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PREFÁCIO

A cada etapa do processo de transformação do planeta a mul-
tiplicidade de eventos se apresenta como um grande desafio para 
os sistemas e órgãos, e, cada vez mais temos que nos reinventar em 
ações e operações de restabelecimento da normalidade. Diante disto, 
o presente livro de Paulo Henrique Camargos Firme nos coloca a 
inter-relação entre duas das mais importantes atividades para tal ob-
jetivo, a Defesa Civil e a Atividade de Inteligência.

O autor, oficial do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, 
pesquisador, com uma refinada qualificação profissional e experiência 
em diversos eventos e desastres, com uma carga bibliográfica rica e 
importante nos faz refletir sobre a aplicação dos conhecimentos produ-
zidos pela inteligência na atuação em desastres de diversas magnitudes

O ano de 2019 ficará marcado para o mundo pelo desastre de 
Brumadinho, porém posso afirmar aqui, como gestor do Corpo de 
Bombeiros Militar de Minas Gerais, que o sucesso na maior operação 
de busca do país se deu a partir da inteligência com o aprendizado 
das ações desencadeadas em Mariana (rompimento da barragem de 
Fundão). É a atividade de inteligência em ação frente a um novo 
desastre com diferentes características, mas com mesmos objetivos a 
serem alcançados: a resposta e a prevenção.

A obra em tela percorre e destrincha o entendimento do que 
é um desastre e a necessidade de gestão do mesmo, destacando a 
importância da produção de informações no antes, no durante e no 
pós evento. Aspectos como comunicação indefinida, dificuldade de 
relacionamento entre instituições, fluxo de informações inadequados, 
falta de controle dos recursos e dificuldade de estabelecer áreas são 
fatores determinantes para o fracasso de uma gestão de desastres.
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Aprender com os eventos ocorridos para com inteligência atuar 
nos próximos desastres. Rapidez e eficiência na definição de estratégia, 
com inteligência, calcada em um assessoramento técnico, a presente 
obra nos apresenta como norte para o processo decisório.

O livro vem consolidar o Sistema de Comando em Operações 
(SCO) através de suas funções e importância, destacando-se a inter-
ligação com a atividade de inteligência e a necessidade de melhor 
aplicabilidade da mesma. O autor ressalta ainda a necessidade de uma 
metodologia adequada a ser empregada na gestão do desastre.

Passa-se então a obra a discorrer sobre a gestão da informação 
(dado, informação e conhecimento), elementos essenciais para o pro-
cesso decisório nos seus mais diversos níveis. Destaca-se no contexto 
teórico o controle do que é importante nesse processo de gestão, com 
qualidade, passando por processos adequados.

Com sua visão apurada o autor nos brinda com suas conclusões 
técnicas, apontando os limites e as utilidades da inteligência na ges-
tão de desastres. Tema importante que o livro nos traz, onde o leitor 
poderá refletir e buscar sua aplicabilidade.

Para mim foi uma grande honra receber o convite para prefaciar 
a obra, o que fiz com carinho e apreço devido, destacando a dedicação 
do jovem oficial e autor, e, ressalto aqui os caminhos que foram aber-
tos nesta reflexão temática e relevante para o futuro. Parabéns e que 
seja somente o início de uma brilhante trajetória, boa leitura a todos.

Erlon Dias do Nascimento Botelho
Coronel do Corpo de Bombeiros Militar  

de Minas Gerais
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APRESENTAÇÃO DA SÉRIE INTELIGÊNCIA, 
ESTRATÉGIA E DEFESA SOCIAL

A série Inteligência, Estratégia e Defesa Social tem por finalida-
de compartilhar resultados de estudos e pesquisas que tragam para o 
debate temas que envolvam a atividade de inteligência no contexto 
estratégico do Sistema de Defesa Social, notadamente formados no 
cenário nacional por Polícias Militares, Polícias Civis, Polícias Penais, 
Corpos de Bombeiros Militares e Sistema Socioeducativo.

Após o grande sucesso dos primeiros livros da série, Inteligência de 
Segurança Pública e Cenários Prospectivos de Criminalidade; Inteligência de 
Segurança Pública: contribuições doutrinárias para o cotidiano policial; Teoria e 
práticas de Inteligência de Segurança Pública; e Estudos de inteligência: faces 
da segurança pública na fronteira do Brasil, e a crescente procura por novos 
horizontes em prol do avanço acadêmico sobre as temáticas propostas 
pela série, surge o quinto livro, Aspectos essenciais da inteligência estratégica 
em desastres, de autoria do especialista em Inteligência de Estado e 
Inteligência de Segurança Pública Paulo Henrique Camargos Firme.

Neste quinto número da série, Paulo Henrique Camargos Firme 
procura responder qual a aplicabilidade da atividade de inteligência em 
situações de gestão de desastres. Os desastres têm crescido tanto em 
número de ocorrências, quanto em termos da quantidade de fatores 
que os condicionam. Diversas são as situações que os provocam, tais 
como a seca, a chuva, as epidemias e todo tipo de ação humana. Na 
visão da abordagem social eles são resultados do modo como uma 
sociedade se organiza e funciona, portanto, eles estão vinculados tam-
bém a fatores econômicos, sociais, políticos e não somente ambientais. 
Os desastres se somam aos problemas já existentes da comunidade 
atingida, tornando o cenário de resposta ainda mais complexo, incerto, 
dinâmico e com elevado grau de risco à segurança das pessoas, das 



24

instituições e do Estado. São momentos de vulnerabilidade e fragili-
dade aos quais podem ser atribuídas diversas significações conforme 
o interesse particular de cada qual envolvido. De forma comparativa, 
foram estudados e discutidos conceitos, práticas, problemas existentes 
e modelos de gestão de desastres, bem como os conceitos, os diferen-
ciais, a finalidade e as restrições da aplicação da inteligência enquanto 
atividade, produto e organização especializada no assessoramento 
dos tomadores de decisão. Por fim, constatou-se que a inteligência é 
um recurso que pode ser aplicado na gestão de desastres, desde que 
sejam levadas em conta a magnitude e a complexidade do fenômeno.

Assim, espera-se que a publicação desta obra contribua para o 
aprofundamento do debate envolvendo pesquisadores, professores, 
alunos e a sociedade civil, na organização de conceitos e no desen-
volvimento de novas metodologias e práticas que levem ao entendi-
mento de fenômenos e práticas de organizações e que contribuam 
para a construção de políticas pelos gestores públicos com o uso da 
inteligência como ferramenta estratégica.

Hélio Hiroshi Hamada  
Renato Pires Moreira

Coordenadores da série  
Inteligência, Estratégia e Defesa Social
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INTRODUÇÃO

Ao longo da história, diversos fenômenos ou situações ame-
açaram a sobrevivência ou perturbaram o convívio, a ordem e a 
estabilidade social das comunidades, estados e países. Assim, fez-se 
necessário a adoção de condutas diferenciadas na tentativa de evitar 
que tais fatores se concretizassem. Na impossibilidade de evitá-los, 
fez-se também necessário a adoção de metodologias específicas que 
possibilitassem a gestão de suas consequências, de forma a minimi-
zar os danos e prejuízos por eles causados e reconstruir o estado de 
bem-estar e ordem social.

Apesar de bem antigos, os primeiros desastres relatados são do ano 
de 1755 conforme dito por Araújo (2012) e Carvalho e Damacena 
(2013). E, no entanto, o conceito de Defesa Civil é mais recente ainda 
e advém da Segunda Guerra Mundial. Naquela época estruturas de 
estado foram criadas para a proteção da população civil frente aos 
danos e impactos da guerra tendo em vista que elas passaram a afetar 
diretamente a estrutura dos centros urbanos. 

Mas ao longo da história, como evidenciado em diversos estudos, 
a aplicação da Defesa Civil tem se alterado conforme o contexto 
social existente e as ameaças vivenciadas. Dos impactos da guerra, 
aos desastres naturais e hoje com grande destaque os desastres tec-
nológicos como o rompimento da barragem de Brumadinho tem 
afetado as pessoas.

De uma visão que os eventos da natureza são as principais causas 
e que os desastres são a efetivação do destinado do universo, as pessoas 
têm notado que a intervenção humana, o comportamento e maneira 
de ocupação do meio onde vivemos tem sido um fator de extrema 
importância para a ocorrência e a potencialização dos desastres. 
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Por isso, os desastres têm preocupado cada dia mais pessoas e 
tem sido alvo de diversos estudos e pesquisas.

Dentro desse objetivo para a produção do presente livro, buscou-se 
estudar e compreender mais sobre desastres, suas causas e consequências. 
Também foram analisados outros conceitos que a eles estão relacionados, 
como risco e vulnerabilidade. Com isso, percebeu-se que a ocorrência 
dele não deveria ser relacionada apenas com fatores externos e naturais, 
e sim, com uma perspectiva social sobre o problema desastre. Os de-
sastres enquanto fenômenos deixam de ser vistos como fatos isolados, 
ocasionados somente por motivos naturais. Por meio dessa abordagem, 
os desastres devem ser encarados como situações provocadas tanto pelo 
homem, como pela natureza e pela interação entre eles.

Portanto, situações que afetam a ordem social, que provocam 
danos e prejuízos e superam a capacidade de resposta da comunidade 
atingida são considerados como desastre e passam a ser encaradas como 
desastre. Dessa forma, desde a ocorrência de períodos de estiagem que 
provocam danos a determinadas comunidades até ações terroristas 
podem ser consideradas como desastre.

Para se ter uma noção da magnitude que os desastres têm toma-
do em contexto mundial, o gráfico abaixo representa a evolução do 
número de desastres naturais no mundo entre os anos de 1950 e 2016.

GRÁFICO 1: 
Evolução dos desastres naturais no mundo de 1950 a 2016

Fonte: CRED, 2017.

Complementando a visão do gráfico 1, que remete apenas aos 
desastres considerados como naturais, abaixo está representada a evo-
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lução dos desastres tecnológicos, isto é, causados pela ação humana, 
entre os anos de 1950 e 2016.

GRÁFICO 2: 
Evolução dos desastres tecnológicos no mundo de 1950 a 2016

Fonte: CRED, 2017.

Vistos os gráficos, percebe-se a tendência do crescimento do 
número de desastres no contexto e a necessidade que as pessoas, as 
organizações e os estados têm de se prepararem para eles. 

Como visto, tanto os desastres naturais quanto os tecnológicos 
têm apresentado crescimento no número de ocorrências. . Dentro 
do período apresentado, os eventos tiveram um aumento brusco 
a partir da década de 90. A mudança climática aliada aos novos 
modelos de vida da sociedade no que tange à urbanização, ao 
crescimento das cidades, à foram de uso e ocupação do solo e aos 
métodos econômicos e produtivos talvez estejam entre as principais 
causas dessa evolução..

No Brasil, com base no Anuário Brasileiro de Desastres Naturais 
de 2013, elaborado pela Secretaria Nacional de Proteção e Defesa 
Civil (SEDEC), foram catalogados 493 desastres naturais, que afetaram 
18.557.233 pessoas e causaram 183 óbitos, atingindo 4.433 municípios 
brasileiros (BRASIL, 2014a).

No cenário brasileiro, a seca ocupa a primeira posição em relação 
ao tipo de desastre enfrentado com o número de municípios atingidos, 
representando 70,99% dos casos. Tal expressividade se dá pelo elevado 
percentual apresentado frente aos outros tipos de desastres naturais 
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relacionados. O segundo colocado são as enxurradas, que representam 
6,11% das situações, e as chuvas intensas com 5,91% dos casos.

No Estado de Minas Gerais, as secas afetam em média 157 dos 
853 municípios provocando prejuízos elevados como apresentado 
no ano de 2017 de 5,4 bilhões de reais (MINAS GERAIS, 2019). 
Ainda em relação ao citado Estado, em 5 anos ocorreram três eventos 
envolvendo rompimento de barragens de mineração sendo dois deles 
considerados como grandes desastres com sérios impactos humanos, 
sociais, ambientais e econômicos.

Dentro desse contexto, o gerenciamento das informações em 
um cenário de desastre torna-se fundamental para uma boa gestão. 
Para que o responsável pelas ações de gestão de um desastre tome as 
decisões corretas, ele prescinde de assessoramento e de informações 
que demonstrem a realidade e a verdade dos fatos. Decisões funda-
mentadas em assessoramentos imprecisos, parciais e sem o dimen-
sionamento devido dos fatos conduzirão a caminhos que agravarão 
as consequências do desastre. 

A ideia deste livro surgiu da atuação em diversos desastres que 
provocou certos questionamentos sobre a necessidade de utilização 
de técnicas especializadas para que sua gestão seja mais efetiva para a 
proteção das pessoas e da sociedade. Ele foi baseado no estudo que 
desenvolvi para a formação na especialização em Inteligência de 
Estado e Inteligência de Segurança Pública ministrada Associação 
Internacional para Estudos de Segurança e Inteligência (INASIS).

Como será abordado, a inteligência se destaca quanto atividade 
especializada para auxílio aos decisores no processo de tomada de 
decisões em situações críticas e com elevado grau de incerteza.

Como dito acima, a elaboração do livro foi baseada na mo-
nografia apresentada curso de especialização em inteligência. Para 
elaboração dele foram feitas pesquisas bibliográficas e pesquisa 
documentais sendo utilizadas leis e normas brasileiras que estão re-
lacionadas e, de alguma forma, influenciam direta ou indiretamente 
a gestão de um desastre.

Para se conceituar, conhecer e entender a atividade de inteligên-
cia, foram utilizadas algumas das principais obras que a fundamentam, 
como os livros de Sherman Kent e Washington Platt.

Também foram analisadas monografias, artigos e publicações 
relacionadas à inteligência, sua aplicabilidade, abrangência e fina-
lidade. Tais fontes de dados possibilitaram a compreensão sobre a 
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evolução da doutrina e conhecimento sobre pontos de vista diversos 
sobre a inteligência.

Como base documental, foram utilizadas leis e normas que re-
gulamentam a existência, os princípios e a estrutura da inteligência 
brasileira, bem como a doutrina nacional que norteia a aplicação da 
inteligência no ramo da segurança pública.

O livro está dividido em cinco capítulos sendo o primeiro de-
dicado a introdução do trabalho, o segundo a discussão sobre questão 
fundamentais sobre desastres e sua gestão, o terceiro voltado para 
definição e conhecimento básico sobre a atividade de gestão de infor-
mações, o quarto para conhecimento sobre a atividade de inteligência 
e sua aplicação em desastres e o quinto para as considerações finais.

Desta forma, espero que o leitor goste da leitura e que ela possa 
lhe gerar boas reflexões sobre o tema.
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