
O constante processo de urbanização, juntamente com fatores sociais, econômicos e políticas
públicas ineficientes ou ausentes, leva a ocupações desordenadas em áreas de risco de deslizamentos,
enchentes e inundações.

A Lei 12.608 de 10 de abril de 2012 institui a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil e
dispõe em seu artigo 2º, parágrafos 1º e 2º, que a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios
possuem o dever de adotar as medidas necessárias para a redução dos riscos de desastres, podendo
obter a colaboração de entidades públicas ou privadas e da sociedade em geral. A Defesa Civil,
segundo Castro (1998), é responsável por reduzir os desastres, por meio da diminuição de sua
ocorrência e da sua intensidade. O plano de comando do Corpo de Bombeiros, um dos órgãos atuantes
na proteção e defesa civil, visa possibilitar ações de preparação, prevenção e resposta aos desastres,
considerando integração e alinhamento com outros órgãos em todos os níveis.

A presente proposta reflete a experiência do trabalho conjunto entre a Universidade Federal de
Juiz de Fora, o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (4º BBM) e prefeituras limítrofes à
Universidade, por meio do desenvolvimento de trabalhos de mapeamento de áreas de riscos e
atendimento de eventos adversos com as prefeituras, como ocorrido em Bicas e São Tiago. Visa-se
com este projeto a transferência de conhecimento contínua entre os órgãos, a capacitação de gestores
públicos municipais e discussão dos problemas de Proteção e Defesa Civil (geotecnia, hidrologia e
estruturas) com alunos dos cursos de graduação em engenharia civil.
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Em 2014 foi estabelecido o convênio de mútua colaboração na área de extensão entre o
CBMMG/4º BBM e a UFJF, sob processo de nº 23071.007236/2014-01, publicado no Diário Executivo
(MINAS GERAIS, 2014b), com a finalidade de promover a gestão de risco a desastres no território de
responsabilidade do 4º BBM, visando a prevenção, preparação e mitigação, fornecendo apoio técnico
às Defesas Civis Municipais.

As maiores contribuições da extensão no âmbito social são a interação com a população e
treinamento dos agentes de proteção e defesa civil. Na formação do discente estão sendo a prática com
o geoprocessamento e a realização de atividades de campo envolvendo o mapeamento de áreas de
riscos. A participação nos trabalhos em campo, em seminários e divulgações permite ampliar na
sociedade uma cultura de percepção e prevenção à riscos de desastres.

Os conteúdos trabalhados nesse projeto tem como objetivo trazer para a comunidade acadêmica
e órgãos públicos envolvidos uma experiência metodológica para viabilizar a construção de
conhecimentos e habilidades profissionais inovadoras.

A parceria entre UFJF e o Corpo de Bombeiros possibilita maior eficiência no atendimento a regiões
afetadas por sinistros e na prevenção ao atuar nas áreas de risco, pois a pesquisa e ensino proporcionam
melhor investigação dos agentes causadores de desastres e oferece respaldo técnico para as ações do Corpo
de Bombeiros, o qual tem poder sobre a remoção da população e demolição de edificações em risco, além de
aconselhar a prefeitura quanto as medidas de prevenção e mitigação que devem ser tomadas

RESULTADOS

Figura 4 – Membros do 4º BBM  e da 
UFJF atuando em Bicas – MG.

Figura 7 – Amostra de solo de São 
Tiago para ensaio no Laboratório de 

Solos da UFJF. 

Desde 2014 a parceria entre a UFJF e o Corpo de Bombeiros tem possibilitado atividades
relacionadas a todos os âmbitos do ciclo de ações de Proteção e Defesa Civil. Dentre as atividades
desenvolvidas pode-se citar ações pontuais em torno do município de Juiz de Fora, cursos e
treinamentos que possibilitaram uma aproximação da área acadêmica com problemas reais
vivenciados pelos órgãos de Defesa Civil nas comunidades.
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Figura 1 – Ciclo de Ações de Proteção 
e Defesa Civil.

Figura 8 – Telas do Sistema ÁLEA.

Sistema  ÁLEA
O ÁLEA é um Sistema de Informações que possui uma base de dados georreferenciada e está em fase

de desenvolvimento dentro do Projeto de Extensão em Interface com a pesquisa da UFJF titulado “Modelo de
gestão de riscos geotécnicos em cenários urbanos”. O Sistema portará todas as informações dos
condicionantes físicos e antrópicos relacionados ao risco geotécnico necessárias à análise in loco, visando a
prevenção, preparação, assistência nas comunidades afetadas e auxiliando as equipes a obter dados mais
precisos em menor tempo, já unindo os formulários de caracterização da área com as imagens e todos os
outros conhecimentos, sem os erros ocasionados pelo uso de material impresso.

Figura 2 – Curso de Mapeamento.

• Treinamento Ensino à Distância: Mapeamento de área de risco e uso
do aplicativo;

• Desenvolvimento de Base de dados georreferenciada para auxílio de
mapeamento in loco;

• Operacionalizar o aplicativo de apoio à gestão de riscos;

• Promover o I Simpósio Gestão em Proteção e Defesa Civil na UFJF.

Próximas 
iniciativas

Figura 3 – Curso de Mapeamento.

Figura 6 – Corrida de massa em São 
Tiago – MG.

Figura 5 – Treinamento em campo, 
Parque das Águas, JF – MG.
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