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AVALIAÇÃO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DAS AÇÕES
DE SOCORRO, DURANTE AS ENCHENTES NA ZONA DA MATA
MERIDIONAL DE PERNAMBUCO, EM 2010.
Caio Hercílio Oliveira de Souza1
RESUMO
O presente artigo analisa o gerenciamento das ações de socorro às vítimas das
enchentes que atingiram a região da Zona da Mata Sul do Estado de
Pernambuco no ano de 2010. O Estado de Pernambuco vivenciou, no final de
abril e início de maio do ano de 2010, a força do fenômeno climático chamado
“Onda de Leste”, que ocasionou, em curto espaço de tempo, uma grande
quantidade de precipitação pluviométrica nas cabeceiras de vários rios da
região da Zona da Mata Meridional do Estado e Região Metropolitana do
Recife. O cenário gerou uma grande inundação que atingiu as cidades
ribeirinhas das bacias hidrográficas existentes nas regiões mencionadas. O
artigo estabelece um diagnóstico mais apurado dos protocolos de
gerenciamento das ações de socorro em desastres naturais existente em 2010
no Estado de Pernambuco. O texto descreve o protocolo de gerenciamento de
ações de socorro de vítimas em desastres naturais, apresenta o resultado de
consulta aos profissionais que trabalharam no comando operacional e no
gerenciamento tático e estratégico das ações de socorro às vítimas nos
municípios mais atingidos pela enchente. A verificação da eficiência dos
protocolos praticados foi realizada através da confrontação entre a doutrina
estabelecida pela literatura de referência sobre o assunto no Brasil e no
mundo.
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Pós-Graduado em Gerenciamento de Emergências e Desastres.
140

Revista FLAMMAE
Revista Científica do Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco
Seção 1 – Artigos Técnico Científicos
Artigo publicado no Volume Nº01 - Edição de JAN a JUN 2015 - ISSN
Versão on-line disponível em: http://www.revistaflammaecbmpe.wix.com.

MANAGEMENT SYSTEM ASSESSMENT OF RELIEF ACTIONS
DURING THE FLOODS IN THE AREA OF SOUTHERN FOREST
OF PERNAMBUCO, IN 2010.

ABSTRACT
This article reviews the management of relief efforts for victims of the floods
that hit the region of the Southern Forest Zone of Pernambuco State in
2010. The State of Pernambuco experienced in late April and early May of
2010 the strength of the climate phenomenon called "Wave of the East",
which resulted in a short space of time, a large amount of rainfall in the
headwaters of several rivers in the state of South Forest and the
Metropolitan Region of Recife Zone region. The scenario created a great
flood that hit the coastal towns of existing basins in the regions mentioned.
The paper establishes a more accurate diagnosis of protocols for managing
relief efforts during natural disasters existing in 2010 in the state of
Pernambuco. The text describes the protocol for managing relief efforts for
victims of natural disasters, shows the result of consultation with
professionals who have worked in operational command and the tactical and
strategic management actions to rescue victims in the counties hardest hit
by flooding. Verification of efficiency practiced protocols was performed by
confrontation between the doctrine established by the reference literature on
the subject in Brazil and worldwide.
Keywords: Natural Disaster, Management, Flood, Pernambuco.

Artigo recebido em 22/10/14 e Aceito em 25/12/14.
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1 INTRODUÇÃO

A região da Zona da Mata Sul do Estado de Pernambuco,
precisamente, a Microrregião da Mata Meridional Pernambucana é composta
por 21 municípios. Considerado o mais importante centro de cultivo de cana de
açúcar do Estado, localizada no sul do Estado, seu litoral tem algumas das
mais belas praias da região nordeste, como Tamandaré, Barra do Sirinhaém e
São José da Coroa Grande. Tem como principal cidade Palmares, que
influencia toda região com seus quase 60 mil habitantes e com seu centro
comercial.
Como foco do presente trabalho estudou-se os municípios onde
foram instalados postos de comando das ações de socorro as vítimas durante
as enchentes que atingiram a região durante o ano de 2010. Esses municípios
foram Palmares, Barreiros e Água Preta.

Figura 1 - Estado de Pernambuco, com a Região da Zona da Mata em destaque. FIDEM 2014

O clima predominante da região é quente e úmido, com chuvas de
inverno, tendo temperaturas máximas de 32°C e mínimas de 18°C. O regime
de chuva da região se concentra com maior intensidade entre os meses de
março e agosto (APAC, 2014).
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A

topografia

da

região,

predominantemente

acidentada,

é

caracterizada por um conjunto de morros e colinas com altitudes inferiores a
120 metros e pediplanos resultantes do alargamento do vale do rio Una e de
seus afluentes.
Sua flora é composta por restos da vegetação primitiva da Mata
Atlântica, algumas espécies arbóreas de alto valor econômico podem ser ainda
encontradas testemunhando o que foi a floresta nativa.
A bacia do rio Una é a principal rede hidrográfica da região,
assemelhando-se a um grande losango recortado no sentido oeste-leste. Seu
eixo principal e secundário medem, respectivamente, 240 e 70 Km. (CPRH,
2010).

Figura. 2 - Bacia do Rio Una (CPRH 2010)

Figura 3 - Detalhe da Bacia do Una (CPRH 2010)

Palmares é um tradicional município localizado na região Mata
Meridional do Estado de Pernambuco. Possui grande importância na história do
Estado, sendo seu nome uma homenagem ao Quilombo dos Palmares, que se
instalou na região durante o período da escravidão no Brasil. Sua população
estimada em 2004 era de 60.794 habitantes.(IBGE, 2004). A sede do município
encontra-se a uma distância de 104 km em linha reta e 118 km pela BR-101 de
Recife, a capital do Estado.
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Barreiros é um município em que, atualmente, em consequência do
fechamento da Usina Central Barreiros, a população sobrevive principalmente
do comércio, que abrange toda a região urbana da localidade. Recentemente,
o município tem atraído investimento na área do turismo e do comércio,
encontra-se em uma situação de estabilidade em que apenas o funcionalismo e
o comércio sustentam a cidade. Sua população estimada em 2006 42.354
habitantes. Possui uma área de 229,84 km². Situa-se a 91 km da capital,
Recife.(IBGE, 2006)
Água Preta é um município que possui um pequeno comércio, além
de atividade canavieira. Os moradores têm uma grande dependência do
serviço público e do trabalho da indústria de cana-de-açucar, enquanto outras
recebem ajudas governamentais. Sua população estimada em 2007 era de
29.391 habitantes e possui uma área de 543 km² (IBGE, 2007).
A bacia hidrográfica da região sofre anualmente com as enchentes
no período de chuvas. Em 2010, durante o mês de junho, várias cidades
registraram índices pluviométricos que foram considerados os maiores da
história.

Figura. 4 - Chuva acumulada da Mata Meridional

Figura.5 - Climatológica entre 1961 e 1990
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As fortes precipitações que atingiram o Estado no mês de junho de
2010 provocaram inúmeros eventos adversos e calamidade em diversos
municípios.
Os Estados de Pernambuco e Alagoas vivenciaram entre os dias 16
a 18 de junho a força do fenômeno climático chamado “Onda de Leste”, que foi
intensificado pelo aquecimento anômalo da temperatura do oceano Atlânico
juntamente com a intensificação dos ventos alísios, situação que ocasionou,
em curto espaço de tempo, uma grande quantidade de precipitação
pluviométrica nas cabeceiras de vários rios da região da Zona da Mata
Meridional do Estado. O cenário gerou uma grande enxurrada que atingiu as
cidades ribeirinhas dos dois Estados nordestinos.
Na madrugada do dia 18 de junho, em algumas áreas da região
afetada, choveu, em algumas horas, 180mm, o equivalente a 20 dias do regime
histórico de precipitações para o mês. (PERNAMBUCO, 2010). Segundo os
relatórios do comando da operação (GCRISES) o histórico dos acontecimentos
e ações, no dia 17 de junho, se desenvolveu da seguinte forma:
·

16h – O Laboratório de Meteorologia de Pernambuco

(LAMEPE) alerta ao gabinete da Casa Civil do Governo, diante do
agravamento do fenômeno que estava por atingir o Estado;
·

18h – O governo do Estado realiza uma reunião

emergencial com os prefeitos da RMR e representantes dos demais órgãos da
esfera estadual e federal. É emitido um alerta urgente às comissões municipais
de defesa civil, orientando a imediata evacuação das áreas de risco em
encostas e rios;
·

20h – As precipitações se intensificam e os recursos de

resposta emergencial são mobilizados para a região mais atingida.
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Figura 6 - Gabinete de Crises do Governo do Estado.

A força-tarefa que atuou nos dias que se seguiram era composta por
19 embarcações, 09 helicópteros, 39 veículos de salvamento, 15 equipes do
SAMU e 11 veículos de atendimento pré-hospitalar. Segundo o governo do
Estado, esse foi a maior operação de salvamento já registrada no país até
aquela data. O CBMPE instalou, além do posto de comando do Gabinete de
Gerenciamento de Crises (GCRISES), outros 02 Postos de Comando (PC),
com

recursos

improvisados,

nas

cidades

de

Palmares

e

Barreiros.

(PERNAMBUCO, 2010).
A sobreposição das ligações entre o gabinete de crises do governo
estadual, o GCRISES da SDS, os postos de comando (PC) das áreas atingidas
e as forças amigas propiciaram muitos conflitos de ordem técnica e política. A
situação ocasionou o desenvolvimento de ações de socorro e assistência
inicialmente descoordenadas.
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Figura 7 - Fluxo de ligação entre os órgãos envolvidos
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Um elemento comum aos dois postos de comando instalados na
região atingida foi a falta de estrutura adequada e inobservância da doutrina de
transferência de comando, situação que ocasionou a perda de informações
entre um turno e outro de serviço. A perda de informações sobre o
gerenciamento das ações ocasionou a sobreposição de ações, emprego pouco
eficiente de recursos empregados e o descontrole das ações de socorro e
assistência às populações atingidas.

Figura 8 - PC do CBMPE em Barreiros

Figura 9 - PC do CBMPE em Palmares

O GCRISES foi instalado nas dependências do Quartel do Comando
Geral do Corpo de Bombeiros, em virtude de ser, na ocasião, o único dos
órgãos operativos da SDS a possuir uma estrutura mínima de SCI e de praticar
seus procedimentos doutrinários a mais tempo, mesmo de maneira, ainda,
pouco integrada (PERNAMBUCO, 2010).

Figura 10 - PC do GCRISES da SDS

Figura 11 - Ações de salvamento aquático
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Figura – 12 - Ações de salvamento aéreo

A mobilidade da região foi intensamente afetada, onde foram
danificados 4.478 Km de estradas, 142 pontes e 20 acessos aos
municípios.(PERNAMBUCO, 2010).

Figura 13 - Ponte de Palmares sobre o rio Una

Figura 14 - Alagamento dos principais acessos.

Além da obstrução das vias de acesso a maioria das cidades, outras
consequências dos efeitos adversos das elevadas precipitações atingiram a
população.
Extensas áreas urbanas e rurais foram alagadas ocasionando o
isolamento de inúmeras comunidades, bairros e cidades inteiras. O isolamento
ocasionado pelos alagamentos, danos em pontes e deslizamentos em estradas
ocasionou o desabastecimento de gêneros essenciais para subsistência.
Comerciantes aproveitadores aumentaram em mais de 200% o preço de
alguns produtos, como o garrafão de água potável. O fato foi imediatamente
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combatido pelo Ministério Público com o apoio dos órgãos de segurança
pública. O desabastecimento ocasionou, ainda, inúmeras ações de saques e
distúrbios civis.
A força da enchente e os deslizamentos ocasionaram a destruição e
o dano de 14.136 habitações.

Figura 15 - Habitações destruídas devido à ação da enchente.

A interrupção da distribuição de água potável e de energia elétrica
prejudicou o atendimento às vítimas. A interrupção do fornecimento de energia
ocasionou, ainda, a queda de parte do sistema de comunicação móvel e fixo.
Danos

em

edificações

públicas

importantes

também

foram

registrados, sendo eles: 02(dois) hospitais estaduais, 04(quatro) hospitais
municipais, 85(oitenta e cinco) postos de saúde/PSF, 403(quatrocentos e três)
escolas, 10(dez) cadeias e presídios e 01(um) hemocentro.
Quanto à população atingida, foram registrados os seguintes dados:
20(vinte) óbitos, 26.966(vinte e seis mil, novecentos e sessenta e seis)
desabrigados, 55.643(cinqüenta e cinco mil, seiscentos e quarenta e três)
desalojados e 01(um) desaparecido. (PERNAMBUCO, 2010).
Para realizar ações de socorro e assistência às vítimas foram
instalados 201(duzentos e um) abrigos, distribuídas 86.678(oitenta e seis mil,
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seiscentos e setenta e oito) doses de vacina; 72 ton (setenta e duas toneladas)
de medicamentos. (PERNAMBUCO, 2010).
O contingente mobilizado reuniu profissionais da Assistência Social
Estadual, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros Militar, Polícia Civil, Casa Militar,
Forças Armadas, SAMU, Secretaria Estadual de Saúde e das Autarquias
Estaduais. Além do efetivo, todos os órgãos envolvidos disponibilizaram
hospitais de campanha, tratores, máquinas pesadas, caminhões, ambulâncias,
veículos leves, veículos de combate a incêndio e salvamento, barcos e
caminhões pipa.
Logo após o alerta climático emitido pelo LAMPE (Laboratório
Meteorológico de Pernambuco) o governo do Estado desencadeou uma série
de ações de preparação, socorro, assistência e recuperação (PERNAMBUCO,
2010): monitoramento climático, estruturação do Gabinete de Crises, ações de
busca, resgate e de assistência, gerenciamento da captação e distribuição dos
donativos da sociedade civil, ações de limpeza e reconstrução, estruturação de
ações legais, ações de segurança sanitária, ações de transparência e repasse
de informações.

Figura 16 – Ilustração Esquemática da Operação Reconstrução.
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2 DESAFIOS OPERACIONAIS
Durante

os

eventos

adversos

provocados

pelas

intensas

precipitações pluviométricas ficou aparente a ineficiência do protocolo de
gerenciamento utilizado para as ações de socorro de vítimas em desastres
naturais.
Diante dos registros contidos nos relatórios, da defesa civil estadual
e do Corpo de Bombeiros, e de entrevistas com alguns profissionais que
participaram do gerenciamento e do socorro às vítimas, pode-se citar os
seguintes problemas relacionados com o gerenciamento das ações de socorro:
·

Manejo inicial inadequado dos cadáveres;

·

Mobilização do comando da operação para a área

considerada crítica;
·

Descentralização

e

redundância

das

ações

de

gerenciamento;
·

Inadequação de recursos de gerenciamento; e

·

Inexistência de um protocolo de gerenciamento das ações

de socorro.

Todo tema relacionado com desastres massivos possui uma grande
relevância e, desta forma, sempre vigora como um excelente candidato a um
estudo aprofundado, em virtude de inúmeros fatores: impacto dos danos a
infra-estrutura; repercussão sócio-econômica; número de recursos empregados
no socorro e assistência às vítimas; quantidade de pessoas atingidas; e
extensão da área atingida.

3 REVISÃO DA LITERATURA

O levantamento bibliográfico identificou a pouca disponibilidade, no
Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE), de textos relacionados
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com a atividade de gerenciamento de emergências e de desastres naturais. Os
textos disponíveis tratam de aspectos gerais do gerenciamento de emergências
e desastres, deixando sem o detalhamento devido nuances importantes, como
parâmetros para avaliação de cenários, evacuação e recolocação de
populações, suporte básico as operações, manejo e identificação de cadáveres
e coleta, monitoramento e divulgação de informações.
O embasamento deste estudo foi construído através de pesquisas
sobre os conceitos doutrinários relacionados com o tema, os modelos de
gerenciamento de emergências e desastres praticados no Brasil e nos Estados
Unidos da América, bem como, os documentos internos normativos dos órgãos
operativos da Secretaria de Defesa Social de Pernambuco – SDS PE.
O CBMPE (2010, p.7) afirma que “Em decorrência de sua
vulnerabilidade, cada área de risco poderá desenvolver cenários de
emergência ou desastre específicos para os eventos adversos relacionados
com o período de chuvas”.
Ainda para o Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco os cenários
adversos podem gerar tipificações que se relacionam com o número de
recursos empregados, área atingida e capacidade de resposta:
Emergências isoladas: aquelas que as guarnições regulares,
existentes na área, atendem a demanda sem maiores complicações;
Emergências Múltiplas: aquelas que por sua área de abrangência, as
guarnições regulares não conseguem atender a demanda, tendo a
necessidade de ativação de guarnições extras e apoio de guarnições
de Grupamentos de áreas não afetadas;
Desastre ou Emergências Generalizadas: aquelas que por sua área
de abrangência e complexidade há a necessidade de acionamento
das forças amigas para apoio nas ações de atendimento (CBMPE,
2010, p. 8).

A Secretaria Nacional de Defesa Civil define o desastre natural
segundo a origem não humana:
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Desastres Naturais. São aqueles provocados por fenômenos e
desequilíbrios da natureza e produzidos por fatores de origem externa
que atuam independentemente da ação humana (BRASIL, 2003, p.
41).

Desta forma, foi estabelecida, como definição padrão, para efeitos
do presente estudo, de desastre natural todo aquele conjunto de efeitos
adversos provocados por fenômenos e desequilíbrios naturais que por sua
complexidade ou área atingida os órgãos de socorro e assistência às vítimas
necessitam de apoio externo.
Demonstra-se a necessidade de uma estrutura confiável e integrada
para o acionamento, mobilização e gerenciamento de recursos que serão
empregados no socorro e na assistência à população atingida pelo desastre
natural.
Como relatado anteriormente, os cenários de desastres naturais
necessitam de uma estrutura de apoio logístico, comunicação e registro
adequado para que as ações sejam desenvolvidas dentro de um padrão
mínimo de eficiência.
O fator que mais influencia a repercussão dos desastres é a
vulnerabilidade

do

sistema

atingido,

diante

disso,

a

importância

do

estabelecimento de medidas de controle, capazes de minimizar os pontos
fracos existentes no sistema. Entre as alternativas possíveis tem-se a
implantação de um sistema de gerenciamento eficiente. Um dos exemplos de
maior sucesso é o Sistema de Comando de Incidentes (SCI).
O Sistema de Comando de Incidentes surgiu na década dos anos
70, nos Estados Unidos da América (EUA), diante da necessidade de
padronização e unificação de procedimentos durante o gerenciamento de
cenários de crise.
Em resposta aos desastrosos resultados da atuação integrada
“improvisada” dos diversos órgãos envolvidos em desastres ocorridos antes da
década de 1970 nos EUA, foi desenvolvida, em 1973, a primeira versão do
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Sistema de Comando de Incidentes (SCI) ou Incident Command System (ICS),
ferramenta padronizada que se propõe ao gerenciamento de crises, permitindo
a adoção de uma estrutura organizacional única e integrada de resposta a
eventos adversos únicos ou múltiplos. (BRASIL, 2008).
A Secretaria de Defesa Social de Pernambuco (2009, p.2) define
como crise “todo incidente ou situação crucial não rotineira, que exija uma
resposta especial dos órgãos operativos de defesa social, em razão da
possibilidade de agravamento conjuntural, com grande risco à vida e ao
patrimônio”.
Segundo a Federal Emergency Management Agency (FEMA), o
sistema de comando de incidentes (SCI), é um modelo de ferramenta para
controle, comando e coordenação de uma resposta, o qual fornece um meio
para coordenar os esforços individuais das agências participantes e determina
como elas devem trabalhar em direção ao objetivo comum de estabilizar o
incidente e promover a proteção da vida, a propriedade e ao meio ambiente
(EUA, 1998).
Nos Estados Unidos, entre 1985 e 2002, o SCI passou a ser testado
e aperfeiçoado, transformou-se o SCI em um modelo capaz de ser usado
prontamente em pequenas crises, para crises de maior dimensão, onde há a
necessidade de interação entre um maior número de órgãos, foi adaptado e
nomeado para Incident Management System (IMS). O IMS, também, é adotado
no Canadá, na Inglaterra e nos serviços de combate a incêndios australianos
(LINDELL, PRATER e PERRY, 2007).
Devido às múltiplas versões de SCI criadas pelas diferentes
jurisdições nos Estados Unidos da América, em 2004 o U. S. Department of
Homeland Security (DHS) promoveu a divulgação de um sistema capaz de
uniformizar nacionalmente às respostas a desastres, objetivando impedir que
as variações de ICS e IMS acabassem frustrando a instalação de um sistema
padronizado. Este sistema foi denominado National Incident Management
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System (NIMS), baseado no ICS e IMS. O DHS exige que todos os Estados e
organizações locais adotem o NIMS desde 2005, caso desejem receber apoio
do fundo de auxílio federal em caso de desastres.
No Brasil, o modelo adotado apresenta as características do SCI
original, o que se reflete nos materiais didáticos dos cursos da Secretaria
Nacional de Segurança Pública. (SENASP).
O sucesso do sistema está fundamentado em uma série de
princípios que permitem a padronização necessária, sendo eles: terminologia
comum; alcance de controle; organização modular; comunicações integradas;
plano de ação no incidente; cadeia de comando; comando unificado;
instalações padronizadas e manejo integral dos recursos. (EUA, 1998;
LINDELL, PRATER e PERRY, 2007).
Neste sistema, a função de comando é a mais importante e será
assumida por uma autoridade da instituição de maior pertinência, por
competência técnica ou por autoridade de competência legal no incidente.
Para tal sugere-se a seguinte estrutura organizacional:

Figura 17 - Estrutura ampliada do ICS/IMS
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Além da estrutura organizacional a FEMA (EUA 1998) sugere que os
postos de comando sejam aparelhados por sistemas de controle e
equipamentos de suporte, a fim de que sejam atendidas algumas premissas de
funcionamento: redundância, auto-suficiência, integração e fácil operação.
A ausência de um protocolo de gerenciamento pode intensificar os
efeitos adversos ou mesmo gerar outros desastres. Interfere diretamente na
capacidade de resposta dos órgãos responsáveis pelo socorro e assistência a
população atingida.
O CBMPE (2010) estabelece uma série de procedimentos internos
de gerenciamento de cenários que envolvam desastres naturais relacionados
com elevadas precipitações pluviométricas, contudo, observa-se a existência
de algumas lacunas de ações importantes, bem como, a pouca integração com
os demais órgãos que compõem o sistema estadual e nacional de defesa civil.

Figura 18 - Ligações da Sala de Gerenciamento (SGE) do CBMPE
para cenários de desastre naturais relacionados com intensas
chuvas.

Para EUA (2006) o protocolo de gerenciamento de desastres deve
detalhar as seguintes ações:
·

Ativação e mobilização de recursos;

·

Avaliação e interpretação de cenários;
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·

Busca, resgate, atendimento pré-hospitalar e remoção de
vítimas;

·

Assistência

inicial

às

vítimas

(suprimentos

essenciais,

vestimentas, acomodação, cadastro de afetados e de
desaparecidos);
·

Evacuação e recolocação temporária da população atingida
(liberação de acessos, transporte coletivo e identificação de
áreas);

·

Segurança de áreas (bloqueios, isolamento, prevenção de
saques, segurança pública e prevenção de abuso de preços);

·

Restabelecimento

de

acesos

e

serviços

essenciais

(aeroporto, porto, estradas, balsas, ferrovias, energia elétrica,
água potável, comunicação fixa e móvel, segurança pública,
acomodação);
·

Suporte básico das operações (energia elétrica, comunicação,
abastecimento de combustível, acomodação e suprimentos
de sobrevivência e operacionais);

·

Manejo

e

identificação

de

cadáveres

(preservação,

identificação e destinação);
·

Gestão de informações (internas, poder público, imprensa e
população);

·

Monitoramento

de

cenários

adversos

(clima,

maré,

sismologia, rios);e
·

Desmobilização de recursos.

4 MÉTODO
Para a descrição do protocolo de gerenciamento de ações de
socorro de vítimas em desastres naturais, realizou-se consultas aos bombeiros
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militares que trabalharam nas ações de socorro às vítimas nos municípios de
Palmares e de Barreiros, no comando operacional dessas áreas e no
gerenciamento tático e estratégico, através do posto de comando geral do
Corpo de Bombeiros Militar (PCG) e do gabinete de gerenciamento de crises
do Palácio do Governo Estadual (GCRISES).
Os profissionais foram indagados sobre a existência de um protocolo
próprio da Corporação (CBMPE) para o gerenciamento de ações de socorro
para desastres naturais e como se processava seu funcionamento.
Para a verificação da eficiência do protocolo de gerenciamento de
ações de socorro de vítimas em desastres naturais, realizou-se a confrontação
entre a doutrina estabelecida pela literatura de referência sobre o assunto no
Brasil e no mundo e a prática utilizada pelos órgãos governamentais durante a
enchente ocorrida na região da Mata Sul do Estado em 2010.
A pesquisa então trata-se de uma apropriação das percepções
diagnósticas, não pautada em entrevistas semi estruturadas, mas balizada na
exploração intuitiva de pesquisados e pesquisador.

5 CONCLUSÃO
O resultado da presente pesquisa serviu para diagnosticar o sistema
de gerenciamento das ações de resposta a desastres naturais no Estado de
Pernambuco. Serão beneficiados os órgãos que compõem o sistema estadual
de defesa civil e as populações que residem em áreas vulneráveis a desastres
naturais.
A principal contribuição do presente artigo será a propositura da
adequação do fluxo de gerenciamento e resposta do Corpo de Bombeiros
Militar do Estado para eventos climáticos naturais extremos.
Objetivando corrigir as lacunas de procedimentos identificados nas
ações de gerenciamento, resposta e integração com os demais órgãos do
sistema estadual de defesa civil
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Para tal, as ações de gerenciamento foram divididas em um fluxo
com duas ondas de procedimentos, sendo a primeira caracterizada por ações
que privilegiam a preparação, o socorro inicial e a coleta de informações
cruciais para a estabilização de uma estrutura adequada de resposta.

Figura 19 – 1ª Onda do fluxo de gerenciamento de resposta a desastres naturais.

A segunda onda de procedimentos, por sua vez, caracteriza-se
pelas ações necessárias para a instalação de estrutura de apoio as equipes de
2ª resposta, visando à continuidade das ações de socorro, bem como aquelas
ações imprescindíveis para uma adequada desmobilização dos recursos
materiais e humanos empregados na operação de socorro.
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Figura 20 – 2ª Onda do fluxo de gerenciamento de resposta a desastres naturais.

Este artigo não esgota a abordagem do tema, pretende-se que sirva
como referencial teórico inicial para o aprofundamento do estudo e o futuro
gerenciamento dos desastres naturais que venham a assolar o território
pernambucano.
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