, onde estao situadas
as tomadas de agua para as turbinas. A lenta renova~ao da agua no
reservat6rio significa que a vegeta~ao em decomposi~ao produzira
acidos que causarao corrosao nas turbinas. Em Tucurui, apesar de
a renova~ao da agua ser relativamente rapida, pais e dominada pelo
fluxo no leito principal, urn bra~o lateral que comunica com o corpo
principal da represa, atraves de urn pesc~o estreito, e alimentado
por igarapes tao pequenos que em anos secas a entrada de agua
corresponde a urn tempo de residencia da ordem de 50 anos. Antes
de fechar a barragem, a ELETRONORTE limpou a vegeta~ao com
tratores de esteira nesta baia, conhecida como o Lago do Caraipe,
para deixar a area tao esteril quanta possivel, minimizando assim a
eutrofica~ao (Cel. Willy AntOnio Pereira, comunica~ao pessoal, 1987;
ver Brasil, INPA, 1983: 32-34). Sem dwida, otratamentoespecialfoi
motivado tam bern pel a proximidade da baia a areas habitadas perto
da barragem. Mesmo com a limpeza por tratores de esteira, a baia foi
rapidamente coberta por tapetes de macr6fitas flutuantes (Cardenas,
1986a: 9, 17).
0 aumento na acidez da agua causado pel a decomposi~ao da
vegeta~ao pode tornar a manuten~ao car a. Tucurui ja sofreu reparos
em suas turbinas, a urn custo nao divulgado. Na Hidreletrica de
Curua-Una, perto de Santarem, Para, a gera~ao de energia teve que
parar temporariamente em 1982 (apenas cinco anos depois da sua
entrada em funcionamento) para permitir reparos nas turbinas corroidas E1 urn custo de US$1, 1 milhao (Brasil, ELETROBRAS/CEPEL,
1983: 34). 0 custo acumulado de manuten~ao nos primeiros seis
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anos totalizou US$ 2 milh6es ou US$16.600 por megawatt instalado
por ano: 70 vezes o custo por megawatt para uma hidreh3trica
comparavel na regiao nordeste (Brasil, ELETROBRAS/CEPEL, 1983:
44). 0 relat6rio e ricamente ilustrado com fotografias das turbinas
altamente corroldas em Curua-Una. A perda de gera9ao de energia
nao esta inclulda nos custos de manuten9ao relatados. 0 tempo de
resid~ncia media de agua em Curua-Una e de aproximadamente 40
dias (Robertson, 1980: 10); o tempo de resid~ncia em Balbina, aproximadamente dez vezes maior, significa que a qualidade da agua e os
problemas de corrosao serao piores que em Curua-Una. 0 maior
numero de balas e canais de agua parada em Balbina aumentara
ainda mais esta diferen9a. Pela taxa observada em Curua-Una, a
manuten9ao em Balbina custaria US$ 4,15 milh6es por ano ou 4,3 mils (milesimos de d61ar norte-americano) por quilowatt-hora (kWh)
de eletricidade entregue a Manaus (cerca de 10% da tarifa cobrada
aos consumidores). Nos seus primeiros 13 anos de opera9ao,
reparos devido
corrosao na hidreletrica de Brokompondo, no
Suriname, totalizaram US$ 4 milhoes, ou, mais de 7% do custo de
constru9ao (Caufield, 1983: 62). Assim como em Brokompondo e
Curua-Una, a vegeta9ao permanece para se decompor na maior
parte da area de inunda9ao de Balbina: apenas uma area simb61ica
de 50 km 2 (2%) na represa foi desmatada antes do fechamento da
barragem (Figura 5).
0 material usado nas turbinas originalmente encomendadas
para Balbina foi trocado para a9o inoxidavel quando a barragem
estava sendo construlda. Arcar como custo adicional de usar a9o
mais resistente foi motivado pelo medo da corrosao. A compara9ao
direta dos custos de manuten9ao de Balbina e de Curua-Una esta,
portanto, complicada por dois fatores opostos: a9o melhor e agua
pior. Dado a acidez sem precedentes na agua de Balbina, os custos
de manuten9ao serao, sem dwida, altos.
o nao desmatamento da area de inunda9ao em Balbina e urn
assunto de controversia jurldica. A lei N°· 3.824 de 23 de novembro
de 1960 reza que e "obrigat6ria a destoca e consequente limpeza das
bacias hldricas dos a9udes, represas ou lagos artificiais". A ELE- ·
TRONORTE nao tentou uma limpeza desta natureza na area inundada em Tucurul, alegando que a lei se referia apenas a reservat6rios
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destinados ao abastecimento de agua, e nao para a gerac;ao de
energia eh§trica. 0 precedente de Tucurul foi posteriormente aplicado
para justificar o nao desmatamento em Balbina (A Crftica, 8 de
novembro de 1985). Antes de Tucuruf, a floresta permaneceu na
represa de 86 km 2 em Curua-Una no Para, fechada em 1976, e
apenas 50% da area de inundac;ao foi desmatada na represa de 23
km2 de Coaracy Nunes (Paredao) no Amapa, fechada em 1975
(Paiva, 1977). Quando a vegetac;ao permanece em reservat6rios entra em decomposic;ao e a agua torna-se acida e an6xica
(Garzon, 1984).

Figura 5. A barragem de Balbina e parte dos 2% da area do reservat6rio
onde a ftoresta foi removida.
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A Loucura Ambiental

lmpactos sobre Sistemas Naturais

A perda da floresta e urn dos principais custos de grandes
represas como Balbina. A area prejudicada e muito maier que os
2.360 km 2 realmente inundados, ja que a inclusao de ilhas aproximadamente duplica a area afetada. Apesar da prom~ao pela
ELETRONORTE das ilhas como tendo "conditt6es de vida para
animais e plantas" (Brasil, ELETRONORTE, s/d., 1987: 18), sabe-se
que uma floresta dividida em pequenos fragmentos perde muitas
especies de animais e plantas medida em que os pedattos isolados
de floresta se degradam (Lovejoy et al., 1984).
Nao se sabe a area a ser inundada apesar da aparente precisao
dos mapas e declaratt6es da ELETRONORTE. As informattbes
topograticas nos mapas, e nos caJculos de area derivados destes,
sao baseadas em fotografias aereas. As fotografias registram o nfvel
do topo das arvores na floresta, nao o do chao por baixo das arvores;
ja que uma parte significativa da represa tera apenas urn ou dais
metros de profundidade, erros desta grandeza podem facilmente
alterar o resultado final.
Tern sido sugerida a possibilidade de que a area inundada na
cota de 50 metros pode ser ate o dobra da area oficialmente admitida.
"Fontes no setor econOmico do governo federal" tern sido citadas
como revisando a area de 1.600 para 4.000 km 2 (Barros, 1982). Urn
deputado acusou o governo de propositadamente subestimar a area
a ser inundada, (A Crftica, 29 de dezembro de 1982). A ELETRONORTE imediatamente negou que o reservat6rio inundaria mais
que 1.650 km 2 • Nao se conhece a origem do valor de 1.650 k~.
embora este valor tambem aparetta em urn dos primeiros levantamentos florestais (Jaako PCJ.jry Engenharia, 1983:8). lnicialmente
a ELETRONORTE esperava que a represa ocupasse apenas 1.240

a

26

km2 quando cheia (Brasil, ELETRONORTE!MONASA/ENGE-RIO
1976: B-55). 0 valor oficial para a area do reservat6rio na cota de 50
metros e atualmente 2.360 km2 (Brasil, ELETRONORTE, 1987b), ou
seja, quase o dobro do valor original. 0 valor atual foi calculado em
1980 (Brasil, ELETRONORTE, 19B1), e nao reflete quaisquer melhorias que possam ter havido desde aquela epoca nas informa~Oes topograticas. Engenheiros que trabalharam no levantam~nto topogratico de Balbina t~m falado para pesquisadores do INPA que a
margem de erro do levantamento e tao grande que uma represa com
4.000 km2 esta dentro da faixa das possibilidades (AntOnio Donato
Nobre, comunica~ao pessoal, 1988). A possibilidade de que o reservat6rio pode inundar uma area muito maior que a estimativa oficial
nao tern sido confirmada independentemente; isto permanece apenas urn boato persistente. Somente o mapeamento do reservat6rio
cheio vai mostrar o verdadeiro tamanho da represa.
A decomposi~ao da vegeta~ao na agua produz o gas sulfidrico
(H 2S), resultando num cheiro de ovo podre. 0 reservat6rio de
Brokompondo, no Suriname, produziu H2S, obrigando os trabalhadores locais a usar mascaras durante dois anos ap6s o fechamento
da barragem (Melquiades Pinto Paiva, comunica~ao pessoal, 1988;
Paiva, 1977; Caufield, 1982). Na represa muito menor de Curua-Una,
no Para, o cheiro foi ate percebido por pessoas sobrevoando a area
em pequenos avioes (Barbara A. Robertson, comunica~ao pessoal,
1988). Alem do mal cheiro, H 2 S produz chuva acida. Apesar das
preocupa~oes populares com a polui~ao do ar como urn aspecto do
impacto ambiental do projeto, o H 2S e urn fenOmeno relativamente
temporario e restrito.
A rasa represa com uma grande area de terra, alternadamente
inundadaeexposta, tamb8mproduziraogasmetano(CH.J. Temsido
sugerido que Balbina sera uma contribuinte em potencial a este
problema (Gareau & Mello, 1987). 0 gas metana contribui para o
efeito estufa, que esta atualmente aumentando a temperatura media
do globo (Dickinson & Cicerone, 1986). A AmazOnia tern sido recentemente identificada como uma das fontes principals de metana para
a atmosfera; a varzea e a fonte principal da contribui~ao amazOnica
(Mooney et al., 1987). A varzea ocupa aproximadamente 2% dos 5 X
1r:1 km2 da AmazOnia Legal brasileira (Figura 2 - ver pagina 12), ou
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seja, a mesma percentagem que seria inundada pelas 80 barragens
sendo consideradas para constru9ao, na regiao, ao Iongo das pr6ximas decadas. Se estas represas contribuirem para urn fluxo de
metana, da mesma ordem daquele produzido pelas varzeas, elas
representariam, como urn todo, uma contribui9ao significante para os
problemas atmosfericos globais.
A morte de peixes na hora dofechamento da barragem e urn dos
impactos que mais atrai a aten9ao publica. A ELETRONORTE tornou
dificil para observadores testemunhar este aspecto, nao informando
a pesquisadores e outros de quando a barragem seria realmente
fechada. Balbina foi fechada, sem aviso previa, 30 dias antes da data
anunciada de 31 de outubro de 1987. No entanto; alguns pesquisadores estavam presentes na epoca. Peixes morreram a jusante da
barragem em Balbina (Jose A. S. Nunes de Mello, comunica9ao
pessoal, 1988). No caso de Tucurui, a ELETRONORTE fechou a
barragem, sem aviso, no dia 6 de setembro de 1984, urn dia antes do
feriado de tr~ dias de comemora9ao da independencia nacional.
Uma equipe do INPA conseguiu chegar ate o local no dia 1o de
setembro, e uma razoavel mortandade de peixes foi observada. A
mortandade dos peixes em Tucurui tambem ocorreu quando a
primeira agua passou pelas turbinas em urn teste anterior cerimOnia
de abertura. 0 lan9amento de agua an6xica matou muitos peixes no
trecho imedaamente abaixo da baragem; a ELETRONORTE remCNeuos de caminhao para melhorar a imagem visual e olfativa da area,
para a cerimOnia de inaugura9ao. Em Balbina, as tomadas de agua
para as turbinas, localizadas no fundo da represa, fatal mente tiram a
agua praticamente sem oxigenio nenhum. A entrada em funcionamento da segunda turbina de Balbina, em mar9o de 1989, provocou
a morte de peixes ate abaixo da foz do rio Jatapu.
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lmpactos Sabre Residentes Nao -lndigenas
Relativamente poucas pessoas habitam a area de Balbina, em
compara9ao com muitos projetos hidreletricos no mundo. A ELETRONORTE reconheceu apenas uma familia nao-indigena, com
seta membros, na area de inunda9ao. Urn levantamento realizado par
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tres organiza96es que se op6em constru9ao da barragem concluiu
que 217 famflias, totalizando mais de 1 .000 pessoas, seriam diretamente afetadas (MAREWA, 1987: 23). Uma publica9flo de neg6cios,
favoravel barragem, indicou que a popula980 nao-indfgena na area
de inunda9ao era de 42 pessoas em 11 famflias (Visao, 16 de julho
de 1986).
Uma parte da rodovia Manaus-Caracarai (BR-174) tambem
seria inundada. Serao indenizados pel a ELETRONORTE os proprietaries de terra na area que foi calculada como provavel a ser inundada
uma vez em cada mil anos. Urn relat6rio da ELETROBRAS reconhece 65 propriedades e posses na area da represa, com urn total de
250 pessoas (Brasil, ELETROBRAS, 1986b: 6-13). Aos residentes
nao-indfgenas da area de inunda9ao de Balbina foram oferecidas
terras em urn projeto de assentamento do governo.
Residentes ao Iongo do rio, abaixo da barragem, optaram por
ficar onde estavam, em troca de beneffcios para compensar a perda
de pesca e de agua potavel durante a fase de enchimento: as 50
famflias mais pr6ximas da barragem (aquelas localizadas acima da
Cachoeira Morena, 30 km abaixo da barragem) seriam dados secadores solares para uso na preserva9ao dos peixes que ficassem
presos nas po9as de agua formadas no leito seco do rio; estas
familias e as 50 familias adicionais entre Cachoeira Morena e o rio
Abacate receberiam pQ9os e tanques de agua. A ELETRONORTE
completou apenas cerca de urn ter9o dos 100 PQ90S antes do
fechamento da barragem. A ELETRONORTE prometeu abastecer
com agua de carros-pipa aqueles que nao tinham recebido o pQ90
(aproximadamente a metade das famflias estavam em lotes com
acesso estrada construfda de Balbina ate Cachoeira Morena).
Apenas uma entrega de agua foi realmente efetuada (Jaime de
Araujo, comunica9ao pessoal, 1988).
0 numero de residentes a jusante beneficiados pelo programa
de assistl\'lncia foi reduzido durante o curso da constru9flo da barragem. Original mente, 177 familias for am entrevistadas a jusante da
barragem para a inclusao no programa; urn levantamento mais
detalhado parou em 151 famflias, indicando famflias apenas ate o rio
J~, ou seja, 145 km abaixo do baramento (Brasil, ELETRONORTE,
1986a). 0 levantamento foi interrompido em dezembro de 1986
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quando a ELETRONORTE decidiu restringir a assistencia as 1oo
familias morando acima do rio Abacate, 95 km abaixo da barragem.
Urn clima de descontian9a se estabeleceu entre os rnoradores a
jusante e a ELETRONORTE.

lmpactos sobre os indios
A inunda9a0 de urn a parte da area da tribe Waimiri-Atroari e urn
dos custos nao - monetarios mais drasticos da barragem. Duas das
1Oaldeias ainda existentes serao inundadas: Taquari (popula9ao 72)
e Tapupuna (popula9ao 35) (Brasil, FUNAI/ELETRONORTE, s/d.
(1987): 11). As duas representam 29% da popula9ao da tribe, agora
totalizando 374 indivfduos. Este total esta dividido entre 223 Waimiri
e 151 Atroari (Brasil, ELETROBRAS, 1986b: 6-12). As 107 pessoas
nas duas aldeias inundadas sao todas Waimiris, representando 48%
da popula9flo deste grupo. Ja que os grupos se movimentam dentro
do seu territ6rio para ca9ar e pescar, o numero afetado e maier do que
apenas aqueles nas aldeias inundadas.
Aareaaserexpropriadadareservaecalculadanabasedonivel
em que o reservat6rio pode chegar com urn a frequencia de urn a vez
em 1.000 anos. A cota assim calculada e de 53 m acima do mar, ou
3m acima da cota normal do reservat6rio cheio. lnunda9ao mais alta
e esperada na parte superior do reservat6rio, onde a reserva esta
localizada, porque o pesco9o estreito que divide a represa de Balbina
em duas partes (Figura 1b- ver pagina 10) restringe o fluxo de agua
ate a barragem (Cel. Willy AntOnio Pereira, comunica9ao pessoal,
1987; ver Brasil, ELETRONORTE, 1986b). Deve ser lembrado que o
assoreamento com89ara no extrema superior da represa. Caso os
sedimentos entupam parcialmente a passagem estreita entre as
duas partes da represa, a chance de haver maiores e mais frequentes
inunda96es na area dos Waimiri-Atroari seria bastante aumentada.
Na cota de 53 m, 311 krrr' da reserva seriam inundadas (Brasil,
ELETROBRAS, 1986b: 6-13). Da area atualmente proposta de
24.400 krrr' na reserva, esta representa 1,3%. Embera a parte
inundadaseja muito pequena como percentagem da area da reserva,
esta parte inclui uma propor9ao significante da popula9ao tribal e dos
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seus recursos alimentares. Os locais de pesca beira do rio das duas
aldeias nao serao transferidos para dentro da reserva quando a beira
do rio se transformar em uma baia de agua parada ou urn vasto
lama~al coberto com os esqueletos de arvores mortas. Os quelonios,
cujos avos formavam uma parte basic ana dieta da tribo, ja estao impedidos de chegar area pela barragem que agora dificulta a sua
subida anual pelo rio Uatuma.
AFunda~aoNacionaldofndio(FUNAI)Ievouumadelega~aode
lideran~as dos Waimiri-Atroari para visitar a tribo Parakana, cujo
territ6rio, em grande parte, tinha sofrido inunda~ao em 1984 pela represa de Tucurui. A vis ita rapidamente convenceu os Waimiri-Atroari
de que eles tinham que deixar as suas aldeias e cooperar com a
FUNAI: alga que explica~6es orais e urn a demonstra~ao usando urn a
maquete da barragem e do reservat6rio naotinham conseguido fazer.
Duas aldeias novas foram construidas pela pr6pria tribo em outra
parte do territ6rio. A papula~ao que mudou recebeu divers as presentes da FUNAI, tais como motores de papa e canoas de aluminio para
substituir as suas canoas tradicionais feitas de troncos de arvore. Os
individuos que induziram colabora~ao com a FUNAI nao sao as
lideran~s tradicionais da tribo; a riqueza material subita dos agraciados com os presentes tern criado tensoes internas na tribo (ver
Adolfo, 1987). Antrop61ogos trabalhando na area estao chocados
com a rapidez com que os que aceitam os presentes tern deixado de
lado os seus costumes e perdido a sua auto-suficiencia (Arminda
Muniz, comunica~ao pessoal, 1987).
0 deslocamento de duas aldeias indigenas e a perda de parte
de uma reserva seria urn ass unto me nor em rela~ao ao pano de fundo
de revezes sofridos pelos indios em toda a regiao em anos recentes.
0 caso de Balbina e significativo, no entanto, par causa da dizima~ao
especialmente dramatica da tribo na decada anterior ao inicio da
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constru~ao.

A tribo contava com uma popula~ao de 6.000 indios em 1905,
segundo uma estimativa dos naturalistas alemaes Georg Hubner e
Theodore Koch-Gronberg (CI Ml, 1979: 5; ver tam bern Garcia, 1985;
MAREWA, 1987). Ate aquele ana a tribo ja tinha sofrido uma longa
serie de massacres. 0 primeiro registro oficial de uma expedi~ao
punitiva contra a tribo foi em 1856, quando uma for~a de 50 soldados
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eliminaram algumas duzias de indios. Expedi~oes similares foram
realizadas em 1872, 1873, 1874 e 1881 (Martins, 1982: 284).
A popula~ao de 6.000 na vir ada do seculo foi reduzida a 3.500
ate 1973, atraves de uma longa serie de cantatas violentos. Em 1905
e 1906 expedi~6es punitivas render am 300 e 203 cadaveres respectivamente; cada uma destas expedi~oes tambem capturou varios
fndios como "trofeus", que foram levados a Manaus onde eles subsequentemente adoeceram e morreram (Martins, 1982: 284-286).
Cantatas violentos tern continuado ate a decada de 1980. Os
mortos do lado nao-indfgena tern recebido farta reportagem em
Manaus, enquanto que o lado indfgena nao tern recebido esta
divulga~ao: urn padrao que refor~a a visao pouco simpatica da tribo
entre residentes de Manaus. Em 1970 a rodovia Manaus-Caracaraf
(BR-17 4) foi iniciada para ligar Manaus com a Venezuela. A rodovia
cortou o territ6rio da tribo; durante e depois da constru~ao da rodovia,
o acesso area foi restringido pelo exercito. Em 1973 era proibido
viajar na rodovia atraves da area tribal e durante pelo menos mais
cinco anos o trc:lnsito foi restrito a comboios de veiculos somente
durante o dia. Cantatas violentos continuaram: em 29 de dezembro
de 1974, Gilberta Figueiredo Pinto Costa (o agente da FUNAI que era
o unico nao-f ndio a ter amizade com a tribo e visitar suas aldeias) foi
morto, e oficialmente isso ocorreu durante urn ataque dos WaimiriAtroari contra o posto indfgena Alalau-11 (obs.: alguns funcionarios da
FUNAI acreditam que ele foi assassinado por outros funcionarios
daquele 6rgao que temiam o que ele sabia a respeito de suas
participa~oes em massacres: ver Athias & Bessa, 1980). Em 1975 a
FUNAI decidia que havia acontecido tantos encontros hostis que as
tentativas do 6rgao de "pacificar" a tribo for am suspensas (Martins,
1982: 278). No ano seguinte os cantatas entre a ELETRONORTE e
a FU NAI come~aram visando a limpeza da area para Balbina (Garcia,
1985).
A popula~ao de 3.500 em 1973 (uma estimative feita por
Gilberta Pinto) foi reduzida para 1.1 00 em 1979 (de acordo com
estimativas da FUNAI, ver Athias e Bessa, 1980), e dai para 374,
sendo a maior parte crian~as, ate o anode 1 986. Como afirma Garcia
(1985): "Em doze anos, mais que tres mil indios desapareceram,
mortos por epidemias de sarampo ou pelas balas dos aventureiros,
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ca~adores

e tropas jagun~as de latifundiarios, com clara apoio das
autoridades federal e estadual". Estes acontecimentos nao sao fatos
academicos referentes a alguma epoca hist6rica distante; eles ocorreram apenas a 200 km de Manaus ao Iongo de urn periodo em que
a maior parte da popula~ao adulta da cidade pode se lembrar.
A reserva da tribo Waimiri-Atroari tern sido reduzida todas as
vezes que foi julgado conveniente. A reserva foi criada atraves dos
decretos 69.907/71, 74.463/74 e 75.310/75 (de 1971, 1974 e 1975).
Em 1981 o Presidente Figueiredo revogou estes atraves do process a
BSB/22785/81 quando assinou o decreta 86.907/81. lsto aboliu a
reserva, transformando-a numa mera "area temporariamente dotada
para fins de atra~ao e pacifica~ao dos indios Waimiri-Atroari" (Brasil,
FUNAI/ELETRONORTE S/d. (1987): 15). Nesta transforma~ao, a
area perdeu nao apenas parte da sua prote~ao legal, mas tambem foi
reduzida em 526.000 ha, que for am dados Timb6 Mineradora Ltda.,
uma subsidiaria da Paranapanema, firma que esta minerando a
cassiterita em Pitinga, na parte superior da bacia hidrografica de
Balbina. As verbas da ELETRONORTE estao ajudando a acelerar a
demarca~ao da reserva, levantando e demarcando no chao os seus
limites.
0 acontecimento chave na transforma~ao de Balbina de uma
massa de papeis para uma realidade de 2.360 km 2 de arvores mortas
e agua fetida foi o acordo franco-brasileiro assinado pelo presidente
brasileiro Ernesto Geisel e pelo presidente frances Valery Giscard
D'Estaing durante uma visita deste a Brasilia em 1978. Os franceses
foram duramente atacados por organiza~oes a favor dos direitos
indigenas par terem assinado urn acordo que inundaria terras indigenas;
os franceses responderam que o governo brasileiro tinha informado
que nao existiam indios na area (Folha deS. Paulo, 8 de outubro de
1978). lnforma~6es sabre a existencia dos Waimiri-Atroari nao eram
dificeis de se obter na epoca.
Devido ao impacto sabre os Waimiri-Atroari implfcito nos pianos
para Balbina, a Fran~a e o Brasil foram acusados de genocidio no
Quarto Tribunal Bertrand Russell, em Rotterdam, Holanda, em
novembro de 1980. Severos como sao os impactos do reservat6rio,
a sua classifica~ao como "genocidio" foi provavelmente influenciada
mais pelos massacres associados as atividades (brasileiras) de
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constru~ao rodoviluia no territ6rio da tribe durante a epoca em que
Balbina estava em fase de planejamento, especial mente 1974-1975.
Os engenheiros da ELETRONORTE sao rapidos em apontar as injusti~as de se criticar Balbina por inundar uma pequena parte do
territ6rio da tribe quando nao se diz nada sobre a liquida~ao flagrante a apenas poucos quilometros distantes (Adeline Sather Filho,
comunica~ao pessoal, 1987). No entanto, o pano de fundo de
atrocidades viz!nhas nao altera o fato de que Balbina vai ter urn
impacto negative sobre os Waimiri-Atroari sobreviventes. As fontes
. internacionais de financiamento para a obra aparentemente nao consideravam este impacto. No caso do Banco Mundial, as diretrizes da
institui~ao exigem que sejam dadas considera~6es devidas a quaisquer impactos que os emprestimos possam vir a ter sobre povos
tribais (Goodland, 1982).
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A Loucura EconOmica

Os Custos de Constru9ao

9 custo de construir a barragem aproximadamente dobrou
desde a estimative inicial de US$ 383 milh6es (Brasil, ELETRONORTE/MONASNENGE-RIO, 1976: A-24). A ELETRONORTE admite
urn custo de US$ 750 milh6es, excluindo o custo da linha de
transmissao. 0 custo de constru9ao de Balbina e de US$ 3.000 por
quilowatt de capacidade instal ada. Em compara9ao, quando complete, Tucurul custar US$ 675/quilowatt (4,6 vezes menos que Balbina)
e ltaipu US$ 1.206/quilowatt (2,6 vezes menos que Balbina) (custos
de constru9ao de Tucurul e ltaipu segundo a Veja de 20 de maio de
1987: 30). A eletricidade de Balbina pode custar mais do dobro deste
valor ja astronOmico, pois o c81culo pressup6e que 250 MW seriam
gerados, ao inves da pot~ncia media de apenas 109,4 MW a ser entregue a Manaus. Tambem n8o estao incluldos nos c81culos os custos
de manuten9ao, substitui9ao de pe9as e a deprecia9ao da hidreletrica
como urn todo ao Iongo da sua vida Uti I esperada. Os juros pagos na
dfvida contrafda para construir a obra tamb9m nao sao inclufdos.

a

0 Acordo Franco-Brasi/eiro
0 acordo franco-brasileiro contribui com assist~ncia tecnica e
uma linha especial de credito para a compra de turbinas da Fran9a.
A primeira turbina foi fabricada na Fran9a por Neyrpic, uma companhia pertencente ao Grupo Creusot Loire; as outras quatro turbinas
estao sendo fabricadas em Taubate (no Estado de Sao Paulo) pela
Meclmica Pesada, uma subsidiaria do mesmo Grupo Creusot Loire.
A tenta98o de comprar mais turbinas e geradores do que o
necessaria e forte quando os acordos sobre compras formam parte
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de urn pacote generoso de financiamentos; Paulo Maluf, ex-governador de Sao Paulo, provocou urn escandalo financeiro grave quando
foi descoberto quetinham sido compradas para a hidreletrica de Tres
lrmaos mais turbinas que o necessaria (lsto E, 3 de setembro de
1986). As turbinas de Tres I rmaos foram adquiridas da mesmafabrica
francesa que forneceu a turbina importada de Balbina. Em bora cinco
turbinas de 50 MW num rio tao pequeno quanta o Uatuma seja
considerado "supermotorizado" pela ELETRONORTE, os engenheiros insistem que cai dentro da faixa normal. Eles citam justificativas:
1. a demanda de energia em Manaus excede tanto a capacidade
geradora da hidreletrica que toda a energia produzida pode ser
vendida (normalmente barragens deixam passar agua pelo vertedouro na epoca chuvosa porque nao precisam de toda a energia); 2. a
falta de uma rede regional para cobrir a demanda durante perfodos
em que uma das turbinas esta sofrendo reparos. Ao inves de 10% de
excesso de capacidade instalada, que e o normal no Brasil em redes
regionais, uma turbina suplente inteira esta planejada para Balbina
Q. e., 20% de excesso de capacidade). A proj~o da ELETRONORTE
da productao esperada de energia ao Iongo do tempo indica que todas
as cinco turbinas iriam operar durante urn mes, no maximo, por ano,
e que a hidreletrica poderia operar com quatro turbinas durante
apenas urn mes adicional, na epoca da enchente (Brasil, ELETRONORTE, 1987a).

Os Custos da Corrida para Encher a Represa
A perda mais evidente, proveniente da pressa da ELETRONORTE para encher a represa, esta relacionada com os produtos da
floresta, especialmente a madeira. 0 valor em potencial da floresta
sacrificada nao foi inclufdo nos calculos do custo do reservat6rio, o
que se tornou urn foco de aten<tao publica (e.g. A Crftica, 22 de
setembro de 1984, 3 de outubro de 1985). Urn levantamento florestal
feito pelo INPA revelou 28,8 m3 de madeira nobre por hectare
(Higuchi, 1983: 20), ou aproximadamente 6,8 milhoes de m3 na area
de 2.360 km2 do reservat6rio. Urn levantamento feito por uma firma
de consultoria concluiu que o volume de madeira de todas as
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especies era, em media, 161 m3/ha para arvores acima de 1o em de
diametro altura do peito (DAP) e 58 m3/ha para arvores superiores
a 50 em DAP (Jaako Poyry Engenharia, 1983: 50). Este valor foi
considerado insuficiente e desanimou os esfon;os de explora~tao
madeireira (Visao, 16 de julho de 1986). A pequena antecedencia de
aviso dada aos potenciais concessionarios madeireiros tambem fez
com que qualquer explora~tao na escala comercial fosse improvavel:
as firmas madeireiras tinham menos de dois anos entre a data da
licita~tao e a data originalmente fixa para o fechamento da barragem.
A incapacidade da ELETRONORTE em despertar o interesse
de empresas madeireiras na explora~tao da area do reservat6rio
representa urn reves em termos de rela~t6es publicas, dada a alta
visibilidade da perda envolvida. 0 presidente da ELETRONORTE
enfatiza que a madeira inundada nao e perdida, e sugere que durante
a vazante os madeireiros podem cortar as arvores na terra exposta
e voltar de barco para rebocar as toras durante a enchente (Lopes,
1986). Em Tucuruf alguns madeireiros tern cortado as especies valiosas usando mergulhadores com motosserras especiais para uso
debaixo d'agua: os custos sao muito menores do que na explora~tao
tradicional em terra seca devido facilidade de rebocar as toras
cortadas. Os engenheiros em Balbina dizem que os madeireiros
podem cortar as arvores mortas que ficam em pe na agua rasa. No
entanto, o perigo e grande para a pessoa que serra as arvores. Nas
pastagens amazonicas, quando as arvores morrem, em pe, elas nao
sao cortadas, devido ao perigo de galhos mortos calrem sobre a pessoa que serra o tronco em baixo.
Produtos florestais nao madeireiros tambem sao perdidos. A
seringae o pau-rosa estavam sendo explorados ate os ultimos meses
antes do enchimento. Os produtos em potencial, mais valiosos das
florestas, aqui - assim como em outras partes da Amazonia - nem
sequer tern sido identificados, especialmente os compostos farmaceuticos (ver Myers, 1976).
A ordem em que as diversas partes do projeto foram construfdas poderia ter sido modificada, com possfveis beneffcios ambientais e financeiros. A linha de transmissao foi o ultimo item a ser
construfdo, enquanto que se isto tivesse sido o primeiro item, usinas
termoeletricas no local do barramento poderiam ter usado a madeira
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da area do futuro reservat6rio e ter transmitido a energia para
Manaus. 0 peso seco da biomassa acima do solo, estimado como
media ponder ada dos tipos de floresta na area, e de 400 toneladas/
ha (Cardenas, 1986b: 27). Considerando a percentagem do total representado por troncos, nas quadras de amostragem (Cardenas,
1986b: 16), o peso seco dos troncos seria, em media, 267toneladas/
ha ou 63 mil hoes de toneladas nas 2.360 km 2 da area de inunda~ao.
Os pianos para usinastermoeletricas lenha picada, implantadas em
pequenas cidades do Estado do Amazonas, consideraram o conteudo cal6rico medio da madeira como 2.500 Kcal/kg, e a gera~ao de
eletricidade de uso 4.000 KcaVkWh (Brasil, CELETRA, 1984). Os
troncos das arvores da area a ser inundada em Balbina sao, portanto,
equivalentes a, aproximadamente, 39,4 gigawatt-horas (GWh) de
eletricidade. Para gerar isto a partir de petr61eo, usando as propor~6es de diesel e 61eo combustive! usados em Manaus, seria necessaria o equivalente de mais de 161.000 barris de 61eo cru
(calculado de Brasil, ELETRONORTE, 1985c: 19), o que vale US$
3,2 milhoes no baixo pr~o de US$ 20/barril vigente em 1989.
Apesar da nao competitividade de usar lenha no Iugar do
petr61eo com os pre~s baixos atualmente, deve ser lembrado que
o petr61eo representa urn recurso ffsico, nao apenas urn determinado
valor em dinheiro. Ao se jogar fora a floresta que poderia ter sido
usada para gerar energia no Iugar do petr61eo hoje, se joga fora
tam bern a oportunidade de se guardar aquela quantidade de petr61eo
no chao ate o dia em que o petr61eo esteja em falta e, consequentemente, o seu pre~o seja muito maior. Usando a floresta na area de
inunda~O reduziria tambem OS problemas de rna qualidade de agua
provocados pela veget~o em decomposi~o nas represas. Qualquer
plano para converter em energia termoeletrica a biomassa da floresta
em represas futuras deve ser acompanhado de exigencias estritas
de que as usinas sejam mudadas para outro local depois que
a floresta na area de inunda~ao seja cortada, para evitar que as
usinas contribuam ao desmatamento alem dos limites dos reservat6rios.
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Alternativas a Balbina

Aproveitamento de Fontes Alternativas de Energia
A constru9ao de Balbina e especial mente inadequada porque e
desnecessaria. Espera-se que a barragem produza energia firma
que possa garantir apenas cerca de urn ter9o da demanda de 218 MW
em Manaus em 1987 (Brasil, ELETRONORTE, 1987b). A potemcia
media fornecida a Manaus (1 09,4 MW ap6s a perda de 2,5% de
transmissao) seria a metade da demanda em 1987. Em rela9ao aos
aproximadamente 130 MW realmente consumi<;los em 1987 isto representa 84%. A hidreletrica nunca vai fornecer os 50% da demanda
de Manaus que seria suprida se estivesse funcionando em 1987.
A percentagem da energia consumida em Manaus fornecida
por Balbina vai diminuir a cada ano sucessivamente na medida em
que a cidade continua a crescer. A produ9ao media de energia (na
cota de 50 m) entregue a Manaus corresponde apenas a 38% dos 285
MW anualmente consumidos, 26% da demanda anual de 420 MW
que a ELETRONORTE preve para a cidade, em 1996 quando esperase que o deficit energetico de Manaus seja suprido por uma outra
hidreletrica a ser construf da a 500 km da cidade, em Cachoeira
Porteira, no rio Trombetas (Brasil, ELETRONORTE, 1987b). A
Hidreletrica de Cachoeira Porteira tera uma capacidade instalada de
1.420 MW e produzira, em media, 760 MW (Brasil, ELETRONORTE,
1985b), ou seja, aproximadamente sete vezes a produ9ao de Balbina. Apenas uma barragem (Cachoeira Porteira) poderia ter sido
construfda, com a metade do custo e a metade do impacto, ao inves
de duas barragens.
A futilidade de Balbina torna-se ainda mais aparente quando se
consider a que o gas natural a 500 km de Manaus na bacia do rioJurua
podia abastecer Manaus com energia. Esta e a proposta como alternativa a Balbina pelo perito mais conhecido do Brasil em assuntos
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energeticos: Jose Goldemberg (1984; ver tam bern Melchiades Filho,
1987). A recente descoberta de petr61eo e gas em Urucu, mais
pr6ximo a Manaus, tambem poderia abastecer a cidade com energia
sem Balbina (ver Falcao Filho, 1987). A magnitude da ocorrencia de
gas em Jurua se tornou aparente enquanto Balbina estava em fase
de constru9ao. Mesmo assim, a constru9ao de Balbina poderia ter
sido sustada anos antes da sua conclusao, com uma economia de
varias centenas de milh6es de d61ares que poderiam ter sido gastos
de forma mais adequada para transmitir a energia de Jurua. Estudos
preliminares tern sido elaborados para transmissao de energia do
Jurua ate a area de Grande Carajas, na Amazonia Oriental, onde a
eletricidade seria usada em usinas deferro-gusa. A distancia atravessada em urn projeto dessa natureza seria muito maior do que urn trajeto do campo de gas de Jurua ate Manaus. A distancia de 500 km de
Jurua ate Manaus e a mesma de Manaus ate Cachoeira Porteira,
embora a transmissao de Jurua exigisse o gasto adicional de cruzar
ou o rio Amazonas ou os rios Solimoes e Negro. No entanto, construir
urn a hidreletrica tam bern sai caro. Rotas paragasodutos tam bern tern
sido propostas para Manaus de Jurua (Brasil, CEAM, 1985) ou de
Urucu (Brasil, ELETRONORTE, 1987c: Amazonas-6). 0 presidente
da ELETRONORTE declarou que era uma decisao da popula9ao de
Manaus construir Balbina ao inves de usar gas ou construir lin has de
transmissao, e que a gera9ao a gas e a constru9ao de linhas de
transmissao sao tecnologicamente viaveis (Lopes, 1986). No. entanto, nenhum debate publico foi realizado sabre assuntos energeticos, ja que a constru9ao de Balbina come9ou em uma epoca em que
o regime militar no Brasillimitava tais discussoes (ver Brasil, INPA,
Nucleo de Difusao Tecnol6gica, 1986).
A transmissao de energia das principais areas de gera9ao
hidreletrica nas bacias dos rios Tocantins, Xingu e Tapaj6s tambem
e possivel. Estes grandes afluentes chegam ao rio Amazonas do lado
sui, descendo a partir do plato central do Brasil. 0 seu potencial de
gerar energia e enorme. As barragens nesta regiao tambem causariam grandes impactos ao meio ambient e. mas a superficie inundada
por megawatt de energia produzida seria muito menor do que no caso
de Balbina. A constru9ao de linhas de transmissao, ate estes locais
de hidreletricas, forneceria uma solu98o praticamente permanente
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para oabastecimento de energia a Mana use seria mais barato do que
Balbina ficou no final.
Uma parte da distancia de Manaus ate Tucurul e outros locais
de hidreletricas nos afluentes ao sui do rio Amazonas terao linhas de
transmissao, de qualquer forma, porque Cachoeira Porteira se encontra em uma das posslveis rotas. As linhas de Balbina tambem
fazem parte deste trajeto. Urn estudo feito pela ELETRONORTE por
volta de 1976 estimou que o custo deconstruir uma linha detransmissao de Tucurul ate Cachoeira Porteira seria US$ 600 milh6es
(Joaquim Pi menta de Arrila, comunica9ao pessoal, 1987). Este total
9 mais barato do que os US$ 750 mil hoes gastos em Balbina, porem
a infl99ao do d61ar pode reduzir ou eliminar a diferen(fa. 0 que faz a
transmissao substancialmente mais barata do que este calculo indica
9 o fato de que grande parte da linha seria construida de qualquer
forma.
Aproximadamente a metade do custo da liga9ao entre Tucurui
e Cachoeira Porteira seria para cruzar o rio Amazonas. A travessia
nao poderia ser feita com urn cabo submerse devido forte correnteza do rio. Para uma linha suspensa o rio e largo demais para fazer
a travessia em urn s6 vao, mesmo no ponto mais estreito, em 6bidos:
as torres necessaries seriam altas demais para serem praticas. A
travessia seria feita, portanto, em urn ponto largo e raso usando ou
uma serie de torres fixas no leito do rio, ou urn sistema de torres
flutuantes. Locais possiveis para uma travessia dessa natureza sao
Almeirim (Para) e ltacoatiara (Amazonas). Corrente direta seria
usada para a travessia; a eletricidade seria convertida para corrente
atternada em subesta96es em cada Iado do rio, a urn custo de cerca
de US$ 100 mil hoes por subesta9ao. Avan9os na tecnologia da
transmissao de energia desde a epoca quando foram feitas estas
estimativas de custo poderiam abaixar bastante o pr99o (Pires &
Vaccari, 1986).
Pianos preliminares para o Complexo de Altamira no rio Xingu
incluem mapas que implicam que linhas de transmissao ligarao
Altamira com Cachoeira Porteira (Brasil, ELETRONORTE!CNEC,
S/d. 1986 1986: 36). Urn mapa da ELETRONORTE sobre os pianos
de expansao de linhas de transmissao indica uma liga9ao entre
Tucurui e Monte Dourado, no projeto Jari ao norte do rio Amazonas,
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com uma travessia perto de Almeirim (Brasil, ELETRONORTE,
1987c, p. Para-30). Este foi o meio preferido pela ELETRONORTE
para suprimento de energia ao Projeto Jari ate agosto de 1988,
quando o Jari obteve permissao para construir uma hidreletrica
particular (Jose Antonio Muniz Lopes, declarac;ao publica, 1988).
Uma linha de transmissao de aproximadamente 520 km seria necessaria para ligar Almeirim a Cachoeira Porteira; Ja que a linha de
transmissao de 190 km de Manaus ate Balbina esta prevista a urn
custo de US$ 33 mil hOes (A Crftica, 11 de junho de 1985), o custo de
US$174 mil por quil~metro implica num custo de US$ 90 milhoos
para ligar Cachoeira Porteira a Almeirim.lncluindo os US$ 300 milh6es para cruzar o rio Amazonas, este valor aumentaria para mais
ou menos a metade dos US$ 750 mil hOes gastos em Balbina. 0 chefe
do departamento de planejamento da ELETRONORTE cita estimativas mais baixas de custo: US$ 60- 100 milhoes para a travessia do
rio Amazonas em Almeirim e US$ 700 milhoos para o sistema inteiro
para ligar Manaus aTucurul (Frank Tadeu Avila, declarac;ao publica,
1988). Vale a pen a ressaltar que US$ 700 milh6es tam bern eo custo
esperado da hidreletrica de Cachoeira Porteira, que, por sua vez,
tam bern podia ser dispensada se Manaus fosse ligada a Tucuruf. A
ELETRONORTE s6 vai considerar ligar Manaus a Tucurul e as outras
barragens ao sui do rio Amazonas ap6s o ano 2005, porque a area de
Belem esta classificada como "deficiente" de energia (Frank Tadeu
Avila, declarac;ao publica, 1988). A "defici~ncia" de Belem e resultado
de toda a energia disponlvel ser comprometida para fazer alumf nio
em Barcarena (Para) e Sao Lufs (Maranhao). lndiretamente, Balbina
e Cachoeira Porteira se tornam "necessarias" por causa das concessees especiais que t~m sido dadas as empresas estrangeiras que
estao beneficiando alumlnio em outras partes da regiao. Fazer
alumlnio tamb9m e questionavel como opc;ao de desenvolvimento,
porque isto nao cria quase nenhum emprego e porque poucos dos
beneflcios financeiros permanecem no Pals.
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Diminuir;ao da Demanda de Energia

e

Fornecer energia de fontes alternativas nao a (mica maneira
de substituir os 109,4 MW de potencia media que Balbina entregaria
para Manaus. A conserva~ao de energia poderia reduzir a necessidade para uma fra~ao substancial da energia usada. Com a
exce~o de medidas para desencorajar o uso de gasolina, o Brasil
pouco tern feito para promover a conserva~ao de energia (ver
Goldemberg, 1978). Os eletrodomesticos e equipamentos industriais
poderiam ser muito mais eficientes com modifica~6es ja em uso em
outros paises (Goldemberg et al., 1985). Especialmente no caso de
Manaus, onde a energia fornecida a partir de fontes de alto custo
tais como Balbina, eliminar usos ineficientes de energia urn primeiro
passe 16gico (ver Branco, 1987). Mesmo sob condi~6es medias nos
palses em desenvolvimento, ao inves do caso extreme de Balbina,
investimentos em eficiencia energetica sao muito mais rentaveis em
termos financeiros do que investimentos em mais capacidade de
gera~ao (Goldemberg et al., 1985).
N:. tarifas energeticas no Brasil sao, em media, muito abaixo do
custo de produ~ao de eletricidade. lsto desencoraja a conserva~ao
de energia e fornece grandes subsidies
industrias com consume
intensive de energia, tais como as produtoras de alumfnio. A prod~ao de alumfnio na area do Programa Grande Carajas
especialmente favorecida, ja que a ELETRONORTE concordou em
fornecer energia para as usinas a uma tarifa ligada ao pr~o internacional de alumf nio, ao inves do custo de produzir a energia: para
a usina de ALUNORTE/ALBRAS, em Barcarena, Para (que pertence
a urn cons6rcio de 33 firmas japonesas junto com a Companhia Vale
do Rio Doce, do Brasil), cobra-se apenas 1omilesimos de d61ar norteamericana por quilowatt/hora (US$10 mils/kWh), enquanto a energia, que etransmitida em Tucuruf, tern urn custo de gera~ao estimado
em US$ 60 mils/kWh (Walderlino Teixeira de Carvalho, declara~ao
publica, 1988). A tarifa cobrada
empresas de alumf nio e cerca de
urn ter~ da tarifa paga pelos consumidores residenciais em todo o
Pals, e assim e fortemente subsidiada pelo povo brasileiro atraves
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dos seus impostos e contas de luz. ALBRAS consumiu 1.673 GWh
de eletricidade em 1986, ou 1,7 vezes o consume da cidade de
Manaus no mesmo ano (Brasil, ELETRONORTE, 1987c, p. Amazonas-32, Para-12). Os pianos de expansao vao mais que triplicar o
consume anual de ALBRAS para 5.225 GWh ate o final da decada
(Brasil, ELETRONORTE, 1987c, p. Para-19).
0 representante dos Estados Unidos no Conselho de Diretores
Executivos do Banco Mundial, que liderou uma tentativa fracassada
de evitar a aprova~ao do Emprestimo ao Setor Eletrico Brasileiro, em
1986, descreveu Balbina como urn exemplo de "investimentos totalmente inaceitaveis", tanto por conta de preocupac;6es ambientais
quanta por falta de qualquer exigencia de que o setor eletrico
brasileiro aumente as suas tarifas o suficiente para cobrir os seus
custos (Foster, 1986). Embora nao seja uma condic;ao dos seus
emprestimos, o Banco Mundial tern encorajado o Brasil a aumentar
as tarifas para dar ao monop61io eletrico uma rentabilidade de no
mfnimo 6% (0 Globo, 4 de fevereiro de 1988). A ELETRONORTE
tern pouco motive para se transformar em uma empresa altamente
rentavel porque o empreendimento esta legalmente obrigado a dar
quaisquer lucros acima de 10% ao Tesouro Nacional, como parte da
Reserva Global de Garantia (R.G.G.). Este limite lucratividade tern
sido sugerido como uma explicac;ao para o fato que os diretores da
empresa tern frequentemente optado por investimentos caros e
ineficientes (Veja, 12 de agosto de 1987: 26). A ELETRONORTE
corre pouco risco de obter lucros em Balbina.
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lmplica~oes

para a Polftica

Balbina e a Politica Cientffica
Balbina e outras hidreletricas tern urn forte efeito, nem sempre
benefico, sobre a ciencia e a polftica cientffica no Brasil. A disponibilidade de dinheiro e de emprego atraves da ELETRONORTE e as
firmas de consultoria associadas a ela tern direcionado muitas das
pesquisas feitas na Amazonia, porque quase nenhuma verba pode
ser obtida para apoiar pesquisa atraves dos canais tradicionais, tais
como o Conselho Nacional de Desenvolvimento Cientffico e Tecnol6gico
(CNPq) e os or~tamentos das institui~t6es de pesquisa e das universidades.
Muito da pesquisa feita e a simples colec;ao de exemplares, a
confecc;ao de listas e a preparac;ao de relat6rios. Pesquisas orientadas a testar hip6teses sao praticamente inexistentes. As informac;oes sao centralizadas dentro da ELETRONORTE, a tal ponto,
quefrequentemente e possfvel encontrar pessoas tanto dentro como
fora da ELETRONORTE que nao disp6em das informa~t6es diretamente relevantes
suas tarefas. Por exemplo, o engenheiro
responsavel pela mitigac;ao dos impactos a jusante da barragem nao
tinha nenhuma informac;ao sobre a vazao dos diversos igarapes
afluentes do rio Uatuma abaixo do barramento: o levantamento tinha
sidofeito por uma das fir mas consultor as eo relat6rio nao estava disponfvel em Balbina. A sede da ELETRONORTE em Balbina naotem
uma biblioteca: mesmo os pr6prios engenheiros da ELETRONORTE
somente podem consultar os relat6rios das varias firm as consultoras
e grupos de pesquisa atraves do encaminhamento de urn requerimento escrito matriz em Brasilia. Muitos dos relat6rios sao ate mais
raros do que manuscritos medievais copiados mao: apenas tres
exemplares existem de urn relat6rio sobre macr6fitas em Tucurui,
segundo a secretaria que serve como curadora do original no INPA.
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0 papel da pesquisa no planejamento, a autorizacao e a
execucao de grandes projetos de engenharia, tais como hidreletricas,
e urn ass unto crftico e e preciso evoluir nos procedimentos de decisao
para evitar as futuras desventuras. 0 foco de relac6es publicas de
muitas das atividades relacionadas ao meio ambiente, tais como os
esforcos muito divulgados de resgatar a fauna que seria afogada
pelas aguas da represa, e urn assunto de intensa controversia.
Mudar os animais para florestas, fora da area de inundacao, rende
pouco beneffcio lfquido em termos de vidas salvas de animais: as
populac6es de animais, ja presentes normalmente, concorrem com
os recem-chegados ate que a densidade de cada especie decline
rapidamente ate aproximadamente os mesmos nfveis de antes. A
operacao de resgate de fauna em Balbina, conhecida como a
"Operacao Muiraquita", alocou 38 barcos novos com 45 motores de
popa de 45 HP (Walter de Andrade, comunicacao pessoal, 1987).
Trabalharam na operacao 240 trabalhadores durante 9 meses - de
outubro de 1987 a julho de 1988 (Sautchuk, 1988). Os pesquisadores
do INPA, por sua vez, tin ham que trabalhar alugando os equipamentos malconservados dos pescadores locais.
0 esfor~o da pesquisa por si mesmo e usado para fins de
rela~6es publicas. 0 papagaio que explica Balbina, na revista em
quadrinhos da ELETRONORTE, diz que "as condi~6es ambientais
serao rigorosamente controladas por pesquisas e estudos constantes!" (Brasil, ELETRONORTE, s/d. (1987): 20). No caso de Tucuruf,
durante urn ato publico em Belem contra o fechamento da barragem,
folhetos foram lancados de helic6ptero avisando aos leitores que as
pesquisas do INPA, na area, garantiam que nao haveria nenhum
problemaambiental (Brasil, ELETRONORTE, s/d., 1984). Nenhum
aval tinha sido dado, nem pelo INPA e nem por quaisquer dos
pesquisadores envolvidos no estudo. A publicacao dos resultados
pelos pesquisadores estava sujeita aprovacao pela ELETRONORTE,
de acordo com os termos do contrato de financiamento. Eessencial
que tanto as pesquisas propriamente ditas quanto a sua dissemi~ subseqUente sejam realizadas livres de interferfficia de qualquer
fonte. Como os funcionarios do INPA afirmaram: " a discussao
publicae urn elemento essencial que tern faltado ao planejamento de
Balbina". (Brasil, INPA, Nucleo de Difusao Tecnol6gica, 1986).
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0 programa de pesquisa em Balbina com~ou depois que a
ja estava em andamento, o que significa que o efeito
maximo que os resultados poderiam ter era o de sugerir pequenas
modifica~6es nos procedimentos, uma vez que a barragem ja era urn
fato consumado (ver Fearnside, 1985). Relegar as pesquisas a urn
papel meramente simb61ico e urn a tradi~ao infeliz no planejamento de
desenvolvimento na AmazOnia (Fearnside, 1987a).
0 fato de que pesquisas estao sendo feitas na area tern sido
usado extensivamente na propaganda da ELETRONORTE na televisao, radio e meios impresses de comunica~ao. A implica~ao de que
constru~ao

a Hidreletrica de Balbina vai ser benefica ao meio ambiente

e uma

conclusao contraria aquela formulada por qualquer pesquisador
envolvido nos estudos. Em urn anuncioveiculado pel as emissoras de
radio em Manaus, a cada 15 minutes, em agosto de 1987, a voz do
Curupira (o espfrito da floresta) garante aos ouvintes que ele nao
permitiria a existencia de Balbina sea barragem nao fosse benefica
para urn a extensa lista de especies de peixes e outras form as de vida
silvestre. Em uma propaganda na televisao uma mulher troglodita e
golpeada na cab~a com urn osso enorme em uma representa~ao de
como, sem Balbina, Manaus reverteria aos tempos neolfticos. Muitas
das propagandas em todos os meios de comunica~ao levavam a afirma~ao explf cita de que "quem nao esta a favor de Balbina esta contra
voce." (e.g., Brasil, ELETRONORTE, 1987a).
Apesar dos problemas das pesquisas atuais financiadas atraves
dos projetos hidreletricos, este dinheiro e essencial para aumentar a
base dos conhecimentos sobre a regiao. Precisa-se desenvolver
mecanismos para manter o fluxo de verbas e ao mesmo tempo
eliminar os obstaculos ao livre intercAmbio de informa~6es e chegar
a conclus6es que possam ser heresias do ponto de vista da ELETRONORTE. Uma solu~ao seria a aloca~ao de urn percentual das
verbas destinadas a constru~ao das barragens e outras formas de
gera~ao de energia para urn fundo independente, que entao distribuiria o dinheiro para institui¢es e laborat6rios de pesquisa em
base de uma competi~-ao, possivelmente com algum dispositive para
dar prioridade as institui~6es localizadas na AmazOnia. Enecessaria
urn mecanisme para garantir que os pesquisadores e institui~6es que
recebem financiamento nao sejam encorajados a entregar resultados
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favoraveis para garantir a continuidade do envio das verbas para as
suas pesquisas, tanto no projeto de desenvolvimento em jogo quanto
em projetos futuros. Ao mesmo tempo, aqueles que recebem verbas
precisam satisfazer exigencias apropriadas quanto
entrega de
relat6rios para que padr6es mfnimos de quantidade e qualidade de
trabalho cientffico sejam atingidos. Urn fundo independente encorajaria melhor o scientific design (1) eo uso mais eficiente das verbas,
alem de eliminar o desvio - para esfor~s de rela~6es publicas - do
dinheiro destinado prot~ao ambiental e pesquisa.
A abrangencia do 6rgao que distribui as verbas precisa ser
. suficientemente am pia para que sejam consideradas alternativas aos
projetos propostos. Por exemplo, ao avaliar a racionalidade de
construir Balbina, seria preciso examinar alternativas, tais como
petr61eo, gas, lin has de transmissao
outras hidreletricas, conserva~o de energia e a simples nao-produ~ao de energia.
0 utiliza~o dos resultados de pesquisa na elabora~ao do
Relat6rio sobre o lmpacto ao Meio Ambiente (RIMA), que obrigat6rio para cada projeto hidreletrico, precisa garantir que as recomenda~6es reflitam as conclus6es dos pesquisadores que conduzem os estudos. Atualmente, a maior parte dos dados sao coletados por institui~6es de pesquisa (tais como o INPA) e entregues para
empresas privadas de consultoria que sao contratadas pela
ELETRONORTE para redigir os relat6rios. Estas empresas sao
totalmente dependentes da ELETRONORTE e de outros grandes
patr6es para a sua sobrevivencia, e assim estao sujeitas a uma
tendencia para minimizar as suas crlticas de perigos ambientais. A
Resolu~ao Numero 001 do Conselho Nacional do Meio Ambiente
(CONAMA), que iniciou a exigencia do RIMA em 23 de janeiro de
1986, especifica que estes relat6rios sejam preparados por uma
"equipe multidisciplinar qualificada que nao seja dependente, direta
ou indiretamente, do proponente do projeto". Mecanismos para
garantir esta independencia precisam ser criados.
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(1) Nota: scientific design - o plano cientffico de um projeto de pesquisa.
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Avalia~ao

dos lmpactos ao Meio Ambiente

A hist6ria de Balbina deixa claro o imperative de fazer urn
verdadeiro estudo de impacto ambiental completo e publicamente
discutido, antes de quaisquer a~6es quetornassem o projeto urn fato
consuniado, real ou imaginado. A maneira com que os estudos de
impacto ao meio ambients tAm sidofeitos em Balbina favorece o uso
altamente seletivo e enganador dos resultados. A responsabilidade
final das analises ambientais fica com a ELETRONORTE- o mesmo
6rgao que e responsavel pela promo~o de energia eletrica. As
firmas comerciais de consultoria, que sao contratadas para elaborar
os relat6rios, contratam os servi~os de institui~6es para coletar os
dados crus; a interpreta~ao destes dados para chegar a quaisquer
conclus(>es mais amplas sobre a racionalidade do projeto como urn
todo nao sao encorajadas. Os dados de cada urn dos subprojetos sao
entregues separadamente e qualquer visao global s6 e atingida no
Rio de Janeiro ou em Brasilia, ao inves de acontecer nas institui~6es
diretamente envolvidas na coleta dos dados. Os dados de outros
subprojetos sao liberados em quantidades pequenas na base da
opiniao da ELETRONORTE sobre a necessidade do requerente
saber das informa~6es. Mesmo a publica~ao dos resultados dos subprojetos individuals exigia a aprova~ao da ELETRONORTE. 0 sigilo
em cada parte do projeto tern impedido bastante qualquer planejamento
ou tomada de decisao bern fundamentada.
0 Impeto da constru~ao da obra conseguiu esmagar o processo
de avali~ao ambiental, que ainda e embrionario no Brasil. Balbina
teve uma forte oposi~ao de Paulo Nogueira Neto, que dirigiu a
Secretaria Especial do Meio Ambients (SEMA) de 1974 ate 1986. Ao
sair do cargo (por raz6es nao relacionadas a Balbina), ele fez uma
declar~ sobre a barragem: "prevA-se ali o maior d8SEGre eco16gico
jamais provocado por uma represa" (Veja, 16 de julho de 1986: 91).
0 seu sucessor tambem se op6e a Balbina, porem, com~ando em
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1986, a autoridade sobre o monitoramento e licenciamento tern sido
progressivamente passada da SEMA (desde janeiro de 1989 substitufda pelo Institute Brasileiro de MeioAmbiente e Recursos Naturais
Renovaveis -IBAMA) para as reparti~6es dos governos estaduais.
No caso do Estado do Amazonas, esta era o Centro de Desenvolvimento, Pesquisa e Tecnologia do Estado do Amazonas CODEAMA (substitufdo des de junho de 1989 pelo Institute de Desenvolvimento dos Recursos Naturais e Protec;ao Ambiental do Amazonas -I MA-AM). A Hidreletrica de Balbina foi dispensada do AI MA por
estar sob constru~ao antes da resolu~ao de 23 de janeiro de 1986,
que tornou esse relat6rio obrigat6rio para todos os grandes projetos
de desenvolvimento. Mesmo assim foi necessaria a obten~ao da
Licen~a. para entrada em opera~ao, do CODEAMA. A diretora do
CODEAMA, Udia Loureiro da Cruz, foi, repentinamente, substitufda
apenas nove dias antes do licenciamento da barragem (Melchiades
Filho, 1987). Ela nao apoiava Balbina e tinha elogiado, nos jornais
locais, uma serie de debates em que a ELETRONORTE foi duramente criticada (A Crftica, 27 de agosto de 1987). A licen~a de
opera~ao foi aprovada por Sergio Alfredo PessOa Figueiredo, o novo
diretor do CODEAMA, no mesmo dia (1 11 de outubro de 1987) em que
a ultima adufa foi fechada para bloquear o rio Uatuma. 0 precedents
de fazer do processo de avalia~ao ambiental uma mer a for mali dade
simb61ica e,· talvez, 0 impacto de maior alcance deste projeto altamente
questionavel.

Balbina

e o Banco Mundis/

Verbas para a constru~ao de Balbina foram solicitadas ao
Banco Mundial, mas for am negadas com base nos impactos ambientais. Mais tarde, o Brasil obteve um "emprestimo setorial" para
aumentar a capacidade de gera~ao de energia em todo oPals, assim
evitando a revisao pelo Banco dos aspectos ambientais de cada
projeto. Brechas deste tipo terao que ser evitadas para que o recemcriado Departamento do Ambiente, no Banco Mundial, seja capaz de
impedir que futuras Balbinas recebam as verbas canalizadas at raves
desta ag~ncia.
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Representantes do Banco Mundial dizem que as turbinas e
outros equipamentos para Balbina j a tinham sido comprados antes do
emprestimo ser efetivado, em meados de 1986, e, portanto, nenhum
dinheiro do Banco foi usado diretamente para esta finalidade (Maritta
Koch-Weser, comunica~ao pessoal, 1988). As turbinas chegaram a
Manaus depois dessa data, porem nao se tern confirma~ao de
quando foi relizado o pagamento. No mfnimo, a inj~ao de verbas no
setor eletrico liberou recursos financeiros do governo brasileiro que,
na auooncia do emprestimo, teriam sido gastos em projetos de
prioridade mais nobres. E diffcil avaliar ate que ponto este efeito
indireto acelerou a constru~ao de Balbina. Balbina foi, durante muito
tempo, urn projeto marginal no or~amentofederal brasileiro: em junho
de 1985, Balbina estava na iminencia de ser interrompida devido a
cortes or~amentais que seguiam urn acordo com o Fundo Monetario
lnternacional (FMI) sabre a divida externa brasileira e somente apelos urgentes ao Presidente Jose Sarney feitos pelo governador e
outros representantes do Estado do Amazonas permitiram que o
projeto nao fosse paralisado. (0 Jornal do Co mercia, 11 de junho de
1985; A Notfcia, 12 de junho de 1985). Verbas limitadas adiaram o
projeto varias vezes: os pianos visavam o com~o da constru~ao em
1979 e da ger~ de energia em 1983, porem as obras s6 corJ1E¥Uam
em 1981. Em 16 de abril de 1988, com o processo de enchimento ja
em and8Jll~nto, foi anunciado que o com~o da gera~ao de energia
poderia ser adiado alem da data oficial, isto e, outubro de 1988,
porque US$ 85 milh6es, do or~amento, ainda nao haviam sido
liberados e equipamentos vitais nao haviam sido entregues, inclusive
paineis eletricos, filtros, cabos, e o sistema de refrigera~ao para as
turbinas (A Crftica, 16 de abril de 1988). N ao se sa be se alguma parte
destes equipamentos precisava ser importada.
Se nenhum dinheiro do Banco Mundial foi gasto diretamente em
Balbina, entao isto foi evitado puramente ao acaso e nao devido a
qualquer controle que as polfticas ambientais do Banco poderiam ter
tido sabre como e onde foi gasto o dinheiro, ja que estas verbas vern
de contribuintes de impastos dos pafses que ap6iam o or~amento do
Banco. As polfticas ambientais dos pafses fontes do dinheiro tam bern
afetam potencialmente a maneira como as verbas sao aplicadas. As
contribui~6es ao or~amento sao aproximadamente proporcionais ao
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numero de a~oes que cada Pals possui no Banco: os EUA. tern 20%,
o Reino Unido, a Republica Federal daAiemanha, a Fran~a eo Japao
juntos tern 25%, e os outros 146 palses membros tern os 55%
restantes.
Prioridades Nacionais para o Desenvolvimento

Esquecendo por urn memento as considera~oos polfticas e
OLJtras de natureza nao tecnica que entraram nas decisoos de iniciar
e continuar a constru~ao de Balbina, o projeto representa urn dilema
comum no planejamento de desenvolvimento: a escolha entre responder ao aumento de popula~ao atraves de uma serie de respostas
cuidadosamente crescentes, versus grandes pulos em antecipa~ao
de crescimento Muro. Em favor das respostas gradativas esta a
tendencia do crescimento maci~o se tornar uma profecia auto-realizada sea infra-estrutura estiver construl da para atender demanda
antes que esta exista. A popula~ao seria atralda a Manaus ate que o
recurso limitante (neste caso, emprego industrial) seja novamente
carente. No caso de Manaus, os fatores que favoreceriam a constru~ao de uma obra maior em antecipa~ao da demanda eram a
eficiencia extraordinariamente baixa e os altos custos ambientais de
Balbina como solu~ao interina: optando por Balbina, nao apenas vao
ser arcades todos os custos e impactos deste projeto, mas tambem
linhas de transmissao ate barragens mais distantes e mais potentes
terao que ser construldas de qualquer forma. A existencia de Balbina
apenas diminui a viabilidade economica de aproveitar mais cedo
estes locais topograficamente mais apropriados para hidreletricas.
Balbina levanta a questao de ate que ponto o desenvolvimento
na AmazOnia deve ser subsidiado pelo resto do Pals. A polftica no
Brasil de tarifa "unificada" para a eletricidade significa que a industria
e a popula~ao podem se localizar onde eles bern quiserem e a
empresa estatal que fornece energia e, entao, obrigada a tomar
medidas her6icas para fornecer energia a elas. Energia em locais
nao favoraveis, como Manaus, e subsidiada por consumidores que
moram perto de locais favoraveis, como ltaipu. Caso a energia fossa
vendida a tarifas que refletissem o seu custo de gera~ao, os centres
industriais iriam se mudar para ficar mais pr6ximos dos locais com
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maior potencial hidreletrico, aumentando assim significativamente a
quantidade total de emprego urbano. Porque o monop61io eletrico
brasileiro cobra uma tarifa fixa para eletricidade no Pais inteiro, consumidores em Manaus estao sendo subsidiados por consumidores
doCentro-Sul. Osubsidioesemelhanteaquelequeconsumidoresno
Centro-Sui dao aos transportes na AmazOnia: cobra-se o mesmo
pr~o pel a gasolina no porto de Santos que se cobra nos cantos mais
afastados da Amazonia. A economia nacional pode tolerar subsi dios
deste tipo desde que a popula~ao da AmazOnia perman~a relativamente insignificante (cercade 10% da popula~aototal do Brasil em
1987). Estes subsidies tornar-se-ao cada vez mais inviaveis se o
equilibrio da popula~o mudar, como vai acontecer se o flux<> de
migra~ao para a AmazOnia continuar. A hora pode ja ter chegado para
questionar se urn grande centro industrial e populacional como
Manaus deve ser encorajado a continuar crescendo com base em
subsfdios de fora. Entre 1970 e 1980 Manaus cresceu numa taxa
anual de 7,1%, que corresponde a urn tempo de duplica~ao de
apenas 9,8 anos (Brasil, IBGE, 1982: 111 ). A taxa anual de crescimento da popula~ao brasileira como urn todo foi de 2,4% no mesmo
periodo. A popula~ao de Manaus chegou a aproximadamente 1,3
milhees em 1987.
Sea eletr1cidade fosse vendida a urn a tarifa que refletisse o seu
custo de gera~ao, as pessoas e as industrias provavelmente sairiam
de Manaus, eliminando assim a necessidade de maior capacidade de
gera~ao ou mais linhas detransmissao. Os mecanismos para induzir
a popula~ao a se mudar de urn Iugar para outro precisarn ser
cuidadosamente pensados e as politicas tarifarias estabelecidas de
acordo com isto. Caso fosse assim decidido, as tarifas industriais
podiam ser ligadas estritamente aos custos de gera~ao enquanto as
tarifas residenciais continuariam a receber subsidies parciais ou
integrais. As tarifas baseadas em custo de gera~ao nao implicaria em
que os pobres tivessem que usar a luz de velas: tabelas progressivas
de tarifas poderiarn facilmente ser elaboradas para fornecer uma
quantidade modesta de energia a urn pr~o baixo, seguido por
aumentos cada vez maiores para consumidores maiores. Manaus
hoje ilustra o extreme de crescimento subsidiado.
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A energia de Balbina beneficiara, em grande parte, as empresas internacionais que estabeleceram fabricas na Zona Franca de
Manaus. 0 fato de a energia ser subsidiada para estas firm as a custa
dos consumidores residenciais em todo o Pafs causa irritac;ao a
muitos brasileiros. A Superintendencia da Zona Franca de Manaus
(SUFRAMA) foi estabelecida em 1967 para compensar a Amazonia
Ocidental pel a concentrac;ao dos investimentos da Superintendencia
do Desenvolvimento da Amazonia (SUDAM) na Amazonia Oriental
(Mahar, 1976: 360). Os custos financeiros e ambientais sao altos
quando decis6es polfticas levam a localizac;ao de centres industriais
a lugares onde a gerac;ao de energia e diffcil. Todos as consequencias de sustentar industrias e papulac;oes precisam ser consideradas antes de tomar as decis6es iniciais.
A decisao de conceder a isenc;ao de impastos a Manaus
significa que o resto do Brasil subsidia a cidade nao apenas par deixar
de lado qualquer receita dos impastos que poderiam ser cobrados
sobre mercadorias impartadas, mas tamb9m par encorajar o uso de
energia subsidiada pelas fabricas que montam produtos a partir de
companentes impartados. Mesmo alto como eo custo de vida emManaus, a energia subsidiada que a cidade recebe en co raja a migrac;ao
a area por permitir que os residentes desfrutem de urn padrao de vida
que nao poderiam alcanc;ar em outro Iugar com os salaries brasileiros.
A localizac;ao de Manaus tambem e ineficiente como centro de
distribuic;ao das mercadorias produzidas. Cada ano milhares de
pessoas do Centro-Sui brasileiro fazem uma viagem de aproximadamente 6.000 km, ida e volta, para passar ferias em Manaus (ou a
servic;o oficial, frequentemente sem uma finalidade especffica) para
poder cornprar, a prec;os livres de impastos, produtos tais como
gravadores e videocassetes. A ineficiencia energetica deste mecanisme de distribuir as mercadorias dificilmente paderia ser maior.
A ineficiencia de localizar industrias em urn Iugar onde a
gerac;ao de energia cara contribui para a inflac;ao cronica do Pals,
assim como os emprestimos obtidos para construir Balbina contribuem para a crise da drvida externa. A inflac;ao resulta de gastos
para projetos que produzem pouco retorno. 0 dinheito e colocado nos
bolsos das pessoas que trabalharam na barra gem ou que forneceram
bens e servic;os aqueles que trabalharam na barragem, parem o pro-
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jeto produz pouco para estes consumidores comprarem no mercado.
Os pre~os sobem quando aumenta a demanda enquanto a oferta
permanece a mesma. 0 peso da perda de poder aquisitivo devido a
infla~ao e compartilhado por todos os brasileiros.

Projetos "lrreversfveis" versus Planejamento Racional
0 dogma de que Balbina e "irreverslvel", repetido constantamente desde seu inlcio, ja se tornou tao poderoso que parece
natural que nenhum calculo de custo e beneficia tenha sido feito em
qualquer hora desde o lan~amento do projeto. Mudan~as durante a
decada que durou a fase de constru~ao incluem pre~os mais baixos
de petr61eo, descoberta de grandes quantidades de 61eo e gas natural
perto de Mana.JS, conclusao 08 HidreJetrica de Tucurul e o planejamento
de outras grandes barragens ao sui do rio Amazonas, inlcio das
prepara~6es para a H idreletrica de Cachoeira Porteira no rio Trombetas (500 km a leste de Manaus), avan~os significativos na tecnologia
para transmissao a longa distAncia de energia eletrica, crescimento
da popula~ao de Manaus em mais de 100%, o descobrimento de
equlvocos grosseiros no estudo de viabilidade que subestimava a
area do reservat6rio e eleva~ao dos custos de constru~ao a mais do
dobro do pr~o estimado inicialmente.
As declara~6es da ELETRONORTE ao Iongo da controversia
prolongada sobre Balbina sao quase identicas as do governo dos
Estados Unidos durante a guerra do Vietna. Os mesmos argumentos
sao usados, isto e, que o caos seria instaurado se o esfor~o fosse
abandonado; pessoas que criticam o projeto sao inimigos do povo e
provavelmente vltimas de subversao estrangeira; e que ja se dedicou
tanto esfor~o ao projeto que nao se pode abandona-lo independente
das perspectivas do ponto de vista de retornos sobre investimentos
futures. Nao s6 as declara~6es publicas da ELETRONORTE sao as
mesmas que as racionaliza~6es oficiais da epoca do Vietna, mas
tambem sao os mesmos motives subjacentes para a continua~ao do
esfor~o. muito depois que a sua loucura se tornou evidente para a
maioria de observadores desinteressados. Devido ao custo que
significaria as suas carreiras e ao seu orgulho pessoal, politicos e
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funcionarios do governo que tern promovido o projeto nao podem
alterar as suas posh;oes para servir ao interesse publico. Como o
entao presidente nort&americano Lyndon Johnson frisou com referencia
ao Vietna, a ELETRONORTE nao pode "ir embora como urn cachorro
como rabo entre as pernas". Solu~t6es que for am propostas durante
a epoca do Vietna se aplicam aqui, tais como a de reduzir o projeto
a urn nfvel figurative, para abandona-lo depois que passe urn "intervale decente".
0 reservat6rio poderia ter sido deixado vazio, mas, com o
fechamento da ultima adufa, a pr6xima solu~tao teria sido de encher
a represa apenas ate a cota de 37 m (o nlvel do vertedouro aberto),
assim produzindo urn lago de 370 km 2 (Brasil, ELETRONORTE,
1981), mas nada de eletricidade. 0 processo de represamento das
aguas poderia ter sido interrompido antes do nfvel d'agua chegar ao
vertedouro se permitissem que o rio passasse atraves das aberturas
na base da barra gem que tin ham sido deixadas para a instala~tao das
turbinas.
0 reservat6rio chegou ao nfvel do vertedouro (37 m) em
fevereiro de 1988. Parar o enchimento neste ponto teria significado
a inunda~tao de apenas urn sexto da floresta na represa toda e teria
permitido que a qualidade da agua melhorasse antes de se considerar qualquer enchimento a mais. Deixando-se neste nlvel, equipamentos eletromecAnicos no valor de US$ 120 milhOes poderiam
ser liberados para uso em outra barragem qualquer. Os US$ 33
milhoes da linha de transmissao tambem naoteriam sido perdidos, ja
que a mesma linha seria usada para a energia de Cachoeira Porteira.
Os aproximadamente US$ 61 0 milh6es gastos com o resto da
constru~tao em Balbina nao seriam "per didos" pelo abandono do projete, sendo que a maior parte deste dinheiro ja foi perdida de qualquer
forma. No maximo seria perdida a contribui~tao media de 109,4 MW
por ano para Manaus durante o perfodo de sete anos antes que a
Hidreletrica de Cachoeira Porteira come~te a funcionar. lsto corresponde a 6.992 GWh. Uma vez que a energia termoeletrica rende 3
kWtVIitro de 61eo e cada barril de 159 litros produz 477 kWh (Brasil,
ELETRONORTE/MONASNENGE-RIO, 1976: B-53), ao pre~to de
US$ 20/barril (1989) a energia perdida valeria US$ 293 milhoes. Se
este valor foro pr91to da li~tao de Balbina, ele deveria ser consider ado
uma pechincha. 0 Pals nao apenas ganharia a li~tao, mas tambem
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ganharia muito da floresta na area de inunda~tao e estaria livre dos
custos de manuten~tao desta barragem altamente problematica.
Depois que as comportas foram fechadas, a pr6xima solu~tao
teria sido de parar o enchimento em qualquer nfvel entre 37m eo nfvel
de 46 m, necessaria para produzir energia. Ja que isto nao foi feito,
a pr6xima soiU98.o teri~ sido a paralisa~tao permanents do enchimento
na cota de 46 m, assim produzindo uma quantidade simb61ica de
energia mas salvando os ultimos 800 km 2 de floresta e liberando
alguns dos geradores e turbinas para uso em outros lugares. Se
Balbina fosse deixada com apenas duas turbinas na cota de 46 m,
teria 100 MW de potencia instalada. Encher o reservat6rio ate a cota
de 50 m e instalar as outras tres turbinas acrescentaria apenas 0,19
MW de capacidade nominal por km 2 de floresta sacrificada. Este
ganho e pouco em compara~tao com 1 ,56 MW/km2 em Cachoeira
Porteira ou 3,29 MW/km2 em Tucuruf. Se tres dos geradores e
turbinas fossem transferidos para uma outra hidreletrica, a economia
de aproximadamente US$ 70 mil hoes poderia ser melhor aplicada
constru9ao de outras barragens. No entanto, depois de 16 meses de
enchimento, a OP9ao de deixar a represa apenas parcialmente
ocupada foi deixada de lado para sempre.
Depois de encher ate a cota de 50 m, a ELETRONORTE
continuou a encher o reservat6rio alem deste "nfvel d'agua maximo
normal", presumivelmente visando armazenar o maximo possivel de
agua para uso posterior na gera~tao de energia. 0 nfvel da agua
chegou em 50,6 m em 12 defevereiro de 1989, quando as comportas
foram parcialmente abertas (A Crftica, 13 de fevereiro de 1989). Ja
que isto ocorreu no infcio da epoca das chuvas mais tortes na reglao,
o nfvel da agua continuou a subir. No infcio de mar~to a cota de 51 m
foi atingida, e, com o reservat6rio faltando menos de urn metro para
transbordar (o nfvel maximo maximorum de 51,17 m), a continua~tao das chLNas obrigou a ELETRON ORTE a abrir as comportas completamente. Em consequencia disto, o nfvel do rio entre Balbi.na e
Cachoeira Morena subiu varios metros acima do seu maximo normal,
assim inundando as casas e muitas das roc;as dos residentes ao
Iongo do rio, assim como os poc;os que a ELETRONORTE tinha
cavado para eles (Bermudas et al., 1989). Nesta epoca do ano, ao
aguas da enchente do rio Amazonas impedem a safda de agua
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atraves do baixo Uatuma (o ciclo anual de enchente e vazante do rio
Amazonas afeta o nfvel do Uatuma ate a Cachoeira Morena). A agua
liberada da barragem nesta epoca do ana, portanto, resulta numa
subida maior do nfvel de agua no rio do que sari a o caso como mesmo
volume de agua liberada em outra epoca.
AI em da agua liberada palo vertedouro, a agua tam bern estava
no rio
<::1m turbinas. Esta agua
praticanerte
nenhum oxig~nio porque as tomadas de agua para as turbinas estao
localizadas justamente no fundo da barragem. A mortandade de
peixes foi observada abaixo da barragem ate a foz do rio Jatapu (145
km a jusante) e os peixes desapareceram do rio (possivelmente fugiram da agua fetida de Balbina) em urn trecho adicional ate a cidade
de Sao Sebastiao do Uatuma (mais de 200 km abaixo de Balbina). A
frota de barcos pesqueiros normalmente baseada em Sao Sebastiao
do Uatuma tern ida para outros lugares. 0 governo estadual do
Amazonas fez, em carater emergencial, uma doac;ao de pescado
para alimentar a populac;8o da cidade.
Os moradores ao Iongo do rio a jusante de Balbina nao s6
perderam a sua font a principal de praterna: ales tam bern descobriram
que a agua do Uatuma nao pode ser bebida e que causa coceira
intensa e les6es na pale quando usada para banho. Os residentes a
jusante de Balbina v~m tentando acionar a ELETRONORTE (A
Notrcia, 11 de marc;o de 1989) baseado na clausula da Licenc;a de
Operac;8o que reza: "Caso venham a existir reclamac;6es procedentes da populac;ao vizinha em relac;8o a problemas ambientais causades pe1a Empresa em questao, esta devera tamar medi<::lm saneadoras
no sentido de solucioo9-las em carlter de urgencia'' (Brasil, CODEAMA,
1987: 2).
0 exemplo de Balbina serve como urn alerta que garantias
muito mais fortes sao necessarias para cancelar em definitive projetos danosos ao maio ambients, ao inves de estes serem meramente
adiados. A ELETRONORTE comec;ou o enchimento de Balbina com
promessas de interromplrlo quando 0 nrvel da agua chegasse a 46m
acima do nlvel do mar (parar o enchimento na cota 46 para operar
neste nlvel durante uma "primeira etapa" foi o plano oficial desde
1986: declarac;ao de Miguel Rodrigues Nunes, presidents da ELETRONORTE citado par Lopes, 1986). 0 reservat6rio seria mantido
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neste nfvel durante varies anos para permitir que a qualidade da agua
fosse estabilizada, ap6s o que uma decisao separada seria tomada
sabre a realizac;ao do resto do processo de enchimento ate a cota de
50 m. Durante os meses anteriores ao fechamento da barragem, a
citra de 1.580 km2 (que corresponde cota de 46 m) foi usada pela
ELETRONORTE, cada vez que divulgou a area a ser inundada par
Balbina, inclusive na revista em quadrinhos amplamente distribufda
em Manaus (Brasil, ELETRONORTE, S/d., 1987). Quando o nrvel da
agua chegou na cota de 46 m, em 15 de julho de 1988, o processo de
enchimento nao parou urn segundo sequer, e continuou discretamente rumoao nfvel cheio de 50 m (e ate mais que isso). Declarac;C>es
de que decisC>es controvertidas seriam tomadas mais tarde nao
podem ser interpretadas como indfcio de que os pianos em questao
serao abandonados, ou mesmo que eles serao adiados na depend~ncia de uma avaliac;ao ambiental mais completa. Atualmente,
os pianos para a Hidreletrica de Babaquara, que inundaria uma area
de 6.140 km2 habitada par varias tribes indfgenas no rioXingu (Santos
& Andrade, 1988), sao descritos pela ELETRONORTE como "adia-
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0 maier beneficia de Balbina pode sera lic;ao que ela ensina
sabre como nao dave ser feita a polftica publica. Se esta lic;ao fossa
bern aprendida, muitas desventuras poderiam, sem dwida, ser
evitadas no processo de decisao sabre quantas barr a gens devem ser
construfdas da lista de 80 hidreletricas da ELETRONORTE. Estas
lic;C>es nao podem ser consideradas como ja aprendidas. Repetidamente grandes projetos de desenvolvimento na AmazOnia t~m sido
propostos como reconhecimento explrcito dos fracassos anterioras,
ap6s o que os mesmos erros sao repetidos. Exemplos incluem o
projeto POLO NOROESTE, que reconheceu os problemas da colonizac;So na rodovia TransamazOnica (Fearnside, 1987b); o Programa
Grande Carajas, que reconheceu a devastac;ao ambiental e social
causada pelas fazendas financiadas pela SUDAM (Fearnside, 1986a);
e o programa de asfaltamento rodoviario no Acre, financiado pelo
Banco lnteramericano de Desenvolvimento, que reconheceu os
efeitos desastrosos do projeto POLONOROESTE, do Banco Mundial, em RondOnia (Fearnside, 1987b). Mario Penning Bhering,
presidente da ELETROBRAS, agora reconhece Balbina como urn
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"mau projeto" (Adam, 1988: 34). Miguel Rodrigues Nunes, presidente
da ELETRONORTE, tambem admitiu que Balbina e urn "pecado" (A
Critica, 19 de mau;o de 1989). E born lembrar, no entanto, que em
julho de 1986 o mesmo dirigente da ELETRONORTE ja tinha
reconhecido que iniciar a constrw;ao de Balbina foi urn erro que nao
seria repetido novamente (Lopes, 1986). Se a obra tivesse sido
sustada em julho de 1986, seriam poupados pelo menos US$ 250
milh6es em despesas na constrw;ao, alem de evitar os impactos
ambientais e humanos. Em julho de 1986, a ELETRONORTE tinha
investido apenas US$ 500 mil hoes, segundo seu presidente (Lopes,
1986). Mesmo em dezembro de 1987 (ap6s o fechamento de
Balbina), quando foi publicado o Plano 2010, ainda faltava gastar
US$155 milh6es em Balbina (Brasil, ELETROBRAS, 1987:173).
Amazonino Mendes, governador do Amazonas, chegou a dizer que
o Estado foi "burl ado", ja que a prodw;ao de energia sera menor do
que a propaganda da ELETRONORTE indicava (A Crftica, 22 de
dezembro de 1987), e que Balbina e urn "erro irreparavel" (A Crftica,
12 de fevereiro de 1989). 0 fato de que Balbina foi terminada apesar
de os seus grandes custos e minguados beneffcios terem sido reconhecidos, deixa claro que nao basta apenas reconhecer que Balbina
foi urn erro e dizer que isto nao se repetira no plano 201 O: precisa-se
de mudan~;as estruturais.
Apesar de necessitar de grandes mudan~;as, o Brasil ja fez
muitos avan~;os na prot~ao dos seus ecossistemas naturais e a
incorpora~;ao de fatores ambientais nos procedimentos para desenvolvimento. Na ocasiao do Congresso de Estocolmo sobre o Meio
Ambiente, em 1972, o Brasil foi classificado como o "vilao de Estocolmo" pelo seu papel na lideran~;a dos pafses em desenvolvimento
para condenar qualquer sugestao de que estas na~;6es deveriam
proteger o seu pr6prio meio ambiente (Sanders, 1973). Hoje o ~rasil
tern urn I nstituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaveis (I BAMA), urn sistema de parques nacionais e urn a lei
que exige o Relat6rio sobre o lmpacto ao Meio Ambients (RIMA)
antes da aprova~;ao de qualquer grande projeto de desenvolvimento.
Os avan~;os legais e institucionais na prote~;ao do ambiente tern que
ser fortalecidos pela forma~o de urn corpo de pessoas qualificadas
para executa-lose pela efetiva inser~;ao de uma tradi~;ao de conside-
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rac;ao seria do ambiente no planejamento de desenvolvimento,
especialmente nas fases iniciais da formulac;ao dos projetos, antes
que eles se tornem fatos consumados "irreversiveis".

Conclusoes
Balbina e indefensavel em bases tecnicas por causa dos seus
altos custos ambientais, humanos e financeiros, e de seu reduzido
potencial para produc;ao de energia. Os muitos beneficiaries das
verbas public as gastas na construc;ao da barragem formam urn grupo
forte de interesse promovendo o projeto, independente da razao
entre custos e beneficios do ponto de vista da sociedade como urn
todo. 0 desenvolvimento naAmazOnia frequentemente toma a forma
de "obras faraOnicas" deste tipo que- assim como as piramides do
antigo Egito, absorvem os recursos da sociedade para produzir
pouco e apenas temporal beneficio para a populac;ao do Pais.
Balbina demonstra a urgencia de fortificar os procedimentos de
revisao ambiental de projetos de desenvolvimento tanto dentro do
Brasil como nas agencias internacionais de financiamento que contribuiram ao projeto. Balbina poderia ter sido sustada com lucro, em
qualquer hora durante o processo de enchimento. Sob nenhum
pretexto deve-se permitir que a ELETRONORTE possa reativar os
seus pianos para desvio do rio Alalau.
Balbina fica como urn
monumento cujo beneffcio maior sera as lic;oes sobre como a tomada
de decisoes nao deve ser feita. Balbina e uma piramide loucura.
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