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RESUMO 

 

Resumo: A temática dos desastres socioambientais tem, nos últimos anos, ganhado 

corpo, de um lado pelo aumento exponencial da quantidade e gravidade dos 

próprios eventos e de outro, essencialmente, pela maneira interdisciplinar instigada 

por campos como História Ambiental, Sociologia Ambiental ou Estudos de Risco. A 

obra discute a efetivação de controle de rios no estado do Paraná desde a segunda 

metade do século XX, considerando esse processo no âmbito da Grande Aceleração 

do Antropoceno e dos dilemas que ele opera no que diz respeito à emergência de 

uma sociedade de risco. Algumas convergências discursivas são encontradas na 

construção de barragens no estado, em especial o desenvolvimentismo regional e 

nacional, aliado à perspectiva tecnocrática de governança do mundo natural. Para 

abordar o tema, adotei uma perspectiva interdisciplinar que aproxima História 

Ambiental, Ciências Policiais e Desenvolvimento Comunitário, considerando a noção 

de tecnologia de força bruta como vetor de leitura das relações que são tecidas 

entre estado, comunidade e mundo natural com relação aos rios e a emergência de 

riscos ambientais. Tudo isso partiu de uma observação analítica local e 

exemplificativa, em que a Polícia Militar do Estado do Paraná e a Usina Hidrelétrica 

Governador Bento Munhoz da Rocha Netto – Foz do Areia – fazem parte, inserindo-

as num contexto de defesa civil, permitindo assim perceber o risco existente de 

presumível rompimento de barragem. Diante do cenário de risco, uma abordagem 

natucultural que rompa os dualismos existentes e realize a fusão da dicotomia entre 

natureza e cultura, considerando as hibridizações resultantes entre o ser humano e 

natureza, tem a capacidade de alforriar-se do ciclo vicioso causado pela imposição 

da culpa e isso possibilita problematizar, envolvendo todos os atuantes, com foco 

em lidar de maneira eficiente com o risco existente. De igual maneira, é necessário à 

polícia uma forma de pensar e atuar diferente, com foco principal na prevenção e na 

participação de todos os envolvidos para identificar, priorizar e resolver os 

problemas, o que se alinha à filosofia e estratégia de Polícia Comunitária. Todas 

essas ligações possibilitam o trabalho da construção natucultural da prevenção 

formal e informal a desastres socioambientais, o que, por consequência lógica 

possibilita o desenvolvimento comunitário sustentável em suas três dimensões, 

quais sejam, econômica, social e ambiental. 

Palavras-chave: Defesa Civil; Desastres Socioambientais; Desenvolvimento 

Comunitário; História Ambiental e Natucultura. 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

Abstract: The topic of socioenvironmental disasters has been gaining importance in 

the latest years, on one side because of the exponential increase in quantity and 

severity of the events and on the other side, mainly because of the interdisciplinary 

approach incited by courses like Environmental History, Environmental Sociology or 

Risk Analysis. The current work discusses the realization of river monitoring in the 

state of Paraná from the second half of the XX century, considering this process 

within Anthropocene Great Acceleration scope, and the dilemmas concerning the 

emergence of a risky society. Some discursive convergences are found in the 

construction of dams in the state, especially the national and regional 

developmentalism combined with the technocratic perspective of governance of the 

natural world. To address the theme, an interdisciplinary perspective was adopted 

which brings Environmental History, Police Studies and Communitarian Development 

closer, considering the brute force technology concept as an interpretation vector for 

the relations made among state, community and natural world regarding the rivers 

and the emergence of environmental risks. All that set out from a local analytic and 

exemplifying observation, in which Military Police of the state of Paraná and the 

Governador Bento Munhoz da Rocha Netto Hydroelectric Power Plant – Foz do 

Areia – are a part of, inserting them in the civil defense context, thus allowing to 

perceive the existent risk of alleged dam rupture. Facing the risk scenario, a 

natucultural approach that breaks the existent dualisms and achieves the dichotomy 

fusion amongst nature and culture, considering the resultant hybridization between 

mankind and nature, has the capacity of breaking the vicious cycle caused by guilt 

imposition, and that leads to problematizing, involving all workers, with focus on 

dealing with the existent risk in an effective way. Likewise, it is necessary for the 

police to think and act differently, focusing mainly on prevention and participation of 

all involved to identify, prioritize and solve problems, which goes along with the 

Communitarian Police philosophy and strategy. All of these connections enable the 

wok of natucultural building of formal and informal prevention to socioenvironmental 

disasters, which consequently enables the sustainable communitarian development 

in its three dimensions, being them economic, social and environmental. 

 

Keywords: Civil Defense, Socioenvironmental Disasters, Communitarian 

Development, Environmental History and Natuculture.   
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UMA GINÁSTICA DO OLHAR: O CAMINHAR PELA USINA BENTO MUNHOZ DA 

ROCHA NETTO – UHE GBM - PARANÁ   

 

O tamanho e a opulência desta gigante obra de engenharia moderna 
impressionam. (Zarpelon, 2019) 

 

Durante o levantamento documental, tive a oportunidade de visitar, em data 

de 19 de julho de 2019, a UHE GBM, conhecida como Usina Foz do Areia, 

localizada na divisa entre os municípios de Pinhão e Bituruna, estado do Paraná, 

conversar com os responsáveis, colher dados e registar com fotografias alguns 

pontos da Usina. O tamanho e a opulência desta gigante obra de engenharia 

moderna impressionam, tanto que é a maior usina hidrelétrica de todo o Rio Iguaçú 

e de igual forma possui a maior capacidade em geração de energia, com de 1.676 

MW de potência instalada. Além disso possui um dos maiores reservatórios do sul 

do Brasil, com capacidade de armazenar 5.779 milhões de metros cúbicos de água. 

Seu reservatório abrange uma área de 139 quilômetros quadrados quando atinge o 

nível máximo normal de 742 metros em relação ao nível do mar.  

 

Figura 1 - UHE GBM – visão geral. 

 
Fonte: AEN, 2020. 

 

Ao chegar na Usina, já se inicia a ginástica do olhar, vejo uma barragem com 



 

 

160 metros de altura e 828 metros de comprimento, suportando uma imensidão de 

água. Uma forte descida, por aproximadamente 750 metros, por via pavimentada, 

me dá a visão do vertedouro (figura 2) e após uma curva acentuada a direita, faz 

surgir um percurso de praticamente a mesma distância anterior, com a visão da casa 

de força (figura 3). Continuando neste caminho chego a parte habitável da usina, 

onde vários funcionários exercem o seu labor.  

  

Figura 2 - Entrada da UHE GBM – visão do vertedouro. 

 
Fonte: Acervo do autor, 2019. 

 

Estando na base (figura 4, 5, 6, 10 e 11) mas ainda sem ingressar na casa de 

força ou nas demais dependências do empreendimento, observo o enorme paredão 

de pedra de 160 metros de altura, quando me percebo insignificante e penso como 

esse enorme projeto de tecnologia de força bruta modernizou e dominou a natureza. 

Reflito comigo mesmo sobre a segurança em estar ali e penso o que eu faria em 

caso de um rompimento de barragem. Lembro imediatamente do desastre de 

Mariana e Brumadinho. Será que daria tempo de me salvar? E os moradores a 

jusante da usina? Será que eles sabem o que fazer? Será que eles estão 

preparados para isso? Meus questionamentos e pensamentos são interrompidos por 

alguém que chega para me receber e começa a me explicar sobre a usina. 



 

 

Figura 3 - Entrada da UHE GBM – visão da casa de força. 

 
Fonte: Acervo do autor, 2019. 

 
Figura 4 - UHE GBM – visão em cima da casa de força. 

 
Fonte: Acervo do autor, 2019. 



 

 

Figura 5 - UHE GBM – Visão de turbina nova para instalação. 

 
Fonte: Acervo do autor, 2019. 

 
Figura 6 - UHE GBM – visão sobre a casa de força. 

 
Fonte: Acervo do autor, 2019. 



 

 

“A construção tem mais de 40 anos. As manutenções e a geração de energia 

são constantes. As turbinas estão sendo trocadas para melhor aproveitamento 

energético”. Essa e muitas outras informações são repassadas. A conversa flui com 

muita naturalidade, com esse interlocutor e outros, tanto que fizeram questão que eu 

conhecesse integralmente os diversos pontos da usina. A visitação e o percurso 

interno duram aproximadamente duas horas. A cada novo local conhecido (figura 7, 

8 e 9) uma surpresa positiva quanto a organização, manutenção e envergadura do 

empreendimento.  

Com as explicações realizadas pelos técnicos, engenheiros, responsáveis, 

etc, vou me sentindo mais seguro e confortável em estar ali, fazendo com que os 

questionamentos iniciais comecem a perder importância face o posicionamento forte 

na crença de que a segurança proporcionada pela engenharia é suficiente. De 

maneira inversa minha preocupação aumenta quando realizo questionamentos 

sobre os sistemas de alertas em caso de rompimento, sobre a preparação da 

população a jusante, sobre exercícios simulados, sobre a participação da 

comunidade nos planejamentos, sobre pontos seguros de encontro, etc, e tenho 

respostas tangenciais que jogam a maior parte da responsabilidade à Defesa Civil.  

 
Figura 7 - UHE GBM – Visão da interna da Casa de Força – modernização de turbinas. 

 
Fonte: Acervo do autor, 2019. 



 

 

Figura 8 - UHE GBM – Local para instalação de 02 novas turbinas. 

 
Fonte: Acervo do Autor, 2019 

 
Figura 9 - UHE GBM – Turbina em funcionamento. 

 
Fonte: Acervo do Autor, 2019 



 

 

Figura 10 - UHE GBM – Visão por sobre a Casa de Força. 

 
Fonte: Acervo do Autor, 2019 

Figura 11 - UHE GBM – Visão saída da água da casa de força. 

 
Fonte: Acervo do Autor, 2019. 



 

 

Além dessa preocupação quanto as formas de agir em caso de emergência, 

quando perguntei sobre possíveis consequências de um rompimento da UHE GBM, 

a resposta foi impactante e impressionante, muito mais que o próprio tamanho e 

opulência da usina. O evento provocará um efeito dominó nas próximas 05 usinas a 

jusante do rio (Segredo, Salto Santiago, Salto Osório, Salto Caxias e Baixo Iguaçú), 

algo extremamente gravoso que levaria tudo e todos em seu caminho, provocando 

uma destruição colossal. 

Durante a visita, e observando novamente as imagens acima, ficou nítida a 

envergadura da construção de engenharia que é a Usina e sua forma de controle e 

domesticação da natureza em proveito do ser humano. A percepção que tive quando 

das conversas é de que a tecnologia e engenharia proporcionam uma grande 

segurança, como se uma possibilidade de rompimento fosse um mero devaneio. 

Essa percepção ficou ainda mais evidente quando na reunião de fiscalização da 

usina, realizada pela ANEEL no dia 15 de agosto de 2019, um Bombeiro Militar ao 

se referir aos trabalhos relativos a elaboração de Planos de Contingências 

Municipais específico sobre as barragens hidrelétricas (obrigatoriedade advinda 

após o desastre de Brumadinho), assim se pronunciou: “não se preocupem, vamos 

trabalhar com tranquilidade, uma barragem dessa nunca vai romper. ”  

Não se questiona a necessidade de energia, a capacidade técnica de 

engenheiros/as ou a capacidade dos empreendedores/as e funcionários/as, muito 

pelo contrário, sei que se tudo até agora está adequado é em razão de excelentes 

profissionais, contudo, existem fatores que não são passíveis de cálculos, como 

abalos sísmicos imprevistos, enchentes repentinas e que extrapolem as previsões 

mais trágicas, ações terroristas, meteoritos, entre outros, por isso, a adequada 

percepção do risco e a preparação de todos para um possível rompimento é medida 

imperiosa. A reflexão assume importante significância ao suplantar a mera 

possibilidade do rompimento e estabelecer a pergunta: Quando acontecer, você 

(policial, bombeiro/a, agente de defesa civil, empreendedor/a, funcionário/a da usina, 

turista, pescador/a e morador/a a jusante, entre outros) estará preparado/a?   
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1 INTRODUÇÃO 

A discussão dos desastres vai além do caráter natural e esses devem ser 
compreendidos não como mero fenômenos da natureza, mas como 
resultado da estreita relação entre desenvolvimento econômico, político, 
cultural e social com o ambiental, ou seja, como problema socioambiental. 
(Cristiane Coelho de Campos Marques, 2011) 

A temática dos desastres socioambientais tem, nos últimos anos, ganhado 

corpo, de um lado pelo aumento exponencial da quantidade e gravidade dos 

próprios eventos e de outro, principalmente, pela maneira interdisciplinar instigada 

por campos como História Ambiental, Sociologia Ambiental ou Estudos de Risco.1 

Isso remete aos importantes debates sobre a crise ambiental, ainda mais se 

considerarmos o debate contemporâneo em torno de um espaço-tempo marcado 

pela radical aceleração da presença humana na história do planeta, a Grande 

Aceleração do Antropoceno.2 É nesse escopo que “uma história dos desastres 

causados pela disrupção dos sistemas sociotécnicos associados a sistemas naturais 

ainda está para surgir e se institucionalizar”.3 É nesse âmbito de institucionalização 

incipiente, também, que a perspectiva de atrelar a problematização de riscos de 

desastres socioambientais a alternativas de desenvolvimento comunitário voltado a 

sua mitigação, se posiciona como ponto de reflexão nesta dissertação. 

Em sociedades profundamente marcadas por processos de modernização 

                                              

1 Como se observa em MENDES, P. M. Os riscos na modernidade reflexiva: análise dos riscos 
ambientais no perímetro urbano de Catalão (GO). 2016. 128f. Dissertação (Mestrado em Geografia). 
Programa de Pós-Graduação em Geografia. Universidade Federal de Goiás, Catalão, 2016; 
VALDANHA Neto, D. Habitantes das águas em descompasso: processos de aprendizagem social 
desencadeados por situação de desastre. 2019. 216f. Tese (Doutorado em Educação). Faculdade de 
Educação. Universidade de São Paulo, 2019; LIMA, H. R. No caminho das águas: territórios em 
risco à jusante da Hidrelétrica Nova Ponte, no rio Araguari, Minas Gerais. 2017. 342f. Tese 
(Doutorado em Geografia). Programa de Pós-Graduação em Geografia. Universidade Federal de 
Uberlândia, Uberlândia, 2017. 
2 Cito à guisa de exemplos: ROCHA, R. V. Antropoceno: impactos antrópicos de mudanças no uso 
do solo e operação de reservatórios nas secas do Ceará. 2018. 111f. Dissertação (Mestrado em 
Engenharia Civil). Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil: Recursos Hídricos. 
Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, 2018; OLIVEIRA, N. C. C. de. A grande aceleração e a 
construção de barragens hidrelétricas no Brasil. Varia Historia. Belo Horizonte, v. 34, n. 65, p. 315-
346, maio-ago. 2018; TORRES, Sônia. O antropoceno e a antropo-cena pós-humana: narrativas de 
catástrofe e contaminação. Ilha Desterro. Florianópolis, v. 70, n. 2, p. 93-105, 2017; SEIDE, M. F. 
Dinâmica territorial e socioeconômica na região do entorno das usinas hidrelétricas Canoas I e 
II (PR/SP) e as relações com a piscicultura local. 2015. 111f. Dissertação (Mestrado em Ciências – 
Ecologia Aplicada). Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz. Universidade de São Paulo, 
Piracicaba, 2015. 
3 ESPINDOLA, H. S.; GUIMARÂES, D. J. M. História Ambiental dos Desastres: uma agenda 
necessária. Revista Tempo e Argumento, [s. l.], v. 11, n. 26, p. 560–573, 2019. Disponível em: 
https://doi.org/10.5965/2175180311262019560. Acesso em: 17 ago. 2020.p. 562. 
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característicos da Grande Aceleração, como é o caso do Brasil desde os anos 1950, 

o risco emerge não mais como reflexo de um comportamento estatal calcado na 

previsibilidade, mas como experiência histórica e preocupação ou ansiedade 

moderna, que anda de mãos dadas com a temática dos desastres.4 Tais 

preocupações se ampliam, ainda mais porque a dimensão tecnocientífica da 

promoção de grandes projetos baseados em tecnologia de força bruta e de uma 

natureza industrializada puderam vir a consolidar a perspectiva de que sua própria 

construção poderia ser controlada em todos os aspectos, a partir de valores 

igualmente modernizantes, como o cálculo de problemas e a mitigação por meio de 

novas tecnologias.5 Como construir proteções ou medidas que possam vir a mitigar 

problemas causados quando a previsibilidade de um desastre é maior ou menor? 

Esta pesquisa busca, a partir de uma abordagem interdisciplinar, discutir risco e 

desastre, além de instrumentos comunitários de relacionamento com esses dois 

conceitos no âmbito de uma pesquisa na área de Desenvolvimento Comunitário. 

A pesquisa, nesse sentido, focaliza o papel da Polícia Militar do Estado do 

Paraná (PMPR) como instituição envolvida no desenvolvimento comunitário, 

especialmente no que tange a estratégias possíveis, comunitariamente construídas, 

de mitigação, prevenção e (re)existência frente a desastres quando o assunto são 

barragens em rios do estado. Warren Dean6 pontua meticulosamente os grandes 

projetos desenvolvidos no âmbito do que agora qualifico como Grande Aceleração 

no Brasil, e as barragens, tanto de rejeitos minerais, como as que se destinam à 

produção de energia, contenção ou retirada de água, percorrem história semelhante 

de tecnologia de força bruta e de construção sociopolítica do risco. Nesse sentido, a 

investigação aproxima dois pontos convergentes: o trabalho de desenvolvimento 

comunitário frente ao risco em torno de projetos de tecnologia de força bruta, e um 

aparato estatal de pronto atendimento e que sempre é acionado em momentos de 

crise, que é a PMPR. Um dos pontos de interesse, nesse sentido, é acompanhar a 

                                              

4 GIDDENS, A. Risk and responsibility. Modern Law Review, [s. l.], v. 62, n. 1, p. 1-10, 1999. 
Disponível em: «http://doi.wiley.com/10.1111/1468-2230.00188» Acesso em: 5 out. 2020. 
5 JOSEPHSON, P. R.; KLANOVICZ, J. Big Science e Tecnologia no século XX. Fronteiras: Revista 
Catarinense de História. Chapecó, n. 27, p. 149, 2018. Disponível em: 
«https://periodicos.uffs.edu.br/index.php/FRCH/article/view/8051» Acesso em: 1 out. 2020; 
KLANOVICZ, J. Tecnologia de força bruta e história da tecnologia. Fronteiras: Revista Catarinense 
de História. Chapecó, n. 27, p. 134, 2018. Disponível em: 
«https://periodicos.uffs.edu.br/index.php/FRCH/article/view/8049» Acesso em: 1 out. 2020.  
6 DEAN, W. A ferro e fogo: a história e a devastação da mata atlântica brasileira. São Paulo: 
Companhia das Letras, 1996. 
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institucionalização de estratégias de prevenção de riscos e mitigação de desastres 

no âmbito da Defesa Civil e da própria PMPR, em suas ligações com planos 

municipais de ação voltada ao tema, ainda mais porque o desastre de Brumadinho 

fez surgir uma movimentação nacional em termos legais, no sentido de melhorar 

ações de prevenção e contenção dos mesmos. 

Sou Capitão da PMPR, formado pela Academia Policial Militar do Guatupê, 

onde foi declarado Aspirante a Oficial em 2006. Após isso, já promovido ao posto de 

2º Tenente trabalhei no 16º Batalhão de Polícia Militar, localizado em Guarapuava-

PR, exercendo a função de Oficial de Comunicação Social e Comandante do Projeto 

POVO (Projeto de Implementação da Filosofia de Polícia Comunitária), quando 

realizei o Curso Nacional de Multiplicador de Polícia Comunitária. Após um tempo, 

ainda em Guarapuava/PR, tive a oportunidade de exercer a função de Comandante 

de Pelotão da 4ª Companhia do Batalhão de Polícia Ambiental, no qual minha 

percepção sobre a mais que necessária preservação ambiental ganhou volume. 

Trabalhando na área e realizando minha segunda formação superior, agora em 

Direito, pude consolidar a consonância entre o Direito Ambiental e a Filosofia de 

Polícia Comunitária aplicada no referido Batalhão de atuação, como forma de 

perceber e preservar o meio ambiente. Na oportunidade, desenvolvi a pesquisa 

Aplicação Teorética da Filosofia de Polícia Comunitária na Polícia Militar do Paraná: 

em específico no Batalhão de Polícia Ambiental – Força Verde.7 

A relação entre polícia comunitária e riscos ambientais tem proporcionado um 

campo de reflexão importante e pouco desenvolvido no Brasil, ainda mais se 

considerarmos eventos recentes da história nacional e que dizem respeito 

diretamente às formas sociais de resposta a esses eventos, mas também à busca 

de alternativas de entendimento, prevenção e mitigação de desastres. 

No início de 2019, por exemplo, aproximadamente 12 milhões de metros 

cúbicos de rejeitos de minério foram liberados, depois do rompimento da barragem 

de rejeitos da Mina Córrego do Feijão, em Brumadinho/MG. A liberação dos rejeitos 

seguiu um caminho de pelo menos 300 quilômetros impactando um amplo 

                                              

7 ZARPELON, F. A. M. Aplicação teorética da filosofia de polícia comunitária na Polícia Militar 
do Paraná: em específico no Batalhão de Polícia Ambiental – Força Verde. 2010. Monografia. 
Faculdade Campo Real, Guarapuava-PR, 2010. 
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ecossistema suprarregional,8 com reflexos para fauna, flora, populações humanas e 

diferentes paisagens da Mata Atlântica. Desde lá, esforços científicos têm sido 

realizados em diferentes campos de conhecimento buscando verificar implicações 

socioambientais, culturais, econômicas, psicológicas e políticas do evento, também 

com vistas à identificação precisa e responsabilização da administradora do 

empreendimento, a empresa Vale S.A.9 O desastre está construído, até o momento, 

como o maior na história da mineração brasileira.10 Oficialmente, contudo, a 

barragem de Brumadinho foi classificada, dentro dos requisitos constantes do art. 7º 

da Lei Federal 12.334 de 20 de Setembro de 2010 (Estabelece a Política Nacional 

de Segurança de Barragens) e a Resolução 143 de 2012 do Conselho Nacional de 

Recursos Hídricos (CNHR), quanto à categoria de risco, como “baixo” e quanto ao 

dano potencial associado, como “Alto”. Isso quer dizer, de maneira mais simples, 

que os estudos e requisitos analisados demonstraram que a possibilidade de 

ocorrência de rompimento/desastres é pequena, mas que no caso de o evento 

ocorrer, como visto, os danos causados são enormes. 

No percurso recente da Grande Aceleração, não é possível mensurar todas as 

perdas e devastação causadas pelo desastre de Brumadinho/MG. No âmbito dos 

projetos de modernização que tomaram conta não apenas do Brasil, aproveitando o 

incremento da construção global de represas desde os anos 1950, outros exemplos 

emergem. Em 19 de julho de 1985, houve o rompimento de duas barragens da 

Prealpi Mineraria, provocando a liberação de cerca de 180 mil metros cúbicos de 

rejeitos de minério, causando a morte de 268 pessoas em Stava, vilarejo perto de 

Tesero, na Itália. A bacia do rio Stava foi complemente devastada, bem como foram 

destruídos 63 prédios e oito pontes.11 

                                              

8 G1. Técnicos avaliam extensão do dano ambiental de rompimento da barragem. 2019. 
Disponível em: «https://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2019/01/26/tecnicos-avaliam-extensao-
do-dano-ambiental-de-rompimento-da-barragem.ghtml» Acesso em: 17 maio. 2020. 
9 TREVISAN, K. Perda de R$ 71 bilhões em 1 dia da Vale é a maior da história do mercado 
brasileiro. [S. l.], 2019. Disponível em: https://g1.globo.com/economia/noticia/2019/01/28/perda-de-r-
70-bilhoes-em-1-dia-da-vale-e-a-maior-da-historia-do-mercado-brasileiro.ghtml. Acesso em: 17 jun. 
2020.  
10 BRIZA, D. H. R. Brumadinho: o segundo alerta. Self - Revista do Instituto Junguiano de São 
Paulo, [s. l.], v. 4, n. 1, 2019. Disponível em: https://doi.org/10.21901/2448-3060/self-
2019.vol04.0002. Acesso em: 17 jun. 2020. 
11 ESPINDOLA, H. S.; GUIMARÃES, D. J. op. cit., 2019; TOSATTI, G. La catastrofe della Val di 
Stava: cause e responsabilità. Geoitalia, n. 20, p. 5, 2007; LUINO, F.; DE GRAFF, J. V. The Stava 
mudflow of 19 July 1985 (Northern Italy): a disaster that effective regulation might have prevented. 
Natural Hazards and Earth System Sciences, v. 12, n. 4, p. 1029-1044, 2012. Disponível em: 
«https://nhess.copernicus.org/articles/12/1029/2012/» Acesso em: 19 ago. 2020. 
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No Brasil, em 2015, ocorreu o rompimento da barragem de Bento Rodrigues, 

no Município de Mariana, também em Minas Gerais, com vazamento de 43,7 

milhões de metros cúbicos de rejeitos de minério, destruição da vila de Bento 

Rodrigues e de Paracatu de Baixo, 19 mortes, uma pessoa desaparecida e inúmeros 

danos culturais, históricos, psicológicos, impactos ambientais na fauna e flora além 

da poluição ao Rio Doce e litoral do estado de Espírito Santo, sendo categorizado 

como o maior desastre ambiental do Brasil.12 Estou falando de escalas muito 

maiores do que as presenciadas em rompimentos de barragens como a do rio 

Stava, na Itália, nos anos 1970. 

Tanto em Brumadinho como em Mariana, a empresa Vale S.A. estava 

envolvida como empreendedora e até o presente momento pouco se observa em 

medidas para trazer justiça aos responsáveis ou efetividade nas reparações 

necessárias.13 Ambos os rompimentos ocorreram com uma força avassaladora, e 

são, também, campo de investigação na área de (in)justiça ambiental. 

Diferentemente do caso de Mariana/MG, que não tinha nem sequer simples 

sistemas de alerta, os de Brumadinho/MG (sirenes) não funcionaram,14 sendo 

ineficazes em avisar a funcionários e a moradores sobre o que estava acontecendo, 

situação que poderia ter evitado a morte de aproximadamente 150 pessoas, 

conforme estudo realizado por Beatriz Jucá, em 2019.15 

Isso levanta um ponto crucial de reflexão, diretamente relacionado à proteção 

do risco dessas barragens, e que diz respeito ao conceito, à operacionalidade e à 

percepção desse tipo de risco e de desastre em documentos como os Planos de 

Segurança de Barragem (PSB) e Planos de Ação Emergencial (PAE), de 

responsabilidade das empresas, bem como dos Planos de Contingência Municipal 

(PLAMCON), de responsabilidade da Defesa Civil Municipal e Estadual. Esses 

planos têm sido cada vez mais requisitados quando se fala de apontamento das 

responsabilidades sociais em torno de desastres e, embora imprescindíveis na 

                                              

12 CHAGAS, I. Barragem de rejeitos e os casos Mariana e Brumadinho. Politize!, 2019. Disponível 
em: «https://www.politize.com.br/barragem-de-rejeitos/» Acesso em: 17 jun. 2020. 
13 Idem, ibidem. 
14 ANGELO, M. A sirene novamente não tocou: a Vale precisa ser interditada. 2019. Disponível em: 
«https://observatoriodamineracao.com.br/a-sirene-novamente-nao-tocou-a-vale-precisa-ser-
interditada/» Acesso em: 17 jun. 2020. 
15 JUCÁ, B. Documento da Vale calcula que alerta poderia ter salvado mais de 150 vidas em 
Brumadinho. El País. Disponível em: 
«https://brasil.elpais.com/brasil/2019/02/12/politica/1549991974_590999.html» Acesso em: 19 ago. 
2020. 
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dinâmica de leitura e de trabalho com barragens, têm interpretações e valorização 

institucionais diversas (em alguns casos, não existem). Quando existem não são 

implementados adequadamente,16 sem ter a publicidade devida (ou a “tradução” em 

linguagem simples para o entendimento de todos) e sem gerar o comprometimento e 

envolvimento das autoridades e da parte mais importante envolvida, da própria 

comunidade. Nesse sentido, a realização de simulados é fator preponderante de 

eficácia dos planos, e devem ser realizados frequentemente.17 

Diante desse cenário, algumas questões emergem, dizendo respeito às ações 

possíveis para evitar desastres (por que, como e por que não acontecem?), ou a 

necessidade de um problema acontecer para depois se construir uma resposta a 

ele. Após o rompimento da barragem da Mina Córrego do Feijão, em 

Brumadinho/MG, houve, especialmente devido à opinião pública, o aumento da 

preocupação quanto às mudanças para tornar as barragens mais “seguras”, o que 

teve impacto sobre legislação, como é o caso da aprovação da Lei Estadual (Minas 

Gerais) 23.291/2019, que proibiu a construção de barragens pelo método à 

montante e definiu sua erradicação. Essa lei foi aprovada um mês depois do evento 

desastroso, contudo um projeto de lei que versava sobre tema similar havia sido 

rejeitado logo depois do rompimento da barragem de Fundão, em Mariana/MG.18 A 

relação da opinião pública infere-se, pode ter relação com o agravamento do evento 

devido ao número de humanos mortos, sugerindo que a reação a ele ainda continua 

numa esfera antropocêntrica de interpretação legal. O que pretendo aqui é 

considerar, também, outros aspectos possíveis do risco, numa dimensão que Donna 

Haraway denomina de natucultural, considerando as vias de mão dupla e as 

consequências desses eventos para um coletivo de humanos e não humanos que 

constitui comunidades ampliadas.19 

Em leitura no âmbito do Sistema Nacional de Informações sobre Barragens 

                                              

16 MEDEIROS, C. H. Um momento para reflexão e ação. Revista Brasileira de Engenharia de 
Barragens, [s. l.], v. 8, n. V, p. 23, 2019. p. 3. Disponível em: 
«https://www2.dnocs.gov.br/phocadownloadpap/dg_gab_cs/RevEngBarragens_8_Dez2019_v3-1.pdf» 
Acesso em: 21 maio. 2020. 
17 MIN. Manual de Planos de Contingência para Desastres de Movimento de Massa.  Brasília: 
Ministério da Integração Nacional, 2018, p. 48. v. 3 Disponível em: 
«https://www.jica.go.jp/brazil/portuguese/office/publications/c8h0vm000001w9k8-att/volume3.pdf» 
Acesso em: 22 ago. 2020. 
18 ESPINDOLA, H. S.; GUIMARÃES, D. J. op. cit., 2019, p. 564. 
19 KLANOVICZ, Jó. O Antropoceno e outras novas periodizações para uma história ambiental do 
tempo presente. Tempo presente: uma história em debate., Recife: Editora UFPE, p. 199–235, 
2019. 
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(SNISB),20 é possível perceber um conjunto de documentos ligados ao evento de 

Brumadinho/MG, contendo duas resoluções, uma moção e uma resolução conjunta, 

que servem como parâmetro para a construção de outras normativas depois de 

2019. São documentos atrelados à necessidade de fiscalização e reforço dessas 

iniciativas no âmbito de barragens classificadas como de risco alto ou com dano 

potencial associado alto em território nacional, inclusive impondo o prazo de 90 dias 

para a revisão dos planos já existentes (PSB e PAE). Esses documentos, os PSB e 

os PAE, além dos PLAMCONs, vieram a adquirir, portanto, novos significados, maior 

importância e impacto depois daquele desastre, mas uma leitura de superfície 

realizada ainda durante a construção inicial desta pesquisa serviu para constatar 

que muitos municípios do Paraná, que convivem em seus territórios com barragens, 

simplesmente não apresentam tais planos ou, agora iniciam suas elaborações. 

No Paraná, há três barragens de rejeitos de minério, uma em Figueira, outra 

em Campo Magro e outra em Cerro Azul.21 A de Figueira está em processo de 

desativação e a de Cerro Azul acondiciona rejeitos líquidos, oferecendo até certo 

risco. As barragens apresentam risco “médio”, de acordo com a Agência Nacional de 

Mineração.22 Já a localizada em Campo Largo/PR é classificada quanto à categoria 

de risco como “baixo” e quanto ao dano potencial associado como “Médio”. 

Embora o estado tenha poucas barragens de rejeitos de mineração, apresenta 

uma vasta quantidade de barragens de represamento de água, seja para irrigação, 

consumo ou para geração de energia. Elas estão dotadas da mesma tecnologia de 

força bruta inerente a esses projetos da Grande Aceleração, construídas por 

consórcios igualmente envolvidos em outras obras, devido ao seu expertise e 

instrumentos, e igualmente classificadas e categorizadas juridicamente no gradiente 

de risco e de impacto marcado pela legislação nacional. 

Nesta investigação, a perspectiva recai sobre as barragens voltadas à 

produção de energia e à potencialidade de desastre socioambiental que elas 

apresentam. De acordo com o SNISB existem 19.731 barragens cadastradas, de 

vários fins, existentes no Brasil, 910 têm a finalidade de geração hidrelétrica e 59 

                                              

20 SNISB. Sistema Nacional de Informações sobre Segurança de Barragens - SNISB. Brasília, 
2019. Disponível em: «http://www.snisb.gov.br/portal/snisb» Acesso em: 20 maio. 2019. 
21 FERNANDES, V. No Paraná, três barragens de rejeitos de minério são monitoradas -Paraná Portal, 
2019. Paraná Portal. Disponível em: «https://paranaportal.uol.com.br/cidades/no-parana-tres-
barragens-de-rejeitos-de-minerio-sao-monitoradas/» Acesso em: 20 maio. 2019. 
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delas estão no Paraná (Figuras 12 e 13). 

Figura 12 – Quantidade de barragens hidrelétricas no Paraná. 

 
Fonte: SNISB, 2020 (adaptado pelo autor). 

 
 

Figura 13 – Localização das Barragens Hidrelétricas do Paraná. 

 
Fonte: SNISB, 2020 (Adaptado pelo autor). Obs.: Não foi possível identificar a localização das 

barragens classificadas com os números 5210, 5213, 20494, 20645, 20646 e 20655 por falta de 
dados de coordenadas geográficas no site. 

                                                                                                                                               

22 DNPM. Departamento Nacional de Produção Mineral. Disponível em: 
«https://app.anm.gov.br/SIGBM/Publico/GerenciarPublico» Acesso em: 19 ago. 2020. 
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Busquei selecionar uma barragem classificada com alto potencial de danos 

associados e baixo risco, considerando, também, a tecnologia de força bruta nela 

investida e sua localização na região centro-sul do Paraná. Duas barragens se 

encaixam nesse perfil na região centro-sul do estado: a da Usina Hidrelétrica (UHE) 

Governador Bento Munhoz da Rocha Netto (conhecida como Usina Foz do Areia) 

(Figura 14) e a da UHE Governador Ney Aminthas de Barros Braga (conhecida 

como Usina de Segredo), a primeira com barramento de 160 metros de altura e a 

segunda com 145 metros de altura. 

 

Figura 14 – Usina UHE Foz do Areia. 

 
Fonte: MEU PARANÁ, 2020.23 

 

O levantamento de documentos, em especial do PAE e informações colhidas 

durante as visitas, sugere tecnicamente que a UHE Foz do Areia, por possuir o 

maior reservatório e o barramento mais alto, apresenta mais riscos quando o tema é 

o impacto em caso de rompimento. Além disso, suas características de localização, 

tecnologia e posição oferecem uma espécie de “efeito dominó” em caso de 

rompimento, atingindo localidades e empreendimentos espalhados pelo rio Iguaçu 

(Figura 15). 

                                              

23 MEU Paraná. Faxinal do Céu guarda belezas e história no centro-sul do Paraná (parte 2). 
Globoplay. Disponível em: «https://globoplay.globo.com/v/8015708/» Acesso em: 30 set. 2020. 
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Figura 15 - Disposição das Usinas no rio Iguaçu. 

 
Fonte: De Araújo, et al.,24 

 

O rio Iguaçú é formado pelo encontro dos rios Iraí e Atuba, localizados na 

parte leste de Curitiba/PR transformando-se no maior rio do estado do Paraná, com 

uma extensão de 1.320 km, o que perfaz uma bacia hidrográfica com superfície de 

cobertura de 57.329 km². O rio Iguaçú deságua no rio Paraná, na cidade de Foz do 

Iguaçu/PR.25 

Na perspectiva de desenvolvimento comunitário, ao articular riscos ambientais 

e barragens no Paraná, estou falando diretamente do envolvimento de instituições, 

corporações e organizações que são acionadas prontamente e, nesse sentido, 

articulo o papel da Polícia Militar, inserida na filosofia de polícia comunitária, no 

âmbito de desastres. No caso do estado do Paraná, os mecanismos de Defesa Civil 

são majoritariamente habitados por membros da PMPR, especialmente por 

bombeiros/as. Acrescento que, sempre que ocorre qualquer situação de desastre, 

como inundação, vendaval, granizo, rompimento de barragens, a atuação tanto do 

Corpo de Bombeiros quanto dos batalhões de área (todos/as policiais militares) é 

                                              

24 DE ARAUJO, A. N. et al. Operação hidráulica dos reservatórios da cascata do rio iguaçu. XXIII 
SIMPÓSIO BRASILEIRO DE RECURSOS HIDRÍCOS, [s. l.], p. 10, 2019. Disponível em: https://s3-
sa-east-1.amazonaws.com/abrh/Eventos/Trabalhos/107/XXIII-SBRH1421-1-20190515-210501.pdf. 
Acesso em: 10 abr. 2021. 
25 REDAÇÃO. Rio Iguaçu: da nascente à Foz. Extra Guarapuava. Disponível em: 
«https://extraguarapuava.com.br/» Acesso em: 1 out. 2020. 
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imediata no auxílio a população necessitada, seja de maneira direta, com foco no 

desastre em si ou de maneira indireta, com bloqueio de vias, sinalizações, 

orientações, segurança de imóveis interditados, etc. São profissionais preparados/as 

para ações de emergência, e compõem um expertise dotado de instrumentos, de 

organização burocrática, de condições de trabalho, de preparação psicológica e 

social e de rationale específicos para esses momentos. Além disso, a Polícia Militar 

tem a missão constitucional de realizar o policiamento preventivo, ostensivo e 

fardado nas cidades, nas matas e estradas, o que por sua vez nos remete a um dos 

Batalhões pertencentes à PMPR, responsável para preservação e fiscalização do 

meio ambiente, o Batalhão de Polícia Ambiental, que acaba vinculado com a 

temática dos desastres socioambientais. 

A construção de um corpo técnico dotado de conhecimento para desastres 

prescinde, todavia, de uma ligação profunda com as comunidades em que atuam, 

para mitigar não apenas as consequências sociotécnicas de desastres no momento 

de resgate ou salvamento de populações, mas também de proporcionar uma visão 

mais ampliada com relação a esses momentos. 

A Polícia Comunitária, já há algum tempo inserida na PMPR, é entendida pela 

corporação como uma filosofia e estratégia organizacional26 a ser aplicada 

indistintamente a todos os órgãos e principalmente à comunidade, com foco no 

fortalecimento de vínculos comunitários a fim de proporcionar o protagonismo 

preventivo necessário, relativo aos mecanismos informais de controle.27 

Logicamente que isso ocorre com o maior esforço da polícia quanto ao incentivo da 

mobilização comunitária, concessão de poder à comunidade, realização de 

policiamento descentralizado e personalizado, resolução preventiva dos problemas 

em curto e longo prazo, atuação ética, legal, com responsabilidade e confiança, tudo 

com objetivo final de proporcionar melhora da qualidade de vida local. Nesse 

sentido, argumento que a polícia comunitária tem papel crucial na formulação de 

políticas públicas ligadas à prevenção de desastres e barragens são importantes 

pontos de partida para essa relação. 

                                              

26 TROJANOWICZ, R. C.; BUCQUEROUX, B. Policiamento comunitário: como começar. São 
Paulo: Polícia Militar do Estado de Sao Paulo, 1999. p. 4. 
27 Mecanismo Informal de Controle diz respeito à internalização dos valores e normas não escritas, 
pelo qual o indivíduo passa a se comportar diante do grupo. Ex: seguir a ordem de chegada em uma 
fila. Não existe norma escrita sobre isso, porém se alguém “furar” a fila, imediatamente os demais irão 
intervir para que essa norma seja cumprida. 
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A investigação se localiza nos encontros interdisciplinares proporcionados 

pelos estudos de Desenvolvimento Comunitário, especialmente voltando a atenção 

para a dimensão socioambiental das estratégias comunitárias de mitigação de 

desastres. 

O desenvolvimento comunitário como campo de conhecimento tem se 

construído ao longo do tempo e demonstrado que “é o esforço para melhorar as 

condições de vida daqueles que habitam um local (a comunidade e o seu espaço 

geográfico e cultural) tomando em linha de conta a especificidade desse local.”28 

Além disso, destaca Maria Manuela da Silva29, com discordância parcial da ideia 

central do texto de Paul Singer,30 que o fenômeno do desenvolvimento centrado no 

comunitário deve suplantar a questão econômica e abraçar a social, cultural 

(acrescento a ambiental), ou seja, não deve meramente buscar o “mais ter”, mas sim 

o “mais e melhor ser”. Acrescenta ela que: “Só um processo que mergulhe as suas 

raízes na mentalidade da população e seja capaz de operar nela uma transformação 

suficientemente profunda terá garantia de ser eficaz e de ter continuidade”.31 

Percebe-se também certa complementariedade e semelhança entre as visões 

de Henrique Santos32, Maria Manuela da Silva33 e Paul Singer34 sobre 

desenvolvimento comunitário e os entendimentos de Sérgio C. Buarque35 e Antônio 

Fragoso36 sobre desenvolvimento local. A respeito disso, referendo o trazido por 

Gelson Menon:  

                                              

28 SANTOS, H. Desenvolvimento comunitário vs. educação: duas faces da mesma moeda? 
Cadernos de Educação de Infância. Lisboa, p. 6, 2002. Disponível em: 
«http://apei.pt/upload/ficheiros/edicoes/vamos_62.pdf» Acesso em: 22 set. 2020. 
29 SILVA, M. M. da. Fases de um processo de Desenvolvimento Comunitário. Análise Social, [s. l.], 
n. 4, Revista do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa, p. 538–558, 1963. 
Disponível em: http://analisesocial.ics.ul.pt/documentos/1224155768W1lYC0wp0Ll19BR8.pdf. Acesso 
em: 21 set. 2020. 
30 SINGER, P. É possível levar o desenvolvimento a comunidades pobres? (texto de trabalho). 
Brasília: Ministério do Trabalho e Emprego, 2004. p. 3. Disponível em: 
«http://www.ceeja.ufscar.br/desen_pobres_singer» Acesso em: 21 set. 2020. 
31 SILVA, M. M. da. op. cit. 1963. p. 542. 
32 SANTOS, H. op. cit., 2002. 
33 SILVA, M. M. op. cit., 1963. 
34 SINGER, P. op. cit., 2004. 
35 BUARQUE, S. C. Metodologia de planejamento do desenvolvimento local e municipal 
sustentável. Brasília: INCRA, 1999. Disponível em: 
«https://georgenunes.files.wordpress.com/2015/04/metodologia-de-planejamento-do-
desenvolvimento-local-e-municipal-sustentavel.pdf» Acesso em: 22 set. 2020. 
36 FRAGOSO, A. Contributos para o debate teórico sobre o desenvolvimento local: Um ensaio 
baseado em experiências investigativas. Revista Lusófona de Educação. Lisboa, v. 5, n. 5, p. 63-
83, 2005. Disponível em: «https://revistas.ulusofona.pt/index.php/rleducacao/article/view/1008» 
Acesso em: 22 set. 2020. 
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Ambos [desenvolvimento comunitário e local] partem de problemas ou 
necessidades comunitárias, constituindo coletivamente processos de 
mudança, essencialmente educativos. Possuem natureza endógena e 
integrada, com objetivos centrais visando à melhoria da qualidade de vida 
das pessoas e valorizando a formação de recursos locais. Buscam o 
fortalecimento da capacidade organizacional e o entrelaçamento das 
pessoas, por meio da confiança instigada na participação dos interessados, 
implicando na redistribuição de poder ou empowerment, bem como, o 
controle do processo pelos participantes.  37 

É o sentido de desenvolvimento comunitário como um processo de 

aprendizado e protagonismo da comunidade, juntamente com todos os poderes 

constituídos, na busca de melhoria da qualidade de vida local, o que está 

intimamente ligado a percepção e mitigação dos riscos existentes, que esta 

pesquisa se alicerça. 

A construção desta investigação tem sido amparada no que Boaventura de 

Souza Santos38 qualifica como um paradigma emergente do conhecimento, nos 

encontros entre valores advindos da ciência moderna como simplicidade, 

estabilidade e a objetividade, e os advindos da ciência pós-moderna como, a 

intersubjetividade, a instabilidade e a complexidade, tendo a incerteza como 

ferramenta reflexiva e que gera a “desequilibração”,39 tão necessária para a 

aprendizagem. 

Nesse sentido, busca-se amparo em algumas categorias como risco para ler a 

dinâmica entre polícia comunitária, barragens e a noção de prevenção de risco na 

região centro-sul do estado do Paraná, articulando o desenvolvimento comunitário 

numa perspectiva de encontros entre natureza e cultura, ou melhor dizendo, na 

hibridação desses polos constitutivos das nossas relações cotidianas, a 

natucultura.40 

A visão natucultural nesta obra atinge significância essencial, pois somente 

através da percepção de que os desastres são natuculturais com consequências 

                                              

37 MENON, G. Planejamento governamental e desenvolvimento regional: estudo sobre o PPA 
2016-2019 no Paraná. 2018. 152f. Dissertação (Mestrado em Desenvolvimento Comunitário). 
Programa de Pós-Graduação Interdisciplinar em Desenvolvimento Comunitário. Universidade 
Estadual do Centro-Oeste, Irati, 2018. p. 48. Disponível em: 
«https://www2.unicentro.br/ppgdc/files/2019/04/Disserta%C3%A7%C3%A3o-Gelson-
Menon.pdf?x34034» Acesso em: 22 set. 2020. 
38 SANTOS, B. de S. Um discurso sobre as ciências. 5.ed. São Paulo: Cortez, 2009. 
39 BORGES, K. S.; FAGUNDES, L. da C. A teoria de Jean Piaget como princípio para o 
desenvolvimento das inovações. Educação. Porto Alegre, v. 39, n. 2, p. 242-248, 2016. Disponível 
em: «https://revistaseletronicas.pucrs.br/ojs/index.php/faced/article/view/21804» Acesso em: 21 ago. 
2020. 
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socioambientais, isso devido as hibridizações entre ser humano e natureza, é que se 

torna possível pensar na construção de conhecimento comunitário natucultural, 

preventivo e adequado quanto ao acontecimento de novos desastres. 

Nesse ponto, busco falar sobre a História Ambiental, com ênfase sobre os 

desastres e sua perspectiva de construção de conhecimento, levando por base o 

meio ambiente como participante e presente de todo esse processo. É como se falar 

em reescrever a história sem as dicotomias sociedade x natureza, humano x objeto, 

natureza x cultura, etc. 

Esse olhar contextualizado e interativo nos remete a uma nova percepção, e 

principalmente nos alerta sobre as equívocas análises e decisões do passado como 

parâmetro das atitudes e escolhas futuras, não como forma de cobrar o passado, 

mas tão somente, como forma inteligível de compreensão do cenário de risco criado. 

A escolha analítica pelo olhar da História Ambiental (HA), justifica-se, primeiro, 

por ser ela eminentemente interdisciplinar, “que busca compreender a interação 

entre humanos e mundo natural contra um pano de fundo orgânico da natureza, mas 

também de instituições culturais, econômicas, sociais”,41 o que alinha toda a forma 

de escrita da presente pesquisa com a ciência pós-moderna, paradigma emergente 

trazido pelo professor Boa Ventura de Souza Santos.42 Segundo, pela pauta, ainda 

pequena mas em crescimento, sobre os desastres socioambientais, principalmente 

após a HA ter colocado na agenda os debates sobre a época geológica do 

Antropoceno, a “grande aceleração” e as mudanças climáticas.43 Tudo isso sempre 

permeado pelas análises dos discursos desenvolvimentistas e pela teoria de 

sociedade de risco do sociólogo Ulrich Beck.44 

Conforme pontuado pelo historiador ambiental José Augusto Pádua,45 foi no 

início da década de 1970 que a “história ambiental, como campo historiográfico 

consciente de si mesmo e crescentemente institucionalizado na academia de 

diferentes países, começou a estruturar-se.” Essa estruturação, ao longo do tempo 

                                                                                                                                               

40 HARAWAY, D. The Companion Species Manifesto: dogs, people, and significant otherness. 
Chicago: Prickly Paradigm Press, 2003. 
41 KLANOVICZ, J. História ambiental e desastres: encontros entre política, tecnologia e sociedade. 
História Unisinos. São Leopoldo, v. 17, n. 3, p. 293-302, 2013. p. 297. Disponível em: 
«http://revistas.unisinos.br/index.php/historia/article/view/htu.2013.173.09» Acesso em: 25 ago. 2020. 
42 SANTOS, B. de S. op. cit., 2009.  
43 ESPINDOLA, H. S.; GUIMARÃES, D. J. op. cit., 2019, p. 561. 
44 BECK, U. Sociedade de risco: rumo a uma outra modernidade. São Paulo: Editora 34, 2011. 
45 PÁDUA, J. A. As bases teóricas da história ambiental. Estudos Avançados. São Paulo, v. 24, n. 
68, p. 81-101, 2010. p. 81 e 83. 
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fez perceber que, na cultura contemporânea, o tema natureza não apresenta 

absoluta e forte presença na caracterização das discussões ambientais, mas sim o 

entendimento sobre os riscos das ações humanas e suas consequências em todo o 

sistema. Por isso o fator político emerge nestas análises, principalmente como forma 

de mudança paradigmática séria entre as ciências naturais e sociais, cujo objetivo é 

inserir a sociedade na natureza, ou melhor dizendo, perceber também as forças da 

natureza como agente transformador ou condicionador da cultura.46 Acrescento tudo 

sempre numa simbiose de múltiplas trocas que provocam novas hibridizações, 

conforme detalhou Bruno Latour.47 

De acordo com Donald Worster, a História Ambiental veio ao mundo 

embebida de moral e envolta de compromissos políticos intensos, que ao passar do 

tempo, com o amadurecimento acadêmico, resultou em ter forte o objetivo de 

“aprofundar o nosso entendimento de como os seres humanos foram, através dos 

tempos afetados pelo seu ambiente natural e, inversamente, como eles afetaram 

esse ambiente e com que resultados”.48 Mais precisamente quanto aos desastres, 

artigo recente defende que: 

A História Ambiental deve debruçar sobre o tempo presente e incluir na sua 
pauta a temática dos desastres socioambientais, ou seja,  sobre os 
desastres provocados pela atividade humana. Mais do que incluir na pauta 
a temática dos desastres da era da “grande aceleração”, precisa revisitar a 
historiografia pós-Revolução Industrial, pois essa temática foi negligenciada, 
além de não ter participado da formação dos historiadores e professores de 
história. Nos últimos 100 anos, apesar dos avanços na ciência da história, 
essa não deixou de ser tributária da ideia de progresso, dominante no 
século XIX. Os historiadores centrados na ideia de desenvolvimento, 
transformação, mudança, revolução e surgimento do novo, não deram muita 
atenção àquilo que deu errado e provocou desastres.49 [grifo nosso] 

Trabalho, nesta pesquisa, com aportes interdisciplinares de HA por perceber 

que, por vezes, as análises sobre os desastres são centradas na tecnologia e no 

presente, faltando uma maior provocação em relação as raízes histórico-ambientais 

e híbridas do problema, o que, pela HA e de acordo com Pádua, “é bem mais 

                                              

46 DRUMMOND, J. A. A história ambiental: temas, fontes e linhas de pesquisa. Revista Estudos 
Históricos. Rio de Janeiro, v. 4, n. 8, p. 177-197, 1991. p. 180-183. Disponível em: 
«http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/reh/article/view/2319» Acesso em: 25 ago. 2020.  
47 LATOUR, B. A Esperança de Pandora: Ensaios sobre a realidade dos estudos científicos. Bauru: 
EDUSC, 2001. 
48 WORSTER, D. Para fazer história ambiental. Revista Estudos Históricos, Rio de Janeiro, v. 4, n. 
8, p. 198–215, 1991. Disponível em: http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/reh/article/view/2324. 
Acesso em: 27 ago. 2020.p. 200. 
49 ESPINDOLA, H. S.; GUIMARÂES, D. J. op. cit., 2019, p. 561-562. 
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complexa do que um inventário diacrônico dos males infringidos pelos seres 

humanos ao planeta”,50 tendo como foco, portanto, desconstituir as dualidades. Aqui 

se faz importante trabalharmos sobre o conceito de desastre pela caracterização da 

grande diversidade conceitual e inexistência de consenso, o que torna um grande 

desafio acadêmico à área de estudo e que tentarei, ao mínimo, criar interpretação 

adequada para a finalidade desta pesquisa.51 

Pelo Glossário de Defesa Civil, de Antônio Luiz Coimbra de Castro, o desastre 

é conceituado como o “resultado de eventos adversos, naturais ou provocados pelo 

homem, sobre um ecossistema (vulnerável), causando danos humanos, materiais 

e/ou ambientais e consequentes prejuízos econômicos e sociais.”52 Essa forma 

conceitual ainda é apontada em muito manuais, como é o caso de “Capacitação 

Básica em Defesa Civil”,53 que trabalha com os desdobramentos conceituais dos 

riscos e dos desastres, numa perspectiva social amparada em Beck. 

O manual54 aponta, assim como Marcio Dertoni,55 que até os anos de 1970 o 

desastre era visto como sinônimo de evento extremo da natureza, ou castigo divino, 

tendo como característica ser imprevisível e inevitável, o que não possibilitava 

qualquer tentativa de ação antes do desastre, sendo que o esforço era direcionado 

totalmente para as medidas após a ocorrência do evento.56 

Ao passar do tempo, esse paradigma foi suplantado pela concepção social de 

desastre, sendo que entre as décadas de 1970 e 1990, houve uma evolução das 

análises sobre tais eventos, passando a considerar que em um mesmo tipo de 

                                              

50 PÁDUA, J. A. op. cit., 2010, p. 86. 
51 VALENCIO, N. Desastres, ordem social e planejamento em defesa civil: o contexto brasileiro. 
Saúde e Sociedade. São Paulo, v. 19, n. 4, p. 748-762, 2010. p. 749-750. Disponível em: 
«http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-12902010000400003&lng=pt&tlng=pt» 
Acesso em: 27 ago. 2020. 
52 CASTRO, A. L. C. de. Glossário de Defesa Civil: estudos de riscos e medicina de desastres. 5.ed. 
Brasília: Secretaria Nacional de Defesa Civil, 1998. p. 52. Disponível em: 
«http://gabinetemilitar.mg.gov.br/images/documentos/Defesa%20Civil/manuais/GLOSSARIO-
Dicionario-Defesa-Civil.pdf» Acesso em: 28 jun. 2020. 
53 UFSC. Capacitação básica em defesa civil. Florianópolis: Centro Universitário de Estudos e 
Pesquisas sobre Desastres, 2012. p. 52. Disponível em: 
«http://www.defesacivil.pr.gov.br/sites/defesa-civil/arquivos_restritos/files/documento/2018-
12/CapacitcaoBasicaemDefesaCivil.pdf» Acesso em: 28 jul. 2020. 
54 Idem, p. 59. 
55 DERTONI, M. J. M. Proposta de Modelo para a Elaboração de Planos de Contingência para Riscos 
Diversos. 2016. 149f. Dissertação (Mestrado Profissional em Defesa e Segurança Civil). Universidade 
Federal Fluminense, Niterói, 2016. p. 17. Disponível em: 
«http://www.defesacivil.uff.br/images/documentos/Dissertacoes/2016%20-%20Marcio%20Dertoni.pdf» 
Acesso em: 28 maio. 2020. 
56 STEINBERG, T. Acts of God: the unnatural history of natural disaster in America. New York: 
Oxford University Press, 2006. 
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desastre os resultados são diferentes dependendo da estrutura da comunidade. 

Esse deslocamento interpretativo proporcionou a reflexão sobre vulnerabilidades 

sociais e econômicas, e também em estratégias para sua redução. É importante 

frisar, nesse sentido, que os deslocamentos conceituais e interpretativos estão 

articulados tanto a partir do maior envolvimento acadêmico-científico no tema, bem 

como pela emergência de movimentos sociais diretamente ligados ao problema da 

construção de grandes projetos. Como é o caso do Movimento dos Atingidos por 

Barragens (MAB) que, no sul do Brasil, passou a promover a discussão e ao mesmo 

tempo reivindicar publicamente direitos de populações em vias de remoção para a 

instalação de usinas hidrelétricas já nos anos 1980. Após isso, já no final da década 

de 1990, influenciados pelo início das discussões sobre mudança climática e 

aquecimento global, o pensamento volta-se para a percepção de que o 

desenvolvimento humano inadequado e despreocupado com o ambiente natural 

resulta em desastres, levando a crer que: 

Os desastres naturais estão intimamente relacionados com os processos de 
desenvolvimento humano e colocam em risco esse desenvolvimento. Certas 
decisões tomadas em matéria de desenvolvimento por indivíduos, 
comunidades ou nações podem gerar novos riscos de desastres. Mas isso 
não precisa ser necessariamente assim. O desenvolvimento humano pode 
também contribuir para reduzir os riscos de desastres de forma eficiente e 
eficaz.57 

O texto acima, de 2012, atrela ao desenvolvimento o surgimento do conceito 

de comunidades resilientes, e encerra sua compreensão aferindo em linha dualista 

que o resultado desastre provêm somente dos problemas do desenvolvimento 

causados pelo ser humano, em evidente visão antropocêntrica, onde o humano está 

separado da natureza e é o centro de toda culpa e atenção científica. Aqui a 

natureza só existe para ser domesticada e patrimonializada, para saciar o humano. 

Percebe-se, também, a existência da crença, atualmente muito contestada, na 

tecnologia como forma resolutiva de todos os problemas, situação que o historiador 

ambiental Jó Klanovicz assinalou da seguinte forma: 

Os riscos criados por humanos não podem ser resolvidos pelo 
desenvolvimento acurado de novas tecnologias ou da ciência, bem como 
não podem ser localizados facilmente dentro de uma classe social ou uma 
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região. Como Beck observa, “a miséria é hierárquica, enquanto a fumaça é 
democrática”58 

Outro fator de necessária compreensão quanto aos conceitos constantes da 

doutrina de Defesa Civil, assim como defendido por grande parte das pesquisas em 

forma de consenso,59 é que os desastres somente ocorrem assim qualificados, em 

locais com a presença humana, daí a dimensão social sempre presente. Sobre isso 

assevera Dertoni: “As definições de desastre, portanto, consideram obrigatoriamente 

o homem como receptor direto ou indireto dos impactos decorrentes do evento”.60 

Ao corroborar essa afirmação, Marie Mikusova61 pontua que os desastres 

ditos naturais têm sua causa existencial nas decisões econômicas, políticas e 

sociais que envolvem normalmente tecnologia, gestão e planejamento. No mesmo 

sentido, Dertoni observa que “os danos causados por desastres de origem natural 

são, frequentemente, função de decisões econômicas, políticas e sociais. Os erros 

econômicos, políticos e sociais são também a causa dos desastres de origem 

tecnológica”.62 

Interessante observar que com o passar dos anos, algumas mudanças 

conceituais ocorrem, sendo que na Instrução Normativa do Ministério da Integração 

Nacional (Normativa MI n. 02, de 22 de dezembro de 2016), em seu anexo VI – 

Conceitos, conceitua desastres como “resultado de eventos adversos, naturais, 

tecnológicos ou de origem antrópica, sobre um cenário vulnerável exposto a 

ameaça, causando danos humanos, materiais ou ambientais e consequentes 

prejuízos econômicos e sociais”.63 

Esse conceito serve de base para as ações de defesa c ivil no Brasil. Contudo, 

a meu ver, a tentativa de classificação o torna envolto de dualidade, por separar os 

eventos adversos como naturais e tecnológicos ou de origem antrópica. É isso que 

precisa ser repensado, pois como já apontei anteriormente é necessário romper e 

fundir os dualismos existentes (humano x objeto, humano x natureza, sociedade x 

                                              

58 KLANOVICZ, J. op cit., 2013, p. 301. 
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cultura e outros) criando novas formas epistemológicas de pensar e agir conduzindo 

a transição do Antropocentrismo para o Biocentrismo e entendendo à ecologização 

da política e da politização da ecologia, com consequente criação da consciência 

natucultural. 

A discussão sobre esse dualismo não é recente.64 Contudo, não é forçoso 

lembrar que desde o século XVIII a construção de um conhecimento mais 

sistematizado em torno da desnaturação dos humanos e da necessidade de 

progresso a partir da dominação do mundo natural começava a aproximar ações 

humanas e mundo natural numa perspectiva de ética consequencialista.65 Evaldo 

Becker e Michele Amorim Becker,66 pontuam, nesse sentido, que autores como 

Jean-Jacques Rousseau, uma das bases intelectuais da Revolução Francesa e do 

Iluminismo continental do século XVIII, não discutia necessariamente um retorno do 

humano ao estado da natureza, permanecendo limitado e estúpido, mas sim de 

perceber que o ser humano faz parte da natureza e não poderia se dissociar dela. 

Como aponta Henrique Luís de Paula e Silva de Almeida, com o surgimento 

da ciência moderna, pautada pelo conhecimento simples, estável e objetivo e que 

tinha um terreno fértil nas primazias cristãs-judaicas que colocavam, e ainda 

colocam, o ser humano no centro de todas as coisas, é que se inicia a delimitação 

da linha divisória moderna entre natureza e cultura.67 Nesse sentido, como muito já 

mencionei, uma abordagem que tenta pelo menos localizar o ponto de discussão 

fora desse dualismo impele à leitura natucultural do risco, do desenvolvimento 

comunitário e do papel da PMPR nessa relação. 

Após o final da Segunda Guerra Mundial (1939-1945), com o ataque atômico 

lançado pelos EUA no Japão, já depois da declaração de rendição do eixo, o 

paradigma moderno começa a ser mais diretamente criticado em sua dimensão 
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socioambiental, alimentado pela esperança de uma nova cultura “capaz de integrar 

todos os povos do planeta em torno de princípios éticos que poderiam assegurar a 

sobrevivência da espécie humana e proporcionar uma boa qualidade de vida para 

todos os seres”.68 

Depois da Segunda Guerra Mundial, a emergência do pensamento sistêmico 

e da complexidade, ou ainda a preocupação com ética da Terra, defendida por 

cientistas como Aldo Leopold nos EUA, os ambientalismos contemporâneos 

começam a se constituir com importância política, científica e filosófica. Hoje, a 

perspectiva natucultural advém de uma visão sistêmica, que foi consubstanciada por 

autores como Ludwig von Bertalanffy, e, mais recentemente, por Enrique Leff. O 

conceito de ambiente neste sentido, inversamente a ruptura entre natureza e cultura 

trazida pela modernidade, “é a integração de sistemas naturais e culturais, que se 

relacionam no tempo e no espaço”.69 

Leff aponta que o conceito de ambiente foi construído num processo que 

abarcou as relações sinérgicas e complexas geradas pela tensão entre “processos 

de ordem física, biológica, termodinâmica, econômica, política e cultural”, assim 

como visa reconstituir a definição de habitat “como suporte ecológico e do habitar 

como forma de inscrição da cultura no espaço geográfico”.70 Almeida pontua que: 

Talvez possamos falar de hábitat natu-cultural, já que o habitar se processa 
e imprime transformações no habitat. Da mesma forma o hábitat influencia o 
habitar, “a cultura é condicionada por seu ambiente” (LEFF, 2001). Assim, 
também podemos falar de um habitar natu-cultural, pois também este se 
recria nesta relação. A natureza molda a cultura e a cultura molda a 
natureza. Por isso, cada população carrega traços culturais impregnados 
pelas características de seu ambiente (em constante transformação) e ao 
mesmo tempo pensa, age e molda o ambiente a sua volta, a partir de 
valores culturalmente estabelecidos ao longo de sua história. E, dessa 
maneira, cada cultura vai se desenvolvendo através da relação 
sociedade&natureza.71 

Uma leitura natucultural da complexidade ambiental veio a ser consolidada em 

2003, a partir da proposição de Donna Haraway em “The Companion Species 

Manifesto: Dogs, People, and Significant Otherness”.72 Noções como “espécies 

camaradas” serviriam para analisar e refletir sobre o processo de coevolução de 
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humanos e não-humanos no coletivo ambiental. Haraway busca romper com a 

moderna dualidade natureza-cultura. Nessa obra, também, como bem apontado por 

Vange Leonel, “tanto nós domesticamos (bioculturalmente) nossos bichanos quanto 

eles nos domesticaram. Há milênios compartilhamos vírus e germes com animais 

domésticos, e nossos sistemas imunológicos contam esta história.”73 Nesse contexto 

de total troca e coexistência, Haraway observa que: 

No mínimo, suspeito que os genomas humanos contêm um registro 
molecular considerável dos patógenos de suas espécies companheiras, 
incluindo cães. Os sistemas imunológicos não são uma parte secundária 
das natuculturas; eles determinam onde os organismos, incluindo pessoas, 
podem viver e com quem. A história da gripe é inimaginável sem o conceito 
de coevolução de humanos, porcos, aves e vírus.74 

Além disso, Haraway fornece um exemplo bem ilustrativo da natucultura 

emergente quando faz a relação do descobrimento da felicidade tanto pelo cão 

quanto pelo condutor no trabalho de treinamento.75 De forma mais direta, Nicholas 

Malone e Kathryn Ovenden apontam que “natureculture é uma síntese da natureza e 

da cultura que reconhece sua inseparabilidade nas relações ecológicas que são 

formadas tanto biofísica quanto socialmente.”76 Acrescentam que surge de 

questionamentos acadêmicos quanto aos dualismos enraizados nas ciências 

tradicionais. Em sentido semelhante, Ricardo Braun assinala que “uma linha de 

pensamento mais profundo e holístico coloca claramente que uma das raízes dos 

problemas da sociedade está no esquecimento de que nós somos seres da natureza 

em evolução espiritual, sem exceção”.77 [grifo nosso] 

No mesmo posicionamento de Braun, ao se referir aos sinais de amnésia 

biocultural na modernidade, Juliana Diniz relata que a primeira marca do 

esquecimento “está no fato de não admitirmos que somos membros de apenas mais 

uma espécie no planeta e representamos apenas uma maneira de se organizar em 
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coletivos sociais e estabelecer relações com a natureza”.78 

Outros pontos de convergência da autora com o já apontado nesta obra está 

na verificação de uma sociedade moderna sociocêntrica (acredita ser superior que 

os não-humanos) e etnocêntrica (ignora os saberes locais e relacionais com a 

natureza) que se apoia num modelo social hegemônico, carecendo enorme e 

urgentemente de relembrar e pensar natuculturalmente. Ela aponta o seguinte: 

Assim, para a superação da cegueira histórica (e historicamente produzida) 
dos modernos e dos consequentes conflitos, mal-entendidos, instintos 
destrutivos, turbulências ideológicas e falsas expectativas, será fundamental 
ativar uma consciência histórica de espécie. Esta deve reconhecer na 
memória biocultural da humanidade uma possibilidade indispensável de 
superação da crise de civilização e de visualização, construção e realização 
de formas de ser e estar no mundo outras onde se conviva, coopere e 
coevolua com visões de mundo diversas.79 

Entendo que essa necessária superação da cegueira histórica, resgatando a 

consciência coletiva natucultural, está diretamente ligada a estratégia de construção 

da prevenção formal e informal a desastres socioambientais, o que possibilita, o 

desenvolvimento comunitário. Conforme Cristiane C. de Campos Marques: 

A discussão dos desastres vai além do caráter natural e esses devem ser 
compreendidos não como mero fenômenos da natureza, mas como 
resultado da estreita relação entre desenvolvimento econômico, político, 
cultural e social com o ambiental, ou seja, como problema socioambiental. 
Tomando por base esses autores, será adotada neste trabalho a 
nomenclatura “desastre socioambiental”, por se considerar fruto da relação 
entre sociedade e meio ambiente, em que não há divórcio entre o social e o 
ambiental.80 

É nessa perspectiva que devem ser interpretados os desastres e também os 

riscos de desastres socioambientais. Evidente, conforme o historiador ambiental Jó 

Klanovicz argumenta “não é possível interpretar desastres através de histórias 

sociais, histórias culturais ou histórias da ciência e da tecnologia quando vistas como 

formas independentes do fazer historiográfico”.81 Isso porque o desastre por si só é 
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complexo demais e apresenta várias facetas inter-relacionadas (tecnologia-natureza-

sociedade), o que nos leva aos hibridismos entre as temáticas sociais, científicas, 

ambientais e políticas, tão necessários para a análise adequada.82 

No campo da história dos desastres socioambientais, a retomada da 

discussão política na história ganha dimensão socioambiental, especialmente quanto 

as decisões e medidas tomadas após a ocorrência de desastres. Isso fica visível na 

crítica pontuada pelo historiador ambiental Lucas Mores83 em relação a obra 

intitulada “A ferro de fogo”, de Dean Warren, quanto à forma linear e simplista de 

colocar a culpa em grandes empreendimentos que modificam o ambiente e a falta 

de problematizar ou enfrentar isso com as análises das dinâmicas culturais, 

ecológicas e econômicas próprias que se construíram após as mudanças. Essa 

questão não é simples, mas a análise e compreensão do fenômeno histórico com 

suas imbricações, servem também, a meu ver, para a percepção do risco criado, a 

possibilidade de tomar melhores decisões quanto ao risco, ou aceitá-lo 

democraticamente, e inclusive, para se pensar formas de lidar com o risco existente. 

Ou seja, a emergente preparação preventiva, com consciência natucultural, para 

evitar ou reagir a uma situação de desastre socioambiental.  

A história ambiental dos desastres como uma abordagem possível para a 

leitura dos riscos em relação ao desenvolvimento comunitário possibilita 

compreender, interdisciplinar e historicamente, o motivo pelo qual os desastres 

devem ser vistos de maneira natucultural, possibilitando analisar o risco causado por 

grandes empreendimentos dentro de dimensões que abordem as hibridizações 

resultantes deste processo, evitando o círculo vicioso causado pela imposição da 

culpa, o que nos possibilita problematizar com foco em lidar de maneira eficiente 

com o risco existente. Assim, Klanovicz observa que: 

Se a história ambiental parece ser uma das principais maneiras de 
compreender historicamente a sociedade contemporânea, é preciso 
relativizar essa afirmação, uma vez que a própria interpretação ambiental da 
história e das interações entre humanos e não humanos opõe aqueles que 
descrevem um mundo cada vez mais ameaçado por desastres ambientais e 
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aqueles que acreditam que os riscos podem ser controlados ou que os 
desastres podem ser tecnicamente corrigidos para o futuro.84 

Observa-se, nesse sentido, uma nítida oposição entre aqueles que acreditam 

na crescente ameaça de possíveis desastres socioambientais e outros que 

acreditam que a tecnologia por si só pode controlar os riscos. Propomo-nos a pensar 

a partir de uma abordagem natucultural, considerando riscos como experiências 

históricas e comunitariamente constituídas. 

Em consonância com isso, dividi o texto em três etapas. Na primeira, intitulada 

“Percebendo onde estamos”, discutirei o momento histórico e geológico em que 

estamos. Para isso, promoverei discussão sobre a crise ambiental e mudanças 

climáticas com foco nas as implicações do Antropoceno e da Grande Aceleração na 

transformação de paisagens a partir de barragens e a construção, então, de 

paisagens de risco.  Já na segunda etapa, pautarei a leitura considerando a reflexão 

em torno de risco a partir de autores como Ulrich Beck e sua articulação com 

políticas desenvolvimentistas, das quais as barragens derivam, isso como base 

teórica demonstrativa de como as escolhas levaram a uma sociedade de risco. 

Como base argumentativa pragmática, optou-se por abordar a matriz 

energética brasileira, dando supedâneo a escolha do elemento de estudo. Para 

fechar a segunda etapa, como base analítica realizarei uma imersão sobre a Usina 

Hidrelétrica selecionada como paradigma comparativo, tudo isso com propósito em 

demonstrar, através do processo histórico, a “percepção do risco que criamos”, 

atrelando e contextualizando esse grande projeto em tecnologia de força bruta como 

uma construção natucultural.  

Na última etapa, intitulada “Percebendo nossas proteções”, abordarei, os 

sistemas de proteção, que preferi delimitar na Defesa Civil e na Polícia Militar do 

Estado do Paraná. As análises serão realizadas em relação as legislações sobre o 

assunto, sobretudo aquelas atinentes à segurança de barragens e os planos de 

contingência municipais, ponto essencial de reflexão. Por derradeiro, a apreciação 

abarcará a relação polícia e comunidade, demonstrando a sua importância, 

especialmente dentro da estratégia da filosofia de Polícia Comunitária, na busca da 

construção natucultural formal e informal de prevenção a desastres socioambientais, 

o que tem como consequência a possibilidade de desenvolvimento comunitário. 
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2 PERCEBENDO ONDE ESTAMOS 

 

Havia ali, um estranho silêncio. Os pássaros por exemplo – para onde é que 
tinham ido? Muita gente falava deles, confusa e inquieta. Os postos de 
alimentação nos quintais, estavam desertos. Os poucos pássaros que por 
qualquer lado se vissem estavam moribundos; tremiam violentamente, e 
não podiam voar. Aquela era uma primavera sem vozes. Pelas manhãs, que 
outrora haviam vibrado em consequência do coro matinal dos papos-roxos, 
dos tordos-dos-remedos, dos pombos, dos gaios, das corruíras e de 
vintenas de outras aves canoras, não havia, agora, som algum; somente o 
silêncio pairava por cima dos campos, das matas e dos pantanais. (Rachel 
Carson, 1962) 

A bióloga Rachel Carson85 em “Primavera Silenciosa”, publicado em 1962, 

insere, de maneira poética, denúncias sobre a degradação ambiental na opinião 

pública dos Estados Unidos, numa época de emergência de movimentos civis e na 

qual o próprio ambientalismo veio a ser configurado. Carson veio a ser considerada 

uma das fundadoras dos ambientalismos modernos, com um dos textos 

fundacionais da reflexão contemporânea sobre a questão ambiental,86 e é a partir 

dela que um período de crítica ambiental mais amplo foi-se delineando, oferecendo 

novas noções para o debate público em torno dos processos de mudança que se 

aceleravam desde o final da Segunda Guerra Mundial (1939-1945). Uma das 

principais mudanças observadas entre a emergência dos ambientalismos 

contemporâneos e o momento atual, tem sido o apontamento da necessidade de 

uma virada ética em torno das relações entre seres humanos e mundo natural, o que 

veio a construir a própria percepção de crise ambiental. 

O cientista britânico James Lovelock,87 com a colaboração de Lynn Margulis, 

desde 1960, com sua Hipótese de Gaia considera o planeta como um único 

organismo vivo e autorregulável, assim, o equilíbrio é necessário, a preocupação é 

essencial e a prevenção é vital. A visão holística dada a essa hipótese reforçou a 

perspectiva de que as ciências ambientais são eminentemente interdisciplinares, 

com implicações novas para o debate sobre a crise ambiental em sentido científico e 

político. 

Mais recentemente, uma das noções que tem amparado a releitura dos 
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processos de modernização que emergiram no segundo pós-guerra, é a de 

Antropoceno. Com foco na busca da percepção de onde estamos inseridos neste 

contexto, proponho, sempre de maneira interdisciplinar, dialógica, sintética e não 

terminativa, trabalhar o Antropoceno e seu momento atual, a Grande Aceleração, 

para compreender a dinâmica do surgimento de barragens em foco nesta 

investigação. 

 

2.1 DESLOCAMENTO PARA O FUTURO: O CONCEITO DE ANTROPOCENO 

 

Um dos debates calorosos na sociedade contemporânea tem sido o da 

determinação da idade do planeta Terra, elemento que tem se mostrado importante 

especialmente quando o assunto é a mudança climática global. Localizarmo-nos em 

meio a uma era de domínio humano sobre a Terra (Holoceno) ou de radical 

mudança da presença humana no planeta (Antropoceno) tem constituído um tema 

de debate amplo especialmente desde 2000, e esse assunto tem proporcionado a 

construção ou reativação de noções diferentes sobre a configuração histórica do 

planeta. 

Alexandre Carlos Tort e Felipe Nogarol88 concluíram, após revisarem os 

cálculos de Helmholtz para a determinação da idade do Sol (parte essencial da 

questão) e a solução detalhada apresentada por William Thomson (Lord Kelvin) para 

uma possível elucidação do problema, que essa questão não seria possível de ser 

resolvida adequadamente sem a descoberta dos métodos de datação radiométrica. 

Utilizando esse método se pacificou na comunidade científica que a Terra tem 

aproximadamente 4,5 bilhões de anos. Isso não quer dizer que as discussões sobre 

o assunto foram encerradas ou esgotas. 

Em um espaço de 4,5 bilhões de anos, a espécie humana é muito recente 

(possui registro histórico de 350 mil anos), porém em uma pequeníssima fração 

temporal dessa presença terrena, tem apresentado expansão exponencial, bem 

como radical ativação e alteração de usos de recursos naturais em escala sem 

precedentes. Há previsões sobre a população humana na Terra para 2100 na casa 

                                              

88 TORT, A. C; NOGAROL, F. Revendo o debate sobre a idade da Terra. Revista Brasileira de 
Ensino de Física, [s. l.], v. 35, n. 1, p. 9, 2013. Disponível em: 
«https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1806-11172013000100026&lang=pt» 
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de 12 bilhões de habitantes,89 com implicações incertas em termos socioambientais. 

Nos debates sobre a crise ambiental e climática, assim como em relação à 

utilização de combustíveis fósseis e ao crescente número de desastres 

socioambientais que se tem registrado, a crise ambiental apresentou, no início do 

século XXI, posturas científicas diversas e conflituosas, acompanhando processos 

mais amplos de ecologização da política e politização da ecologia. Nesse sentido, 

alguns grupos científicos têm apresentado uma postura cética quando às mudanças 

climáticas, argumentando que 1) não há evidências físicas da influência humana no 

clima global,90 2) A hipótese “antropogênica” é um desserviço à ciência; 3) O 

alarmismo climático é contraproducente; 4) A “descarbonização” da economia é 

desnecessária e economicamente deletéria91 e 5) É preciso uma guinada para o 

futuro.92 

De outro lado está a maioria da comunidade científica global, pautando os 

impactos escalares das tecnologias e principalmente da utilização de combustíveis  

fósseis e seus impactos sobre o clima. Esse é o posicionamento oficial do IPCC93 

(Intergovernmental Panel on Climate Change ou Painel Intergovernamental sobre 

Mudanças Climáticas), criado em 1988 no âmbito da ONU (Organização das Nações 

Unidas). O IPCC representa o posicionamento majoritário e de maior autoridade em 

relação às mudanças climáticas no mundo, e a sua abrangência e consenso tem 

sido difundida globalmente em diversas produções científicas e culturais.94 

                                              

89 SMITH, D. The State of the World Atlas. Oxford: New Internationalist, 2013.  
90 Uma parcela pequena da comunidade científica acredita que o ser humano não é capaz de 
controlar e muito menos de influenciar as situações climáticas, apregoando o negacionismo c limático. 
Exemplo deste pensamento no Brasil é o do professor e pesquisador Ricardo Augusto Felício, 
juntamente com José Conti, José de Oliveira, Luiz Molion e ainda Ricardo Jakubaszko. Eles 
defendem que são necessários mais debates sobre o assunto e que ainda não há comprovação 
científica das mudanças climáticas, do chamado “aquecimento global”, da emissão de metano pelos 
bovinos e ainda que a sociedade se comporta de maneira emocional em relação a esse tema, o que 
resultará em legislações restritivas que engessarão as gerações futuras, com objetivos de cumprir 
agendas políticas, patrocinadas por interesses econômicos inconfessáveis. Cf: SOUZA, A. S.  CO2 
aquecimento e mudanças climáticas: estão nos enganando? 2015. Disponível em: 
«https://revistacafeicultura.com.br/?mat=58737» Acesso em: 9 jul. 2020. 
91 Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável aconteceu entre 13 e 22 de 
junho de 2012 na cidade do Rio de Janeiro-RJ, e teve como objetivo discutir a renovação do 
compromisso político sobre o desenvolvimento sustentável. 
92 SUGUIO, K. et al. Carta aberta à presidente Dilma Rousseff: Mudanças climáticas: hora de 
recobrar o bom senso. 2012. Disponível em: «https://agfdag.wordpress.com/2012/05/19/carta-aberta-
a-presidente-dilma-rousseff/» Acesso em: 9 jul. 2020. 
93 Melhores dados podem ser obtidos no site: https://www.ipcc.ch/ 
94  Nesse sentido, o documentário datado de 2016, da National Geografic de nome “Seremos 
História?” narrado pelo ator Leonardo Dicaprio relata muito sobre todo esse contexto de crise 
ambiental, mudanças climática e demonstra clara denúncia sobre o que está acontecendo, algumas 
mudanças futuras possíveis e serve para nos remeter a ideia de Antropoceno. Esse documentário 

https://www.ipcc.ch/
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Uma noção reemergente no ano 2000, durante encontro do Programa 

Internacional Geosfera-Biosfera, organizado no México agiu como catalizador dos 

debates em torno da mudança climática global a partir daí: o antropoceno. O termo, 

de acordo com Mauro Belessa95, já era utilizado de forma não rígida havia muito 

tempo, porém, somente repercutiu e se firmou quando Paul J. Crutzen e Eugene F. 

Stoermer96 publicaram artigo afirmando ser a própria espécie humana e os impactos 

causados pelas atividades antropogênicas em escala global, um força geológica e 

fator preponderante para uma nova era/época geológica e ecológica. Os 

Pesquisadores mediram as emissões artificiais de metano e dióxido de carbono na 

atmosfera com instrumentos novos de aferição desses dados. Paul Crutzen, químico 

de atmosfera, sugeriu uma coincidência temporal entre o incremento radical de 

emissão desses gases na atmosfera e o início da revolução industrial. Nesse 

sentido, a proposta foi a de que o Holoceno havia chegado ao fim com a revolução 

industrial, e que, daí por diante, estaríamos vivendo um novo período em que a 

espécie humana não seria mais conhecida como aquela capaz de se adaptar ao 

ambiente, mas sim de modificar as condições físico-químicas do planeta para seu 

benefício com implicações profundas e com longa duração. Em 2002, Crutzen,97 em 

artigo de autoria individual, defendeu ainda mais o uso da noção e seu marco inicial. 

Para ele: 

The Anthropocene could be said to have started in the latter part of the 
eighteenth century, when analyses of air trapped in polar ice showed the 
beginning of growing global concentrations of carbon dioxide and methane. 
This date also happens to coincide with James Watt's design of the steam 
engine in 1784.98 

                                                                                                                                               

chama muito atenção em sua parte introdutória quando apresenta o quadro intitulado Jardim das 
Delícias Terrenas de Bosh. NATIONAL GEOGRAPHIC. Seremos História? 2016. Disponível em: 
«https://www.youtube.com/watch?time_continue=19&v=moFlButAmvU&feature=emb_logo» Acesso 
em: 11 jun. 2020. 
95 BELESSA, M. Os critérios para a definição da nova época geológica: o Antropoceno. IEA. São 
Paulo: USP, 2018. Disponível em: «http://www.iea.usp.br/noticias/conversa-sobre-o-antropoceno» 
Acesso em: 10 jul. 2020. 
96 CRUTZEN, P. J.; STOERMER, E. F. The Anthropocene. IGBP Newsletter, [s. l.], v. 41, n. 1, p. 17-
18, 2000. Disponível em: 
«http://www.igbp.net/publications/globalchangemagazine/globalchangemagazine/globalchangenewsle
ttersno4159.5.5831d9ad13275d51c098000309.html» Acesso em: 10 jul. 2020. 
97 CRUTZEN, P. Geology of mankind. Nature, London, v. 415, n. 23, 2002. Disponível em: 
«https://www.nature.com/articles/415023a» Acesso em: 11 jul. 2020. 
98 Pode-se dizer que o Antropoceno começou na última parte do século XVIII, quando análises de ar 
retido no gelo polar mostraram o início de crescentes concentrações globais de dióxido de carbono e 
metano. Essa data também coincide com o projeto de James Watt do motor a vapor em 1784. 
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Esses posicionamentos (publicação do ano 2000 e do ano 2002) 

proporcionaram o incremento de um novo debate científico, tanto na Geologia, 

quanto em outras áreas. De acordo com Pádua: 

Em outras palavras, o termo pode ser entendido como a época em que a 
espécie humana deixa de ser um animal como outro qualquer, que vive da 
apropriação de uma fração relativamente pequena dos fluxos naturais de 
matéria e energia existentes no planeta, e passa a ser um agente geológico 
global. A partir da mudança de patamar aludida, a presença humana passou 
a impactar o “Sistema Terra” como um todo, sobretudo a atmosfera, a 
biosfera (o conjunto dos seres vivos), o ciclo das águas e alguns ciclos 
biogeoquímicos em escala planetária (como os ciclos do nitrogênio, do 
fósforo e do enxofre).99 

Pádua demonstra que o conceito trazido por Crutzen e Stoermer traça uma 

linha de mudança de patamar em relação ao impacto antropogênico causado no 

planeta, e por isso o conceito ganha força. Para ele a multiplicação dos “problemas 

ambientais” não deve ser entendida como uma situação isolada, mas sim sintomas 

de que estamos vivendo uma nova fase da história, na qual a presença humana no 

planeta chegou a um patamar preocupante, e por isso defende o Antropoceno como 

o principal instrumento conceitual para a compreensão dessa mudança. 

Pela geologia e de acordo com Sônia Torres,100 oficialmente nos encontramos 

no período interglacial que seguiu a última idade do gelo chamado Holoceno, 

mesmo esse termo também gerando muita discussão. Nesta área de conhecimento, 

nos mostra a geoquímica Sonia Maria de Barros Oliveira101 que existem critérios 

para a definição de uma nova época geológica e a definição será tomada pela 

Comissão Internacional de Estratigrafia durante o Congresso Internacional de 

Geologia, em Nova Delhi, Índia;102 O termo Antropoceno reverberou em 

praticamente todas as áreas do conhecimento, gerando embates, discussões, 

reflexões e críticas, principalmente nas ciências humanísticas com especial atenção 

aos estudos históricos e ambientais, e por isso o termo é tão importante. Para Torres 

“as mudanças climáticas são uma questão de fato, mas se há Antropoceno é uma 

                                              

99 PÁDUA, J. A. Vivendo no Antropoceno: incertezas, riscos e oportunidades. Museu do Amanhã. 
Rio de Janeiro. Disponível em: «https://museudoamanha.org.br/livro/10-vivendo-no-
antropoceno.html» Acesso em: 14 maio 2020. 
100 TORRES, S. op. cit., 2017. 
101 BELESSA, M. op. cit., 2018. 
102 Esse evento iria ocorrer entre os dias 9 à 14 de novembro de 2020 porém, face a pandemia 
causada pelo SARS-COVID-2 (Coronavírus) foi adiada para 16 a 21 de agosto de 2021. 
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questão de convenção.”103 E acrescenta: 

Nunca fomos tão alimentados e ricos como nessa nova época, nunca a vida 
foi tão próspera, apesar de 1 bilhão de pessoas ainda passar fome. A 
população mundial deve se estabilizar em torno de 10 bilhões de pessoas 
em meados do século. A questão é como administrar com mais sabedoria 
os recursos naturais para não construir nossa própria aniquilação. 104 

É imprescindível refletir sobre a crise ambiental, mudanças climáticas e 

sustentabilidade. Nesse sentido, mesmo sem uma definição geológica, o termo já 

importa uma significância que transborda de maneira interdisciplinar e fortalece 

outros pensamentos, incluindo a correlação política, histórica, econômica, social, 

cultural, psicológica e, claramente ambiental, em relação a presença do ser humano 

no planeta e da sua relação atual e futura com ele. 

Não posso me furtar aqui de apontar alguns grandes escritores que inter-

relacionam suas ideias a emergência do Antropoceno e são de grande relevância 

para os estudos ambientais, como os franceses Bruno Latour105 e Felix Guatarri,106 e 

a estadunidense Donna Haraway.107 Alicerçando-me nisso, é preciso ter claro no 

pensamento que estamos, dentro das concepções científicas, em um importante 

momento histórico de mudança paradigmática do antropocentrismo para o 

biocentrismo. O Antropocentrismo é aquele em que o ser humano está no centro de 

tudo e a natureza “é valorizada apenas no sentido de nos proporcionar fontes de 

energia e materiais, alimentos e sustento para satisfazer às nossas necessidades 

básicas”,108 e aí, face o exponencial crescimento populacional, utilizada sem ética, 

sendo o planeta considerado uma grande “privada-mãe”,109 e o ecocentrismo ou, 

mais adequadamente, biocentrismo, no qual a vida é a questão central, a vida e 

suas inter-relações entre humanos e não humanos, imbuídos de ética, de percepção 

global e local com objetivo de mudança conceitual e comportamental em relação ao 

“progresso”, “desenvolvimento”, “bem-estar” e “riqueza”, conforme nos apontou 

Rafael Silva Martínez. Pela clareza e simplicidade das ideias, trago a seguir o 

                                              

103 BELESSA, M. op. cit., 2018. 
104 Idem, ibidem. 
105 LATOUR, B. op. cit., 2001. 
106 GUATTARI, F. As três ecologias. Campinas: Papirus, 2007. 
107 HARAWAY, D. op. cit., 2003. 
108 MARTÍNEZ, R. S. Do antropocentrismo ao biocentrismo. São Leopoldo: IHU-Unisinos, 2020. 
Disponível em: «http://www.ihu.unisinos.br/78-noticias/596577-do-antropocentrismo-ao-biocentrismo» 
Acesso em: 13 jul. 2020. 
109 MALM, A. O mito do antropoceno. Piseagrama. Disponível em: «https://piseagrama.org/o-mito-do-
antropoceno/» Acesso em: 13 jul. 2020. 
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resumo realizado por Martínez: 

Em resumo, precisamos passar da perspectiva antropocêntrica  à 
perspectiva biocêntrica , da banalidade e infinitude das necessidades 
humanas à sua avaliação, satisfação e garantia, do crescimento material à 
qualidade de vida, da Natureza como objeto de exploração à Natureza 
entendida como patrimônio natural e lugar comum de todas as espécies, da 
conservação utilitarista desse patrimônio à sua preservação ecológica, da 
sua avaliação instrumental à sua valorização múltipla e intrínseca.  
Necessitamos evoluir do papel humano de consumidores ao papel de 
cidadãos, de uma visão ensimesmada a uma visão de si mesmo ampliada e 
integrada ao restante dos seres, do cenário do mercado ao cenário social, 
do saber científico como conhecimento único e privilegiado a uma 
valorização de uma pluralidade de conhecimentos e de uma justiça social e 
ecológica opcionais a uma justiça social e ecológica asseguradas. Esta é, 
em essência, a visão biocêntrica.110 [grifo nosso] 

Sobre essa transposição paradigmática, recente estudo elaborado por Ariane 

Kuhnen, Maíra Longhinotti Fellipe e Daniela Xavier Morais,111 em psicologia 

ambiental, buscou caracterizar através da representação social (teoria de Serge 

Moscovici), a evolução do pensamento ecológico entre gerações, utilizando como 

amostra intencional 133 jovens (idade até 17 a 37 anos) e 100 adultos maduros 

(idade 50 à 87). O resultado do estudo demonstrou primeiramente que é possível a 

coexistência de visões antropocêntricas e biocêntricas num mesmo grupo. Além 

disso, o estudo apontou que se tem aceito a premissa de interferência mutua entre 

pessoa e ambiente e que: 

Ao considerar as questões ambientais como objetos sociais, entende-se 
que elas implicam diretamente sobre o cotidiano das pessoas, pois agem 
diretamente sobre a saúde, economia, qualidade de vida, entre outras 
instâncias. Por esse motivo, elas vêm ganhando espaço cada vez maior 
entre temas a serem discutidos em níveis midiáticos, políticos, sociais e 
acadêmicos. Nesse contexto, admite-se que o ser humano está modificando 
suas formas de se relacionar com o mundo. Parece estar havendo uma 
gradual passagem do paradigma antropocêntrico para o ecocêntrico, tendo 
sido possível verificar essa transição na população investigada. 112 [grifo 
nosso] 

Com isso, se verifica que os estudos têm buscado apontar essa transição e 

que as questões ambientais são vistas como objetos sociais ao ponto que refletem 

em nosso dia a dia. Essa reflexão também abraça o momento atual de busca pela 

                                              

110 MARTÍNEZ, R. S. op. cit., 2020. 
111 KUHNEN, A. et al. Transição paradigmática e meio ambiente: posição de dois grupos etários. 
Revista de Ciências Humanas. Florianópolis, v. 53, n. 1, p. 1-17, 2019. p. 8. Disponível em: 
«https://periodicos.ufsc.br/index.php/revistacfh/article/view/2178-4582.2019.e59697/40627» Acesso 
em: 10 jul. 2020. 
112 Idem, p. 13. 
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extinção do binômio humano x objeto, humano x natureza e sociedade x cultura. 

Além da extinção destes dualismos, percebe-se o engendramento de uma 

percepção da ecologização da política e da politização da ecologia, conforme nos 

mostra Jó Klanovicz e Maíra Kaminski da Fonseca.113 

É aqui que as premissas de Latour sobre o “coletivo de humanos e não-

humanos”114 fazem sentido, perfazendo através da mediação técnica que tanto o 

humano como o objeto mudam a partir da relação nova constituída pela hibridação 

humano/objeto, ou como ele prefere conceituar, conjunção entre humanos e não 

humanos. Assim Latour recusa tanto o materialismo (determinismo do não humano 

sobre o humano) como o antropocentrismo (determinismo do humano sobre os não 

humanos). Para melhor explicar isso, ele utiliza o exemplo da arma de fogo nas duas 

perspectivas e sintetiza dizendo: “não são nem as pessoas nem as armas que 

matam. A responsabilidade pela ação deve ser dividida entre os vários atuantes”.115 

Isso nos demonstra a superação do dualismo sujeito/objeto ou humano/não humano, 

tendo por base a interdisciplinaridade trazida pela Teoria Ator-Rede (TAR), na qual 

os atores (humanos e não-humanos) estão ligados a uma rede social de elementos 

e mediações entre eles. 

Latour pontua que “a sociedade é construída, mas não construída 

socialmente”,116 indicando que a relação entre humanos e não humanos 

socializados é tão importante que sem ela não existe possibilidade de definição de 

ordem social da maneira conhecida e por isso ele critica o termo “sociedades” e 

utiliza o termo coletivos. Assim, se formam coletivos pela troca constante de 

propriedades entre humanos e não humanos, e não sociedades. 

É nessa inter-relação e constantes assimilações de “subprogramas” que trago 

a articulação ético-política do filósofo e psicanalista Guattari,117 com a “Ecosofia”. 

Em “As três ecologias”, a necessidade dessa articulação ocorrer entre os três 

regimes ecológicos, sendo o do meio ambiente, o das relações sociais e da 

subjetividade humana. E com isso observa que “mais do que nunca a natureza não 

                                              

113 KLANOVICZ, J.; FONSECA, M. K. da. Tempo Presente e História Ambiental: a 
contemporaneidade do desastre do Césio-137 (Goiânia, mais que 1987). Revista Tempo e 
Argumento. Florianópolis, v. 11, n. 26, p. 201-228, 2019. p. 211. Disponível em: 
«http://revistas.udesc.br/index.php/tempo/article/view/2175180311262019201» Acesso em: 13 jul. 
2020. 
114 LATOUR, B. op. cit., 2001. 
115 Idem, p. 208. 
116 Idem, p. 227. 
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pode ser separada da cultura e precisamos aprender a pensar ‘transversalmente’ as 

interações entre ecossistemas, mecanosfera e Universos de referência sociais e 

individuais”.118 Tudo isso com foco na defesa de que a resposta correta quanto à 

crise ecológica somente ocorrerá em escala mundial e com condições satisfatórias 

através da revolução política, social e cultural objetivando a reorientação da 

produção dos bens materiais e imateriais.119 

Ao complementar essa perspectiva, Haraway120 articula a noção de 

“natucultura”, com foco a demonstrar que é preciso olhar para essa relação de 

maneira científica diferente, no sentido da ciência pós-moderna, paradigma 

emergente trazido de Souza Santos121 um novo panorama epistemológico. 

Interessante também foi o resultado da pesquisa de Tânia Stolze Lima,122 a 

qual estudou a distinção etnográfica entre natureza e cultura na cosmologia Juruna 

(pequeno grupo de silvícolas Tupi que moram no alto Xingu). O estudo explicou que 

de acordo com Levi-Strauss a natureza compreende a cultura, já na visão de Sahlins 

é a cultura que determina a natureza, sempre numa concepção científica de 

impossibilidade de fusão dos termos e afastada do entendimento dos indígenas. De 

maneira, acredito surpreendente, a autora chegou à conclusão de que para os 

indígenas Juruna seria impossível realizar a distinção entre natureza e cultura, 

conforme apontado abaixo: 

No estudo das cosmologias indígenas, é impossível situar a questão da 
distinção natureza e cultura, humano e animal, em um nível de generalidade 
tal que a diversidade interna a cada um desses termos perca sua 
relevância. Tentei mostrar que podemos compreender esse fenômeno como 
a manifestação de uma propriedade positiva da cosmologia juruna, a saber, 
o perspectivismo, que, formulado em termos negativos, consiste em 
ausência de um ponto de vista do todo, aquela espécie de ponto de vista de 
Sirius que gera as ilusões de objetividade e absoluto. As operações 
classificatórias que pudemos observar não supõem um distanciamento do 
sujeito com relação ao mundo constituído, mas, pelo contrário, sua 
interação com o que se trata de classificar, interação que é sempre 

                                                                                                                                               

117 GUATTARI, F. op. cit., 2007. 
118 Idem, p. 25. 
119 Idem, p. 9-10. 
120 HARAWAY, D. op. cit., 2003. 
121 SANTOS, B. de S. op. cit., 2009. 
122 LIMA, T. S. Para uma teoria etnográfica da distinção natureza e cultura na cosmologia juruna. 
Revista Brasileira de Ciências Sociais. São Paulo, v. 14, n. 40, p. 43-52, 1999. Disponível em: 
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cambiante e, como mostrou Lévi-Strauss, atenta às qualidades sensíveis e 
também, como mostrou Lévy-Bruhl, ao insólito.123 [grifo nosso] 

 

Fica a reflexão de como é importante em todo esse contexto da crise 

ambiental, crescente degradação antrópica, necessidade de preservação do meio 

ambiente, mudanças de paradigmas e transição antropocêntrica para biocêntrica, a 

atuação e pensamento indígena. Para tanto, a quem interessar, sugiro a leitura das 

obras de Ailton Krenak, em especial o livro “O Amanhã não Está à Venda”,124 que 

retrata o atual momento de pandemia. 

Em 2015, Andreas Malm125 apresenta artigo no qual faz séria e até cínica 

crítica ao termo Antropoceno por este representar que as mudanças climáticas e 

ambientais decorrem da mera presença e crescimento humano combinado com a 

utilização de combustíveis fosseis. Explica que isso é uma inverdade e que a 

responsabilidade por isso é de uma minoria que controla os meios de produção e 

tem poder de decidir sobre o uso da energia. Neste sentido ela cria o conceito de 

“Capitaloceno”, inferindo ser o capital (não simplesmente o capitalismo) proveniente 

dos combustíveis fósseis o grande problema e não a humanidade como um todo. 

Defende isso da seguinte forma: 

Um cidadão americano comum emite mais poluentes do que 500 cidadãos 
da Etiópia, Chade, Afeganistão, Mali ou Burundi. Quanto emite um 
milionário americano – e quantas vezes mais do que um trabalhador dos 
Estados Unidos ou do Camboja – ainda não foi computado. O fato é que a 
ação de uma pessoa sobre a atmosfera varia tremendamente dependendo 
do local onde ela nasceu. E, dessa forma, “humanidade” fica sendo um 
conceito muito abstrato para carregar o peso dessa culpa. A nossa época 
geológica não é exatamente da humanidade, mas do capital. É claro que 
uma economia fóssil não precisa necessariamente ser capitalista: a União 
Soviética e seus países satélites tinham mecanismos de crescimento 
também ligados a carvão, petróleo e gás. Eles não produziam menos 
sujeira, fuligem ou emissões – talvez, até mais – do que seus inimigos da 
Guerra Fria. Então qual a razão para se investigar a destrutividade do 
capital se os países comunistas agiram de forma igualmente abismal?126 
[grifo nosso] 

O pensamento lógico de Malm, expresso acima, nos parece sensato, contudo 

atrelar toda essa problemática ao capital separando-o das pessoas, numa dicotomia 

de humanos e não-humanos, não parece ser producente no sentido de achar 

                                              

123 Idem, p. 50. 
124 KRENAK, A. O amanhã não está à venda. São Paulo: Cia das Letras, 2020. 
125 MALM, A. op. cit., 2015. 
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soluções à temática, o que aparenta ter sido sua intenção. Neste mote, Juliana Diniz 

observa que ambos os modelos de produção (capitalistas e socialistas) são 

insuficientes em resolver problemas sociais e ecológicos, isso por que, ambos 

sempre estão enraizados em modos de pensar dualistas e simplistas que na ilusão 

do controle e exploração da natureza acreditam na modernização e progresso. Esse 

aspecto pode ser observado abaixo: 

Assistimos à insuficiência dos modelos produtivos capitalistas e socialistas 
em apresentar soluções para as injustiças sociais e ecológicas porque 
ambos permanecem naturalizando uma narrativa de guerra em que há 
sempre vencedores e vencidos, um modo de pensar dualista e simplista, a 
ilusão do controle sobre a matéria e da exploração desmedida dos recursos 
naturais. Enfim, viu-se a complexidade do mundo solapando as bases e as 
expectativas confiadas à falsa sensação de controle dos ocidentais. As 
tendências de progresso e modernização, fundamentadas em princípios de 
competição, individualismo, uniformidade, hegemonia e especialização 
funcional, como referências do paradigma da racionalidade econômica, 
instauram e acirram uma severa crise de diversidade.127 

Em obra mais recente Haraway128 também critica os termos Antropoceno, 

Capitaloceno e Plantationoceno, não pelo que representam em relação as 

mudanças climáticas e a presença humana no planeta, mas sim pela sua pouca 

representatividade em relação as demais forças (sim-chthonicas) e poderes atuantes 

em uma “miríade de entidades em arranjos intra-ativos” entre os “humanos, não-

humanos, mais-que-humanos, outros-que-não-humanos, desumanos e humano-

como-húmus”, emaranhados numa miríade de temporalidades e espacialidades.129  

Ela deixa sua posição de que o termo deve representar mais que um grande 

nome, deve inferir novidade e potencialidade, por isso cria o termo “Chthuluceno”. 

Sua representação do momento vivido é firme, cognitiva e estarrecedora ao 

escrever: “‘À beira da extinção’ não é apenas uma metáfora; e ‘colapso de sistema’ 

não é um filme de suspense. Pergunte a qualquer refugiado, de qualquer 

espécie.”130 [grifo nosso]. Nessa pequena frase é demonstrado que os refúgios e 

refugiados não-humanos estão se exaurindo e os refugiados humanos estão 

chegando a um patamar insustentável.  

                                                                                                                                               

126 Idem, ibidem. 
127 DINIZ, J. op cit., 2018. 
128 HARAWAY, D. Antropoceno, Capitaloceno, Plantationoceno, Chthuluceno: fazendo parentes. 
ClimaCOm Cultura Científica. São Paulo, n. 5, 2016. Disponível em: 
https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/4197142/mod_resource/content/0/HARAWAY_Antropoceno_c
apitaloceno_plantationoceno_chthuluceno_Fazendo_parentes.pdf. p.138 - 146 
129 Idem, p. 140. 
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Diante disso ela propõe que “uma maneira de viver e morrer bem, como seres 

mortais no Chthuluceno, é unir forças para reconstituir refúgios, para tornar possível 

uma parcial e robusta recuperação e recomposição biológica-cultural-política-

tecnológica, que deve incluir o luto por perdas irreversíveis.”131 [grifo nosso]. 

O artigo é complexo e ao mesmo tempo leva a pensar por inúmeros ângulos, 

em meio a alguns problemas e polêmicas. A autora defende que a situação a que 

chegamos como humanos, tem como razão o aumento exponencial da presença do 

homo sapiens no planeta e ela entende que depende dessa espécie resolver essa 

celeuma. Isso fica evidente quando Haraway assim explica: 

Eu também penso que evidências de muitos tipos, epistemológica e 
afetivamente comparáveis às evidências variadas para as rápidas 
mudanças climáticas, mostram que 7 a 11 bilhões de seres humanos fazem 
exigências que não podem ser suportadas sem imensos danos aos seres 
humanos e não humanos em todo o mundo. Este não é um assunto simples 
e casual; a Ecojustiça não tem uma abordagem de uma única variável 
possível para os repetidos extermínios, empobrecimentos e extinções na 
Terra atualmente. Mas culpar o Capitalismo, o Imperialismo, o 
Neoliberalismo, a Modernização, ou algum outro “não nós” pela destruição 
em curso, pavimentada pelo aumento populacional, também não vai 
funcionar. Estas questões exigem um trabalho difícil e incessante; mas 
também exigem alegria, disposição e capacidade de resposta para se 
envolver com os outros inesperados. Todas as partes dessas questões são 
importantes demais para a Terra, para deixarmos nas mãos da direita ou 
dos profissionais do desenvolvimento, ou de qualquer outra pessoa do ramo 
de negócios, como de costume. Aqui é um parentesco-diferente-não-natal e 
sem-categoria!132 [grifo nosso]. 

O slogan trazido por esse referencial teórico representa a possibilidade da 

diminuição da taxa de natalidade humana (e isso a seu ver deve ser comemorado e 

incentivado), a união e fortalecimento inter-relacional humano/humano no intuito 

construir uma coletividade (e não sociedade) desprovida de racismos e preconceitos 

e imbuída na responsabilidade quanto as crianças e idosos, uma coletividade com 

ecojustiça. 

Em oposição ao pensamento da necessária e drástica diminuição da 

natalidade humana de Haraway, Souza Santos assim se pronuncia: “Quererá isto 

dizer que no início do século XXI a única maneira de evitar a cada vez mais iminente 

catástrofe ecológica é por via da destruição maciça de vida humana? Teremos 

                                                                                                                                               

130 Idem, p. 141. 
131 Idem, ibidem. 
132 HARAWAY, D. op. cit., 2016, p. 145. 
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perdido a imaginação preventiva e a capacidade política para a pôr em prática? ”133 

Esse debate, que é histórico, desde os anos 1960 permite observar 

conjunturas diversas, e pautar uma preocupação global entre tantas outras desde 

aquele momento e que ainda tem ressonância transnacional, como se pode 

observar em torno da recente diminuição da taxa de fecundidade global (ONU, 

Gráfico 1): 

 

Gráfico 1 – Taxa de Fecundidade no Brasil e Mundo. 

 
Fonte: ONU, 2020. 

 

Nessa pauta de ideias possíveis aponto a inter-relação da ecologização da 

política e politização da ecologia como uma simbiose que repercute em diferentes 

áreas de conhecimento, desde as artes até o direito ambiental.134 Os pontos de 

convergência, com relação a esse problema acabaram sendo constituídos por: 

                                              

133 SANTOS, B. de S. A cruel pedagogia do vírus. Coimbra: Almedina, 2020. p. 07. 
134 Conforme pode ser observado em FIORILLO, C. A. P. Curso de Direito Ambiental Brasileiro. 
11.ed. São Paulo: Saraiva, 2010. SILVA, J. A. da. Direito Ambiental Constitucional. 5.ed. São 
Paulo: Malheiros, 2004. ANTUNES, P. de B. Direito Ambiental. 7.ed. Rio de Janeiro: Lumem Juris, 
2004. SIRVINKAS, L. P. Manual de Direito Ambiental. 8.ed. São Paulo: Saraiva, 2010. MACHADO, 
P. A. L. Direito Ambiental Brasileiro. 18.ed. São Paulo: Malheiros, 2010. Esses autores pontuam 
que o objeto jurídico tutelado transcende o conceito de “meio ambiente” (em todos os seus aspec tos: 
natural, artificial, cultural e do trabalho) e deve ter especial atenção das autoridades e da coletividade 
no tocante a sua preservação e equilíbrio, visando garantir a sua qualidade para atingir o conceito de 
“bem ambiental” (direito difuso), que por sua vez, é, segundo o ordenamento jurídico maior, 
“essencial à sadia qualidade de vida”. Assimilando isso, me aparenta clara a ideia de que, de uma 
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1. O exponencial crescimento humano no planeta gera condições 

insustentáveis levando, com o passar do tempo, ao colapso do sistema (exceção a 

Malm que atrela ao capital); 

2. Capitalismo como um dos grandes causadores da crise ambiental, 

principalmente pela utilização de combustíveis fósseis, emissão de CO² e pelo modo 

de vida imposto e pautado pelo consumismo exagerado e desnecessário (exceção a 

Haraway, em partes); 

3. Necessidade de romper e fundir os dualismos existentes (humano x 

objeto, humano x natureza, sociedade x cultura e outros) criando novas formas 

epistemológicas de pensar e agir conduzindo a transição do Antropocentrismo para 

o Biocentrismo e entendendo à ecologização da política e da politização da ecologia. 

São esses pontos que demonstraram maior relevância à discussão científica 

sobre o termo Antropoceno, levando a reflexão de nossa presença no planeta, nosso 

modo de vida, os efeitos disso e principalmente, que precisamos nos perceber como 

uma espécie entre espécies, numa visão biocêntrica. Neste contexto, nossas 

atitudes refletem e geram impacto no todo, em maior ou menor proporção, 

dependendo do caminho que escolhermos. Como exemplo cito os riscos de 

desastres socioambientais criados pela escolha de represamento de enorme 

quantidade de água para a geração de energia hidrelétrica através de grandes 

usinas. 

Ao colaborar com a discussão, Claudia de Lima Costa e Susana Bornéo 

Funck observam que: “seja qual for o termo escolhido para definir o tempo geológico 

atual, um dos efeitos do Antropoceno foi o de entremear as cronologias humanas e 

não humanas”.135 É nesse sentido que trago o termo, com intuito analítico da 

reflexão de onde estamos. 

 

 

 

 

                                                                                                                                               

forma finalística, o objeto jurídico tutelado pelo Direito Ambiental é a vida em todas as suas formas, e 
por isso toda legislação é feita com foco nesta proteção. 
135 COSTA, C. de L.; FUNCK, S. B. O Antropoceno, o pós-humano e o novo materialismo: 
intervenções feministas. Revista Estudos Feministas. Florianópolis, v. 25, n. 2, p. 903–908, 2017. 
Disponível em: «https://periodicos.ufsc.br/index.php/ref/issue/view/2524». p. 903. 
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2.2 A GRANDE ACELERAÇÃO 

 

A noção de “grande aceleração” foi utilizada a partir de 2011, em artigo 

elaborado por Will Steffen, Jacques Grinevald, Crutzen e John McNeill,136 

referenciando, discutindo e alertando sobre os vinte e quatro gráficos no estudo 

“Global Change and the Earth System ou Mudança Global e o Sistema Terra”,137 

pelo que, desde já se observa a importância e a presença destes cientistas na 

construção dos termos em foco, e em especial, ao Antropoceno. 

Esses gráficos demonstram, de maneira visual e facilmente identificável, o 

drástico impulso de crescimento, a contar de 1950, da presença humana no planeta 

e seus impactos, refletindo em vários indicadores (Gráfico 2). Observa-se que no 

período compreendido entre 1950 a 2000, houve um aumento expressivo quanto ao 

tamanho da população mundial (Gráfico 2), a qual dobrou de tamanho (de 3 bilhões 

para 6 bilhões) representando um cenário de muita preocupação, pois de acordo 

com a maior parte do entendimento científico mundial sobre as mudanças climáticas 

e crise ambiental, elas estão diretamente relacionadas com a quantidade de 

humanos no planeta e suas atitudes. Evidente a importância deste primeiro gráfico, 

o qual impacta em todos os demais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              

136 STEFFEN, W. et al. The Anthropocene: conceptual and historical perspectives. Philosophical 
Transactions of the Royal Society A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences, [s. l.], v. 
369, n. 1938, p. 842-867, 2011. p 849. Disponível em: 
«https://royalsocietypublishing.org/doi/10.1098/rsta.2010.0327» Acesso em: 16 jul. 2020. 
137 STEFFEN, W. et al. Global Change and the Earth System (2004) Disponível em: 
«http://www.igbp.net/publications/igbpbookseries/igbpbookseries/globalchangeandtheearthsystem200
4.5.1b8ae20512db692f2a680007462.html» Acesso em: 16 jul. 2020. 
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Gráfico 2 - Indicadores da Grande Aceleração (I). 

 
Fonte: STEFFEN, W. et al., 2011, p. 851-2. 

 

Ao analisar essa estrutura de crescimento frenética no estudo acima e o que 

ele pode impactar ao passar dos anos me faz entender o forte posicionamento e 

defesa de Haraway138 com a proposta de “Faça Parentes, Não Faça Bebês!” 

 

                                              

138 Idem, p. 141. 
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Gráfico 3 - Indicadores da Grande Aceleração (II). 

 
Fonte: STEFFEN, W. et al., 2011, p. 851-852. 

 

Ao buscar compreender melhor os fatores e projeções mais atuais desse 

crescimento, aponto artigo de José Eustáquio Diniz Alves,139 que analisa e debate 

as projeções realizadas em estudos da ONU (Gráfico 4): 

 

                                              

139 ALVES, J. E. D. Cenários da queda da fecundidade e o futuro da população mundial. Rio de 
Janeiro: UFRJ, 2017. Disponível em: “https://www.ufjf.br/ladem/2017/09/15/cenarios-da-queda-da-
fecundidade-e-o-futuro-da-populacao-mundial-artigo-de-jose-eustaquio-diniz-alves/” Acesso em: 18 
jul. 2020.  
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Gráfico 4 - Taxa de Fecundidade Total Mundial. 

 
Fonte: UM/DESA, Word Population Prospects: The 2017 Revision: httsp://esa.un.org/unpd/wpp/  

 
 

 

Nesses estudos, fator crucial é da taxa de fecundidade (estimativa da 

quantidade de filhos que uma mulher terá durante seu período reprodutivo) e simula 

mudanças quantitativas significantes em relação as projeções futuras. Analisando o 

gráfico acima se observa que a projeção alta demonstra chegar ao ano de 2100 com 

2,5 filhos por mulher, a projeção média com 2 filhos e a projeção baixa 1,5 filhos por 

mulher. Parece pouco, mas isso representa uma variação populacional em torno de 

17 bilhões (com 2,5 filhos por mulher) para 7 bilhões (com 1,5 filhos por mulher), 

conforme Gráfico 5: 
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Gráfico 5 - Cenários da População Mundial. 

 
Fonte: UM/DESA, Word Population Prospects: The 2017 Revision: httsp://esa.un.org/unpd/wpp/ 

 
 

Outro fator que chama atenção é a tendência mundial quanto a redução da 

taxa de fecundidade, o que reflete sinal positivo quanto a preocupação ambiental de 

superpopulação, ocorrendo, ao longo do tempo a possibilidade de a humanidade 

estabilizar-se ou até mesmo diminuir, pois em muitos países já se observa uma taxa 

de fecundidade menor do que a necessária (2,1) para manter o número atual de 

habitantes humanos.140 A diminuição da taxa de fecundidade também está 

diretamente relacionada a fatores como a educação, em especial a educação 

sexual, utilização de métodos contraceptivos, planejamento familiar, participação da 

mulher no mercado de trabalho, expansão da urbanização, renda da mulher e 

muitos outros.141 Nesse sentido, levando em consideração apenas a quantidade de 

humanos no planeta, tudo leva a crer que o crescimento poderá estabilizar-se, o que 

está diretamente ligado ao slogan de Haraway: “Faça Parentes, Não Bebês!”. 

                                              

140 ALVES, J. E. D. A revisão 2019 das projeções populacionais da ONU para o século XXI. 2020. 
Disponível em: «https://www.ufjf.br/ladem/2019/06/18/a-revisao-2019-das-projecoes-populacionais-
da-onu-para-o-seculo-xxi-artigo-de-jose-eustaquio-diniz-alves/» Acesso em: 18 jul. 2020. 
141 BERQUÓ, E.; CAVENAGHI, S. Fecundidade em declínio: breve nota sobre a redução no número 
médio de filhos por mulher no Brasil. Novos Estudos CEBRAP. São Paulo, n. 74, p. 11-15, 2006. 
Disponível em: «http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_abstract&pid=S0101-
33002006000100001&lng=en&nrm=iso&tlng=pt» Acesso em: 18 jul. 2020. 
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De outro lado da análise temos Malm se posicionando firmemente que a 

questão maior não é a quantidade de seres humanos no planeta, mas o impacto que 

o capital (apoiado nas correntes desenvolvimentistas de utilização de combustíveis 

fósseis) acarreta ao planeta e assim assevera: “A mudança climática não decorre da 

mera existência de bilhões de seres humanos que habitam o planeta, mas é 

causada pelos poucos que controlam os meios de produção e tomam as principais 

decisões sobre o uso da energia”.142 Esses poucos estão nos países ditos 

“desenvolvidos” e tem a seu dispor o capital, que gera escolhas pelo consumismo 

exagerado, ou ainda a utilização de grande quantidade de combustíveis fósseis. 

Outro gráfico de grande importância para este estudo é o que representa o 

aumento considerável de barragens de represamento de rios no mundo. Evidente 

que é a partir de 1950 que se necessitou de mais energia para as indústrias, o que 

refletiu também para as residências, no conforto gerado pela energia elétrica. É 

neste cenário de pós segunda guerra mundial que emerge o desenvolvimento 

econômico com foco a superar o “subdesenvolvimento” em países considerados de 

“terceiro mundo” como o Brasil. Nisso a exploração dos recursos naturais, em 

especial, através de construção de hidrelétricas tornou-se imperioso e decisivo, 

levando o Brasil a ser hoje “um dos maiores construtores de barragens mundiais e o 

segundo país que gera mais energia hidrelétrica no mundo, atrás da China, com a 

hidroeletricidade representando 12,6% do total de energia consumida 

domesticamente e 68,1% da eletricidade do país”.143 

O conceito de grande aceleração, inserido na discussão sobre Antropoceno é 

muito importante para o objetivo da presente pesquisa, pois é neste contexto de 

aumento exponencial da humanidade, necessidade de desenvolvimento pautado na 

industrialização e aumento da demanda pela produção de energia elétrica que foram 

tomadas as decisões políticas de construções das grandes UHEs no Brasil, com 

atenção à UHE Governador Bento Munhoz da Rocha Netto, que é base analítica 

desta pesquisa e será melhor analisada em momento oportuno. 

 

 

                                              

142 MALM, A. A perspectiva da Dominica: Antropoceno ou Capitaloceno? Paris: Unesco-Onu, 2018. 
Disponível em: «https://pt.unesco.org/courier/2018-2/perspectiva-da-dominica-antropoceno-ou-
capitaloceno» Acesso em: 13 jul. 2020. 
143 OLIVEIRA, N. C. C. de. op. cit., 2018. 
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3 PERCEBENDO O RISCO QUE CRIAMOS 

A sociedade de risco é uma sociedade catastrófica. Nela, o estado de 
exceção ameaça converter-se em normalidade (Ulrich Beck, 1986) 

A Teoria da Sociedade de Risco e a discussão sobre desenvolvimentismo nos 

dará alicerce fundamental para a compreensão do risco que criamos e também de 

que teremos que lidar com ele. Antes de trabalharmos o termo “sociedade de risco” 

propriamente, precisamos compreender os fatores e acontecimentos que tornaram o 

conceito tão importante. Conforme já demonstrei acima, a relação humano e meio 

ambiente com o passar do tempo tem mudado consideravelmente. Neste sentido, a 

reflexão das ações e consequências da sociedade sobre o ambiente natural 

iniciaram a partir do século XVIII e somente no final deste período, com a revolução 

industrial, é que o debate público quanto a temática ambiental ganhou envergadura, 

além disso, “o tema da capacidade da ação humana para degradar, ou mesmo 

destruir, o mundo natural é essencialmente moderno”, conforme Pádua.144 

Diógenes Valdanha Neto145 demonstra que o modelo de industrialização 

baseado em radicais transformações de transporte e uso de recursos, expandiu-se 

planetariamente durante o século XIX. No século XX, ganhou especial intensificação 

com a utilização de produtos industriais na agricultura. Era a Revolução Verde, que 

ocorreu primeiramente nos Estados Unidos e utilizava produtos industriais 

(fertilizantes, herbicidas e pesticidas, os famosos agrotóxicos) nos diversos tipos de 

cultivo, além de grande mudança na produção agropecuária com a utilização de 

maquinários. Assevera ainda, o mesmo autor, que isso provocou mudanças 

significativas nos espaços rurais e em todas as relações entre humano e natureza, 

ocasionando o surgimento do “ambientalismo”, como um campo interdisciplinar do 

pensamento para refletir sobre essa relação. Assim verifica-se, desde esse período, 

que a tecnologia criada e empregada pelos humanos traz crescimento, mas 

também, como abordarei à frente, traz preocupação, consequências, impactos e 

riscos. 

Em 1962, ganha visibilidade “Primavera Silenciosa”, de Carson, com denúncia 

sobre o uso indiscriminado de agrotóxicos na agricultura e seus efeitos. Esse livro 

provocou questionamentos a respeito dos modelos de produção e seus riscos, e por 

                                              

144 PÁDUA, J. A. op. cit., 2010. p.83. 
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isso tornou-se um marco para o movimento ambientalista no mundo. Importante 

salientar que outras obras foram publicadas e discutidas, como é o caso de “Nosso 

ambiente sintético” com autoria de Murray Bookchin, publicado no ano de 1962, um 

pouco antes da obra anteriormente citada. Consta ainda que houve um crescente 

número de conferências e reuniões, conforme mostra Neto:  

Na década de 1970 ocorreram diversas conferências e reuniões de grupos 
internacionais que pautavam a questão ambiental e também já a 
relacionavam com propostas educacionais para essa emergente situação a 
ser enfrentada. Foi nesse contexto que foram produzidas: a Declaração de 
Estocolmo (1972), a Carta de Belgrado (1975) e Declaração de Tbilisi 
(1977), além de outros documentos.146 

Diante das reflexões e ideias trazidas sobre o desenvolvimento tecnológico e 

industrial e inclusive seus impactos e efeitos, é que as Ciências Sociais, na intenção 

de tentar compreender as mudanças que estavam ocorrendo, iniciam, desde 1980, 

uma abordagem ao conceito de “risco”, conforme apontou Garcia Acosta147. 

E foi nesse contexto e movimento científico que, em 1986, o sociólogo alemão 

Ulrich Beck lança o livro “Sociedade de Risco”, inaugurando uma nova teoria 

sociológica de compreensão do mundo pós-industrial e que é de fundamental 

enfoque para a finalidade desta pesquisa, pois, a teoria da Sociedade de Risco, 

conforme relata Neto: “tem ocupado espaço relevante na construção de 

conhecimento socioambiental, compõe a base referencial da Sociologia Ambiental 

numa vertente crítica, e é reconhecida como faceta específica da ciência 

sociológica”.148 

Beck, antecipando-se às discussões advindas do Antropoceno, mas no 

mesmo sentido das expostas anteriormente, nos instrui que natureza e sociedade 

não podem ser vistas de maneira contraposta, muito pelo contrário, relata que “a 

natureza não pode mais ser concebida sem a sociedade, a sociedade não mais sem 

a natureza”.149 Com isso, explica que “[...] o efeito colateral da socialização da 

natureza é a socialização das destruições e ameaças incidentes sobre a 

                                                                                                                                               

145 NETO, op. cit. 2019. 
146Idem, p. 39. 
147 GARCÍA Acosta, V. El riesgo como construcción social y la construcción social de riesgos. 
Desacatos. Mexico, n. 19, p. 11-24, 2005. Disponível em: 
“http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_abstract&pid=S1607-
050X2005000300002&lng=es&nrm=iso&tlng=es” Acesso em: 25 jul. 2020.  
148 NETO, D. V. op. cit., 2019, p. 40. 
149 BECK, U. op. cit., 2011, p.98. 
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natureza[...]” o que equivale dizer que os danos produzidos à natureza se 

transformam em ameaças globais aos humanos e aos não-humanos. Ponto de 

destaque desta obra de Ulrich Beck é superar as teorias clássicas colocando a 

natureza como ponto central de análise das questões sociais, e não como um 

apêndice à sociedade, como era a visão anterior. Neste sentido, assim leciona:  

 

É precisamente essa transformação de ameaças civilizacionais à natureza 
em ameaças sociais, econômicas e políticas sistêmicas que representa o 
real desafio do presente e do futuro, o que justifica o conceito de sociedade 
de risco. Enquanto o conceito de sociedade industrial clássica se apoiava 
na contraposição entre natureza e sociedade (no sentido do século XIX), 
com o conceito da sociedade (industrial) de risco parte-se da “natureza” 
integrada à civilização[...] [...] Problemas ambientais não são problemas do 
meio ambiente, mas problemas completamente – na origem e nos 
resultados – sociais, problemas do ser humano, de sua história, de suas 
condições de vida, de sua relação com o mundo e com a realidade, de sua 
constituição econômica, cultural e política. [...] No final do século XX, vale 
dizer: natureza é sociedade, sociedade (também) é “natureza”. 150      

Referendo a impossibilidade atual de separação humano x objeto, humano x 

natureza, sociedade x natureza e natureza x cultura como forma epistemológica de 

percepção e análise, pelo que prefiro, humano e não humanos, biocentrismo e 

natucultura. Importante perceber que existem diferentes enfoques (cognitivos, 

socioculturais e socioconstrutivistas) sobre a “teoria do risco”, os quais foram muito 

bem delimitados e explicados na pesquisa de Ana Carolina Oliveira Gomes151, mas 

que não discorrerei aqui para manter o foco no objetivo proposto, e para isso, basta 

absorver que o enfoque sociocultural (percepção e aceitabilidade/tolerabilidade do 

risco em íntima relação com os processos sociais, culturais e políticos) abarcado por 

Ulrich Beck apresenta consonância adequada com a construção da presente obra. 

Ressalte-se também que a lógica da Teoria do Risco de Ulrich Beck rompe 

com o padrão moderno de racionalidade, sendo aquele da simplicidade, estabilidade 

e objetividade, flertando com a lógica pós-moderna, e incluo interdisciplinar, de 

pressupostos complexos, instáveis e intersubjetivos, o que de acordo com Gomes 

“fazem com que a ciência, principalmente nos campos mais tecnológicos, seja 

                                              

150 Idem, p. 99. 
151 GOMES, A. C. de O. O desastre em Mariana-MG e o (des)concerto das políticas públicas 
ambientais no governo dos riscos. 2017. 332f. Dissertação (Mestrado em Direito) Programa de 
Pós-Graduação em Direito. Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, 2017. Disponível em: 
«https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/trabalhoConclusao/viewTrabalhoConcl
usao.jsf?popup=true&id_trabalho=6119494» Acesso em: 13 maio. 2020. 
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caracterizada, cada vez mais, pela incerteza.”152 

A obra foi publicada em 1986, logo após o desastre nuclear de Tchernóbil (26 

de abril de 1986) e de acordo com Julia Silvia Guivant,153 esse desastre teve 

importância fundamental, tanto na escrita e inclusão de um novo prefácio, como na 

argumentação concreta de que esse era um perfeito exemplo da nova modernidade 

permeada de riscos tecnológicos criados pela própria humanidade na tentativa do 

controle sobre a natureza. Nas palavras dela: “Agora seríamos nós próprios o perigo 

e o progresso em si, a fonte de riscos.”154 E foi diante dessa nova proposta e 

conceitos que Ulrich Beck passou a ser importante referencial teórico. 

Fator importante da sociedade de risco é a nova abordagem dada a teoria 

marxiana de sociedade de classes (sociedade industrial), não sendo essa suprimida, 

muito pelo contrário, até reforçada. Contudo, fica claramente identificado que essa 

teoria clássica sozinha não tem capacidade de explicar as atuais relações sociais 

criadas numa sociedade de risco. E dessa forma, Beck parafraseado por Neto155 nos 

exibe que “nas atuais circunstâncias, vive-se uma distribuição de riscos que funciona 

independentemente da distribuição de riquezas.” Contribuindo para esse 

entendimento, Beck afirma que: 

Tipo, padrão e meios de distribuição de riscos diferenciam-se 
sistematicamente daqueles da distribuição de riqueza. Isso não anula o fato 
de que muitos riscos sejam distribuídos de um modo especificado pela 
camada ou classe social. A história da distribuição de riscos mostra que 
estes se atêm, assim como as riquezas, ao esquema de classe – mas de 
modo inverso: as riquezas acumulam-se em cima, os riscos embaixo. 
Assim, os riscos parecem reforçar, e não revogar, a sociedade de classes. 
[...] os ricos (em termos de renda, poder, educação) podem comprar 
segurança e liberdade em relação ao risco.156 [grifo nosso] 

E continua: 

Reduzido a uma fórmula: a miséria é hierárquica, o smog é democrático. 
Com a ampliação dos riscos da modernização – com a ameaça à natureza, 
à saúde, à alimentação, etc. –, relativizam-se as diferenças e fronteiras 
sociais. Isto ainda continua a provocar consequências bastante diversas. 
Objetivamente, porém, os riscos produzem, dentro de seu raio de alcance e 
entre as pessoas por eles afetados, um efeito equalizador. Nisto reside 
justamente sua nova força política. Nesse sentido, sociedades de risco 

                                              

152 Idem, p. 230. 
153 GUIVANT, J. S. Ulrich Beck’s legacy. Ambiente & Sociedade. Campinas, v. 19, n. 1, p. 227-238, 
2016. Disponível em: «http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_abstract&pid=S1414-
753X2016000100013&lng=en&nrm=iso&tlng=pt» Acesso em: 25 jul. 2020. 
154 Idem, p. 230. 
155 NETO, D. V. op. cit., 2019, p.41 
156 BECK, U. op. cit., 2011, p. 41. 
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simplesmente não são sociedades de classes; suas situações de ameaça 
não podem ser concebidas como questões de classe, da mesma forma 
como seus conflitos não podem ser concebidos como conflitos de 
classes.157 

A expressão de Beck, “A miséria é hierárquica, o smog é democrático”, ilustra 

a sociedade de risco, na qual efeitos negativos da tecnologia como o smog (nevoeiro 

contaminado por fumaça – poluição atmosférica), impacta todos os habitantes da 

localidade, independentemente de sua classe social e acúmulo de riquezas. No 

prefácio, deixa estampada a ideia de ser os efeitos da modernização a transposição 

de uma sociedade agrária para uma sociedade industrial e por sua vez para uma 

sociedade de risco. E se no primeiro caso ela ocorreu de forma a modernizar as 

“tradições”, no segundo ocorreu de forma a modernizar a sociedade industrial, sendo 

respectivamente, uma modernização simples e uma reflexiva.158 

Sobre isso (modernidade reflexiva), deixando claro que os riscos a que a 

sociedade está exposta na modernidade são advindos diretamente da própria 

intervenção humana no planeta, muito bem aponta Carlos Walter Porto-Gonçalves: 

A caracterização da sociedade como “sociedade de risco” traz um 
componente interessante para o debate acerca do desafio ambiental, na 
medida em que aponta para o fato de que os riscos que a sociedade corre 
são, em grande parte, derivados da própria intervenção da sociedade 
humana no planeta (reflexividade), particularmente derivada das 
intervenções técnico-científicas. Assim, sofremos, reflexivamente, os efeitos 
da própria intervenção que a ação humana provoca por meio do poderoso 
sistema técnico que moderno-colonialmente se impõe.159 

Neste ponto preciso apor um parêntese para que não ocorra confusão teórica 

sobre o conceito de risco trazido por Beck. Sobre isso relata Guivant:160 “Para Beck 

os riscos não são sinônimo de catástrofe, mas sim a antecipação desta”. [grifo 

nosso], deixando assim evidente a separação conceitual entre o risco e o evento em 

si, compreendido como catástrofe ou mesmo como desastre. Gomes, colaborando 

com esse entendimento, acrescenta que: 

Os riscos constituem uma técnica de antecipação de cenários futuros 
possíveis, num contexto atual de tomada de decisões orientado a evitar 

                                              

157 Idem, p.41. 
158 Idem, p. 12-13. 
159 PORTO-GONÇALVES, C. W. A globalização da natureza e a natureza da globalização. Rio de 
Janeiro: Civilização Brasileira, 2006. p. 69. 
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danos e, portanto, os riscos não têm uma existência abstrata em si próprios, 
tornando-se reais na medida da percepção cultural de cada grupo.161 

Entender que o conceito de risco se faz abstrato até a concretude de um 

desastre, nos faz refletir sobre a sua percepção e maneiras preventivas de trabalhar 

com a coletividade. José Manuel Mendes nos traz que as formas com que o ser 

humano mediano, cidadão comum, percebe o risco “não são irracionais ou puros 

problemas de informação, mas sim produtos de processos complexos que definem o 

que é aceitável, o que é digno, o que está de acordo com as suas maneiras de ser, 

pensar e agir, ou seja, com as suas identidades.”162 

Ainda, conforme aponta Eloisa Beling Loose e Ângela Camana, “a percepção 

do risco é um processo social”,163 influenciado pelas questões culturais, que 

vinculam a ponderação sobre ser determinada situação perigosa ou aceitável. Isso 

também tem grande influência nas relações de poder, nas quais o próprio “Estado, 

grupos econômicos e veículos de comunicação social” podem emoldurar a 

percepção, criando ou não a percepção de determinado risco. Voltando para Beck, a 

construção de sua teoria trouxe inicialmente o conceito de risco como algo global, 

que pode inclusive acabar com a vida no planeta, utilizando como exemplo a 

ameaça nuclear e mudanças climáticas. Na evolução de sua literatura apontou 

também a possibilidade de uma visão de riscos mais localizados164, como o 

terrorismo e inundações, e aqui acrescento, como exemplo relacionado à presente 

pesquisa, a possibilidade de rompimento de barragens, não que essa visão mais 

localizada rompa ou não importe no todo, muito pelo contrário. Sobre isso, esclarece 

Beck: 

Os perigos essenciais tornaram-se todos perigos mundiais, a situação de 
cada nação, de cada etnia, de cada religião, de cada classe, de cada 
indivíduo também é resultado e causa da situação da humanidade. Decisivo 
é o seguinte: a partir de agora, a preocupação com o todo tornou-se uma 
tarefa – não uma opção, mas sim uma condição. Ninguém previu, quis ou 
escolheu esta situação, apesar disso, ela surgiu de decisões, como efeito 

                                              

161 GOMES, A. C. de O. op. cit., 2017, p. 247. 
162 MENDES, J. M. Ulrich Beck: a imanência do social e a sociedade do risco. Análise Social. Lisboa, 
n. 214, p. 211-215, 2015. Disponível em: 
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163 LOOSE, E. B.; CAMANA, Â. Reflexões sobre o papel do Jornalismo Ambiental diante dos riscos da 
sociedade contemporânea. Observatorio (OBS*), [s. l.], v. 9, n. 2, 2015. Disponível em: 
https://doi.org/10.15847/obsOBS922015797. Acesso em: 28 jul. 2020.p. 123.  
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sumário das mesmas, tornando-se a conditio humana. Ninguém lhe pode 
escapar.165 

É aqui que se evidencia a “cosmopolitização” da sociedade (o cidadão deixa 

de pertencer a cidade e torna-se cidadão do planeta) defendida por Beck166 como 

necessário, assim como a “individualização”, que não se confunde com 

individualismo e tem foco, segundo o mesmo autor, num protagonismo do sujeito em 

relação a si mesmo, desprendendo-se de amarras tradicionais de classes ou 

famílias, quase numa emancipação bem sucedida, não fosse a dependência do 

mercado de trabalho e a “institucionalização” e “padronização” de estilos de vida. 

Nesse conjunto fica evidente a centralidade das questões identitárias nas lutas 

sociais: 

Em consequência, a individualização é aqui entendida como um processo 
de socialização historicamente contraditório. [...] Os novos movimentos 
sociais (ambientalismo, pacifismo, feminismo) são, por um lado, a 
expressão das novas situações de ameaça na sociedade de risco e das 
contradições emergentes entre os sexos; por outro lado, suas formas de 
politização e suas instabilidades resultam de processos de formação social 
da identidade em mundos da vida destradicionalizados e individualizados.167 

Nesse caminho, a figura 16 apresenta o esquema elaborado por Neto168, que 

ilustra de maneira sintética essa perspectiva de sociedade de risco: 

 

Figura 16 - Síntese e integração conceitual da teoria da Sociedade de Risco.  

 

Fonte: NETO, D. op. cit., 2019. 

 

                                              

165 BECK, U. Sociedade de risco mundial em busca da segurança perdida. São Paulo: Edições 
70, 2015. p. 50. 
166 BECK, U. op. cit., 2011. 
167 Idem, p. 111. 
168 NETO, op. cit. 2019, p. 48. 
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O autor explica que, através dos processos de individualização e 

cosmopolitização, a centralidade da teoria da sociedade (industrial) de risco é 

deslocada para a sociedade mundial de risco. Aqui a palavra e conceito principal é o 

risco o qual é entendido como a antecipação aos desastres/catástrofes e interfere 

diretamente de maneira reflexiva na metamorfose da sociedade contemporânea.169   

Em uma tentativa de resumir as cinco teses argumentativas da teoria da 

sociedade de risco de Beck, aponto: 

- Os riscos invisíveis e imperceptíveis, através de processos sociais de 

definição, podem tornar-se visíveis e perceptíveis; 

- Situações sociais de ameaça nas quais as distribuições dos riscos ocorrem 

de maneira inversamente proporcional a distribuição de riqueza, porém, pelo 

chamado efeito bumerangue “os riscos da modernidade cedo ou tarde acabam 

alcançando aqueles que os produziram ou que lucram com eles.” 

- Os riscos da modernidade são big business, pois ao invés de romper com a 

lógica capitalista de desenvolvimento acaba que os riscos se tornam “um barril de 

necessidades sem fundo, indeterminável, infinito, autoproduzível.” 

- É a consciência do risco que determina sua existência, por isso a 

disseminação do conhecimento sobre os riscos é tão importante.  

- O que antes era apolítico torna-se político em sua essência pelos “efeitos 

colaterais sociais, econômicos e políticos”. Isso enseja no “potencial político das 

catástrofes” no qual a tentativa de prevenção pode provocar uma “reorganização do 

poder e da responsabilidade”.      

Essa análise e reflexão da teoria de Ulrich Beck170 diz respeito ao tema 

trabalhado, uma vez que se estipula que “A sociedade de risco é uma sociedade 

catastrófica. Nela, o estado de exceção ameaça converter-se em normalidade.” 

A sociedade catastrófica é criada pela apropriação e modernização da 

natureza. Conforme aponta Tatiana Gomes Rotondaro: 

Na medida em que eles [os riscos] são industrialmente produzidos, Beck 
compreende que eles também são politicamente reflexivos, uma vez que 
são produto de decisões. Riscos são produtos das ações e omissões 
humanas, num contexto de forças produtivas altamente desenvolvidas. 
Como consequência, os riscos tornam-se motor da autopolitização da 
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modernidade na sociedade industrial, ainda que o conceito, o lugar e o meio 
da política mudem.171 

Eloisa Beling Loose, Ângela Camana e Roberto Villar Belmont observam que 

na sociedade de risco a natureza “é transfigurada pela ação humana (não haveria 

mais, portanto, a “natureza pura”), é também socializada (pois todos são 

corresponsáveis por ela, assim como todos sofrem as consequências dos riscos)”.172 

E acrescentam que “os riscos não são causalidades, mas sim devem ser entendidos 

como internalizados pelo sistema”. Acrescento que isso refere-se intimamente com a 

modernização da natureza.  

Diante de todo o conteúdo trazido até aqui é evidente que vivemos em uma 

sociedade de risco, ou melhor, apropriando-se de conceitos de Latour173 e 

arranhando uma forma conceitual, vivemos em um coletivo de risco onde a 

responsabilidade deve ser compartilhada. Não existe somente risco causado pelo 

humano assim como não existe risco causado somente pela natureza, a relação é 

simbiótica em que causa e efeito se misturam.  

 

 

3.1 EM TORNO DO DESENVOLVIMENTO: DE UM DISCURSO AMPLO AO 
CONTROLE DE RIOS NO PARANÁ 

 

Entender a ocorrência do processo desenvolvimentista na sua origem, 

podendo perceber que as escolhas do passado, principalmente aquelas alinhadas 

ao viés meramente econômico é imperativo para uma compreensão adequada dos 

motivos que levaram a criação de alguns tipos de riscos que ensejam, de maneira 

finalística, na possibilidade de desastres socioambientais.  

Em 20 de janeiro de 1949, Harry Trumam assume a presidência dos Estados 

Unidos da América e assim se pronuncia a seus cidadãos e ao mundo: 

Devemos embarcar em um novo e ousado programa para disponibilizar os 
benefícios de nossos avanços científicos e progresso industrial para a 

                                              

171 ROTONDARO, T. G. Diálogos entre Bruno Latour e Ulrich Beck: Convergências e divergências. 
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melhoria e o crescimento de áreas subdesenvolvidas.[...] Pela primeira vez 
na história, a humanidade possui o conhecimento e a habilidade de aliviar o 
sofrimento dessas pessoas. Os Estados Unidos são proeminentes entre as 
nações no desenvolvimento de técnicas industriais e científicas.[...] Mas 
nossos recursos imponderáveis em conhecimento técnico estão em 
constante crescimento e são inesgotáveis. Acredito que devemos 
disponibilizar aos povos amantes da paz os benefícios de nosso estoque de 
conhecimentos técnicos, a fim de ajudá-los a realizar suas aspirações por 
uma vida melhor. E, em cooperação com outras nações, devemos promover 
o investimento de capital em áreas que precisam de desenvolvimento. 
Nosso objetivo deve ser ajudar os povos livres do mundo, através de seus 
próprios esforços, a produzir mais comida, mais roupas, mais materiais para 
a habitação e mais força mecânica para aliviar seus encargos. [...] Tais 
novos desenvolvimentos econômicos devem ser planejados e controlados 
para beneficiar os povos das áreas em que estão estabelecidos. [...] O que 
imaginamos é um programa de desenvolvimento baseado nos conceitos de 
negociação justa democrática.[...] A experiência mostra que nosso comércio 
com outros países se expande à medida que progride industrial e 
economicamente. Maior produção é a chave para a prosperidade e a paz. E 
a chave para uma maior produção é uma aplicação mais ampla e vigorosa 
do conhecimento científico e técnico moderno.174 [grifo nosso] 

Esse discurso que emprega “desenvolvimento” e principalmente 

“subdesenvolvimento” (pela primeira vez na ocasião), é considerado pela 

Antropologia do Desenvolvimento como “marco zero de uma invenção: o 

desenvolvimento e sua contraparte, o subdesenvolvimento.”175 Esse último termo 

serviu de suporte para a criação do conceito de “Terceiro Mundo”176 em 1952 pelo 

demógrafo, economista e sociólogo francês Alfred Sauvy. 

Inobstante o posicionamento de outros autores, de forma geral e reforçando o 

trazido acima, os post-development studies177 “apontam o discurso de Truman como 

o início do que se convencionou chamar de desenvolvimento, bem como o ponto 

inicial da construção discursiva dos EUA para com demais países que passariam a 

ser chamados de terceiro mundo.”178 Evidente observar no próprio discurso de 

Trumam que o emprego do termo desenvolvimento é muito mais no sentido de 

                                              

174 TRUMAN, H. S. Inaugural Address. U.S. Inaugural Addresses. 1989. Disponível em: 
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desenvolvimentismo (política centrada no crescimento econômico, com participação 

firme do Estado, tendo por base a industrialização). Nesta direção observa-se 

também no discurso uma crença de que haveria conhecimento técnico e tecnologia 

suficiente para retirar os países subdesenvolvidos de sua estagnação, cujo objetivo 

final seria melhorar a qualidade de vida dos populares de países subdesenvolvidos, 

o que somente seria possível com grande industrialização e uso do conhecimento 

científico e técnico moderno para a transformação da natureza, de quantidade cada 

vez maior de em comida, roupas, materiais para habitação e força mecânica, e 

acrescento, mais veículos, mais energia e consequentemente mais barragens 

hidrelétricas. Existe reflexão, dentro desta lógica, que a medida que o bem-estar 

impera a população e sua longevidade aumenta, sendo necessário mais tecnologia, 

mais riscos e mais apropriação da natureza para manter esse regime, 

transformando-se em um ciclo vicioso. Nesse contexto de crescente utilização e 

dominação da natureza, característico da passagem do mundo colonial para o 

moderno, explica Porto-Gonçalves que: 

Afinal, a ideia de progresso, e sua versão mais atual, desenvolvimento, é, 
rigorosamente, sinônimo de dominação da natureza! Portanto, aquilo que o 
ambientalismo apresentará como desafio é, exatamente, o que o projeto 
civilizatório, nas suas mais diferentes visões hegemônicas, acredita ser a 
solução: à ideia de dominação da natureza do mundo moderno-colonial, o 
ambientalismo coloca-nos diante da questão que há limites para a 
dominação da natureza.179 

Aqui já fica nítida a correlação direta do desenvolvimentismo, com a teoria da 

sociedade de risco e com a emergência do Antropoceno. Necessário compreender, 

nesse sentido, que o discurso do desenvolvimento foi construído historicamente 

como forma hegemônica no contexto da guerra fria, no qual os Estados Unidos 

precisavam neutralizar o comunismo e impor o capitalismo como forma de 

autopreservação. 

Assim, o desenvolvimento, segundo aponta Arturo Escobar “era, e continua 

sendo, em grande parte, um enfoque de cima para baixo, etnocêntrico e 

tecnocrático, que trata a população e as culturas locais como conceitos abstratos, 

cifras estatísticas que se moviam de um lado para o outro sob o signo do 
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progresso.”180 [tradução nossa]  

O desenvolvimento não é um conceito fechado em si mesmo, mas sim um 

entrelace entre diversas definições com objetivo de apontar um projeto político a ser 

seguido. Não discorrei aqui, de maneira pormenorizada, sobre as Teorias do 

Desenvolvimento, o que pode ser melhor visualizado nas obras de Celso Furtado,181 

Guido Mantega182 e José Maria Dias Pereira,183 pois não me interessa o viés 

puramente econômico disso, muito pelo contrário, pretendo demonstrar onde 

estamos devido à escolha política centrada no crescimento econômico 

menosprezando os demais fatores. Para isso, me alicerço na percepção do 

desenvolvimento como discurso, da maneira trazida por Escobar, pós-estruturalista, 

enquadrando-se no grupo dos pós-desenvolvimentistas, com as ressalvas que 

cabem. 

Na obra denominada “La invención del tercer mundo: Construcción e 

desconstrución del desarrollo” ou “A invenção do terceiro mundo: Construção de 

desconstrução do desenvolvimento”, Escobar ao referir sobre o desenvolvimento 

como discurso o desconstrói, questionando os métodos pelos quais a Ásia, África e 

América Latina foram classificados como subdesenvolvidos e faz isso com o objetivo 

de demonstrar que o conceito de desenvolvimento verte em um conjunto de práticas 

de controle e homogeneização das culturas periféricas. Além disso, o 

desenvolvimento foi, pelo autor e seu grupo, já denominado acima como os post-

development studies, analisado “como um meio de o Ocidente se representar nos 

países pobres, desconsiderando formações e grupos locais, partindo de uma 

padronização do homem e da sociedade do ponto de vista estadunidense.”184 

Escobar enfatizou que o viés econômico do desenvolvimento criado pelo 

“sonho americano” se distanciou de qualquer possibilidade de manutenção do 

processo cultural existente, pois seria uma consequência lógica da modernização 

                                              

180 ESCOBAR, A. La invención del Tercer Mundo: Construcción y deconstrucción del desarrollo. 
Caracas: Fundación Editorial El Perro y la Rana, 2007. p. 85. 
181 FURTADO, C. Formação econômica do Brasil. 34. ed ed. São Paulo: Companhia das Letras, 
2007. 
182 MANTEGA, G. Modelos de Crescimento e a Teoria do Desenvolvimento Econômico. 1998. 
Disponível em: «https://pesquisa-eaesp.fgv.br/publicacoes/gvp/modelos-de-crescimento-e-teoria-do-
desenvolvimento-economico» Acesso em: 5 ago. 2020. 
183 PEREIRA, J. M. D. Uma breve história do desenvolvimentismo no Brasil. Cadernos do 
Desenvolvimento, [s. l.], v. 6, n. 9, p. 121-141, 2018. Disponível em: 
«http://www.cadernosdodesenvolvimento.org.br/ojs-2.4.8/index.php/cdes/article/view/223» Acesso 
em: 5 ago. 2020. 
184 ANDRADE, R. de P. op. cit., 2012, p. 42. 
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(com a utilização e dominação da natureza) o desaparecimento de culturas 

tradicionais. Neste sentido, o autor explica que “o desenvolvimento tornou-se em 

uma força tão destrutiva para as culturas do Terceiro Mundo, ironicamente, em 

nome dos interesses de seu povo”185. Ou seja, foi através do discurso da criação da 

riqueza e do bem estar da população que ocorreram apropriações de terras, 

movimentações forçadas de comunidades tradicionais, urbanização, construção de 

usinas nucleares e hidrelétricas, mudanças de paisagens, etc. 

Isso fica ainda mais evidente quando se analisa o processo do 

desenvolvimento com base no extrativismo, o qual ocorreu de maneira 

expropriatória, com foco na monocultura, compreendendo os espaços como 

socialmente vazios e “áreas de sacrifício” em prol do progresso, como apontado 

abaixo:  

Do ponto de vista social, o Consenso de Commodities implica aprofundar a 
dinâmica da despossessão de acordo com a expressão popularizada pelo 
geógrafo David Harvey (2004) - ou seja, um modelo de expropriação e 
concentração de terras, recursos e territórios que tem nas grandes 
corporações (em uma aliança de multi-escala com diferentes governos) os 
atores principais. Entre os elementos comuns desta dinâmica, podemos 
destacar os empreendimentos em larga escala, a tendência à mono-
produção ou monocultura, a escassa diversificação da economia e uma 
lógica de ocupação dos territórios claramente destrutiva. Assim, em função 
de uma visão produtivista e de eficiência do território, é estimulada a 
desqualificação de outras lógicas de valorização; os territórios são 
considerados socialmente vazios e, em casos extremos, são convertidos 
em "áreas de sacrifício" para satisfazer o progresso seletivo. O 
neoextrativismo desenvolvimentista instala, assim, uma dinâmica vertical 
que irrompe nos territórios e, por sua vez, compete e tende a deslocar 
economias regionais existentes, destruindo a biodiversidade, aprofundando 
perigosamente o processo de apropriação de terras, expulsando ou 
deslocando comunidades rurais, camponeses ou indígenas, e violentando 
processos de decisão dos cidadãos.186 [tradução nossa] 

Com seus “sacrifícios”, o desenvolvimento era ambicioso e pretendia: 

Criar as condições necessárias para reproduzir em todo o mundo as 
características das sociedades avançadas da época: altos níveis de 
industrialização e urbanização, tecnificação da agricultura, rápido 
crescimento da produção padrões de vida e materiais e adoção 
generalizada da educação e valores culturais modernos. No conceito de 
Truman, capital, ciência e tecnologia foram os principais componentes que 
tornariam uma revolução tão maciça possível. Somente assim o sonho 
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americano de paz e abundância poderia se estender a todos os povos do 
planeta. 187 [tradução nossa] 

Claramente se vê que não atingiu com eficácia os objetivos propostos, porque 

“em vez do reino da abundância prometido por teóricos e políticos da década de 

1950, a estratégia de discurso e desenvolvimento produziu o oposto: miséria 

subdesenvolvimento maciço, exploração e opressão sem nome.”188 E acrescento um 

“coletivo de risco” ameaçado por si próprio nas esteiras lógicas conceituais do 

Antropoceno, com especial atenção ao período da “grande aceleração”, que teve 

seu impulso nesta época.  

Marcos Cristiano Zucarelli189 mostra que na análise sobre o discurso criado 

pelo desenvolvimento, estampado nas representação e ambiguidades trazidas entre 

os países desenvolvidos e os subdesenvolvidos, a dicotomia entre colonial – 

moderno, primeiro mundo – terceiro mundo, rural – urbano, e outras, teve o condão 

de rotular os países com imagem de “atraso feudal”, “emergente”, “em processo de 

civilização”, “subdesenvolvidos”, “atrasadas economicamente” e “em vias de 

desenvolvimento” e isso institucionalizou o discurso do desenvolvimento, 

principalmente quando esses países se colocaram nesta condição, assimilaram e 

legitimaram essa situação, circunstância que justificou emergentes e fortes planos 

de expansão e crescimento econômico (incluindo aqui os necessários para energia 

como usinas nucleares e hidrelétricas), com grandes financiamentos, tudo sob 

argumento do necessário desenvolvimento. 

Com os grandes financiamentos e foco no desenvolvimento é que, desde 

1950, grande parte das Usinas hidrelétricas do Brasil foram construídas, impactando 

a remoção de populações, mudando paisagens, destruindo culturas, etc. tudo em 

sintonia com o já exposto acima e da forma que abordarei à frente. 

Até aqui, criei uma escrita focada na crítica pós-estruturalista com enfoque no 

post-development studies, todavia não posso me furtar em trazer a lume 

posicionamentos contrários até mesmo críticos em relação a forma de pensar de 
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Escobar e seu grupo. É o que faz Richard Peet e Eliane R. Hartwick190 ao levantar o 

caráter radical dos “pós-desenvolvimentistas” em não reconhecer ou desconsiderar 

os avanços que o desenvolvimentismo trouxe a todos, principalmente falando em 

relação a saúde. Não que o foco de Peet seja demonstrar apenas o lado positivo, 

mas simplesmente com propósito de não o desconsiderar na análise. Acrescenta o 

mesmo autor que os pós-desenvolvimentistas ao abster-se desse assunto teriam 

optado por uma ideologia utópica. 

A visão de Peet é a de que o desenvolvimento deveria ser demonstrado em 

duas frentes: os avanços e a melhora nos padrões de vida da população como ponto 

inicial e a análise sobre como o uso da tecnologia e conhecimento científico produziu 

uma sociedade extremamente consumista em que poucos podem usufruir 

plenamente.191 Nesse sentido, Rômulo de Paula Andrade192 foi categórico em 

afirmar que existia um círculo vicioso que envolvia diretamente a saúde, ou melhor, 

a falta dela e o subdesenvolvimento. Sobre isso, Marcos Cueto explicou: “a falta de 

recursos causa índices elevados de doença, enquanto os níveis elevados de doença 

impossibilitam a produção dos recursos necessários para melhorar as condições de 

saúde da população e da economia em geral”.193 O que corresponde a dizer, de 

maneira inversa, que poderia ocorrer um círculo virtuoso com início no 

desenvolvimento, melhor saúde pela aplicação de recursos em pesquisas e 

tecnologia e mais desenvolvimento por ter uma maior população não doente 

produzindo. 

Outros autores como Ralph Grillo194 e Joseph Love195 criticaram ou 

“ignoraram” o pensamento conduzido pelo post-development studies. Grillo 

posicionando-se de forma que a construção do discurso monolítico de Escobar não 

apresentava proporção com a realidade, pois como conceber uma visão totalmente 

controladora e hegemônica que desconsiderasse em absoluto o local? 

Love, analisa a prática realizada pelos países, em especial Brasil e Romênia, 

verificando as diferenças conjunturais e a possibilidade do atingimento dos padrões 
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alcançados pelos países ditos desenvolvidos, isso de maneira a praticamente 

ignorar Escobar, conforme aponta Andrade: “Love dedica aos estudos de Escobar 

uma nota de pé-de-página, apenas apontando o estudo como ‘pós-moderno’.”196 

Logicamente que os avanços científicos e tecnológicos desse período foram 

impulsionados, e com isso melhorias significativas na saúde e em outras áreas, 

como a energética, foram vistas. Esse ponto capitalista de excedente de recursos, 

ou melhor chamado por Luiz Carlos Bresser-Pereira de “excedente econômico”197 e 

suas aplicações como investimentos tecnológicos e científicos é central para a 

percepção de que, na visão de alguns autores, existiu um “mal” necessário, e neste 

caso foi o desenvolvimentismo. 

De uma maneira totalmente oposta a Escobar e alinhada ao conteúdo acima 

descrito, Bresser-Pereira, defende que a principal causa do desenvolvimento 

humano é o desenvolvimento econômico, e justifica isso assim: 

Uma primeira e mais simples resposta a essa questão é que homens e 
mulheres passam a maior parte de seu tempo trabalhando para obter maior 
segurança econômica e melhores padrões de vida; passam muito menos 
tempo lutando por objetivos políticos, sociais e ambientais. Um segundo 
argumento é que todos os outros objetivos políticos importantes que as 
sociedades modernas fixaram para si mesmas dependem da existência de 
um excedente econômico.198 

Nessa discussão e análise, fica evidente que o desenvolvimento, de um ponto 

de vista moderno, é essencial ao ser humano, tanto que nos dias atuais realizo uma 

pós-graduação em Desenvolvimento Comunitário. A questão aqui não é desenvolver 

ou não desenvolver, mas sim como fazer isso. Quais os pressupostos a serem 

considerados para esse desenvolvimento. 

Na atual conjuntura de crise ambiental, mudanças climáticas, emergência do 

conceito de Antropoceno e transformação do paradigma do Antropocentrismo para o 

Biocentrismo, o desenvolvimento não pode ser visto simplesmente com roupagem 

econômica. Isso nos imporia num erro grosseiro e infantil em contexto mundial, sem 

contar que estaríamos indo ao encontro de uma extinção mais acelerada. 
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Por isso, o desenvolvimento que atualmente significa “satisfazer as 

necessidades humanas básicas, incluindo acesso a emprego, alimentação, serviço 

de saúde, educação, moradia, água corrente, tratamento de esgoto, etc.”,199 para 

atingir o nível que produtivo e necessário, inclusive o “comunitário”, deve 

obrigatoriamente, atender três dimensões simultâneas, quais sejam, dimensão 

econômica, dimensão ambiental e dimensão social, perfazendo-se também em 

“desenvolvimento sustentável”.200 Sobre isso, pela clareza das ideias construídas 

aponto Neto, o qual em sua conclusão de tese assim se posicionou: 

Nesse sentido, considera-se esta pesquisa um registro histórico acerca do 
caso estudado, sobretudo em decorrência dos movimentos de 
invisibilização das consequências negativas que o modelo de 
desenvolvimento adotado no país tem mobilizado. Pode ser utilizada como 
instrumento a somar forças na luta pela garantia de direitos e valorização 
dos povos tradicionais do Brasil, e em defesa da conservação da floresta 
amazônica. Ademais, produz conhecimentos interdisciplinares entre os 
campos da Educação e das Ciências Ambientais, fornecendo elementos 
para se compreender melhor os processos educativos que medeiam as 
transformações da relação ser humano-natureza no contexto do avanço 
desregulado do capitalismo urbanocentrado sobre comunidades 
tradicionais.201 [grifo nosso] 

É nesse cenário que coloco todos os humanos e não humanos, uma vez que 

tem sido este o contexto da produção de grande parte dos riscos vivenciados e dos 

desastres socioambientais observados. Deve-se perceber que o modelo de 

desenvolvimento com base eminentemente econômica trouxe como consequência 

um “coletivo de risco” e agora é necessário lidar com ele. Um dos riscos criados, e 

que pretendo analisar e discutir neste trabalho, é o risco de desastre socioambiental 

proveniente de rompimento de barragem hidrelétrica. 

Para esta análise importante levar em consideração o conhecimento já 

produzido sobre o desenvolvimentismo, para então entender, dentro deste contexto, 

que foram as escolhas realizadas na construção da matriz energética brasileira que 

possibilitaram a construção de diversas usinas hidrelétricas. 
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3.2 MATRIZ ENERGÉTICA BRASILEIRA E A CONSTRUÇÃO DE USINAS 

HIDRELÉTRICAS 
  

Quando me refiro a matriz energética estou diretamente falando sobre a 

disponibilidade de fontes de energia presentes em determinado local, região, país ou 

mesmo de maneira global, sempre alinhado as formas, normalmente políticas, de 

escolha e prioridade de sua utilização. Neste sentido, entendimento já antigo aponta 

de maneira idêntica a José Goldemberg202 de que “energia é um ingrediente 

essencial para o desenvolvimento”, fato que não posso discordar e que conforme já 

demonstrei acima, necessitamos de energia adequada para desenvolver de maneira 

sustentável. 

No transcorrer dos anos, a busca pelo desenvolvimento fez com que as 

demandas globais de energia aumentassem espantosamente. Conjuntura que não 

poderia ser diferente pelo exponencial crescimento populacional ocorrido 

principalmente após 1950, época da “Grande Aceleração”, conforme já apontado 

anteriormente. 

O crescimento pela demanda de energia mundial, de acordo com a AIE 

(Agência Internacional de Energia), gira em torno de 2% ao ano, no entanto, poderá 

reduzir para aproximadamente 1% a partir de 2025, devido basicamente a alta dos 

preços e as medidas de eficiência energética. Todavia, mesmo neste cenário 

aparente e projetado de redução de consumo, a demanda global deverá aumentar 

37% até 2040, o que deve ser considerado.203 

Independente da possibilidade de grande aumento ou da probabilidade de 

redução do consumo de maneira geral e global, o que mais implica é a escolha das 

fontes de energia que serão utilizadas para suprir a demanda, pois são essas que 

apontam o caminho selecionado, em balizas econômicas, que os países vão seguir, 

e, logicamente suas consequências e riscos socioambientais, circunstâncias que 

importam diretamente na temática ambiental e nesta pesquisa. 

Atualmente posso dizer que mesmo com as modificações impostas ao passar 

                                                                                                                                               

201 NETO, D. V. op. cit. p. 183. 
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do tempo, “estamos em uma era das fontes energéticas de origem fósseis. Mesmo 

com processos de busca e introdução de energias limpas e renováveis, o mundo 

continua investindo na procura de novas reservas de petróleo e de outros 

materiais”.204 

  

Gráfico 6 - Matriz Energética Mundial (2016). 

 
Fonte: EPE. Matriz energética. 2020. Disponível em: «https://www.epe.gov.br/pt/abcdenergia/matriz -

energetica-e-eletrica» Acesso em: 31 jul. 2020. 
 

Verifica-se que a matriz energética mundial é formada em sua grande maioria 

(mais de 80%) por fontes não renováveis e que geram grande poluição como o 

petróleo, carvão e gás natural. Em contrapartida, o Brasil, mesmo tendo sua matriz 

energética alicerçada também em fontes não renováveis, desponta em relação 

global com a utilização de energias renováveis, preponderantemente com a 

utilização de recursos hídricos (hidrelétricas), conforme se pode observar na 

comparação: 
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Gráfico 7 - Comparativo Fontes Renováveis e Não Renováveis no Brasil e Mundo. 

 
Fonte: EPE. Matriz energética. 2020. Disponível em: «https://www.epe.gov.br/pt/abcdenergia/matriz -

energetica-e-eletrica» Acesso em: 31 jul. 2020. 

 
Em documento mais recente se observa o aumento da utilização de fontes 

renováveis que estavam em 43,5% em 2016 para 47% em 2019, e com projeção de 

48% até 2029, conforme o plano decenal de expansão de energia.205 Chegando ao 

ponto que mais importa nesta pesquisa, destaca-se que no Brasil a maior parte da 

matriz de energia elétrica é proporcionada pelas grandes hidrelétricas (Gráfico 08): 

Gráfico 8 - Matriz Elétrica Brasileira. 

 
Fonte: ANEEL/ABSOLAR, 2019. 

O entendimento é que a energia gerada pelas hidrelétricas é limpa e 
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renovável, e isso não se questiona, porém, muitos estudos, apontam os vastos 

impactos socioambientais gerados pelas grandes usinas, ocorridos desde as suas 

construções e se perpetuando no tempo. Visto isso, proponho, apontar aqui, de 

maneira breve, não somente esses impactos, mas também uma reflexão sobre o 

risco criado. Além disso proponho iniciar uma rápida discussão sobre se a 

continuidade de construções de grandes usinas deve persistir no Antropoceno, 

especialmente após a compreensão deste conceito. 

Por mais que esse questionamento e reflexão não seja o objetivo principal, 

acredito ser de suma importância polemizar, pois como escreveu Rafael Braz da 

Silva, “Se pretendemos avançar na defesa dos direitos socioambientais e na busca 

de novas alternativas – viáveis e socialmente/ambientalmente corretas – é preciso 

abordar a questão na origem, e não nas consequências.”206 Outro ponto de 

destaque é que, como já foi percebido, procurei inserir a necessidade da energia 

produzida pelas usinas hidrelétricas junto ao contexto do Antropoceno, de maneira 

inversa da realizada pela maioria da literatura, conforme se vê abaixo: 

Embora a construção de grandes barragens no mundo seja fortemente 
impulsionada pelas demandas em eletricidade e seja considerada de 
grande impacto, a literatura sobre a energia e o Antropoceno se mantém 
focalizada, geralmente, nas energias fósseis, principalmente por suas 
elevadas emissões de CO2 (Jonsson, 2015).207 

Na busca pela origem, posso apontar desde já, conforme a anterior 

apropriação do conhecimento sobre o desenvolvimentismo, que o fator 

desenvolvimento e progresso, com prevalência econômica e constante exploração 

dos recursos naturais, permeia, impulsiona e muitas vezes impõem todo esse 

processo. É a modernização da natureza em proveito exclusivo dos seres humanos 

e em descompasso com todo o restante.  

Corroborando com isso, recente estudo denominado “A grande aceleração e a 

construção de barragens hidrelétricas no Brasil”,208 de autoria de Nathalia Capellini 

Carvalho de Oliveira, demonstra, de maneira histórica, o motivo que tornou o Brasil 

um dos maiores construtores de barragens no mundo e o segundo país que, 

                                              

206 SILVA, R. B. da. A Usina Hidrelétrica de Mauá e suas dinâmicas socioambientais. 2015. 295f. 
Tese (Doutorado em Sociologia) Programa de Pós-Graduação em Sociologia. Universidade Federal 
do Paraná, Curitiba, 2015. p. 248. Disponível em: «https://acervodigital.ufpr.br/handle/1884/37504» 
Acesso em: 15 maio 2020. 
207 OLIVEIRA, N. C. C. de. op. cit., 2018, p. 342. 
208 Idem, ibidem. 
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atualmente, mais gera energia hidrelétrica, ficando atrás somente da China. 

Logo após a Primeira Guerra Mundial (1914-1918), o Brasil estava inserido 

entre os poucos países que possuíam um sistema de transmissão de 70 mil volts ou 

mais e que a geração hidrelétrica dessa energia, salvo raras exceções, eram 

compostas por empreendimentos de pequeno porte, construídos por comerciantes, 

fazendeiros ou industriais, com exploração de queda de água de cachoeiras que 

localizavam-se próximas do consumidor final. Essa realidade descentralizada, muda 

drasticamente no início de 1930, quando o setor se torna quase um monopólio nas 

mãos das empresas “Light” (Brazilian Traction, Light and Power) e “Amforp” 

(American Foreign Power), ambas estrangeiras, a primeira canadense e a segunda 

estadunidense, que já haviam construídos algumas grandes obras como a Usina 

Edgard de Souza em 1901 (primeira barragem brasileira com mais de 15 metros de 

altura) e a Usina hidrelétrica  Fontes Velha, a primeira do complexo Lajes, 

construída em 1909 (era a maior do Brasil e uma das maiores do mundo quando 

começou a operar, foi desativada em 1989 e substituída por novas usinas).209 

Interessante relatar que a Usina hidrelétrica Fontes Velha não foi 

simplesmente desativada, mas fez parte de um desastre que interrompeu suas 

atividades, e a culpa foi colocada na natureza e na falta de tecnologia, conforme se 

observa abaixo: 

Ficou evidente que a história desta usina também se mistura com a história 
do avanço das tecnologias hidráulicas e de geração de energia, e também 
foi evidenciado o dilema em se desenvolver um empreendimento como 
este, com poucos recursos, pouca mão-de-obra qualificada e condições 
extremas, dado o fato de que este lugar está situado no meio da vida 
selvagem. Ao final de sua operação, esta antiga usina sofreu uma das 
maiores catástrofes naturais, envolvendo uma inundação enorme na área e 
consequentes deslizamentos de terra, causando centenas de mortes e 
alagando toda a usina, que só pode ser preservada sem maiores danos por 
conta da coragem e experiência dos trabalhadores que estavam no local.210 
[grifo nosso] 

Ao retornar à perspectiva de Oliveira, observa-se que o quase monopólio das 

duas empresas estrangeiras foi notado, especialmente pela imprensa, industriais e 

políticos. Situação que culminou, ao passar dos tempos, com a modificação de 

legislações e a criação de órgãos que possibilitaram uma intervenção acentuada 

                                              

209 Idem, p. 322 e 323. 
210 PIANCÓ, F. FEN/UERJ Notícia: Visita Técnica ao Complexo Hidrelétrico de Lajes - IEEE PES 
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desde o governo Getúlio Vargas quanto a utilização de energia hidráulica. Isso teve 

como objetivo o controle, mas principalmente o forte incentivo estatal nesta seara, 

com propósito de aumentar a capacidade de produção face as duas crises 

energéticas vivenciadas, em 1920 e 1940 (decorrentes de estiagem) e a crescente 

demanda atribuída a industrialização e urbanização com uso de eletrodomésticos. 

Quando verificado que a expansão do setor elétrico privado não supriria a 

necessidade, em 1943 começaram a surgir as iniciativas estatais de geração de 

energia. Cito como exemplo a Comissão Estadual de Energia Elétrica (CEEE), 

criada pelo governo do Rio Grande do Sul.211 

Fica evidente que a construção de grandes usinas hidrelétricas fez parte das 

políticas energéticas dos governos posteriores, incluindo os governos militares até 

os mais recentes, com o objetivo de neutralizar as crises de energia elétrica 

ocasionadas pelas estiagens, consequentemente extinguindo os “apagões” que 

eram motivos de prejuízo, isso como fator de desenvolvimento econômico. As 

construções realizadas pelos vários governos ficam comprovadas no gráfico 

construído pela autora (Gráfico 09): 

 

Gráfico 9 - Número de Barragens de Grande Porte Construídas por Período. 

 
Fonte: OLIVEIRA, N. C. de. Op. cit., 2018, p. 333. 

 

Sobre o forte impulso estatal e a política energética nas grandes construções 

de hidrelétricas como fator de desenvolvimento, a autora aponta que:  

Nesse percurso, ficou muito evidente a relação da expansão hidrelétrica 
com o projeto de desenvolvimento do país e o papel motor do Estado, como 

                                              

211 OLIVEIRA, N. C. C. de. op. cit., 2018, p. 329-330. 
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agente regulador, burocrático, planificador e também econômico. Porém, a 
expansão hidrelétrica brasileira não dependeu somente da planificação 
estatal e setorial. As dinâmicas geopolíticas internacionais, como a Segunda 
Guerra Mundial e a Guerra Fria tiveram impactos importantes, 
principalmente ligados ao acesso ao capital estrangeiro e à importação de 
tecnologias; o desenvolvimento de técnicas e a presença de técnicos 
definiu, muitas vezes, as possibilidades de construção; as dinâmicas locais 
impulsionaram ou bloquearam a criação e a implantação de novas 
empresas; e a natureza impôs seu ritmo à geração hidrelétrica, como visto 
na preponderância dos fenômenos de estiagem para a definição de políticas 
no setor.212 

Isso remonta à ideologia dominante, à época, influenciada principalmente pela 

hostilidade entre Estados Unidos e União Soviética, em que a construção de 

grandes estruturas como as barragens hidrelétricas eram consideradas “símbolos do 

poder e da razão dos modelos capitalista ou socialista defendidos”213 e o Brasil, 

nesse contexto, recebia financiamento, tecnologia e estava atrelado aos EUA e seu 

projeto capitalista. Ponto importante da obra foi a demonstração de que, mesmo com 

a existência desde os anos 1970 da chamada “virada ambiental”, com consequentes 

questionamentos face os grandes impactos ambientais e sociais (na época existia 

dicotomia entre esses temas), inclusive acusações de má administração, favoritismo 

e corrupção, foi somente em 1989 (devido às pressões – que ensejaram a criação 

do MAB, leis ambientais e necessidade de financiamento de projetos), que as 

variáveis ambientais passaram a ser analisadas nos planos de desenvolvimento do 

setor elétrico, ou seja, todas as grandes usinas hidrelétricas construídas até aí, pelo 

que cito a Usina Foz do Areia, objeto deste estudo, e também a maior do Brasil 

(Itaipu), não abrangeram essa preocupação.214 

A escrita da autora, evidenciada pelo viés histórico, chama a atenção quanto 

às crescentes demandas de eletricidade e as formas com que vários governos 

lidaram com isso, com preponderância na construção de grandes barragens 

hidrelétricas para suprir o setor, mas não se importando muito com as questões 

ambientais até a “virada ambiental” em 1970 quando começaram a preocupar-se 

mais, não com a questão ambiental, mas sim com o discurso de convencimento.  

Ponto pacífico nos discursos políticos de convencimento para a construção de 

grandes barragens hidrelétricas é o benefício criado para a população local, 

empregos, desenvolvimento e progresso local e regional. Isso desde a grande 
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expansão de construções de barragens que ocorreu nos anos de 1930 e 

principalmente após 1950215, até os tempos mais atuais, como se observa no estudo 

sobre a construção, ocorrida entre os anos de 2008 e 2012, da Usina Hidrelétrica de 

Mauá, localizada entre os Município de Telêmaco Borba e Tibagi, estado do Paraná: 

Deve-se notar que a imagem socialmente apresentada é aquela de que 
o desenvolvimento regional seria um benefício que não poderia ser 
ignorado; seria uma força que estaria condicionando todos os debates 
sobre a usina. É o desenvolvimento que deve ser buscado a qualquer 
custo; é a única representação, inequívoca e inevitável, não há outra 
alternativa a ser seguida que não o progresso. Portanto, a usina surge 
como representante deste projeto inquestionável de desenvolvimento, e 
por isso, sua força. A relação entre saber e poder, a proximidade dos 
cargos tecnocientíficos justificadores da política energética aos cargos 
políticos que exercem esta visão, especialmente nas instituições 
públicas ambientais e energéticas subjugam outros valores e formas de 
conhecimento, desconsiderando outros interesses e demandas 
sociais.216 [grifo nosso] 

Essa perspectiva também é demonstrada nas falas de governadores do 

estado do Paraná nos anos de 2010 e 2012, sobre a construção da UHE Mauá: 

Esta obra é um modelo de implantação de uma política de geração de 
emprego e renda para os nossos trabalhadores. Ela muda a realidade 
de toda esta região. Em um futuro breve, teremos não apenas a geração 
de energia, mas o turismo, a perspectiva de desenvolver atividades 
ligadas à piscicultura e lazer, que propiciará a esta região outras 
possibilidades de emprego”, destacou o governador [Pessuti].217 “Sem 
energia não há indústria e nem desenvolvimento. Ao gerar energia, a 
Copel também está gerando empregos e qualidade de vida”, afirmou 
Richa. "A entrega desta usina tem uma importância econômica para a 
região, para o Paraná e para o Brasil e reafirma o posicionamento da 
Copel como empresa de destaque na América Latina”, disse. Richa 
inaugura Usina de Mauá e reforça contribuição do PR para redução de 
tarifas.218 

Sobre isso, Silva mostra que a política energética apresenta imperativos que 

ocultam e colocam em descrédito qualquer discurso contrário ao necessário 

desenvolvimento, com maior caráter econômico, e assevera que é preciso uma 

construção do conhecimento que questione e até combata a suposta importância e 

resultados positivos da geração hidrelétrica. Ademais, o mesmo autor assim se 

                                              

215 OLIVEIRA, N. C. C. de. op. cit., 2018, p. 317. 
216 Idem, p. 253. 
217 CASTILHO, L. C. Pessuti afirma a usina vai mudar realidade da região de Telêmaco. 2010. 
Disponível em: «http://www.plantaodacidade.com.br/Anteriores/sabado010510/yxv.htm» Acesso em: 
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posiciona: 

É um saber-poder que deve ser alterado se quisermos realmente abrir 
espaço para novas alternativas ao desenvolvimento em todos os seus 
componentes. Sem um novo horizonte teórico e epistemológico 
ficaremos sempre nos mesmos embates e dificuldades, sem mudanças 
nas hierarquias estabelecidas[...].219 

Evidente que o novo horizonte teórico e epistemológico está em construção, 

pois se faz urgente, principalmente após a compreensão do complexo conceito de 

Antropoceno, partir na busca de um adequado desenvolvimento sustentável 

natucultural, no qual os humanos e não humanos tenham o mesmo valor e sejam 

inseridos na discussão, questionando mais a construção destes empreendimentos e 

não simplesmente consentir quando se percebe a tendência da racionalidade 

econômica e tecnocrática suplantar a prudência ecológica e a justiça socioambiental. 

Conforme explica Silva sobre a construção da Usina Hidrelétrica de Mauá: 

Mais interessante ainda foi notar a imposição de um ponto de vista e de 
uma política energética que se deu à revelia das incertezas científicas no 
seu bojo. De um lado existe efetivamente um conjunto de interpretações 
e alternativas com relação às questões socioambientais – 
desenvolvimento regional e redução dos impactos versus reduzido 
desenvolvimento e o grande impacto na bacia do Tibagi –, de outro, a 
efetiva implantação da usina perante as controvérsias existentes, 
legitimando uma política pública de geração energética com intenso 
suporte da racionalidade econômica e tecnocrática. Toda e qualquer 
prudência ecológica e justiça socioambiental (LEFF, 2002, p. 86-90) 
ficaram em segundo plano.220 [grifo nosso] 

Nesse sentido ainda, Neto221 demonstra que mesmo em cenários de 

controvérsias, incertezas e resistências de movimentos sociais e científicos, os 

licenciamentos para construção das grandes barragens são emitidos, 

desconsiderando as lacunas e falhas de estudos de impactos ambientais e a 

ocultação de riscos nos debates públicos.  O mesmo autor aponta que o Brasil 

possui potencial de explorar diversas outras fontes de energia limpa e renovável que 

não gerem tantos impactos e riscos, como é o caso da energia eólica e solar e ainda 

que tem capacidade de reduzir os desperdícios de seu sistema de transmissão de 

energia elétrica. Porém, “a construção de grandes hidrelétricas é ideologicamente 

naturalizada e apresentada à população como obrigatória para o suprimento 
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energético e desenvolvimento econômico, sem alternativas.”222 

Interessante notar, conforme aponta o Atlas de Energia Elétrica do Brasil, 

datado de 2008, por mais que nos últimos 30 anos o Brasil e China foram os únicos 

países com aumento de oferta de energia hidrelétrica no mundo, a expansão não 

ocorreu com a velocidade esperada, isso foi gerado por: 

Entre outros fatores, o andamento de alguns empreendimentos foi afetado 
pela pressão de caráter ambiental contra as usinas hidrelétricas de grande 
porte. O principal argumento contrário à construção das hidrelétricas é o 
impacto provocado sobre o modo de vida da população, flora e fauna locais, 
pela formação de grandes lagos ou reservatórios, aumento do nível dos rios 
ou alterações em seu curso após o represamento.223 

Mesmo com essa forte pressão de caráter ambiental, e já conhecida em 2008, 

os empreendimentos continuam recebendo autorizações e sendo construídos, 

sempre na base do mesmo discurso e com finalidades fortemente econômicas. 

Talvez seja o momento da pressão natucultural envolta pelo conceito de 

Antropoceno tomar frente nesta discussão.  

Para quebrar o paradigma do discurso desenvolvimentista focado numa 

política energética de construção de grandes hidrelétricas, trago uma pesquisa 

realizada no ano de 2017, pelo Núcleo de Avaliação de Pesquisas Climáticas da 

PUC-Rio/Policy Initiative (NAPC/CPI), através do projeto Iniciativa para o Uso da 

Terra (INPUT) e em cooperação com o Banco Nacional do Desenvolvimento 

Econômico e Social (BNDES), na qual foram avaliados 82 municípios, distribuídos 

em 13 estados, para verificar quais foram os efeitos locais das construções de 

usinas hidrelétricas. Para o estudo analisaram-se os indicadores de economia local 

e as contas municipais. O resultado foi o seguinte: 

A análise do NAPC/CPI mostra que é preciso cautela quanto à 
generalização de conclusões sobre o impacto econômico que as barragens 
provocam em suas áreas de entorno e questiona se elas de fato trazem 
benefícios econômicos a essas localidades. Ainda que seja possível 
identificar padrões, eles são, em grande parte, de curta duração. Isso, mais 
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a grande variação existente entre os municípios, exigem que formuladores 
de políticas considerem caso a caso impactos futuros.224 [grifo nosso] 

A pesquisa mostra que “a construção de UHEs apresenta efeitos gerais 

modestos e não transforma as economias locais”,225 enfatizando que enquanto a 

construção ocorre, o aumento do emprego formal é estimulado, mas isso acontece 

apenas em curto prazo. Assim como as receitas municipais tendem a aumentar nos 

dois primeiros anos e depois se estabilizam. Isso nos importa por quebrar com o 

discurso que toda construção de Usina Hidrelétrica ensejará necessariamente em 

desenvolvimento econômico e melhoria para a comunidade. 

Agora, se o discurso desenvolvimentista consegue relativizar e até 

desconstruir a visibilidade de impactos socioambientais, em contrapartida, a 

percepção dos riscos criados se torna cada vez mais presente, notadamente quando 

se compara a classificação de risco dos grandes empreendimentos hidrelétricos com 

as recentes barragens rompidas no estado de Minas Gerais, localizadas nos 

municípios de Mariana (barragem de Fundão) e Brumadinho (barragem da Mina 

Córrego do Feijão), e se nota que a classificação é idêntica, ou seja, “baixo” em 

relação à categoria de risco e “alto” em relação ao dano potencial associado. 

Estudo apontou que “A construção de barragens no Brasil alterou 

radicalmente paisagens, mudou estruturas produtivas, destruiu habitats, deslocou 

milhares de pessoas e lançou um processo de degradação ambiental que continua a 

assombrar a sociedade brasileira.”226 Além disso se pode verificar que: 

Os usos energéticos têm impactos ambientais que vão muito além dos 
processos de extração e poluição relacionados à geração de energia em si, 
pois supõem redes de transmissão que multiplicam o impacto territorial das 
tecnologias de geração. Estão também intimamente ligados ao 
desenvolvimento industrial que possibilita os modos de consumo nefastos 
associados à sociedade de consumo. Muito se fala do impacto do uso dos 
combustíveis fósseis, mas a hidroeletricidade foi, e continua sendo, 
regularmente apresentada como uma fonte de energia limpa e renovável, 
embora haja um número importante de estudos que mostram os impactos 
sociais e ambientais dessas tecnologias, bem como suas emissões de 
carbono.227 [grifo nosso] 
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Neste mesmo sentido, Hudson Rodrigues Lima afirma que: 

Áreas de GPIH [Grandes Projetos de Investimento Hidrelétrico] são, por 
excelência, territórios onde esses complexos e obscuros processos de TDR 
[territorialização-desterritorialização-reterriteriorização] ocorrem, já que o 
empreendimento apropria de espaços, ocupa territórios pré-existentes e 
neles provoca profundas mudanças sociais e ambientais. Há uma 
desterritorialização dos lugares, gerando vulnerabilidades muitas vezes 
desconhecidas ou não ditas, obrigando pessoas, animais e vegetações a se 
reterritorializarem em novas condições e circunstâncias que são pouco 
investigadas, incorporando em si os riscos e seus perigos, tanto os 
existentes, quanto os novos decorrentes da reterritorialização.228 

Acrescento um fator importantíssimo que a maior parte dos estudos deixa de 

considerar e apontar como impacto advindo da construção de grandes barragens 

hidrelétricas, o risco de desastres socioambientais ocasionados por possível 

rompimento da barragem. Como já demonstrei, vivemos numa sociedade de risco e 

não podemos nos alicerçar na tecnologia como certeza absoluta de que os cálculos 

de engenharia sempre irão funcionar, pois existem fatores incalculáveis. Nesse 

sentido, tanto quanto aos cálculos quanto a construção de barragem com a 

finalidade de gerar energia elétrica trago artigo de notícia recente que estabelece 

uma conexão entre a ineficácia de ambos:  

A controversa mega-hidrelétrica de Belo Monte, no Pará, causou danos 
socioambientais significativos ao Rio Xingu e aos povos indígenas e 
tradicionais que viviam às suas margens. Agora, parece que a hidrelétrica 
pode não ser capaz de produzir a quantidade total de eletricidade prometida 
por seus idealizadores – uma situação para a qual os críticos há muito 
tempo alertavam. Os engenheiros parecem ter se equivocado seriamente 
ao estima as taxas de vazão do Rio Xingu e as variações entre as estações 
seca e chuvosa, além de não contarem com a redução da vazão devido ao 
desmatamento causado pela rápida expansão das fazendas de gado e das 
plantações de soja em Mato Grosso, onde fica a nascente do rio. As secas 
induzidas pelas mudanças climáticas também estão diminuindo a vazão do 
Rio Xingu e sua capacidade de geração de energia. Em 2013, um 
importante relatório do Painel de Mudanças Climáticas alertou que o 
aquecimento global pode reduzir os níveis d’água em toda a Bacia 
Amazônica, colocando a energia hidrelétrica em sério risco. À medida que o 
desmatamento decorrente do agronegócio e da mineração se espalha pela 
bacia, agora estimulado pelas políticas desenvolvimentistas do presidente 
Jair Bolsonaro, o futuro das hidrelétricas da Amazônia, sua capacidade de 
geração de energia e potencial de investimento parecem cada vez mais 
desanimadores. Tecnicamente, as turbinas da Usina Hidrelétrica de Belo 
Monte podem produzir 11.233 MW de energia por mês – isso se não 
existisse essa entidade orgânica chamada rio, com seus próprios ritmos 
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no rio Araguari, Minas Gerais. 342 f. 2017. Tese - UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA, 
Uberlândia-MG, 2017. Disponível em: 
https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/trabalhoConclusao/viewTrabalhoConclu
sao.jsf?popup=true&id_trabalho=5026756. Acesso em: 11 maio 2020.p. 53.  
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sazonais, enchendo, esvaziando, espalhando-se. Acrescente-se ainda a 
redução da vazão do Rio Xingu devido ao desmatamento e à seca e temos 
um projeto que tem tudo para se tornar o maior elefante branco da 
Amazônia brasileira.  Inaugurada em 2016 no Pará, Belo Monte deveria 
operar num nível em que geraria 4.571 MW por mês ao longo de 12 meses. 
Isto é o que se chama de “energia firme”, uma aproximação da eletricidade 
que de fato é produzida (diferentemente da potência instalada). Mas hoje 
até essa quantidade parece alta.229 

Diante dessa notícia verifica-se que uma construção bilionária foi realizada, 

com impactos socioambientais gigantescos e provavelmente sem gerar os efeitos 

pretendidos. Será que não existia outra alternativa energética mais adequada que 

não ocasionasse isso? Quais os interesses por trás de projetos assim? O risco 

criado era mesmo necessário? São essas as perguntas que nos possibilitam refletir 

e sugestionar na tentativa de que o pensamento natucultural ganhe forma e o 

desenvolvimento não seja alicerçado apenas na economia. 

 

 

3.3 BARRAGENS HIDRELÉTRICAS COMO PROJETOS NATUCULTURAIS 

 

Importante notar que tanto o discurso empregado para o convencimento da 

necessidade da construção dos empreendimentos, assim como para sua defesa, é 

que as barragens são construções tecnológicas de engenharia que oferecem total 

segurança. Esse pensamento, que desde já refuto pela falta de correlação lógica e 

histórica, é visível no Manual de Desastres Humanos, elaborado em 2003, pelo 

Departamento de Minimização de Desastres do Governo Federal:  

Inicialmente, há que ressaltar que não existe registro de rompimento de 
barragens de grande porte, destinadas à instalação de Usinas Hidroelétricas 
–UHE – ou construídas para fins de irrigação, nem no Brasil nem nos 
demais países de engenharia desenvolvida. [...]. No entanto, o rompimento 
de pequenas barragens mal planejadas e mal construídas ocorre com 
relativa frequência. Como durante as secas muitas barragens são 
construídas de afogadilho, apenas para justificar o pagamento da mão-de-
obra durante a seca, frequentemente estas obras mal planejadas e mal 
gerenciadas se desfazem com as primeiras chuva. [...]. No Brasil, as 
grandes construtoras de barragens desenvolveram uma muito boa 
tecnologia de construção de obras seguras e concorrem, em pé de 

                                              

229 HIGGINS, T. O elefante branco de Belo Monte: maior e mais cara hidrelétrica brasileira pode ser 
inviável. 2020. Brasil Mongabay. Disponível em: «https://brasil.mongabay.com/2020/02/o-elefante-
branco-de-belo-monte-maior-e-mais-cara-hidreletrica-brasileira-pode-ser-inviavel/» Acesso em: 10 
set. 2020. 
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igualdade, com as grandes empresas internacionais dedicadas à construção 
de barragens.230 

No texto do manual é visível quase uma propaganda em relação a tecnologia 

brasileira empregada na construção de grandes barragens, atrelando-a como fator 

preponderante à segurança destes empreendimentos, principalmente a advinda da 

engenharia. Sabe-se que isso não é crível, pois algumas tecnologias inclusive criam 

o risco. Neste sentido, Lima aponta que: 

É temeroso que a engenharia de barragens assuma uma postura e um 
discurso, disseminado principalmente entre as pessoas atingidas e afetadas 
por barragens de hidrelétricas, que veicule uma ideia de que há 100% de 
segurança. É conhecido que cálculos da engenharia corroboram tal ideia 
com relação à estrutura de concreto desses empreendimentos, todavia não 
se explicita, por exemplo, que uma barragem pode ser acometida de um 
sismo desconhecido, ou de uma enchente imprevista, uma vez que a 
natureza não é 100% previsível. Com relação ao papel humano, a 
engenharia da estrutura não leva muito em conta que pode haver falhas de 
funcionários em função de sua formação, problemas pessoais que os 
distraiam e, em consequência, impliquem a perda de controle dos sinais de 
alerta. Enfim, é necessário considerar que é possível existir falhas, que 
podem conduzir a um colapso da estrutura de engenharia e, por tal motivo, 
serão necessários investimentos em sistemas de segurança a jusante, que 
garantam eficiência principalmente sobre as possíveis perdas e danos de 
pessoa, animais, vegetais e das paisagens das áreas abaixo de um GPIH 
[Grande Projeto de Investimento Hidrelétrico].231 

É evidente a impossibilidade de a tecnologia reduzir a zero os riscos, pois se 

assim fosse, não existiriam mais desastres socioambientais, os quais, infelizmente, 

só se vê aumentar. Esse efeito está intimamente ligado a crença de que o 

conhecimento tecnológico pode resolver tudo e se algo errado ocorrer sempre será 

“falha humana” ou uma “armadilha preparada pela natureza”.232 

Prefiro, como já apontei anteriormente, face a já mencionada superação do 

dualismo sujeito/objeto e a visível hibridização entre humanos e não-humanos, 

perceber a responsabilidade pelas falhas dividida entre os vários atuantes do 

processo. Assim é possível superar a imposição da culpa como fator final e pensar 

em soluções conjuntas e com responsabilidades partilhadas sobre o assunto. Outro 

ponto que chama a atenção no texto acima é a afirmação de que “não existe registro 

                                              

230 CASTRO, A. L. C. de. Manual de Desastres Humanos: desastres humanos de natureza 
tecnológica. Brasília: Ministério da Integração Nacional, 2003. p. 69-70. v. 2 Disponível em: 
«http://livros01.livrosgratis.com.br/min000004.pdf» Acesso em: 28 ago. 2020. 
231 LIMA, H. R. op. cit., 2017, p. 54. 
232 EURONEWS. França: 60 anos após a tragédia de Malpasset. 2019. Disponível em: 
«https://pt.euronews.com/2019/12/02/franca-60-anos-apos-a-tragedia-de-malpasset» Acesso em: 14 
set. 2020. 
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de rompimento de barragens de grande porte, destinadas à instalação de UHEs ou 

construídas para fins de irrigação, nem no Brasil nem nos demais países de 

engenharia desenvolvida.” Isso é uma inverdade que merece ser rechaçada 

firmemente. 

De acordo com estudos233 e registros históricos, e de maneira apenas 

exemplificativa, cito o rompimento, em 1923, na província de Bérgamo na Itália da 

barragem hidrelétrica de Pian del Gleno, quando a falha despejou mais de 4,5 

milhões de m³ de lama dizimando as cidades a jusante.  Importante citar que essa 

barragem tinha sua construção em concreto e que investigações da época 

afirmaram que “as forças da natureza escapam ao controle humano”234 [tradução 

nossa] Cito também o rompimento, no ano de 1963, da barragem hidrelétrica de 

Vajont localizada na cidade de Pordenone da Itália, ocasionando destruição em 

massa com a morte de mais de 2 mil pessoas. Neste evento, deslizamentos de terra 

atingiram o reservatório e, mesmo sem a destruição da barragem, ondas com alturas 

de até 90 metros destruíram totalmente a região. Importante ressaltar que a 

construção dessa hidrelétrica era de concreto.235 No ano de 1975 o rompimento da 

barragem de controle de enchentes e hidrelétrica de Banquiao na China, “conhecido 

como o desastre com barragens mais fatal já registrado na história da 

humanidade”236 com pelo menos 171 mil mortos. O evento, com influência do tufão 

Nina gerou o rompimento com efeito dominó de outras 62 barragens menores. 

Importante constar que essa barragem também era construída em concreto. 

Poderia apresentar diversos outros rompimentos de barragens com outras 

finalidades, contudo, prefiro apontar aqui as barragens hidrelétricas que se 

romperam e apresentavam características mais próximas aos objetos de estudo, ou 

seja, construção em concreto com finalidade de geração de energia elétrica. 

Logicamente, pela finalidade apenas exemplificativa, não entrarei em análises 

técnicas mais aprofundadas, pois esse não é o objetivo. Essas ilustrações servem 

basicamente para refutar o contido no Manual acima citado e para ficar nítida a 

                                              

233 LIMA, H. R. op. cit. 2017, p. 98-100. 
234 BARBISAN, U. Il crollo della diga di Pian del Gleno: errore tecnico? [s. l.], p. 50, 2007. p. 47. 
Disponível em: «http://www.scalve.it/gleno/Pubblicazioni/GlenoBarbisan.pdf» Acesso em: 14 set. 
2020. 
235 LIMA, H. R. op. cit. 2017, p. 98. 
236 ENGWHERE. Barragens que se Romperam pelo Mundo, Mariana e BrumadinhoEngWhere 
Software de Engenharia, Orçamento, Planejamento e Gestão, 2018. Disponível em: 
«https://www.engwhere.com.br/barragens-que-se-romperam-pelo-mundo/» Acesso em: 14 set. 2020. 
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percepção de que não existe estrutura totalmente segura, pelo que, a preparação 

para um possível e futuro colapso é necessária. 

No Brasil, agora independente da estrutura de construção, aponto cinco 

exemplos de rompimentos, quais sejam: o rompimento da barragem hidrelétrica de 

Apertadinho, localizada em Vilhena - Rondônia no ano de 2008 (barragem de terra); 

O rompimento da barragem hidrelétrica de Espora, localizada nas divisas dos 

municípios Itarumã, Aporé e Serranópolis, estado de Goiás, também no ano de 2008 

(Barragem de terra e enrocamento); O rompimento, no ano de 2009, da barragem 

hidrelétrica de Algodões I, localizada no município de Buriti dos Lopes – Piauí 

(Construção de terra) e o rompimento em 2014 da barragem hidrelétrica de Santo 

Antônio, localizada em Laranjal do Jari – Amapá (Construção de concreto). 

Além desses, aponto o recente alerta de rompimento da Barragem da 

Pequena Central Hidrelétrica (PCH) Passo do Meio, localizada no município de São 

Francisco de Paula, estado do Rio Grande do Sul, emitido pela Defesa Civil Estadual 

em 25 de Julho de 2020. A nota informou a identificação de dois pontos de 

percolação no corpo da barragem (fissuras), situação que deixou em alerta 11 

municípios localizados à jusante da barragem e fez com que o PAE fosse 

executado, inclusive com a remoção de alguns moradores do local. A empresa 

assim se manifestou: 

A Energética Campos de Cima da Serra, em conjunto com as autoridades 
locais, iniciou nesta manhã ação preventiva relativamente a 23 imóveis 
situados no entorno da PCH Passo do Meio, para a segurança dos 
moradores durante as manobras e ações corretivas que serão iniciadas na 
barragem da usina nos próximos dias. Todos os imóveis serão lacrados e 
os proprietários alertados que não é recomendada visitação ou 
permanência no local. A devida assistência será prestada a todos os 
proprietários. A medida possui caráter preventivo e temporário, e foi tomada 
de maneira conservadora pela companhia para a segurança dos 
moradores.237 

As últimas notícias238 informaram que a situação foi controlada. Interessante é 

a reflexão sobre o risco e medidas tomadas em relação à fissura de uma PCH com 

                                              

237 CLICRBS. Moradores são retirados de duas casas que ficam nas margens do Rio das Antas 
devido infiltração em barragem da Serra-Geral. ClicRBS. 2020. Disponível em: 
«http://pioneiro.clicrbs.com.br/rs/geral/noticia/2020/07/moradores-sao-retirados-de-duas-casas-que-
ficam-nas-margens-do-rio-das-antas-devido-infiltracao-em-barragem-da-serra-12534211.html» 
Acesso em: 18 set. 2020. 
238 JORNAL do Comércio. Situação de barragem com fissura em São Francisco de Paula está 
controlada, diz empresa. 2020. Disponível em: 
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barramento de 30 metros de altura. E se o barramento fosse de 160 metros de altura 

como é o de nosso objeto local de estudo? 

Figura 17 - Fotografia Defesa Civil na PCH Passo do Meio. 

 
Fonte: CLICRBS, 2020. 

 

Com o passar dos anos, principalmente pela construção de novas usinas, 

assim como pela deterioração causada pelo tempo nas existentes, a possibilidade 

de rompimentos com consequentes desastres socioambientais continuam presentes. 

É isso que Lima, após organizar uma tabela com diversos exemplos de desastres 

socioambientais ocorridos por rompimentos de barragens pelo mundo, demonstra ao 

dizer que “os dados exemplificados no quadro acima denotam a recorrência de 

falhas tecnológicas somadas a eventos naturais extremos, o que indica que não há 

barragem 100% segura.”239 Algo muito importante para abraçar o aqui exposto sobre 

a relação natucultural da criação de riscos com a construção de barragens 

hidrelétricas, principalmente as de grande porte, está contido nas palavras 

seguintes: 

A natureza, por sua vez, possui uma dinâmica física própria e ela em si não 
é perigosa. O risco e seu perigo são resultados de uma construção humana 
que, ao apropriar- se do espaço (natural), impõe a ele alterações na sua 
própria dinâmica. É justamente a resposta da natureza em função de algum 
tipo subestimado de energia e força que podem vir a se tornar um perigo. 

                                                                                                                                               

«https://www.jornaldocomercio.com/_conteudo/geral/2020/07/749618-situacao-de-barragem-com-
fissura-em-sao-francisco-de-paula-esta-controlada-diz-empresa.html» Acesso em: 18 set. 2020. 
239 LIMA, H. R. op. cit., 2017, p. 100. 
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Pode-se citar como exemplos a construção de barragens que represam a 
força da água; a ocupação do solo em terrenos íngremes, que o desnuda, 
impermeabiliza e fragiliza sua estrutura, conduzindo a perigos à existência 
humana e a de outras espécies. Por isso, a natureza não é um perigo em si, 
as ações antrópicas sempre irão provocar nela o restabelecimento de sua 
homeostase, ou seja, seu próprio (re) equilíbrio [...]. A água se torna perigo 
para o ser humano habitante a jusante, que em caso de colapso da 
estrutura de engenharia, gerará uma onda de inundação, na qual a força da 
gravidade fará com que se provoque um desastre que delineará aspectos 
de uma tragédia.240 

Fica visível que a hibridização natucultural correspondente a modernização da 

natureza através da construção de grandes projetos em tecnologia de força bruta 

impõe importantes alterações no espaço natural, o que por consequência, torna-se 

um perigo ao subestimar a força e energia da própria mudança imposta. Posso dizer 

também que as ações antrópicas quanto a construção de barragens e 

represamentos de água (modernização da natureza) criam objetivamente o risco de 

seu rompimento e impactos a todos, humanos e não humanos, que estiverem em 

seu caminho à jusante.  

 

3.3.1 Usina Governador Bento Munhoz da Rocha Netto – UHE Foz do Areia 

 

A UHE GBM é um empreendimento construído pela Companhia Paranaense 

de Energia (COPEL), que recentemente, em 3 de março de 2020, passou sua 

titularidade241 para a empresa FDA Geração de Energia S.A.242 Sua denominação é 

uma homenagem ao governador que exerceu mandato entre 1951 e 1955, que criou 

a COPEL (1954). Foi primeiramente chamada de Usina Foz do Areia, como ainda é 

conhecida popularmente, em razão de estar localizada a 5 km à jusante da foz do rio 

de mesmo nome.243 

A UHE está localizada no sudoeste do Paraná, unidade hidrográfica do Médio 

Iguaçu, distante 342 km de Curitiba/PR e na divisa entre os municípios de Pinhão e 

                                              

240 Idem, ibidem. 
241 Isso faz parte da estratégia da empresa para possibilitar uma nova outorga pelo prazo de 30 anos 
conforme determina o Decreto Federal nº 9.271/2018. 
242 AID. ANEEL e Copel assinam transferência de titularidade de usina no PR - Sala de Imprensa - 
ANEEL. 2020. Disponível em: «https://www.aneel.gov.br/sala-de-imprensa-exibicao-2/-
/asset_publisher/zXQREz8EVlZ6/content/aneel-e-copel-assinam-transferencia-de-titularidade-de-
usina-no-pr/656877?inheritRedirect=false» Acesso em: 18 set. 2020. 
243 COPEL. Usina Bento Munhoz da Rocha Netto. 2020. Disponível em: 
«https://www.copel.com/hpcopel/root/nivel2.jsp?endereco=%2Fhpcopel%2Froot%2Fpagcopel2.nsf%2
F044b34faa7cc1143032570bd0059aa29%2Fe307f2c9b2edc56303257412004fdb91» Acesso em: 18 
set. 2020. 
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Bituruna, coordenadas geográficas 26º00’37.0”S e 51º39’54.0”W. (figura 18) 

 

Figura 18 - Localização da UHE Foz do Areia no estado do Paraná. 

 
Fonte: SNISB, 2020, adaptado pelo autor (marcador azul identificando a posição da Usina).  

 

Interessante perceber que a rodovia PR-170, que liga os dois municípios, foi 

pavimentada por sobre a barragem, o que também interessa na análise desta obra. 

Esse aspecto pode ser observado na figura 19: 

Figura 19 - Localização da UHE Foz do Areia. 

 
Fonte: SNISB, 2020, adaptado pelo autor. 
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Inseri a seguir (Figuras 20 e 21), informações retiradas do SNISB que contêm 

dados importantes sobre a usina hidrelétrica em tela: 

 

Figura 20 - Dados da UHE no SNISB. 

 
Fonte: SNISB, 2020, adaptado pelo autor. 

 
Figura 21 - Imagem do SNISB (II). 

 
Fonte: SNISB, 2020, adaptado pelo autor. 
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Das imagens se verifica que a usina tem classificação como “baixo” em 

relação à categoria de risco e “alto” em relação ao dano potencial associado. Isso 

quer dizer que o risco de rompimento, de acordo com os requisitos para a 

classificação das barragens, é pequeno, porém se isso chegar a acontecer, os 

danos que serão provocados serão enormes. Isso fica claro ao saber que o 

barramento possui 160 metros de altura e um comprimento de 828 metros, 

suportando uma quantidade imensa de água. (Figuras 22 e 23).  

 

Figura 22 - Imagem SNISB – Início do reservatório. 

 
Fonte: SNISB, 2020, adaptado pelo autor. 
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Figura 23 - Imagem SNISB – reservatório ampliado. 

 
Fonte: SNISB, 2020, adaptado pelo autor. 

 

Quanto ao método de construção constatou-se ser pelo enrocamento 

compactado com face de concreto, ou seja, um aterro de pedras ou outro material 

compactado com a face a montante construída em concreto, conforme demonstra a 

imagem:  

Figura 24 - Barragem de enrocamento com face de concreto. 

 
Fonte: SOUZA, K. I. S. de.  Barragens de enrocamento com face de concreto: análise de tensões 
pelo método dos elementos finitos na fase construtiva por etapas. 2008. Dissertação (Mestrado) 

Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2008. p. 7. Disponível em: 
«https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/91825» Acesso em: 22 set. 2020. 

 

Esse método, conforme afere Kleber Isaac Silva de Souza é vantajoso no 

cronograma de construção, pois independe do clima, tornando a obra mais rápida. O 

represamento de água, conforme estudo realizado, atinge cinco municípios, quais 
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sejam: Cruz Machado, Bituruna, Pinhão, União da Vitória e Porto Vitória, conforme 

se pode verificar na figura 25: 

 

Figura 25 - Reservatório da usina com delimitações municipais. 

 
Fonte: LACTEC, 2008, p. 18. 

 
 
A construção da barragem de contenção de água iniciou em fevereiro de 1975 

e encerrou em dezembro de 1979, contando com aproximadamente 15 mil 
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trabalhadores.244 O enchimento do reservatório ocorreu em abril de 1980 e o início 

da geração de energia comercial em outubro de 1980.245 Já a inauguração oficial da 

Usina data de Dezembro de 1980, sendo que suas obras foram aceleradas face o 

período de estiagem prolongada ocorrida entre os anos de 1977 a 1978.246 

De acordo com José Proença Meireles,247 engenheiro que trabalhou nas 

obras, a construção foi realizada pela Construtora Andrade Gutierrez, de Minas 

Gerais, e as obras principais pela Companhia Brasileira de Projetos e Obras (CBPO-

SP), com a participação também da empresa DM Construtora de Obras Ltda. 

Nas imagens a seguir (15 a 18), acervo de Meireles (2020), todas de maio de 

1977, é possível observar como projetos dessa envergadura capturam uma 

paisagem em transformação, mas também como “olham”, “miram” um rio reduzindo-

o conceitualmente a partir das perturbação humana do relevo, da alteração do leito 

do rio, de sua interrupção ou ainda da presença de máquina (nesse caso, um trator 

de esteiras) no centro da fotografia. 

 

Figura 26 - Registros antigos da Construção da Usina (I). 

 
                                              

244 Meu Paraná. op. cit. 2019. 
245 COPEL. Plano de Ação de Emergência - PAE - UHE Gov. Bento Munhoz da Rocha Netto (GBM), 
2017. Acesso em: 4 jul. 2019. p. 07. Documento encaminhado ao pesquisador pela Defesa Civil 
Paranaense em data de 04/07/2019 por e-mail. 
246 COPEL. Usina Bento Munhoz da Rocha Netto. 2020. op. cit. 
247MEIRELES, J. P. José Proença Meireles | Facebook. 2020. Disponível em: 
“https://www.facebook.com/jose.proencameireles.5” Acesso em: 22 set. 2020. 
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Fonte: MEIRELES, 2020. 
Figura 27 - Registros antigos da Construção da Usina (II). 

 
Fonte: MEIRELES, 2020. 

 
 

Figura 28 - Registros antigos da Construção da Usina (III). 

 
Fonte: MEIRELES, 2020. 
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Figura 29 - Registros antigos da Construção da Usina (IV). 

 
Fonte: MEIRELES, 2020. 

 
 

Ao término da obra da UHE Foz do Areia, em 1980, o Brasil contava com a 

Usina que possuía as maiores unidades geradoras do país, a primeira Usina 

construída pelo método de enrocamento compactado com face de concreto e a 

maior do gênero no mundo.248 Para Aline Diane Kolln, foi a tecnologia da engenharia 

moderna que possibilitou a concretização deste projeto, trazendo fatores positivos 

como a geração de energia elétrica para muitas pessoas, vários empregos durante 

as obras e a “melhoria da infra-estrutura viária da região, criação do Horto-Florestal, 

transformação de parte da vila residencial num centro de capacitação de professores 

e o recebimento de Royalties”.249 Existem alguns estudos250 que abordam o 

                                              

248 COPEL. op. cit., 2020. 
249 KOLLN, A. Impactos socioeconômicos negativos: estudo de caso da usina hidrelétrica governador 
bento munhoz da rocha netto - Pinhão-PR. “Caminando en una América Latina en 
Transformación”, [s. l.], v. 12, p. 14, 2009. p. 13. Disponível em: 
«http://observatoriogeograficoamericalatina.org.mx/egal12/Procesosambientales/Hidrologia/37.pdf» 
Acesso em: 16 set. 2020. 
250 Cito: ADLOFF, C. T. et al. Analysis of the phytoplankton community emphasizing cyanobacteria in 
four cascade reservoirs system of the Iguazu River, Paraná, Brazil. RBRH, [s. l.], v. 23, 2018; 
OLIVEIRA, J. C. de. Hidrelétricas, território e desenvolvimento: análise do território cantuquiriguaçu, 
na perspectiva da sustentabilidade. 2017. Dissertação. Universidade Federal da Fronteira Sul, 
Laranjeiras do Sul, 2017; PEDROZO, K. impacto das alterações climáticas na geração de energia 
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reservatório da Usina para discorrer sobre os impactos ambientais, sociais e 

econômicos. Em contraponto, são ainda tímidos os estudos que abordem as regiões 

à jusante, e quando isso ocorre, sua abordagem normalmente não se alinha aos 

riscos proporcionados pela Barragem, talvez isso seja motivado pela crença na 

segurança trazida pela tecnologia, conforme já abordei anteriormente. 

Um dos estudos que chama atenção, realizado por João Costa de Oliveira, 

quanto aos impactos causados pela construção da Usina em foco, refere-se a 

estimativa realizada de deslocamento populacional decorrente da área alagada. 

Esse aspecto pode ser observado na tabela 1: 

Tabela 1 - Principais UHEs e Área Alagada (em Km²) e Desalojados 

 
Fonte: OLIVEIRA, J. C de. op. cit., 2017, p. 119. 

 

Da tabela se pode compreender que da construção da UHE GBM, 

aproximadamente 3569 pessoas foram desalojadas251 e ocorreu o alagamento de 

uma superfície de 167 km², importando na mudança de paisagem, destruição de 

                                                                                                                                               

elétrica da usina hidrelétrica de foz do areia no estado do paraná. 2017. Dissertação - Universidade 
Federal do Paraná, Curitiba, 2017. 
251 O autor faz a seguinte nota explicativa: “Dados estimados: tomamos por base os números 
conhecidos da Barragem de Salto Caxias (a última das cinco barragens a ser construída), dividimos o 
número de pessoas desalojados pela área alagada e obtivemos um número médio de desalojados 
por Km². Multiplicamos pela área (também conhecida) dos demais reservatórios e chegamos a uma 
população total estimada de 13.625 pessoas. Porém, é necessário considerar o intervalo de tempo 
entre a construção das demais barragens e a de Salto Caxias onde transcorrem mais de duas 
décadas em um período de intenso êxodo rural na região. Isso significa que possivelmente mais de 
50% dos ribeirinhos na área abrangida por Salto Caxias já haviam migrado devido a fatores como a 
modernização da agricultura. Por exemplo: segundo dados do IBGE em 1970 os Distritos de Porto 
Santana e Barreirinho que mais tarde formariam o município de Porto Barreiro tinham 
respectivamente 2.254 e 2.235, totalizando 4.489 pessoas, sendo que somadas suas populações 
urbanas chegava a apenas 275 pessoas. Conforme o censo do IBGE 2010, 15 anos após sua 
emancipação, o município contava com uma população total de 3.663, sendo 691 (18,9%) do meio 
urbano e 2.972 (81,1%), do rural. Se considerarmos que 478 pessoas viviam em acampamento de 
Sem Terras e foram contados entre os rurais, percebemos que a população original rural diminuiu a 
uma taxa superior a 50% desde o Censo de 1970. Portanto, a estimativa mais aproximada de 
pessoas desalojadas é de 20.438. Quanto aos acampamentos de sem terras, esse também é um 
fenômeno bastante comum no Território onde o número absoluto da população rural somente não se 
tornou menor com o êxodo, devido aos assentamentos de reforma agrária e acampamentos de sem 
terras nas últimas décadas. Estes se constituem como a mais forte reação frente a concentração 
fundiária e a desterritorialização provocadas respectivamente pela modernização da agricultura e 
implantação de barragens para geração de energia no Território.” Cf. OLIVEIRA, J. C. de. op. cit., 
2017, p. 119. 
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grande parte de mata nativa, impactos socioculturais252 como a perda de 

propriedades e o rompimento com os padrões sociais existentes, deslocamento de 

animais de seu habitat, etc. Ou seja, todos os impactos observados em praticamente 

todas as construções de grandes barragens hidrelétricas pelo mundo, inclusive com 

deslocamentos forçados e, em alguns casos, principalmente de posseiros, sem 

qualquer indenização. Essa situação é apontada no estudo de Aline Kolln e sobre os 

impactos da construção em si ainda acrescenta que: “Segundo informações não 

oficiais passadas por Francisco Santos morreram aproximadamente 400 pessoas 

durante a construção da usina.”253 Outro ponto de atenção quanto ao impacto 

ambiental que ocorreu, desde a construção da Usina, com a cobertura da vegetação 

nativa por conta do enchimento do reservatório, e continua ocorrendo, é a 

decomposição da vegetação com emissão de gases de efeito estufa, toda vez que 

ocorre o deplecionamento (baixa do nível de água do reservatório) por longos 

períodos.254  Atualmente a UHE GBM é a maior usina hidrelétrica de todo o Rio 

Iguaçu, com uma capacidade de 1.676 MW de potência instalada, possuindo um dos 

maiores reservatórios do Sul do Brasil, com capacidade de armazenar 5.779 milhões 

de metros cúbicos de água. Seu reservatório abrange uma área de 139 quilômetros 

quadrados quando atinge o nível máximo normal de 742 metros em relação ao nível 

do mar. 

Figura 30 - UHE GBM – visão geral. 

 
Fonte: AEN, 2020. 

                                              

252 Idem, p. 193. 
253 KOLLN, A. op. cit., 2009, p. 12. 
254 OLIVEIRA, J. C. de. op. cit., 2017, p. 119. 
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Além disso, é a primeira de uma sequência de 6 grandes usinas 

hidrelétricas255 (Foz do Areia, Segredo, Salto Santiago, Salto Osório, Salto Caxias e 

Baixo Iguaçú), e esse foi um dos motivos de sua seleção para este estudo, pois 

conforme se acredita (inclusive consta essa possibilidade no PAE da Usina), o 

possível rompimento da barragem da usina Foz do Areia, em caso de a represa 

estar em sua cota máxima de volume de água, pode desencadear um efeito dominó 

de rompimentos, atingindo primeiramente a Usina de Segredo e as demais que 

seguem o rio Iguaçu, provocando impactos gigantescos. As disposições das UHE’s 

no Rio Iguaçu já foram dispostas na figura 15, contudo chamo a atenção para o fato 

de a Usina de Foz do Areia possuir o maior barramento (160 metros) e o maior 

volume de água represada. 

Independentemente dessa suposição ser comprovada, o que não é objetivo 

deste estudo, o possível rompimento da UHE representa um impacto socioambiental 

considerável principalmente em relação aos não-humanos, situação que já 

justificaria o estudo, além disso, como apurado, existem pelo menos 885 

benfeitorias, em sua maioria casas (sem saber ao certo o número de habitantes), 

localizadas à jusante da Usina e que provavelmente serão destruídas, além é claro 

da rodovia PR-170, a qual foi pavimentada por sobre a barragem, o que importaria 

na interdição total daquele trecho da rodovia.256 O arranjo geral da UHE pode ser 

observado na Figura 31: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              

255 MULLER, M. Plano ambiental de conservação e uso do entorno de reservatório artificial uhe 
governador bento munhoz da rocha neto LACTEC, 2008. Disponível em: 
“http://www.iap.pr.gov.br/arquivos/File/EIA_RIMA/UHE_GNB_SEGREDO_PLANO_AMBIENTAL/Plan
o_Diretor_Foz_do_Areia_Final.pdf” Acesso em: 16 set. 2020. p. 17.  
256 COPEL. Plano de Ação de Emergência - PAE - UHE Gov. Bento Munhoz da Rocha Netto (GBM), 
2017. Acesso em: 4 jul. 2019. p. 28. 
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Figura 31 - Arranjo geral da UHE GBM. 

 
Fonte: PAE UHE GBM, 2017, p. 10. 

 
 

Outro fator a ser considerado é que um possível rompimento causará 

destruição ao longo do rio, com especial atenção aos municípios localizados entre a 

primeira (UHE GBM) e a segunda (UHE GNB) usina, quais sejam: Pinhão, Bituruna, 

Reserva do Iguaçu, Coronel Domingos Soares e Mangueirinha. Isso sem contar as 

consequências dos demais rompimentos. 
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4 PERCEBENDO NOSSAS PROTEÇÕES 
 

“O certo é que barragens envelhecem. O número de novas barragens 
aumenta a cada dia e são necessárias ações precisas em todas as fases do 
empreendimento: projeto, construção, operação e desativação. Qualquer 
mau funcionamento dessas estruturas pode ocasionar uma anomalia grave 
ou até mesmo um rompimento, causando perdas econômicas, ambientais e 
a pior de todas: a perda de vidas humanas.” (Persechini et. al., 2015) 

 

Busco aqui apresentar a Defesa Civil e a Polícia Militar como proteção a 

possíveis desastres socioambientais e ainda como órgãos indispensáveis, numa 

visão natucultural, ao desenvolvimento comunitário. O objetivo é apresentar as 

proteções existentes face o risco criado a partir da UHE GBM – Foz do Areia. A 

perspectiva é posicionar a Defesa Civil Brasileira em relação à legislação, depois 

deslocar a atenção para a segurança de barragens, considerando um elemento 

interessante para isso: o aumento de preocupação de diferentes setores da 

sociedade brasileira com essa temática, principalmente após o desastre 

socioambiental de Brumadinho e as mudanças decorrentes 

Ponto essencial a ser analisado serão sobre os Planos Municipais de 

Contingências (PLAMCON) específicos sobre barragens, demonstrando a 

necessidade de implementação efetiva, e que isso sujeita a consideração do 

conhecimento e da mobilização local. Essa análise também tem o foco de entender 

os motivos pelos quais até o presente momento o PLAMCON específico de 

barragem não existe nos municípios a jusante da UHE GBM. 

Na continuidade, a proposta é a apresentação a respeito da Polícia Militar do 

Estado do Paraná, incluindo brevemente e de maneira geral, a compreensão sobre 

polícia, seu conceito, missão e importância, principalmente para demonstrar a 

diferença entre a polícia tradicional e a polícia comunitária. Isso importa de maneira 

central para a compreensão da instituição polícia como proteção e suporte à 

comunidade, fortalecendo o protagonismo e realçando os controles informais desta, 

servindo como alicerce para o desenvolvimento comunitário, através de uma 

possível construção natucultural da prevenção formal e informal a desastres 

socioambientais. 

Toda a escrita com base bibliográfica faz parte do planejamento para 

apresentar, de maneira teórica, os motivos pelos quais argumento que essas 

instituições (Defesa Civil e Polícia Militar, além de outras) façam parte das proteções 

existentes. 
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4.1 DEFESA CIVIL  

 

Essa nomenclatura, historicamente, remonta à segunda guerra mundial, 

quando se fez imperioso providenciar auxílio as populações civis após os frequentes 

ataques e bombardeios aéreos, situação que confirma os apontamentos de Carlos 

Eduardo Riberi Lobo, de que “os trabalhos ligados à Defesa Civil tiveram origem no 

campo militar.”257  

O mesmo autor258 também aponta que os modelos de defesa civil que mais 

se destacaram durante o período em comento, servindo inclusive de modelo para 

muitos países, foi o da Grã Bretanha, da Alemanha e dos EUA. Nestes modelos, 

algo em comum era a importância e colaboração fundamental da população civil, a 

qual apresentou dados de envolvimento de 880 mil pessoas na Grã Bretanha, 22 

milhões de pessoas na Alemanha e 4 milhões de pessoas nos EUA. Outro ponto em 

comum observado foi a criação de novos modelos de organização de defesa civil e 

corpos de bombeiros, os quais passaram a ter mais centralização, militarização e 

estrutura administrativa verticalizada.   

  No Brasil, compulsando as Constituições de 1824, 1891, 1934 e 1937, se 

percebe normas tímidas que abordavam temas de proteção ao indivíduo, socorro 

público, calamidade pública, efeitos da seca, desastres e perigos iminentes, 

conteúdos que afiro numa preconcepção a necessidade da criação de regramento e 

órgão voltado ao atendimento de situações de desastres.  

Já 1942, quando o Brasil declarou guerra ao Eixo259, face aos numerosos 

naufrágios de navios militares brasileiros torpedeados por submarinos alemães, 

levando a óbito 20 tripulantes e 36 passageiros, entre eles mulheres e crianças, a 

necessidade se torne premente. Assim, sob a influência dos modelos de Defesa Civil 

dos EUA e inspirado do “Civil Defense Service” do governo britânico, através do 

Decreto-Lei nº. 4.716, de 21 de setembro de 1942, foi instituído no Brasil o Serviço 

de Defesa Antiaérea, e no ano seguinte, através do Decreto-Lei nº.  5.861, de 30 de 

                                              

257 LOBO, CARLOS EDUARDO RIBERI. Internacionalização e americanização dos Corpos de 
Bombeiros e da Defesa Civil entre 1972 e 2008: uma análise comparativa entre os Corpos de 
Bombeiros Brasileiros e os Corpos de Bombeiros do Cone Sul. 300 f.  2009. Tese - PONTIFÍCIA 
UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO, São Paulo-SP, 2009. Disponível em: 
https://tede2.pucsp.br/handle/handle/4133. Acesso em: 6 jun. 2020.p. 63. 
258 Ibidem. p. 63–67. 
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setembro de 1943, transformou-se em Serviço de Defesa Civil, o qual, com o 

término da guerra em 1946 foi considerado desnecessário e por isso desativado, 

tudo conforme Janaína Furtado260 demonstrou.  

Entre 1946 a 1960 não constam informações ou literatura a respeito da 

Defesa Civil. Na década de 1960 as produções legislativas (Lei nº 3.742, de 4 de 

abril de 1960; Decreto nº 59.124, de 25 de agosto de 1966; Decreto-Lei nº 200, de 

25 de fevereiro de 1967; Decreto nº 64.568, de 22 de maio de 1969; Decreto-Lei nº 

950, de 13 de outubro de 1969) apresentavam uma visão assistencialista no sentido 

de ressarcir os prejuízos advindos de desastres, ou seja, somente pensando no pós-

desastre.  

Conforme Raquel Otoni de Araújo261, as situações de desastres causadas 

pelas fortes chuvas na Serra das Araras-RJ e em Caraguatatuba-SP, no ano de 

1966, com os consequentes deslizamentos, assim como enchentes e deslizamentos 

no Estado da Guanabara, foram o estopim para o início da estruturação legislativa 

da Defesa Civil a nível Estadual, com foco de atuação para questões de desastres e 

não mais em relação a situações bélicas. Isso é tão verdadeiro que foi no Estado de 

Guanabara que se visualizou a primeira Defesa Civil Estadual do Brasil, como se 

pode observar: 

 

Neste estado se constituiu um Grupo de Trabalho para o estudo da 
viabilidade de mobilização de diferentes órgãos estaduais na ocorrência de 
uma catástrofe. Como resultado, houve a elaboração do Plano Diretor de 
Defesa Civil do Estado da Guanabara, a criação das Coordenadorias 
Regionais de Defesa Civil e a definição das atribuições dos órgãos 
envolvidos no Sistema Estadual de Defesa Civil, de modo a organizar, em 

1966, no Estado da Guanabara, a primeira Defesa Estadual do Brasil.262 
 

Já a década de 1970 se verifica à vontade para organizar a Defesa Civil em 

nível nacional, o que se denota com o Decreto n.  67.347, de 5 de outubro de 1970, 

                                                                                                                                               

259 Aliança criada pelos esforços diplomáticos da Alemanha, Japão e Itália com a finalidade de 
garantir seus interesses expansionistas, situação que atingiu o auge de envolvimento durante a 2ª 
Guerra mundial. 
260 FURTADO, J. et al. Capacitação básica em Defesa Civil. 1. ed. Florianópolis-SC: CAD UFSC, 
2012. E-book. p. 11–12. 
261 ARAUJO, RAQUEL OTONI DE. Proteção e defesa civil no contexto de desastres 
socioambientais: um estudo comparativo das políticas públicas da comunidade dos países de 
língua portuguesa. 120 f.  2014. Dissertação - UNIVERSIDADE VILA VELHA, Vila Velha-ES, 2014. 
Disponível em: 
https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/trabalhoConclusao/viewTrabalhoConclu
sao.jsf?popup=true&id_trabalho=1108126. Acesso em: 6 jun. 2020.p. 124. 
262 Idem. 
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que criou o Grupo Especial para Assuntos de Calamidades Públicas (GEACAP), que 

resultou, nove anos depois, na criação da Secretaria Especial de Defesa Civil 

(SEDEC), criada pelo Decreto-Lei nº 83.839, de 13 de dezembro de 1979. Essa 

secretaria, de acordo com Furtado, tinha como finalidade: 

 

Essa Secretaria Especial de Defesa Civil tinha a finalidade de exercer em todo o 
território nacional, com o apoio de coordenadorias regionais de defesa civil, a 
coordenação das atividades relativas às medidas preventivas, assistenciais e de 
recuperação dos efeitos produzidos por fenômenos adversos de quaisquer 
origens, bem como aquelas destinadas a preservar o moral da população e o 

restabelecimento da normalidade da vida comunitária. (grifo nosso) 263 
 

Importante perceber, e concordo com a autora acima citada, que essa 

legislação, mais especificamente a inserção dos termos “coordenação” e “medidas 

preventivas”, foi o embrião para uma mudança paradigmática para a elaboração da 

Constituição de 1988, no que diz respeito ao assunto em foco, e para a criação, 

através do Decreto nº 97.274, de 16 de dezembro de 1988, do Sistema Nacional de 

Defesa Civil (SINDEC), o qual apresentou uma nova visão e proposta, a de pensar 

preventivamente para reduzir os riscos de desastres. Proposta essencial e inclusive 

atual, que está vinculada com a temática desta pesquisa. 

Com o decurso do tempo, outras pequenas e menos importantes mudanças 

legislativas e procedimentais foram ocorrendo, até que no ano de 2009 foi elaborado 

um Decreto, datado de 27 de outubro de 2009, convocando a I Conferência Nacional 

de Defesa Civil e Assistência Humanitária, a qual aconteceu nos dias 23 a 25 de 

março de 2010, em Brasília-DF. Essa conferência é um marco muito importante pois 

contou com grande participação da sociedade civil organizada, tendo o tema sido 

discutido “por 1.179 municípios que realizaram conferências no âmbito municipal,  

intermunicipal ou regional, apresentando 1.495 delegados habilitados para a etapa 

Nacional, que aprovaram 104 proposições para reformular o sistema de defesa civil 

no país.”264 

Importante destacar aqui, a fala do à época Secretário Nacional de Defesa 

Civil, Coronel Humberto Viana, durante as audiências públicas que ocorreram em 

razão da Comissão Especial relativa a Medidas Preventivas e Saneadoras de 

Catástrofes Climáticas, desencadeada no ano de 2011 em Brasília-DF:   

 

                                              

263 Ibidem. p. 15. 
264 FURTADO, J. et al. op. cit. 2012.p. 15. 
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Houve enfraquecimento das defesas civis estaduais e municipais e 
distanciamento entre União, Estados e Municípios. Deve-se promover a 
reaproximação dos Entes da Federação e enfrentar as resistências para as 
mudanças rumo a novos paradigmas. A lógica atual tem seu foco na reação 
e deve ser invertida para a prevenção. Deve-se resgatar as diretrizes 
aprovadas na I Conferência Nacional de Defesa Civil. As mudanças devem 
contemplar: um novo marco legal, voltado para a Proteção Civil; a criação 
da carreira de defesa civil; a definição clara das responsabilidades da 
União, dos Estados e dos Municípios; a implantação da Plataforma 
Brasileira para Redução de Riscos de Desastres; a inclusão do tema defesa 
civil nos Ensinos Médio e Fundamental; a descentralização da Defesa Civil; 
a criação do Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres; a 
previsão de recursos para estruturação da defesa civil nos Estados e 

Municípios; o fortalecimento das COMDECS265 e do voluntariado; a 
realização de Simulados de Preparação para Desastres nas diversas 
regiões; e a formação de parcerias com entidades nacionais e 
internacionais que estudam fenômenos climáticos, redução de riscos e 

gerenciamento de desastres.266 (grifo nosso) 
 

Deste discurso se afere informações essenciais de que a mudança 

paradigmática da atuação reativa da Defesa Civil (que acontecia somente após o 

desastre) para a atuação na prevenção de desastres, que iniciou com a criação da 

Secretaria Especial de Defesa Civil em 1979, teve um longo e árduo caminho, sendo 

o assunto reforçado nas discussões de 2011, reverberando na seguinte frase: 

“Fazendo eco à ideia que nos foi reiteradamente repetida, ressaltamos, mais uma 

vez, que as três proposições foram concebidas dentro do princípio de que o Brasil 

precisa fortalecer as ações de prevenção.”267 (grifo nosso) Ainda hoje, mesmo 

sabedores da necessidade de atuações proativas relacionadas a Defesa Civil, 

observa-se resquícios do pensamento omisso e procrastinador, inclusive quanto aos 

assuntos atinentes à segurança de barragens hidrelétricas.  

Outro ponto de atenção é perceber que os militares, mais especificamente os 

Bombeiros e forças policiais sempre estiveram em posições de comando na 

estruturação da Defesa Civil, ou, ao menos, sempre participaram das ações. Essa 

situação fica evidenciada no texto de Lobo: 

 

A partir da década de 1970, o campo de atuação da Defesa Civil foi sendo 
diversificado e ampliado, fundamentalmente pela atuação de Corpos de 
Bombeiros, Forças Policiais e Forças Armadas, em cidades, autoestradas, 
aeroportos, ferrovias, áreas rurais, florestas, áreas marítimas, indústrias, 

                                              

265 Conselho Municipal de Defesa Civil 
266 BRAGA, D. G. COMISSÃO ESPECIAL MEDIDAS PREVENTIVAS E SANEADORAS DE 
CATÁSTROFES CLIMÁTICAS. [S. l.: s. n.], 2011. Disponível em: 
https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/comissoes/comissoes-temporarias/especiais/54a-
legislatura/medidas-preventivas-diante-de-catastrofes/arquivos/relatorio-do-dep.-glauber-braga. 
Acesso em: 20 jan. 2021.p. 47. 
267 BRAGA, D. G. op. cit. 2011.p. 103. 
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centrais nucleares, refinarias de petróleo, plataformas petrolíferas, 
transportes de materiais perigosos, barragens, grandes edificações, 
estabelecimentos frequentados pelo grande público, combate a poluição; 
além das ocorrências tradicionais, tais como inundações, avalanches, 
deslizamento de terra, etc. Em alguns países também poderiam ser 
acrescentados fenômenos naturais como terremotos, erupções vulcânicas, 

furacões, maremotos e outros.268 
 

Neste mesmo sentido se observa que os Corpos de Bombeiros passaram a 

realizar com mais intensidade as funções de Defesa Civil, contudo não se pode 

confundir as funções e por isso aponto: 

 

Portanto, atividades rotineiras tais como: combate a incêndios, resgates, 
preservação da vida e do patrimônio, enquadram-se atualmente nas 
atividades de Defesa Civil. Pode-se considerar que praticamente toda a 
atividade dos Corpos de Bombeiros como sendo de Defesa Civil, porém 
nem toda atividade de Defesa Civil pode ser qualificada como aquelas 
usualmente realizadas pelos Corpos de Bombeiros, pois podem ser 
realizadas por outras instituições e organizações, tais como: forças policiais, 
forças armadas, organizações privadas, não governamentais ou voluntárias. 
Podem também ser citadas como missões de Defesa Civil àquelas voltadas 
para o auxílio a desabrigados de enchentes, danos decorrentes da seca, 
vítimas de deslizamentos de terra, combate a epidemias, distribuição de 
alimentos, remoção de famílias de locais de risco para habitação, 
vacinações em massa, dentre outras.269 
 

Além de outras mudanças menores, entrou em vigor a Lei Federal nº 12.340, 

de 1º de dezembro de 2010 (Dispõe sobre o Sistema Nacional de Defesa Civil – 

SINDEC), a Lei Federal nº 12.608, de 10 de abril de 2012 (Institui a Política Nacional 

de Proteção e Defesa Civil – PNPDEC; dispõe sobre o Sistema Nacional de 

Proteção e Defesa Civil - SINPDEC e o Conselho Nacional de Proteção e Defesa 

Civil - CONPDEC; autoriza a criação de sistema de informações e monitoramento de 

desastres, etc) e recentemente o Decreto Federal nº 10.593, de 24 de dezembro de 

2020 (Dispõe sobre a organização e o funcionamento do Sistema Nacional de 

Proteção e Defesa Civil e do Conselho Nacional de Proteção e Defesa Civil e sobre 

o Plano Nacional de Proteção e Defesa Civil e o Sistema Nacional de Informações 

sobre Desastres). Essas são legislações em pleno vigor e de suma importância para 

o entendimento de todo o sistema de Defesa Civil. Importante ressaltar que pelos 

estudos e levantamentos realizados é demasiadamente longo o arcabouço das 

diversas normas que tratam sobre o tema geral e temas específicos relacionados à 

Defesa Civil, pelo que, com a finalidade de não perder o foco no objetivo, acredito 

                                              

268 LOBO, C. E. R. op. cit. 2009. p. 70. 
269 Ibid., p. 69. 
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que o aqui mencionado já é suficiente. 

Atualmente, por força legal, a Defesa Civil integra ação do governo e da 

própria comunidade, sendo instrumentalizada sob forma de sistema e composto pela 

SEDEC (Secretaria Nacional de Defesa Civil), a qual tem como função coordenar as 

ações atinentes à Defesa Civil em todo o território nacional e está diretamente 

subordinada ao Ministério da Integração Nacional; CONDEC (Conselho Nacional de 

Defesa Civil), responsável por editar normas e diretrizes a serem seguidas; CEDEC 

(Coordenadoria Estadual de Defesa Civil) que tem a função de coordenar as 

atividades de Defesa Civil à nível estadual; CORPDEC (Coordenadoria Regional de 

Proteção e Defesa Civil), que coordena diretamente um número de municípios 

previamente estipulados facilitando a administração do trabalho e servindo de elo 

entre o município e a CEDEC; e a COMDEC (Coordenadoria  Municipal de Defesa 

Civil), que atua nas ações de Defesa Civil dentro do município, sendo a linha de 

frente na proteção da comunidade em relação a possíveis desastres 

socioambientais.270   

Sobre a situação atual da Proteção de Defesa Civil brasileira, Araújo diz que 

é: ”uma construção feita no decorrer de anos, a partir do desenvolvimento de 

políticas que foram sendo refeitas e reajustadas às discussões teóricas e demandas 

reais da população brasileira, em seus diferentes contextos de risco e 

vulnerabilidade.”271 

No estado do Paraná não foi muito diferente, a história da Defesa Civil 

remonta ao ano de 1972, quando o Decreto Estadual nº 3.002, datado de 29 de 

dezembro do ano mencionado institui a mesma. Esse Decreto trazia que a 

coordenação seria exercida pelos Secretários de Estado em regime de rodízio, com 

mandato anual, situação que logicamente estava fadada ao insucesso, pelo que, a 

função de coordenador passou a ser exercida cumulativamente pelo Secretário de 

Segurança Pública, e assim permaneceu por longo período.  

Essa associação de pastas tem suas vantagens estratégicas, pois a 

Secretaria de Segurança Pública possui “grande poder de mobilização de recursos 

humanos, materiais e a subordinação de forças disponíveis como as polícias militar, 

                                              

270 ESTRUTURA NACIONAL. [S. l.], [s. d.]. Disponível em: 
http://www.defesacivil.pr.gov.br/Pagina/Estrutura-Nacional. Acesso em: 22 jan. 2021.  
271 ARAUJO, RAQUEL OTONI DE, op. cit. 2014, p. 122. 
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científica, civil e o Corpo de Bombeiros”272, além disso possuem efetivo trabalhando 

24 horas por dia, facilitando o acionamento e pronto atendimento à população. 

Estava aqui criada, como em todo o Brasil, a “cultura reativa em defesa civil”273 que 

começou a ser suplantada com o art. 51 da Constituição Estadual de 1989, mas que 

encontra resquícios até os dias atuais, conforme já relatado. 

 Mais tarde em 1992, face o aumento dos índices criminais se fez necessário 

o Secretário de Segurança Pública voltar-se inteiramente para sua função originária, 

pelo que a alteração trazida pela Lei Estadual nº8.485/87 transferiu a função de 

Coordenador Estadual de Defesa Civil para o Secretário-Chefe da Casa Militar, 

permanecendo assim até os dias atuais. Essa situação é positiva para o sistema, 

vez que, como é sabido, o efetivo que compõe a Casa Militar é convocado e oriundo 

das forças de segurança, mantendo-se assim o poder de mobilização e a pronta 

resposta quando necessário. 

Outro dado histórico importante é que até o ano de 1999 as Coordenadorias 

Regionais estavam estruturadas de modo que a função de Coordenador recaia 

sobre os Comandantes de Batalhão da Polícia Militar, ficando evidente a vinculação 

da Polícia Militar como um todo em relação da Defesa Civil. No ano de 1999 o 

governo do Estado, em sintonia com o contido no art. 144 da Constituição Federal 

de 1988, realizou uma reestruturação, na qual essa função de Coordenador 

Regional foi transferida aos Comandantes de Grupamento e Subgrupamento 

Independente de Bombeiros, situação que corresponde as divisões e estruturações 

atuais. Além disso, merece destaque perceber que o Corpo de Bombeiros do Estado 

do Paraná não é órgão autônomo, mas sim faz parte da estrutura organizacional da 

Polícia Militar do Estado, portanto, vinculado aos mesmos regramentos legais que 

todos os militares estaduais, inclusive no tocante à Polícia Comunitária, o que 

abordarei em momento oportuno. 

No ano de 2005 o Corpo de Bombeiros sofreu alteração e foi criada, dentro de 

cada Grupamento e Subgrupamento Independente a “B/8 - seção de assuntos de 

Defesa Civil” para tratar especificamente sobre o tema, visto a crescente 

importância.  

                                              

272 PINHEIRO, E. G.; PEDROSO, F. F. F. (org.). Construindo um Estado Resiliente: o modelo 
paranaense para a gestão do risco de desastres. Curitiba-PR: CEPED/FUNESPAR, 2015. E-
book .p. 70. 
273 Idem. 
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 Atualmente, a estrutura organizacional do Corpo de Bombeiros do Estado do 

Paraná apresenta 12 GB’s (Grupamento de Bombeiros) a Comando de um Tenente-

Coronel Bombeiro cada e 06 SGBI’s (Subgrupamento de Bombeiros Independente) 

a Comando de um Major Bombeiro cada, o que perfaz um total de 16 CORPDEC’s 

no estado, conforme se pode observar no mapa: 

 

Figura 32. Divisão Estado do Paraná por CORPDEC 

 
Fonte: Defesa Civil274, 2021. 

 
 

Por mais que o sistema de Defesa Civil opere em nível Federal, Estadual e 

Municipal, é importante saber que em casos de urgências ou desastres, serão os 

bombeiros/as e os/as policiais militares os/as primeiros/as a receberem o pedido de 

ajuda e, igualmente, os que chegarão mais rápido nos locais de ocorrência. Além 

disso, normalmente serão os/as bombeiros/as que farão a avaliação inicial e a 

confecção dos relatórios que apoiarão e que poderão ensejar, por parte do chefe 

do/a poder executivo municipal, a decretação de estado de calamidade pública ou 

de situação de emergência, por isso, a participação da defesa civil à nível estadual, 

principalmente através da Polícia Militar (instituição da qual o Corpo de Bombeiros 

faz parte) é tão importante neste contexto. 

 A Defesa Civil do Estado do Paraná tem como Coordenador atual o Coronel 
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BM RR Fernando Raimundo Schunig e apresenta como visão institucional: Ser 

referência nas ações de defesa civil através da prevenção, mitigação, preparação, 

resposta e recuperação de desastres. “ (grifo nosso), e como missão: “Atuar de 

forma articulada visando a redução de desastres no Estado do Paraná.”275 (grifo 

nosso). Isso está diretamente ligado e em consonância com os objetivos contidos na 

PNPDEC e se pode extrair que medidas proativas e de mobilização devem ser o 

carro chefe na busca da redução dos desastres no estado. Isso é de suma 

importância, principalmente quando penso na necessária atuação conjunta de 

diversos órgãos e da própria comunidade na resolução e mitigação dos riscos.   

 Aproximando a discussão em direção a proposta, percebe-se que o sistema 

de Defesa Civil deve ser parte direta quando o assunto é prevenção, mitigação e 

preparação a possível rompimento de barragem hidrelétrica, neste caso, em relação 

ao paradigma de estudo (UHE GBM), situação que está profundamente ligada ao 

desenvolvimento adequado ou não da comunidade que reside a jusante das 

barragens, incluindo neste cenário a preocupação com humanos e não humanos.  

O entendimento de que a conscientização, preparação e mobilização da 

comunidade é peça fundamental para o desenvolvimento comunitário, nos leva a 

outro patamar. Isso porque se busca tornar a comunidade mais protagonista em 

relação a proteção e compreensão a desastres socioambientais, quebrando várias 

dualidades existentes e levando-a a construção natucultural da prevenção formal de 

informal sobre o tema.       

Neste sentido, as ações e políticas de defesa civil, por envolver diversos 

agentes e diversas áreas são iminentemente interdisciplinares e assim devem ser 

tratadas quando da busca pela resolução das problemáticas que surgem junto à 

comunidade. Sobre isso, aponta Araújo:  

 

A intersetorialidade é, portanto, chave para que se atinjam os objetivos 
propostos, já que os resultados se influenciam ora no fortalecimento da 
comunidade, ora no aumento das vulnerabilidades, ou seja, se uma 
secretaria, ou órgão, não alcança seus objetivos, isto afeta a atuação da 
SEDEC (e vice-e-versa), uma vez que quanto mais vulnerável uma 
comunidade é, referente a um aspecto especifico, mais vulnerável ela 
também se torna em relação a outros fatores, como, por exemplo, à 
ocorrência de um desastre socioambiental. Mais que isso, a 

                                                                                                                                               

274 DEFESA CIVIL DO PARANÁ. [S. l.], [s. d.]. Disponível em: 
http://www.geo.pr.gov.br/ms4/sisdc/publico/coordenadores/geo.html. Acesso em: 23 jan. 2021.  
275 COORDENADORIA ESTADUAL DA DEFESA CIVIL. [S. l.], [s. d.]. Disponível em: 
http://www.defesacivil.pr.gov.br/. Acesso em: 23 jan. 2021.  



126 

 

interdisciplinaridade do tema de RRD [redução de risco de desastre] se 
revela na intersetorialidade, apontando para a perspectiva complexa de 
Morin (2007) que pode ser aplicada às situações de desastre, 
vulnerabilidade, risco e resiliência. Desta forma, as políticas elaboradas 
para atuar nestes contextos devem, também, partir de um pressuposto que 
englobe a complexidade e, portanto, a interdisciplinaridade, resultando em 
ações que busquem minimizar a vulnerabilidade e fortalecer a resiliência, 
promovendo a sustentabilidade das ações e prevenção, mitigação de risco e 

de reconstrução.276 

 

 Desta breve explanação sobre defesa civil evidencia-se a vinculação direta 

desta como uma proteção ao coletivo de risco em que vivemos. Ademais, a Defesa 

Civil não se estrutura em si mesma, mas tem braços de sustentação em diversos 

órgãos, instituições e principalmente em toda a comunidade, por isso o lema é: 

“Defesa Civil Somos Todos Nós”.    

 

4.1.1 Segurança de Barragens 

 

Com o passar dos anos, devido ao aumento significativo de barragens, assim 

como os desastres atrelados a essas, a temática sobre segurança de barragens vem 

evoluindo. Importante lembrar que, infelizmente, as mudanças legais e atitudinais 

mais eficientes somente ocorrem após desastres de grande magnitude e com 

grande número de mortes humanas, vinculando a evolução legislativa a critérios 

antropogênicos. Se assim não o fosse, a análise do desastre de Mariana poderia ter 

repercutido os efeitos de precaução e mudanças necessárias e até evitado ou 

minimizado o desastre de Brumadinho.      

Para se ter uma ideia do número de barragens, de acordo com dados 

produzidos pela Comissão Internacional de Grandes Barragens (ICOLD) e 

referenciadas na obra de Maria Inês Muanis Persechini, Paula Freitas, Erwin de Nys 

e Carlos Motta Nunes, existem no mundo “mais de 58 mil barragens cadastradas 

com altura igual ou maior que 15 metros. Mais da metade dessas barragens está 

localizada em países em desenvolvimento, dos quais vários estão envolvidos em 

programas de construção de novas estruturas.”277 

No Brasil, desde o início desta produção dissertativa os números de 

barragens cadastradas no SNISB saltaram de 19.731 (em 20 de maio de 2019) para 

                                              

276 ARAUJO, RAQUEL OTONI DE. op. cit. 2014. p. 130. 
277 PERSECHINI, M. I. M. et al. Segurança de barragens: engenharia a serviço da sociedade. 
1aed. Brasília-DF: Banco Mundial, 2015. E-book. p. 05. 
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20.735 (em 23 de janeiro de 2021), demonstrando o aumento de mais de mil 

barragens cadastradas. Além disso, o número de barragens cadastras em 2020 

(3.273) superam os anos de 2017 (1090) e 2018 (1583) juntos. Somente até o dia 23 

de janeiro de 2021, o número de cadastro anual chegou em 227, demonstrando a 

crescente preocupação e conscientização da necessidade de cadastramento das 

barragens no sistema. Entretanto, quando o foco é completude das informações, a 

maior parte das barragens cadastradas (13.341 - 66,34%) apresentam dados 

mínimos, que não permitem sequer verificar a sua sujeição aos ditames da Política 

Nacional de Segurança de Barragens (PNSB). Esse aspecto pode ser visto abaixo:  

 

Figura 33. Completude das Informações das Barragens no Brasil cadastradas no SNISB 

 
Fonte. SNISB278, 2021. (Adaptado pelo autor) 

 
Diferente da situação da maior parte das barragens do Brasil, todas as 

                                              

278 HOME — SISTEMA NACIONAL DE INFORMAÇÕES SOBRE SEGURANÇA DE BARRAGENS 
SNISB. [S. l.], [s. d.]. Disponível em: http://www.snisb.gov.br/. Acesso em: 23 jan. 2021.  
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barragens com finalidade hidrelétricas, instaladas no Estado do Paraná, que ainda 

somam 59, apresentam grau de completude de informações como “boa” 279. Isso 

deve-se, provavelmente, pelo fator econômico atrelado aos empreendimentos desta 

categoria, os quais não apresentam dificuldades profissionais técnicas de 

informações e adequações as mudanças legislativas relacionadas à Segurança de 

Barragens. Esse é ponto essencial de análise e de escolha para trabalhar o mote 

referente a uma UHE, pois se não há dificuldades, não existe motivo plausível para a 

não implementação adequada dos instrumentos de segurança e preparação da 

comunidade. 

 Sobre as normas que regem o assunto, e que a Defesa Civil assim como 

diversos órgãos fiscalizadores devem submeter-se, imperativo apontar que foi 

somente em 2010, com a edição da Lei Federal nº 12.334, datada de 20 de 

setembro do mesmo ano, conhecida como Lei de Segurança de Barragens, que se 

notou a criação legislativa, no Brasil, sobre a celeuma. Essa lei federal estabeleceu 

a Política Nacional de Segurança de Barragens (PNSB) e criou o Sistema Nacional 

de Informações sobre Segurança de Barragens (SNISB). Foi a partir dela que se 

estabeleceu um marco legal de pensamento e preocupação com a questão, advindo 

grandes inovações normativas por parte dos diversos órgãos fiscalizadores e, 

inclusive, suscitando conflitos de competência quanto a responsabilidade de cada 

ente vinculado, principalmente entre a Agência Nacional de Águas (ANA) e a 

Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL).  

Isso se verifica com a análise dos documentos constantes no site da SNISB, 

mais especificamente no item que trata sobre legislação aplicada, e categorizados 

como “pareceres acerca da competência fiscalizatória de Centrais de Geração 

Hidrelétricas (CGH)”280. Essa discussão perpassou os anos de 2017 tendo início 

com o Ofício ANA 207/2017281, o que resultou a nota técnica 

nº118/2017/COSER/SER com o assunto: “divergência de interpretação, entre ANA e 

ANEEL, acerca do art. 5º da Lei 12.334/2010”. Após isso houve o parecer nº 

00068/2018/PFANEEL/PGF/AGU, da Procuradoria Federal e a discussão se findou 

com o Acórdão do TCU nº 729/2020, que estabeleceu a competência da ANEEL. 

                                              

279 Idem. 
280 SNISB. Legislação Aplicada — Sistema Nacional de Informações sobre Segurança de 
Barragens SNISB. [S. l.], 2021. Disponível em: 
http://www.snisb.gov.br/portal/snisb/Entenda_Mais/legislacao-aplicada. Acesso em: 28 jan. 2021.  
281 Todos os documentos mencionados podem ser facilmente acessados na referência acima. 
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Imperioso trazer essas discussões à tona para refletir que durante esses anos, o 

velho jogo do empurra-empurra só fez trazer prejuízos à população que necessita de 

proteção através de fiscalizações preventivas.   

Algo importante a destacar com a legislação de 2010 foi a criação do SNISB 

que “é uma plataforma informatizada de suporte à PNSB e tem como objetivo 

registrar as condições de segurança de todas as barragens localizadas no território 

nacional, independentemente do seu uso e de seu enquadramento na lei.”282 Esse 

sistema, que foi implementado e a ANA tem a responsabilidade de organizar e gerir, 

tem fundamental importância no contexto apresentado, principalmente quanto ao 

acesso a informação e dados por parte de toda a sociedade.  

O fluxo de dados e informações que compõe o SNISB ocorre da seguinte 

forma:  

 

Figura 34. Fluxo de informações e dados entre órgãos fiscalizadores e o SNISB 

 
Fonte: Persechini, M. I. M. et al. op. cit. 2015. 

 

Dez anos depois de sancionada a Lei Federal 12.334/2010, mais 

precisamente em data de 30 de setembro de 2020, entrou em vigor a Lei Federal nº 

14.066, a qual surgiu do projeto nº550/2019 apresentado pela Senadora Leila Barros 

e alterou significativos pontos da Lei em comento e, na visão deste pesquisador, 

para melhor. Essa mudança se caracteriza como positiva, principalmente, por 

                                              

282 PERSECHINI, M. I. M. et al. op. cit. 2015. p. 21. 
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apontar para um teor mais preventivo, participativo e transparente para a população, 

situação que vai ao encontro do conteúdo até aqui defendido. Ademais, estancou 

algumas discussões existentes, como a anteriormente apresentada. 

A motivação para a apresentação do projeto 550/2019 foi o desastre 

socioambiental causado pelo rompimento da barragem da Mina Córrego do Feijão, 

da Vale do Rio Doce, em Brumadinho-MG. Isso já se esperava face as mudanças 

normativas realizadas pelos órgãos fiscalizadores, o que pode ser facilmente 

observada no item “normativos decorrentes do evento de Brumadinho-MG”283 no site 

do SNISB. 

Como não é a intenção um grande aprofundamento analítico sobre a 

legislação, o que tornaria o estudo maçante, mas não deixando de lado conteúdos 

básicos, mantenho o foco em discorrer de maneira geral os pontos que importam 

para a compreensão dos argumentos apresentados, com propósito em sustentar a 

Defesa Civil e outras instituições vinculadas como proteções a situações de 

acidentes e desastres socioambientais, tudo relativo a uma Usina Hidrelétrica já 

existente, neste caso a UHE GBM. 

Dentre os objetivos da PNSB que se destacam estão: 

 

I - garantir a observância de padrões de segurança de barragens de 
maneira a fomentar a prevenção e a reduzir a possibilidade de acidente ou 
desastre e suas consequências;   
[...] 
VIII - definir procedimentos emergenciais e fomentar a atuação conjunta de 
empreendedores, fiscalizadores e órgãos de proteção e defesa civil em 
caso de incidente, acidente ou desastre.    

 

Os objetivos ou partes deles acima grifados, foram alterados ou acrescidos 

pela recente legislação e aponto como evolução positiva o fomento a prevenção, 

assim como a definição de procedimentos emergenciais com atuação conjunta. Os 

demais objetivos, que não constei aqui, se mantiveram imutáveis na lei, pelo que 

aconselho a leitura integral da legislação, principalmente por saber que são 

essenciais por estabelecer linhas de informação, controle, monitoramento e 

fiscalização da segurança de barragens, além de dispor sobre o necessário fomento 

a cultura de segurança de barragens e gestão de risco. 

Outro ponto de alteração que merece ser comentado é a modificação dos 

                                              

283 SNISB. Legislação Aplicada. op. cit. 2021. 
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conceitos contidos no art. 2º da lei, em especial sobre “dano potencial associado”, 

que fez incluir a gradação de acordo com as perdas de vidas humanas e os 

impactos sociais, econômicos e ambientais, circunstância positiva por fazer 

referência a uma análise socioambiental, mesmo que a visão antropogênica ainda 

seja gritante. 

Nesta mesma banda, a inserção de conceitos antes não abraçados pela lei e 

sua utilização ampliativa no texto legal quanto à segurança de barragem, faz jus a 

destaque, sobretudo o conceito de categoria de risco284, zona de autossalvamento 

(ZAS)285, zona de segurança secundária (ZSS)286, mapa de inundação287, 

acidente288, incidente289 e desastre290, conceitos fundamentais para que o leitor 

possa compreender a temática e o desenvolvimento dos raciocínios aqui trazidos.  

Destes conceitos, interessante notar que a lei original apenas continha a 

palavra acidente e que a diferenciação conceitual trazida, entre acidente e desastre, 

é essencial quanto a percepção de que para a existência conceitual de desastre 

exige-se, atualmente, o resultado concomitante sobre ecossistemas e populações 

vulneráveis, e não um ou outro. Além disso exige-se que o resultado cause 

significativos danos humanos, materiais ou ambientais e prejuízos econômicos e 

sociais; ou seja, se o dano produzido for apenas ambiental haverá apenas acidente, 

situação que merece severa crítica, essencialmente pelo reflexo que isso causará.  

Para se compreender melhor a crítica sobre essa redação, trago o início do 

conceito de desastre inserto pela inovação legislativa, que diz: “resultado de evento 

adverso, de origem natural ou induzido pela ação humana...” e faço as seguintes 

perguntas: É possível, dentro de todo o conteúdo aqui já exposto, a defesa da 

continuidade da dualidade entre natureza x humano? É possível o resultado de um 

                                              

284 Classificação da barragem de acordo com os aspectos que possam influenciar na possibilidade de 
ocorrência de acidente ou desastre; 
285 Trecho do vale a jusante da barragem em que não haja tempo suficiente para intervenção da 
autoridade competente em situação de emergência, conforme mapa de inundação; 
286 Trecho constante do mapa de inundação não definido como ZAS; 
287 Produto do estudo de inundação que compreende a delimitação geográfica georreferenciada das 
áreas potencialmente afetadas por eventual vazamento ou ruptura da barragem e seus possíveis 
cenários associados e que objetiva facilitar a notificação eficiente e a evacuação de áreas afetadas 
por essa situação; 
288 Comprometimento da integridade estrutural com liberação incontrolável do conteúdo do 
reservatório, ocasionado pelo colapso parcial ou total da barragem ou de estrutura anexa; 
289 Ocorrência que afeta o comportamento da barragem ou de estrutura anexa que, se não 
controlada, pode causar um acidente; 
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rompimento de uma grande barragem impactar somente o ambiente? É possível o 

mesmo rompimento impactar somente os humanos? A resposta dentro de uma 

análise natucultural, sem dualidades e contemplando as hibridizações de coletivos 

humanos e não humanos é não, pois a simples construção da barragem já gerou 

seus impactos e subprogramas. Ademais, como já defendi aqui, os desastres são 

natuculturais, com consequências socioambientais. Desta forma, mesmo 

observando evolução legislativa quanto à segurança de barragens, a crítica fica pela 

perca da oportunidade de quebra das dualidades e da inserção de uma visão 

natucultural na novel legislação. 

Voltando aos pontos positivos da inovação, a mudança legislativa estadual 

em Minas Gerais (lei 23.291/2019 já comentada nesta obra e ensejada face o 

desastre de Brumadinho-MG), como já se esperava, também repercutiu na Lei 

Federal, a qual, de acordo com o recentemente inserto em seu art. 2º - A, passou a 

proibir a construção ou alteamento de barragem de mineração pelo método à 

montante, estipulando prazo de até 25 de fevereiro de 2022 para que os/as 

empreendedores/as concluam a descaracterização de barragens existentes nestas 

condições. 

Interessante observar também, que a redação de todos os incisos do art. 4º, 

que tratam sobre os fundamentos da PNSB, foram alterados para acrescentar a 

transparência das informações, a participação da população nas ações preventivas 

e emergências, incluindo a elaboração e implementação do PAE (com acesso a seu 

conteúdo), o controle social, a segurança de barragens como  instrumento de 

alcance de sustentabilidade socioambiental e a responsabilidade objetiva do/a 

empreendedor/a para reparação de danos.  Essa inovação quanto a participação da 

população na elaboração e implementação do PAE, assim como esse documento 

tornar-se de acesso público, é de suma importância para os propósitos desta obra, 

pois impossível se falar em protagonismo, proatividade e prevenção por parte da 

comunidade sem o acesso à informação, sem a percepção do risco e sem a devida 

participação. Além disso, ninguém conhece melhor a comunidade do que ela 

mesma, assim, sua participação e treinamento é essencial.  

Ao realizar uma leitura geral do novo texto da Lei de Segurança de 

                                                                                                                                               

290 Resultado de evento adverso, de origem natural ou induzido pela ação humana, sobre 
ecossistemas e populações vulneráveis, que causa significativos danos humanos, materiais ou 
ambientais e prejuízos econômicos e sociais; 
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Barragens, vê-se claramente uma maior especificação quanto as responsabilidades 

e os procedimentos que devem ser tomados tanto pelos/as empreendedores/as 

quanto pelos órgãos fiscalizatórios. Neste sentido, enquanto a legislação impõe 

cinco incisos de obrigações ao órgão fiscalizador, nos quais na sua maioria são de 

exigir o cumprimento de normas, impõe vinte e dois incisos ao/a empreendedor/a, 

dentre eles a obrigação de elaborar o PAE e implementá-lo em articulação com os 

órgãos de proteção e defesa civil. Isso torna nítido que o/a maior garantidor/a da 

segurança de uma barragem é o/a empreendedor/a, logicamente que sob 

fiscalização e coordenação do órgão fiscalizador competente e em parceria com os 

diversos órgãos de proteção. O que exponho aqui é que a legislação aumentou o 

grau de protagonismo do/a empreendedor/a quando exigiu do/a mesmo/a a 

implementação do PAE.   

Desde já, levanto a reflexão de que seja, provavelmente pela dificuldade da 

defesa civil municipal em elaborar os Planos Municipais de Contingências 

(PLAMCON) relacionados às barragens que a nova lei acrescentou dentre as 

obrigações do/a empreendedor/a, na confecção do PAE, a criação de programas de 

treinamento e divulgação para os/as envolvidos/as e para as comunidades 

potencialmente afetadas, com a realização de exercícios simulados periódicos. Esse 

ponto será melhor discutido quando os PLAMCON’s forem abordados.   

Dito isso, nada mais justo que seja o próprio empreendimento, que aufere 

lucros significativos, o maior impulsor do desenvolvimento sustentável comunitário e 

seguro, tendo por base a implementação adequada e correta do PAE, com 

esclarecimento e preparação de toda a comunidade, logicamente que com total 

participação da Defesa Civil e demais órgãos e instituições que servem de alicerce.  

Conforme se observa nas conclusões do último Relatório de Segurança de 

Barragens (RSB) referente ao ano de 2019, a evolução do PNSB é lenta e gradual, e 

uma dificuldade que fica intrínseca ao conteúdo é a falta de meios eficientes para 

impor ao/a empreendedor/a o cumprimento de suas obrigações: 

 

É possível dizer que a implementação da PNSB vem ocorrendo por meio do 
trabalho de identificação, cadastro, classificação, enquadramento na PNSB, 
regularização, regulamentação e vistorias, todas essas atividades 
realizadas por fiscalizadores, e com a elaboração do PSB por parte de 
empreendedores, sobretudo no setor de mineração e energia elétrica. É 
necessário, além de elaborar o PSB, avançar na sua implementação. 
Entretanto a maioria das barragens não teve a sua segurança influenciada 
pela PNSB, pois seus empreendedores, responsáveis legais pela segurança 
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da barragem, não realizaram a inspeção de segurança regular, ou mesmo 
manutenções mínimas. Além disso, há fiscalizadores que ainda estão em 
fase de consolidação de seus cadastros, identificação de empreendedores e 
classificação das barragens. Ainda não se sabe, para a maioria das 
barragens, se são submetidas ou não à PNSB (61% do total), por falta de 
dados básicos como altura, volume ou classificação quanto ao DPA. 
A regulamentação da PNSB continua avançando, onde 99% das barragens 
que se submetem à PNSB são abrangidas por pelo menos uma 
regulamentação publicada. Já para itens como classificação quanto ao DPA 
e CRI o avanço ainda é lento frente ao passivo existente, sobretudo nas 

barragens de acumulação de água.291 

 

Aí está outra mudança significativa na lei, que demonstra seu 

recrudescimento, pois fez inserir o Capítulo V-A, que consta os artigos 17-A até o 

17-E. Todos esses artigos tratam sobre as infrações e sanções administrativas a que 

está sujeito o empreender que deixar de cumprir qualquer das obrigações 

estabelecidas na lei, regulamento ou em instruções emitidas pelas autoridades 

competentes. Acrescenta-se ainda que essa inovação trouxe embutida a forma 

processual adequada para a apuração do cometimento da infração administrativa e 

estipula como sanções, que podem ser aplicadas cumulativamente ou não: 

advertência, multa simples, multa diária, embargo de obra ou atividade, demolição 

de obra, suspensão parcial ou total das atividades, apreensão de minérios, bens ou 

equipamentos, caducidade de título e sanções restritivas de direito. Vale constar que 

o valor da multa pode variar entre o mínimo de dois mil reais até o máximo de um 

bilhão de reais. Tem competência para realizar a apuração os servidores dos órgãos 

fiscalizadores e autoridades competentes do Sistema Nacional do Meio Ambiente 

(Sisnama). Assim, acredita-se que o teor da evolução possa fazer os/as 

empreendedores/as ficarem mais atentos/as a suas responsabilidades, aumentando 

a segurança das barragens e diminuindo o risco de acidentes e desastres.  

Conveniente ainda apontar que consta no art. 5º, da lei em comento, a que 

órgão cabe a fiscalização da segurança de barragens, sem prejuízo das 

fiscalizações dos órgãos ambientais: 

 

Art. 5o  A fiscalização da segurança de barragens caberá, sem prejuízo das 
ações fiscalizatórias dos órgãos ambientais integrantes do Sistema Nacional 
do Meio Ambiente (Sisnama):  

                                              

291 BRASIL. Relatório de segurança de barragens 2019. [S. l.]: Agência Nacional de Águas e 
Saneamento básico - ANA, 2019c.  Disponível em: http://www.snisb.gov.br/portal/snisb/relatorio-
anual-de-seguranca-de-barragem/2019/rsb19-v0.pdf. Acesso em: 2 out. 2020. p. 123 
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I - à entidade que outorga o direito de uso dos recursos hídricos, observado 
o domínio do corpo hídrico, quando o objeto for de acumulação de água, 
exceto para fins de aproveitamento hidrelétrico;    
II - à entidade que concede, autoriza ou registra o uso do potencial 
hidráulico, quando se tratar de uso preponderante para fins de geração 
hidrelétrica;    
III - à entidade que regula e fiscaliza as atividades minerárias, para fins de 
disposição de rejeitos, observado o disposto no inciso V do caput deste 
artigo;    
IV - à entidade que concede a licença ambiental, para fins de disposição de 
resíduos industriais;    
V - à entidade que regula, licencia e fiscaliza a produção e o uso da energia 
nuclear, quando se tratar de disposição de rejeitos de minérios nucleares.     
§ 1º Os órgãos fiscalizadores referidos no caput deste artigo devem dar 
ciência ao órgão de proteção e defesa civil das ações de fiscalização que 
constatarem a necessidade de adoção de medidas emergenciais relativas à 
segurança de barragens.    
§ 2º A fiscalização prevista no caput deste artigo deve basear-se em análise 
documental, em vistorias técnicas, em indicadores de segurança de 
barragem e em outros procedimentos definidos pelo órgão fiscalizador.     
§ 3º O órgão fiscalizador deve manter canal de comunicação para o 
recebimento de denúncias e de informações relacionadas à segurança de 

barragens.292    

  

 Para ficar mais ilustrativo o constante acima, aponto o diagrama constante do 

Relatório de Segurança de Barragens do ano de 2019:  

 

Figura 35. Diagrama de responsabilidade pela fiscalização de barragens. 

 
Fonte: Relatório de Segurança de Barragens, 2019 

 

Significativo também são algumas das recomendações contidas no relatório 

                                              

292 BRASIL. Lei Federal 12.334, de 20 de setembro de 2010. [S. l.], 2010. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/lei/l12334.htm. Acesso em: 26 jan. 2021.  



136 

 

de Segurança de Barragens de 2019293, sobretudo e direcionadas ao conteúdo 

desta obra, as de números 05, 06 e 12. De maneira sintética, elas recomendam, por 

ser a Defesa Civil ator relevante na PNSB, que seja estruturado nos três níveis de 

esferas de governo carreira própria da Defesa Civil, com objetivo de fazer frente a 

toda a demanda relativa a segurança de Barragens. Recomendam ainda o 

fortalecimento da articulação entre Defesa Civil, empreendedores/as e 

fiscalizadores/as para que se estabeleça uma maior integração entre o PNSB e a 

PNPDC, com especial foco na inter-relação entre o desenvolvimento do PAE 

(responsabilidade do/a empreendedor/a) e do PLAMCON (responsabilidade da 

Defesa Civil Municipal), o que deve agilizar a confecção destes documentos.  E, por 

fim, como medida de efetivação do constante nos documentos, que sejam realizados 

exercícios simulados. 

Com o prévio conhecimento aqui disposto e direcionando a análise ao objeto 

de estudo, qual seja a UHE GBM, é importante ter claro na memória que o órgão 

fiscalizador é a ANEEL e, conforme já foi relatado acima, por ser a Usina bem 

estruturada e economicamente rentável, não exististe qualquer dificuldade 

profissional técnica ou financeira, e por isso, a mesma já possui o PSB e o PAE, 

assim como já passou por fiscalizações no ano de 2019. Inobstante a existência 

documental, o exame detalhado do PAE da usina em tela, assim como a colheita de 

informações através de visitas e conversas, demonstra claramente que há um longo 

caminho para a perfeita efetivação da segurança populacional da barragem em 

comento, principalmente quanto à preparação da comunidade.   

Além disso, alguns pontos devem ser trazidos à tona para reflexão e 

entendimento contextual. Primeiro que, no início desta pesquisa, quando da 

realização de visita na Usina, em data de 19 de julho de 2019, ficou evidente uma 

visão de que a responsabilidade da COPEL, era a elaboração do PSB, do PAE e 

uma maior preocupação com a ZAS. Que, na mesma visão, a elaboração do 

PLAMCON é responsabilidade exclusiva da Defesa Civil dos municípios a jusante do 

empreendimento, não sendo obrigação do empreendimento qualquer ajuda. Ao ser 

levantado o questionamento sobre o envolvimento e participação da comunidade 

quanto a elaboração dos documentos a resposta foi de que era melhor não ter 

participação para não gerar especulações e alardes desnecessários. Além disso, 

                                              

293 BRASIL. Relatório de segurança de barragens 2019. op. cit.  p. 125. 



137 

 

quando foi comentado sobre a necessidade de simulados com a comunidade, a 

resposta foi de que é a Defesa Civil que deve fazer isso e a COPEL vai apenas 

ajudar, sendo relatado ainda que a maior dificuldade para isso é a comunicação com 

a população.  Cabe salientar que todo o conteúdo da conversa se traduziu na 

percepção de que não se acredita, por parte do empreendedor, numa mínima 

possibilidade de rompimento da UHE GBM. 

Essencial relatar também, que tive o primeiro contato com o PAE da UHE 

GBM através da Defesa Civil Estadual no ano de 2019, contudo, como necessitava 

analisar, referendar e utilizar pontos contidos no documento, realizei pedido formal 

para ter acesso ao PSB e PAE da Usina, sendo o primeiro documento negado e o 

segundo fornecido e autorizado. Interessante constar que para ter acesso, ao PAE 

que foi encaminhado pela Usina, tive que assinar um termo de confidencialidade 

sobre o conteúdo do documento. Esses trâmites iniciaram em data de 27 de outubro 

de 2020, tendo encerrado, com o recebimento parcial do PAE, em data de 25 de 

janeiro de 2021. Ocorre que, a Lei Federal nº 14.066/20, já amplamente comentada 

acima, entrou em vigor em data de 30 de setembro de 2020, modificando o conteúdo 

da Lei Federal nº12.334/10, estipulando no seu art. 11º, §1º que:  

O PAE deverá estar disponível no site do empreendedor e ser mantido, em 
meio digital, no SNISB e, em meio físico, no empreendimento, nos órgãos 
de proteção e defesa civil dos Municípios inseridos no mapa de inundação 
ou, na inexistência desses órgãos, na prefeitura municipal.     

  

Evidente, então, que o conteúdo do PAE, desde a publicação da novel 

legislação, já deveria estar totalmente disponível para consulta de qualquer cidadão 

no site do empreendedor/a e no SNISB, situação que não ocorre até os dias atuais 

(fevereiro de 2021). Reflito assim, que se para os objetivos da pesquisa as 

informações são de difícil acesso, para a comunidade mais simples, o que é o caso 

da maior parte dos atingidos por barragens, se torna praticamente impossível, 

circunstância que fere os objetivos da inovação legislativa quanto a transparência 

das informações e fomento para a participação da comunidade. Espero, da mesma 

forma que ocorreu com a atualização da lei, ocorra com o pensamento das pessoas 

e órgãos envolvidos nessa temática, pois somente assim é possível pensar numa 

efetiva Segurança de Barragens e desenvolvimento comunitário. 

Analisando o PAE recebido, observa-se ser um documento técnico muito bem 

produzido, especialmente quanto a conhecimentos de engenharia, apontando 
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responsabilidades, ações a serem tomadas em caso de emergências, 

procedimentos de notificação e síntese de estudos de inundação e respectivos 

mapas, considerando os hidrogramas de ruptura da barragem da UHE GBM para os 

cenários de 10.000 anos de tempo de retorno e diferentes brechas. Contudo, não 

abrange outros cenários possíveis de rompimento a não ser pelo enchimento além 

do limite de capacidade do reservatório, pela chuva.  

Conforme já mencionei, as possibilidades de rompimento completo de uma 

barragem são muitas, como abalos sísmicos imprevistos, enchentes repentinas e 

que extrapolem as previsões mais trágicas, ações terroristas, meteoritos, entre 

outros, todas essas possibilidades não são passíveis de cálculos e medidas 

preventivas para impedir que ocorram. Diante disso, é necessário o estudo também 

apontar para o pior cenário possível, qual seja, o rompimento completo (total e 

rápido) da barragem, estando o reservatório em sua capacidade máxima, a partir daí 

a preparação da comunidade deve ser realizada, pois em ocorrendo qualquer 

situação menos grave, o resultado será positivo.  Além do mencionado, em minha 

percepção, trata-se de um documento que não está em linguagem adequadamente 

simples e ilustrativa para acesso da comunidade, não sendo efetivo em demonstrar 

o real cenário e muito menos de fomentar a consciência preventiva e a participação 

adequada dos envolvidos quanto a temática. 

Evidente também, que faltam no documento as informações de estratégias 

que serão adotadas para a evacuação de pessoas, em especial as que poderão 

estar na ZAS, além dos meios logísticos de alerta e divulgação que serão utilizados 

para isso. Detalhe fundamental que igualmente não se vê é a definição das rotas de 

fuga e pontos de encontro seguros. Acredito que, pela falta de definições específicas 

entre PAE e PLAMCON, muitas dúvidas eram suscitadas, entretanto, com o advento 

da atualização da Lei Federal 12.334/10, muito ficou esclarecido, principalmente 

quanto ao que deve constar do PAE. Esses assuntos abordados aqui passam a ter 

grande significado e importância pois foram inseridos nos incisos V, VI, VII, VIII, IX, 

X, XI, XII e XII, além dos § 1º ao 7º do art. 11 da lei em epígrafe, retirando qualquer 

divergência de entendimento ou empurra-empurra de responsabilidades.         

Para ilustrar melhor o que comentei sobre as rotas de fuga, pontos de 

encontro, rotas que devem ser interditadas, sistemas de alerta, etc, segue um 

exemplo da forma correta de representar isso no PAE e no mapa:  
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Figura 36. Exemplo de mapa com informações PAE 

 
Fonte: José Othon Rocha, 2017294 

 

Diferentemente da forma realizada acima, no PAE da UHE GBM consta 

apenas a mancha de inundação e as benfeitorias atingidas, faltando muitas 

informações importantes, deixando evidente que até o presente momento esses 

pontos ainda não foram efetivados e inexiste sistema de alarme. Esse aspecto fica 

evidente em recorte ilustrativo realizado:  

 

                                              

294 ROCHA, OTHON JOSE. O plano de ação de emergência como ferramenta para redução dos 
riscos de desastres provocados por rupturas de barragens e sua relação com os planos de 
contingência da defesa civil. 90 f.  2017. Dissertação - UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE, 
Niteróri-RJ, 2017. Disponível em: 
https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/trabalhoConclusao/viewTrabalhoConclu
sao.jsf?popup=true&id_trabalho=5096749. Acesso em: 12 jun. 2020.p. 37. 
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Figura 37. Mapa de inundação e benfeitorias – PAE UHE GBM 

 
Fonte: PAE UHE GBM, 2019295 

 

                                              

295 COPEL. Plano de Ação de Emergência - PAE - UHE  Gov. Bento Munhoz da Rocha Netto 
(GBM) Barragem 1. [S. l.: s. n.], 2019.   
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Outros assuntos que chamam atenção, contidos no PAE da UHE GBM, e que 

com a novel legislação já deveriam ter sido atualizados, é a questão da divulgação, 

treinamentos e simulados com a comunidade. No atual documento (PAE) da UHE 

GBM consta o seguinte: 

 

VIII DIVULGAÇÃO E TREINAMENTO 
Para que as ações de resposta previstas no Plano de Ação de Emergência 
atinjam os resultados esperados nas situações de emergência, o plano deve 
ser divulgado internamente e externamente, além de ser integrado com 
outras instituições que poderão atuar conjuntamente na resposta aos 
acidentes possíveis. Além disso, devem ser realizados treinamentos 
internos e externos. 
O objetivo dos treinamentos é manter todas as pessoas envolvidas 
familiarizadas com os procedimentos emergenciais e aferir as 
responsabilidades atribuídas a cada um, além de identificar eventuais falhas 
e possibilidades de melhorias das ações. 
Externamente, os treinamentos do PAE devem ser coordenados pelas 
autoridades de proteção e defesa civis, com a participação efetiva da Copel 
GeT. 
[...] 
A divulgação do PAE também será dirigida aos seguintes públicos:  
- empreendedores responsáveis por outras barragens no vale a jusante; 
- população que reside e/ou trabalha na área de influência direta do 
empreendimento na zona de autossalvamento – reuniões para divulgação 
da existência do PAE, registradas por meio de ata e lista de presença. As 
reuniões devem ser coordenadas pela Defesa Civil com a participação da 
Copel GeT. 
[...] 
As periodicidades previstas para os treinamentos são: 
- seminários – o primeiro na implantação e os demais por ocasião de 
revisão do PAE; 
- exercícios de mesa pré-simulados internos – bianual; 
- reuniões de sensibilização e comunicação com público externo - 
cronograma a ser definido de acordo com a Defesa Civil; 
- simulados externos – a ser definido de acordo com o cronograma da 

Defesa Civil. (grifo nosso)296 
 

Facilmente se verifica que quanto a divulgação, por mais que conste explícito 

no documento, não ocorre conforme previsto. Quanto aos treinamentos e simulados 

o documento simplesmente joga a responsabilidade para a Defesa Civil, e esse jogo 

só tem impacto negativo na própria comunidade, que primeiro não tem a informação 

adequada e segundo não tem condições de qualquer participação e preparo de sua 

própria segurança. Não é sem motivo que até o presente momento a comunidade 

envolvida nunca participou de qualquer simulação, e não seria espanto, a 

informação de que a comunidade não tem sequer a percepção do risco existente. 

Realidades que precisam mudar para a implementação efetiva da PNSB, 

                                              

296 Ibid., p. 29–30. 
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possibilitando assim o desenvolvimento comunitário sustentável e seguro. 

 A manifestação do MAB (movimento dos atingidos por barragem) sobre a 

novel legislação vem no sentido de corroborar o entendimento:  

 

A Política Nacional de Segurança de Barragens foi um avanço em 2010 
para um país com mais de 20 mil barragens que não tinha regulação sobre 
o tema. Nesse sentido, a realidade da vida das populações atingidas se 
mostrou ainda mais complexa, exigindo uma revisão e aprofundamento do 
marco, nessa esteira é louvável as mudanças advindas com o PL nº550, 
agora Lei nº. 14066 de 30 de setembro de 2020.  
De outro lado, os desafios permanecem sobre a participação das 
comunidades atingidas na efetivação desses avanços e o aprofundamento 
do debate sobre as garantias financeiras (seguro ou caução) desse tipo de 
empreendimento e uso de fundos como o do Meio Ambiente em benefício 
dessas populações.  
[...] 
A obrigatoriedade de elaboração de Planos de Ação Emergencial (PAE) 
pelos responsáveis das barragens é outro importante avanço, cabendo 
como tarefa da população atingida lutar pelo acesso e ter domínio de sua 
execução. Também, fica proibida a população viver em Zonas de 
Autossalvamento (ZAS), áreas onde há a impossibilidade de se salvar as 
pessoas por serem muito próximas à barragem, hoje essa é a realidade de 
diversas comunidades. Agora, está previsto o direito de reassentamento. 
Para o MAB “era uma vergonha o estado brasileiro permitir que as pessoas 
vivessem em áreas onde estavam condenadas a morrer em caso de 

rompimento”.297 (grifo nosso) 
 

O contido no descritivo acima torna visível a luta das comunidades atingidas 

por barragens por acesso a informação e pela participação, circunstâncias que 

agora estão chanceladas pela lei e passíveis de sanção em caso de 

descumprimento. Espero, pelo bem dos humanos e não humanos envolvidos que a 

lei seja cumprida, fomentando assim uma real cultura de segurança de barragens, 

não estando alicerçada apenas no pensamento de que a engenharia é infalível, mas 

sim de que a interdisciplinaridade vinculativa a todas as áreas, entes, órgãos e 

pessoas envolvidas pode trabalhar muito melhor com o tema, proporcionando uma 

concepção adequada para prevenir e reagir a situações de desastre socioambiental. 

O imprescindível aqui é perceber que a atuação de todos deve ser conjunta, 

tanto em relação ao PAE quanto em relação ao PLAMCON, e que a Defesa Civil tem 

papel fundamental de articulação para que ocorra a interação e funcionamento 

adequado destes importantes instrumentos.  

                                              

297 MAB. Com proibição de barragem a montante e novas regras para mineradoras, Lei que trata de 
segurança é sancionada. In: MAB - MOVIMENTO DOS ATINGIDOS POR BARRAGENS. 1 out. 2020. 
Disponível em: https://mab.org.br/2020/10/01/com-proibicao-de-barragem-a-montante-e-novas-
regras-para-mineradoras-lei-que-trata-de-seguranca-e-sancionada/. Acesso em: 30 jan. 2021. 
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4.1.2 Plano de Contingência Municipal – PLAMCON 

 

O plano de contingência municipal é um importante documento que deve 

refletir o planejamento e desenvolvimento real de ações preparatória e de resposta a 

um possível desastre. É um instrumento que compete legalmente ao município e 

deve ser elaborado pela Defesa Civil local, com o apoio do Estado, apoio técnico da 

União e, logicamente, dos demais envolvidos no processo, dentro de suas 

capacidades. Conforme nos aponta Eduardo Gomes Pinheiro, o PLAMCON tem 

como finalidade:    

 

prever efeitos de eventos naturais ou tecnológicos de considerável 
magnitude diante das características prévias da vulnerabilidade (nas suas 
mais variadas dimensões) evitando ou abreviando perdas e estabelecendo 
procedimentos a partir da previsão de recursos humanos, materiais e 
logísticos (como o caso dos abrigos) para o enfrentamento daquela situação 

potencial motivadora.298 
 

Corroborando com esse posicionamento, esse plano “é um instrumento de 

planejamento das ações de Defesa Civil frente aos cenários de risco. Nele devem 

estar previstos ações, recursos e responsabilidades das instituições e pessoas que 

desempenham algum papel neste planejamento”299. Sua fundamentação legal 

encontra amparo nas Leis Federais nº 12.340/2010 e nº 12.608/2012, de onde se 

retira sua obrigatoriedade para municípios, cadastrados pelo Governo Federal, que 

tenham áreas suscetíveis à ocorrência de deslizamentos de grande impacto, 

inundações bruscas ou processos geológicos ou hidrológicos correlatos (art. 3º - A e 

seguintes da Lei nº 12.340/2010). Além disso, se afere, pela análise do contido no 

art. 7º inciso VII e 8º da Lei n º 12.608/2012, e pela finalidade legislativa, que para a 

preparação e mitigação a situações de desastres, após realizado o levantamento da 

área de risco, necessário se faz a elaboração de um plano de contingência. Desta 

forma “O Plano de Contingência é de extrema relevância para garantir a segurança 

                                              

298 PINHEIRO, EDUARDO GOMES. A efetividade do planejamento contingencial elaborado a 
partir das áreas de atenção no município de Almirante Tamandaré/PR. 205 f.  2016. Tese - 
PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO PARANÁ, Curitiba-PR, 2016. Disponível em: 
https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/trabalhoConclusao/viewTrabalhoConclu
sao.jsf?popup=true&id_trabalho=3802378. Acesso em: 12 jun. 2020.p. 141. 
299 BORGES, M. V.; MACHADO, R. P. Orientações Para Apoio À Elaboração De Planos De 
Contingência Municipais Para Barragens. [S. l.: s. n.], 2016.  Disponível em: 
http://www.defesacivil.pr.gov.br/sites/defesa-civil/arquivos_restritos/files/documento/2019-
11/caderno_-_orientacoes_planos_contingencia_barragens_v.03.pdf. Acesso em: 15 jul. 2019.p. 06.  
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da população local.”300     

Interessante citar aqui, que o levantamento de área de risco é uma atividade 

de defesa civil iminentemente interdisciplinar e complexa e que esse é o ponto de 

partida para a confecção de um plano de contingência eficiente. No Estado do 

Paraná, a CEDEC, pensando nesta eficiência e considerando que o plano de 

contingência deve estar acessível as pessoas que o utilizarão em momento de 

desastre, além da necessidade de constante atualização do documento, criou uma 

ferramenta integrada ao SISDC (Sistema Informatizado de Defesa Civil), já existente 

no Paraná desde 2005, para cadastro e gestão de ocorrências, sendo possível 

cadastrar todas as informações relacionadas ao Plano de Contingência de maneira 

on-line.301 Versa essa iniciativa em solução tecnológica com finalidade em facilitar a 

elaboração dos planos por parte das Defesas Civis municipais, pois é sabido da 

dificuldade técnica apresentada por grande parte dos municípios, principalmente os 

menores ou aqueles em que a Defesa Civil fica nas mãos de pessoas indicadas 

politicamente e que não tem o mínimo de conhecimento necessário para o exercício 

da função. 

Consta na obra de Eduardo G. Pinheiro e Frederico F. F. Pedroso que:  

 

A vantagem da ferramenta é que o Plano de Contingência Online é gerado 
automaticamente a partir das informações incluídas pelos Coordenadores 
Municipais de Proteção e Defesa Civil. Para tanto, é preciso que os 
Coordenadores incluam as informações necessárias em quatro formulários 
básicos: Áreas de Atenção, Abrigos, Recursos e Ações Operacionais. 
[...] 
Desta forma, é possível facilitar a execução da responsabilidade do municí-
pio prevista no artigo 8º da Lei Federal nº 12.608/2012, que estabelece que 
é de responsabilidade dos municípios a inclusão das ações de proteção e 
defesa civil nos seus planejamentos, identificar e mapear as áreas de 
atenção e desastres e informar a população, além de estabelecer protocolos 
de prevenção e alerta. É possível também acompanhar o avanço dos 
municípios com relação à confecção de seus planos e verificar a qualidade 

de informação dos planos.302 (grifo nosso) 
 

 

Evidente que a intenção da criação do sistema é totalmente positiva e a forma 

metodológica e didática de dividir as informações necessárias em quatro formulários 

básicos tem intenção de facilitar o desenvolvimento do planejamento e da 

elaboração documental.  Abaixo se pode observar a página inicial do SISDC e a 

                                              

300 Idem. p. 106. 
301 PINHEIRO, E. G.; PEDROSO, F. F. F. op. cit. 2015. p. 103. 
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localização da funcionalidade do plano de contingência: 

 
Figura 38. Página inicial SISDC 

 
Fonte: PINHEIRO E PEDROSO, 2015.303 

 

Nesta análise sobre os Planos de Contingência de maneira geral, mesmo com 

o apontado acima, não posso deixar de trazer a lume a severa crítica apontada por 

Eduardo Gomes Pinheiro304 quando em sua obra de doutoramento aborda 

enfaticamente uma das informações básicas do SISDC para a elaboração do plano 

de contingência, a área de atenção. Esse termo se tornou público no IX Fórum 

Nacional de Defesa Civil, e desde então é utilizado como ponto fundamental para a 

elaboração do planejamento e documento PLAMCON. Ocorre que, conforme 

apontado na obra mencionada, existe grande diferença entre o conceito de “área de 

atenção” e “área de risco”, sendo que somente este último contém os requisitos 

técnicos e científicos adequados para ensejar a realização de um plano de 

                                                                                                                                               

302 Idem. p. 104. 
303 Idem. p. 103. 
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contingência adequadamente eficiente, mesmo que seja mais demorado e muito 

mais custoso. A criação e utilização do conceito de área de atenção teve por 

finalidade “fazer acontecer” algo que demoraria muito, custaria muito e permaneceria 

num jogo de empurra-empurra que por vezes ainda é visível. Segue a explicação: 

 

A área de atenção teve como finalidade institucional colocar em movimento 
o sistema municipal de proteção e defesa civil, proporcionando um 
parâmetro inicial duvidoso, enquanto faltam resultados técnicos 
consistentes para a definição das áreas de risco (que seriam o real foco a 
se caracterizar como base do planejamento das ações de proteção e defesa 
civil).  
Não se pode esquecer que, ao ser estabelecido esse parâmetro para 
estudos ou referencial para outras instituições corre-se o risco de estar 
induzindo a realização de trabalhos desfocados enquanto que o risco real, 
que é o que quando deflagrado proporciona os danos e prejuízos que 
caracterizam o desastre – o real foco e objeto de análise – pode estar 
deixando de receber o tratamento técnico adequado.  
Por esses principais motivos analisados, crê-se que um conceito adequado 
para a área de atenção poderia ser o seguinte: Área de atenção é a 
delimitação apontada pelos gestores municipais de Proteção e Defesa Civil 
baseada na recorrência de desastres, no seu histórico ou na probabilidade 
de danos e prejuízos não avaliada nem produzida a partir da aplicação de 
metodologias científicas, sobre a qual, enquanto não se possuem os 
mapeamentos de risco em escala adequada, deflagram-se as ações 
preparatórias iniciais do órgão de coordenação municipal de proteção e 
defesa civil em caráter provisório e temporário. Após o mapeamento de 
risco considerando-se as dimensões geológica/geotécnica, tecnológica, 
biológica e hidrológica/meteorológica, essas áreas deverão ser revisadas e 
os resultados da sua adoção ajustados de acordo com as novas 

necessidades.305 
 

O teor da explicação acima, por mais que seja uma crítica e modifique o 

conceito de área de atenção apresentado, ao mesmo tempo, reflete preocupação, 

pois “às vezes as soluções técnicas, mesmo que pautadas em boas intenções, são 

aparentes, colocando sob ameaça a perspectiva do elemento principal da 

estruturação de um sistema de proteção e defesa civil como se pretende no Brasil: o 

risco”306. Entende o mesmo autor que “o risco” ou melhor, a sua análise e 

mapeamento adequado, levando por base os estudos das dimensões 

geológica/geotécnica, tecnológica, biológica e hidrológica/meteorológica, e aqui 

acrescento outros fatores possíveis como ataques terroristas (analisando a situação 

de barragem)  deve ser a base fundamental para o planejamento das ações e 

decisões envolvendo a possibilidade de desastres socioambientais, sendo que, a 

                                                                                                                                               

304 PINHEIRO, EDUARDO GOMES. op. cit. 2016. 
305 Idem. p. 87. 
306 Idem. p. 156. 
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substituição simplista na boa vontade de buscar soluções práticas e rápidas pode 

ensejar na iatrogenia do sistema, ou seja, “quando os agentes que deveriam estar 

proporcionando o bem para a população acabam, pelo desconhecimento ou no afã 

de soluções práticas e rápidas, condenando-a a uma exposição maior, 

consequentemente a danos mais intensos de desastres.”307     

Importante reflexão que implica na necessidade de capacitação, envolvimento 

comunitário, conhecimento e metodologia interdisciplinar, principalmente pelos 

responsáveis pela defesa civil municipal, e que, sem a atenção necessária resulta 

em sérios prejuízos a todos os envolvidos, maiormente na própria comunidade.   

Em relação específica a PLAMCON de barragens, foi em setembro de 2016 

que foi lançado o Caderno de Orientações para Apoio a Elaboração de Planos de 

Contingência Municipais para Barragens308, pela Secretaria Nacional de Proteção e 

Defesa Civil (SEDEC), documento que além do conteúdo instrutivo contém um 

estudo de caso sobre o desastre de Mariana (2015), fator que acredito ser o 

desencadeador da elaboração do caderno e mais uma vez, reforça a tese de que, 

infelizmente, as inovações e preocupações com a segurança vem acompanhadas de 

desastres ou tragédias anteriores. Interessante perceber, que mesmo sendo o 

rompimento de uma barragem de mineração o gatilho para a elaboração do caderno, 

o mesmo abraçou e constou, em todas as imagens ilustrativas do documento, a 

representação de uma barragem de acumulação de água. Além disso, fez incluir 

explicitamente, na contextualização, os vários tipos de barragens existentes, citando 

e vinculando as de geração de energia, pelo que, se entende que desde o ano de 

2016 já existia orientação para a elaboração de PLAMCON de barragem pelos 

municípios à jusante das UHE.  

A figura 39 representa a imagem que foi utilizada, em praticamente todos os 

exemplos do Caderno, com as modificações necessárias para cada caso: 

 

                                              

307 Idem. 
308 BORGES, M. V.; MACHADO, op. cit. 2016. 
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Figura 39. Imagem representativa usada no Caderno de Orientações 

 
Fonte: BORGES E MACHADO, 2016309 

 

  Neste caderno, lembrando que se trata de documento datado de 2016, 

consta a seguinte informação: 

 

Destaca‐se que o normativo setorial vigente já estabelece 
responsabilidades ao empreendedor quando há uma emergência em 
barragens. Cabem a ele as ações da fase interna da emergência, tanto as 
que se referem às condições de segurança e estabilidade da barragem, 
como os procedimentos emergenciais. Para a fase externa da emergência, 
avoca‐se o compromisso social e as responsabilidades do empreendedor 
frente aos riscos que o empreendimento gera à população, baseando‐se 
ainda no Código Civil Brasileiro e mesmo na legislação ambiental vigente. 
Desse modo, fica evidente a importância do desenvolvimento pelo 
empreendedor dos elementos básicos necessários à construção do Plano 
de Contingência, bem como sua participação em articulação com o poder 
público local na construção das ações de contingência a serem 
estabelecidas no Plano. Essa participação deve se dar tanto por meio de 
apoio técnico, como pelo custeio dos recursos a serem utilizados nessas 

ações.310 (grifo nosso) 

 

Percebe-se que esse documento trouxe uma “quase” divisão de 

responsabilidades quando criou o conceito de fase interna e externa de emergência. 

A primeira, conforme aponta o documento é de responsabilidade do/a 

empreendedor/a e a segunda de responsabilidade do poder público local, mas que 

pelo compromisso social e responsabilidades do/a empreendedor/a esse deve 

contribuir para o desenvolvimento dos elementos básicos e necessários para a 

                                              

309 Idem. p. 06. 
310 Idem. p. 05. 
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construção do PLAMCON.  

Desta forma, pela análise do documento, afere-se ser, desde 2016, 

necessário o/a empreendedor/a elaborar e fornecer os cinco elementos básicos 

necessários para à elaboração da estrutura principal do plano, quais sejam: a 

identificação do cenário de risco, incluindo a identificação da área de impacto 

potencial e a identificação da população vulnerável, a definição do sistema de 

monitoramento e alerta, definição de um sistema de alarme, estabelecimento de 

rotas de fuga e pontos de encontro e o plano de comunicação a autoridades e 

serviços de emergência, tudo conforme item 4.1 do caderno supracitado. 

   Acontece que, em minha percepção, algumas informações contidas neste 

documento eram de dúbia interpretação e favoreciam a existência do jogo de 

empurra-empurra de responsabilidades entre empreendedor/a e poder público 

municipal, fato constante no texto abaixo: 

 

Uma situação emergencial em barragens pode ter duas fases, sendo a 
primeira uma fase interna, quando ações são realizadas no âmbito das 
responsabilidades do empreendedor, e o foco principal são as condições de 
operação, segurança e estabilidade. A segunda fase é externa, quando 
procedimentos emergenciais devem ser adotados pela população em risco 
e pelo poder público local. 
Os procedimentos da primeira fase são estabelecidos no Plano de Ação de 
Emergência – PAE, cujos requisitos são definidos pelos órgãos 
fiscalizadores de barragens no país. A fase externa contém ações típicas de 
Proteção e Defesa Civil, e seu planejamento deve estar estabelecido em 

Planos de Contingência Municipais. 311 

 

Essa falta de definição de conteúdo entre PAE e PLAMCON gerava infinitas 

dúvidas e entendimentos divergentes, contudo, as alterações proporcionadas pela 

Lei Federal nº 14.066/2020 em relação a lei da PNSB, me faz acreditar que essa 

problemática está sepultada. Isso porque a inovação trouxe de maneira explicita o 

que deve constar no PAE e deixou claro a maior abrangência da responsabilidade 

do/a empreendedor/a. Conforme já mencionei, todos os elementos tidos como 

básicos para a elaboração do PLAMCON e que antes eram de desenvolvimento por 

parte do/a empreendedor/a por entendimento de responsabilidade social e 

ambiental, agora são responsabilidades expressas na Política Nacional de 

Segurança de Barragens, bastando apenas a sua plena efetivação. 

São as principais etapas para a elaboração do plano de contingência, de 

                                              

311 Idem. 
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acordo com o caderno orientativo, e de maneira ilustrativa trazida por Rocha: 

 

Figura 40. Principais etapas de um Plano de Contingência 

 
Fonte: ROCHA, 2017312 

 

Tendo em vista que o planejamento e as ações contidas no plano de 

contingência são teóricos, após construído o documento, são necessárias duas 

etapas complementares e fundamentais que são os exercícios simulados e a 

audiência pública. A primeira possibilita testar se o planejamento está adequado 

para a circunstância fática a que foi criado, devendo, em qualquer situação de que 

as atividades não atendam ao desempenho esperado, ser revisto. Ademais, sugere-

se que os exercícios simulados sejam repetidos em período não superior a um ano. 

O caderno assim aponta: “o simulado permite que a população e agentes do 

Plano tomem conhecimento das ações previstas, e sejam treinados em como 

proceder caso haja uma situação de emergência”313. A leitura deste conteúdo dá a 

impressão de que o planejamento e elaboração do documento são estranhos a 

comunidade e que essa somente toma conhecimento do PLAMCON neste momento 

(simulado). Essa situação também está sepultada pelo contido no § 4º do art. 12 da 

Lei Federal 12.334/2010, que assim estipula: “Os órgãos de proteção e defesa civil e 

os representantes da população da área potencialmente afetada devem ser ouvidos 

na fase de elaboração do PAE quanto às medidas de segurança e aos 

procedimentos de evacuação em caso de emergência”. Se assim se procede com o 

PAE, logicamente que deverá seguir a mesma lógica quando da elaboração do 

PLAMCON, o que se alinha ao posicionamento de ser extremamente necessária a 

participação comunitária desde o início dos estudos.   

                                              

312 ROCHA, OTHON JOSE. op. cit. 2017.p. 49. 
313 BORGES, M. V.; MACHADO, R. P. op. cit. 2016. p. 09. 
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 A segunda etapa complementar, que é a audiência pública, tem como foco a 

participação da comunidade no sentido de aprovar o plano elaborado. Conforme já 

apontei, a comunidade deve participar ativamente de todas as etapas de elaboração, 

seja do PAE ou do PLAMCON, situação que aumentará seu grau de conhecimento e 

comprometimento com o resultado positivo de proteção a própria comunidade. 

Ademais, esses dois instrumentos (PAE e PLAMCON) devem ter uma intrínseca 

relação, complementando-se mutuamente.  

Como não é o foco uma análise minuciosa sobre a elaboração do documento 

PLAMCON, mas sim perceber que esses instrumentos são importantes para a 

proteção da comunidade, passo a relatar situações diretamente relacionadas ao 

objeto de estudo, a UHE GBM. 

  Em data de 15 de agosto de 2019, ocorreu uma reunião, na Usina 

Governador Ney Aminthas de Barros Braga (conhecida como Usina de Segredo) 

realizada pela ANEEL, que fez parte da 2ª Campanha de Segurança de Barragens, 

na qual pude participar e colher algumas importantes informações sobre o assunto. 

Durante a introdução da reunião foi referendado que o caso do Desastre de 

Brumadinho (rompimento de barragem) foi um divisor de águas, e que essas 

fiscalizações, assim como a necessidade de revisão de documentos e a elaboração 

de PLAMCON específico de barragem, advieram disto. Essa informação, pelo 

conhecimento adquirido até aqui e pelo que já anteriormente explanei, merece 

discordância, isso porque o caderno orientativo, a que muito já me referi, data de 

2016 e foi confeccionado após o desastre de Mariana, com o objetivo de fornecer 

informações adequadas para a elaboração de PLAMCON específico de barragem, o 

que se pode constatar que até o presente momento não foram feitos, mas que, pelo 

menos, após o último desastre mencionado foram lembrados e cobrados. 

Outro ponto que chamou a atenção foi a informação de que como a partir 

daquele momento os trabalhos, para a elaboração do PLAMCON relativo a 

barragem hidrelétrica, deveriam ser iniciados, seria necessária uma articulação entre 

ANEEL, empreendedores/as, defesa civil estadual e municipal, Bombeiros/as e 

outros órgãos de proteção. Trouxeram como maior dificuldade, para que essa 

articulação aconteça de maneira satisfatória, a função de Coordenador de Defesa 

Civil Municipal ser cargo político, de livre nomeação, ocorrendo mudanças 

concomitantes com as eleições, o que muitas vezes resulta no reinício dos trabalhos 

do marco zero, principalmente quando o coordenador nomeado não entende do 
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assunto.  

Foi observado durante a reunião que representantes da defesa civil de alguns 

municípios a jusante da barragem não tinham nenhuma noção da existência do risco 

causado pela Usina, o que provavelmente deve ocorrer por parte da população 

também. Ficou evidenciado que o trabalho de alguns municípios deverá ser iniciado 

do básico, pois a defesa civil municipal possui uma estrutura totalmente precária e o 

coordenador local não tem nenhum conhecimento sobre o assunto, situação que 

compromete a eficiência do sistema.    

Ainda durante a mesma reunião, foi frisado por um Bombeiro representante da 

CORPDEC que o/a empreendedor/a deverá estar presente para o suporte 

necessário, através de explicações técnicas, quando as defesas civis municipais 

iniciarem a confecção do PLAMCON relativo a barragem. Foi informado ainda que 

será um trabalho logo de um ou dois anos. A percepção que tive desta reunião, e 

que anteriormente já foi comentada, é que existe uma falta de preocupação imediata 

em relação ao assunto, alicerçado, provavelmente, numa crença na segurança 

proporcionada pela engenharia, o que se materializa na frase dita na mencionada 

reunião: “não se preocupem, vamos trabalhar com tranquilidade, uma barragem 

dessa nunca vai romper.”  

 

Figura 41. Fotografia da reunião realizada pela ANEEL 

 
Fonte: Acervo do autor, 2019 

 

Durante esta pesquisa, muitos contatos foram realizados no sentido de colher 

informações sobre o andamento e confecção dos PLAMCON’s relativos aos 
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municípios a jusante da UHE GBM (Bituruna, Pinhão, Coronel Domingos Soares, 

Reserva do Iguaçú e Mangueirinha) principalmente com a Coordenadoria Estadual 

de Defesa Civil e com membros da CORPDEC.  A última informação, colhida já em 

2021 foi de que alguns municípios iriam realizar a apresentação do documento em 

data de 30 de março de 2020, porém em virtude da pandemia provocada pelo 

Coronavírus (COVID -19), as reuniões não foram realizadas e não havia previsão 

final para isso, agregando-se a problemática de que com as eleições de 2020 muitos 

coordenadores municipais de defesa civil foram substituídos. Foi relatado também 

que agora com a mudança da Lei Federal 12.334/2010 seria verificado o prazo para 

a adequação dos PAE’s, contudo, mesmo com a alteração legislativa ainda será 

necessário a elaboração do PLAMCON específico de barragem, de cada município a 

jusante da Usina.  

De maneira geral, das análises realizadas e informações colhidas, verifica-se 

que o/a empreendedor/a tem entendimento diverso quanto fase interna e externa de 

emergência constante no caderno orientativo (2016), acreditando ser de 

responsabilidade exclusiva da defesa civil as medidas em relação a população, 

circunstância que agora acredito e espero que se pacifique com a inovação 

legislativa.  

Observou-se nas falas, tanto do empreendedor quanto da defesa civil, uma 

crença que o planejamento sem a participação da população é favorável para não 

provocar “alarde desnecessário”, situação que reforço posicionamento contrário e 

que a lei agora também chancelou. Acrescento que, além da população, muitos 

envolvidos devem participar deste processo, como é o caso da própria Polícia Militar 

e dos seus diversos Batalhões. Cito, como exemplo, a necessidade da participação 

do Batalhão de Polícia Ambiental, do Batalhão de Polícia Rodoviária e do Batalhão 

de área, que serão os primeiros a serem empregados em caso de desastre 

socioambiental.  

Ficou demonstrado que a problemática da função de coordenador municipal 

de defesa civil como cargo político de livre nomeação deve persistir e ainda causar 

muito transtorno ao sistema, pelo que, acredito que uma solução seria seguir a 

recomendação ofertada pelo Coronel Humberto Viana e a recomendação contida no 

Relatório de Segurança de Barragens de 2019, ambos já citados nesta obra, sobre a 

estruturação, nos três níveis de governo (Federal, Estadual e Municipal), de uma 

carreira própria da Defesa Civil.   
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Sobre as capacidades pessoais e institucionais em matéria de 

desenvolvimento local e redução de riscos de desastres, assim como sobre a 

necessidade de se efetivar um real mapeamento do risco, nos alerta Pinheiro: 

 

Devemos estar cientes, porém, de que as capacidades pessoais e 
institucionais em matéria de desenvolvimento local e redução do risco de 
desastres no território não se adquirem exclusivamente através de um curso 
de formação. Trata-se de um processo permanente de aprendizagem, 
baseado nas experiências, nas tarefas quotidianas e na concessão e 
desenvolvimento de novos conhecimentos que importa implementar, avaliar 
e aperfeiçoar, para informar processos futuros no sentido de melhorar a 
qualidade de vida nos nossos territórios (OIT, 2015, p.4).  
Ao se estender esse pensamento à necessária relação que precisa haver 
entre as estratégias para o desenvolvimento local sustentável e a variável 
risco de desastre torna-se cada vez menos recomendável seguir no campo 
das incertezas proporcionadas pela ausência de diagnósticos relacionados 

ao estudo das ameaças, vulnerabilidades e capacidades.314   

 

Dito isso, trago a seguinte reflexão: Sabe-se da importância e necessidade de 

PLAMCON específico de barragem e a legislação assim como o caderno de 

orientação já existem a bastante tempo, então, por qual motivo até agora não se tem 

a elaboração documental e efetividade necessária para a segurança da população?  

Essa é uma reflexão que não pode ser respondida somente com as 

informações trazidas aqui, e demandaria quem sabe, uma pesquisa exclusiva sobre 

esse tema, contudo o conteúdo que aqui já expus, entendo suficiente, para seguir 

em frente com o propósito discursivo. 

 

 

4.2 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO PARANÁ 

 

Pensar instituições policiais militares como proteções a possíveis desastres 

socioambientais foge à regra quanto ao pensamento doxal sobre polícia, ainda mais 

quando se atrela a essa a imagem meramente repressiva. Por isso, é imprescindível 

uma breve explanação sobre polícia de maneira geral, para somente depois do 

conteúdo consolidado, abordar especificadamente a PMPR e inseri-la como uma 

proteção a desastres.  

O termo polícia ou o conceito da palavra polícia percorreu e ainda percorre um 

                                              

314 PINHEIRO, E. G. op. cit. 2016. p. 146. 
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longo caminho onomasiológico315, do qual, se pode aferir que a expressão deriva do 

vocábulo “politeia” dos gregos e “politia” dos romanos, tendo como significado o 

“governo da cidade-estado”. Já na idade média significava “a boa ordem da 

sociedade civil” que era agenciada pelo príncipe. Na idade moderna o conceito 

evoluiu para designar a atividade do Estado, com finalidade de bem governar a 

nação e manter à ordem pública em geral. Já com o fim do Antigo Regime, o 

conceito foi fortemente modificado, sobretudo com a admissão dos valores liberais, 

para atingir uma dimensão de garantidor da Segurança Pública, o que importa em 

dizer garantidor dos direitos e liberdades individuais, perfazendo o Estado de 

direito.316    

Egon Bittner demonstra pela genealogia apologética317 do termo polícia que: 

“a polícia existe hoje porque ela sempre existiu, e suas transformações sucessivas 

se confundem com o próprio movimento de civilização” 318.  Ainda, menciona a 

percepção tradicional de polícia de Raymond Fosdick, de que: “Hoje entendemos 

por polícia a primeira força, de natureza constitucional, destinada a assegurar a 

proteção dos direitos legais dos indivíduos.”319 Deste conceito, Bittner assevera que 

por mais conciso que ele seja, acaba por atender perfeitamente as três dimensões 

da função policial que são: “função social, uma organização jurídica e um sistema de 

ação cujo recurso essencial é a força”320.  

A temática contextual relativa ao termo polícia, sua natureza, função, 

personificação, missão, as instituições envolvidas e sua importância são de extrema 

complexidade, conforme se observa no estudo de João José Rodrigues Afonso: 

 

Falar em polícia é aludir a um sistema, um modo de manter a ordem na 
sociedade. Falar em polícia é invocar a autoridade, a sua força e 
ostensividade, a sua capacidade coerciva para impor ao povo o respeito 
pela lei. Mas falar em polícia é, também, lembrar o salvamento, a ajuda nas 
horas de desgraça, o espírito solidário, o auxílio ao indefeso, o socorro ao 
necessitado, o amparo ou consolo ao indigente, o conforto ao aflito. O 
conceito é, por isso, equívoco. Ora mais lato, ora mais restrito no seu 
significado. Ora com um sentido técnico-jurídico-operativo, ora com um 

                                              

315 Ramo da linguística que estuda a significação das palavras de maneira metodológica. 
316 AFONSO, J. J. R. Polícia: etimologia e evolução do conceito. Revista Brasileira de Ciências 
Policiais, [s. l.], v. 9, n. 1, p. 213–260, 2018. Disponível em: https://doi.org/10.31412/rbcp.v9i1.539. 
Acesso em: 24 fev. 2021. 
317 De onde veio de forma histórica. 
318 BITTNER, E.; PINHEIRO, A. L. A. Aspectos do trabalho policial. São Paulo: EDUSP, 2003. p. 
24. 
319 Idem. 
320 Idem 
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sentido vulgar ou comum. Ora com uma conotação positiva, de humanismo 
e benquerença, ora com uma conotação negativa, de repreensão e 

animadversão.321 
 

De igual maneira, entendendo a função policial como incrivelmente complexa 

e intrincada das mais diversas responsabilidades, Herman Goldstein assim se 

pronuncia:  

 

A função da polícia é incrivelmente complexa. O alcance total das 
responsabilidades policiais é extraordinariamente amplo. Muitas de suas 
incumbências estão tão interligadas que parece impossível separá-las. E os 
numerosos conflitos entre os diferentes aspectos da função não conseguem 
ser facilmente reconciliáveis. Qualquer um que tencione criar uma definição 
viável do papel da polícia normalmente irá se perder em fragmentos de 
velhas imagens e em uma opinião, recém-decoberta, a respeito de quão 

intrincado é o trabalho policial.322  

 

Diante da dificuldade de colheita das informações e da extremada 

complexidade do tema, é fácil perceber os motivos que levaram David H. Bayley323 a 

apontar enfaticamente os quatro fatores ensejadores do baixo interesse acadêmico 

quanto aos estudos relacionados a Polícia, o que foi bem resumido por Marcelo 

Trevisan Karpinski, a saber: 

 

a. A polícia raramente desempenha papel importante nos grandes eventos 
históricos. Suas atividades são rotineiras demais;  
b. Policiamento não é uma atividade glamorosa, de alto prestígio. Os 
trabalhos são conduzidos por pessoas comuns, é difícil associar pessoas 
interessantes ao serviço policial;  
c. O policiamento é repugnante moralmente. A coerção, controle e opressão 
são necessários, mas não são agradáveis;  
d. Aqueles que se propõem a estudar a polícia devem estar dispostos a 
enfrentar problemas práticos, como a dificuldade de acesso a dados e à 

própria instituição.324  

 

Essa dificuldade, ao passar dos anos vem sendo superada e o interesse vem 

aumentando principalmente depois que as Ciências Policiais foram incluídas como 

área de conhecimento no rol das ciências estudadas no Brasil, conforme consta no 

processo nº 23123.007756/2017-45, publicado no Diário Oficial da União em 

                                              

321 AFONSO, op. cit. 2018, p. 215. 
322 GOLDSTEIN, H.; ROLLEMBERG, M. Policiando uma sociedade livre. São Paulo: Edusp, 2003. 
p. 37. 
323 BAYLEY, D. H. Padrões de policiamento: uma análise comparativa internacional. São Paulo 
(SP): EDUSP, 2002.  
324 KARPINSKI, M. T. Formação Do Oficial Da Polícia Militar Do Paraná. 127 f.  2013. Dissertação - 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ, Curitiba-PR, 2013. Disponível em: 
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09/06/2020, edição 109, seção 1, página 22, situação que entendo primordial para o 

avanço do conhecimento na área, refletindo numa melhor percepção e evolução do 

tema, o que acredito participar de maneira colaborativa com esta obra. 

Para fechar minimamente essa questão e prosseguir com o intento, entendo 

que o conceito de Polícia, para atingir plena eficácia a que se destina, dentro do 

contexto atual, deve abranger o seguinte: ser esta uma instituição pública 

permanente, com regramento próprio, possuidora de autonomia, com foco em 

proporcionar segurança pública efetiva a população e ser legitimada por esta, isso 

compreendendo a necessidade de garantia dos direitos fundamentais e individuais, 

da cidadania e dos direitos humanos, além de ser vinculada a comunidade na busca 

pela qualidade de vida local, traduzindo-se na busca do desenvolvimento 

comunitário.  Neste sentido, a visão de Karpinski se apresenta adequada a 

apresentada e uma complementação dentro dos propósitos do estudo:    

   

Associar o conceito de Polícia às definições de cidadania e direitos 
humanos torna-o mais inteligível e perceptível de que deve haver uma 
fusão, entre os três, para que se justifique a existência da própria Polícia. 
Os profissionais desta área devem estar cônscios de que sua prestação de 
serviços está para a cidadania, de maneira a defendê-la de quaisquer 
ameaças. Entendemos por bem definir Polícia como uma instituição pública 
legitimada, prestadora de serviços em prol da cidadania, da defesa e 
valorização dos direitos humanos dos quais não pode se dissociar, sob 

pena de não ser mais desejada.325 

 

 Do ponto de vista da prevenção ou das respostas a desastres, ou de sua 

mitigação, a polícia tem trabalhado no Brasil considerando uma de suas funções 

historicamente colocadas pelo estado, qual seja, a de instituição voltada ao 

restabelecimento da normalidade societal.  

Adentrando especificamente sobre o ponto essencial deste item, a Polícia 

Militar do Estado do Paraná é uma instituição com praticamente 167 anos de 

existência, com uma dinâmica complexa, multifacetada e que apresenta, como 

quaisquer outras instituições, dificuldades e oportunidades.  

 A PMPR foi criada através da Lei nº 7 de 10 de Agosto de 1854, sancionada 

pelo Presidente Zacarias de Góes e Vasconcellos, sete meses após o 

desmembramento do Paraná da então Província de São Paulo. Foi inicialmente 

                                                                                                                                               

https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/trabalhoConclusao/viewTrabalhoConclu
sao.jsf?popup=true&id_trabalho=96402. Acesso em: 12 fev. 2020.p. 22. 
325 Ibid., p. 22 e 23. 
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denominada Companhia da Força Policial da Província do Paraná, teve efetivo 

previsto de 67 homens e foi comandada, segundo Rogério de Oliveira Azevedo326, 

pelo Capitão de Primeira Linha Joaquim José de Moreira Mendonça, Oficial do 

Exército. Por esse motivo, desde sua criação, e por todas as legislações atinentes, 

já fica evidente sua vinculação com o Exército, o que por consequência é fato 

gerador do militarismo trazido até os dias atuais e de sua base na hierarquia e 

disciplina como vigas mestras, além de reforçar a evidência de ser uma instituição 

ligada aos interesses políticos do Estado. 

Durante sua trajetória, após ser nominada como “Companhia da Força Policial 

da Província” passou, por força do Decreto nº 104, de 09 de agosto de 1890, a ser 

chamada de “Corpo Policial do Estado”. No ano de 1892, o Governador Dr. 

Francisco Xavier da Silva, sancionou a Lei nº 36, aprovando novo regulamento e 

modificando denominação para “Regimento de Segurança”. Vinte e cindo anos 

depois, o Decreto nº 475, datado de 09 de julho de 1917 novamente alterou a 

nomenclatura para “Força Militar do Estado do Paraná” e fez inserir a condição de 

força auxiliar do Exército Brasileiro. Em 1932, pela redação dada no Decreto nº 

1.505, denominou-se “Força Pública do Estado do Paraná”. Em 1939 pelo Decreto-

Lei nº 9.315, passou a se chamar “Força Pública do Estado do Paraná”. Foi somente 

em 1946, com a edição do Decreto-Lei nº 544, datado de 17 de dezembro do 

mesmo ano, que a instituição recebeu a nomenclatura utilizada até os dias atuais, 

qual seja, Polícia Militar do Estado do Paraná.327 

A Polícia Militar do Paraná, passou e passa por processos de construções e 

desconstruções, hora estando mais fortemente vinculado aos interesses do 

Estado/Governo e outras, mais recentes, aproximando-se de uma relação 

comunitária, situação que demonstra uma transição na busca de formação e 

identidade institucional própria, essencial aos propósitos desta obra. Essa afirmação 

pode ser confirmada no estudo de Valdir Goedert Filho, quando o mesmo analisou o 

desenvolvimento das polícias militares do Brasil, conforme abaixo: 

  

Outro argumento importante para a observação do cenário de 
desenvolvimento das Polícias Militares está no fato de que mesmo sendo 
uma instituição secular, sua experiência como atividade mais próxima à 

                                              

326 AZEVEDO, R. de O. Academia Policial-Militar do Guatupê: berço de líderes. 1. ed. Curitiba-
PR: Associação da Vila Militar, 2001. p. 13. 
327 AZEVEDO, op. cit. 2001, p. 13 à 17. 
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sociedade é recente. Trata-se de uma instituição à procura de formação e 
identidade própria. Autores como Fernandes e Costa (2012) e Muniz (2001) 
concordam quanto à necessidade de constituição de um novo perfil 
profissional. Para os primeiros, a pressão social tende a exigir uma postura 
policial mais aberta, biológica, participativa e inovadora, incluindo como 
vetor de realização a humanização, a cidadania e a comunitarização das 
ações policiais. Já para a segunda, o afastamento das polícias de suas 
atividades reais causa uma tentativa de reconstrução do seu lugar na 
sociedade, que exige a revisão dos valores institucionais, do passado 

antagônico, e que supere os fantasmas do passado.328 
 

 Ao longo dos anos 1990 a PMPR passou a construir as bases da implantação 

da filosofia de Polícia Comunitária, essencialmente em 1993 com o Projeto POVO, e 

em 1994, com a Patrulha Escolar Comunitária 

De acordo com a Lei Estadual nº 18.662, datada de 23 de dezembro de 2015, 

o efetivo total fixado da PMPR é de 27.948 policiais militares, incluídos os/as 

bombeiros/as, e mesmo com a grande defasagem atual, que em determinados 

locais atinge mais de 50% do quadro existente, a Polícia Militar do Estado do Paraná 

ainda é a única instituição, dentre as públicas, militares ou policiais, presente de 

maneira física nos 399 municípios do Estado, isso atrelando instalações físicas e a 

presença de policiais militares, sendo que bombeiros militares, por possuir estrutura 

e efetivo menor, não conseguem estar em todos os municípios.  

Conforme estipulado na LOB329, a PMPR é composta por órgãos de direção, 

apoio e execução. Os órgãos de direção são compostos pelo Comandante-Geral, 

Subcomandante-Geral, Estado-Maior, Corregedoria-Geral, Diretorias (de Pessoal, 

Ensino e Pesquisa, Saúde, Apoio Logístico, Finanças, Desenvolvimento Tecnológico 

e Qualidade, e de Polícia Comunitária e Direitos Humanos), Academia Policial Militar 

do Guatupê, Gabinete do Comandante-Geral, Comissões, Conselho Econômico e 

Financeiro, Assessorias Militares e Consultoria Jurídica. Como órgão de apoio se 

apresenta o Centro de Recrutamento e Seleção, os Colégios da Polícia Militar, o 

Hospital da Polícia Militar, o Centro Odontológico da PM, as Juntas Médicas, além 

do Centro de Suprimento e Manutenção de Intendência, Centro de Suprimento e 

                                              

328 FILHO, V. G. Práticas Comunitárias Da Polícia Militar Do Paraná? Reflexões Na Perspectiva 
Da Psicologia Social Comunitária como Processo Educativo. 176 f.  2016. Dissertação - 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ, Curitiba-PR, 2016. Disponível em: 
https://acervodigital.ufpr.br/bitstream/handle/1884/47304/R%20-%20D%20-
%20VALDIR%20GOEDERT%20FILHO.pdf?sequence=1&isAllowed=y. Acesso em: 12 fev. 2021.p. 
40–41. 
329 PARANÁ. Lei Estadual no 16.575. 28 set. 2010. Disponível em: 
https://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/pesquisarAto.do?action=exibir&codAto=56275&indice=1&t
otalRegistros=1. Acesso em: 1 fev. 2021. 
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Manutenção de Material Bélico e Centro de Suprimento e Manutenção de Obras. 

Logo se vê que a estruturação da instituição é imensa, hierarquizada e bem definida, 

mas que ainda continua em evolução. 

Quanto aos órgãos de execução, maior interesse a pesquisa, a PMPR é 

dividida em seis grandes Comandos-Regionais (CRPM), com sedes em Curitiba, 

Londrina, Maringá, Ponta Grossa, Cascavel, e São José dos Pinhais, 

respectivamente. Cada Comando-Regional possui competência territorial em relação 

a parcela do Estado do Paraná, e se divide em Batalhões ou Companhias 

Independentes. Cada Batalhão é dividido em Companhias, Pelotões, 

Destacamentos e Subdestacamentos. Cada divisão dessa é realizada através de 

estudos locais e regionais tendo por base a necessidade de efetivo, as 

características fisiográficas, psicossociais, políticas e econômicas das áreas, 

subáreas ou setores de responsabilidade, além dos tipos de policiamento a serem 

empregados.  

Atualmente a PMPR possui 24 Batalhões Policiais Militares e 08 Companhias 

Independentes. Frise-se que o 1º CRPM ainda conta com o Batalhão de Polícia de 

Trânsito e com o Regimento de Polícia Montada. Por sua vez, o 2º CRPM conta com 

o Batalhão de Polícia de Guarda. Além destes Batalhões que possuem competência 

territorial sobre determinado número de municípios paranaenses e estão 

subordinados aos Comandos-Regionais, existem Batalhões especializados que tem 

competência em todo o território do estado, como é o caso do Batalhão de Polícia 

Rodoviária (BPRV), Batalhão de Polícia Ambiental (BPAmb), Batalhão de Patrulha 

Escolar Comunitária (BPEC), Batalhão de Operações Especiais (BOPE) e Batalhão 

de Operações Aéreas (BPMOA). O Batalhão de Fronteira (BPFron) e Centro de 

Operações Policiais Militares (COPOM) possuem delimitação territorial diferenciada, 

não compreendendo o estado todo, contudo ingressam neste rol por estarem, da 

mesma forma que os Batalhões especializados, subordinados diretamente ao 

Subcomandante-Geral. 

 A estruturação do Corpo de Bombeiros paranaense (CB), inserido ao 

organograma da PMPR não foge a lógica estrutural hierarquizada, sendo que o 

Comandante do CB é diretamente subordinado ao Comandante-Geral da PMPR. 

Verifica-se que são órgão de direção do CB o Comandante, o Estado-Maior, a 

Ajudância, a Divisão de Administração e Finanças, o Centro de Operações de 

Bombeiros, a Coordenadoria Estadual do Siate e a Assessoria Jurídica. Os órgãos 
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de apoio compreendem o Centro de Suprimento e Manutenção de Material 

Operacional e o Centro de Ensino e Instrução. Os órgãos de execução são 

compostos atualmente por 03 Comandos Regionais de Bombeiro Militar (CRBM), 

dos quais se tem um total subordinado de 12 Grupamentos de Bombeiros (GB) e 07 

Grupamentos Independente de Bombeiros (SGBI), com suas divisões em 

Subgrupamento de Bombeiros (SGB) e Seção de Bombeiros (SB). Acrescenta-se 

ainda a existência de um Grupo de Operações de Socorro Tático – GOST, estando 

subordinado diretamente ao 1º CRBM. Vale frisar, para um perfeito entendimento, 

que um Grupamento de Bombeiros equivale a um Batalhão, um Subgrupamento 

equivale a uma Companhia e uma Seção de Bombeiros equivale a um Pelotão.  

De maneira ilustrativa trago o organograma abaixo: 

 

Figura 42. Organograma do Corpo de Bombeiros do Paraná 

 
Fonte: Guilmann, 2020330 

 

 Ao compreender a estruturação e hierarquização da instituição em estudo, o 

que quero é a percepção espacial de quais serão as forças da PMPR que atuarão 

                                              

330 GUILMANN. Ficheiro:Organograma Bombeiros PR.png. In:  WIKIPÉDIA, A ENCICLOPÉDIA 
LIVRE. [S. l.: s. n.], 2020. Disponível em: 
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em uma situação de possível desastre socioambiental envolvendo a UHE-GBM e 

quais forças atuam de maneira preventiva quanto à Segurança Pública local e 

prevenção à desastres. Para isso, essencial ter em mente que os municípios do vale 

à jusante da usina, que percorre uma extensão de aproximadamente 210 Km, são: 

Pinhão, Bituruna, Coronel Domingos Soares, Mangueirinha e Reserva do Iguaçú. 

 A começar pela competência circunscricional do Corpo de Bombeiros, se 

observa que as cidades de Pinhão e Reserva do Iguaçú são atendidas pelo 12º GB 

que tem sede em Guarapuava; as cidades de Coronel Domingos Soares e 

Mangueirinha são atendidas pelo 2º SGBI, com sede em Pato Branco; e a cidade de 

Bituruna é atendida pelo 2º GB, com sede em Ponta Grossa. Assim, em uma 

situação de emergência de desastre ou iminência desse serão essas unidades que 

darão atendimento juntamente com as defesas civis municipais. 

 Em relação à área de responsabilidade circunscricional da PMPR, as cidades 

de Pinhão e Reserva do Iguaçú são atendidas pelo 16º BPM, com sede em 

Guarapuava; as cidades de Coronel Domingos Soares e Mangueirinha são 

atendidas pelo 3º BPM com sede em Pato Branco; e a cidade de Bituruna é atendida 

pelo 27º BPM com sede em União da Vitória e de igual forma, serão as unidades 

que darão o primeiro atendimento, e muito provavelmente, antes mesmo da chegada 

de qualquer bombeiro/a ou agentes da Defesa Civil.   

 Fisicamente, no município de Pinhão está sediado o 4º Pelotão da 1ª 

Companhia do 16º BPM e um Posto de Bombeiro Comunitário. Nos Municípios de 

Reserva do Iguaçú, Coronel Domingos Soares e Mangueirinha se apresentam 

fisicamente somente um Destacamento Policial Militar, sem estrutura de Bombeiros 

Militares. Já a cidade Bituruna possui somente a estrutura do 2º Pelotão da 1ª 

Companhia do 27º BPM. Como se observa, a estrutura policial militar está presente 

em todos os municípios, mesmo que de maneira precária, pois alguns 

Destacamentos contam com apenas 01 policial militar de serviço por dia, contudo, 

como já relatado, a estrutura e efetivo do Corpo de Bombeiro é mais enxuta ainda e 

abrange fisicamente somente grandes centros, tendo que realizar deslocamentos 

para atendimentos em caso de necessidade em municípios menores. Outro ponto 

essencial a ser analisado neste prisma é o grande retalho de competências a ser 

considerado quando ficam em evidência as comunidades a jusante da UHE-GBM, 

sendo necessário o envolvimento de muitos comandos distintos.  

Para completar essa dificuldade ou pensando na importância de articulação 
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entre todos os órgãos vivos e responsáveis pela segurança pública e defesa civil 

atrelada ao tema, existem dois Batalhões especializados e que tem atuação 

importantíssima no cenário em análise, o Batalhão de Polícia Rodoviária e o 

Batalhão de Polícia Ambiental. O primeiro se torna visível a população em relação 

ao policiamento nas rodovias, sendo que inclusive a PR-170, passa sobre a 

barragem da UHE-GBM. O segundo quando realiza atividades preventivas e 

repressivas as comunidades ribeirinhas à jusante da UHE em relação a proteção ao 

meio ambiente, com especial atenção a pesca no rio em foco. Entendendo isso, 

posso voltar a analisar a PMPR de maneira mais abrangente. 

Quanto a organização e destinação da PMPR, a Lei Estadual nº 16.575, de 28 

de setembro de 2010, Lei de Organização Básica da PMPR – LOB, estipula 

expressamente como uma das funções/destinações da PMPR a execução de 

atividades de defesa civil: 

 

Art. 1º. A Polícia Militar do Estado do Paraná (PMPR), instituição 
permanente, força auxiliar e reserva do Exército, organizada com base na 
hierarquia e na disciplina, destina-se à preservação da ordem pública, à 
polícia ostensiva, à execução de atividades de defesa civil, além de outras 
atribuições previstas na legislação federal e estadual.   
Art. 2º. Compete à Polícia Militar, além de outras atribuições estabelecidas 
em leis peculiares ou específicas: 
[...] 

V - executar as atividades de defesa civil;331 (grifo nosso) 

 

Por isso, sabendo que o Corpo de Bombeiros integra o organograma da 

PMPR, é que no ano de 2005 a estrutura do CB teve evolução e foi criado dentro de 

cada Grupamento e Subgrupamento Independente a B/8 - seção de assuntos de 

Defesa Civil, para tratar especificamente sobre o tema, visto a crescente 

importância, conforme já apontei anteriormente.  

Dizer que o Corpo de Bombeiros pertence à Polícia Militar, não quer dizer que 

somente bombeiros/as atuarão em situações de desastres, muito pelo contrário, na 

maioria das vezes a atuação é conjunta, até por que, normalmente os eventos são 

complexos e exigem um número considerável de profissionais envolvidos/as. Além 

disso, muitas vezes o atendimento dos/as policiais militares que estão de serviço em 

municípios menores é mais rápido que o atendimento de bombeiros/as que 

deslocam de outras cidades. Sem contar que em situações de emergência a 

                                              

331 PARANÁ, op. cit. 2010. 
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população normalmente liga diretamente ao telefone 190, sendo a Polícia, através 

dos/as policiais ou bombeiros/as militares, os/as primeiros/as a chegar. São muitas 

as notícias332 que representam a participação de policiais militares dos mais diversos 

batalhões em situações de desastres, salvando pessoas e animais ilhados devido a 

enchentes, interditando pontos de pista devido a inundações, socorrendo e 

assistindo pessoas feridas decorrente de fortes ventos ou granizo, com 

destelhamentos inclusive, utilizando aeronave de asas rotativas para a realização de 

resgates, movimentando a comunidade para doações de alimentos ou roupas aos 

atingidos, assim como realizando a segurança dos locais atingidos ou dos abrigos, 

mesmo que, por vezes, a elaboração discursiva da notícia aborde mais a destruição 

e busque a palavra da defesa civil ou dos/as bombeiros/as.  

Para ilustrar (figura 43), apresento abaixo uma ação, datada de 03 de janeiro 

de 2008, em que policiais militares de Guarapuava-PR realizaram o salvamento de 

uma pessoa com necessidades especiais face uma grave enchente. Desta situação 

participei ativamente coordenando várias situações de salvamento, até porque os/as 

Bombeiros/as não conseguiam vencer a quantidade de chamados e a água 

aumentava rapidamente, inundando casas, necessitando atuação imediata. Essa 

situação inclusive ensejou em elogio que consta dos assentamentos funcionais 

dos/as policiais participantes.  

                                              

332 ANDA. Polícia Ambiental de Maringá (PR) resgata pessoas e animais ilhados por causa das 
enchentes. [S. l.], 2013. Disponível em: https://anda.jusbrasil.com.br/noticias/100584104/policia-
ambiental-de-maringa-pr-resgata-pessoas-e-animais-ilhados-por-causa-das-enchentes. Acesso em: 
16 abr. 2021. ; DE, L. H. D.; RADE; BRASIL,  editor-chefe do P. T. Rodovias do Paraná seguem com 
mais de 40 pontos de alagamento. In: AGÊNCIA TRANSPORTA BRASIL. 11 jun. 2014. Disponível 
em: https://www.transportabrasil.com.br/2014/06/rodovias-do-parana-seguem-com-mais-de-40-
pontos-de-alagamento/. Acesso em: 17 abr. 2021.; G1. G1 - Chuva de granizo e vendaval 
provocam estragos em Curitiba - notícias em Paraná. [S. l.], 2013. Disponível em: 
http://g1.globo.com/pr/parana/noticia/2013/10/chuva-de-granizo-e-vendaval-provocam-estragos-em-
curitiba.html. Acesso em: 16 abr. 2021. ; Vendaval derruba tenda em parque aquático e causa 
tumulto; veja vídeo. [S. l.], 2015. Disponível em: 
http://g1.globo.com/pr/parana/noticia/2015/11/vendaval-derruba-tenda-em-parque-aquatico-e-causa-
tumulto-veja-video.html. Acesso em: 16 abr. 2021. ; PARANÁ. No Paraná, helicópteros do Estado 
salvaram 1.023 vidas. [S. l.], 2014. Disponível em: http://www.seguranca.pr.gov.br/Noticia/No-
Parana-helicopteros-do-Estado-salvaram-1023-vidas. Acesso em: 16 abr. 2021. ; PARANÁ, J. B. Dez 
anos após desastre no Litoral, Defesa Civil promove lives para relembrar episódio - Bem 
Paraná. [S. l.], 2021. Disponível em: https://www.bemparana.com.br/noticia/dez-anos-apos-desastre-
no-litoral-defesa-civil-promove-lives-para-relembrar-episodio. Acesso em: 16 abr. 2021. ; PITZ, R. G. 
PM DO 21o BPM SALVA VIDA DE IDOSO EM ALAGAMENTO DE MANFRINÓPOLIS. [S. l.], 2015. 
Disponível em: http://www.radiovozdosudoeste.com.br/noticias.php?pg=ver-noticia&id_noticia=2728. 
Acesso em: 16 abr. 2021.  
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Figura 43. Policiais Militares realizando salvamento em enchente 

 
Fonte: Acervo do autor, 2008. 

 

Outra imagem interessante para ilustrar o aqui aduzido (figura 44), refere-se a 

um combate a incêndio realizado em data de 01 de setembro de 2020, no qual 

policiais militares do município de Palmital fizeram frente para evitar que uma área 

de preservação permanente fosse destruída e atingisse edificações familiares. Não 

haveria tempo para a chegada da equipe de bombeiros/as mais próxima, os quais 

ficam em cidade distante 70 quilômetros do ocorrido. Isso quer dizer que 

independente da situação ser de incumbência mais direcionada ao Corpo de 

Bombeiros, quando a polícia é chamada o atendimento ocorre em benefício da 

população. Os policiais foram inclusive homenageados na câmara municipal.333  

No sentido de demonstrar a atuação da PMPR e que alguns desastres são tão 

complexos que necessitam de envolvimento de policiais militares, bombeiros/as 

militares e muitas outras forças, destaco a recente obra de Valmir de Souza e 

Affonso Celso Gonçalves Júnior334, a qual aborda a atuação de policiais e bombeiros 

                                              

333 CORREIO DO CIDADÃO. PMs de Palmital são homenageados por combate a incêndio em 
área de preservação do município – Correio do Cidadão. [S. l.], 2020. Disponível em: 
https://correiodocidadao.com.br/regiao/pms-de-palmital-sao-homenageados-por-combate-a-incendio-
em-area-de-preservacao-do-municipio/. Acesso em: 16 abr. 2021.  
334 SOUZA, V. de; JUNIOR, A. C. G. Atuação de Militares Estaduais do Paraná no Desastre 
Ambiental de Brumadinho-MG. 1aed. Marachal Cândido Rondon: Valmir de Souza, 2020.  
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militares do Paraná que foram designados a apoiar as ações de busca e resgate em 

Brumadinho-MG.   

 

Figura 44. Policiais combatendo incêndio em Palmital-PR 

 
Fonte: Acervo pessoal do autor, 2020 (grupo de trabalho) 

 

Em relação a missão da Polícia Militar do Paraná, a mesma se consolida na 

Diretriz Geral de Planejamento e Emprego da PMPR, Diretriz nº 004/2000-P3, 

conforme se vê: 

 

No contexto sistêmico da defesa social, a Polícia Militar assume papel de 
relevância na preservação da ordem pública, prevenindo ou inibindo atos 
anti-sociais, atuando repressivamente na restauração da ordem pública, 
adotando medidas de proteção e socorro comunitários ou atuando em apoio 
aos órgãos da administração pública no exercício do poder de polícia que 

lhe couber."335 (grifo nosso) 
 

Dessa forma, como nos aponta Marcos Teodoro Scheremeta: “Assim, um dos 

Pressupostos Básicos do emprego operacional dos efetivos da PMPR no tipo que a 

                                              

335 DIRETRIZ 004 00 DIRETRIZ GERAL DE PLANEJAMENTO E EMPREGO DA PMPR | POLÍCIA 
MILITAR | POLÍCIA. [S. l.], [s. d.]. Disponível em: https://pt.scribd.com/document/354445355/Diretriz-
004-00-Diretriz-Geral-de-Planejamento-e-Emprego-Da-PMPR. Acesso em: 27 fev. 2021.  
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Doutrina define como ‘Policiamento Ostensivo Geral’ é a Polícia Comunitária.”336 

Ainda segundo o mesmo autor a Polícia Comunitária é entendida doutrinariamente 

na PMPR como:  

 

A conjugação de todas as forças vivas da comunidade (a própria 
comunidade, a comunidade de negócios, as autoridades cívicas eleitas, as 
polícias todas, as outras instituições e autoridades e a mídia), sob a 
coordenação de policiais especialmente designados, no sentido de 
preservar a segurança pública, prevenindo e inibindo os delitos ou adotando 
as providências para a repressão imediata. Deve ser entendida também 
como uma filosofia de atuação da polícia militar, marcada pela intensa 
participação da comunidade na resolução dos problemas afetos à 
segurança pública (DIRETRIZ N.º002/2004 - PM/3).  

 

Do exposto até aqui se nota que o tema Polícia Comunitária não é nada novo 

dentro da PMPR, estando, assim como a própria polícia, em constante evolução, 

inclusive, no ano de 2010 foi criada a Coordenadoria de Polícia Comunitária no 

âmbito da PMPR e depois transformou-se em Diretoria de Polícia Comunitária e 

Direitos Humanos. 

 Dizer que o conceito não é nada novo, não significa dizer que essa nova 

filosofia está consolidada e funcionando perfeitamente, e muito menos que não 

existam resistências por parcela considerável de policiais que acreditam que ela não 

funciona. A minha experiência, nesta área, demonstra que algumas formas pretéritas 

de tentativas de implantação da filosofia em comento foram frustradas pela falta de 

compreensão conceitual de quem detinha o poder de direção. Além disso tentou-se 

uma mudança paradigmática impositiva, sem as devidas explicações aprofundadas 

e sem a motivação adequada, caminhando de oposta aos próprios fundamentos da 

existência da Polícia Comunitária. Ao mesmo tempo, realizar atividades e projetos 

de Polícia Comunitária exige muito mais comprometimento, tempo, preparação, 

envolvimento e conhecimento analítico por parte dos/as policiais, buscando se 

trabalhar com a raiz dos problemas, não sendo essa exigência suportada por todos, 

alguns pela falta de maturidade profissional e outros pela falta de capacidade 

técnica. Ademais, algumas soluções simples e fáceis se construíram ao longo do 

tempo, permeando o imaginário policial, a exemplo de solicitação de mais viaturas e 

mais policiais para a realização de “patrulhamentos preventivos”, não que a 

                                              

336 SCHEREMETA, M. T. A Polícia Comunitária Na Polícia Militar Do Paraná. [S. l.: s. n.], 2005.  
Disponível em: http://www.conseg.pr.gov.br/sites/conseg/arquivos_restritos/files/documento/2020-
11/policia_comunitaria.pdf. Acesso em: 15 fev. 2021. 
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existência desses elementos não seja importante, mas somente isso, com a 

aplicação inadequada, não resolve nada. 

 

4.2.1 Polícia Comunitária para o Desenvolvimento Comunitário 

 

Falar em Polícia Comunitária em análise direta a uma instituição policial, neste 

caso a PMPR, é atrelar um conceito, a meu ver, interdisciplinar e aplicado de 

maneira indistinta a diversas instituições e inclusive a própria comunidade, as 

estratégias organizacionais de policiamento337 e ligá-lo às finalidades da Segurança 

Pública. Por isso prefiro iniciar essa explanação de modo a compreender a 

amplitude do conceito, para somente após isso vinculá-lo à proteção à desastres 

socioambientais e, por fim, ao desenvolvimento comunitário. Além disso, quero 

trabalhar Polícia Comunitária como uma estratégia para o desenvolvimento 

comunitário em região com risco a possível desastre socioambiental. Para isso, 

evidente que terei que discorrer, mesmo que brevemente, sobre as estratégias 

organizacionais de policiamento, quais sejam: a polícia tradicional, o policiamento 

estratégico, o policiamento orientado para o problema e o principal foco, a polícia 

comunitária.  

Abordar a temática da Polícia Tradicional é retroceder, e muito, nas 

estratégias organizacionais de policiamento, visto que essa foi à forma de aplicação 

da polícia a partir de 1950 e que hoje já se apresenta superada. De acordo com o 

livro Curso Nacional de Multiplicador de Polícia Comunitária (CNMPC), a polícia 

tradicional também é conhecida como a que realizava o “combate profissional do 

crime” e tinha como principais características as seguintes: 

 

a. Foco direto sobre o controle do crime como sendo a missão central da 
polícia, e só da polícia. 
b. Unidades centralizadas e definidas mais pela função (valorização das 
atividades especializadas), do que geograficamente (definição de um 
território de atuação para cada um dos policiais). 
c. Altos investimentos (orçamentários e de pessoal) em tecnologia e 

treinamento. 338   
 

                                              

337 Estratégia Organizacional de Policiamento deve ser entendida como aquela que estabelece os 
objetivos da polícia, seus princípios, sua forma de atuação, e principalmente a maneira de 
relacionamento com a comunidade. 
338 CURSO NACIONAL DE POLÍCIA COMUNITÁRIA/GRUPO DE TRABALHO. 5. ed. Brasília-DF: 
Secretaria Nacional de Segurança Pública – SENASP, 2012. p. 187–188. 
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Como se percebe, nessa estratégia, a polícia tinha como missão principal o 

controle da criminalidade e a resolução de crimes e para isso não necessitava de 

sugestões, pois ela e somente ela é quem conhecia e fazia segurança pública. Isso 

gerava por si só o afastamento entre a polícia e a comunidade. Esse afastamento, 

na forma de polícia tradicional, era entendido como vantajoso, pois visava evitar a 

corrupção policial. Nessa estratégia era utilizada força de combate tipo militar, bem 

aparelhada, focando-se principalmente no policiamento motorizado (com prioridade 

aos automóveis) objetivando criar uma sensação de onipresença na comunidade e 

tentando perfazer nesta uma “sensação de segurança”. Frise-se que, a meu ver, o 

termo sensação de segurança não deve ser utilizado, visto que a população tem 

segurança ou não tem, a simples sensação disto não deve ser mensurada como 

comparativo qualitativo da prestação de serviço. Além do mais uma sensação é 

elemento subjetivo com liame muito tênue e volátil. 

Baseando-se no mesmo manual citado acima, observa-se que a forma de 

atuação da polícia tradicional era realizada quase que em sua totalidade com ações 

reativas/repressivas, ou seja, a polícia somente agia quando era chamada. A sua 

forma de mensuração de qualidade era através do “tempo-resposta” que era a 

verificação do tempo que levava uma equipe policial para chegar na ocorrência após 

ser realizada a ligação para o número telefônico de emergência.  Sobre isso, 

apontam Jerome H. Skolnick e David H Bayley que:  

 

Nos últimos quinze anos, tem sido seriamente questionado se as 
estratégias policiais tradicionais proporcionam uma proteção eficaz. Essas 
estratégias têm-se baseado na suposição de que a atividade criminal e a 
desordem poderiam ser impedidas se a polícia fosse uma presença visível 
nas ruas e prendesse imediatamente pessoas que infringissem a lei. [...]. 
Por várias décadas, o trabalho de patrulhamento tem sido, cada vez mais, 
realizado em veículos motorizados, sendo acionado por solicitações 

telefônicas e mensagens de rádio.339  
 

Com isso, dentre diversos outros, ficam claros, alguns dos motivos pelos 

quais esta estratégia está ultrapassada. Primeiramente pelo fato da repressão não 

surtir o efeito desejado na redução da criminalidade e segundo pelo fato de a 

Constituição Federal de 1988 expressar literalmente, em seu artigo 144, que as 

polícias militares são polícias ostensivas e devem atuar na preservação da ordem 

                                              

339 SKOLNICK, J. H.; BAYLEY, D. H. Policiamento comunitário: questões e práticas através do 
mundo. Tradução: Ana Luísa Amêndola Pinheiro. São Paulo: Edusp, 2002. p. 23–24. 
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pública, deixando clara que sua atuação deve ser de forma preventiva.  

Neste contexto cabe perfeitamente a obra intitulada “a Síndrome da Rainha 

Vermelha: Policiamento e Segurança Pública no Século XXI”340 de autoria de 

Marcos Rolim, o qual justifica o nome de seu livro com a história conhecida de 

“Através do espelho”, de Lewis Carrol, no episódio em que Alice encontra com a 

Rainha Vermelha e as mesmas correm o máximo que podem, mas naquela terra de 

fantasia continuam no mesmo lugar, como se nada estivesse acontecido, porém, 

estando elas totalmente cansadas. Esta história é exemplo da situação produzida 

pelo modelo reativo/repressivo de policiamento, no qual “Os esforços policiais, 

mesmo quando desenvolvidos em sua intensidade máxima, costumam redundar em 

‘lugar nenhum’[...]”341. Ocasionam ainda um sentimento por parte do profissional 

policial de impotência e imobilidade, pois ele acaba sempre atuando de forma a 

apagar pequenos focos de incêndio provocados por um incêndio enorme e nunca 

atuando em sua base, com o objetivo de realmente resolver o problema. Muito 

tempo e energia gastos sem resultados efetivos e duradouros. 

Corroborando com isso trago a obra de Dominique Monjardet (2002, p. 258-

259) o qual destaca que foi realizada uma série de pesquisas avaliativas as quais 

demonstraram “[...] a ineficácia das estratégias policiais tradicionais, tanto em 

relação à prevenção e dissuasão da delinquência quanto ao sentimento de 

insegurança das populações”342. A pesquisa343 mais celebre foi realizada na cidade 

de Kansas nos anos de 1972 e 1973, na qual se realizou uma experimentação 

controlada sobre a eficácia do “policiamento preventivo ou patrulhamento de rotina”. 

Essa experimentação aconteceu da seguinte forma: a cidade foi dividida em três, 

sendo que a primeira parte, a polícia procedeu como de praxe, na segunda todos os 

patrulhamentos foram suprimidos, a polícia somente agia ali se fosse chamada, e na 

terceira, o patrulhamento foi intensificado e mais que duplicado. Percebeu-se, após 

um ano de pesquisa, observando uma bateria de indicadores tais como “estatísticas 

dos delitos, dos acidentes, dos chamados e das queixas, medida da atividade e do 

                                              

340 ROLIM, M. A síndrome da Rainha Vermelha: policiamento e segurança pública no século 
XXI. Rio de Janeiro : Oxford, UK: J. Zahar Editor ; Centre for Brazilian Studies, University of Oxford, 
2006.  
341 Ibid., p. 37. 
342 MONJARDET, D. O que faz a polícia: sociologia da força pública. Tradução: Mary Amazonas 
Leite de Barros. São Paulo-SP: Universidade de São paulo, 2002. p. 258–259. 
343 KELLING, G. L. et al. THE KANSAS CITY PREVENTIVE PATROL EXPERIMENT: A Summary 
Report. Washington: Police Fundation, 1974. E-book. 
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orçamento-tempo dos efetivos, investigações de vitimização, observações de 

campo, sondagens de opinião sobre o sentimento de insegurança,[...], etc.” que o 

aumento ou a diminuição de patrulhamento preventivo não interfere de forma 

positiva e nem negativa na criminalidade, nem  no sentimento de insegurança das 

populações, nem sobre coisa alguma, como pode-se observar: 

 

Parece absolutamente evidente que o aumento ou a diminuição dos 
patrulhamentos de rotina preventivos [...] não tem incidência alguma sobre a 
criminalidade, sobre o medo dos cidadãos, sobre as atitudes da 
comunidade frente à polícia, nem sobre o tempo de resposta ou sobre os 

acidentes de trânsito.344  
 

Contribuindo para a compreensão sobre a polícia profissional, Michel Tonry e  

Norval Morris345 atribuem como seis as limitações desta forma de policiamento, 

sendo: 1.Fraqueza dos métodos operacionais - nos quais se percebe que o 

patrulhamento por si só não detém o crime, que as evidências da cena do crime 

dificilmente possam resolver os crimes e que a resposta rápida (tempo-resposta) na 

maioria das vezes não resultará em prisão do criminoso; 2. Os limites da forma 

reativa - a qual não tem parâmetro para lidar com crimes que não gerem 

testemunhas e nem vítimas (jogos ilegais, drogas, etc.) ou em que as pessoas não 

tenham a noção que foram vitimadas; 3. Prevenção insuficiente - pois a polícia não 

realiza estudos para a verificação dos fatores que levam ao crime, simplesmente 

espera que eles aconteçam e que ela seja chamada; 4. As solicitações dos cidadãos 

por serviços da polícia - nesta estratégia os chamados de emergência que não 

sejam crimes graves são visto como lixo e nesta visão não deveriam ser atendidos; 

5. profissionalização incompleta: acontece que a profissão policial permanece como 

operária, sem ter alcançado a sua elevação de legitimidade e status profissional;      

6. Crescimento da segurança particular – ocorre um enorme crescimento do setor de 

segurança privada, visto que a segurança pública sofre descrédito. 

Desta feita, evidente que o modelo de polícia tradicional é ineficaz tanto em 

relação ao controle da criminalidade como na satisfação de seu cliente que é o 

cidadão. Tanto isso é realidade que, após esta estratégia de policiamento, vieram 

mais três, isso somente nos últimos 60 anos, como forma de tentar uma maior 

                                              

344 MONJARDET, op. cit. 2002, p. 258. 
345 TONRY, M.; MORRIS, N. Policiamento moderno. Tradução: Jacy Cardia Ghirotti. São Paulo: 
EDUSP, 2003. p. 128–136. 



172 

 

aproximação com a comunidade, visando resolver os problemas que estavam 

apontando. 

Após o Combate Profissional do Crime, segundo o CNMPC346, instituiu-se o 

Policiamento Estratégico, sendo a sua finalidade a de tentar amenizar os pontos 

fracos da estratégia anterior. Neste modelo, o foco principal ainda é o controle da 

criminalidade, com grande atenção aos crimes sofisticados e de grande 

repercussão. A comunidade aqui é vista apenas como um meio auxiliar para a 

polícia, continuando a não ter importância por suas opiniões e iniciativas, pois, ainda 

prosperava a especialidade (somente quem entendia de Segurança Pública é a 

polícia) 

Na linha de evolução, implantou-se o Policiamento Orientado para o Problema 

(POP), também chamado de Policiamento para a (re)solução de problemas.  Neste 

padrão, o pensamento começa a mudar no sentido de uma maior reflexão e 

prevenção, visando melhorar a estratégia anterior. O POP, como também é 

chamado, acaba por agir de maneiras diferenciadas para lidar com o mesmo 

problema. Aqui a comunidade é encorajada a resolver problemas específicos. Nesta 

estratégia a polícia começa a descentralizar-se geograficamente e seus policiais a 

serem generalistas e capacitados. 347  

Posteriormente, surge a Polícia Comunitária, que por ser mais complexa 

diferencia-se do POP, o qual, segundo muitos estudiosos348, acaba sendo 

englobado como uma técnica do policiamento comunitário. Para uma visão mais 

ampla, destaco que “as bases filosóficas complementam-se. Cada uma busca 

superar o modelo policial pré-existente, [...]”.349 Isso fica muito bem demonstrado no 

diagrama de bases filosóficas do policiamento moderno, como se vê abaixo: 

 

                                              

346 CURSO NACIONAL DE POLÍCIA COMUNITÁRIA/GRUPO DE TRABALHO, 2012, p. 188.  
347 Ibid., p. 189. 
348 Ibid. 
349 Ibid., p. 191. 
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Figura 45. Diagrama de bases filosóficas do policiamento moderno 

 
Fonte: CNPMC, 2012350 

 

Após esta visão sobre polícia tradicional e as outras estratégias de 

policiamento, culminando na Polícia Comunitária, o que demonstra uma constante 

evolução face a inefetividade das anteriores, se faz premente a compreensão 

conceitual e análise desta, aproximando-a, de maneira inédita, da construção 

natucultural da prevenção a desastres socioambientais com foco no 

desenvolvimento comunitário.   

A polícia moderna, que surgiu do modelo inglês defendido pelo autor Robert 

Peel, em 1829, com especial ênfase na frase “a polícia é o povo e o povo é a 

polícia”, teve razão de existir, de maneira geral, “para garantir a proteção social 

convertida ou abrangida no conceito de segurança pública”. Com isso as instituições 

policiais começaram a perceber que sua função também as coloca como 

“prestadoras de serviços públicos”351, necessitando assim a legitimidade para 

exercício de suas atividades. A busca dessa legitimidade deve torná-las mais 

                                              

350 Ibid., p. 378. 
351 RIBEIRO, L. O nascimento da polícia moderna: uma análise dos programas de policiamento 
comunitário implementados na cidade do Rio de Janeiro (1983-2012). Análise Social, [s. l.], p. 40, 
2014. Disponível em: https://www.researchgate.net/profile/Ludmila-
Ribeiro/publication/266378965_O_nascimento_da_policia_moderna_uma_analise_dos_programas_d
e_policiamento_comunitario_implementados_na_cidade_do_Rio_de_Janeiro_1983-
2012/links/57c825df08aefc4af34ea6bb/O-nascimento-da-policia-moderna-uma-analise-dos-
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“abertas às definições e às prioridades dos problemas que a comunidade quer que 

sejam resolvidos.352   

O conceito de Polícia Comunitária seja de maneira onomasiológica, pela 

genealogia apologética ou mesmo pelo senso comum, se perfaz numa fusão, ou 

melhor dizendo, numa hibridização entre o que é a polícia e o que é o comunitário, o 

que, a meu ver ingressa na lógica indissociável entre os dois conceitos face suas 

próprias finalidades. Sobre essa questão conceitual, o contido na Diretriz Nacional 

de Polícia Comunitária353 demonstra que no Brasil não existe um conceito exclusivo 

sobre essa temática e que o conceito trazido por Robert C. Trajanowicz e Ronnie 

Bucqueroux é o mais presente e adotado nas instituições policiais. Acredito que isso 

se dá pela maneira didática e voltada aos estudos sobre a polícia e suas estratégias 

organizacionais, segue a conceituação: 

 

É uma filosofia e estratégia organizacional que proporciona uma nova parceria 
entre a população e a polícia. Baseia-se na premissa de que tanto a polícia 
quanto a comunidade devem trabalhar juntas para identificar, priorizar e resolver 
problemas contemporâneos tais como crime, drogas, medo do crime, desordens 
físicas e morais, e em geral a decadência do bairro, com o objetivo de 
melhorar a qualidade geral da vida na área. 354 

 

A filosofia trazida nesta conjuntura deve ser entendida como uma forma 

diferente de pensar sobre o que é a polícia e sua aplicação, e também como forma 

de reflexão construtiva e aberta entre todos os envolvidos, sejam policiais ou 

cidadãos. O intuito disso é compreender que os modelos de estratégias 

organizacionais de policiamento, sobretudo as com base exclusiva em paradigmas 

reativos e repressivos são ineficientes em resolver os problemas de Segurança 

Pública. São, em verdade, dependendo da forma de aplicação, e crença de que 

somente a polícia é a responsável pela segurança pública, capazes de potencializar 

os problemas, principalmente os contemporâneos. Diante disso, deve existir 

discussão, tanto dentro das instituições policiais, no seio da comunidade, como de 

                                                                                                                                               

programas-de-policiamento-comunitario-implementados-na-cidade-do-Rio-de-Janeiro-1983-2012.pdf. 
Acesso em: 10 mar. 2021.p. 280. 
352 BORBA, M. A. W. Segurança Pública: Uma Análise Crítica Sobre O Modelo De Gestão No 
Paraná. 199 f.  2010. Tese - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ, Curitiba-PR, 2010. Disponível 
em: https://docplayer.com.br/5800822-Universidade-federal-do-parana.html. Acesso em: 12 fev. 
2021.p. 52. 
353 BRASIL. Diretriz Nacional de Polícia Comunitária. 12 maio 2019a. Disponível em: 
https://legado.justica.gov.br/news/collective-nitf-content-
1555096748.16/diretrizbasica_media_08052020.pdf. Acesso em: 10 jan. 2020. 
354 TROJANOWICZ; BUCQUEROUX, op. cit. 1999, p. 04. 
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maneira conjunta entre todos os participantes, sobre as raízes do problema, 

buscando, com a devida análise e divisão dos problemas complexos em diversos 

problemas menores, as soluções simples, que podem apresentar resultados práticos 

com a organização e participação comunitária.  

É também uma estratégia organizacional, o que se consubstancia pelo 

objetivo de implantar, de maneira prática na mentalidade dos/as policiais e dos 

cidadãos, a filosofia acima comentada, visando uma colaboração mútua na 

resolutividade dos mais diversos problemas, em especial aos modernos, que desde 

já aponto, dentro dos objetivos desta obra, o risco a desastres socioambientais, 

possibilitando assim um melhor entendimento de suas reais responsabilidades 

quanto à Segurança Pública.355  

Alguns importantes chefes de polícia realizaram definições e conceituações 

sobre suas visões de Polícia Comunitária e foram referendados na obra de Carlos 

Adelmar Ferreira356, pelo que cito o Chief Inspector Mathew Boggot, da Metropolitan 

London Police Departament, o Chief Behan, do Baltimore County Police 

Departament, e o Chief Kerr, da Toronto Metropolitan Police. De todo o conteúdo 

verificam-se pontos em comum, como por exemplo, a necessidade da existência da 

parceria entre a comunidade e a polícia, assim como, a mudança comportamental 

dos/as policiais no sentido de sentirem-se como prestadores de serviço aos 

cidadãos.  Ainda se percebe a busca pela resolução de problemas pontuais de 

determinada localidade, os quais devem ser resolvidos pela comunidade com auxílio 

da polícia, e que não necessariamente sejam relativos a criminalidade. 

Para prosseguir neste raciocínio, imprescindível consolidar o entendimento 

que a Segurança Pública, que é a manutenção da ordem pública e da incolumidade 

das pessoas e do patrimônio, não é sustentada pela polícia, mesmo que as forças 

policiais sejam necessárias. A Segurança Pública “é mantida, em primeiro lugar, por 

uma rede intrincada e quase inconsciente de controles e padrões voluntários entre 

as próprias pessoas, que elas próprias se encarregam de fazer com que sejam 

cumpridos”.357 É mantida, primeiramente, pelos já mencionados mecanismos 

                                              

355 TONRY; MORRIS, op. cit. 2003, p. 120. 
356 FERREIRA, C. A. Implementação da Polícia Comunitária – Projeto para uma Organização em 
Mudança. 56 f.  1995. Tese - POLICIAESP, São Paulo, 1995. p. 56–57. 
357 ROLIM, M. op. cit. 2006, p. 76–77. 
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informais de controle358 instituídos e arraigados no subconsciente da comunidade. 

Astuto o texto constitucional ao mencionar que a Segurança Pública é dever do 

Estado, direito e responsabilidade de todos, pois evidente que mesmo a polícia, 

órgão mais visível do ente abstrato chamado Estado, não consegue estar em todos 

os lugares ao mesmo tempo. Dessa forma, deve-se entender que não são os 

cidadãos que devem cumprir um papel complementar ou secundário em relação às 

atividades prestadas pela polícia, mas completamente o contrário, ou seja, é a 

polícia que deve prestar um serviço secundário em relação ao papel dos cidadãos.   

Neste mesmo sentido escreve Patrick V. Murphy: 

 

Numa sociedade democrática a responsabilidade pela manutenção da paz e 
observância da lei é da comunidade. Não somente da polícia. É necessária 
uma polícia bem treinada, mas o seu papel é o de complementar e ajudar 

os esforços da comunidade. Não de substituí-los.359  

 

É aqui que nasce um dos problemas contemporâneos que afeta essa relação, 

pois à medida que cresce o distanciamento entre as pessoas, especialmente 

causado pelo medo, passa a ocorrer a desconstituição das comunidades.360 Essa 

desconstituição quebra com as vinculações tradicionais inconscientes que 

favorecem a manutenção dos controles informais, fazendo com que mais pessoas 

deixem de cumprir com seu papel e consequentemente de realizar este importante 

controle, gerando um ciclo vicioso que afeta a segurança pública (figura 44) no qual 

as pessoas se percebem cada vez mais sozinhas, desprotegidas e com medo do 

crime e, por conseguinte, isolam-se mais. Essa situação gera um clamor pela 

necessidade de maior presença ostensiva dos/as policiais, acreditando que apenas 

essa presença seja capaz de trazer a proteção necessária. Além disso, dentro da 

visão apresentada, gera uma maior preocupação da polícia em realizar mobilização 

social e reconstruir os vínculos comunitários. 

 

 

                                              

358 Mecanismo Informal de Controle diz respeito à internalização dos valores e normas não escritas, 
pelo qual o indivíduo passa a se comportar diante do grupo. Ex: seguir a ordem de chegada em uma 
fila. Não existe norma escrita sobre isso, porém se alguém “furar” a fila, imediatamente os demais irão 
intervir para que essa norma seja cumprida. 
359 MANOEL, É. de O. Policiamento Ostensivo, com ênfase no processo motorizado. 1. ed. 
Curitiba: Optagraf, 2004. p. 13. 
360 ROLIM, op. cit. 2006, p. 77. 
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Figura 46. Ciclo vicioso que afeta a Segurança Pública 

 
Fonte: ZARPELON, 2010361 (adaptado pelo autor) 

   

Neste mesmo contexto, William J. Bratton e Norman Dennis362 apontam que 

as grandes estruturas das cidades teriam oferecido a cada pessoa um anel de 

Giges363, perfazendo no subconsciente destas uma forma de estar “invisível” aos 

meios de controle informais e até mesmo aos formais, sendo esta mais uma 

característica moderna da dissolução das comunidades. Desta situação os mesmos 

autores entendem que um policiamento que inspire confiança na população, possa, 

                                              

361 ZARPELON, F. A. M. Aspectos Do Enfoque Midiático Sobre O Trabalho Da Polícia. RESO - 
Revista de Estudos Sociais, [s. l.], v. 1, n. 1, p. 18–43, 2018. Disponível em: 
http://revista.camporeal.edu.br/index.php/reso/article/view/326. Acesso em: 9 mar. 2021.p. 33. 
362 BRATTON, W. J.; DENNIS, N. (org.). Zero tolerance: policing a free society. 2. enl. and rev. 
eded. London: IEA Health and Welfare Unit, 1998. (Choice in welfare, v. 35).p. 67. 
363 Mito camponês Giges, trazido por Platão em sua obra República. Giges é um camponês que cuida 
de ovelhas, certa feita encontra um anel e descobre que este sempre que é virado para a palma de 
sua mão o deixa invisível, quando colocava o anel na posição normal ficava novamente visível. 
Assim, como ninguém conseguia vê-lo, ele passou a cometer diversas ações maldosas e perversas, 
como seduzir a rainha e depois matar o soberano e usurpar o poder.  
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através do fortalecimento dos vínculos interpessoais, e de certa forma resgatando as 

comunidades, ser aplicado como solução. É nisso que aposto! 

Para complementar e findar a conceituação de Polícia Comunitária é 

essencial a diferenciação desta com o conceito de Policiamento Comunitário, pois se 

observa frequentemente confusões em que o segundo é colocado de maneira 

idêntica ao primeiro, o que pode ocasionar reflexos analíticos falhos. Assim deixo 

claro que a Polícia Comunitária é “um conceito mais amplo que abrange todas as 

atividades voltadas para a solução dos problemas que afetam a segurança de 

determinada comunidade, que devam ser praticadas por órgãos governamentais ou 

não”364, ou seja, aplica-se de maneira indistinta a todos os envolvidos, sobretudo 

para aos seis grandes365. Já o Policiamento Comunitário é a “ação de policiar junto à 

comunidade”366 ou “uma atividade específica da polícia, compreendendo todas as 

ações policiais decorrentes desta estratégia”367, ou seja, aplica-se somente à polícia. 

Do exposto, basta entender que Polícia Comunitária é gênero do qual Policiamento 

Comunitário é espécie.        

Ao fechar a parte conceitual, imprescindível se faz apontar alguns 

entendimentos, princípios, pressupostos e diferenciações para consolidar o 

posicionamento da motivação em utilizar a Polícia Comunitária como estratégia a ser 

adotada pela PMPR com foco no desenvolvimento comunitário em áreas de riscos 

de desastres socioambientais.  

De acordo com Scheremeta a Polícia Comunitária, por ser um novo 

paradigma de pensamento e ação na proteção e socorro público, tem por base a 

crença de que à medida que a participação da população aumente na identificação, 

análise e discussão dos problemas sociais, esses possam ser resolvidos de 

maneiras mais efetivas. Neste sentido, o mesmo autor infere que a Polícia Militar do 

Estado do Paraná, por ser uma agência pública de proteção e socorro comunitário, 

apresenta os seguintes pressupostos básicos para o policiamento comunitário: 

   

a. a prioridade da atuação preventiva (proativa) da Polícia Militar, agindo 

                                              

364 BONDARUK, R. L.; SOUZA, C. A. Polícia Comunitária, polícia cidadã para um povo cidadão. 
Curitiba: Comunicare, 2007. p. 48. 
365 De acordo com Trajanowicz são os seguimentos representativos da comunidade dos quais 
depende o sucesso da Polícia Comunitária, face a necessária participação. São eles: polícias, 
comunidade, comunidade de negócios, autoridades civis eleitas, mídia e outras instituições.  
366 CURSO NACIONAL DE POLÍCIA COMUNITÁRIA/GRUPO DE TRABALHO, 2012, p. 458. 
367 BONDARUK; SOUZA, op. cit. 2007, p. 49. 
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prioritariamente, para evitar que delitos aconteçam, como atenuante de 
seu emprego repressivo;  

b. a presença mais permanente do policial-militar junto a uma determinada 
localidade;  

c. a parceria e cooperação entre a Polícia Militar e a comunidade na 
identificação dos problemas que lhes afetam, na sua discussão 
compartilhada e na busca de soluções conjuntas;  

d. a agilidade nas respostas aos desejos e às necessidades de proteção e 
socorro da comunidade, os quais são obtidos por meio de pesquisas 
constantes;  

e. a preferência pelo emprego do policiamento no processo a pé, mais 
próximo e em contato mais estreito com as pessoas; 

f.  a resposta ao maior número possível de acionamentos tendentes à sua 
totalidade; 

g. a visão sistêmica da defesa social e da segurança pública e gestão 
compartilhada das políticas públicas;  

h.  a transparência das atividades desempenhadas pela polícia, de forma a 
permitir um maior controle e participação no planejamento operacional, 
pela população; 

i.  a atuação do policial-militar como planejador, solucionador de problemas 
e coordenador de reuniões para troca de informações com a população; 
e  

j.  um maior enfoque para a necessidade de um envolvimento comunitário, 
na busca da excelência organizacional da Polícia Militar, proporcionando 

melhor qualidade de vida à comunidade.368   

 

Esses pressupostos se alinham diretamente aos 10 princípios da Polícia 

Comunitária, quais sejam: 1. Filosofia e estratégia organizacional; 2. 

Comprometimento da Organização com a concessão de poder à comunidade; 3. 

Policiamento descentralizado e personalizado; 4. Resolução preventiva de 

problemas a curto e a longo prazo; 5. Ética, legalidade, responsabilidade e 

confiança; 6. Extensão do mandato policial; 7. Ajuda as pessoas com necessidades 

especiais; 8. Criatividade e apoio básico; 9. Mudança interna; 10. Construção do 

futuro.369   

 Dentro de toda a compreensão do que seja efetivamente Polícia Comunitária, 

um dos maiores equívocos é acreditar que ela ou mesmo o policiamento comunitário 

é um tipo de policiamento isolado, que somente alguns policiais realizam, que os/as 

policiais que a praticam são “bonzinhos” e que tem foco em relações públicas. O fato 

de os policias terem um bom trato com a comunidade é obrigação de todos, o que 

não significa que o policial, ou mesmo qualquer pessoa, deixará de agir quando for 

necessário.  O CNMPC afirmou ser a Polícia Comunitária “uma forma técnica e 

                                              

368 SCHEREMETA, op. cit. 2005, p. 2. 
369 As leituras pormenorizadas destes princípios podem ser obtidas na Diretriz Nacional de Polícia 
Comunitária, no livro CNMPC e na Monografia do autor, já citada. 



180 

 

profissional de atuação perante a sociedade numa época em que a tecnologia, 

qualidade no serviço e o adequado preparo são exigidos em qualquer profissão.”370  

Outra obra que aborda adequadamente essa situação aponta que “pelo senso 

comum, todo ato de cortesia do policial para com o público pode ser considerado 

como sendo Polícia Comunitária; como por exemplo: falar um bom dia, ajudar um 

idoso, ou até mesmo conversar com uma criança.”371 E já em seguida aponta que 

embora a visão do senso comum seja importante para sua pesquisa, não é o 

constante na melhor literatura sobre Polícia Comunitária, citando a renomada obra 

“Policiamento Comunitário: como começar” de Trajanovicz e Bucqueroux372, a qual 

esclarece que o policiamento comunitário “não é relações públicas”; “não é 

condescendente com o crime”; “não é uma tática, nem programa e nem uma 

técnica”; “não é antitecnologia”; “não é espalhafatoso e nem camisa 10”; “não é 

paternalista”; “ não é uma modalidade ou uma ação especializada isolada dentro da 

Instituição”; “não é uma perfumaria”; “não pode ser um enfoque de cima para baixo”; 

“não é uma fórmula mágica ou panaceia”; “não deve favorecer ricos e poderosos”; 

“não é uma simples edificação”; e “não pode ser interpretado como um instrumento 

político-partidário mas como uma estratégia da Corporação”.373  

Compreendendo que Polícia Comunitária é uma filosofia que se aplica 

indistintamente a todos os envolvidos, policiais ou não, e que tem propósito de 

fomentar a participação conjunta para a identificação, análise e reflexão sobre os 

problemas que afetam a comunidade, sejam eles diretamente ou indiretamente 

relacionados com a Segurança Pública, o que não atrela exclusivamente a 

problemas criminais, busca-se, com essa maneira inovadora de pensar, através da 

mobilização social, o fortalecimento dos vínculos da comunidade, o que faz emergir, 

quando adormecido, os mecanismos informais de controle, contribuindo para a 

resolução de muitos problemas relacionados ao medo, a desordem e outros. Além 

disso, essa vinculação e mobilização permite trabalhar com uma gama quase infinita 

de ramificações de pequenos problemas que podem ser resolvidos com maior 

                                              

370 CURSO NACIONAL DE POLÍCIA COMUNITÁRIA/GRUPO DE TRABALHO, 2012, p. 97. 
371 FERREIRA, D. V. de S. et al. O Policiamento Comunitário Como Uma Prática Social E O 
Gerencialismo Na Segurança Pública: Análises De Uma Unidade Operacional Da Polícia Militar. 
REAd. Revista Eletrônica de Administração (Porto Alegre), v. 26, n. 3, p. 642–672, 2020. 
Disponível em: https://doi.org/10.1590/1413-2311.298.105005. Acesso em: 10 mar. 2021. p. 658. 
372 TROJANOWICZ; BUCQUEROUX, op. cit. 1999, p. 15–20. 
373 As leituras pormenorizadas sobre o que não é policiamento comunitário podem ser obtidas no livro 
CNMPC e na Monografia do autor, já citada. 
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facilidade tendo por base a participação, o que, por conseguinte cria o sentimento de 

pertencimento, de comunidade, de identidade coletiva, favorecendo para a melhora 

da qualidade de vida local e ao desenvolvimento comunitário.  

É neste sentido que minha visão entra em consonância com os diversos 

autores citados nesta obra e se traduz muito bem nas palavras de Filho: 

 

Deste modo, acredita-se ter chegado a hora de inaugurar outra relação da 
polícia para com a comunidade, na busca por uma relação que melhore a 
qualidade de vida local, que leve em consideração as peculiaridades de 
cada ambiente e que possa ser o “elemento aglutinador”, citado por Vieira 
(2011, p. 25), para a formação do sentimento de comunidade e de 
identidade coletiva. Uma relação que supere as práticas do passado e 
apresente perspectivas que auxiliem a polícia a construir um outro destino, 
como promotora da cidadania e direitos humanos, a ser uma polícia próxima 

à comunidade, uma polícia cidadã em essência.374  
 

Ser o policial, ou a polícia de maneira geral, esse elemento aglutinador ou 

então ser visto como “agente de desenvolvimento da comunidade”375 inaugura um 

novo patamar para a prestação do serviço de segurança pública, uma forma de 

verdadeira integração e proximidade entre polícia, comunidade e todos os outros 

elementos integrantes, com propósitos uníssonos em promover a cidadania, 

respeitar os direitos humanos e melhorar a qualidade de vida local, dentro do 

respeito absoluto ao indivíduo. É nessa acepção, pela íntima sintonia metodológica e 

de conteúdo, que relaciono uma nova área de estudos interdisciplinares, a psicologia 

social comunitária, como integradora, por fortalecer os conteúdos aqui já 

mencionados, e como necessária, por trabalhar as condições internas e externas 

dos humanos em relação ao próprio sujeito e também deste dentro da comunidade. 

Friso que trabalhar com temáticas tão complexas como Segurança Pública, Meio 

Ambiente, Comunidades e Desastres Socioambientais me faz ir além na busca de 

várias inter-relações complementares. Abraçar estudos interdisciplinares 

consonantes aos propósitos desta pesquisa é medida imperiosa para uma efetiva 

análise conclusiva. 

A psicologia social comunitária parte, normalmente, do levantamento das 

carências e necessidades do grupo-cliente-comunidade. Depois do levantamento, 

utilizam-se processos e métodos de conscientização, trabalhando para que a 

                                              

374 FILHO, V. D. op. cit. 2016, p. 47. 
375 Ibid., p. 50. 
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comunidade assuma, de forma progressiva, o protagonismo de sua própria história, 

com consciência dos determinantes sociopolíticos de sua situação atual e atuantes 

na busca da resolução dos problemas que os afetam. É a partir da análise dos 

problemas cotidianos da comunidade que se busca o desenvolvimento da 

consciência crítica, da ética da solidariedade, das práticas cooperativas e 

autogestionárias, tudo isso focando nos direitos humanos fundamentais e na busca 

da melhoria da qualidade de vida da comunidade. Ainda fica evidente que em 

termos éticos busca-se constituir condições adequadas para o pleno exercício da 

cidadania, democracia e igualdade. Já quanto os termos políticos, questionam-se 

quaisquer formas de opressão e dominação, buscando desenvolver práticas de 

autogestão cooperativa.376   

Nesta banda, verifica-se que:  

 

Os valores comunitários devem ser interiorizados como projetos individuais 
para se transformar em ação. Devem ser pensados e sentidos como 
necessidade. A expressão tão cara à prática comunitária nos anos 1970 – 
conscientização – deve ser ampliada para abarcar não só a ‘tomada de 
consciência’, como também a ‘tomada de inconsciência’, pois ninguém é 
motivado por interesses coletivos abstratos e não se pode exigir que o 
homem abandone a esfera pessoal da busca da felicidade, pois bem-estar 
coletivo e prazer individual não são dicotômicos e o consenso democrático 

não é conquistado necessariamente à custa do sacrifício pessoal.377   
 

Ademais, na psicologia social comunitária as instituições são vistas como uma 

via de acesso a comunidade, principalmente por se apresentar como um “espaço de 

mediação entre o que é a ordem do social e o que é a ordem do individual”378. Os 

pesquisadores desta área quando na linha da ecologia social, “buscam entender as 

relações do homem e de grupos com o espaço construído, seja nas metrópoles ou 

nas zonas rurais, seja na remoção de comunidades e suas consequências no âmbito 

da família, da profissão, do lazer etc.”379  Por isso, um profissional desta área pode 

ser tão importante numa participação conjunta com a polícia na comunidade, 

sobretudo dentro do paradigma de estudo, compreendendo a comunidade a jusante 

da UHE GBM. 

Do exposto, percebe-se que essa nova área, assim como a Polícia 

                                              

376 CAMPOS, R. H. de F. Psicologia social comunitária: da solidariedade à autonomia. 20. ed. 
Petrópolis, RJ: Vozes, 2015. p. 10. 
377 Ibid., p. 40. 
378 Ibid., p. 94. 
379 Ibid., p. 95. 
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Comunitária, aparenta ter emergido pela necessidade da análise das mesmas 

problemáticas, assim como aparenta compactuar de mesmos objetivos. É nesta 

linha que correlaciono e direciono os propósitos dos Conselhos Comunitários de 

Segurança (CONSEG) em relação à Segurança Pública com os Núcleos 

Comunitários de Defesa Civil (NUDEC), em relação à Defesa Civil, mesmo que no 

Estado do Paraná o primeiro seja uma realidade e o segundo não. Além disso, 

importante perceber que as situações relativas a defesa civil, por acarretar 

desordem, também influenciam e afetam diretamente à Segurança Pública. Ademais 

é possível perceber, o que ficará evidente a seguir, que tanto o CONSEG como o 

NUDEC integram o já exposto sobre Polícia Comunitária. 

 O CONSEG, que não se confunde com os Conselhos Municipais de 

Segurança Pública380, tem como objetivo realizar a mobilização e congregação de 

forças da comunidade para analisar e discutir os problemas locais (municipais) de 

segurança pública, podendo, dependendo do tamanho da cidade se constituir em 

mais de um. É independente em relação aos demais órgãos de segurança sendo 

considerada uma entidade de direito privado na modalidade de associação 

comunitária, de utilidade pública e sem fins lucrativos.381 Teve maior crescimento, 

em relação a número de CONSEGs ativos e espalhados pelo Brasil, a partir da 

década de 90 quando ocorreu a difusão consolidada da filosofia de Polícia 

Comunitária382, ficando evidente o CONSEG ser parte fundamental da Polícia 

Comunitária. É uma realidade no Estado do Paraná com 123 Conselhos ativos (20 

da capital, 13 da região metropolitana, 04 no litoral e 86 no interior)383, os quais, pela 

própria experiência do autor, quando estruturados e atuantes dentro de suas 

responsabilidades, mobilizam, agregam e trazem a população para a discussão dos 

problemas, aumentando o protagonismo desta e colaborando sobremaneira para a 

melhoria da segurança local.   

Já o NUDEC que é originário do Decreto Federal nº 5376/2005, surgiu com a 

seguinte redação e propósito:  

 

                                              

380 Criados pelos poderes legislativos municipais. 
381 CURSO NACIONAL DE POLÍCIA COMUNITÁRIA/GRUPO DE TRABALHO, 2012, p. 325. 
382 Ibid., p. 335. 
383 PARANÁ. Coordenação Estadual dos Conselhos Comunitários de Segurança. [S. l.], [s. d.]. 
Disponível em: http://www.conseg.pr.gov.br/. Acesso em: 13 mar. 2021.  
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Art. 14. Os NUDECs, ou entidades correspondentes, funcionam como 
centros de reuniões e debates entre a COMDEC [Coordenadorias 
Municipais de Defesa Civil] e as comunidades locais e planejam, promovem 
e coordenam atividades de defesa civil, com destaque para: 
I – a avaliação de riscos de desastres e a preparação de mapas temáticos 
relacionados com as ameaças, as vulnerabilidades dos cenários e com as 
áreas de riscos intensificados; 
II – a promoção de medidas preventivas estruturais e não-estruturais, com o 
objetivo de reduzir os riscos de desastres; 
III – a elaboração de planos de contingência e de operações, objetivando a 
resposta aos desastres e de exercícios simulados, para aperfeiçoá-los; 
IV – o treinamento de voluntários e de equipes técnicas para atuarem em 
circunstâncias de desastres; 
V – a articulação com órgãos de monitorização, alerta e alarme, com o 
objetivo de otimizar a previsão de desastres;  
VI – a organização de planos de chamadas, com o objetivo de otimizar o 

estado de alerta na iminência de desastres.384 

 

Ocorre que, essa legislação foi revogada no ano de 2010 e as legislações 

federais supervenientes silenciaram-se sobre esses núcleos, contudo, “a 

implementação destes grupos de voluntários é estimulada por meio de cartilhas, 

manuais e orientações disponíveis no sítio online da Secretaria Nacional de 

Proteção e Defesa Civil”385, inclusive em diversos outros sites e no Manual de 

Formação de Núcleos Comunitários de Defesa Civil386.    

Como exemplo, o NUDEC é apontado pela Coordenadoria Estadual de 

Defesa Civil do Estado do Paraná387, em seu site, como o elo mais importante do 

Sistema Nacional de Defesa Civil, tendo como finalidade proporcionar a integração 

entre estabelecimentos de ensino, empresas, órgãos de segurança pública e a 

comunidade para ações conjuntas de segurança social. Além disso tem o foco no 

treinamento e mudança cultural, tornando as comunidades protagonistas a ponto de 

discutir os problemas e sugestionar formas de resolução. Também de tonar as 

comunidades informadas, e preparadas para agir quanto a segurança comunitária, 

principalmente em situações de desastres, pois “os acidentes e desastres 

acontecem prioritariamente nos espaços locais” e atingem a comunidade muito 

                                              

384 BRASIL. Decreto Federal no 5.376. 17 fev. 2005. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2005/decreto/d5376.htm. Acesso em: 13 mar. 
2021. 
385 SARRAFF, T. E. S.; SILVA, A. da. Promoção da cultura de prevenção de riscos por meio dos 
núcleos comunitários de proteção e defesa civil. Revista Ordem Pública, [s. l.], v. 9, n. 1, p. 67–78, 
2016. Disponível em: https://rop.emnuvens.com.br/rop/article/view/110. Acesso em: 10 mar. 2021.p. 
70. 
386 SORENSEN, D. de S. L.; DUTRA, R. O. Formação de Núcleos Comunitários de Defesa Civil 
(NUDECs). 1aed. [S. l.]: CARE Brasil, 2012. E-book. 
387 NUDEC. [S. l.], [s. d.]. Disponível em: http://www.defesacivil.pr.gov.br/Pagina/NUDEC. Acesso em: 
13 mar. 2021.  
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antes da chegado dos aparatos melhor preparados ao suporte a essas situações, 

sendo “indiscutível que os danos serão tanto menores quanto mais preparada 

estiver a comunidade”. É objetivo geral e específico do NUDEC:  

 

Objetivo Geral do NUDEC  
Envolver as comunidades situadas em áreas de risco no processo de 
reflexão sobre a realidade dos riscos, incentivando a construção de uma 
consciência coletiva acerca da preservação do meio ambiente local, sobre a 
ótica da minimização dos desastres . 
Objetivos Específicos do NUDEC  
Promover uma conscientização e consequente mudança cultural, no que diz 
respeito à relação governo/comunidade, mediante reflexões e ações 
efetivas de parceria no tocante ao aspecto da segurança e qualidade de 
vida;  
Estimular a participação dos indivíduos nas ações de segurança social e 
preservação ambiental;  
Buscar junto à comunidade, soluções dentro do próprio bairro, por entender 
que a participação do próprio grupo de convivência diminui a comoção em 
situações de emergência ;  
Priorizar a prevenção, por ser o meio mais eficaz para se evitar os 
desastres;  
Preparar as comunidades locais para colaborar nos momentos de acidentes 

e desastre;388 

  

 Analisando esse conteúdo constante no site da Defesa Civil do Estado do 

Paraná fica evidente a importância da implementação de NUDEC, contudo na busca 

de informações sobre a existência desses núcleos encontrei apenas tentativas que 

não prosperaram, como é o caso do NUDEC do bairro Alto da cidade de Curitiba-

PR389. Neste mesmo mote, compulsando a legislação estadual do paraná, não foi 

encontrado qualquer menção aos NUDECs, situação bem diferente do Estado de 

Santa Catarina, a qual possui a Lei Estadual nº 15.953, de 07 de janeiro de 2013, 

que estabelece o Conselho Comunitário de Proteção e Defesa Civil (NUPDEC) 

como parte estrutural do Sistema Estadual de Proteção e Defesa Civil (SIEPDEC), 

ficando visível assim o maior grau de importância dado por esse Estado em relação 

ao tema, conforme se observa a seguir:  

Art. 4º O SIEPDEC terá a seguinte estrutura: 
VI – Núcleos Comunitários de Proteção e Defesa Civil (NUPDECs). 
Parágrafo único. Os NUPDECs são grupos comunitários e voluntários, 
organizados em distritos, vilas, povoados, bairros, quarteirões, edificações 
de grande porte, escolas e distritos industriais, que funcionam como elo 
entre a comunidade e o Poder Executivo dos Municípios por intermédio das 

                                              

388 Ibid. 
389 NUDEC - NÚCLEO COMUNITÁRIO DE DEFESA CIVIL - 199 - CONSEGBACURITIBAPR. [S. l.], 
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COMPDECs, com o objetivo de reduzir desastres e promover a segurança 

da população.390  

 

Em Santa Catarina, de acordo com informações retiradas do site da Defesa 

Civil Estadual391, existem 10 NUPDECs constituídos e outros em formação. A 

importância desses núcleos é atrelada especialmente às áreas de riscos de 

desastres e “tem por objetivo principal informar, organizar e preparar a comunidade 

local para minimizar os desastres e dar pronta resposta aos mesmos, buscando 

reduzir ao máximo a intensidade dos danos e prejuízos consequentes”392. Santa 

Catarina dá exemplo positivo, que pode ser seguido. 

Em estudo sobre os NUPDECs, realizado por Thiago Eloi Santos Sarraff e 

Alexandre da Silva393, fica demonstrado que esses núcleos são constituídos para 

estimular a participação comunitária, sobretudo em ações preventivas, o que pode 

tornar as ações de defesa civil mais efetivas.  São formados por voluntários, que em 

sua maioria tem domicílio em área de risco e que eles multiplicam o poder de 

fiscalização em relação aos comportamentos inadequados da própria comunidade 

quanto a proteção aos desastres. Esse é ponto em íntima sintonia ao que já apontei 

sobre os mecanismos informais de controle e que pode surtir resultados positivos se 

instituído ao paradigma de estudo local, a UHE-GBM e em especial, aos moradores 

a jusante da usina. 

O manual de Formação de Núcleos Comunitário de Defesa Civil aponta cinco 

motivos que torna esse núcleo tão importante: 

 

- Promove a interação entre a Defesa Civil e a comunidade, aproxima e 
estimula a população para participação e construção de uma cultura voltada 
à prevenção de riscos; 
- Possibilita um planejamento participativo, estimulando a socialização de 
experiências, bem como o acesso da comunidade às ações desenvolvidas 
pela Defesa Civil; 
- Viabiliza espaços participativos e democráticos na comunidade, articula os 
diversos atores sociais para a consolidação de um plano que vise à 
construção de princípios para uma melhor convivência com o meio 
ambiente local; 
- Favorece ao indivíduo seu crescimento como ser humano e a sua 
integração, consciente e atuante, na comunidade em que vive;  
- Envolve a comunidade no sentido de acreditar em uma mudança quanto à 

                                              

390 SANTA CATARINA. Lei Estadual no 15.953. 7 jan. 2013. Disponível em: 
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392 Ibid. 
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realidade local, promove espaço para uma construção coletiva, assegura a 

ampliação dos espaços.394 

  

Evidente, por todo o conteúdo aqui trazido, que o envolvimento comunitário 

através do NUDEC ou NUPDEC tem consonância direta com os princípios de Polícia 

Comunitária e por isso, é relevante quando se pensa em desenvolvimento 

comunitário, pois aponta para a finalidade maior que é favorecer, com segurança, 

prevenção e preparação adequada, a qualidade de vida da população local. 

Entretanto, a realidade de consolidação desses núcleos, pelo menos no Estado do 

Paraná aparenta distante, por isso, encontrei na literatura algo que chamou a 

atenção e que pode ter mais efetividade numa análise local quanto ao objeto de 

pesquisa, a possibilidade de o próprio CONSEG ser conectado a temática da 

prevenção a desastres. É dentro do seguinte entendimento e explicação que isso 

ocorre: 

 

No art. 144, diz que a segurança pública é exercida para a preservação da 
ordem pública, ficando evidente que a ordem pública é objetivo superior das 
organizações que integram o referido artigo constitucional. Ora, sendo o 
desastre um evento que compromete significativamente a ordem pública e a 
qualidade de vida das pessoas sob o ponto de vista da sua segurança, 
esses dolorosos eventos passam a ser de importante interesse dos 

CONSEGs.395 

 

O CONSEG, nesta perspectiva, integra um novo patamar de envolvimento, 

abrangendo também, por ser um intermediário entre poder público e comunidade, a 

possibilidade “de atuar como um facilitador do processo de construção de 

comunidades sustentáveis sob a ótica do gerenciamento do risco de desastres.”396 

Merece destaque, nesta análise, a existência de dois CONSEGs pertencentes aos 

municípios que tem áreas de risco à jusante da UHE-GBM, os CONSEGs dos 

municípios de Pinhão e Reserva do Iguaçú. Esses são bem atuantes na área de 

Segurança Pública e, possivelmente, como a preparação devida, também podem 

atuar neste contexto proposto. Quanto aos outros três municípios com área a 

jusante da UHE-GBM (Mangueirinha, Bituruna e Coronel Domingos Soares) 

constatou-se que não possuem CONSEGs ativos.  

                                              

394 SORENSEN; DUTRA, op. cit. 2012, p. 62. 
395 DUARTE, L. R.; MARGARIDA, C.; NASCIMENTO, C. Os CONSEGs e a redução de riscos. 
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O que tento esclarecer aqui é a importância da estruturação, seja através de 

CONSEG, NUDEC, ou NUPDEC, de conselhos ou núcleos que agreguem 

envolvimento e mobilização comunitária com a devida participação de todos os 

envolvidos, com destaque aos que tem responsabilidade (empreendedores/as – 

defesa civil - polícia), tudo isso com proatividade na discussão e resolução de 

problemas locais afetos à defesa civil, o que por consequência influenciam 

diretamente a ordem pública e a Segurança Pública.  

 Insta salientar que a estruturação ou ativação dos conselhos ou núcleos 

citados, por já existir embasamento legal ou mesmo exemplos vivos, facilita o 

processo, contudo não é imprescindível. É essencial no entanto, a visão agregadora, 

o fortalecimento da comunidade e seus vínculos, a mobilização social, o 

protagonismo do indivíduo social, a compreensão sobre risco, a participação de 

todos os elementos vivos da comunidade, a análise e discussão aprofundada dos 

problemas e a busca pela solução, o que indica a necessidade de apreensão de 

todo o conhecimento que até aqui trabalhei. Tudo isso fica alinhado com a filosofia 

de Polícia Comunitária e favorece o desenvolvimento comunitário sustentável.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



189 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS -  POR UMA POLÍCIA MAIS 

COMUNITÁRIA E SITUADA AMBIENTALMENTE NA CONSTRUÇÃO 

NATUCULTURAL DA PREVENÇÃO FORMAL E INFORMAL A 

DESASTRES SOCIOAMBIENTAIS, POSSIBILITANDO O 

DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO 

 
 
 O desenvolvimento desta investigação, essencialmente interdisciplinar, foi 

permeada no que Boaventura de Souza Santos397 qualificou como um paradigma 

emergente do conhecimento, nos encontros entre valores advindos da ciência 

moderna como a simplicidade, estabilidade e a objetividade, e os advindos da 

ciência pós-moderna como a intersubjetividade, a instabilidade e a complexidade, 

tendo a incerteza como ferramenta reflexiva.  

Fundou-se numa análise conjuntural, amparada em categorias como 

Antropoceno, Grande Aceleração, Desenvolvimentismo, Sociedade de Risco, 

Desastres Socioambientais e Polícia Comunitária, para interpretar, de forma 

bibliográfica, as leituras das dinâmicas entre a Polícia Militar do Estado do Paraná e 

sua inserção no sistema de Defesa Civil, no contexto da percepção do risco 

provocado pela construção de grandes projetos de tecnologia de força bruta, em 

específico de barragem (UHE-GBM) localizada na região centro-sul do estado do 

Paraná. Além disso, concentrou-se na apreciação da possibilidade de 

desenvolvimento comunitário numa perspectiva de incidências entre natureza e 

cultura, ou melhor dizendo, na hibridação desses polos constitutivos das nossas 

relações cotidianas, a natucultura, e também, de inter-relações entre polícia e 

comunidade, com ênfase em Polícia Comunitária, na busca pela preparação e 

proteção quanto ao risco de desastres, manutenção da ordem pública e da 

segurança pública, o que, por consequência lógica possibilita uma melhor qualidade 

de vida a comunidade afetada.  

O método construtivo desta pesquisa procurou seguir, minimamente, certa 

lógica em contextualizar e fazer perceber o cenário ambiental em que estamos 

inseridos, o que denominei “Percebendo onde estamos”. Após isso de maneira a 

justificar o objeto de estudo assim como tudo que levou a situação atual do coletivo 
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de risco em que vivemos e a possibilidade da ocorrência dos desastres 

socioambientais, alinhei a descritiva para “Perceber o risco que criamos”. No mesmo 

sentido, com propósito de fechar as análises necessárias, inseri a Polícia Militar do 

Estado do Paraná nas atividades de Defesa Civil para “Perceber nossas proteções”, 

culminando nestas considerações finais.  

 O caminho percorrido para isso pautou-se em fazer perceber, pelo viés da 

História Ambiental, onde estamos inseridos no cenário de crise ambiental e das 

mudanças climáticas, ou seja, foi necessário situar-nos ambientalmente, condição, 

que desde já defendo, deve acontecer por todos os envolvidos, em especial pela 

Polícia e comunidade, sobretudo nos locais sujeitos ao risco de desastres 

natuculturais.  

Para o entendimento de “onde estamos”, abordei e discuti, de maneira 

interdisciplinar, dialógica, sintética e não terminativa, o termo Antropoceno, suas 

variações conceituais e seu momento atual, a Grande Aceleração. Isso nos levou, 

através de autores como Bruno Latour398, Felix Guatarri399, Donna Haraway400, e 

outros, a percepção de que estamos participando de um importante momento 

histórico, representado pelo engendramento da ecologização da política e da 

politização da ecologia. Inclusive da mudança paradigmática do antropocentrismo 

para o biocentrismo, no qual, afasta-se o protagonismo do ser humano, passando a 

vida ser a questão central, a vida e suas inter-relações entre humanos e não 

humanos (os coletivos citados por Latour), imbuídos de ética, de percepção global e 

local com objetivo de mudança conceitual e comportamental em relação ao 

“progresso”, “desenvolvimento”, “bem-estar” e “riqueza”. Neste sentido, as questões 

ambientais são vistas como objetos sociais ao ponto que refletem em nosso dia a 

dia e assim nos vemos num momento de cogente busca pela extinção do binômio 

humano x objeto, humano x natureza, sociedade x cultura e natureza x cultura. A 

extinção desses dualismos, em especial do último, nos leva a natucultura. 

Evidente que um novo horizonte teórico e epistemológico está em construção, 

sendo imperativo, após a compreensão do complexo conceito de Antropoceno, partir 

na busca de um adequado desenvolvimento sustentável natucultural, no qual os 

humanos e não humanos tenham o mesmo valor e sejam inseridos na discussão, 
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questionando mais a construção de grandes empreendimentos, como a barragem 

aqui já analisada, e não simplesmente consentir quando se percebe a tendência da 

racionalidade econômica e tecnocrática suplantar a prudência ecológica e a justiça 

socioambiental. Precisamos de envolvimento, conhecimento, análise, reflexão e 

discussão. 

Sobre isso, apontei como ideia a inter-relação da ecologização da política e 

politização da ecologia como uma simbiose que repercute em diferentes áreas de 

conhecimento, desde as artes até o direito ambiental, quebrando paradigmas e 

fazendo perceber que o humano é somente mais uma espécie entre espécies e 

neste contexto é impossível separá-lo do objeto, da natureza, das paisagens 

construídas e de todas as trocas, relações e subprogramas existentes. 

 A leitura natucultural, advinda da visão sistêmica consubstanciada por 

autores como Ludwig von Bertalanffy e Enrique Leff, e consolidada em 2003 por 

Donna Haraway, atingiu nesta obra significância essencial, pois somente através da 

percepção de que os desastres são natuculturais com consequências 

socioambientais, devido as hibridizações entre humano e natureza, é que se torna 

possível pensar na construção de conhecimento em desenvolvimento comunitário, 

preventivo e adequado quanto ao acontecimento de novos desastres. Desta forma 

liberta-se do ciclo vicioso causado pela imposição da culpa a uma das partes 

envolvidas, o que possibilita problematizar com foco em lidar de maneira eficiente 

com o risco existente. É o que Latour demonstrou: “não são nem as pessoas nem as 

armas que matam. A responsabilidade pela ação deve ser dividida entre os vários 

atuantes”401, o que me leva a defender que as responsabilidades são conjuntas e 

iguais numa coletividade com ecojustiça. 

Nas análises reflexivas realizadas sobre Antropoceno, tendo por base os 

referenciais teóricos, observa-se que os pontos de convergência são: 1. O 

exponencial crescimento humano no planeta gera condições insustentáveis levando, 

com o passar do tempo, ao colapso do sistema (exceção a Malm que atrela ao 

capital); 2.Capitalismo como um dos grandes causadores da crise ambiental, 

principalmente pela utilização de combustíveis fósseis, emissão de CO² e pelo modo 

de vida imposto e pautado pelo consumismo exagerado e desnecessário (exceção a 

Haraway, em partes); 3. Necessidade de romper e fundir os dualismos existentes 
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(humano x objeto, humano x natureza, sociedade x cultura, natureza x cultura e 

outros) criando novas formas epistemológicas de pensar e agir conduzindo a 

transição do Antropocentrismo para o Biocentrismo e entendendo à ecologização da 

política e da politização da ecologia.  

Destes pontos se sobressai a necessidade de romper e fundir os dualismos 

existentes e de perceber qual a forma exponencial de crescimento humano que 

poderá causar o colapso do sistema, ou seja, o modo de vida imposto e pautado 

pelo consumismo exagerado e desnecessário, sem no entanto, atrelar tudo apenas 

ao capitalismo, pois como já abordei os modelos de produção (capitalistas e 

socialistas) são insuficientes em resolver problemas sociais e ecológicos, isso por 

que, ambos sempre estão enraizados em modos de pensar dualistas e simplistas 

que na ilusão do controle e exploração da natureza acreditam na modernização e 

progresso.402 

Essa crença na modernização e progresso tendo por base o controle e 

exploração da natureza, foi o que culminou, a partir de 1950, na Grande Aceleração, 

especialmente, com foco neste estudo, pelo aumento considerável de barragens de 

represamento de rios, com a finalidade de construção de usinas hidrelétricas, 

gerando mais energia para as indústrias e residências.   

Foram alicerçados nestes pontos (levantando em consideração nossa 

presença no planeta, nosso modo de vida, os efeitos disso e principalmente, que 

nossas atitudes refletem e geram impacto no todo, em maior ou menor proporção, 

dependendo do caminho escolhido), que cheguei  a compreensão inicial de que a 

dinâmica das decisões políticas de construções das grandes usinas hidrelétricas no 

Brasil, pautaram-se no aumento exponencial da humanidade, na necessidade de 

desenvolvimento ancorado na industrialização e pelo consequente aumento da 

demanda pela produção de energia elétrica, o que levou ao término da construção, 

em 1979, da Usina Governador Bento Munhoz da Rocha Netto (UHE-GBM), base 

analítica deste estudo. 

 Cônscios de onde estamos situados ambientalmente, se fez imperativo 

discutir sobre o risco que criamos e para isso, a sustentação encontra sólida guarida 

na teoria da sociedade de risco, trazida por Ulrich Beck, apoiada pela análise da 

origem dos processos desenvolvimentistas, pela escolha da matriz energética 

                                              

402 DINIZ, op. cit. 2018. 
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brasileira e pela leitura das barragens hidrelétricas, em especial a UHE-GBM, como 

construções natuculturais.  

 Sobre a teoria de Beck, foram resumidas as cinco teses argumentativas, 

quais sejam: 1. Os riscos invisíveis e imperceptíveis que através de processos 

sociais de definição podem tornar-se visíveis e perceptíveis; 2. Situações sociais de 

ameaça nas quais as distribuições dos riscos ocorrem de maneira inversamente 

proporcional a distribuição de riqueza, porém, pelo chamado efeito bumerangue “os 

riscos da modernidade cedo ou tarde acabam alcançando aqueles que os 

produziram ou que lucram com eles”; 3. Os riscos da modernidade são big business, 

pois ao invés de romper com a lógica capitalista de desenvolvimento acaba que os 

riscos se tornam “um barril de necessidades sem fundo, indeterminável, infinito, 

autoproduzível”; 4. É a consciência do risco que determina sua existência, por isso a 

disseminação do conhecimento sobre os riscos é tão importante; 5. O que antes era 

apolítico torna-se político em sua essência pelos “efeitos colaterais sociais, 

econômicos e políticos”. Isso enseja no “potencial político das catástrofes” no qual a 

tentativa de prevenção pode provocar uma “reorganização do poder e da 

responsabilidade”.      

Da discussão proposta, se percebeu que “a sociedade de risco é uma 

sociedade catastrófica. Nela, o estado de exceção ameaça converter-se em 

normalidade”.403 A sociedade catastrófica é criada pela apropriação e modernização 

da natureza, sendo que os riscos são produtos de decisões humanas, sejam ações 

ou omissões. Nesta sociedade de risco a natureza “é transfigurada pela ação 

humana (não haveria mais, portanto, a “natureza pura”), é também socializada (pois 

todos são corresponsáveis por ela, assim como todos sofrem as consequências dos 

riscos).”404, o que torna os riscos internalizados pelo sistema e não uma causa. 

Deste conteúdo se abstrai que se vive em uma sociedade de risco, ou melhor, 

apropriando-se de conceitos de Latour405 e arranhando uma forma conceitual com 

visão natucultural, vive-se em um coletivo de risco onde a responsabilidade entre os 

atuantes deve ser compartilhada. Não existe somente risco causado pelo humano 

assim como não existe risco causado somente pela natureza, a relação é simbiótica 

em que causa e efeito se misturam. Compreender isso é essencial para a proposta 

                                              

403 BECK, op. cit. 2011, p. 28. 
404 LOOSE; CAMANA; BELMONTE, op. cit. 2017. 
405 LATOUR, B. op. cit., 2001, p. 228. 
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deste trabalho, tanto que aparenta que repito isso várias vezes, entretanto, são 

temáticas diversas que apontam na mesma direção.  

Continuando na sustentação da análise do risco que criamos, a Antropologia 

do Desenvolvimento considerou como “marco zero” do desenvolvimento e sua 

contraparte, o subdesenvolvimento, o discurso de Truman em 1949, sendo que essa 

abordagem foi imprescindível para a visualização de que o conteúdo do discurso se 

alinha muito mais ao sentido de desenvolvimentismo (política centrada no 

crescimento econômico, com participação firme do Estado, tendo por base a 

industrialização). Isso me fez intuir que as escolhas do passado, principalmente 

aquelas alinhadas a transformação e apropriação da natureza, pautada pelo viés 

meramente econômico, faz parte dos motivos que levaram a criação de alguns tipos 

de riscos que ensejam, de maneira finalística, a possibilidade de desastres 

socioambientais. Essa lógica de dominação e transformação da natureza em mais 

coisas como comida, roupas, habitação, veículos, hidrelétricas, etc, me faz perceber 

que a medida que o bem-estar impera, a população e sua longevidade aumenta, 

sendo necessário mais tecnologia, mais riscos e mais apropriação da natureza para 

manter esse regime, transformando-se em um ciclo vicioso. Aqui já fica nítida a 

correlação direta do desenvolvimentismo, com a teoria da sociedade de risco e com 

a emergência do Antropoceno.  

 Neste sentido, Arturo Escobar406 apresentou que o viés econômico do 

desenvolvimento criado pelo “sonho americano” se distanciou de qualquer 

possibilidade de manutenção do processo cultural existente, pois seria uma 

consequência lógica da modernização (com a utilização e dominação da natureza) o 

desaparecimento de culturas tradicionais. Ou seja, foi através do discurso da criação 

da riqueza e do bem estar da população, aliado com os grandes financiamentos, que 

desde 1950, grande parte das Usinas hidrelétricas do Brasil foram construídas, 

impactando a remoção de populações, mudando paisagens, destruindo culturas, 

criando riscos, etc. Warren Dean407 observa que o mais prejudicial de todos os 

programas de desenvolvimento possivelmente tenha sido o dos projetos hidrelétricos 

e, nesta banda, busquei abordar as consequências dessa prática desenvolvimentista 

de controle de rios (apropriação e modernização da natureza) como um importante 

fio condutor para a edificação de riscos para comunidades. 
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Logicamente que os avanços científicos e tecnológicos desse período foram 

impulsionados, e com isso melhorias significativas na saúde e em outras áreas, 

como a energética, foram vistas. Alguns autores apontam que existiu um “mal” 

necessário, e neste caso foi o desenvolvimentismo.408 Nessa discussão e análise, 

ficou evidente que o desenvolvimento é essencial ao ser humano, mas seu caráter 

meramente econômico é simplista, degrada e cria riscos, por isso, o 

desenvolvimento para atingir o nível adequado, inclusive o “comunitário”, deve 

obrigatoriamente, atender três dimensões simultâneas, quais sejam, dimensão 

econômica, dimensão ambiental e dimensão social, perfazendo-se também em 

“desenvolvimento sustentável.”409 Isso é o ideal, contudo o cenário existente é o 

construído pautado no passado, e por mais importante que seja para a economia, 

saúde e conforto da população, trouxe como consequência um “coletivo de risco” 

que agora precisamos lidar com ele, em especial com o risco de desastres 

socioambientais provenientes de rompimento de barragem hidrelétrica. 

 A abordagem, como base argumentativa pragmática, sobre as escolhas 

políticas da matriz energética brasileira (ainda com a base de utilização nas energias 

não renováveis) e a construção de usinas hidrelétricas (preponderante nas energias 

renováveis utilizadas) serviu para criar o debate sobre como o discurso de 

convencimento desenvolvimentista, existente até os dias atuais, foi propulsor desse 

modelo, e ainda, alcançar um patamar crítico diferenciado, incluindo a análise do 

risco criado sobre os grandes projetos de tecnologia de força bruta (hidrelétrica), 

diversamente da maior parte dos estudos já realizados, que tem maior foco de 

interesse nos impactos socioambientais.  

Sabendo que “energia é um ingrediente essencial para o 

desenvolvimento”410e a energia gerada pelas hidrelétricas é limpa e renovável, 

aparenta confuso não apoiar essa ideia, por isso, referendei alguns estudos que 

apontaram os vastos impactos socioambientais gerados pelas grandes usinas, 

ocorridos desde as suas construções e se perpetuando no tempo. Além disso, um 

grande ponto de destaque nesta obra foi a inserção da “categoria risco” na análise 

dos impactos causados pelas hidrelétricas no contexto do Antropoceno, ou seja, 

                                                                                                                                               

407 DEAN, op. cit. 1996, p. 309. 
408 BRESSER-PEREIRA, op. cit. 2014. 
409 FREITAS, C. C. G.; KÜHL, M. R., op. cit. 2013. 
410 GOLDEMBERG, op. cit. 2000. 
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acrescentei um fator importantíssimo que é o risco de desastres socioambientais 

ocasionados por possível rompimento da barragem. Como já demonstrei, se vive 

numa sociedade de risco na qual não é possível se alicerçar na tecnologia como 

certeza absoluta de que os cálculos de engenharia sempre irão funcionar, pois 

existem fatores incalculáveis.  

 Neste bojo, mister saber que foi após a segunda guerra mundial, sob o 

argumento de superar o “subdesenvolvimento” e sair do “terceiro mundo” que o 

Brasil adotou a exploração de recursos naturais, em especial, através da dominação 

dos rios e construção de hidrelétricas, como estratégia de desenvolvimento 

econômico, fazendo o país ser hoje “um dos maiores construtores de barragens 

mundiais e o segundo país que mais gera energia hidrelétrica no mundo, atrás da 

China, com a hidroeletricidade representando 12,6% do total de energia consumida 

domesticamente e 68,1% da eletricidade do país”.411  

 Verificou-se que a matriz energética mundial é formada, em sua grande 

maioria (mais de 80%), por fontes não renováveis e que geram grande poluição, 

como o petróleo, carvão e gás natural. Em contrapartida, o Brasil, mesmo tendo sua 

matriz energética alicerçada também em fontes não renováveis, desponta em 

relação global com a utilização de energias renováveis, preponderantemente com a 

utilização de recursos hídricos, apoiado nos discursos de convencimento 

desenvolvimentistas atrelados ao conceito de energia renovável. 

 Ponto pacífico nos discursos políticos de convencimento para a construção de 

grandes barragens hidrelétricas é o benefício criado para a população local, 

empregos, desenvolvimento e progresso local e regional. Isso desde a grande 

expansão de construções de barragens que ocorreu nos anos de 1930 e 

principalmente após 1950412, até os tempos mais atuais, como demonstrei no estudo 

sobre a construção, ocorrida entre os anos de 2008 e 2012, da Usina Hidrelétrica de 

Mauá, localizada entre os Município de Telêmaco Borba e Tibagi, estado do Paraná. 

No entanto, ficou demonstrado que “a construção de UHEs apresenta efeitos 

gerais modestos e não transforma as economias locais”,413 enfatizando que 

enquanto a construção ocorre, o aumento do emprego formal é estimulado, mas isso 

acontece apenas em curto prazo, assim como as receitas municipais tendem a 
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aumentar nos dois primeiros anos e depois se estabilizam. Isso importa por quebrar 

com o discurso que toda construção de Usina Hidrelétrica ensejará necessariamente 

em desenvolvimento econômico e melhoria para a comunidade. 

Agora, se o discurso desenvolvimentista consegue relativizar, naturalizar e até 

desconstruir a visibilidade de impactos socioambientais causados pelas grandes 

hidrelétricas, colocando a sua construção como obrigatória pela necessidade de 

energia e desenvolvimento econômico, em contrapartida, a percepção dos riscos 

criados se torna cada vez mais presente, notadamente ao comparar a classificação 

de risco dos grandes empreendimentos hidrelétricos com as recentes barragens 

rompidas no estado de Minas Gerais, localizadas nos municípios de Mariana 

(barragem de Fundão) e Brumadinho (barragem da Mina Córrego do Feijão), e 

constatar que a classificação é idêntica, ou seja, “baixo” em relação à categoria de 

risco e “alto” em relação ao dano potencial associado.  

Talvez seja o momento da pressão natucultural envolta pelo conceito de 

Antropoceno tomar frente nesta discussão e alicerçado em dados que demonstrem a 

impossibilidade de total eficácia dos cálculos, tanto quanto a segurança da 

construção de barragens como em relação a finalidade de gerar energia elétrica 

(como é o caso da recém construída e gigante hidrelétrica de Belo Monte, que tudo 

indica sua inviabilidade próxima)414, sejam ofertados questionamentos como: Será 

que não existe outra alternativa energética mais adequada que não ocasione tanto 

impacto socioambiental? Quais os interesses por trás de grandiosos projetos assim? 

O risco criado é mesmo necessário? Como vamos trabalhar com esse risco? Essas 

perguntas são necessárias para que o pensamento natucultural ganhe forma, o 

desenvolvimento não seja arquitetado apenas na economia e se crie o real 

comprometimento em trabalhar com esses problemas criados. 

 Quando discorri sobre as barragens hidrelétricas como projetos natuculturais, 

fiz questão de apontar diversos exemplos de rompimentos de barragens desta 

natureza para consolidar o entendimento de que não existe barragem totalmente 

segura, ou seja, é impossível através de cálculos de engenharia prever todos os 

cenários possíveis e imagináveis, por isso, após a superação dos dualismos e da 

imposição de culpa, com a percepção de que a responsabilidade pelas falhas deve 

ser dividida entre os vários atuantes do processo (responsabilidade compartilhada), 
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podemos considerar a busca de soluções, pelo que, a preparação de todos para um 

possível e futuro colapso é medida urgente e imperiosa. 

 Ficou visível que a hibridização natucultural correspondente a modernização 

da natureza através da construção de grandes projetos em tecnologia de força bruta 

impõe importantes alterações no espaço natural, o que por consequência, torna-se 

um perigo ao subestimar a força e energia da própria mudança imposta. Ilógico 

dessa maneira referendar desastres provocados pelo rompimento de barragens, 

como antes era usual, depositando a responsabilidade na força da natureza. Posso 

dizer, então, que as ações antrópicas quanto a construção de barragens e 

represamentos de água (modernização da natureza) criam objetivamente o risco de 

seu rompimento e impactos a todos, humanos e não humanos, que estiverem em 

seu caminho à jusante.  

 Aprofundando nessa relação natucultural, como base analítica, realizei uma 

imersão sobre a Usina Hidrelétrica Governador Bento Munhoz da Rocha Netto 

(UHE-GBM), ou como popularmente é conhecida Usina Foz do Areia, aferindo que 

sua construção, encerrada no ano de 1979 não abrangeu qualquer preocupação 

com variáveis ambientais, pois essas somente foram inseridas nos planos de 

desenvolvimento do setor elétrico em 1989, devido as pressões advindas da “virada 

ambiental” e que ensejaram a criação do Movimento dos Atingidos por Barragens 

(MAB), de leis ambientais e requisitos para financiamento de projetos dessa 

natureza.   

 Aferiu-se também que a escolha dessa Usina Hidrelétrica como paradigma de 

estudo se deu pela sua localização e, sobretudo, pela classificação como “baixo” em 

relação à categoria de risco e “alto” em relação ao dano potencial associado. Isso 

quer dizer que o risco de rompimento, de acordo com os requisitos para a 

classificação das barragens, é pequeno, porém se isso chegar a acontecer, os 

danos que serão provocados serão enormes, como se observou com as barragens 

rompidas no estado de Minas Gerais, localizadas nos municípios de Mariana 

(barragem de Fundão) e Brumadinho (barragem da Mina Córrego do Feijão), que 

possuíam a mesma classificação. O risco alto em relação ao dano potencial 

associado fica claro quando se constata que o barramento possui 160 metros de 

altura e um comprimento de 828 metros, suportando uma quantidade imensa de 

água. Além disso, é a primeira de uma sequência de 6 grandes usinas hidrelétricas 

(Foz do Areia, Segredo, Salto Santiago, Salto Osório, Salto Caxias e Baixo Iguaçú), 
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e conforme se acredita, assim como consta no PAE da Usina, o possível 

rompimento da barragem, em caso de a represa estar em sua cota máxima de 

volume de água, pode desencadear um efeito dominó de rompimentos em todas as 

usinas que seguem o rio Iguaçu, provocando impactos imensuráveis.  

 Não se objetivou comprovar essa suposição e por isso restringi a análise aos 

municípios localizados a jusante da Usina (Pinhão, Bituruna, Reserva do Iguaçu, 

Coronel Domingos Soares e Mangueirinha), em que o possível rompimento da UHE 

causará impacto socioambiental considerável, principalmente em relação aos não-

humanos que encontram refúgio ao longo do rio. Essa situação, por si só, já 

justificaria o estudo, mas corroborando com a importância do mesmo, constatou-se a 

existem pelo menos 885 benfeitorias415, em sua maioria casas (sem saber ao certo o 

número de habitantes), localizadas à jusante da Usina e que provavelmente serão 

destruídas em caso de rompimento, além, é claro, da rodovia PR-170, a qual foi 

pavimentada por sobre a barragem, o que importaria na interdição total daquele 

trecho da rodovia. 

Constatou-se a existência de alguns estudos416 que abordaram o reservatório 

da UHE-GBM para discorrer sobre os impactos ambientais, sociais e econômicos. 

Em contraponto, o levantamento bibliográfico demonstrou que são ainda tímidos os 

estudos que abordem as regiões à jusante, e quando isso ocorre, sua abordagem 

normalmente não se alinha aos riscos proporcionados pela barragem, talvez isso 

seja motivado pela crença na segurança trazida pela tecnologia, conforme já abordei 

anteriormente e exatamente o que aqui contrapus. 

Atualmente a UHE-GBM é a maior usina hidrelétrica de todo o Rio Iguaçu, 

com uma capacidade de 1.676 MW de potência instalada, possuindo um dos 

maiores reservatórios do Sul do Brasil, com capacidade de armazenar 5.779 milhões 

de metros cúbicos de água. Seu reservatório abrange uma área de 139 quilômetros 

quadrados quando atinge o nível máximo normal de 742 metros em relação ao nível 

do mar, isso demonstra sua opulência e também o potencial estrago que pode 

                                              

415 COPEL, op. cit. 2019. 
416 Cito: ADLOFF, C. T. et al. Analysis of the phytoplankton community emphasizing cyanobacteria in 
four cascade reservoirs system of the Iguazu River, Paraná, Brazil. RBRH, [s. l.], v. 23, 2018; 
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Laranjeiras do Sul, 2017; PEDROZO, K. impacto das alterações climáticas na geração de energia 
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Federal do Paraná, Curitiba, 2017. 
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acarretar com um possível rompimento. 

Fechando a análise até aqui, se pode compreender que o processo histórico 

pautado pelo desenvolvimentismo e pela necessidade de energia elétrica, que 

vinculou a modernização, domesticação e transformação da natureza em grandes 

projetos natuculturais de tecnologia de força bruta, gerou como consequência 

inúmeros impactos socioambientais e criou o coletivo de risco que se torna visível na 

emergência do Antropoceno, materializando-se, neste estudo, através da Usina 

Hidrelétrica Foz do Areia (UHE-GBM). Assim, não se questiona a necessidade de 

energia, pois é sabido de sua importância para o desenvolvimento, nem questiona-

se a capacidade técnica de engenheiros/as ou a capacidade dos/as 

empreendedores/as e funcionários/as, muito pelo contrário, se tudo até agora está 

adequado é em razão de excelentes profissionais, contudo, existem fatores que não 

são passíveis de cálculos, como abalos sísmicos imprevistos, enchentes repentinas 

e que extrapolem as previsões mais trágicas, ações terroristas, meteoritos, entre 

outros, por isso, a adequada percepção do risco e a preparação de todos para um 

possível rompimento é medida imperiosa.  

 É nesta conjuntura que se delineou o raciocínio para analisar e discorrer 

como encarar os cenários de riscos de desastres socioambientais provenientes de 

barragens hidrelétricas e as proteções existentes para isso, conteúdo que considerei 

primordial em direção a uma conclusão e que abordou a Polícia Militar do Estado do 

Paraná inserida na atuação de Defesa Civil, assim como de maneira implícita já 

apontou algumas estratégias e limites para o desenvolvimento comunitário. 

 Evidenciei que o sistema de Defesa Civil deve ser parte direta quando o 

assunto é prevenção, mitigação e preparação a possível rompimento de barragem 

hidrelétrica, situação que é profundamente ligada ao desenvolvimento adequado ou 

não da comunidade que reside a jusante das barragens, incluindo neste cenário a 

preocupação com humanos e não humanos. Além disso, a conscientização, 

preparação e mobilização da comunidade é peça fundamental para o 

desenvolvimento comunitário, isso porque se busca tornar a comunidade mais 

protagonista em relação a proteção e compreensão a desastres socioambientais, 

quebrando várias dualidades existentes e levando-a a construção natucultural da 

prevenção formal e informal sobre o tema.  Ademais, a Defesa Civil não se estrutura 

em si mesma, mas tem braços de sustentação em diversos órgãos, instituições e 

principalmente em toda a comunidade, por isso o lema é: “Defesa Civil Somos 
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Todos Nós”.    

 Aprofundei os estudos nesta temática, analisei e discorri sobre a segurança 

de barragens, de modo a constatar que foi somente em 2010, com a aprovação da 

Lei 12.334 (estabeleceu a Política Nacional de Segurança de Barragens – PNSB, e 

criou o Sistema Nacional de Informações sobre Segurança de Barragens - SNISB) 

que se estabeleceu um marco legal de pensamento e preocupação com a questão, 

advindo grandes inovações normativas por parte dos diversos órgãos fiscalizadores. 

Aferi também que as mudanças legais e atitudinais mais eficientes somente ocorrem 

após desastres de grande magnitude e com grande número de mortes humanas, 

vinculando a evolução legislativa, quanto a desastres socioambientais, a critérios 

antropogênicos. Essa situação fica ainda mais visível com a aprovação da Lei 

Federal nº14.066, datada de 30 de setembro de 2020, que alterou a Lei Federal nº 

12.334/2010 e que foi motivada pela apresentação do projeto 550/2019, o qual 

fundou-se no desastre socioambiental causado pelo rompimento da barragem da 

Mina Córrego do Feijão, da Vale do Rio Doce, em Brumadinho-MG. Essa mudança 

se caracteriza, em minha visão, como positiva, essencialmente por apontar para um 

teor mais preventivo, participativo e transparente para a população, situação que vai 

ao encontro do conteúdo até aqui defendido. Ademais, estancou algumas 

discussões existentes e diminuiu o jogo de empurra-empurra de responsabilidades.  

 Algo que se demonstrou importante com a legislação de 2010 foi a criação do 

SNISB que “é uma plataforma informatizada de suporte à PNSB e tem como objetivo 

registrar as condições de segurança de todas as barragens localizadas no território 

nacional, independentemente do seu uso e de seu enquadramento na lei.”417 Esse 

sistema, que foi implementado e a ANA tem a responsabilidade de organizar e gerir, 

tem fundamental importância no contexto apresentado, principalmente quanto ao 

acesso a informação por parte de toda a sociedade.  

Constatei que o SNISB precisa ser drasticamente aperfeiçoado e 

adequadamente alimentado, pois, a maior parte das barragens cadastradas 

apresentam dados mínimos, que não permitem sequer verificar a sua sujeição aos 

ditames da Política Nacional de Segurança de Barragens (PNSB), situação 

completamente diversa das barragens destinadas a hidroeletricidade. Isso deve-se, 

provavelmente, pelo fator econômico atrelado aos empreendimentos desta 

                                              

417 PERSECHINI, M. I. M. et al. op. cit. 2015. p. 21. 



202 

 

categoria, os quais não apresentam dificuldades profissionais técnicas de 

informações e adequações as mudanças legislativas relacionadas à Segurança de 

Barragens. Esse foi ponto essencial de análise e de escolha em trabalhar com a 

UHE-GBM, pois se não há dificuldades, não existe motivo plausível para a não 

implementação adequada dos instrumentos de segurança e preparação da 

comunidade. 

  Durante a análise jurídica sobre a segurança de barragens, foi realizado uma 

abordagem a legislação e sua recente modificação, de modo não muito 

aprofundado, mas que possibilitou sustentar a Defesa Civil e outras instituições 

vinculadas, como a PMPR, como proteções a desastres socioambientais. Quanto as 

modificações, verificou-se que foram alterados ou acrescidos pela recente legislação 

o fomento a prevenção e a definição de procedimentos emergenciais com atuação 

conjunta, sendo isso uma evolução positiva que se alinha ao novo paradigma de 

Defesa Civil e a forma preventiva que a PMPR deve atuar. Observou-se também a 

modificação e inserção de alguns conceitos, que aferi como circunstância positiva 

por fazer referência a uma análise socioambiental, mesmo que a visão 

antropogênica ainda seja gritante. Neste ponto, a maior crítica que apontei, mesmo 

visualizando a evolução legislativa quanto a segurança de barragens, foi a perca da 

oportunidade de quebra das dualidades e da inserção de uma visão natucultural na 

novel legislação. E isso se demonstra claramente quanto ao conceito de desastre, 

agora inserto ao texto legal, que obrigatoriamente inclui resultado negativo 

concomitante sobre ecossistemas e populações vulneráveis, e não um ou outro. 

Afirmo que numa análise natucultural, sem dualidades e contemplando as 

hibridizações de coletivos humanos e não humanos, não é possível pensar 

ecossistemas e populações separadamente, pois a simples construção da barragem 

já gerou seus impactos e subprogramas. Ademais, como já defendi aqui, importante 

ter em mente que os desastres são natuculturais com consequências 

socioambientais e essas consequências mesmo que aparentemente atinjam 

somente o ecossistema (meio ambiente), sem mortes humanas, sempre repercutem, 

mesmo que de maneira indireta, no social. 

Admirável também a inovação legislativa em acrescentar como fundamento 

da PNSB a transparência das informações, a participação da população nas ações 

preventivas e emergências, incluindo a elaboração e implementação do PAE (com 

acesso a seu conteúdo), o controle social, a segurança de barragens como 
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instrumento de alcance de sustentabilidade socioambiental e a responsabilidade 

objetiva do/a empreendedor/a para reparação de danos. Isso é essencial quando se 

pensa em protagonismo, proatividade e prevenção por parte da comunidade, o que 

se torna impossível sem o acesso à informação, sem a percepção do risco e sem a 

devida participação.  Incluímos nesses pontos admiráveis de inovação o aumento do 

grau de protagonismo do/a empreendedor/a, obrigado agora a realizar a 

implementação do PAE e a possibilidade de sanções em caso de não cumprimento 

de suas responsabilidades.    

Aferi, que as novas obrigações do/a empreendedor/a, na confecção e 

implementação do PAE, com a criação de programas de treinamento e divulgação 

para todos os envolvidos, incluindo as comunidades potencialmente afetadas, com a 

realização de exercícios simulados periódicos, provavelmente teve motivação pela 

dificuldade técnica e estrutural da defesa civil municipal em elaborar os Planos 

Municipais de Contingências (PLAMCON) relacionados às barragens. Quanto a isso, 

o relatório de Segurança de Barragens de 2019 realiza a recomendação de 

estruturação, nos três níveis de esferas de governo, de carreira própria da Defesa 

Civil, com objetivo de fazer frente a toda a demanda. Recomenda também o 

fortalecimento da articulação entre Defesa Civil, empreendedores/as e 

fiscalizadores/as para que se estabeleça uma maior integração entre o PNSB e a 

PNPDC, com especial foco na inter-relação entre o desenvolvimento do PAE 

(responsabilidade do/a empreendedor/a) e do PLAMCON (responsabilidade da 

Defesa Civil Municipal), o que deve agilizar a confecção destes documentos.  E, por 

fim, como medida de efetivação do constante nos documentos, que sejam realizados 

exercícios simulados. 

 Neste sentido, nada mais justo que seja o próprio empreendimento, que 

aufere lucros significativos, o maior impulsor do desenvolvimento sustentável 

comunitário e seguro, tendo por base a implementação adequada e correta do PAE, 

com esclarecimento e preparação de toda a comunidade, logicamente que com total 

participação da Defesa Civil e demais órgãos e instituições que servem de alicerce.  

Também analisei o objeto de estudo, a UHE – GBM, a qual tem como órgão 

fiscalizador a ANEEL e, conforme já foi relatado acima, por ser a Usina bem 

estruturada e economicamente rentável, não exististe qualquer dificuldade 

profissional técnica ou financeira, já possuindo o PSB e o PAE, assim como já 

passou por fiscalizações no ano de 2019, por força das normativas advindas pós-
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desastre de Brumadinho. Inobstante a existência documental, o exame detalhado do 

PAE da usina em tela, assim como a colheita de informações através de visitas e 

conversas, demonstra claramente que há um longo caminho para a perfeita 

efetivação da segurança à jusante da barragem em comento, principalmente quando 

me refiro à preparação da comunidade.   

Essa situação se evidencia, por parte do/a empreendedor/a, no discurso 

revestido numa mínima possibilidade de rompimento da UHE-GBM, assim como 

pela forma de pensar e acreditar que a não participação da população seja positiva 

por não gerar especulações e alardes desnecessário. Além disso, pela preocupação 

adstrita em elaborar os documentos deixando a defesa civil municipal com as 

demais responsabilidades (principalmente quanto a simulados). Outro ponto 

verificado foi a falta publicidade do PAE, o que já é uma exigência da Lei desde 

setembro de 2020, contudo até o presente momento (abril de 2021) não é uma 

realidade.  

Quando da análise minuciosa do PAE da UHE-GBM, independentemente de 

ser um documento técnico muito bem produzido, especialmente quanto a 

conhecimentos de engenharia, se notou uma não abrangência a outros cenários 

possíveis de rompimento a não ser pelo enchimento além do limite de capacidade 

do reservatório, pela chuva. Além disso, em minha visão, a linguagem não se 

apresenta adequadamente simples e ilustrativa para acesso da comunidade, não 

sendo efetivo em demonstrar o real cenário e muito menos de fomentar a 

consciência preventiva e a participação adequada dos envolvidos quanto a temática. 

Ademais, não se encontram neste documento as informações das estratégias 

adotadas para a evacuação de pessoas, caso necessário, em especial as que 

poderão estar na ZAS, além dos meios logísticos de alerta e divulgação que devem 

ser utilizados para isso. Também não se observa a definição das rotas de fuga e 

pontos de encontro seguros. Quanto aos treinamentos e simulados o documento 

simplesmente joga a responsabilidade para a Defesa Civil, e esse jogo só tem 

impacto negativo na própria comunidade, que primeiro não tem a informação 

adequada e segundo não tem condições de qualquer participação e preparo de sua 

própria segurança. Não é sem motivo que até o presente momento a comunidade 

envolvida nunca participou de qualquer simulação, e não seria espanto, a 

informação de que a comunidade não tem sequer a percepção do risco existente 

(sugestão de novo estudo). Realidades que precisam mudar para a implementação 
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efetiva da PNSB, possibilitando assim o desenvolvimento comunitário sustentável e 

seguro. 

Sobre isso, enfatizei que a crença de que a engenharia é infalível deve ser 

afastada e fomentado o raciocínio de que a interdisciplinaridade vinculativa a todas 

as áreas, entes, órgãos e pessoas envolvidas pode abordar muito melhor esse tema, 

proporcionando uma concepção adequada para prevenir e reagir a situações de 

desastre socioambiental. O que tentei deixar claro é que a atuação de todos deve 

ser conjunta, tanto em relação ao PAE quanto em relação ao PLAMCON, e que a 

Defesa Civil, e por conseguinte a PMPR, tem papel fundamental de articulação para 

que ocorra a interação e funcionamento adequado destes importantes instrumentos.  

O envolvimento desta obra com o PLAMCON teve a intenção em demonstrar 

que esse é um importante documento que deve refletir o planejamento e 

desenvolvimento real de ações preparatórias e de resposta a um possível desastre. 

Compete legalmente ao município e deve ser elaborado pela Defesa Civil local, com 

o apoio do Estado, apoio técnico da União e, logicamente, dos demais envolvidos no 

processo, dentro de suas capacidades, realizando o levantamento da área de risco, 

que é uma atividade iminentemente interdisciplinar e complexa. Quanto a isso 

levantei a crítica sobre a diferenciação entre o termo “área de atenção”, utilizado na 

ferramenta integrada ao SISDC (Sistema Informatizado de Defesa Civil), já existente 

no Paraná desde 2005, tentando facilitar e fomentar a realização dos PLAMCONs, 

com o termo “área de risco” que contém os requisitos técnicos e científicos 

adequados para ensejar a realização de um plano de contingência eficiente, mesmo 

que seja mais demorado e muito mais custoso, sendo que, a substituição simplista 

na boa vontade de buscar soluções práticas e rápidas pode ensejar na iatrogenia do 

sistema, ou seja, “quando os agentes que deveriam estar proporcionando o bem 

para a população acabam, pelo desconhecimento ou no afã de soluções práticas e 

rápidas, condenando-a a uma exposição maior, consequentemente a danos mais 

intensos de desastres.”418     

A orientação para elaboração de PLAMCON específicos de barragens, 

conforme se pode aduzir, existem desde setembro de 2016, quando foi lançado o 

Caderno de Orientações para apoio a Elaboração de Planos de Contingência 

Municipais para Barragens, e que, pelo que tudo indica, foi motivado pelo desastre 

                                              

418 PINHEIRO, EDUARDO GOMES, op. cit. 2016, p. 156. 
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de Mariana, inclusive contém um estudo de caso sobre o fato, situação que reforça a 

tese de que as inovações e preocupações com a segurança vem acompanhadas de 

desastres ou tragédias anteriores.  

O caderno citado, em minha percepção, contém algumas informações de 

dúbia interpretação que favoreciam a existência do jogo de empurra-empurra de 

responsabilidades entre empreendedor/a e poder público municipal, principalmente 

quanto ao conteúdo de elaboração do PAE e PLAMCON. Contudo as alterações 

proporcionadas pela Lei Federal nº 14.066/2020 em relação a lei da PNSB, faz 

acreditar que essa problemática esteja sepultada, isso porque, a inovação trouxe de 

maneira explicita o que deve constar no PAE e deixou claro a maior abrangência da 

responsabilidade do/a empreendedor/a. Assim, todos os elementos tidos como 

básicos (a identificação do cenário de risco, incluindo a identificação da área de 

impacto potencial e a identificação da população vulnerável, a definição do sistema 

de monitoramento e alerta, definição de um sistema de alarme, estabelecimento de 

rotas de fuga e pontos de encontro e o plano de comunicação a autoridades e 

serviços de emergência) para a elaboração do PLAMCON e que antes eram de 

desenvolvimento por parte do/a empreendedor/a por entendimento de 

responsabilidade social e ambiental, agora são responsabilidades expressas na 

Política Nacional de Segurança de Barragens, bastando apenas a sua plena 

efetivação. 

Especificamente aos PLAMCON dos municípios a jusante da UHE-GBM 

(Pinhão, Bituruna, Reserva do Iguaçú, Mangueirinha e Coronel Domingos Soares) 

constata-se que, mesmo existindo a orientação desde 2016, somente na reunião (2ª 

Campanha de Segurança de Barragens da ANEEL) ocorrida em data de 15 de 

agosto de 2019, da qual participei, é que iniciaram os trabalhos para o planejamento 

e desenvolvimento deste importante documento. O teor da reunião demonstrou que 

o caso do Desastre de Brumadinho (rompimento de barragem) foi um divisor de 

águas, e que essas fiscalizações, assim como a necessidade de revisão de 

documentos e a elaboração de PLAMCON específico de barragem, advieram disto, 

robustecendo a tese de mudanças somente após a ocorrência de desastres de 

grande envergadura.  

Essa reunião foi primordial para se constatar, de acordo com os discursos 

dos/as próprios/as participantes, que a maior dificuldade para a articulação entre 

defesa civil municipal, ANEEL, empreendedores/as, defesa civil estadual e 
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municipal, Bombeiros/as e outros órgãos de proteção para a elaboração do 

PLANCON recai na função de Coordenador de Defesa Civil Municipal ser cargo 

político, de livre nomeação, ocorrendo mudanças concomitantes, o que muitas vezes 

resulta no reinício dos trabalhos do marco zero, principalmente quando o 

coordenador nomeado não entende do assunto ou ocorrem novas eleições. Além 

disso, na minha percepção, ficou visível durante essa reunião, que alguns 

representantes da defesa civil de municípios a jusante de barragens não tinham 

nenhuma noção da existência do risco causado pela Usina, o que provavelmente 

também deve ocorrer por parte da população, situação que atrelo a uma crença na 

segurança proporcionada pela engenharia, o que se materializa na frase dita por um 

bombeiro, na mencionada reunião: “não se preocupem, vamos trabalhar com 

tranquilidade, uma barragem dessa nunca vai romper.” 

A intenção nesta obra também abrangia a análise dos PLAMCON dos 

municípios a jusante da UHE-GBM, contudo, até o presente momento os mesmos 

não foram concluídos. O último contato realizado com a Defesa Civil Estadual, já no 

ano de 2021, foi de que alguns municípios iriam realizar a apresentação do 

documento em data de 30 de março de 2020, porém em virtude da pandemia 

provocada pelo Coronavírus (COVID -19), as reuniões não foram realizadas e não 

havia previsão final para isso, agregando-se a problemática de que com as eleições 

de 2020 muitos coordenadores municipais de defesa civil foram substituídos. Foi 

relatado também que agora com a mudança da Lei Federal 12.334/2010 seria 

verificado o prazo para a adequação dos PAE’s, contudo, mesmo com a alteração 

legislativa ainda será necessário a elaboração do PLAMCON específico de 

barragem, de cada município a jusante da Usina. Neste ponto, acredito que uma 

fusão destes instrumentos (PAE e PLAMCON) em um documento único, construído 

coletivamente, sob responsabilidade do empreendimento e coordenação da Defesa 

Civil, possa render mais frutos do que o modelo atual, que se arrasta no tempo sem 

efetivação. 

Fechando esse tópico, em minha percepção, tanto o/a empreendedor/a 

quanto a defesa civil, e aqui incluo os/as Bombeiros/as, têm uma crença que o 

planejamento sem a participação da população é favorável para não provocar 

“alarde desnecessário”, situação que reforço posicionamento contrário e que a novel 

legislação já chancelou no mesmo sentido. Fica evidente que, além da população, 

muitos envolvidos devem participar deste processo, como é o caso da própria 
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Polícia Militar e dos seus diversos Batalhões, como exemplo, o Batalhão de Polícia 

Ambiental, o Batalhão de Polícia Rodoviária e os Batalhões de Área, que serão os 

primeiros chamados e empregados em caso de desastre socioambiental.   

 A maneira construtiva discursiva até aqui aparenta certa inversão lógica face 

o título do estudo, no qual a Polícia Militar aponta como protagonista e seria comum 

à sua abordagem já no início. Contudo, se fez necessário toda a explicação anterior 

para inserir a PMPR como uma proteção a possível desastre socioambiental 

envolvendo a UHE-GBM. Mesmo assim, pensar instituições policiais militares como 

proteções, neste cenário, foge à regra quanto ao pensamento doxal sobre polícia, 

ainda mais quando se atrela a essa a imagem meramente repressiva. Por isso, foi 

imprescindível realizar uma breve explanação sobre a polícia de maneira geral, para 

somente depois do conteúdo consolidado, abordar especificadamente a PMPR e 

inseri-la como uma proteção a desastres. 

 Neste mote foi demonstrado de maneira histórica, as mudanças conceituais 

do termo polícia, podendo afirmar que atualmente, com a admissão de valores 

liberais, esse conceito atingiu a dimensão de garantidor da Ordem e Segurança 

Pública, ensejando garantia aos direitos e liberdades individuais, perfazendo o 

Estado de Direito.419  Além disso, alguns autores como Bittner420, Afonso421, 

Goldstein422 e Karpinski423 se debruçaram sobre o intrincado conceito e função da 

polícia para deixar claro que essa instituição sempre existiu, fazendo parte da 

evolução da civilização, sendo que sua natureza, função, personificação, missão, as 

instituições envolvidas e sua importância são de extrema complexidade analítica. 

Suas responsabilidades abarcam e se movimentam entre a simples e positiva 

prevenção, como uma informação ou presença física, e a mais cogente, severa e 

negativa repressão, como a utilização de força letal, de maneira 

surpreendentemente rápida, exigindo do policial uma enorme resiliência.   

Dentro das análises sobre polícia, e motivados com o fato de que as Ciências 

Policiais foram incluídas como área de conhecimento no rol das ciências estudadas 

no Brasil, situação que pode superar diversas dificuldades antes impostas a algumas 

pesquisas, me arrisco em colaborar, entendendo que o conceito de Polícia, para 

                                              

419 AFONSO, op. cit. 2018. 
420 BITTNER; PINHEIRO, op. cit. 2003, p. 24. 
421 AFONSO, op. cit. 2018, p. 215. 
422 GOLDSTEIN; ROLLEMBERG, op. cit. 2003, p. 37. 
423 KARPINSKI, op. cit. 2013, p. 22 e 23. 
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atingir plena eficácia a que se destina, dentro do contexto atual, deve abranger o 

seguinte: ser uma instituição pública permanente, com regramento próprio, 

possuidora de autonomia, com foco em proporcionar segurança pública efetiva a 

população e ser legitimada por esta, isso compreendendo a necessidade de garantia 

dos direitos fundamentais e individuais, da cidadania e dos direitos humanos, além 

de ser vinculada a comunidade na busca pela qualidade de vida local, traduzindo-se 

na busca do desenvolvimento comunitário. Logo se vê que o caminho ainda é longo. 

 Quanto a importância da Polícia, essa é inegável, sua presença é essencial 

principalmente em momentos de crises, crimes, desastres socioambientais e todo 

tipo de desordem, pois depende dela, de forma complementar a própria 

comunidade, principalmente por deter o monopólio da utilização legal da força, a 

segurança pública. Além disso, a polícia é extremamente importante para a 

manutenção da organização social buscando a ordem pública, a paz social e, por 

fim, à sadia qualidade de vida a que todas as pessoas têm direito. 

 Especificamente sobre a PMPR, trouxe a informação a respeito de sua 

organização e destinação, sendo que, pelo contido da Lei Estadual 16.575/2010 (Lei 

de Organização Básica da PMPR) uma de suas funções ou destinações básicas 

compreende a execução de atividades de defesa civil. Por isso, o Corpo de 

Bombeiros, que integra o organograma da PMPR, no ano de 2005 criou, dentro de 

cada Grupamento e Subgrupamento Independente, a “B/8” - seção de assuntos de 

Defesa Civil, para tratar especificamente sobre o tema, visto a crescente 

importância. 

Discorri também sobre a estruturação e hierarquização da instituição, de 

forma a criar a percepção espacial de quais são as forças da PMPR que atuarão em 

uma situação de possível desastre socioambiental envolvendo a UHE-GBM, assim 

como quais forças atuam de maneira preventiva quanto à Segurança Pública local e 

prevenção à desastres. Ficou demonstrado que nos municípios de Pinhão, Bituruna, 

Coronel Domingos Soares, Mangueirinha e Reserva do Iguaçú, banhados pelos 

aproximadamente 210 km de extensão do rio Iguaçú, à jusante da Usina, pelo 

menos uma equipe policial militar atua na região. Já em relação aos bombeiros/as, 

somente a cidade de Pinhão possui um Posto de Bombeiro Voluntário, não existindo 

estrutura nos demais municípios. Isso evidencia que, em caso de necessidade de 

atendimento, deverá ocorrer mobilização de efetivos, tanto de bombeiros/as como 

de policiais militares, de cidades maiores, para dar o suporte.  
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 Apurou-se que fisicamente, no município de Pinhão está sediado o 4º Pelotão 

da 1ª Companhia do 16º BPM e um Posto de Bombeiro Comunitário. Nos Municípios 

de Reserva do Iguaçú (área do 16º BPM), Coronel Domingos Soares e Mangueirinha 

(ambos área do 3ºBPM) se apresentam fisicamente somente um Destacamento 

Policial Militar, sem estrutura de Bombeiros Militares. Já a cidade Bituruna possui 

somente a estrutura do 2º Pelotão da 1ª Companhia do 27º BPM. Como se observa, 

a estrutura policial militar está presente em todos os municípios, mesmo que de 

maneira precária, pois alguns Destacamentos contam com apenas 01 policial militar 

de serviço por dia, contudo, como já relatado, a estrutura e efetivo do Corpo de 

Bombeiro é ainda mais enxuta e abrange, de maneira física, somente grandes 

centros, tendo que realizar deslocamentos para atendimentos em caso de 

necessidade em municípios menores. Outro ponto essencial que foi observado é o 

grande retalho de competências a ser considerado quando ficam em evidência as 

comunidades a jusante da UHE-GBM, sendo necessário o envolvimento de muitos 

comandos distintos. (16º BPM, 3º BPM, 27º BPM, 12º GB, 2º SGBI e 2º GB) 

 Completando essa dificuldade e necessidade de articulação existem dois 

Batalhões especializados e que tem atuação importantíssima no cenário em análise, 

o Batalhão de Polícia Rodoviária e o Batalhão de Polícia Ambiental. O primeiro se 

torna visível a população em relação ao policiamento nas rodovias, sendo que 

inclusive a PR-170, passa sobre a barragem da UHE-GBM. O segundo quando 

realiza atividades preventivas e repressivas as comunidades ribeirinhas à jusante da 

UHE, em relação a proteção ao meio ambiente, com especial atenção a pesca no rio 

em foco.  

 Com a compreensão da presença física da PMPR na área estudada, foi 

necessário estabelecer o vínculo da instituição com a filosofia de Polícia 

Comunitária, e para isso apontei que após o fim do Estado Novo, a PMPR, foi 

redirecionada para prover também a segurança do cidadão e não mais somente a 

proteção do Estado. Foi essa mudança que contribuiu para que, no ano de 1993, 

fossem dados os primeiros passos na implantação da filosofia e estratégia 

mencionada, através do Projeto POVO, e em 1994, com a Patrulha Escolar 

Comunitária. Já no ano de 2000 foi elaborada a Diretriz nº 004, (Diretriz Geral de 

Planejamento e Emprego da PMPR) em que a Polícia Comunitária foi inserida como 

pressuposto básico no processo de planejamento, coordenação, execução e 

controle da missão constitucional da PMPR, ganhando força legal.  
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Como apontado, a Polícia Comunitária já existe como pressuposto a algum 

tempo, o que não significa dizer que essa nova filosofia está consolidada e 

funcionando perfeitamente, e muito menos que não existam resistências por parcela 

considerável de policiais que acreditam que ela não funciona. A experiência do 

próprio pesquisador nesta área demonstra que algumas formas pretéritas de 

tentativas de implantação da filosofia em comento foram frustradas pela falta de 

compreensão conceitual de quem detinha o poder de direção, além disso tentou-se 

uma mudança paradigmática impositiva, sem as explicações aprofundadas devidas 

e sem a motivação adequada, indo de maneira oposta aos próprios fundamentos da 

existência da Polícia Comunitária. Ao mesmo tempo, realizar atividades e projetos 

de Polícia Comunitária exige muito mais comprometimento, tempo, preparação, 

envolvimento e conhecimento analítico por parte dos/as policiais, para se trabalhar 

com a raiz dos problemas, o que muitos acreditam ser dispendioso demais e 

preferem acreditar nas falsas soluções momentâneas e simplistas, como a 

solicitação de mais viaturas e mais policiais para a realização somente de 

“patrulhamentos preventivos ou patrulhamentos de rotina”, o que importante 

estudo424 já demonstrou não apresentar resultados significativos.  Ou seja, fazendo 

uma analogia, é como pensar hoje que a real prevenção e preparação da 

comunidade para possível desastre socioambiental envolvendo a UHE-GBM é 

desnecessária alegando a “sociedade de certeza” calcada na previsibilidade dos 

cálculos de engenharia, afastando a teoria trazida e difundida por Ulrich Beck.  

A Polícia Militar do Paraná, assim como as demais policiais militares 

brasileiras, passou e passa por processos de construções e desconstruções, hora 

estando mais fortemente vinculado aos interesses do Governo e outras, mais 

recentes, aproximando-se de uma relação comunitária, situação que demonstra uma 

transição na busca de formação e identidade institucional própria, que acredito, 

diante do conteúdo desta obra, deve abraçar ainda mais os fundamentos de Polícia 

Comunitária e Desenvolvimento Comunitário, com compreensão ambiental para 

realizar uma prevenção eficiente a situações de possíveis desastres natuculturais 

com consequências socioambientais.  

Por derradeiro, mas não menos importante, a escrita dissertativa abordou a 

Polícia Comunitária, que a meu ver, é um conceito interdisciplinar que se aplica 

                                              

424 KELLING et al., op. cit.1974. 
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indistintamente a comunidade e a diversas instituições, atrelando-o como estratégia 

organizacional de policiamento na consecução das finalidades da Segurança 

Pública. Para isso, discorri sobre a evolução das estratégias, quais sejam, a polícia 

tradicional, o policiamento estratégico e o policiamento orientado para o problema, 

demonstrando a ineficácia delas principalmente pela adoção do modelo reativo e 

pela pouca ou nenhuma importância dada a participação comunitária, não 

conseguindo controlar o crime e nem mesmo satisfazer o cliente que é o cidadão.  

O conceito de Polícia Comunitária, se perfaz numa fusão, ou melhor dizendo, 

numa hibridização entre o que é a polícia e o que é o comunitário, o que, a meu ver 

ingressa na lógica indissociável entre os dois conceitos face suas próprias 

finalidades. Sobre essa questão, é o conceito trazido por Robert C. Trajanowicz e 

Ronnie Bucqueroux o mais presente e adotado nas instituições policiais. 

Ainda sobre o conceito, muitos chefes de polícia apontaram suas importantes 

definições das quais observo pontos em comum, como por exemplo, a necessidade 

da existência da parceria entre a comunidade e a polícia, a mudança 

comportamental dos/as policiais no sentido de sentirem-se como prestadores de 

serviço aos cidadãos e a busca pela resolução de problemas pontuais de 

determinada localidade, os quais devem ser resolvidos pela comunidade com auxílio 

da polícia, e que não necessariamente sejam relativos a criminalidade.425 Neste 

sentido, imprescindível foi consolidar o entendimento que a Segurança Pública, não 

é sustentada pela polícia, mesmo que as forças policiais sejam necessárias. A 

Segurança Pública “é mantida, em primeiro lugar, por uma rede intrincada e quase 

inconsciente de controles e padrões voluntários entre as próprias pessoas, que elas 

próprias se encarregam de fazer com que sejam cumpridos”.426 É mantida, 

primeiramente, pelos já mencionados mecanismos informais de controle427 

instituídos e arraigados no subconsciente da comunidade. Astuto o texto 

constitucional ao mencionar que a Segurança Pública é dever do Estado, direito e 

responsabilidade de todos, pois evidente que mesmo a polícia, órgão mais visível do 

ente abstrato chamado Estado, não consegue estar em todos os lugares ao mesmo 

                                              

425 FERREIRA, C. A., op. cit. 1995, p. 56 e 57. 
426 ROLIM, op. cit. 2006, p. 76–77. 
427 Mecanismo Informal de Controle diz respeito à internalização dos valores e normas não escritas, 
pelo qual o indivíduo passa a se comportar diante do grupo. Ex: seguir a ordem de chegada em uma 
fila. Não existe norma escrita sobre isso, porém se alguém “furar” a fila, imediatamente os demais irão 
intervir para que essa norma seja cumprida. 
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tempo. Dessa forma, é possível entender que não são os cidadãos que devem 

cumprir um papel complementar ou secundário em relação às atividades prestadas 

pela polícia, mas completamente o contrário, ou seja, é a polícia que deve prestar 

um serviço secundário em relação ao papel dos cidadãos.   

Após essa compreensão conceitual, de maneira, acredito inédita, busquei 

analisar a Polícia Comunitária como estratégia para a construção natucultural da 

prevenção formal e informal a desastres socioambientais com foco no 

desenvolvimento comunitário. Falando de outra forma, trabalhei Polícia Comunitária 

como uma estratégia para o desenvolvimento comunitário em região com risco a 

possível desastre socioambiental. Neste cenário apontei a necessidade de trabalhar 

com um dos problemas contemporâneos que afeta essa relação, o distanciamento 

das pessoas, especialmente causado pelo medo e a desconstituição das 

comunidades428. Essa desconstituição quebra com as vinculações tradicionais 

inconscientes que favorecem a manutenção dos controles informais, fazendo com 

que mais pessoas deixem de cumprir com seu papel e consequentemente de 

realizar este importante controle, gerando um ciclo vicioso que afeta a segurança 

pública, no qual as pessoas se percebem cada vez mais sozinhas, desprotegidas e 

com medo e, por conseguinte, isolam-se mais. Essa situação gera um clamor pela 

necessidade de maior presença ostensiva dos/as policiais, acreditando que apenas 

essa presença seja capaz de trazer a proteção necessária, o que não é verdade. Por 

isso, um policiamento que inspire confiança na população, pode, através de 

mobilização social realizar o fortalecimento dos vínculos interpessoais e de certa 

forma resgatar as comunidades desconstituídas. 429  

Compreendendo que Polícia Comunitária é uma filosofia que se aplica 

indistintamente a todos os envolvidos, policiais ou não, e que tem propósito de 

fomentar a participação conjunta para a identificação, análise e reflexão sobre os 

problemas que afetam a comunidade, sejam eles diretamente ou indiretamente 

relacionados com a Segurança Pública, o que não atrela exclusivamente a 

problemas criminais, busca-se, com essa maneira inovadora de pensar, através da 

mobilização social, o fortalecimento dos vínculos da comunidade, o que faz emergir, 

quando adormecido, os mecanismos informais de controle, contribuindo para a 

resolução de muitos problemas relacionados ao medo, a desordem e outros. Além 

                                              

428 ROLIM, op. cit. 2006, p. 77. 
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disso, essa vinculação e mobilização permite trabalhar com uma gama quase infinita 

de ramificações de pequenos problemas que podem ser resolvidos com maior 

facilidade tendo por base a participação, o que, por conseguinte cria o sentimento de 

pertencimento, de comunidade, de identidade coletiva, favorecendo para a melhora 

da qualidade de vida local e ao desenvolvimento comunitário. 

Assim, ser o policial, ou a polícia de maneira geral, um elemento aglutinador 

ou então ser visto como “agente de desenvolvimento da comunidade”430 inaugura 

um novo patamar para a prestação do serviço de segurança pública, uma forma de 

verdadeira integração e proximidade entre polícia, comunidade e todos os outros 

elementos integrantes, com propósitos uníssonos em promover a cidadania, 

respeitar os direitos humanos e melhorar a qualidade de vida local, dentro do 

respeito absoluto ao indivíduo.  

Abordei rapidamente neste estudo, a psicologia social comunitária por 

perceber que essa nova área, assim como a Polícia Comunitária, aparenta ter 

emergido pela necessidade da análise das mesmas problemáticas, assim como 

aparenta compactuar de mesmos objetivos. Além disso um profissional desta área 

pode ser importante numa participação conjunta com a polícia na comunidade, 

sobretudo dentro do paradigma de estudo, compreendendo a comunidade a jusante 

da UHE GBM. 

Inseri também uma análise a respeito dos Conselhos Comunitários de 

Segurança (CONSEG) e dos Núcleos Comunitários de Defesa Civil (NUDEC), tendo 

em vista que seus propósitos se adequam e fazem parte da Polícia Comunitária. 

Neste sentido verificou-se que o CONSEG tem como objetivo realizar a mobilização 

e congregação de forças da comunidade para analisar e discutir os problemas locais 

(municipais) de segurança pública, sendo uma realidade no Estado do Paraná com 

123 Conselhos ativos. Já o NUDEC, ou o existente NUPDEC (em Santa Catarina), 

são constituídos para estimular a participação comunitária, sobretudo em ações 

preventivas, o que pode tornar as ações de defesa civil mais efetivas.  São formados 

por voluntários, que em sua maioria tem domicílio em área de risco e que eles 

multiplicam o poder de fiscalização em relação aos comportamentos inadequados da 

própria comunidade quanto a proteção aos desastres, sendo esse ponto essencial 

por estar em íntima sintonia aos, já mencionados, mecanismos informais de 

                                                                                                                                               

429 BRATTON; DENNIS, op. cit. 1998, p. 67. 
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controle. Acredito que a criação desse tipo de núcleo pode surtir resultados positivos 

se instituído adequadamente ao paradigma de estudo local, a UHE-GBM e em 

especial, aos moradores a jusante da usina. Infelizmente, até o presente momento 

não existe nenhum NUDEC ou NUPDEC criado e ativo no Estado do Paraná, sendo 

que em Santa Catarina existem 10. 

Evidente, por todo o conteúdo aqui trazido, que o envolvimento comunitário 

através do NUDEC ou NUPDEC tem consonância direta com os princípios de Polícia 

Comunitária e por isso, é relevante quando se pensa em desenvolvimento 

comunitário, pois aponta para a finalidade maior que é favorecer, com segurança, 

prevenção e preparação adequada, a qualidade de vida da população local. 

Entretanto, a realidade de consolidação desses núcleos, pelo menos no Estado do 

Paraná nos aparenta distante, por isso, a possibilidade de o próprio CONSEG ser 

conectado a temática da prevenção a desastres se torna mais crível e promissor. O 

CONSEG, nesta perspectiva, integra um novo patamar de envolvimento, 

abrangendo também, por ser um intermediário entre poder público e comunidade, a 

possibilidade “de atuar como um facilitador do processo de construção de 

comunidades sustentáveis sob a ótica do gerenciamento do risco de desastres.”431 

Merece destaque, nesta análise, a existência de dois CONSEGs pertencentes aos 

municípios que tem áreas de risco à jusante da UHE-GBM, os CONSEGs dos 

municípios de Pinhão e Reserva do Iguaçú. Esses são bem atuantes na área de 

Segurança Pública e, possivelmente, como a preparação devida, também podem 

atuar neste contexto proposto. Quanto aos outros três municípios com área a 

jusante da UHE-GBM (Mangueirinha, Bituruna e Coronel Domingos Soares) 

constatou-se que não possuem CONSEGs ativos.  

O que tentei esclarecer aqui é a importância da estruturação, seja através de 

CONSEG, NUDEC, ou NUPDEC, de conselhos ou núcleos que agreguem 

envolvimento e mobilização comunitária com a devida participação de todos os 

envolvidos, com destaque aos que tem responsabilidade (empreendedores/as – 

defesa civil - polícia), tudo isso com proatividade na discussão e resolução de 

problemas locais afetos à defesa civil, o que por consequência influenciam 

diretamente a ordem pública e a Segurança Pública.  

 Insta salientar que a estruturação ou ativação dos conselhos ou núcleos 

                                                                                                                                               

430 FILHO, op. cit. 2016, p. 50. 
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citados, por já existir embasamento legal ou mesmo exemplos vivos, facilita o 

processo, contudo não é imprescindível. É essencial no entanto, a visão agregadora, 

o fortalecimento da comunidade e seus vínculos, a mobilização social, o 

protagonismo do indivíduo social, a compreensão sobre risco, a participação de 

todos os elementos vivos da comunidade, a análise e discussão aprofundada dos 

problemas e a busca pela solução, o que indica a necessidade de apreensão de 

todo o conhecimento que até aqui trabalhei. Tudo isso fica alinhado com a filosofia 

de Polícia Comunitária e favorece o desenvolvimento comunitário sustentável.  

Essa pesquisa demonstrou que o Estado de Santa Catarina, mais 

especificamente a Polícia Militar de Santa Cataria, assim como o Corpo de 

Bombeiros, tanto nas produções acadêmicas como nas questões práticas relativas a 

temática de desastres socioambientais está mais adiantada, o que demonstra maior 

preocupação com a questão, pelo que, uma das várias obras nos chamou atenção e 

merece ser apontada aqui. Trata-se de dissertação de autoria de Rinaldo 

Nascimento Vicente432, a qual aborda e analisa o programa de ajuda humanitária da 

PMSC, implantando em 2011 e subordinado ao Comando de Policiamento Militar 

Ambiental. Inobstante a ótima abordagem do autor e sua visão da necessidade de 

trabalhar o assunto através de cursos específicos, o que acredito ser produtivo 

quando a abordagem alinha-se adequadamente à temática, a sua conclusão em 

realizar a capacitação a policiais específicos e que, em caso de desastres esses 

sejam chamados, merece severa crítica, pois em minha visão, todos/as os/as 

policiais e bombeiros/as devem ser capacitados/as, com maior importância aos que 

trabalham em áreas com possíveis ocorrências de desastres.  

Todo o conteúdo aqui disposto permite afirmar a necessidade de uma Polícia 

mais comunitária e situada ambientalmente na construção natucultural da prevenção 

formal e informal a desastres socioambientais, possibilitando o desenvolvimento 

comunitário. Melhor dizendo, a compreensão com exatidão das escolhas pretéritas 

alicerçadas na falsa previsibilidade da “sociedade de certeza” e pautadas no 

desenvolvimentismo, com a dominação e modernização da natureza, em especial 

dos rios, para a construção de grandes projetos de tecnologia de força bruta, como 

                                                                                                                                               

431 DUARTE; MARGARIDA; NASCIMENTO, op. cit. 2008, p. 144. 
432 VICENTE, RINALDO NASCIMENTO. O programa de ajuda humanitária da Polícia Militar de 
Santa Catarina: desafios à segurança pública. 177 f.  2018. Dissertação - UNIVERSIDADE 
FEDERAL DE SANTA CATARINA, Florianópolis-SC, 2018. Disponível em: 
https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/187814. Acesso em: 6 jun. 2020. 
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as usinas hidrelétricas, consolidado maiormente durante a Grande Aceleração do 

Antropoceno, nos insere em um coletivo de risco em que a possibilidade de 

desastres socioambientais, sobretudo de rompimentos de barragens, são cada dia 

mais presentes e afetam a comunidade. Diante disso, uma abordagem natucultural 

que rompa os dualismos existentes e realize a fusão da dicotomia entre natureza e 

cultura, considerando as hibridizações resultantes entre humano e natureza, tem a 

capacidade de alforriar-se do ciclo vicioso causado pela imposição da culpa e isso 

possibilita problematizar, envolvendo todos os atuantes, com foco em lidar de 

maneira eficiente com o risco existente. De igual maneira, é necessário à polícia 

uma forma de pensar e atuar diferente, com foco principal na prevenção e na 

participação de todos os envolvidos para identificar, priorizar e resolver os 

problemas, o que se alinha à filosofia e estratégia de Polícia Comunitária. Tudo isso 

possibilita o trabalho da construção natucultural da prevenção formal e informal a 

desastres socioambientais, o que, por consequência lógica possibilita o 

desenvolvimento comunitário sustentável em suas três dimensões, quais sejam, 

econômica, social e ambiental. 

Isso pode ser representado da seguinte forma: 

Figura 47. Representação da Conclusão 

 
Fonte: o autor, 2021 

 

Essa análise me leva a pensar que a estratégia apresentada tende a 
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prosperar à medida que a temática seja abordada de maneira séria e preventiva no 

seio comunitário, não permitindo que as discussões ganhem corpo somente após a 

ocorrência de desastres socioambientais. Além disso, a temática deve ser 

trabalhada com transparência, de maneira participativa, considerando as 

hidridizações existentes, com pensamento natucultural que reative a percepção de 

que fazemos parte da natureza e que o conhecimento local e tradicional é 

importante quanto a preparação da comunidade em relação ao risco de desastres e 

ao desenvolvimento comunitário sustentável.  

Permanecem algumas possíveis limitações observadas e que devem ser 

superadas na busca do desenvolvimento comunitário sustentável em áreas sujeitas 

a desastres socioambientais, com especial foco em locais a jusante de grandes 

Usinas Hidrelétricas: 

 Superação dos dualismos e compreensão do pensamento natucultural; 

 Superação do pensamento desenvolvimentista; 

 Compreensão adequada e aprofundada sobre Polícia Comunitária com a 

real participação de todos os envolvidos; 

 Estruturação das defesas civis municipais com a criação de carreira 

própria; 

 Desenvolvimento apropriado dos documentos como PAE e PLAMCON, 

com total transparência e participação, adotando os meios de alerta 

capazes de avisar, em tempo, a comunidade; 

 Preparação da comunidade de como agir após os alertas, sendo 

necessário a realização de simulados frequentes; 

 Articulação entre todos os Batalhões e Grupamentos de Bombeiros, com a 

defesa civil estadual e municipal, tendo principal atenção as ações 

preventivas; 

 Percepção de que o risco de rompimento é real; 

 Atenção quanto ao cumprimento da Legislação de Segurança de 

Barragens. 
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