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RESUMO 

 

A partir do envio de viatura de bombeiro militar nas bases do SAMU (Serviço de 

Atendimento Móvel de Urgência) em alguns municípios que não dispunham de uma fração 

de bombeiro, observou-se a necessidade de expansão do serviço especializado de 

bombeiro militar na área do 4º Batalhão de Bombeiros Militar (4º BBM). Tal integração foi 

permitida com o convênio estabelecido entre o 4º BBM e o SAMU, estendendo-se com a 

inserção de algumas Defesas Civis Municipais, fomentando parceria, reuniões e 

treinamentos entre estas instituições. A integração demonstrou que o Corpo de Bombeiros 

Militar é uma instituição importante neste cenário, porém precisa expandir-se para dar maior 

sustentação a esta união de esforços em prol da sociedade. O objetivo deste estudo foi 

demonstrar que a expansão operacional do 4º BBM através de postos avançados integrados 

ao SAMU e Defesa Civil Municipal pode tornar possível uma gestão em rede de mitigação e 

resposta a acidentes e desastres. Através de abordagens históricas e normativas comprova-

se que eles são órgãos afins com atribuições de prevenção, preparação e respostas a 

acidentes, com objetivo comum de proteção à sociedade. A gestão em rede foi comentada 

no modelo de governança em rede de segurança pública no Estado de Minas Gerais. A área 

estudada do 4º BBM compreende noventa municípios, sendo a maioria no sudeste do 

Estado de Minas. Por meio de questionários e quantitativo de população e de ocorrências 

foram confeccionadas planilhas, gráficos e mapas, realizando uma análise sobre a presença 

do CBMMG, do SAMU e da Defesa Civil Municipal nos municípios da área do 4º BBM. A 

análise concluiu que o SAMU através da rede de urgência e emergência encontra-se em 23 

municípios, que a Defesa Civil Municipal ativa encontra-se em 34 municípios, e que o 

Bombeiro Militar encontra-se em apenas 5 municípios. Com isso foi apresentada uma 

proposta de expansão do atendimento operacional do 4º BBM em 21 municípios, utilizando 

como parâmetros a quantidade de população, o tempo, a distância e o acesso entre 

municípios, a base do SAMU e Defesa Civil ativa nos municípios, pois estes dois últimos 

influenciam na proposta de rede. Concluiu-se que a expansão operacional do 4º BBM 

integrado ao SAMU e Defesa Civil Municipal é uma alternativa para o CBMMG atender 

diretamente uma maior população, viabilizando uma gestão em rede de mitigação e 

resposta a acidentes e desastres, e para o fortalecimento desta rede é fundamental que o 

CBMMG assuma a Defesa Civil Estadual. 

 

Palavras-chave: Gestão em rede; Posto avançado, Mitigação; Resposta.  
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ABSTRACT 

 

From the sending of military fire engine on the bases of the SAMU (Emergency mobile care 

service) in some municipalities that did not have a fraction of a firefighter, it was observed the 

need to expand the specialized service of military firefighter in the area of the 4º Military Fire 

Brigade (4º BBM). Such integration was allowed with the agreement established between the 

4º BBM and the SAMU, and extended with the insertion of some Municipal Civil Defenses, 

fostering partnership, meetings and trainings between these institutions. The integration 

demonstrated the Military Fire Brigade is an important institution in this scenario, however it 

needs to expand to give greater support to a union of efforts in favor of society. The objective 

of this study was to demonstrate that the operational expansion of the 4º BBM through 

advanced outposts integrated to SAMU and Municipal Civil Defense can make possible a 

network management of mitigation and response to accidents and disasters. Through 

historical and normative approaches it is proven that they are related organs with attributions 

of prevention, preparedness and response to accidents, with a common objective of 

protecting society. The management in network was commented in the network governance 

model of public safety net In the State of Minas Gerais. The studied area of 4º BBM is 

constituted by ninety municipalities, being the majority in the southeast of the State of Minas 

Gerais. Through questionnaires and quantitative population and occurrences were made 

spreadsheets, graphs and maps, performing an analysis on the presence of CBMMG, SAMU 

and Municipal Civil Defense in the municipalities of the area 4º BBM. The analysis concluded 

that the SAMU through the emergency and emergency network is located in 23 

municipalities, that the Municipal Civil Defense is active in 34 municipalities, and that the 

Military Firefighter is in only 5 municipalities. With this, a proposal was presented to expand 

the operational attendance of the 4º BBM in 21 municipalities, using as a parameter the 

amount of population, time, distance and access between municipalities, the basis of SAMU 

and Active Civil Defense in municipalities, because the latter two influence the proposed 

network. It was concluded that the operational expansion of the 4º BBM integrated to SAMU 

and Municipal Civil Defense is an alternative for the CBMMG to directly attend a larger 

population, enabling a network management of mitigation and response to accidents and 

disasters, and for the strengthening of this network it is fundamental that the CBMMG 

assume the State Civil Defense. 

 

Keyword: Management in network; Advanced outposts; Mitigation; Response. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O 4º Batalhão de Bombeiros Militar (4º BBM), através de interações com o 

CISDESTE/SAMU1, iniciou no carnaval de 2015 o lançamento de uma viatura tipo Auto 

Bomba Salvamento (ABS) ou Auto Salvamento (AS)2 nas bases do SAMU nos municípios 

de Bicas, Lima Duarte e Leopoldina. A proposta da operação conjunta foi para diminuição do 

tempo resposta aos acidentes, principalmente nas rodovias que cortam estes municípios 

com grande probabilidade de índice de acidentes, devido ao aumento do fluxo de veículos 

no início e final do feriado (4º BBM, 2015a). Posteriormente, a Defesa Civil Municipal de 

Além Paraíba solicitou que tal operação fosse estendida ao município e a Coordenadoria 

Municipal de Proteção e Defesa Civil (Compdec) participasse da integração entre os órgãos, 

demonstrando assim a importância de a defesa civil municipal estar inserida nesta 

integração. A operação no município de Além Paraíba inicia-se em outubro de 2015, no 

feriado da Padroeira do Brasil e dia das crianças (4º BBM, 2015d). A partir de então, quando 

possível3, nos feriados prolongados o 4º BBM passou a despachar um apoio operacional 

para os quatro municípios citados, integrando o Bombeiro Militar, SAMU e Defesa Civil 

Municipal. 

 

Estas operações integradas proporcionaram um foco sobre a importância do 

serviço de bombeiro militar nos municípios onde não possuem uma fração do Corpo de 

Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), aumentando o quantitativo de população e 

cidades a serem atendidas diretamente4 pela Corporação, além de contribuir na gestão 

política e operacional para criação e inauguração do Pelotão Bombeiro Militar (Pel BM) no 

município de Leopoldina em 17/07/2015. 

 

No decorrer da operação, verificou-se como problema a pouca distribuição de 

frações do CBMMG na área do 4º BBM, tendo frações em apenas cinco municípios dentre 

os noventa municípios de responsabilidade do Batalhão. Com isso observou-se a 

necessidade de expansão dos serviços do CBMMG no Estado, visando, desta forma, 

aumentar a parcela de população e cidades atendidas diretamente pela Corporação, sendo 

                                                             
1
 CISDESTE é o Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região Sudeste, estabelecido em Minas 

Gerais, que é responsável pelo SAMU (Serviço de atendimento móvel de urgência e emergência) em 
noventa e quatro municípios do Sudeste de Minas Gerais. 
2
 Viaturas composta por aproximadamente quatro militares, e que transporta materiais básicos para 

atividades de salvamento em altura, aquático, mergulho, terrestre – desencarceramento de vítimas 
em acidentes automobilísticos, e pode possuir uma bomba de incêndio e um tanque com capacidade 
de 1.500 a 2.000 litros. 
3
 A possibilidade está ligada a possuir o quantitativo de militares aptos da administração, bem como 

viaturas e materiais a serem empregados nestes feriados. 
4
 Diretamente, significa neste contexto possuir uma fração de bombeiro militar instalada no município. 
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este o fundamento para esta monografia intitulada "Expansão do atendimento operacional 

do 4º BBM através de Postos Avançados integrados com o SAMU e a Defesa Civil Municipal 

estabelecendo uma gestão em rede para mitigação e resposta de acidentes e desastres", 

título este que está inserido no tema 'Expansão do Corpo de Bombeiros Militar de Minas 

Gerais (CBMMG)', e que faz parte da linha de pesquisa 'Estado e Políticas Públicas e 

Gestão das Organizações Públicas'. O estudo converge com o programa principal do 

CBMMG, incluso no Plano de Comando de 2015-2026, que é a expansão do atendimento 

da Corporação em Minas Gerais, e busca ser uma sugestão para conciliar a insuficiência de 

efetivo com a expansão do serviço no Estado. 

 

O tema foi delimitado na expansão do atendimento operacional no território 

de responsabilidade do 4º BBM, que é de 90 (noventa) municípios mineiros5, ou seja, 

aproximadamente 10,5% de municípios do Estado, o qual é constituído por 853 municípios.  

 

O objetivo geral deste estudo consiste em avaliar a viabilidade e importância 

da expansão do atendimento operacional do 4º BBM, através de Postos Avançados 

integrados com o SAMU e Defesa Civil Municipal, de modo a estabelecer uma gestão em 

rede para mitigação e resposta de acidentes e desastres. 

 

Quanto aos objetivos específicos, estes buscam, no território de 

responsabilidade do 4º BBM, identificar os municípios e o quantitativo populacional não 

atendido diretamente pelo 4º BBM; comparar o quantitativo de registros de atendimentos 

operacionais entre os municípios; analisar a viabilidade técnica, financeira e institucional de 

implantação de Postos Avançados em conjunto com o SAMU e Defesa Civil, estabelecendo 

uma gestão em rede para mitigação e resposta de acidentes e desastres; e promover ao 

Comando do CBMMG propostas de instalações de frações, com um ABS, nas cidades sem 

frações de bombeiro militar em conjunto com SAMU e Defesa Civil. 

 

Neste sentido, é importante destacar que a expansão integrada tenta 

proporcionar uma atuação na gestão de risco6 a desastre7 (prevenção, preparação e 

mitigação) e uma atuação no desastre propriamente dito (resposta e recuperação), pois 

ambos os órgãos possuem suas missões inseridas no atendimento direto à população. 

                                                             
5
 Resolução nº 673, de 13 de junho de 2016, que regulamenta o Plano de Articulação do CBMMG. 

6
 Risco: relação existente entre a probabilidade de que uma ameaça de evento adverso ou acidente 

determinados se concretize com o grau de vulnerabilidade do sistema receptor a seus efeitos. 
(BRASIL, 2004, p. 11)  
7
 Resultado de eventos adversos, naturais ou provocados pelo homem, sobre um ecossistema 

vulnerável, causando danos humanos, materiais e ambientais e consequentes prejuízos econômicos 
e sociais. (BRASIL, 2004, p. 11) 
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De acordo com os objetivos traçados, este estudo tem como base a pesquisa 

do tipo exploratória, pois objetiva proporcionar um estreitamento maior com o problema 

abordado na busca de torná-lo mais aberto, conhecido, ou para possibilitar a construção de 

hipóteses que possam vir a solucioná-lo (SILVEIRA; CORDOVA, 2009). Nesta monografia 

usa-se a metodologia de estudo de caso visando confrontar teoria (informações normativas) 

e dados da realidade, com pesquisa qualitativa demonstrando respectivamente o contexto 

histórico e normas que regem o Corpo de Bombeiros, SAMU e Defesa Civil, e uma pesquisa 

quantitativa no que se refere aos registros de ocorrências atendidas pelo CBMMG, SAMU e 

Defesa Civil.  

 

O trabalho ora apresentado conta com algumas colaborações bibliográficas 

que tratam sobre o assunto, entretanto, o diferencial está na experiência profissional que o 

pesquisador possui de seis anos na Polícia Militar de Minas Gerais e mais dezesseis anos 

no Corpo de Bombeiros Militar de Minas, somando 22 anos de efetivo serviço, motivo pelo 

qual é correto afirmar que este estudo está baseado tanto nas pesquisas bibliográficas 

quanto nas informações retiradas de participações em reuniões, experiência administrativa e 

operacional do autor que aqui serão expostas, concebendo assim um trabalho inédito e que 

será de grande valia para o enriquecimento deste estudo. 

 

Deste modo, este estudo está subdivido em 09 (nove) capítulos, sendo o 

primeiro a parte introdutória, onde são expostos o tema, a justificativa para sua escolha, os 

objetivos propostos, a metodologia utilizada e a divisão capitular aplicada. 

 

O segundo capítulo aborda uma síntese histórica e normativa do Corpo de 

Bombeiros Militar de Minas Gerais, da Defesa Civil e do SAMU, estabelecendo a 

fundamentação teórica da essencialidade destes órgãos para o atendimento à sociedade.  

 

O terceiro capítulo demonstra a prática existente de integração entre o 

CBMMG/4º BMM e o SAMU/CISDESTE e entre algumas Defesas Civis Municipais, 

abordando parcerias e convênios estabelecidos. Explana sobre gestão em rede e sobre 

modelo de governança em rede como base e referencia para a proposta deste estudo de 

uma gestão em rede para mitigação e resposta de acidentes e desastres entre CBMMG, 

SAMU e Defesa Civil.  

 

O quarto capítulo aborda uma visão, na área de responsabilidade do 4º BBM, 

referente a distribuição desigual populacional entre os municípios, com inserção de tabelas 

e gráficos comparando o quantitativo de ocorrências e população por regiões das frações do 
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4º BBM, e a complementação de um mapa como apêndice para uma melhor visualização do 

desequilíbrio populacional entre municípios.  

 

O quinto capítulo apresenta uma análise rápida, através das respostas de 

questionário, sobre o funcionamento da Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil 

(Compdec), dividida pelos municípios que compõe cada região das frações do 4º BBM (Juiz 

de Fora, Ubá, Muriaé, Viçosa e Leopoldina). Ao final do capítulo há uma análise geral da 

ativação da Compdec (com visualização através de mapa em apêndice) e do lançamento 

dos eventos no Sistema Integrado de Informações de Desastres (S2ID) dos noventa 

municípios da área do 4º BBM. 

  

O sexto capítulo complementa a abordagem até o momento realizada na 

monografia sobre a inserção do CBMMG na Defesa Civil de Minas Gerais, comentando a 

incoerência atual da PMMG à frente da coordenadoria de Defesa Civil Estadual, e a 

importância do CBMMG assumir esta coordenação. 

 

O sétimo capítulo aborda, com base nas respostas do questionário enviado 

ao CISDESTE/SAMU, uma visão geral da descentralização de bases do SAMU nos 

municípios da área do 4º BBM, bem como a complementação dos serviços de ambos os 

órgãos. A abordagem se dá através de planilha comparando o quantitativo de ocorrências 

por municípios e de um mapa para visualização dos municípios com SAMU na área do 4º 

BBM. 

 

O oitavo capítulo apresenta a proposta de expansão do atendimento 

operacional do CBMMG, nos municípios de responsabilidade do 4º BBM, para viabilizar uma 

gestão em rede para resposta de acidentes e desastres, na integração com SAMU e Defesa 

Civil Municipal. 

 

O nono capítulo apresenta as considerações finais sobre o tema da 

monografia, abordando, de uma forma concisa, a viabilidade técnica, financeira e 

institucional da integração em rede entre CBMMG, SAMU e Defesa Civil. Conclui-se que a 

expansão do CBMMG na área do 4º BBM, através de postos avançados integrados com 

SAMU e Defesa Civil Municipal, tende a viabilizar uma gestão em rede para mitigação e 

resposta de acidentes e desastres.   
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

Neste conteúdo, explanar-se-á a missão do CBMMG, SAMU e Defesa Civil, 

sintetizando suas finalidades e missões normativas, demonstrando a complementação das 

suas atividades nos atendimentos de ocorrências emergenciais e de desastres, convergindo 

no objetivo comum de proteção à população. 

 

2.1 Síntese histórica do CBMMG 

 

O Corpo de Bombeiros foi criado para combater incêndios residenciais e 

prediais, como consequência da urbanização e seus problemas (CASARIM; LAMY; 

LOBATO, 2016, p. 90), os quais propiciavam riscos às pessoas devido à aglomeração em 

torno de um espaço geográfico delimitado, a cidade. 

 

Aquino e Marçal (2013) demonstram, pela história do Corpo de Bombeiros 

Militar de Minas Gerais em seus mais de 100 anos de criação, que seu crescimento e 

evolução advêm diretamente das demandas operacionais surgidas pela urbanização, com o 

aumento da população, de vulnerabilidades e de desastres em Minas Gerais, principalmente 

em Belo Horizonte. 

A correlação entre a urbanização e os problemas advindos dela, com os 
serviços de bombeiro militar é fato histórico percebido na criação dos 
Corpos de Bombeiros Militares para atendimento a qualquer tipo de 
desastre, haja vista que na criação do Corpo de Bombeiros Militar do Rio de 
Janeiro, de São Paulo e Minas Gerais, estes municípios estavam em pleno 
crescimento/adensamento urbano (CASARIM; LAMY; LOBATO, 2016, p. 
91). 

A capital de Minas Gerais foi inaugurada oficialmente em 12 de dezembro de 

1897, sendo a primeira cidade planejada do país, prevendo três zonas, quais sejam, urbana, 

suburbana e rural, determinadas pela característica principal de funcionalidade, com bairro 

específico para funcionários públicos. Quatro meses após sua inauguração, no dia 06 de 

abril de 1898, foi registrado seu primeiro incêndio no local destinado a abrigar a força 

policial, onde o combate foi feito de forma corajosa e rudimentar pelos policiais militares 

(Força Pública). Com isso, a imprensa e as autoridades despertaram para a necessidade de 

se criar um serviço específico para extinção de incêndios (AQUINO; MARÇAL, 2013, p. 20-

23). 

 

Entre 1898 e 1908 foram veiculadas várias ocorrências em Belo Horizonte, 

tais como no dia 10 de janeiro de 1900, em que um temporal provocou inundação e morte 
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de pessoas e em 06 de novembro de 1908, data em que ocorreu o maior incêndio que se 

tinha registrado, no Grande Hotel, situado no coração da cidade, felizmente não tendo 

vítimas fatais. Com o assombro provocado pelos incêndios, somado aos prejuízos destes, 

em 31 de agosto de 1911, o Presidente do Estado de Minas Gerais, Júlio Bueno Brandão, 

cria a Seção de Bombeiros, através da Lei nº 557. No ano de 1912 foram separados onze 

guardas civis que treinaram no Corpo de Bombeiros da Capital do Brasil (Rio de Janeiro, 

então Guanabara), entretanto, por alguns desentendimentos disciplinares durante e após a 

formação, continuaram exercer em Belo Horizonte a Guarda Civil, apoiando no combate a 

incêndio quando este eclodia. Entre outubro de 1912 e janeiro de 1913, quinze militares da 

Força Pública realizaram treinamento na capital federal e, quando retornaram à capital 

mineira, alteraram o papel funcional de policiais para bombeiros, integrados ao quadro da 

Força Pública Estadual (AQUINO; MARÇAL, 2013, p. 24-31). 

 

Em 31 de agosto de 1930, o Presidente do Estado de Minas Gerais, Dr. 

Olegário Dias Maciel, assina o Decreto nº 9.662 criando um Pelotão de Bombeiros na cidade 

de Juiz de Fora, iniciando os serviços com 33 bombeiros (SALVADOR; MADEIRA, 2008, p. 

48). 

 

Em 1961, o Comandante dos Bombeiros Militares de Minas Gerais anunciava 

que os bombeiros de toda parte possuíam três escopos principais: a prevenção, o 

salvamento público e a extinção do incêndio. Diante disto, foi criada em 1962, no Corpo de 

Bombeiros de Minas Gerais, a Companhia de Proteção, Salvamento e Procura – CPSP. 

Atendendo às pressões e necessidades locais, em 1966 foram inauguradas frações em 

Uberlândia, Uberaba, Governador Valadares e Montes Claros. Somada a Belo Horizonte e 

Juiz de Fora, o Corpo de Bombeiros Militar estava apenas em seis localidades no Estado, 

não conseguindo chegar em tempo hábil para prestar socorro em outros locais, pois os 

quilômetros que separavam as frações dos locais de incêndio eram numerosos demais 

(AQUINO; MARÇAL, 2013, p. 103-110). 

 

Em 24 de fevereiro de 1972, na cidade de São Paulo, a tragédia do incêndio 

no Edifício Andraus deixou 16 mortos e 345 feridos. Bombeiros improvisaram uma escada 

em ponte, ao longo de 7 metros, entre o teto do Edifício Palladium e o 12º andar do 

Andraus, retirando 40 pessoas. Do heliporto foram resgatadas mais de 300 pessoas. Em 1º 

de fevereiro de 1974, novamente em São Paulo, o incêndio no Edifício Joelma deixou 179 

mortos e 300 feridos, estavam no local em torno de 756 pessoas. Após estes incêndios o 

Governo reorganizou a corporação aumentando o efetivo, aperfeiçoando o treinamento e 

adquirindo viaturas e equipamentos mais modernos (SANTOS, 2010, p. 58-69). 
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Aquino e Marçal (2013, p. 117-118) descrevem um comentário do jornal 

Estado de Minas em 1974, o qual dizia que o fator sorte é o maior aliado do Corpo de 

Bombeiros em Belo Horizonte, pois a Capital possuía apenas dois batalhões, com pouco 

mais de 1.200 homens e equipamento moderno, porém pequeno, não tendo, portanto 

condições de evitar uma tragédia como a do edifício Joelma, de São Paulo, bem como 

porque nenhum prédio de Belo Horizonte possuía um sistema preventivo contra incêndio. A 

Lei nº 2.060 de 1972, que estabelecia normas de prevenção e combate a incêndio no 

município de Belo Horizonte, é regulamentada em 1976, iniciando assim o sistema de 

prevenção em convênio com a Prefeitura Municipal. 

 

A partir da regulamentação da lei de prevenção em Belo Horizonte, alguns 

municípios que possuíam o Corpo de Bombeiros passam a realizar convênios com a 

Corporação, principalmente nas décadas de 1980 e 1990 para fiscalização na área de 

prevenção a prédios comerciais, plurifamiliares, indústrias, dentre outros estabelecimentos. 

Segundo Salvador e Madeira (2008, p. 300), em 10 de outubro de 1988 entra em vigor a Lei 

3.972, em Juiz de Fora, dando amparo legal às fiscalizações do Corpo de Bombeiros nas 

edificações de uso coletivo.  

 

Em 24 de novembro de 2001, na cidade de Belo Horizonte, ocorre a tragédia 

na casa de show “Canecão Mineiro”, matando sete pessoas e ferindo 197, devido a um 

incêndio causado pela utilização de um sinalizador por um integrante da banda que 

realizava o show (SEIS, 2013a). A mobilização social, no âmbito do CBMMG e na 

Assembleia Legislativa de Minas Gerais, devido a esta tragédia, culmina na promulgação da 

Lei nº 14.130, de 19 de dezembro de 2001, que dispõe sobre prevenção contra incêndio e 

pânico no Estado, sendo, inicialmente, regulamentada apenas em 17 de maio de 2004 

através do Decreto Estadual 43.805, que foi posteriormente sendo atualizado por outros 

decretos estaduais. 

 

No final da década de 80 e 90, os Corpos de Bombeiros Militares do Rio de 

Janeiro, São Paulo e Brasília iniciaram o Sistema Resgate. Em 1994, o Sistema Resgate foi 

criado no município de Belo Horizonte, em convênio com a Prefeitura Municipal, (AQUINO; 

MARÇAL, 2013, p. 132), sendo implantado no Município de Juiz de Fora em 13 de 

dezembro de 1995, como pioneiro no interior do Estado, contando com oito viaturas para 

atendimento de vítimas de acidentes automobilísticos, do trabalho, dentre outros, e foi 

considerado um dos maiores avanços de saúde pública para o município (SALVADOR; 

MADEIRA, 2008, p. 342).  
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Outro ponto referencial para o CBMMG foi à promulgação da Emenda à 

Constituição Estadual nº 39 de 02 de junho de 1999, que desvinculou o CBMMG da Polícia 

Militar (AQUINO; MARÇAL, 2013, p. 133), proporcionando uma visão mais voltada às 

missões específicas de bombeiro militar e um orçamento próprio. Uma abordagem a esta 

situação foi que, após separação da PMMG, o curso de formação de oficiais do CBMMG foi 

reestruturado para disciplinas específicas de bombeiro militar, pois o curso de oficial era 

exclusivo de policiamento, por isso os oficiais designados para o Corpo de Bombeiros Militar 

precisavam realizar uma especialização, o curso de bombeiro oficial - CBO (AQUINO; 

MARÇAL, 2013, p. 160). O CBO possuía uma duração aproximada de um ano, 

representando um investimento financeiro caro para o Estado8. 

 

O CBMMG, como órgão independente da PMMG, inicia uma reestruturação 

operacional com base em pesquisas científicas, publicando o manual de emprego 

operacional de combate a incêndio, reduzindo o número de bombeiros militares empregados 

nas viaturas, reformulando o conceito de atendimento operacional à população (CBMMG, 

2005), que aplicado com a taxa de incêndio, instituída através da Lei nº 14.938 de 29 de 

dezembro de 2003, proporcionaram o crescimento do atendimento à população, ampliando 

o número de cidades mineiras com frações do CBMMG9. Observa-se no apêndice “A”, que 

em 17 anos de desvinculação do CBMMG da PMMG foram instaladas frações de bombeiro 

militar em 31 municípios, enquanto os 88 anos anteriores, o CBMMG possuía fração 

instalada em 32 municípios mineiros. 

 

Até o ano 2010, mesmo o CBMMG separado da PMMG, o curso de formação 

de oficiais do CBMMG utilizava a estrutura física da Academia de Polícia Militar. A partir de 

2011 o Corpo de Bombeiros inicia a formação de oficiais em sua própria Academia, que 

passou a funcionar no antigo complexo do Comando Geral, situado a rua Piauí, bairro 

Funcionários, em Belo Horizonte (AQUINO; MARÇAL, 2013, p. 160).  

 

O decreto nº 774 de 11 de dezembro de 2012, assinado pelo Governador de 

Minas Gerais e homologado pela Secretária de Estado de Ciência e Tecnologia e Ensino 

Superior, autorizou o credenciamento da Academia de Bombeiros Militar como Instituição de 

Ensino Superior e o funcionamento do curso de formação de oficiais (CFO) como Curso de 

Graduação em Ciências Militares – Prevenção e Gestão de Catástrofes, sendo que este 

                                                             
8
 Informação fornecida pelo autor a título de vivência profissional e por ter realizado o curso CBO. 

9
 Informação fornecida pelo autor a título de experiência profissional e conhecimento histórico sobre a 

corporação. 
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obteve o reconhecimento do Secretário de Estado de Ciência e Tecnologia e Ensino 

Superior em 2 de fevereiro de 2016, pelo período de quatro anos. 

 

O curso de habilitação de oficiais (CHO), que forma as praças do CBMMG 

para oficiais, através de concurso interno, possuindo a praça aproximadamente quinze anos 

de serviço, foi reconhecido através da resolução SECTES nº 042, de 24 de agosto de 2016, 

como Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública – Gestão e Gerenciamento de 

Catástrofe, pelo prazo de quatro anos (MINAS GERAIS, 2016b).  

 

O credenciamento da Academia de Bombeiros Militar (ABM) como Instituição 

de Nível Superior e o reconhecimento dos cursos de oficiais do CBMMG em nível superior 

de ensino com ênfase na Prevenção, Gestão e Gerenciamento de Catástrofes confirmam a 

seriedade e preocupação da Corporação na qualificação do seu capital humano, bem como 

o cumprimento de sua missão constitucional inserida no Sistema de Proteção e Defesa Civil. 

 

2.2 Missões constitucionais do CBMMG 

 

A Constituição Federal, em seu artigo 144 e a Constituição Estadual, em seu 

artigo 136, estabelecem que os corpos de bombeiros militares são órgãos da segurança 

pública e que esta é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das 

pessoas e do patrimônio, cabendo ao Corpo de Bombeiros, além das atribuições definidas 

em lei, a execução de atividades de defesa civil (BRASIL, 2001, p. 73-74; MINAS GERAIS, 

1989, p. 80). 

 

A Constituição Estadual, em seu artigo 142, refere-se à Corporação do Corpo 

de Bombeiros Militar de Minas Gerais como força pública estadual, órgão permanente, 

organizada com base na hierarquia e disciplina militar, cabendo “[...] coordenação e a 

execução de ações de defesa civil, a prevenção e combate a incêndio, perícias de incêndio, 

busca e salvamento e estabelecimento de normas relativas à segurança das pessoas e de 

seus bens contra incêndio ou qualquer tipo de catástrofe [...]” (MINAS GERAIS, 1989, p. 81). 

 

A Lei Complementar nº 54, que dispõe sobre a organização básica do 

CBMMG, em seu artigo 3º, descreve mais detalhadamente as funções da corporação: 

Art. 3º - Compete ao Corpo de Bombeiro Militar:  

I - coordenar e executar as ações de defesa civil, proteção e socorrimento 
públicos, prevenção e combate a incêndio, perícias de incêndio e explosão 
em locais de sinistro, busca e salvamento; 
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II - atender a convocação, à mobilização do Governo Federal inclusive, em 
caso de guerra externa ou para prevenir grave perturbação da ordem ou 
ameaça de sua irrupção, subordinando-se à força terrestre para emprego 
em suas atribuições específicas de Corpo de Bombeiros Militar e como 
participante da defesa interna e territorial;  

III - coordenar a elaboração de normas relativas à segurança das pessoas e 
dos seus bens contra incêndios e pânico e outras previstas em lei, no 
Estado; 

IV - exercer a polícia judiciária militar, relativamente aos crimes militares 
praticados por seus integrantes ou contra a instituição Corpo de Bombeiros 
Militar, nos termos da legislação federal específica; 

V - incentivar a criação de Bombeiros não militares e estipular as normas 
básicas de funcionamento e de padrão operacional;  

VI - exercer a supervisão das atividades dos órgãos e das entidades civis 
que atuam em sua área de competência;  

VII - aprimorar os recursos humanos, melhorar os recursos materiais e 
buscar novas técnicas e táticas que propiciem segurança à população. 
(MINAS GERAIS, 1999). 

O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais é um órgão estadual 

permanente com a missão de prevenir e reduzir desastres, principalmente no que tange a 

redução do risco de incêndio e pânico, coordenando e elaborando normas a segurança das 

pessoas. 

 

2.3 Síntese histórica e normativa da defesa civil 

 

Entre 1940 e 1941, devido aos ataques sofridos na 2ª Guerra Mundial, a 

Inglaterra institui o “Civil Defense” ou a Defesa Civil, preocupando-se com a segurança da 

população. No mesmo contexto, o governo brasileiro, em 1942, estabelece algumas 

medidas embrionárias, tendo, em 1943, criado o Serviço de Defesa Civil (extinto em 1946), 

supervisionado pela Diretoria Nacional de Defesa Civil e subordinada ao Ministério da 

Justiça e Negócios Interiores (CBPMSP, 2006, p. 4). 

 

No Estado da Guanabara, atual cidade do Rio de Janeiro, é organizada, em 

1966, a primeira Defesa Civil Estadual do Brasil devido as fortes chuvas que provocaram 

enchentes e deslizamentos nesta região. Ao viés desses eventos, em 1967, é criado o 

Ministério do Interior com a competência, entre outras, de assistir as populações atingidas 

por calamidade pública em todo território nacional (BRASIL, 2005, p. 19-20). 

 

No Estado de Minas Gerais, a Coordenadoria Estadual de Defesa Civil 

(CEDEC) foi criada em 1972, sendo um órgão colegiado, com representantes de diversos 

setores da administração estadual, entretanto, sem vinculação direta a um órgão específico, 
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sem bases estruturais e administrativas sólidas. Para corrigir tal situação, a CEDEC foi 

vinculada ao Gabinete Militar do Governador, através da Lei nº 7157, em 07 de dezembro de 

1977 (CEDEC, 2014). 

 

“A organização sistêmica da defesa civil no Brasil deu-se com a criação do 

Sistema Nacional de Defesa Civil – SINDEC, em 16 de dezembro de 1988, reorganizado em 

agosto de 1993 e atualizado por intermédio do Decreto nº 5.376, de 17 de fevereiro de 

2005.” (BRASIL, 2005, p. 20). 

 

Importante se faz destacar que, de acordo com Castro (2004), a Defesa Civil 

é conceituada como sendo: 

Conjunto de ações preventivas, de socorro, assistenciais, reabilitadoras e 
reconstrutivas destinadas a evitar ou minimizar desastres, preservar o moral 
da população e restabelecer a normalidade social.  
A finalidade da Defesa Civil é promover a segurança global da população, 
em circunstâncias de desastres naturais, antropogênicos e mistos.  
O objetivo da Defesa Civil é a redução dos desastres [...] (CASTRO, 2004, 
p. 10). 

A Lei 12.608 de 10 de abril de 2012, que institui a Política Nacional de 

Proteção e Defesa Civil (PNPDEC), 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. Mais importante é o parágrafo 

2º, no qual diz que “a incerteza quanto ao risco de desastre não constituirá óbice para a 

adoção das medidas preventivas e mitigadoras da situação de risco.” (BRASIL, 2012a, 

grifo nosso). 

 

Segundo a Lei 12.608, artigo 3º e parágrafo único, a PNPDEC abrange as 

ações de prevenção, mitigação, preparação, resposta e recuperação, devendo integrar-se 

às políticas de ordenamento territorial, desenvolvimento urbano, saúde, meio ambiente, 

educação e às políticas setoriais visando à promoção do desenvolvimento sustentável 

(BRASIL, 2012a). 

 

Conforme o artigo 7º, inciso II, IV e VII, da Lei Federal 12.608, compete aos 

Estados coordenar as ações do Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil (SINPDEC) 

em articulação com a União e os Municípios, identificando e mapeando as áreas de risco, 

realizando estudos de identificação de ameaças, suscetibilidades e vulnerabilidades; 

apoiando, sempre que necessário, os Municípios na elaboração dos Planos de Contingência 
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de Proteção e Defesa Civil e na divulgação de protocolos de prevenção e alerta e de ações 

emergenciais (BRASIL, 2012a). 

 

Ademais, de acordo com o artigo 11, inciso III, da Lei Federal 12.608, o 

SINPDEC é gerido por órgãos regionais estaduais e municipais de proteção e defesa civil e, 

complementando-se com o artigo 18, inciso III da mesma lei, considera-se agentes de 

proteção e defesa civil os agentes públicos detentores de cargo, emprego ou função 

pública, civis ou militares, com atribuições relativas à prestação ou execução dos serviços 

de proteção e defesa civil (BRASIL, 2012a, grifo nosso). 

 

A COMPDEC – Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil possui a 

finalidade de planejar, articular, coordenar e executar programas, projeto e ações de 

proteção e defesa civil em nível local. É importantíssima a criação e operacionalização da 

Compdec, pois é no município que os desastres ocorrem, chegando ajuda externa 

normalmente após a resposta imediata, sendo necessário que a população esteja 

organizada, preparada e orientada sobre o que e como fazer. A principal missão da 

Compdec é conhecer e identificar os riscos de desastre, preparando-se para enfrentá-los e 

gerenciá-los, elaborando planos de contingência para articulação dos órgãos envolvidos na 

resposta, mobilização da comunidade em risco de desastre e realização de simulados 

(GMG, 2015). 

 

Segundo Silva (2013, p. 57) embora possua base nas várias recomendações 

internacionais, a política nacional de proteção e defesa civil quanto à prevenção de 

desastres vinculada à conscientização das pessoas, dos órgãos e de todos os segmentos 

da sociedade, não estabelece diretrizes claras e objetivas de resposta aos desastres. Ela 

estabelece a construção de Planos Nacional e Estadual de Proteção e Defesa Civil e de 

Planos de Contingências a nível municipal. “Não existe um modelo de gerenciamento 

federal da resposta aos desastres. Não há recomendação de como se dará este 

gerenciamento estadual e municipal.” (SILVA, 2013, p. 60). 

 

De acordo com Pinheiro (2015, p. 45-46), as Coordenadorias Estaduais de 

Proteção e Defesa Civil são divididas em Regionais de Defesa Civil (REDEC ou REPDEC), 

possuindo atribuições de estimular e prover suporte aos municípios para desenvolvimento 

das ações globais de defesa civil. O município é o núcleo matricial da proteção e defesa civil 

pela legislação em vigor, sendo sobrecarregados por desencadear várias ações devido ao 

contato com a população, entretanto não recebem o aporte proporcional de recursos 
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humanos e financeiros, talvez por isso a Defesa Civil Municipal esteja muito aquém do que 

precisaria para desencadear as suas atividades. 

 

A vulnerabilidade, no âmbito das cidades, é praticamente o único componente 

a proporcionar a ocorrência de desastre que está sob o controle humano. Os eventos 

naturais, como chuvas, ventos, granizo e estiagens não dependem diretamente da ação 

humana para ocorrerem, por isso resta aos gestores a percepção das vulnerabilidades 

localizadas no sistema receptor. As condições de vulnerabilidade são derivadas, em grande 

parte, dos aspectos socioeconômicos e de desenvolvimento não resolvidos, como 

marginalização, pobreza, índice elevado de construções informais e escasso ordenamento 

urbano e territorial (PINHEIRO, 2015, p. 51-53). 

 

A interferência do planejamento sobre a vulnerabilidade, localizando-a e 

reduzindo-a, possibilita reduzir os desastres que ocorrem nos aglomerados urbanos. 

(PINHEIRO, 2015, p. 56). Neste seguimento, o Escritório das Nações Unidas para Redução 

de Riscos de Desastres, lançou „O Guia para Gestores Públicos Locais‟ de „Como Construir 

Cidades Mais Resilientes‟, apresentando boas práticas e ferramentas utilizadas em cidades 

para redução de risco de desastre, como exemplo os dez passos das cidades resilientes: 

Os Dez passos Essenciais para Construir Cidades Resilientes 

1. Coloque em prática ações de organização e coordenação para 
compreender e aplicar ferramentas de redução de riscos de desastres, 
com base na participação de grupos de cidadãos e da sociedade civil. 
Construa alianças locais. Assegure que todos os departamentos 
compreendam o seu papel na redução de riscos de desastres e 
preparação. 

2. Atribua um orçamento para a redução de riscos de desastres e forneça 
incentivos para proprietários em áreas de risco, famílias de baixa renda, 
comunidades, empresas e setor público para investir na redução dos 
riscos que enfrentam; 

3. Mantenha os dados sobre riscos e vulnerabilidades atualizados. Prepare 
as avaliações de risco e utilize-as como base para os planos de 
desenvolvimento urbano e tomadas de decisão. Certifique-se de que 
esta informação e os planos para resiliência da sua cidade estejam 
prontamente disponíveis ao público e totalmente discutido com eles. 

4. Invista e mantenha uma infraestrutura para redução de risco, com 
enfoque estrutural, como por exemplo, obras de drenagens para evitar 
inundações; e, conforme necessário, invista em ações de adaptação às 
mudanças climáticas; 

5. Avalie a segurança de todas as escolas e centros de saúde e atualize 
tais avaliações conforme necessário; 

6. Aplique e imponha regulamentos realistas, compatíveis com risco de 
construção e princípios de planejamento do uso do solo. Identifique 
áreas seguras para os cidadãos de baixa renda e, desenvolva a 
urbanização dos assentamentos informais, sempre que possível; 

7. Certifique-se que programas de educação e treinamento sobre redução 
de riscos de desastres, estejam em vigor nas escolas e comunidades; 
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8. Proteja os ecossistemas e barreiras naturais para mitigar inundações, 
tempestades e outros perigos a que sua cidade seja vulnerável. Adapte-
se à mudança climática por meio da construção de boas práticas de 
redução de risco; 

9. Instale sistemas de alerta e alarme, e capacidades de gestão de 
emergências em seu município, e realize regularmente exercícios 
públicos de preparação; 

10.  Após qualquer desastre, assegure que as necessidades dos 
sobreviventes estejam no centro reconstrução, por meio do apoio direto 
e por suas organizações comunitárias, de modo a projetar e a ajudar a 
implementar ações de resposta e recuperação, incluindo a reconstrução 
de casas e de meios subsistência. (UNISDR, 2012, p. 26). 

Visando estabelecer discussões para melhoria e divulgação da Defesa Civil 

no Brasil, foi realizada a 1ª Conferência de Defesa Civil e Assistência Humanitária, a nível 

brasileiro, no ano de 2010, proporcionando a instituição da Política Nacional de Proteção e 

Defesa Civil – PNPDEC, através da Lei nº 12.608 de 10 de abril de 2012. Em novembro de 

2013, iniciaram-se as etapas preparatórias para a 2ª Conferência Nacional de Proteção e 

Defesa Civil (2ª CNPDC), que foi realizada entre os dias 4 e 7 de novembro de 2014, em 

Brasília, a qual ocorreu em parceria com o Programa das Nações Unidas para o 

Desenvolvimento (PNUD), no escopo do projeto “Fortalecimento da Cultura de Gestão de 

Riscos de Desastres no Brasil”. As etapas preparatórias tiveram mais de 900 propostas, as 

quais, na Conferência, teve priorização por votação de 10 Princípios e 30 Diretrizes, para 

orientação da continuação da mudança de cultura e paradigmas na área de Proteção e 

Defesa Civil (BRASIL, 2015, p. 5). 

Princípio: Para os fins da 2ª CNPDC, Princípio consiste em regra geral 
para a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil, construída para orientar 
a elaboração de diretrizes ou a partir da sistematização delas.  
Diretriz: Entende-se por Diretriz, para os fins desta Conferência, o conjunto 
de metas específicas para Política Nacional de Proteção e Defesa Civil e as 
respectivas medidas prioritárias e suficientes para a realização de cada uma 
delas. Diferentemente do Princípio, a Diretriz caracteriza-se como um 
regramento específico e detalhado. (BRASIL, 2015, p. 12). 

Embora todos os princípios e diretrizes aprovadas na 2ª CNPDC são de suma 

importância, destaca-se a seguir as que mais convergem para o tema de estudo. 

 

Entre os dez princípios, o primeiro estabelecido com maior número de 

votação foi o que prevê a criação da carreira dos agentes de Proteção e Defesa Civil, sendo 

o ingresso através de concurso público nas três esferas de governo, garantindo a 

profissionalização, a qualificação e a valorização dos agentes (BRASIL, 2015). 

 

Dentre as diretrizes, importante citar as estabelecidas no “Eixo 1 – Gestão 

integrada de riscos e resposta a desastres”, quais sejam: a) a diretriz de estruturar e 
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modernizar as Defesas Civis municipais e estaduais, com garantia de recursos humanos, 

financeiros e materiais, mesmo em áreas com baixo registro de ocorrência de 

desastres, facilitando a aquisição de equipamentos para ações de prevenção; b) a diretriz 

que ratifica o princípio citado, “criar e regulamentar a profissão de Agente de Proteção e 

Defesa Civil, Técnico de Defesa Civil e outras correlatas nas três esferas de governo, por 

meio de concurso público que exijam formação (operacional, técnica, médio e superior) [...]” 

e;  c) a diretriz de “tornar obrigatória a criação das Coordenadorias Municipais de Proteção e 

Defesa Civil (COMPDEC), garantindo, para sua estruturação, recursos financeiros federais 

[...], estaduais e municipais [...]” (BRASIL, 2015, p. 41-42, grifo nosso). 

 

A diretriz, citada a seguir, no “Eixo 2 – Integração de Políticas Públicas 

relacionadas à Proteção e Defesa Civil” é interessante, pois faz questão também de 

contemplar todas as cidades, independente do número de habitantes, bem como pontuar a 

definição clara das restrições de ocupação e construção nas áreas de risco, sobre uso e 

ocupação do solo, além da participação da Defesa Civil nos conselhos de desenvolvimento 

urbano.  

Garantir a elaboração ou revisão do Plano Diretor e sua consolidação por 
meio de legislação específica para todos os municípios, independente do 
número de habitantes, no prazo máximo de cinco anos, com a participação 
de todos os segmentos da sociedade e o apoio financeiro do Ministério da 
Integração, assegurando sua articulação com a Política Nacional de 
Proteção e Defesa Civil, levando-se em conta: a) a inclusão das áreas de 
risco na elaboração ou atualização do plano (definindo claramente as 
restrições de ocupação e construção nestas áreas e nas Áreas de 
Preservação Permanente); b) a observação dos critérios do ambiente físico 
(e não somente o critério do adensamento de vias) na definição do uso dos 
solos; c) as emissões de Certidão de Uso do Solo e liberações de 
parcelamento do solo; d) a participação da Defesa Civil nos conselhos de 
desenvolvimento urbano do plano diretor e do plano de desenvolvimento 
sustentável (BRASIL, 2015, p. 44, grifo nosso). 

A premissa de considerar todos os municípios, mesmo aqueles que 

apresentam baixo registro de ocorrências de desastres e independentemente da população 

para realização da política pública de proteção e defesa civil, é relevante para o Estado de 

Minas Gerais, por possuir a quantidade de 853 municípios, com diferenças acentuadas entre 

o número de população. Confirma-se nos apêndices “B”, “E” e no capítulo 4 desta 

monografia a desproporção populacional entre os noventa municípios na área do 4º BBM. 

Corroborando a importância de proteção e defesa civil para todo município, pois nenhum 

município está imune de desastres, menciona-se a seguir os desastres ocorridos nos 

municípios de Guidoval e Além Paraíba, ambas na Zona da Mata Mineira. 
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Conforme apêndice “B”, Guidoval com uma população de 7.206 habitantes 

(IBGE, 2010), possuía uma média anual de ocorrências atendidas pelo CBMMG, entre os 

anos de 2009 a 2011, de quinze ocorrências, geralmente atendidas pela fração de bombeiro 

militar mais próxima, que está no município de Ubá. No ano de 2012, devido às chuvas 

intensas que provocaram desastre, o número de ocorrências atingiu o patamar de 534 

registros. 

Dizer catástrofe não é exagero para o quadro de destruição deixado pelo 
Rio Xopotó, que margeia a pequena Guidoval, na Zona da Mata. As 
imagens aéreas impressionam. O pacato município, emancipado em 1948, 
com recursos comerciais vindos de oito fábricas de móveis, pequenas lojas 
e da plantação de cebola, pimentão, tomate e alface, viu a água alcançar 
incríveis 15 metros de altura nas primeiras 48 horas de 2012 e revirar ruas 
inteiras ao avesso (ESTADO DE MINAS, 2012). 

As fortes chuvas que atingiram o rio Xopotó, em janeiro de 2012, 

ocasionaram a destruição da parte central da cidade de Guidoval, destruindo duas pontes, 

causando a morte de duas pessoas, mil desabrigados e 160 desalojados. O diretor de uma 

empresa de produção de móveis tubulares disse que foram afetados pelas chuvas em 2008, 

com o prejuízo de R$ 1 milhão, e em 2012, “o impacto financeiro chegou a R$1,5 milhão, 

considerando os prejuízos de matérias primas, quase 60 dias parados, quedas de produção e 

perdas de patrimônio, maquinário e com a reconstrução.” (GUIDOVAL, 2013b). 

 

Conforme apêndice “B”, o município de Além Paraíba, com uma população de 

34.349 habitantes obteve, nos anos de 2009 e 2010, o número de 29 e 17 registros de 

ocorrências pelo CBMMG. No ano de 2011 e 2012 foram registradas, respectivamente, 111 

e 304 ocorrências. A fração mais próxima à época estava no município de Muriaé e 

atualmente está no município de Leopoldina. A notícia retrata o aumento das ocorrências: 

Um temporal em Além Paraíba causou a morte de três pessoas, sendo um homem 

soterrado, uma criança de cinco anos e uma mulher que foram arrastadas pela água que 

invadiu a cidade. A enchente deixou a cidade isolada e sem energia (TEMPORAL, 2012). 

 

No “Eixo 3 – Gestão do Conhecimento em Proteção e Defesa Civil” há a 

diretriz de “estruturar e incentivar a implantação de Centro de Pesquisa sobre Desastres e 

Núcleos de Pesquisas e Desenvolvimento Tecnológico sobre desastres nas instituições de 

ensino superior [...]”. Tal diretriz converge com o estabelecido no convênio entre o 4º BBM e 

a Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), citado no item 3.3 deste estudo.  

Estruturar e incentivar a implantação de Centros de Pesquisa sobre 
Desastres e Núcleos de Pesquisas e Desenvolvimento Tecnológico sobre 
desastres nas instituições de ensino superior, em especial nos 
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Estados/mesorregiões que apresentem um cenário de riscos iminentes, 
para garantir maior apoio aos municípios em relação ao gerenciamento de 
riscos e desastres, por meio da delimitação das áreas de risco sociais e 
naturais, com o uso de tecnologias adequadas e atualizadas. (BRASIL, 
2015, p. 44). 

No “Eixo 4 – Mobilização e promoção de uma cultura de Proteção e Defesa 

Civil na busca de Cidades Resilientes”, uma das diretrizes, principalmente em áreas de 

risco, é o de incentivar e valorizar a criação de NUPDECs – Núcleos de Proteção e Defesa 

Civil, fornecendo apoio financeiro e material, possibilitando o trabalho de forma contínua e 

organizada, garantindo o diálogo contínuo da comunidade com o poder público, condições 

de trabalho nos bairros, ações de resposta em nível local e participação de profissionais (da 

saúde, bombeiros, etc) com habilidades e competências (BRASIL, 2015). 

 

2.3.1 Definições dos termos: defesa civil e desastre 

 

Na definição de Ferreira (1990, p. 425-426), defesa é o “ato de defender(-se); 

socorro, auxílio...”, e defender é “1. prestar socorro ou auxílio a; proteger, amparar (...); 2. 

Opor a força, oferecer resistência, a um ataque (...); 3. Resguardar, preservar, abrigar...”, ou 

seja, a defesa é a proteção, o amparo, o socorro a alguém necessitado, é defender-se de 

um ataque, que no caso podemos considerar um evento adverso ocorrido (um incêndio, 

desabamento de prédios, um deslizamento de terra), um evento que causa danos ao ser 

humano ou a natureza, causando prejuízos. Para interromper este evento adverso (danoso 

e prejudicial) é preciso oferecer resistência contra ele, é preciso defender-se. 

 

E o termo civil? Será que o bombeiro militar está fora desta concepção? Será 

que os militares, sejam do Exército ou outros, não podem estar inseridos no sistema de 

Defesa Civil e dele participar ativamente? 

 

Segundo Ferreira (1990, p. 333) civil significa: 

1. Cível. 2. Relativo às relações dos cidadãos entre si, reguladas por 
normas de Direito Civil. 3. Relativo ao cidadão considerado em suas 
circunstâncias particulares dentro da sociedade: comportamento civil; direito 
e obrigações civis. 4. Que não tem caráter militar nem eclesiástico: direito 
civil; casa civil.  

Ferreira (1990, p. 294) define militar como: “1. Seguir a carreira das armas; 

servir no exército. 2. Fazer guerra; combater [...]”.  
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Após os ataques sofridos entre 1940 e 1941, quando toneladas de bombas 

causaram milhares de mortes na população civil nas principais cidades e centros industriais 

na Inglaterra, esta institui o “Civil Defense” (BRASIL, 2016).  

Embora os ataques fossem mortais e trouxessem a desordem, os londrinos 
não se entregaram. Sem abrigos apropriados contra os ataques, muitos 
civis buscavam refúgio passando a noite em estações de metrô. A moral 
não foi aniquilada; na verdade foi o oposto. Enquanto a cidade era destruída 
ao redor deles, os londrinos desenvolveram um espírito de raivosa 
determinação e união. Durante a noite, as sirenes avisando dos ataques 
aéreos soavam, as baterias anti-ataque disparavam e as bombas 
espalhavam a destruição. Durante o dia, os londrinos contavam suas perdas 
e voltavam a trabalhar para ganhar a guerra. [...] Ao perceber que a 
Inglaterra seria suscetível a ataques aéreos em tempos de guerra, o 
governo britânico desenvolveu um complexo esquema para evacuar 
crianças de cidades vulneráveis para o interior. (JORDAN; WIEST, 2008, p. 
37-39). 

Na guerra os militares são designados para o campo de batalha, o que não foi 

diferente na 2ª Guerra Mundial. A população civil inglesa precisava ser capacitada e 

orientada a socorrer os feridos, a abrigar-se ao soar da sirene, a proteger-se em integração, 

em união com todos os órgãos governamentais, bombeiros, policiais, médicos e 

enfermeiros, entre outros, coordenadamente, neste viés a Inglaterra montou o “Civil Defense 

para organizar a preparação da população civil, a estruturação de abrigos, a prestação de 

primeiros socorros e a extinção de incêndios durante a famosa Batalha da Inglaterra (1940 e 

1941)” (BRASIL, 2005, p. 76). 

 

Então podemos dizer que expressão Defesa Civil, intitulada na década de 

1940, a palavra defesa não está se referindo ao ato de combater o inimigo em si, no caso 

os alemães, e sim se refere a proteger a população da explosão e dos incêndios dos 

ataques aéreos, a socorrer os feridos (os cidadãos, sejam eles civis ou militares), a treinar a 

população para se deslocarem para os locais determinados ao tocar da sirene; e a palavra 

civil não está a excluir os militares, e sim a significar que esta defesa não tem o caráter 

militar de guerrear, de combater o inimigo de guerra, mas a palavra civil está ligada a 

população civil, ao direito civil de cidadão à vida dentro da sociedade, a integração de toda a 

população a proteger-se mutuamente dos desastres por ela sofridos. 

 

Segundo Ferreira (1990, p. 441), desastre está definido como “1. 

Acontecimento calamitoso, especialmente o que ocorre de súbito e ocasionando grande 

dano ou prejuízo. 2. Acidente". 
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Ferreira (1990, p. 24) define acidente como “1. Acontecimento casual, 

fortuito, imprevisto [...] 2. Acontecimento infeliz, casual ou não, e de que resulta ferimento, 

dano, estrago, prejuízo, avaria, ruína, etc; desastre [...]”. Calamitoso, segundo Ferreira 

(1990, p. 254) “que traz, ou em que há calamidade: infeliz, funesto, catastrófico.” 

  

Catástrofe é definida como “acontecimento lastimoso ou funesto; grande 

desgraça.” (FERREIRA, 1990, p. 296). Ou seja, desastre no dicionário de língua portuguesa 

faz referência a acidente, calamidade, catástrofe, que ocasiona dano ou prejuízo.  

 

Na doutrina de Defesa Civil, Castro (2004a, p. 7) define desastre 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”. 

 

Evento adverso é uma ocorrência desfavorável, prejudicial, podendo 

provocar efeitos físicos, químicos e biológicos, que atuando sobre o homem pode ocasionar 

efeitos psicológicos (CASTRO, 2004a, p. 7-8). 

 

Castro (2004a, p. 7), em seu estudo doutrinário, diz que “desastre não é um 

evento adverso, mas a consequência do mesmo”; que o desastre não ocorre 

necessariamente de forma súbita, que para caracterizá-lo é necessário que ocorra um 

evento adverso com magnitude satisfatória para ocasionar danos e prejuízos mensuráveis, 

“em interação com o sistema receptor (cenário do desastre)”. 

 

A Instrução Normativa nº 01 de 24/08/2012 amplia a definição de desastres 

realizada por Castro: 

 I – desastre: resultado de eventos adversos, naturais ou provocados pelo 
homem sobre um cenário vulnerável, causando grave perturbação ao 
funcionamento de uma comunidade ou sociedade envolvendo extensivas 
perdas e danos humanos, materiais, econômicos ou ambientais, que 
excede a sua capacidade de lidar com o problema usando meios próprios. 
(BRASIL, 2012b) 

Conforme Pinheiro (2015, p.49), a nível municipal, a doutrina de defesa civil 

caracteriza emergências e acidentes como eventos fortuitos e não planejados que possuem 

consequências específicas, que causam danos humanos, materiais ou ambientais, e requer 

atendimento urgente. E os desastres desconhecem limites geopolíticos afetando regiões 

maiores. 
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Na aplicação do conceito de diferenciação conceitual entre acidente e 

desastre, a caracterização de acidente é quando “os danos e prejuízos consequentes são 

de pouca importância para a coletividade como um todo, já que, na visão individual das 

vítimas, qualquer desastre é de extrema importância e gravidade”, possuindo os desastres 

classificação quanto à intensidade. (PINHEIRO, 2015, p. 93-94). 

 

A Instrução Normativa nº 01 de 24/08/2012, classifica os desastres em dois 

níveis: Desastres de média intensidade – nível I, caracterizados quando os danos e 

prejuízos são suportados pelos governos locais e a situação de normalidade restabelecida 

com recursos locais ou complementada com recursos estaduais e federais. Desastres de 

grande intensidade – nível II, quando os danos e prejuízos não são suportados pelos 

governos locais, havendo necessidade de mobilização e ação coordenada entre União, 

Estado e Município para restabelecer a situação de normalidade10 (BRASIL, 2012b). 

 

A Instrução Normativa nº 01/2012, cita no artigo 2º e § 1º, que o Prefeito 

Municipal, Governador do Estado ou do Distrito Federal decretará situação de emergência 

ou estado de calamidade pública quando o desastre necessitar de situação jurídica especial 

para “atendimento às necessidades temporárias de excepcional interesse público, voltadas 

à resposta aos desastres, à reabilitação do cenário e à reconstrução das áreas atingidas”. 

(BRASIL, 2012b). 

 

A Instrução Normativa nº 01/2012, no artigo 1º inciso II, caracteriza situação 

de emergência como: situação decretada em município, estado ou região, devido a desastre 

que altere intensamente a normalidade comprometendo parcialmente sua capacidade de 

resposta.  No mesmo artigo, no inciso III, caracteriza estado de calamidade pública, como 

situação grave das condições de normalidade de um município, estado ou região, em virtude 

de desastre que compromete substancialmente a capacidade de reposta do local afetado 

(BRASIL, 2012b). Ou seja, as definições dos dois termos são semelhantes, diferindo que no 

estado de calamidade pública o desastre afeta em proporção maior a capacidade de 

resposta do local atingido.  

Assim, no Brasil, não apenas em termos de léxicos acadêmicos e usos 
populares, mas também junto aos profissionais de defesa civil e de 
bombeiros verifica-se que termos como acidente, acidente de massa, 
desastre, catástrofe são algumas formas criadas ao longo do tempo e 
usadas para definir um evento danoso (SILVA, 2013, p. 32). 

                                                             
10

 A instrução impõe mais algumas características para enquadrar os danos e prejuízos, que não  
cabe debater neste estudo (ver BRASIL, 2012b). 



36 

 

Pinheiro (2015, p. 39) debate as dificuldades da compreensão, no Brasil, do 

significado do que é defesa civil, proteção e defesa civil e, da gestão (integrada) de riscos de 

desastres. Cita como exemplo uma pesquisa que realizou com alunos de um Curso de 

Especialização em Defesa Civil, que para a maioria dos entrevistados a “defesa civil era um 

órgão destinado ao atendimento de desastres”, justificando a afirmação que na memória dos 

entrevistados a associação ao desastre está apenas quando este é notícia, com pessoas 

desabrigadas, áreas inundadas etc. 

 

Pinheiro (2015, p. 40-41) continua o debate afirmando que, em alguns países 

da America Latina como Peru, Chile e México, “a defesa civil é denominada Protección Civil” 

(proteção civil), sendo estes países detentores de relevante desenvolvimento na área, bem 

como “pela riqueza das publicações produzidas e perceptível preparação inclusive de outras 

agências que integram o sistema, as quais contêm planos setoriais relacionados ao tema.” 

Não há uma padronização terminológica mundial, pois enquanto a Europa utiliza 

amplamente o termo “proteção civil”, nos Estados Unidos “chamam de „gestão de 

emergência‟ ou „planejamento de desastres‟ os esforços organizados para lidar com 

ameaças coletivas”. 

 

Defesa Civil é ação para a “proteção da vida, preservação do meio ambiente 

e salvaguarda da propriedade ante os eventos, natural ou provocada pelo homem, com 

capacidade de produzir danos e prejuízos relevantes”. Nesta essência, a Defesa Civil é 

realizada por todos, integrantes ou não do governo. Quando as prefeituras normatizam e 

fiscalizam o uso e ocupação de áreas de risco, estão fazendo defesa civil, assim como 

Organizações Não Governamentais e a professora, quando respectivamente promovem 

limpeza de córregos e educam os alunos para reciclar o lixo. Bem como quando o Corpo de 

Bombeiros e as Polícias socorrem as vítimas de uma enchente levando-as para abrigo. 

“Estas atividades atuam direta ou indiretamente sobre o desastre, seja reduzindo as 

vulnerabilidades ou aumentando a capacidade da comunidade.” (BRASIL, 2005, p. 76-77). 

 

Observa-se que a Proteção e Defesa Civil, mesmo não possuindo uma 

nomenclatura padronizada a nível mundial, é realizada por vários órgãos, sejam públicos ou 

privados, e por pessoas ou entidades, as quais promovem a proteção da população de 

eventos que provoquem danos e prejuízos à sociedade, através de ações para redução dos 

desastres. Os acidentes com vítimas são atendidos geralmente pelo SAMU e Corpo de 

Bombeiros Militar, e quando é o caso de algum acidente com vítima ou não referente a 

deslizamento de terra, enchente, desabamento, incêndio em edificação, a Defesa Civil 

Municipal atende a ocorrência. 
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2.4 Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU 

 

O SAMU é o serviço de atendimento móvel de urgência e emergência, que foi 

criado no ano de 2003, fazendo parte da Política Nacional de Urgências e Emergências, 

auxiliando na organização do atendimento na rede pública com a prestação de socorro à 

população em casos de emergência, nas vias públicas, residências ou empresas. O serviço 

móvel é acionado pela população através do número telefônico 192, disponível 24 horas por 

dia, atendendo urgências de natureza traumática, clínica, pediátrica, cirúrgica, gineco-

obstétrica e de saúde mental da população (CISDESTE, 2016). 

 

2.4.1 Síntese normativa do SAMU e da rede de urgência e emergência 

 

A Portaria do Ministério da Saúde nº 2048 de 5 de novembro de 2002, 

aprovou o regulamento técnico dos Sistemas Estaduais de Urgência e Emergência, 

estabelecendo normas e critérios de funcionamento, classificação e cadastramento de 

serviços, elaboração de planos estaduais de atendimento, regulação médica, atendimento 

pré-hospitalar, atendimento pré-hospitalar móvel, entre outros temas ligados a área. Uma 

das considerações da regulamentação foi o crescimento do número de acidentes e da 

violência urbana somada à insuficiente estruturação da rede, contribuindo assim para a 

sobrecarga de serviços de Urgência e Emergência disponibilizados para atendimento à 

população (BRASIL, 2002). 

 

O regulamento técnico publicado pela Portaria nº 2048/2002, visou a 

implantação de redes regionalizadas e hierarquizadas de atendimento para melhorar a 

organização da assistência, articular serviços, definir fluxos, de modo a promover a 

universalidade do acesso e a integralidade na atenção prestada à população, bem como a 

equidade na alocação de recursos, tornando-se imperativo estruturar os Sistemas Estaduais 

de Urgência e Emergência envolvendo toda a rede, desde a pré-hospitalar até a rede 

hospitalar de alta complexidade. Estabelece, aos Corpos de Bombeiros Militares e outras 

organizações da área de Segurança Pública, regulações médicas para seguirem critérios e 

fluxos definidos no regulamento (BRASIL, 2002). 

 

O atendimento pré-hospitalar móvel é o atendimento precoce à vítima de 

agravo à sua saúde, seja de natureza clínica, cirúrgica, traumática ou psiquiátrica. Este 

atendimento é atribuído à área de saúde, devendo ser vinculado a uma Central de 

Regulação e possuir uma frota de veículos compatíveis com a cobertura de uma região 

previamente definida, a qual se deve considerar aspectos demográficos, populacionais, 
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territoriais, indicadores de saúde, oferta de serviços, contando com a rede regulada, 

hierarquizada e compactuada entre os gestores do sistema local e regional (BRASIL, 2002). 

Em Minas Gerais (MG), em torno de 75% dos municípios têm menos de 
vinte mil habitantes, uma escala insuficiente para organização de redes de 
atenção à saúde eficiente e de qualidade. Por isso, as redes terão que se 
organizarem com auto-suficiência na média complexidade nas regiões de 
saúde e com autosuficiência em alta complexidade nas macrorregiões. 
(SES, 2014, p. 10). 

De modo a desenvolver e implantar solidariamente um novo modelo de 

atenção à Saúde no Estado de Minas Gerais, a Secretaria de Estado de Saúde (SES) e as 

Secretarias Municipais de Saúde (SMS) precisam que seus gestores e técnicos estejam 

embasados teórica e conceitualmente, e a partir das realidades epidemiológicas, 

demográficas e socioeconômicas, coordenem a conformação das redes de atenção à 

saúde. (SES, 2014, p. 11). 

A concepção de rede, nos últimos anos, a tornou-se um grande foco de 
atenção nas ciências, nos negócios e na sociedade em geral. A maioria das 
grandes empresas está organizada em redes descentralizadas de pequenas 
unidades, conectadas a redes de pequenos e médios negócios, que servem 
como subcontratados ou fornecedores, configurando redes complexas em 
uma cadeia de fornecimento. Há uma tendência nas organizações políticas 
de construir redes sociais, seja em movimentos como o ambientalista, o 
feminista, de direitos humanos, por exemplo, que ultrapassam fronteiras 
nacionais. (SES, 2014, p. 12). 

O grau de urgência (gravidade), a necessidade de recurso e o tempo e 

resposta são três variáveis a serem consideradas para organizar uma rede regional de 

urgência. A tipicidade da região, a necessidade de investimento, preparação e sua 

possibilidade logística, devem também ser consideradas. A Resolução SES nº 2.607, 

publicada em 07/12/2010 “estabeleceu as normas gerais para implantação das redes 

regionais de urgência e emergência no Estado de Minas Gerais [...] exigindo uma 

combinação de economia de escala, qualidade e acesso aos serviços de saúde [...]”. (SES, 

2014, p. 12). 

 

A Rede Regional de Urgência em Minas Gerais é formada por: Atenção 

Primária em Saúde; Unidades de Pronto Atendimento; Pontos de atenção hospitalar 

classificado conforme sua tipologia e função; Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – 

SAMU 192 macrorregional; Complexo Regulador; Atenção Domiciliar; Sala de Estabilização 

e Comitê Gestor Macrorregional das Urgências e Emergências. (SES, 2014, p. 12-13). 
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A Portaria MS/GM nº 1.600, de 07 de julho de 2011, estabeleceu diretrizes 

para organização regional da rede de atenção às urgências e emergências, que garante aos 

usuários a forma integral de atendimento, inclusive com transferência para um serviço de 

maior complexidade, com “acesso aos diversos pontos da atenção dentro de um sistema 

hierarquizado, regulado, formalizado entre municípios e regiões conformando a rede”. (SES, 

2014, p. 13). 

 

O Estado de Minas Gerais avança na conformação das redes, sendo 

implantadas nas Regiões Ampliadas de Saúde, justificando o Plano Diretor de 

Regionalização e justificando o projeto da Região Ampliada de Saúde Sudeste. “A 

importância da conformação da Rede de Urgência macrorregional está na viabilidade de 

redução das mortes e sequelas evitáveis”. (SES, 2014, p. 13-14). 

O papel do SAMU-192 vai muito além da interligação logística da Rede de 
Atenção às Urgências e Emergências, pois ele, através da sua central de 
regulação, garante escuta médica qualificada 24 horas por dia; integra o 
complexo regulador, atuando, portanto, como ente de governança da 
Rede; funciona como um ponto de apoio resolutivo, solucionando a 
demanda da população através da telemedicina ou através do envio de 
equipe de suporte básico ou avançado; realiza atendimento primário e 
transporte inter-hospitalar dos pacientes graves; integra e regula os demais 
serviços de urgência da Rede; atua como ponto de classificação e gestão 
de risco (fazendo diagnóstico sindrômico das demandas agudas dos 
usuários), quando define o acesso regulado do paciente ao local certo, no 
tempo certo e com a qualidade certa; dispõe-se como um ponto de apoio 
operacional do sistema de urgência, funcionando como uma rede virtual de 
urgência e emergência, através do banco de dados atualizado da situação 
das portas de entrada de urgência; é o observatório do sistema de saúde. 
(SES, 2014, p. 24, grifo nosso) 

Para garantia do tempo resposta adequado do SAMU – 192 utilizou-se 

distribuição de equipes pelo critério populacional, além de outros, através de um estudo 

diagnóstico em cada macrorregião. (SES, 2014, p. 25). A definição do quantitativo e da 

localização dos hospitais da rede de urgência e emergência levou em conta critérios como a 

população adscrita e tempo resposta de no máximo de sessenta minutos, através de um 

ponto fixo ou móvel, para 90% da população da macrorregião (SES, 2014, p. 35). 

 

2.4.2 Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região Sudeste – CISDESTE 

 

O Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região Sudeste – CISDESTE 

agrega 94 municípios do Estado de Minas Gerais (fig. 1), realizando o atendimento 

regionalizado de Urgência e Emergência e viabilizando a locomoção do paciente ao hospital 

de referência mais próximo. A sede do consórcio está localizada no município de Juiz de 
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Fora, que conta com oito unidades móveis de atendimento pré-hospitalar, sendo 6 USB 

(Unidade de Suporte Básico) e 2 USA (Unidade de Suporte Avançado), e mais 31 outras 

ambulâncias na região e 20 hospitais atualmente credenciados (CISDESTE, 2016). 

 

Figura 1 – Região de atuação do CISDESTE - 94 municípios do Estado de Minas Gerais 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: CIDESTE (2016).  

 

Juiz de Fora exerce a função de município polo da Região Ampliada de 

Saúde, a qual é composta por oito regiões (microrregiões) de saúde, com doze “municípios 

polos: Além Paraíba, Carangola, Juiz de Fora, Lima Duarte, Bom Jardim de Minas, 

Leopoldina, Cataguases, Muriaé, Santos Dumont, São João Nepomuceno, Bicas e Ubá”. 

(SES, 2014, p. 15). 
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3 INTEGRAÇÃO ENTRE OS ORGÃOS 

 

Na apresentação da diretriz estratégica do plano de comando do CBMMG, 

estão descritas as palavras do Governador de Minas Gerais, confirmando a inserção e 

importância da Corporação no sistema de Defesa Civil e a articulação com o SAMU: 

[...] ampliação de efetivo e de áreas de atuação do CBM, com ênfase na 
prevenção de riscos coletivos e ação intensiva de prevenção das 
ocorrências, além da articulação com as demais políticas públicas, em 
especial o Sistema de Atendimento de Urgência e Emergência (SAMU 
Estadual regionalizado). Principalidade no papel do CBM no sistema 
estadual de defesa civil, com integração permanente de ações cotidianas e 
ação coordenada em desastres (CBMMG, 2015, p. 7). 

Os três órgãos (Corpo de Bombeiros, SAMU e Defesa Civil Municipal) 

realizam serviços essenciais à população, estando inseridos nas ações globais de 

prevenção, preparação, mitigação, resposta e recuperação. As políticas de atuação dos 

órgãos se desenvolvem com o viés de resposta aos acidentes e desastre ampliados pela 

intensa urbanização no Brasil, além das políticas de prevenção e preparação instruindo o 

cidadão.  

Apenas possui condições de definir as ações quem conhece o que se 
pretende prevenir, portanto, as características dos desastres que costumam 
afetar o município. A doutrina indica a avaliação e redução das ameaças 
e/ou vulnerabilidades como alternativa para se atingir tais objetivos. 
Especificamente, aponta a avaliação de riscos de desastres e a redução de 
riscos de desastres como componentes da prevenção de desastres. 
(PINHEIRO, 2015, p. 62) 

 

3.1 Convênio entre o 4º BBM e o CISDESTE/SAMU 

 

Em 1995 firmou-se o convênio entre o 4º BBM e a Prefeitura Municipal de 

Juiz de Fora a fim de se estabelecer o Sistema Resgate no Município, no qual a Prefeitura 

concedia médicos para regular e realizar o atendimento pré-hospitalar, viaturas, combustível 

e manutenção.  No ano de 2004, com a criação do SAMU Municipal, o convênio do Sistema 

Resgate teve seu término e, com isso, os médicos cedidos pela Prefeitura para o Sistema 

Resgate foram realocados para o SAMU. O CBMMG então passou a adquirir e manter as 

viaturas do Sistema Resgate, que ficou sem a regulação médica, pois esta ficou a cargo 

apenas do SAMU Municipal11. 

 

                                                             
11

 Informação fornecida pelo autor a título de vivência profissional e conhecimento histórico da 
Corporação. 
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No sistema resgate de atendimento pré-hospitalar os bombeiros militares 

tripulavam viaturas tipo van, denominadas unidades de resgate, conduzindo vítimas a 

hospitais determinados pelos médicos do sistema, instalados no centro de operações do 

bombeiro militar (sede do 4º BBM à Avenida Brasil, Centro, Juiz de Fora/MG). Quando 

necessário, em uma ocorrência grave, o médico deslocava em uma viatura pequena para o 

local da ocorrência com os bombeiros militares. O Sistema Resgate foi uma das bases para 

implantação do Sistema de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU, o qual iniciou sua 

estruturação nacional com referência na Portaria do Ministério da Saúde nº 2048 de 5 de 

novembro de 200212.  

 

Entre o ano de 2013 e 2014, reuniões na cidade de Juiz de Fora foram 

realizadas para a implantação do SAMU Regional, onde o 4º BBM apresentou a proposta de 

integração com a gerência regional, culminando com o convênio nº 4.003/2014 de 26 de 

junho de 2014, entre o CBMMG/4º BBM e o Consórcio Intermunicipal de Saúde para 

Gerenciamento da Rede de Urgência e Emergência da Macro-Sudeste – CISDESTE13. O 

convênio estabeleceu diretrizes para regular as ações e coordenações dos atendimentos a 

ocorrências de urgência e emergência pré-hospitalares nos municípios integrantes do 

CIDESTE, tendo como um dos objetivos eliminar ou evitar a duplicidade de esforços nas 

ocorrências de atendimento pré-hospitalar, melhorando a qualidade na prestação de socorro 

às vítimas de urgência e emergência (MINAS GERAIS, 2014c).  

 

Neste mesmo convênio ficou estabelecido o centro de atendimento, regulação 

e despacho da cidade de Juiz de Fora, funcionando numa sede única e integrada, ou seja, 

numa mesma instalação física. Foi proposta a composição de guarnições mistas e 

realização de seminários e treinamentos conjuntos SAMU/CBMMG, com isso, foi possível 

haver um nivelamento de conhecimento e estabelecimento de procedimentos padronizados, 

bem como foi acordado que o CISDESTE fornecerá materiais de consumo para as viaturas 

de Resgate do 4º BBM (MINAS GERAIS, 2014c).  

 

O convênio nº 02.2014.151 de 16 de junho de 2014 (anexo “B”) entre o 

Município de Juiz de Fora e o CBMMG/4º BBM, estabeleceu o compartilhamento das 

instalações físicas do 4º BBM e Postos Avançados Norte e Sul para bases descentralizadas 

das ambulâncias do SAMU/192 do CISDESTE sendo três bases (MINAS GERAIS, 2014d), 

as quais geraram uma economia mensal em torno de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais) para 

                                                             
12 Informação fornecida pelo autor a título de vivência profissional e conhecimento histórico da 

Corporação. 
13

 Informação fornecida pelo autor com base em sua participação direta nas reuniões e acordos de 
fechamento do convênio nº 4.003/2014, entre o CBMMG/4º BBM e o CISDESTE. 
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a Prefeitura de Juiz de Fora. Este valor foi estimado em virtude do aluguel pago pela base 

do SAMU Municipal em Juiz de Fora ser de R$ 6.000,00 (seis mil reais) por mês14.  

 

Estabeleceram-se bases de ambulâncias do SAMU/CISDESTE na 

Companhia de Bombeiro Militar (BM) na cidade de Ubá e no Pelotão BM na cidade de 

Muriaé. Na cidade de Leopoldina, o Pelotão BM ficou ao lado da base do SAMU, entretanto, 

devido a um problema na base do SAMU, este ficou instalado temporariamente no Pelotão 

de Bombeiro Militar, sem qualquer ônus de ambas as partes15. 

 

Anterior ao carnaval do ano de 2015 houve reunião entre a gerência do 

CISDESTE e do 4º BBM, com pedido para que o Corpo de Bombeiros lançasse no feriado 

do carnaval e nos feriados vindouros, viaturas de salvamento (AS ou ABS) nas bases do 

SAMU, devido ao risco acentuado de acidentes automobilísticos com vítimas presas em 

ferragens, além de incêndio e explosão, ocorrências que necessitavam do apoio operacional 

dos bombeiros militares na cena. Ficou definido o lançamento estratégico de viaturas de 

salvamento (ABS e AS) com militares da administração e da ala operacional nos municípios 

de Leopoldina, Bicas e Lima Duarte, posteriormente estendendo para o município de Além 

Paraíba, a pedido da Defesa Civil Municipal. Estes foram escolhidos por apresentarem uma 

maior probabilidade das ocorrências de acidente automobilístico e também para cobrir a 

maior parte da malha rodoviária. Houve pedido também para cobrir a cidade de Carangola, 

devido aos mesmos motivos das outras cidades, mas inclusive pela grande distância desta 

das outras cidades. Entretanto, devido à insuficiência de efetivo, viatura e material não 

houve possibilidade de incluir o atendimento à Carangola16. 

 

A operação carnaval no ano de 2015 destaca integração entre os Bombeiros 

Militares e o SAMU nas cidades de Leopoldina, Bicas e Lima Duarte, intensificando as 

ações de prevenção de acidentes com descentralização de guarnições de bombeiros para 

os postos de SAMU, nestas cidades, durante o período de festividade (4º BBM, 2015c). 

 

 

 

                                                             
14

 Informação fornecida pelo autor com base em sua participação direta nas reuniões e acordos de 
fechamento do convênio nº 02.2014.151 de 16 de junho de 2014, entre o Município de Juiz de Fora e 
o CBMMG/4º BBM. 
15

 Informação fornecida pelo autor com base em sua participação direta nas reuniões e acordos de 
fechamento do Convênio nº 4.003/2014 de 26 de junho de 2014. 
16

 Informação fornecida pelo autor com base em sua participação direta nas reuniões e fechamentos 
das ordens de serviços para apoio entre o 4º BBM e o CIDESTE. 
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Foto 1 e 2 - Bases do SAMU, respectivamente no município de Leopoldina e no município 

de Bicas, em fevereiro de 2015 - Operação Carnaval 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Quarto Batalhão de Bombeiros Militar – Facebook (4º BBM, 2015c). 

 

Tal integração propiciou uma base política forte com apoio do SAMU, 

deputados da Região e Prefeitura de Leopoldina para instalação do Pelotão neste município 

em 17 de julho de 201517, além da cobrança política de uma unidade do Corpo de 

Bombeiros Militar no município de Além Paraíba (DEPUTADO, 2015) e treinamentos 

conjuntos entre integrantes do SAMU e CBMMG, propiciando melhoria no atendimento à 

sociedade. 

 

No 4º BBM, integrantes de plantão dos Bombeiros e do SAMU treinaram a 

retirada de vítima sob veículo automotor com utilização da almofada pneumática, 

objetivando “compartilhar conhecimento, prática e equipamentos visando o fortalecimento da 

integração entre as instituições, bem como melhorar ainda mais o atendimento pré-

hospitalar de Juiz de Fora e região.” (4º BBM, 2015b). 

 

A regionalização do SAMU trouxe menor tempo-resposta no atendimento à 

urgência e emergência, pois municípios com menos de 100 mil habitantes, os quais não 

possuíam o SAMU, passaram a possuir este atendimento, independente do tamanho da 

população, sendo 28 bases descentralizadas, após estudos de georreferenciamento pelos 

94 municípios da macrorregião. A parceria CIDESTE/Corpo de Bombeiros promoveu maior 

integração entre os profissionais, inclusive com equipes mistas, onde profissionais do SAMU 

podem tripular viaturas resgate dos Bombeiros e vice-versa (CIDESTE, 2015a). 

 

Em setembro de 2015 o SAMU e Bombeiros promoveram o curso de 

alinhamento para equipes mistas, com instruções teóricas dos protocolos de atendimento de 

                                                             
17

 Informação fornecida pelo autor com base em sua participação nas reuniões e negociações junto 
com autoridades BM, Prefeitura e SAMU. 
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ambas as instituições e atividades práticas relacionadas ao socorro pré-hospitalar em 

equipes mistas (CIDESTE, 2015b). 

 

A equipe da Eletrobrás Furnas promoveu instrução no 4º BBM para 

integrantes dos CBMMG, Exército, Guarda Municipal, SAMU, Hospital Dr. João Penido, 

dentre outros. A capacitação abordou a atuação em ocorrências com animais peçonhentos, 

como prevenção de acidentes e técnicas de contenção dos animais reintegração ao seu 

habitat natural ou ao órgão ambiental. “O treinamento integrado entre os diversos órgãos 

estão previstas na preparação para as ações de Defesa Civil.” (CBMMG, 2015c). 

 

Bombeiros apoiaram o SAMU no resgate de um morador de rua (foto 3), que 

estava ferido em local de difícil acesso, utilizando técnica de Salvamento em Altura, sendo a 

vítima imobilizada pelos integrantes do SAMU e conduzida ao hospital (4º BBM, 2014a). 

 

     Foto 3 - Resgate de um morador de rua em local de difícil acesso. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Quarto Batalhão de Bombeiros Militar – Facebook. (4º BBM, 2014a). 

 

Fotos 4 e 5 – Treinamento rotineiro durante serviço operacional entre SAMU e CBMMG. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Quarto Batalhão de Bombeiros Militar – Facebook. (4º BBM, 2016b). 
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A integração ampla do CISDESTE/SAMU e CBMMG/4º BBM (fotos 1 a 5), ou 

seja, centro de operações funcionando na mesma instalação física, bases operacionais 

conjuntas, proporcionam uma integração de treinamentos e atendimentos às ocorrências 

com melhor qualidade, haja vista a interação de vivência operacional e a troca de 

conhecimentos entre os integrantes das duas Corporações. 

 

3.2 Parceria entre o 4º BBM e a defesa civil municipal 

 

O 4º BBM, visando cumprir a missão constitucional dos Bombeiros Militares 

na coordenação e execução de Defesa Civil, vem a um certo período de tempo promovendo 

a integração entre as Defesas Civis Municipais com o intuito de auxiliá-las, trocar 

conhecimento, apoio em planejamentos e nas ações globais de prevenção, preparação, 

mitigação, respostas e recuperação, buscando assim fortalecer o sistema Proteção e Defesa 

Civil para redução de emergências e desastres18. 

Deixar de ocupar as áreas de risco é algo que possui, sim, certa parcela de 
culpa do poder público, especialmente pelo não levantamento das 
características afetas às ameaças preexistentes antes da ocupação 
acontecer, mas, por outro lado, consiste na falta de percepção de risco ou 
da chamada inteligência preventiva. 
[...] 
Inteligência preventiva pode-se chamar à relação entre o saber e sua 
aplicação na escolha de opções que podem tornar um comportamento ou 
sua consequência mais ou menos seguro. (PINHEIRO, 2015, p. 100). 

 

3.2.1 Parceria com a defesa civil de Juiz de Fora 

 

Em julho de 2010, a defesa civil de Juiz de Fora apresentou um mapeamento 

do território urbano e rural de Juiz de Fora, realizado pela equipe de técnicos da Prefeitura 

do município e do Corpo de Bombeiros. O trabalho, que durou aproximadamente seis 

meses, foi realizado a partir das imagens originais de uma varredura de área em 2007, a 

qual foi reinterpretada em um sistema criado pela equipe, a qual reduziu o detalhamento 

original que variava em curvas de nível de 20 em 20 metros, para registros de metro em 

metro. “O grupo redividiu a cidade em 25 áreas, dando maior resolução ao mapa e 

acrescentando informações sobre vias de acesso, hidrografia, registros de ocorrências da 

Defesa Civil e dos Bombeiros e posição de pluviômetros.” Isso possibilita a defesa civil a 

realizar intervenções em locais com alta declividade ou propícios a inundações que ainda 

não estavam classificados (ÁREA, 2010). 

                                                             
18

 Informação fornecida pelo autor a título de vivência profissional. 
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Em dezembro do ano de 2013, a Defesa Civil de Juiz de Fora, em parceria 

com o Corpo de Bombeiros, realizaram um simulado de “Preparação para Desastres” no 

bairro Três Moinhos, o qual foi monitorado pelo Ministério de Integração Nacional e teve o 

objetivo de capacitar pessoas que moram em áreas de risco a agirem em caso de 

desabamento e deslizamento de terra (VOLUNTÁRIOS, 2013c). 

 

Na preparação para a resposta aos desastres, a execução de treinamentos e 

simulados para um cenário específico de desastre, avaliam se “as ações estão ocorrendo 

dentro da performance esperada para o momento da resposta real”. (SILVA, 2013, p. 17). 

 

Em novembro de 2014, representantes das Coordenadorias Municipais de 

Proteção e Defesa Civil de 12 municípios, da área de atuação do 4º BBM, participaram do 1º 

Curso Básico de Sistema de Comando em Operações (SCO) promovido pelo Batalhão de 

Bombeiros, em Juiz de Fora (fotos 6 e 7). O curso, com 16 horas-aula, “aborda diversas 

disciplinas ligadas à proteção e defesa civil, gestão e administração de desastres e SCO 

como ferramenta gerencial.” (CBMMG, 2014b). 

 

O curso de SCO promovido pelo 4º BBM a representantes da Defesa Civil da 

Zona da Mata e Vertentes, teve como objetivo a preparação para o período chuvoso e 

integração entre os órgãos para atuação em desastres (BOMBEIROS, 2014). 

 

Fotos 6 e 7 – Treinamento de SCO para Defesas Civis da área do 4º BBM (novembro 2014). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Quarto Batalhão de Bombeiro Militar /Seção de Planejamento e Instrução – 4º BBM/B3, 2014. 

 

A parceria entre a Defesa Civil de Juiz de Fora e o 4º BBM em treinamentos, 

reuniões são convergentes com a doutrina para redução de desastres prevista no Sistema 

de Defesa Civil Nacional. 
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3.2.2 Parceria com as defesas civis de Bicas, Guarará e São João Nepomuceno 

 

No ano de 2012 o 4º BBM, através da seção de planejamento (B3), 

confeccionou o mapeamento propondo instalações de hidrantes na cidade de Bicas, Ubá e 

outras. A cidade de Bicas precisaria de 15 hidrantes distribuídos em pontos estratégicos 

para a melhor proteção em caso de incêndio, visto que a cidade contava apenas com um 

hidrante inoperante há anos. No ano de 2013, após reuniões entre o 4º BBM e a Defesa 

Civil de Bicas, esta parceria conseguiu junto ao Ministério Público que a concessionária de 

água na cidade (Companhia de Saneamento de Minas Gerais - COPASA) consertasse o 

hidrante inoperante e instalasse mais um hidrante, conforme mapeamento realizado, além 

de se comprometer e instalar os outros hidrantes a um prazo maior19.   

 

No mesmo ano houve um encontro na cidade, promovido pela Defesa Civil de 

Bicas, para debater publicamente sobre Defesa Civil na região, com a participação da 

Defesa Civil de Bicas, do 4º BBM, da Polícia Militar, da Secretaria de Saúde do Município, 

dos Prefeitos ou seus representantes, principalmente das Defesas Civis de Bicas, São João 

Nepomuceno, Guarará, Maripá, Mar de Espanha, Rochedo de Minas e Pequeri (JORNAL 

@CONTECE, jan. 2014). 

 

A reunião foi produtiva, demonstrando a importância da integração em rede 

entre órgãos do sistema de saúde, segurança pública e associações, ocasionando assim 

uma sugestão de Consórcio de Defesa Civil na Região entre as cidades citadas e outras, 

que atualmente, até o ano de 2016, foi debatido em outras reuniões e produzido documento 

que está em análise jurídica pelas Prefeituras envolvidas. Foi proposta também uma 

integração maior com a Universidade Federal de Juiz de Fora para trabalhos de 

mapeamentos, através do apoio mútuo entre o 4º BBM, de modo a facilitar o acesso às 

informações técnicas20. 

 

Nos anos de 2014 e 2015, o 4º BBM realizou o treinamento de brigadas de 

incêndio para os agentes de defesa civil, colaboradores e servidores públicos, formando no 

município de Bicas 33 brigadistas; em Guarará, 54 brigadistas e; em São João 

Nepomuceno, 54 brigadistas, totalizando 125 brigadistas (informação escrita)21. Este número 

                                                             
19

 Informação fornecida pelo autor devido a participações diretas em reuniões e conversas informais. 
20

 Informação fornecida pelo autor devido a sua participação na reunião que ocorreu em janeiro de 
2014, na cidade de Bicas. 
21

 Informação fornecida pela 4ª Companhia Escola do 4º BBM, que controla o número de 
treinamentos de todo o 4º BBM. 



49 

 

se refere apenas as pessoas vinculadas a Compdec destes municípios, não incluindo os 

outros treinamentos para pessoas de outros órgãos públicos ou privados.  

 

Quando se observa a área urbana dos municípios interioranos, o caráter 

urbano dos desastres aparenta pouca abrangência, quando comparado ao grau de 

urbanização das metrópoles e megalópoles, contudo, “são nessas muitas vezes pequenas 

áreas que conferem a tecitura urbanizada das cidades que correspondem à tendência de 

concentração urbana”, exigindo assim, estudos nessas localidades para que probabilidades 

acentuadas de ocorrências de eventos desastrosos não se introduzam (PINHEIRO, 2015, p. 

63). 

 

3.3 Convênio entre o CBMMG/4º BBM e a Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) 

 

Com a finalidade de promover a gestão de risco a desastres no território de 

responsabilidade do 4º BBM, visando a prevenção, preparação e mitigação, principalmente 

o apoio técnico as Defesas Civis Municipais, foi estabelecido no ano de 2014 o convênio de 

mútua colaboração na área de extensão entre o CBMMG/4º BBM e a UFJF, objetivando o 

desenvolvimento do Projeto “Mapeamento do relevo na área sob jurisdição do 4º BBM como 

subsídio à definição de áreas de risco físico-ambientais”, sob processo de nº 

23071.007236/2014-01, publicado no Diário Executivo (MINAS GERAIS, 2014b). 

 

De acordo com Pinheiro (2015, p. 100), a responsabilidade pela elaboração 

do mapeamento das áreas de risco, identificando e estudando as ameaças, suscetibilidades 

e vulnerabilidades são de competência da União, dos Estados e dos Municípios. 

Os militares do 3º comando Operacional de Bombeiros e do 4º Batalhão de 
Bombeiros Militar juntamente com os professores da Universidade Federal 
de Juiz de Fora, se deslocaram ontem, 13 de setembro, para o município de 
Bicas a fim de mapear as áreas de risco de movimento de massa. 

Para o desenvolvimento do trabalho foi utilizada a metodologia do Instituto 
de Pesquisa Tecnológica- IPT e do Sistema de Informação Geográfica- SIG. 

A referida atividade faz parte da segunda etapa do projeto promovido pelo 
CBMMG/UFJF, que tem por finalidade o mapeamento e o monitoramento da 
susceptibilidade a riscos ambientais dos municípios da área de atuação do 
3º COB. (4º BBM, 2016c) (Fotos 8 e 9). 
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Fotos 8 e 9: Reunião no Município de Bicas, com coordenador de defesa civil do município, 

bombeiros militares, professores e estagiários da UFJF, e posterior conferência 

em campo do mapeamento das áreas de risco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Quarto Batalhão de Bombeiros Militar – Facebook (4º BBM, 2016c) 

 

Vale destacar que este convênio abre oportunidades para alunos da UFJF 

realizarem estágios e rumarem para a área de Defesa Civil, além de propiciar uma excelente 

integração entre os professores e os bombeiros militares, não apenas nos estudos técnicos, 

mas no apoio de realização de atividades nos rios em estudo, onde é realizada a coleta de 

água para amostras, visto que, entre outras funções, o bombeiro militar apoia com 

embarcação e condutor, havendo uma parceria estabelecida.  

 

3.4 Gestão em rede 

 

Pinheiro (2015, p. 68) critica a forma não integrada das várias instituições 

públicas, relacionando o problema de saneamento a consequências de inundações e 

erosões na cidade, dizendo que “problemas que afetam simultaneamente várias das 

estruturas existentes na organização compartimentada das instituições públicas” são 

retardos ou impedidos de encontrar soluções, devido às instituições insistirem em tratá-los 

de forma não integrada. 

 

Segundo Martinho (20[??], p. 2), o conceito de rede remete a um padrão de 

organização, em ordem horizontal, constituído de agentes autônomos interligados, 

realizando trabalho coletivo, cooperando entre si para um objetivo consensual, não 

comportando ordem hierárquica.   
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As redes podem ser um grupamento de instituições, as quais possuem 

intercâmbio de informações, sendo esta sua grande propriedade. Elas podem servir para 

identificar oportunidades, captar recursos, organizar ações e empreendimentos, desenvolver 

pesquisas e estudos, atuar sobre políticas públicas com interlocução sobre um tema e/ou 

território (MARTINHO, 20[??], p. 3-4). 

 

A Resolução Conjunta nº 166 de 28 de setembro de 2012, da Secretaria de 

Defesa Social do Estado de Minas Gerias, criou a Metodologia Integrada de Gerenciamento 

de Eventos de Defesa Social, considerando que o Sistema Integrado de Defesa Social foi 

efetivado para harmonização, padronização, agilização e integração das ações operacionais 

entre a Polícia Militar, a Polícia Civil, Corpo de Bombeiros Militar, Sistema Prisional e 

Sistema Socioeducativo; podendo cooperar agências do setor público e do setor privado. As 

agências que utilizarem a Metodologia Integrada adotarão o Sistema de Comando em 

Operações (SCO) como ferramenta para gerenciamento dos eventos (SEDS, 2012). 

 

O parágrafo único do artigo 3º da Resolução Conjunta nº 166, diz que “A 

Metodologia Integrada de Gerenciamento de Eventos será empregada, no todo ou parte, em 

eventos iminentes ou atuais, de origem humana ou natural, previsíveis ou não, 

independentemente da complexidade ou dimensão.” (SEDS, 2012). 

 

O caput do artigo 12 da Resolução Conjunta nº 166, diz que os órgãos 

exercerão o atendimento e coordenação, conforme missão constitucional e legal; o inciso II 

dispõe que “O Corpo de Bombeiro Militar, ações de defesa civil, prevenção e combate a 

incêndio, busca e salvamento, atendimentos pré-hospitalares, acidentes envolvendo 

produtos perigosos e qualquer tipo de catástrofe.” (SEDS, 2012). 

 

O Decreto Estadual nº 46.449 de 25 de fevereiro de 2014, estabeleceu 

diretrizes de resposta operacional integrada no atendimento pré-hospitalar a múltiplas 

vítimas entre os órgãos e entidades do Sistema Estadual de Saúde e de Defesa Social, 

criando também o Grupo Gestor de Resposta Integrada a Emergências Médicas no âmbito 

do Estado de Minas Gerais (MINAS GERAIS, 2014a). 

Art. 4º Para os efeitos do disposto neste decreto, considera-se: 

[...] 

IX – “Líder de Busca e Salvamento: é o bombeiro militar responsável por 
coordenar os esforços de busca e localização das vítimas, obtenção de 
acesso às vítimas, com uso de ferramentas e técnicas especiais, 
desencarceramento, retirada de local de difícil acesso e estabilização de 
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locais de risco, com técnicas de escoramento, ancoragem, calçamento e 
amarrações.” 

Art. 7º Para os efeitos do disposto neste Decreto, deverão ser observadas 
as seguintes diretrizes de integração entre o CBMMG e o SAMU: 

I – as ocorrências que demandam ações de salvamento terrestre, 
salvamento aquático e salvamento em altura, bem como as que envolvam 
produtos perigosos e aquelas que exijam ações de combate a incêndios 
serão atendidas prioritariamente pelo CBMMG; 

II – a permanente comunicação entre as centrais operativas do SAMU e do 
centro de atendimento e despacho do CBMMG, e entre esses e as viaturas 
de ambos os serviços, por meio de linha telefônica, de preferência 
exclusiva, por rádio fixo e móvel e pelo compartilhamento do software de 
atendimento e despacho; 

[...] 

IV – os comandos e chefias de ambas as instituições, nos diversos níveis 
hierárquicos, deverão envidar esforços no sentido de: 

a) Integrar as centrais de atendimento do SAMU e CBMMG, 
preferencialmente numa mesma instalação física, desde que tal 
procedimento não conflite com as diretrizes de integração entre os 
órgãos do Sistema de Defesa Social; 

b) Possibilitar que viaturas de uma instituição, com suas respectivas 
equipes, possam permanecer sediadas em instalações físicas de outra; 

c) Possibilitar a composição de equipes móveis mistas, entre profissionais 
do CBMMG e do SAMU, devendo as obrigações trabalhistas, 
previdenciárias e afins permanecerem sob a responsabilidade do órgão 
ao qual o profissional estiver vinculado originalmente; 

d) Compartilhar materiais, equipamentos e instalações físicas destinadas à 
assepsia e limpeza de viaturas; 

e) Compartilhar os softwares das centrais operativas do SAMU e do centro 
de atendimento e despacho do CBMMG, permitindo a cada um dos 
serviços visualizar os dados básicos dos recursos operacionais, com a 
finalidade de evitar empenho desnecessário de equipes das diferentes 
instituições em uma ocorrência e ausência de ambas em outra; 

f) Promover a integração da comunicação operacional por meio, inclusive, 
da modulação recíproca da frequência dos rádios do CBMMG e do 
SAMU; e 

g) Adquirir equipamentos, materiais e viaturas com especificação tal que 
permita a atuação conjunta e integrada entre o CBMMG e as equipes do 
SAMU. (MINAS GERAIS, 2014a) 

O artigo 10 do Decreto nº 46.449/2014, determina o estabelecimento do Posto 

de Comando pelo primeiro órgão que chegar ao local do evento, o qual deverá repassar 

informações da situação à sua central de emergência. Já os artigos 14 e 15, determinam o 

emprego do Sistema de Comando em Operações (SCO) como ferramenta gerencial para 

resposta em situações com múltiplas vítimas. O artigo 18 diz que outros órgãos públicos e 

privados poderão ser demandados a integrar os esforços de resposta (MINAS GERAIS, 

2014a). 

 

O artigo 20 dispõe que “o Gabinete Militar do Governador, através da 

Coordenadoria Estadual de Defesa Civil, deverá integrar os esforços de treinamento do 
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SCO em conjunto com os órgãos componentes do Sistema de Defesa Social e Grupo 

Gestor.” (MINAS GERAIS, 2014a). 

 

Em um desastre, a ação de organizar pode estar relacionada ao fato de 

distribuir tarefas e recursos no local no decurso da resposta, de modo a não duplicar 

esforços e não deixar sem responsável alguma atividade. No planejamento de ações de 

resposta a desastre, a distribuição geográfica dos recursos proporcionarão maior rapidez e 

especialidade durante a ação de resposta. Durante a resposta na gestão de desastres, “a 

liderança se mostra nas ações de influenciar e se comunicar com todos os recursos, para 

que haja uma atuação efetiva nos momentos adequados com a busca dos objetivos 

determinados.” (SILVA, 2013, p. 16).  

Considerando a atividade dos bombeiros em todo o mundo e remetendo ao 
CBMMG, independente da origem, do conceito, da classificação e da 
definição, mas desde que ocasione danos humanos e, em muitos casos, 
danos materiais e ambientais, haverá a necessidade de sua atuação. A 
resposta aos desastres é uma das ações necessárias e esta é a natureza 
da atividade de bombeiros. (SILVA, 2013, p. 33) 

Na área de atuação do 3º Comando Operacional de Bombeiro (COB) / 4º 

BBM, o número de desastres naturais decorrentes de enchentes, inundações, 

deslizamentos e desabamentos vêm aumentando. Com a finalidade de “fomentar as ações 

de proteção e defesa civil através da PREPARAÇÃO para o período chuvoso 2014/2015”, 

foi realizado o 1º Treinamento de Resposta a Desastres (Foto 10), capacitando integrantes 

do Bombeiro Militar, Exército, Polícia Militar, SAMU e Defesa Civil, com o Treinamento de 

Salvamento em Soterramentos, Enchentes e Inundações (TSSEI) e o Curso de Busca e 

Resgate em Estruturas Colapsadas Nível Leve (BREC Leve), com base na padronização do 

Grupo Consultivo de Busca e Resgate (INSARAG – Internacional Search And Rescue 

Advisory Group) da Organizações das Nações Unidas (ONU) (4º BBM, 2014b). 
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Foto 10: Treinamento de Resposta a Desastres com integrantes do Bombeiro Militar, 

Exército, Polícia Militar, SAMU e Defesa Civil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Fonte: Quarto Batalhão de Bombeiros Militar – Facebook (4º BBM, 2014b). 

 

A resolução conjunta e o decreto emitido pelo Estado demonstram a 

importância da integração entre órgãos para apoio mútuo nas fases de prevenção, 

preparação e resposta principalmente. Observa-se no capítulo 3 – Integração entre os 

Órgãos, que na prática ela ocorre, mas é preciso avançar, e os Postos Avançados de 

Bombeiro Militar, integrados ao SAMU e Defesa Civil Municipal além de convergir com as 

diretrizes estaduais permitem dizer que avançam nas diretrizes nacionais estabelecidas de 

ações globais para redução de desastres. 

 

3.4.1 Análise sintetizada do modelo de governança em rede 

 

Observa-se no capítulo 2, item 2.4.1 – Síntese Normativa do SAMU e da 

Rede de Urgência e Emergência e item 2.4.2 – Consórcio Intermunicipal de Saúde da 

Região Sudeste - CISDESTE, que a ampliação das Bases do SAMU na Região Sudeste de 

Minas Gerais fundamentou-se no conceito e estabelecimento de uma rede de urgência e 

emergência atuando na redução do tempo resposta ao atendimento à vítima, e como ente 

de governança em rede visa a contribuir para redução das mortes e sequelas evitáveis.  
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A rede de urgência e emergência é uma das bases que se utiliza neste 

estudo, a qual sua abordagem será complementada no capítulo 7 com análise das bases 

descentralizadas do SAMU nos municípios que compreendem a área territorial do 4º BBM. 

 

Percebe-se a necessidade de aprofundar a integração entre CBMMG, SAMU 

e Defesa Civil Municipal, na área do 4º BBM, com a finalidade de fortalecer o atendimento a 

acidentes e a redução dos riscos a desastres. Para tanto se analisa adiante o modelo 

governança em rede, realizado pelo Governo de Minas na área de segurança pública, 

integrando a Polícia Militar, a Polícia Civil e o Corpo de Bombeiros Militar. Verifica-se a 

possibilidade deste modelo também ser exemplo para a gestão em rede proposta nesta 

monografia, fundamentando-se na expansão do atendimento operacional do 4º BBM, 

através dos Postos Avançados integrados ao SAMU e Defesa Civil Municipal. 

 

A gestão em rede de segurança pública implantada pelo Estado de Minas 

Gerais foi especifica para a integração entre a Polícia Militar e Polícia Civil, com objetivo de 

diminuir ou conter o índice de ocorrência de criminalidade, com isso as reuniões, agendas e 

metas eram prioritárias a Polícia Militar e a Polícia Civil. Não eram tratados assuntos 

específicos referentes a acidentes ou desastres, atendidos pelo CBMMG e/ou pela Defesa 

Civil, exceto uma vez, que foi tratado superficialmente o tema de acidentes envolvendo 

motocicletas. O CBMMG era apenas um coadjuvante auxiliando quando fosse necessário 

realizar vistorias de prevenção em locais suspeitos de tráfico, entre outros crimes, pois se o 

local fosse um bar ou casa de show, seria necessário, pela legislação estadual, que o 

estabelecimento possuísse o AVCB – Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros. Logo cabia 

ao CBMMG notificar o estabelecimento, ou caso estive com risco iminente, a interdição do 

local.  

 

“Governança diz respeito ao gerenciamento de redes, ao gerenciamento dos 

nexos e relações estabelecidas entre organizações”, impondo desafios à coordenação pelo 

governo em termos de cooperação e controle quando estabelecida em interorganizações 

auto-organizadas (SAPORI; ANDRADE, 2009, p. 1). 

Supor a possibilidade de uma intervenção governamental integrada 
na manutenção da ordem pública envolve a viabilidade de combinar 
esforços, iniciativas e investimentos de organizações diversas que 
não estão sujeitas à autoridade do governo, que é a instância de 
Estado responsável pela elaboração e execução de políticas públicas 
concernentes à área. (SAPORI; ANDRADE, 2009, p. 1). 
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Como exemplo, citam-se nesta monografia convênios e parcerias realizadas 

entre o 4º BBM, SAMU e Defesa Civil, combinando esforços, iniciativas e investimentos, 

sem a imposição da autoridade do governo.  

 

Tal combinação não é simples uma vez que, conforme Sapori e Andrade 

(2009, p.2), os diferentes segmentos organizacionais tendem a contrariar a divisão 

harmoniosa de trabalho, agindo por lógicas distintas e por vezes conflitantes, na disputa por 

espaços de poder e competição por recursos escassos. Os autores complementam que os 

sistemas policiais pluralistas vivenciam frequentemente esta situação, ocorrendo confronto 

também entre organizações policiais e o Ministério Público, além de que, “críticas recíprocas 

entre os diversos segmentos organizacionais são comuns, atribuindo-se mutuamente 

responsabilidade por eventuais fracassos do sistema”. 

 

A divisão organizacional do policiamento ostensivo e do policiamento 

investigativo é um dos focos de frouxa articulação no sistema de justiça criminal no Brasil, 

sendo recorrentes conflitos políticos e institucionais entre as polícias militares e as polícias 

civis, obstaculizando a eficiências no controle da criminalidade. Com a finalidade de uma 

ação mitigadora das disfuncionalidades deste modelo policial, o programa de integração das 

polícias em Minas Gerais foi viabilizado a partir de 2003, baseado em mecanismos 

gerenciais de governança, não ocorrendo uma imposição vertical pela Secretaria de Estado 

de Defesa Social (SEDS), e sim “o processo da política pública contou com participação 

direta e intensiva das polícias, desde a formulação dos projetos até a implementação dos 

mesmos”. (SAPORI; ANDRADE, 2009, p. 3). 

 

Neste contexto, a não integração entre o 4º BBM e o SAMU, antes do ano de 

2014, demandavam empenhos repetitivos e desnecessários a uma mesma ocorrência, de 

modo que, a ocorrência que havia necessidade de um esforço conjunto, algumas vezes era 

prejudicada pela falta de bom senso e competição entre pessoas de ambas as Instituições. 

Tal situação foi equilibrada com a integração citada no item “3.1 – Convênio entre o 4º BBM 

e o CIDESTE/SAMU” deste estudo. Percebe-se atualmente isso com algumas Defesas 

Civis, de modo que não visualizam o 4º BBM como apoio, e sim como competidor por 

espaço de poder, principalmente político.  

 

Sapori e Andrade (2009, p. 4) avaliaram a política de integração das polícias 

mineiras, entre o ano de 2003 a 2009. O modelo teve como principais estratégias a 

integração das informações, das áreas geográficas de atuação e do planejamento 

operacional, pois se entendeu que a não troca de informações entre as Corporações 
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policiais, principalmente de seu sistema informatizado, as incompatibilidades das áreas 

territoriais de atuação e a inexistência de planejamento conjunto de ações foram apontados 

os focos essenciais à disjunção do trabalho policial. De modo a sanar estes problemas 

foram propostas: na área informacional - o Sistema Integrado de Defesa Social (SIDS); na 

área da integração geográfica - as Áreas Integradas de Segurança Pública (AISP); e sobre o 

planejamento operacional - a Integração da Gestão em Segurança Pública (IGESP). A 

integração dos trabalhos das Corregedorias e do Treinamento foram propostas como 

atividades complementares (SAPORI; ANDRADE, 2009, p. 4). 

 

O SIDS foi distribuído em dois centros operativos, o Centro Integrado de 

Atendimento e Despacho (CIAD) e o Centro Integrado de Informações de Defesa Social 

(CINDS). A responsabilidade pela gestão das atividades operacionais ficou com o CIAD, 

centralizando os centros operacionais das Polícias Militar, da Civil e do Corpo de Bombeiros, 

mas cada instituição continuou com seu número telefônico de chamada, respectivamente 

190, 197 e 193, bem como seu despacho radiofônico. O CIAD foi a primeira estrutura a ser 

integrada (SAPORI; ANDRADE, 2009, p. 5-6). 

A criação do CIAD permitiu o atendimento mais agilizado das chamadas 
radiofônicas, a visualização da área geográfica do local referente aos 
eventos especificamente, a comunicação imediata do efetivo incumbido do 
atendimento e a atuação melhor direcionada de policiais. Os módulos que 
possibilitam a aglutinação de informações em forma de banco de dados são 
o Controle de Atendimento e Despacho - CAD e o Registro de Eventos de 
Defesa Social - REDS. Há também o PCNet que é um outro sistema de 
gestão do inquérito policial criado pela Polícia Civil. (SAPORI; ANDRADE, 
2009, p. 5). 

O CIAD foi estruturado em Belo Horizonte, atendendo a região metropolitana. 

Na área do 4º BBM não foi estruturado este Centro Integrado compreendendo as Polícias 

Civil, Militar e Corpo de Bombeiros. No entanto foi estruturado nas mesmas instalações 

físicas os centros de operações do SAMU e 4º BBM desde o ano de 2014. O centro de 

operações do SAMU regula todas as suas bases operacionais, e o COBOM do 4º BBM 

compreende a região de Juiz de Fora (trinta municípios), embora possua contato direto via 

telefone com todas as frações do 4º BBM. As frações de Ubá, Muriaé, Viçosa e Leopoldina 

recebem as ligações 193, em suas respectivas regiões, e despacham as guarnições para 

atendimento. Há proposta de centralizar no COBOM a chamada e despacho de toda área do 

4º BBM, como o SAMU, mas atualmente fica inviável, devido ao CBMMG trabalhar com 

linhas de rádio comunicação com as viaturas operacionais, o que demanda aquisições e 

instalações de antenas na região, não havendo recursos no momento para tal realização. Já 

a central do SAMU comunica com suas viaturas operacionais via internet, através de tablet, 

não trabalhando com a comunicação via de rádio. 
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Em relação à Defesa Civil de Juiz de Fora, por ser municipal, foi feito convite 

para seu centro funcionar no mesmo ambiente integrado, mas até o momento tal situação 

não se configurou. Em relação às outras Defesas Civis, ainda não foi realizada tal proposta, 

exceto para o Pelotão de Bombeiro Militar na cidade de Além Paraíba, no qual o projeto 

prevê a integração no mesmo prédio e sala de comunicações da Defesa Civil Municipal, 

SAMU e Bombeiro Militar.  

 

No Estado de Minas Gerais, no município de Conselheiro Lafaiete, em 

09/06/2016, foi inaugurada na Cia BM a sede integrada com SAMU e Defesa Civil Municipal. 

A Cia BM passou por reformas visando melhorar as condições de trabalho dos bombeiros, 

permitindo efetiva integração com o SAMU e Defesa Civil (PREFEITURA DE 

CONSELHEIRO LAFAIETE, 2016). A iniciativa é um ponto de partida para a proposta da 

rede de resposta entre estes órgãos, contribuindo posteriormente para uma gestão através 

de reuniões, troca de informações e estatísticas, planejamentos e metas para mitigação de 

acidentes e desastres. 

 

O Relatório de Defesa Social (REDS) é o boletim de ocorrências padronizado 

e único para as Polícias Militar e Civil, e para o Corpo de Bombeiros, sendo base o 

armazém de dados e alinhamento das informações, pois “todo fato cadastrado no REDS 

possui um número e este acompanhará o fato até a conclusão do inquérito – caso este 

tenha sido gerado”. (SAPORI; ANDRADE, 2009, p. 6). 

O REDS funciona no sentido de evitar o duplo registro de ocorrências pelas 
instituições, assim como de garantir a continuidade do processamento de 
uma ocorrência entre as polícias Militar e Civil. À medida que os registros 
vão sendo alimentados dentro do REDS, existe essa sincronia imediata. 
Uma ocorrência registrada pela Polícia Militar seria obrigatoriamente 
repassada para a Polícia Civil via web, que consulta e procede ou não o 
aceite da ocorrência, dando, ainda, os encaminhamentos que sua função 
constitucional determina (abertura de inquéritos, tomadas de providências, 
diligências policiais etc.). (SAPORI; ANDRADE, 2009, p. 6). 

[...] 

Esse registro de ocorrências deve alimentar automaticamente o módulo 
PCNet de forma a evitar o retrabalho na entrada de dados. (SAPORI; 
ANDRADE, 2009, p. 7). 

[...] 

O PCNet, por sua vez, possibilita o controle de ocorrências, inquéritos, 
autos de prisão em flagrante e termos circunstanciados de ocorrência, 
dentre outros procedimentos de investigação, voltando-se em grande 
medida para a gestão dos trabalhos da Polícia Civil. (SAPORI; ANDRADE, 
2009, p. 7). 
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O Centro Integrado de Informações de Defesa Social - CINDS coordena a 

gestão das informações sistematizadas, especialmente a produção de estatística e análise 

criminal (SAPORI; ANDRADE, 2009, p. 5). O CINDS foca-se na gestão de informações para 

“o trabalho de prevenção e investigação criminal, natureza processual, cumprimento de 

medidas sócioeducativas, execução penal, prevenção de sinistros e proteção, socorro e 

salvamento”, sendo o REDS sua principal fonte de dados (SAPORI; ANDRADE, 2009, p. 9). 

 

Não há um sistema de boletim de registros, como o REDS, integrando as 

informações de atendimento operacional do 4º BBM, CISDESTE/SAMU e Defesas Civis 

Municipais. Há troca de informações diárias entre os integrantes do 4º BBM e SAMU, devido 

à integração dos Centros de Regulação e bases operacionais, e através de reuniões e 

treinamentos previstos no convênio.  

 

A troca de informações entre as Defesas Civis Municipais e as frações do 4º 

BBM sobre acidentes, eventos adversos e desastres se concretiza quando da ocorrência ou 

de reuniões ou de atuações conjuntas. A maioria das informações sobre registros de 

ocorrências das Defesas Civis Municipais são através de relatórios próprios, entretanto 

algumas Defesas Civis não fazem relatórios, conforme observado nos anexos “C” ao “G” 

deste estudo. Alguns são lançados no sistema nacional S2ID - Sistema Integrado de 

Informações sobre Desastres, o qual é público, entretanto poucas defesas civis dos 

municípios da área do 4º BBM realizam o registro no S2ID, conforme demonstrado no 

capítulo 5 desta monografia e apêndices “C” e “D”.  

 

Neste cenário atualmente não há um centro integrando informações entre 4º 

BBM, SAMU e Defesas Civis Municipais, como funciona o CINDS. Mas a integração entre 

postos avançados pode promover a formulação de um Centro tipo o CINDS, para viabilizar 

uma gestão mais efetiva na redução de acidentes e desastres, pois a integração incentiva a 

maior troca de informações entre os órgãos com atendimentos operacionais, treinamentos e 

reuniões constantes entre os membros, e o apoio dos bombeiros militares treinados para 

auxiliar os membros das defesas civis municipais no registro das ocorrências no S2ID. Tal 

situação posteriormente pode evoluir para um sistema integrado de informações, conforme o 

REDS.  

 

Outra proposta que contribuiu para a integração da Segurança Pública em 

Minas Gerais foi à integração das áreas geográficas, através de Áreas Integradas de 

Segurança Pública (AISP) sistematizando o trabalho policial em espaços geográficos 

coincidentes (SAPORI; ANDRADE, 2009, p. 11). 
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 [...] as Regiões Integradas de Segurança Pública (RISPs), do Estado de 
Minas Gerais, são, efetivamente, compostas pela Região de Polícia Militar e 
Departamento de Polícia Civil, assim como as Áreas de Coordenação 
Integrada de Segurança Pública (ACISPs) compatibilizam a área de um 
Batalhão de Polícia Militar (BPM) ou uma Companhia Independente de 
Polícia Militar (Cia Ind) e a área de uma Delegacia Regional de Polícia Civil, 
da mesma forma que as Áreas Integradas de Segurança Pública (AISPs) 
conjugam as áreas de uma Companhia, Pelotão ou Destacamento de 
Polícia Militar com as áreas de uma Delegacia de Polícia Civil. (SAPORI; 
ANDRADE, 2009, p. 11). 

O CBMMG, embora participante desta integração, obteve uma proporção 

ínfima de crescimento comparado a Polícia Militar em Regiões, Batalhões, Companhias, 

Pelotões ou Destacamento, ou seja, evidenciando o CBMMG como coadjuvante nesta 

integração de segurança pública, até pelo motivo que a integração foi voltada para redução 

de criminalidade. 

 

Contudo utilizando este modelo de gestão em rede, percebe-se o potencial do 

CBMMG, SAMU e Defesa Civil na integração para redução de acidentes e desastres, 

através de postos operacionais conjugados entre as três Instituições, assimilando espaços 

geográficos de atuação, e proporcionando a expansão do CBMMG na área de atuação do 4º 

BBM. Os municípios para esta expansão estarão relacionados em capítulo avante. 

 

O planejamento operacional entre a PMMG, Polícia Civil e CBMMG foi 

realizado através da Integração da Gestão em Segurança Pública (IGESP). O IGESP foi um 

modelo de organização e gestão do trabalho policial implantado em Minas Gerais, por volta 

do ano de 2005, objetivando o incentivo a interlocução permanente e institucionalizada das 

Instituições do sistema de Defesa Social e Justiça Criminal. A troca de informações 

continuadas através do IGESP permitiu conjuntamente o planejamento, monitoramento e 

avaliação de metas e resultados no controle e prevenção dos problemas de segurança 

pública (SEDS, 2015). 

 

A viabilização do processo do IGESP deu-se através de reuniões 

operacionais e gerenciais periódicas, com foco na identificação, análise e priorização dos 

problemas, definindo ações para a solução desses problemas, “articulando a rede de forma 

a corresponsabilizar diversos atores de uma determinada área integrada”. (SEDS, 2015). 

Este modelo do IGESP é interessante ser adotado entre o Corpo de Bombeiros, Defesa Civil 

e SAMU para uma integração de governança em rede. 

 

Quanto ao modelo do Treinamento utilizado na governança em rede na 

integração de segurança pública em Minas Gerais, conforme explica Sapori e Andrade 
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(2009, p. 18-19), a integração das Academias não ocorreu e os cursos de Treinamento 

Policial Integrado - TPI foram insuficientes para atingir toda a tropa, além de apenas 

informar aos policiais sobre a política de integração visando sensibilizá-los para o processo 

integrado. 

 

No primeiro momento da integração entre SAMU, Corpo de Bombeiro e 

Defesa Civil Municipal não há o que se falar sobre integração de academias, visto que 

apenas o Corpo de Bombeiros Militar possui academia de formação. O SAMU contrata seus 

integrantes já com cursos de medicina e enfermagem, enquanto os integrantes da Defesa 

Civil Municipal recebem cursos pela Defesa Civil Estadual de como atuar na área. Há cursos 

e treinamentos que estão sendo realizados, como demonstrado anteriormente neste mesmo 

capítulo, para melhorar a resposta integrada dos órgãos em uma atuação operacional. 

Entretanto a integração em rede pode proporcionar a Academia de Bombeiros em conjunto 

com a Defesa Civil Estadual e Secretaria Estadual de Saúde a formular cursos específicos 

na área.  

 

Quanto ao último tópico da governança em rede de segurança pública em 

Minas Gerais, que foi a integração dos trabalhos das Corregedorias, como atividades 

complementares, ressalta-se que a congregação no mesmo ambiente físico das 

corregedorias foi fundamental para suas aproximações, facilitando intercâmbio de 

informações e impulsionando a criação do Colegiado de Corregedorias (SAPORI; 

ANDRADE, 2009). Tal contexto não é o caso no momento, pois através das reuniões entre 

as gerências do CBMMG, SAMU e Defesa Civil Municipal, e por meio dos convênios e 

normas, e da própria integração há de se estabelecer tal procedimento e viabilização. 
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4 ANÁLISE POPULACIONAL E DE OCORRÊNCIAS NA ÁREA DE RESPONSABILIDADE 

DO 4º BBM 

 

O 4º BBM é responsável por 90 (noventa) municípios mineiros22, o que 

corresponde à aproximadamente 10,5% dos municípios do Estado. Conforme Censo do 

IBGE de 2010, estes municípios possuem uma população23 aproximada de 1.598.185 

habitantes, ou aproximadamente de 8,1% da população de Minas Gerais. O 4º BBM possui 

frações instaladas em cinco municípios (CBMMG, 2016), sendo eles: Juiz de Fora, com 

516.247 habitantes; Ubá, com 101.519; Muriaé, com 100.765; Viçosa, com 72.220 e; 

Leopoldina, com 51.130 (IBGE, 2010), totalizando 841.881 habitantes diretamente atendidos 

pelo 4º BBM, ou aproximadamente 52,68% da população de seu território de atuação. Cada 

fração é responsável por um número correspondente de municípios, conforme demonstrado 

no apêndice “B” e tabela “1”. Ante as circunstâncias, há necessidade do 4º BBM planejar 

como abranger efetivamente os 47,32% da população de sua área que não possui 

atendimento direto pelo bombeiro militar. Os anexos “A” e “H” proporcionam, 

respectivamente, uma visão geral do mapa da área do 4º BBM no Estado de Minas Gerais e 

do mapa da divisão territorial por frações da área do 4º BBM por municípios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conforme tabela 1, observa-se que a região de Juiz de Fora é a que possui 

maior número de municípios (30) para atendimentos, e o maior número de população 

                                                             
22

 Resolução nº 673, de 13 de junho de 2016, que regulamenta o Plano de Articulação do CBMMG. 
23

 A quantidade de população utilizada nesta monografia foi extraída no sitio do Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE). Cidades de Minas Gerais: Censo Demográfico 2010. Disponível em: 
http://cidades.ibge.gov.br/xtras/uf.php?coduf=31. Acesso em: 10 mar. 2016. 
 

Tabela 1 - Informações sobre Território de Responsabilidade do 4º BBM por frações – 
quantidade de habitantes, municípios e ocorrências de 2009 a 2015  

 

Território de 
responsabilidade por 

fração 

Quantidade por Região Ocorrências de 2009 a 2015 

Municípios  Habitantes Total  Média Anual  

Região de Juiz de Fora 30 724811 89228 12746,86 

Região de Ubá 18 270025 30788 4398,29 

Região de Muriaé 17 225367 22569 3224,14 

Região de Viçosa 13 171015 6372 910,29 

Região de Leopoldina 12 206967 3520 502,86 

Total 90 1598185 152477 21782,43 
 

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) - Censo Demográfico 2010; Corpo de Bombeiros Militar de 
Minas Gerais (CBMMG)/Centro Integrado de Informações de Defesa Social (CINDS) - Anuários de 2009 a 2015; CBMMG 

- Res. 673/2016.  Elaborado pelo autor 

  

http://cidades.ibge.gov.br/xtras/uf.php?coduf=31
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(724.4811 habitantes), compreendendo 45% da população do território de responsabilidade 

do 4º BBM (conforme gráf. 1), sendo que apenas o município de Juiz de Fora compreende 

32,30% da população dos noventa municípios - toda área de responsabilidade do 4º BBM 

(conforme apêndice “B”). 

 

Gráfico 1: Porcentagens de quantidade de habitantes de cada região de responsabilidade de 

cada fração do 4º BBM 

 

 

                     Fonte: IBGE - Censo Demográfico 2010; CBMMG - Res. 673/2016; Tabela 1 desta 
monografia. Elaborado pelo autor 

 

Gráfico 2: Porcentagens de municípios por região de responsabilidade das frações do 4º 

BBM 

 

Fonte: IBGE - Censo Demográfico 2010; CBMMG - Res. 673/2016; BMMG/CINDS – 
Anuários de 2009 a 2015; Tabela 1 desta monografia. Elaborado pelo autor 
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Nota-se que embora o número de municípios da região de Juiz de Fora é 

apenas 13% maior que a região de Ubá (gráf. 2), a porcentagem de população na região de 

Juiz de Fora é 28% maior que a região de Ubá (gráf. 1).  

 

Nota-se no gráfico “3” que a região de Juiz de Fora absorve 59% das 

ocorrências anuais do 4º BBM, a região de Ubá 20%, a região de Muriaé 15%, a região de 

Viçosa 4% e a região de Leopoldina 2%. Tal característica está convergindo diretamente 

com a porcentagem de habitantes correspondente na região das frações, exceto a região de 

Leopoldina que ultrapassa a região de Viçosa em número de municípios, mas a quantidade 

de ocorrências é menor, haja vista que a fração de Leopoldina foi inaugurada seis meses 

posterior a de Viçosa (conforme apêndice “A”), e pelo município de Viçosa não possuir até o 

momento o atendimento pelo SAMU, sendo a demanda de atendimento pré-hospitalar 

voltada na maior parte para o CBMMG, aumentando assim, a quantidade de ocorrências 

atendidas. Este aspecto também é caracterizado pelo efetivo operacional para atendimento 

as ocorrências o qual segue a sequência de maior proporção em Juiz de Fora, Ubá, Muriaé, 

Viçosa e Leopoldina. 

 

Gráfico 3: Porcentagens da média anual de ocorrências nos anos de 2009 a 2015 nas 

regiões do 4º BBM 

 

 

Fonte: IBGE - Censo Demográfico 2010; CBMMG - Res. 673/2016; Tabela 1 desta 
monografia. Elaborado pelo autor 

 

 

Nota-se que a região de Ubá possui 3% a mais de população que a região de 

Muriaé (gráf. 1), possuindo respectivamente 1% a mais de município (gráf. 2) e 5% a mais 
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de ocorrências atendidas (gráf. 3), sendo os dois municípios mais populosos, depois de Juiz 

de Fora, no território de responsabilidade do 4º BBM, estando ambos na proporção dos 

100.000 habitantes. 

 

 

 

Nota-se na tabela “2”, que a quantidade de municípios é inversamente 

proporcional a quantidade de população, havendo uma concentração urbana em poucos 

municípios. Dos noventa municípios de responsabilidade do 4º BBM, em apenas três (Juiz 

de Fora, Ubá e Muriaé), ou seja, em aproximadamente 3,33% dos noventa municípios da 

área do 4º BBM estão concentrados 718.531 habitantes, ou próximo de 44,96% dos 

habitantes da área do 4º BBM. Estes três municípios respondem a média anual de 87,95% 

das ocorrências registradas.  

 

De acordo com tabela “2”, em trinta e nove municípios (próximo de 43,33%), 

correspondentes à população abaixo de 5.000 habitantes estão 127.059 habitantes, ou em 

torno de 7,95% da população de responsabilidade do 4º BBM. Os municípios entre 5.001 a 

10.000 habitantes correspondem a 21 municípios (próximo de 23,33%), estando 145.770 

habitantes (em torno de 9,12%). Os dezenove municípios (próximo de 21,11%) que estão 

entre 10.001 a 20.000 habitantes, possuem uma população adicionada de 237.790 (próximo 

de 14,88%) habitantes. A soma destes municípios, que possuem abaixo de 20.000 

habitantes, corresponde a aproximadamente 87,78% (79 municípios) com aproximadamente 

31,95% (510.619 habitantes) da população da área do 4º BBM. Não se pode desconsiderar 

esta parcela populacional, a qual não é atendida diretamente por fração do bombeiro militar, 

pois, conforme demonstrado no item 2.3 – Síntese histórica e normativa da defesa civil, os 

municípios com baixa população não estão imunes aos acidentes e desastres. 
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Atenta-se com este diagnóstico a desigualdade populacional entre os 

municípios da área 4º BBM, como exemplo o município de Antônio Prado de Minas possui a 

menor população (1.671 habitantes) e Juiz de Fora a maior (516.247 habitantes). Este 

desequilíbrio populacional entre municípios é representado no mapa do apêndice “E” desta 

monografia. Em concordância ao capítulo 2.1 – Síntese Histórica do CBMMG verifica-se que 

a implantação de frações de bombeiro militar são relacionadas diretamente a adversidades 

urbanas, as quais se encontram praticamente relacionadas a urbanização. Ou seja, 

municípios com um número pequeno de habitantes perfaz praticamente um número 

reduzido de ocorrências rotineiras de bombeiro militar. Basicamente com isso fica 

atualmente inviável a implantação de uma fração de bombeiro militar nos noventa 

municípios da área do 4º BBM. 

 

Neste contexto o CBMMG, prioriza a criação de frações nos municípios com 

mais de 30 mil habitantes, “em face dos riscos potenciais, demanda de ocorrências e 

localizações estratégicas no Estado” (MINAS GERAIS, 2016a, p. 2). A diretriz nº 03/2016 

cria oficialmente a determinação Posto Avançado de bombeiro militar (PA BM) como célula 

mínima para emprego nas atividades operacionais, sendo vinculados a um Pelotão BM. O 

PA BM pode ser alocado em estrutura de outro órgão, e serem instalados em municípios 

que não possuem unidade do CBMMG, preferencialmente a uma distância de até 50 

quilômetros dos Pelotões aos quais pertencem. A previsão mínima de viatura para o PA BM 

será definido conforme demanda, priorizando um ABS ou UR, e podendo ser disponibilizado 

nos municípios onde não houver SAMU (MINAS GERAIS, 2016a, p. 4-5). 

 

Um viés com a Constituição Brasileira, nos artigos 182 e 183, é estabelecido 

na política urbana, diretrizes para uma expansão urbana equilibrada das cidades, através de 

plano diretor para cidades com mais de vinte mil habitantes (BRASIL, 2001, p. 92), e 

ordenamento do desenvolvimento das funções sociais da cidade, regulamentados pela lei nº 

10.257, de 10 de julho de 2001 – Estatuto da Cidade (BRASIL, 2009b).   

Art. 1º Na execução da política urbana, de que tratam os arts. 182 e 183 da 
Constituição Federal, será aplicado o previsto nesta lei.  

Parágrafo único. Para todos os efeitos, esta lei, denominada Estatuto da 
Cidade, estabelece normas de ordem pública e interesse social que regulam 
o uso da propriedade urbana em prol do bem coletivo, da segurança e do 
bem-estar dos cidadãos, bem como do equilíbrio ambiental. (BRASIL, 
2009b) 

O estatuto das cidades foi um passo importante para minimizar riscos de 

desastres nas cidades, haja vista que é uma lei para ordenamento territorial urbano, e com 

isso seu cumprimento mitiga os problemas urbanos convergindo com a missão do CBMMG.  
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Nesta conjuntura percebe-se a relevância de inserir frações nos municípios 

da área de atuação do 4º BBM com população24 acima de 30.000 habitantes que não possui 

fração BM instalada. Estes municípios são: Cataguases com 69.757 habitantes, Santos 

Dumont com 46.284, Visconde do Rio Branco com 37.942, Além Paraíba com 34.349 e 

Carangola com 32.296. Inclui-se São João Nepomuceno com 25.057 habitantes, haja vista 

que é único município que está entre 20.001 a 30.000 habitantes, de acordo com a tabela 2. 

A instalação de frações nestes municípios inclui uma população diretamente atendida pelo 

CBMMG de 245.685 habitantes, ou aproximadamente 15,37% da população da área de 

responsabilidade do Batalhão.  

 

Tal cenário é alicerce a identificar na área do 4º BBM os municípios para 

inserir Postos Avançados do CBMMG, com base na Diretriz nº 03/2016 item “3.2 Cada 

Pelotão poderá gerenciar somente 01 PA BM” (MINAS GERAIS, 2016a, p. 5). Entretanto 

com finalidade de aprimorar tal sustentação, realiza-se mais adiante uma análise referente à 

Defesa Civil Municipal e SAMU, na área do 4º BBM, de modo a conceber integração para 

uma gestão em rede. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
24

 População referenciada pelo IBGE através do Censo Demográfico de 2010 (IBGE, 2010)  
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5 ANÁLISE SOBRE DEFESA CIVIL NOS MUNICÍPIOS SOB RESPONSABILIDADE DO 4º 

BBM 

 

Conforme visto no item 2.3 – Síntese histórica e normativa da defesa civil, 

lembramos que a política de Defesa Civil no Brasil, referenciada a desastres não ligados à 

guerra, que atingem principalmente a população urbana, com inundações e deslizamentos 

de massa, entre outros, inicia-se basicamente em 1966 no Rio de Janeiro. Entretanto, 

começa a se consolidar a partir do ano de 1999, com a vasta bibliografia lançada por 

Antônio Luiz Coimbra de Castro, publicada pelo Ministério da Integração Nacional e 

Secretaria de Defesa Civil, abrangendo quatro volumes de Manuais de Planejamento em 

Defesa Civil e um volume do manual para a decretação de situação de emergência ou de 

estado de calamidade pública e, posteriormente, cinco volumes de Manuais de Desastres, 

os quais são referências até hoje das políticas e cursos instituídos de Proteção e Defesa 

Civil no Brasil25. 

 

A partir desses manuais é que se têm conceitos como o de Plano de 

Contingência, o qual é conceituado como sendo “o planejamento tático que é elaborado a 

partir de uma determinada hipótese de desastre” (CASTRO, 2004b, p.139). 

 

Do sítio na internet do Gabinete Militar do Governador foi copiada a lista dos 

Órgãos Municipais de Proteção e Defesa Civil26, atualizada em 20 de maio de 2016, 

apresentando o número de 723 cidades com COMPDEC constituída no Estado de Minas 

Gerais (GMG27, 2016). 

 

Desta lista separaram-se os noventa municípios de responsabilidade das 

cinco frações operacionais do 4º BBM28, conforme anexo “B”, sendo acrescentados oito 

campos com perguntas e um campo para observação. A lista foi enviada, através de email 

funcional, para os comandantes das frações de Juiz de Fora (1ª Cia BM), fração em Ubá (2ª 

Cia BM), fração em Muriaé (2º Pel/2ª Cia BM), fração em Viçosa (3º Pel/2ª Cia BM) e, fração 

em Leopoldina (4º Pel/2ª Cia BM). Cada comandante ou seus assessores realizaram 

contanto telefônico com as Coordenadorias de Proteção e Defesa Civil citado na lista 

                                                             
25

 Os manuais de Defesa Civil citados estão disponíveis no sítio: 
http://www.mi.gov.br/web/guest/defesacivil/publicacoes. 
26

 Disponível em: <http://www.defesacivil.mg.gov.br/index.php/defesacivil/page/158-lista>. Acesso em: 
29 ago. 2016. 
27

 GABINETE MILITAR DO GOVERNADOR (GMG). Lista dos Órgãos Municipais de Proteção e 
Defesa Civil. Coordenadoria Estadual de Defesa Civil. Belo Horizonte, 20 mai. 2016. Disponível em: 
<http://www.defesacivil.mg.gov.br/index.php/defesacivil/page/158-lista>. Acesso em: 29 ago. 2016. 
28

 A divisão dos 90 municípios por responsabilidade de cada fração do 4º BBM, conforme resolução 
673/2016 CBMMG, consta no apêndice “B” desta monografia.  

http://www.mi.gov.br/web/guest/defesacivil/publicacoes
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preenchendo o questionário com as resposta dos responsáveis pela Compdec (anexos “C”, 

“D”, “E”, “F” e “G”). O questionário solicitava o nome completo do responsável pela 

Compdec, pois como um cargo público e extremamente importante, entende-se que deveria 

estar relacionado no sitio da Defesa Civil Estadual.  

 

Cada pergunta teve sua finalidade específica. A pergunta sobre acumulação 

de cargo foi para verificar a relação do responsável pela Compdec estar acumulando outra 

função, não se dedicando ao serviço específico de coordenar a Proteção e Defesa Civil 

local. Observamos que na maioria dos municípios com menor população há o acúmulo do 

responsável pela Compdec com outros cargos ou funções. 

 

Quanto a Compdec ser ou não operacional esta visa avaliar se a Compdec 

está apenas inscrita no papel, e na prática não realiza as ações globais de sua 

responsabilidade. Quanto a possuir o plano de contingência é devido a este ser essencial 

para operacionalização em um desastre à medida que descreve o papel de cada órgão em 

uma cena de desastre específico, ou geralmente faz-se um plano geral. Entretanto é 

essencial que para cada risco haja um plano de contingência, e sejam realizadas reuniões, 

treinamentos e simulados. 

 

Para a produção de planos de contingência a Compdec deve possuir a 

identificação dos riscos do município, sendo esta base para o mapeamento dos riscos. O 

mapeamento é alicerce para operacionalização da Compdec, para o plano de contingência e 

para promoção das ações globais de proteção e defesa civil, e para o plano diretor municipal 

de proteção e defesa civil, auxiliando na política urbana de construção de cidades 

resilientes. 

 

O plano diretor municipal, embora não seja obrigatório para as cidades com 

menos de 20 mil habitantes, é de suma importância, pois é um documento que apresenta 

um plano de desenvolvimento organizado incluindo o município em zoneamento territorial. 

Quando o município possui plano diretor e o respeita, colocando-o em prática, a tendência é 

o não crescimento de áreas de risco. Já o plano diretor de proteção e defesa civil não é o 

mesmo que o plano diretor do município, mas podemos relacioná-lo como um complemento, 

pois ele é mais específico sobre áreas de risco considerando como construir em 

determinado local, e onde não construir, além de demonstrar as áreas de risco do município 

e proposições para mitigação e eliminação destes riscos. 

 



70 

 

A pergunta referente ao sistema que a Compdec registra as ocorrências é 

pelo motivo do histórico ser importante para identificação e mapeamento dos riscos, de 

modo a promover medidas de eliminação ou redução do risco. Entretanto sem histórico de 

eventos de desastres as medidas citadas são dificultadas. Foi constado um campo de 

observação para caso o questionado ou o questionador quisesse deixar alguma nota 

explicativa sobre o questionário realizado. 

 

5.1 Análise sobre a defesa civil municipal na área da fração de Juiz de Fora - 4º BBM 

 

Conforme anexo “C”, dentre os 30 municípios que a fração de Juiz de Fora é 

responsável, quatro municípios (Bom Jardim de Minas, Chiador, Olaria e Rochedo de Minas) 

não possuem Defesa Civil conforme lista da Defesa Civil Estadual29. Quatro municípios 

(Coronel Pacheco, Descoberto, Pedro Teixeira e Rio Preto) responderam não possuir 

Defesa Civil, embora conste na lista do Gabinete Militar do Governador que o município 

possui Defesa Civil; seis municípios (Ewback da Câmara, Guarará e Pequeri30, Maripá de 

Minas, Rio Novo e Simão Pereira) não se conseguiu contato para confirmar se possui ou 

não Defesa Civil.  

 

Neste contexto, as respostas consideradas são referentes aos dezesseis 

municípios que possuem Defesa Civil Municipal, dentre os trinta municípios da área da 

fração de Juiz de Fora. São os seguintes municípios: Arantina, Belmiro Braga, Bicas, 

Chácara, Goianá, Juiz de Fora, Lima Duarte, Mar de Espanha, Matias Barbosa, Piau, Santa 

Bárbara do Monte Verde, Santana do Deserto, Santa Rita do Jacutinga, Santos Dumont, 

São João Nepomuceno e Senador Cortes.  

 

Na pergunta sobre acumulação de cargo/função, dez coordenadores de 

municípios disseram que acumulam, e outros sete disseram não acumular o cargo de 

coordenador de Defesa Civil com outra função, são os municípios de Arantina, Bicas, Juiz 

de Fora, Santana do Deserto, Santos Dumont e São João Nepomuceno.  

 

                                                             
29

 Disponível em: <http://www.defesacivil.mg.gov.br/index.php/defesacivil/page/158-lista>. Acesso em: 
29 ago. 2016. 
30

 Conforme informações do Coordenador de Defesa Civil de Bicas, este apoia o município de 
Guarará e Pequeri. Conforme item “3.2.2” desta monografia, quando realizado treinamento com a 
Defesa Civil de Guarará havia o Compdec específico do Município, entretanto devido a problemas de 
saúde ele licenciou. Embora haja proposta de consórcio entre municípios, que engloba Bicas, 
Guarará , Pequeri e outros, para este estudo não foi considerado tendo Compdec em Guarará e 
Pequeri, pois as perguntas referente ao questionário aplicado não foram respondidas para estes 
municípios.  
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Oito municípios responderam que a Compdec é operacional (Arantina, Bicas, 

Juiz de Fora, Lima Duarte, Matias Barbosa, Santana do Deserto, Santos Dumont e São 

João Nepomuceno) coincidindo com a maioria dos municípios que os coordenadores de 

Defesa Civil não acumulam o cargo com outra função, exceto os municípios de Lima Duarte 

e Matias Barbosa, que mesmo acumulando outro cargo, confirmaram ser a Defesa Civil 

operacional. Responderam negativamente os outros oito municípios. 

 

Apenas cinco municípios responderam que possuem plano de contingência, 

são eles Arantina, Bicas, Juiz de Fora, Matias Barbosa e São João Nepomuceno, sendo que 

Santos Dumont respondeu que está em fase de execução, então somando este município 

são onze que não possuem plano de contingência. 

 

Quanto a possuir a identificação dos riscos do município, apenas seis 

municípios responderam afirmativamente: Arantina, Juiz de Fora, Lima Duarte, Matias 

Barbosa, Santana do Deserto e São João Nepomuceno. Dez municípios responderam não 

possuir identificação de riscos. 

 

Quanto a Compdec possuir mapeamento dos riscos, responderam 

afirmativamente sete municípios: Arantina, Juiz de Fora, Lima Duarte, Matias Barbosa, 

Santana do Deserto, Santos Dumont e São João Nepomuceno. Os outros nove municípios 

responderam não possuir o mapeamento dos riscos. 

  

Oito responsáveis por Compdec responderam que o município possui Plano 

Diretor Municipal, sendo eles: Bicas, Chácara, Goianá, Juiz de Fora, Lima Duarte, Mar de 

Espanha, Santana do Deserto e São João Nepomuceno, e o município de Matias Barbosa 

respondeu que está sendo elaborado. Mais preocupante foi que apenas o município de São 

João Nepomuceno respondeu possuir o Plano Diretor de Proteção e Defesa Civil.  

 

Apenas cinco municípios afirmaram registrar as ocorrências no Sistema 

Integrado de Informações sobre Desastres (S2ID), são eles: Arantina, Juiz de Fora, Lima 

Duarte, Matias Barbosa e São João Nepomuceno. Onze responderam registrar em 

formulário próprio, ou com apoio de outros órgãos. Com isso o histórico sobre desastres dos 

municípios fica falho para cobrar providências de apoio junto ao Governo Estadual e 

Federal. 
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5.2 Análise sobre defesas civis municipais da área da fração de Ubá- 4º BBM 

 

De acordo com anexo “D”, dentre os 18 municípios que a fração de Ubá é 

responsável, os municípios Divinésia e Silverânia não constam possuir Defesa Civil 

constituída pela listagem do Gabinete Militar do Governador31. Entretanto responderam à 

fração de Bombeiro Militar de Ubá que possuem responsável pela Defesa Civil no município. 

O município de Rodeiro respondeu não ter Compdec. Três municípios (Brás Pires, Dores do 

Turvo e Senador Firmino), embora conste no sítio do Gabinete Militar que possuem Defesa 

Civil, não foram encontrados para responderem o questionário. 

 

As respostas apresentaram-se para análise de quatorze municípios, que 

responderam possuir Defesa Civil: Astolfo Dutra, Guarani, Guidoval, Guiricema, Mercês, Rio 

Pomba, Tabuleiro, Tocantins, Ubá, Visconde do Rio Branco, Silverânia, Divinésia, Dona 

Eusébia e Piraúba. 

 

Nove coordenadores de municípios disseram acumular o cargo de Compdec 

com outra função. Cinco negaram acumular o cargo de coordenador de Defesa Civil com 

outra função, são os municípios de Astolfo Dutra, Guidoval, Tocantins, Dona Eusébia e 

Piraúba. 

 

Dez coordenadores responderam que a Compdec é operacional, entretanto 

nos quatro municípios de Divinésia, Guiricema, Dona Eusébia e Piraúba respondem 

negativamente à pergunta. 

 

Nove coordenadores responderam que a Compdec possuem plano de 

contingência. Cinco respondem negativamente: Guiricema, Tocantins, Divinésia, Dona 

Eusébia e Piraúba. 

 

Dez municípios responderam possuir identificação dos riscos, no entanto os 

municípios de Guiricema, Tocantins, Dona Eusébia e Piraúba a resposta foi negativa. Tal 

resposta foi idêntica a Compdec possuir o mapeamento dos riscos do município, o que é 

bastante lógico, pois sem a identificação dos riscos não terá como mapeá-los. 

  

Os municípios de Astolfo Dutra, Guarani, Rio Pomba, Ubá e Visconde do Rio 

Branco responderam possuir o Plano Diretor Municipal, entretanto quanto ao Plano Diretor 

                                                             
31

 GABINETEMILITAR. Lista dos Órgãos Municipais de Proteção e Defesa Civil. Disponível em: 
<http://www.defesacivil.mg.gov.br/index.php/defesacivil/page/158-lista>. Acesso em: 29 ago  2016. 
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de Proteção e Defesa Civil, todos os responsáveis pela Compdec dos municípios 

responderam não o possuir. 

 

Apenas cinco municípios afirmaram registrar as ocorrências no S2ID, sendo 

eles: Mercês, Rio Pomba, Tabuleiro, Ubá e Silverânia. Seis municípios utilizam sistemas em 

relatórios de Word: Astolfo Dutra, Guarani, Guidoval, Guiricema, Piraúba e Visconde do Rio 

Branco. Os coordenadores de Dona Eusébia e Tocantins responderam não utilizar registros 

e o de Divinésia respondeu que desde 2013 não é registrada nenhuma ocorrência. 

 

5.3 Análise das defesas civis municipais na área da fração de Muriaé - 4º BBM. 

 

No anexo “E”, dentre os 17 municípios de responsabilidade da fração de 

Muriaé, embora conste na listagem do Gabinete Militar do Governador32 que estes 

municípios possuem Defesa Civil, seis municípios (Eugenópolis, Faria Lemos, Fervedouro, 

Rosário da Limeira, São Francisco do Glória e São Sebastião da Vargem Alegre) 

responderam que não há coordenação de Defesa Civil. 

 

As respostas das oito perguntas ficaram referenciadas a onze municípios: 

Antônio Prado de Minas, Barão de Monte Alto, Carangola, Miradouro, Miraí, Muriaé, 

Patrocínio do Muriaé, Pedra Dourada, Santana do Cataguases, Tombos e Vieira, devido a 

responderem possuir Defesa Civil Municipal, dentre os dezessete municípios de 

responsabilidade da fração de Muriaé. 

 

Nove coordenadores de municípios responderam acumular o cargo de 

Compdec com outra função, e dois negaram (Miraí, Muriaé). Oito coordenadores 

responderam que a Compdec é operacional e três negaram, são eles: Antônio Prado de 

Minas, Pedra Dourada, e Vieiras. 

 

Sete responderam que a Compdec possui plano de contingência, são eles: 

Barão do Monte Alto, Carangola, Miradouro, Miraí, Muriaé, Patrocínio do Muriaé e Pedra 

Dourada. Os outros quatro municípios negaram ter plano de contingência. 

 

Seis responsáveis por Compdec responderam possuir identificação dos 

riscos, sendo Antônio Prado de Minas, Barão do Monte Alto, Carangola, Miradouro, Miraí, 

                                                             
32

 GABINETEMILITAR. Lista dos Órgãos Municipais de Proteção e Defesa Civil. Disponível em: 
<http://www.defesacivil.mg.gov.br/index.php/defesacivil/page/158-lista>. Acesso em: 29 ago. 2016. 
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Muriaé. Cinco responderam não possuir identificação de riscos. Tal configuração de 

resposta repetiu-se quanto ao mapeamento dos riscos do município. 

 

Apenas Carangola e Muriaé responderam possuir o Plano Diretor. Em nove 

municípios não há plano diretor. Os onze municípios responderam não possuir plano diretor 

de proteção e defesa civil, e também não registram as ocorrências pelo S2ID. Os municípios 

de Carangola e Fervedouro, embora este último não tenha Compdec e possua Plano 

Diretor, responderam ficar a cargo dos bombeiros e polícia militar os registros das 

ocorrências referentes à Defesa Civil. Apenas os municípios Patrocínio do Muriaé e Miraí 

responderam registrar as ocorrências em sistemas próprios. 

 

5.4 Análise sobre a defesa civil municipal na área da fração de Viçosa - 4º BBM. 

 

Conforme anexo “F”, nos 13 municípios de responsabilidade da fração de 

Muriaé, na lista de Compdec do Gabinete Militar do Governador/Defesa Civil Estadual33 

consta que o município de Coimbra não possui Defesa Civil, embora em contato no 

município o questionário foi respondido como tendo a Compdec. Na mesma lista consta que 

os municípios de Paula Cândido, Pedra do Anta e São Miguel do Anta possuem Defesa 

Civil, entretanto não foi conseguido contato com o responsável pela Compdec nestes três 

municípios pela fração de Viçosa.  

 

 Então as respostas foram baseadas nos dez municípios: Araponga, Cajuri, 

Canaã, Ervália, Porto Firme, Presidente Bernardes, São Geraldo, Teixeiras, Viçosa e 

Coimbra. 

 

 Sete coordenadores de municípios responderam que acumulam o cargo de 

Compdec com outra função e três responderam não (Canaã, Teixeiras e Viçosa). Cinco 

coordenadores responderam que a Compdec é operacional e os outros cinco respondem 

não (Araponga, Cajuri, Porto Firme, Teixeiras e Coimbra). 

 

A Compdec dos municípios de Araponga, Canaã, Ervália, Porto Firme, 

Presidente Bernardes e Viçosa responderam possuir plano de contingência. Seis municípios 

responderam possuir identificação dos riscos (consideramos Araponga positivamente, pois 

respondeu que possui parcialmente), sendo que Cajuri, Porto Firme, Teixeiras e Coimbra 

responderam não possuir plano de contingência. 

                                                             
33

 GABINETEMILITAR. Lista dos Órgãos Municipais de Proteção e Defesa Civil.  Disponível em: 
<http://www.defesacivil.mg.gov.br/index.php/defesacivil/page/158-lista>. Acesso em: 29 ago. 2016. 
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Dos dez municípios analisados, apenas em quatro Canaã, Ervália, Presidente 

Bernardes e Viçosa, responderam possuir mapeamento de riscos. Quanto ao Plano Diretor 

apenas Araponga e Viçosa responderam possuí-lo. Quanto ao Plano Diretor de Proteção e 

Defesa Civil apenas a Compdec do município de Viçosa respondeu que o possui. 

 

Verifica-se que nenhum dos dez municípios registra as ocorrências referentes 

à Proteção e Defesa Civil pelo S2ID. Os municípios de Canaã e São Geraldo responderam 

que registram em livro, e em Viçosa o registro é através de ocorrência impressa. 

 

5.5 Análise sobre a defesa civil municipal na área da fração de Leopoldina - 4º BBM 

 

Conforme anexo “G”, nos 12 municípios de responsabilidade da fração de 

Leopoldina, na lista de Compdec do Gabinete Militar do Governador/Defesa Civil Estadual34 

não consta o município de Estrela Dalva possuindo Defesa Civil. Os municípios de Argirita, 

Recreio e Volta Grande, embora na lista da Defesa Civil Estadual conste Defesa Civil, no 

questionário respondido à fração de Leopoldina cita não possuir Defesa Civil.   

 

Logo as respostas foram referentes a oito municípios: Além Paraíba, 

Cataguases, Itamarati de Minas, Laranjal, Leopoldina, Palma, Pirapetinga e Santo Antônio 

do Aventureiro. 

 

Cinco coordenadores acumulam o cargo com outra função, e em três 

municípios, Além Paraíba, Cataguases e Leopoldina isto não acontece.  Apenas nos 

municípios de Além Paraíba, Cataguases e Itamarati de Minas a Compdec é operacional. 

 

Os municípios de Além Paraíba, Cataguases, Itamarati de Minas e Palma 

possuem plano de contingência, sendo estes a possuir pela Compdec a identificação dos 

riscos do município. Destes o município de Palma não possui o mapeamento de risco.  

 

Os municípios de Além Paraíba, Cataguases e Santo Antônio do Aventureiro 

responderam possuir Plano Diretor. Apenas a Compdec do município de Além Paraíba 

respondeu possuir o Plano Diretor de Proteção e Defesa Civil. 

 

Nenhum dos oito municípios diz realizar o registro de ocorrências referentes à 

Proteção e Defesa Civil pelo S2ID. Os municípios de Além Paraíba, Cataguases, Itamarati 

                                                             
34

 GABINETEMILITAR. Lista dos Órgãos Municipais de Proteção e Defesa Civil. Disponível em: 
<http://www.defesacivil.mg.gov.br/index.php/defesacivil/page/158-lista>. Acesso em: 29 ago. 2016. 
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de Minas e Palma disseram registrar em arquivos digitais. Os municípios de Laranjal, 

Leopoldina, Pirapetinga e Santo Antônio do Aventureiro disseram não haver registros. 

 

5.6 Análise geral sobre defesa civil municipal nos 90 municípios da área do 4º BBM  

 

A partir das respostas pela Compdec ou Prefeitura ao questionário (anexos 

“C” ao “G”) foi formulado o apêndice “C” – Análise de Coordenadoria Municipal de Proteção 

e Defesa Civil (Compdec) nos municípios das frações do 4º BBM – 2016. 

 

Neste contexto, nota-se que dos noventa municípios de responsabilidade do 

4º BBM, trinta e um não possuem Compdec (próximo de 34%) e em cinquenta e nove 

municípios possuem Compdec (próximo de 66%), conforme demonstrado no gráfico 4.  

 

Gráfico 4: Porcentagens de Municípios na área do 4º BBM com Coordenadoria de Proteção 

e Defesa Civil (Compdec) – ano 2016 

 

 

Fonte: Apêncide “C” desta monografia. Elaborado pelo autor 

 

Conforme apêndice “C” dos cinquenta e nove municípios com Compdec, 

apenas em trinta e quatro a Compdec é operacional (58%), ou seja, funciona 

operacionalmente junto à população atuando nas ações globais (prevenção, preparação, 

mitigação, resposta e recuperação) de Proteção e Defesa Civil comentadas no capítulo 2.3 – 

Síntese Histórica e Normativa da Defesa Civil. Sendo que em vinte e cinco a Compdec não 

é operacional, ou aproximadamente 42% (gráf. 5). 
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Gráfico 5: Porcentagens de Operacionalização de Compdec nos 59 Municípios com 

Compdec na área do 4º BBM – ano 2016 

 

 

Fonte: Apêncide “C” desta monografia. Elaborado pelo autor 

 

Analisa-se que a soma dos trinta e um municípios que não possuem 

Compdec mais os vinte e cinco municípios que a Compdec não é operacional, entre os 

noventa municípios da área do 4º BBM, a soma equivalerá a cinquenta e seis municípios, ou 

seja, 62%, que a Compdec não está ativada contra trinta e quatro, ou 38% que está ativa, 

conforme gráfico “6”. Tal representação encontra-se visualizada neste estudo, no apêndice 

“F” – Mapa dos municípios na área do 4º BBM com Compdec ativa.  

 

Gráfico 6: Porcentagens de Compdec Ativa nos 90 Municípios da área do 4º BBM – ano 

2016. 

 

 

Fonte: Apêncide “C” desta monografia. Elaborado pelo autor. 
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A maior porcentagem de municípios sem Defesa Civil está na região da 

fração de Juiz de Fora, a qual de 30 municípios, em 14 (aproximadamente 47%) deles não 

há Compdec. E a menor está na região de Ubá, a qual em 18 municípios, apenas quatro 

deles (aproximadamente 22%) não possui Compdec. 

 

Dos cinquenta e nove municípios que possuem Compdec, em quarenta deles, 

ou aproximadamente 68%, o coordenador acumula o cargo com outras funções. Apenas em 

dezenove municípios, aproximadamente 32%, o coordenador de proteção e defesa civil fica 

específico para as funções deste cargo.  

 

De cinquenta e nove municípios com Compdec, em trinta e um municípios, ou 

aproximadamente 52%, possuem plano de contingência; contra vinte e oito municípios não 

possuem plano, aproximadamente 48%. Quanto à identificação dos riscos trinta e dois 

(aproximadamente 54%) municípios possuem identificados os riscos, contra 27 

(aproximadamente 46%) que não os têm identificados. Nota-se que os municípios de Bicas 

(anexo “C”), Patrocínio do Muriaé (anexo “E”), Pedra Dourada (anexo “E”) e Porto Firme 

(anexo “F”) a Compdec responde possuir o plano de contingência, mas não possui os riscos 

do município identificados, o que pode tornar não funcional o plano de contingência, pois 

este preferencialmente é realizado pelos riscos identificados, sendo ideal que para cada 

risco possua um plano de contingência. Quanto ao mapeamento de riscos, dos cinquenta e 

nove municípios, trinta (próximo de 51%) afirma possuir o mapeamento contra vinte e nove, 

ou 49% que não o possui.  

 

As análises quanto aos documentos de plano de contingência, identificação 

de riscos e mapeamento de riscos convergem aproximadamente com a porcentagem de 

operacionalização das Coordenadorias de Proteção e Defesa Civil, pois a maioria que 

confirma sua operacionalização possui no mínimo um destes três documentos. Exceção 

foram os municípios de Santana de Cataguases e Tombos (anexo “E”), além de Tocantins 

(anexo “D”), pois embora a resposta ao questionário é de que a Compdec é operacional, 

estes não possuem nenhum dos três documentos (plano de contingência, identificação de 

riscos e mapeamento de riscos). 

 

Contudo é importante citar que os municípios possuam a identificação dos 

riscos, para mapeá-los e montar o plano de contingência, sendo base para prevenção, 

mitigação e preparação, de modo a realizar uma gestão ao risco de desastre. E neste caso 

observa-se que a média dos municípios entre estes três itens é de 31 municípios, ou 

aproximadamente 34%, dos noventa municípios que fazem parte da área do 4º BBM.  
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O estudo das áreas de riscos, através de projetos de mapeamento de 

desastres, proporciona um banco de dados e mapas temáticos, sendo base para Planos 

Diretores de Defesa Civil (BRASIL, 2004, p. 23). Observa-se no apêndice “C” que apenas a 

Compdec de três municípios São João Nepomuceno (anexo “C”), Viçosa (anexo “F”) e Além 

Paraíba (anexo “G”) afirmam possuir o Plano Diretor de Defesa Civil, ou aproximadamente 

3% dos noventa municípios da área do 4º BBM. 

 

Os municípios de Araponga e Porto Firme (anexo “F”), Antônio Prado de 

Minas e Pedra Dourada (anexo “E”), Divinésia (anexo “D”) e Palma (anexo “G”), embora não 

cite como operacionalizada a Compdec, possui no mínimo um dos três documentos, o que 

já serve de base para operacionalizar a Compdec.  

 

5.7 Análise sobre lançamento dos eventos no sistema integrado de informações de 

desastres dos 90 municípios da área do 4º BBM  

 

Nota-se pelo apêndice “C”, que dos cinquenta e nove municípios com 

Compdec, apenas dez, ou aproximadamente 17%, registram as ocorrências de proteção e 

defesa civil no sistema integrado de informações de desastres (S2ID), em vinte e seis 

municípios (aproximadamente 44%) registram em outros sistemas, e em vinte e três – 

aproximadamente 39% - não registram em nenhum sistema (alguns constaram não haver 

registros). 

 

O apêndice “D” realizado com informações do Sistema Integrado de 

Informações sobre Desastres – S2ID35 (BRASIL, 2016b) observa-se que em apenas nove 

municípios da área do 4º BBM (próximo a 10%) há registro de eventos em 2015: Juiz de 

Fora, Lima Duarte, Matias Barbosa, Simão Pereira, Guidoval, Rodeiro, Ubá, Visconde do 

Rio Branco e Viçosa. Em cinco municípios (próximo de 6%) há registro até 2014: Dona 

Euzébia, Guarani, Carangola, Pedra Dourada e Recreio. Em oito municípios (próximo de 9% 

da área do 4º BBM) há registro até 2013: Chácara, Santos Dumont, Divinésia, Mercês, 

Tabuleiro, Muriaé, São Sebastião da Vargem Alegre e Ervália. Totalizam-se apenas vinte e 

dois municípios com registros de eventos entre 2013 a 2015, dos noventa municípios, ou 

seja, aproximadamente 24%. Cinquenta e nove municípios, perto de 66% realizaram 

registros até o ano de 2012. Em nove municípios (equivale a 10%) não há registro de 

                                                             
35

 BRASIL. Ministério da Integração Nacional. Sistema Integrado de Informações sobre 
Desastres – S2ID. Arquivo Digital. Defesa Civil. Brasília, DF, 2016b. Disponível em: 

<http://150.162.127.14:8080/bdrd/bdrd.html>. Acesso em: 13 out. 2016. 
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eventos: Bom Jardim de Minas, Chiador, Maripá de Minas, Olaria, Pedro Teixeira, Pequeri, 

Rochedo de Minas, Presidente Bernardes e Laranjal. 

 

O S2ID permite os gestores acompanhar a evolução de pequenos eventos, 

comprovar gastos e implementar ações para redução de vulnerabilidades. Para os 

pesquisadores permite estudos de mapeamento de áreas de risco para orientação de ações 

preventivas e de conscientização a comunidade. Para a sociedade, permite verificar a 

recorrência dos eventos adversos e com isso cobrar ações necessárias para redução dos 

gestores públicos. O S2ID é oportuno para os Municípios “registrarem todas as ocorrências 

de desastres, mesmo aquelas que não necessitem de apoio do Estado quanto à 

Homologação, ou da União quanto ao reconhecimento federal”. (KRÜGER, 2012, p. 33). 

 

O cenário analisado quanto as Coordenadorias de Proteção e Defesa Civil na 

área do 4º BBM, permite confirmar o comentário de Pinheiro (2015, p. 129): 

[...] a defesa civil nas cidades raramente sai do papel. Quando essa façanha 
acontece, a concentração dos trabalhos, por escassez de conhecimentos 
técnicos, de pessoal e razões intuitivas, tende para a resposta: o 
atendimento ao desastre. Por conseguinte, certifica-se a dedução de que o 
planejamento tardará a fazer parte desse roteiro. 

Na prática, percebemos que o descrito por Pinheiro (2015) acontece, quando 

no ano de 2013, no município de Santos Dumont, o qual ainda possuía uma guarnição de 

bombeiros voluntários. Houve uma tempestade no município, e um parente de um tenente 

do 4º BBM ligou diretamente para seu celular avisando que caíram muitas árvores em vias 

públicas, e outras estavam em risco de queda. Como o 4º BBM não havia recebido chamado 

via 193, diante das informações o Centro de Operações do 4º BBM contatou por telefone os 

bombeiros voluntários e a defesa civil municipal, e ambos disseram que não haveria 

necessidade do deslocamento de bombeiros militares para resposta, pois estava tudo sobre 

controle. Na dúvida, enviou-se para o município três guarnições, sendo uma do oficial 

coordenador da Unidade, e duas de Salvamento, as quais trabalharam de 24 a 26 de 

setembro de 2013 nas atividades de respostas no apoio a defesa civil do município (MINAS 

GERAIS, 2013a, 2013b, 2013c, 2013d). 

 

Ocorreu situação semelhante, em fevereiro de 2016, quando a defesa civil de 

Bicas estava realizando poda e corte de árvores em situação de risco de queda, após um 

temporal que ficou localizado na cidade. Quando chegou ao conhecimento do 4º BBM foi 

deslocada guarnição de salvamento e o Coordenador de Bombeiro da Unidade (CBU) para 
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o local realizando o serviço de resposta de corte de árvore em risco de queda e apoio a 

Compdec nas vistorias da outras árvores.  (MINAS GERAIS, 2016c). 

 

Nota-se no gráfico “7” que a maioria dos desastres lançados no S2ID estão 

relacionados às chuvas. Na maioria destes eventos adversos o CBMMG possui, pela sua 

história e treinamento, experiência no atendimento de resposta. 

 

Gráfico 7: Quantidade de eventos lançados no Sistema Integrado de Informações sobre 

Desastres (S2ID) nos 90 municípios na área do 4º BBM de 1982 -2015 

 

 

Fonte: Apêncide “D” desta monografia. Elaborado pelo autor 
 

Não se pode iniciar um processo sério de planejamento, sem ao menos o 
conhecimento sobre o que tenha ocorrido em nível local, mesmo que seja a 
partir dos dados existentes ao longo de um período no qual a importância 
do comprometimento com a sua coleta e tratamento pode ser considerada 
contestável. O objetivo é o fornecimento de uma das peças do quebra-
cabeça que apoia o planejamento: histórico dos desastres. (PINHEIRO, 
2015, p. 94). 

Considerando que o S2ID é uma importante ferramenta sobre histórico de 

desastre, e serve como alicerce para planejamentos e projetos que visem à redução de 

eventos adversos e desastres nos municípios, nota-se que ele está sendo pouco utilizado 

pelos municípios da área do 4º BBM. Municípios que a Compdec é operacional como São 

João Nepomuceno, Bicas e Muriaé tiveram o último registro no S2ID, respectivamente no 

ano de 2007, 2008 e 2013. Além dos municípios de Além Paraíba e Cataguases que 
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possuem registro de eventos no S2ID até 2012. Logicamente que para aprofundar neste 

tema é necessário outro estudo monográfico. 
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6 O CBMMG e a Defesa Civil em Minas Gerais 

 

A defesa civil no país está razoavelmente estruturada no âmbito federal, com 

alguma representatividade no âmbito estadual, muito aquém do desejado, sendo no âmbito 

municipal extremamente aquém do desejado. Conforme o autor “esse quadro é preocupante 

porque se o município é o local onde acontecem os desastres, nele também deveria estar o 

primeiro aporte para atendê-los e, por conseguinte, a oportunidade inicial de preveni-los.” 

(PINHEIRO, 2015, p. 71-72). 

 

Ainda segundo Pinheiro (2015, p. 136), embora o artigo 144, § 5º da 

Constituição Federal disponha que se trata de incumbência dos Corpos de Bombeiros 

Militares a execução de atividade de defesa civil, o mesmo não define quais atividades 

seriam estas, mas que as ações precisam ser coordenadas e “que todos os órgãos que 

possuem competências específicas para delas dar conta, obrigatoriamente, precisam estar 

envolvidos nesse processo conceptivo e na execução do que fora planejado.” 

 

A PMMG está no comando da Coordenadoria Estadual de Defesa Civil – 

CEDEC, com a justificativa de estar em todos os municípios de Minas Gerais, ou seja, por 

ter capilaridade. Entretanto pelo Sistema Nacional de Defesa Civil a competência para 

realizar Defesa Civil nos municípios é da COMPDEC e não do órgão da PMMG, o qual 

possui sua competência constitucional bem peculiar de prevenir e combater a criminalidade. 

A Constituição Estadual atribui ao CBMMG à coordenação da Defesa Civil Estadual, o que é 

mais lógico, pois conforme demonstrado nos capítulos 2 e 3 desta monografia o CBMMG é 

um órgão criado para resposta, que realiza também preparação e prevenção de acidentes e 

desastres, ou seja, é sua origem, sua vocação, por isso nos cursos do CBMMG estão 

inseridas disciplinas referentes à área de proteção e defesa civil. 

 

Observa-se na análise sobre Defesa Civil Municipal nos noventa municípios 

da área do 4º BBM, descrita no capítulo 5 desta monografia, que uma grande parcela destes 

municípios não possui Compdec e os que possuem percebe-se que necessitam de um 

maior apoio para a sua operacionalidade efetiva (identificação dos riscos, mapeamento dos 

ricos, elaboração de planos de contingência e planos diretores de defesa civil, lançamento 

de eventos adversos no S2ID, bem como realizar preparação com a população – 

treinamentos e simulados). Tal apoio é difícil por parte da PMMG, pois os militares da ponta 

da linha (operacionais) precisam se preocupar com planejamentos e operações para 

redução e combate a criminalidade, com toda razão, pois está é sua principal atribuição, e 

para isso que são constantemente bem treinados. Entretanto qualquer fração do CBMMG 
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consegue proporcionar treinamento e apoio a Compdec a qualquer momento, pois faz parte 

do dia a dia do bombeiro militar. Logo se torna incoerente a Defesa Civil Estadual ser 

coordenada pela PMMG.  

 

Além da coordenação da Defesa Civil Estadual a PMMG está na coordenação 

da REDEC ou REPDEC, que são Regionais de (Proteção) Defesa Civil, sendo estas 

localizadas em cada Comando Regional da PMMG. Entretanto o suporte da região de Juiz 

de Fora é de apenas um militar reconvocado, o qual iniciou o trabalho sem saber o que era 

Defesa Civil, ou seja, ainda precisou realizar cursos nesta área. Se a REDEC for 

coordenada pelo CBMMG poderá ser mais efetivo o apoio a cada Compdec dos municípios 

da região, pois a qualquer hora do dia ou da noite as frações do CBMMG poderão realizar 

treinamentos e ocorrências, afinal tal atividade é da natureza do serviço bombeiro militar. 

 

Efetuando um viés com Pinheiro (2015, p. 45), as Coordenadorias Estaduais 

de Proteção e Defesa Civil possuem como atribuições principais, estimular e dar suporte aos 

municípios; desenvolverem ações globais em nível local, sendo estas coordenadorias 

divididas em REPDEC – Regionais de Proteção e Defesa Civil as mais próximas dos 

municípios e as primeiras a apoiá-los quando da ocorrência de um desastre. 

 

Analisando o capítulo 5 desta monografia, observa-se que a REDEC da 

PMMG na região de Juiz de Fora precisa estimular mais a criação e operacionalidade de 

Compdec nos municípios, e principalmente dar suporte nos desastres. 

 

Entretanto segundo a Defesa Civil de Minas Gerais, “o Estado não tem hierarquia 

sobre os municípios”, sendo estes responsáveis por criarem os núcleos locais de defesa civil, 

para resposta e prevenção. O Estado proporciona apoio e suporte na capacitação, treinamento 

para as cidades adotarem medidas preventivas. “A Defesa Civil destaca que não adianta ter os 

dados se o município não estiver preparado para atuar em prevenção e apoio às comunidades 

nas áreas de risco.” (GUIDOVAL - MG, 2013b). 

 

Soma-se a este contexto que praticamente o efetivo de cada Compdec é 

trocado a cada quatro anos, devido à mudança do poder político municipal, assumindo 

pessoas geralmente sem conhecimento, gerando por várias vezes a perda de informações 

anteriores. Soma-se a falta de diretriz do CBMMG nas ações de Proteção e Defesa Civil em 

âmbito estadual, pelo motivo de não Coordenar a Defesa Civil Estadual, e para não se 

indispor com o Governador e com a PMMG. Tal situação também converge na insuficiência 

de postos de bombeiro militar nos municípios de Minas Gerais. 
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Isto reflete o que discorre Pinheiro (2015, p. 67) no que o principal cenário 

dos eventos adversos é a cidade, e quanto às soluções precisam interessar aos gestores da 

área de proteção e defesa civil, incluindo como gestores o Presidente da República, os 

Governadores de Estado e principalmente os Prefeitos, “porque uma atitude comum é, por 

desconhecimento culposo ou esquecimento doloso, autoridades ocupantes desses cargos 

excetuam-se do Sistema de Proteção e Defesa Civil com frequência”. 

 

Entretanto o CBMMG está aos poucos se posicionando em referência a 

assumir seu papel de coordenar a Defesa Civil Estadual, e apoiar os municípios na 

operacionalização de Compdec. Está em andamento o planejamento estratégico em 

Proteção e Defesa Civil estabelecendo diretrizes para o CBMMG no âmbito estadual, bem 

como realização de treinamentos para a tropa do 4º BBM em gestão de proteção e defesa 

civil (3º COB, 2016) com diretrizes sobre “doutrina da gestão de desastres e riscos naturais”, 

objetivando “formar gestores em Proteção e Defesa Civil”, pois: 

O papel do gestor público não pode se restringir a ficar aguardando que o 
Chefe do Executivo tome a iniciativa de reduzir os desastres e, muitas 
vezes, enquanto isso, deixar-se dominar pela elaboração fácil de críticas a 
outros níveis do sistema de proteção e defesa civil como se sua inércia 
precisasse ser quebrada por alguém externo ao seu meio. Há de se ter 
iniciativa, trabalhar por metas e resultados, buscar conhecimento, quebrar 
barreiras e tornar-se elemento motivador e integrador, claro, sabendo-se o 
que é necessário atingir. Isso requer conhecer minimamente o que fora 
estabelecido pelos marcos internacionais em relação à gestão e redução de 
riscos de desastres, seus reflexos na legislação federal, estadual e 
municipal. Propor mecanismos de sustentabilidade financeira para as ações 
que precisam ocorrer, encontrar soluções onde quer que elas estejam, 
propô-las e decidir. A população, o futuro e o almejado desenvolvimento da 
sua cidade, do seu estado e do país dependem dessa sua postura, 
portanto, não há mais tempo a perder! (PINHEIRO, 2015, p. 213). 

Como o sistema de Proteção e Defesa Civil não possui uma hierarquia é 

essencial que seja estruturada uma integração horizontal entre os órgãos que diretamente 

estão mais envolvidos com os tipos de acidentes, eventos adversos e desastres que se 

apresentam - Bombeiro Militar, Defesa Civil e SAMU. Uma gestão em rede de Proteção e 

Defesa Civil por estes três órgãos pode potencializar o desenvolvimento de pesquisas e 

estudos, produzindo inovação e conhecimento, além de potencializar a entrada e 

participação de outros agentes nos processos, como Ministério Público, Secretarias de Meio 

Ambiente etc. A rede dá-se em pacto de objetivo comum, de conectividade entre os órgãos, 

de horizontalidade. O estabelecimento desta rede auxiliará a PMMG a concentrar-se mais 

na sua missão constitucional, permitindo que seus membros não sejam desviados de função 

na área da Defesa Civil Estadual, com isso garantirá mais militares para cumprimento 

efetivo de serviço de redução e combate à criminalidade. 
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É necessário que a Constituição Estadual seja cumprida com o CBMMG 

assumindo a Defesa Civil Estadual, pois a vocação do próprio serviço de Bombeiro Militar 

converge com todas as ações globais de Defesa Civil. Desta forma o CBMMG pode cumprir 

com mais afinco as atribuições do órgão estadual de defesa civil em relação às Compdec, 

conforme Brasil (1999) no assessoramento da montagem e escolha dos membros da 

Compdec, na elaboração de Plano de Trabalho e Plano Diretor de Defesa Civil Municipal, na 

elaboração de material para treinamento e capacitação de instrutores, nos simulados à 

população, na participação de mapeamentos das áreas de risco, entre outros apoios.  
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7 ANÁLISE SOBRE O SAMU NOS MUNICÍPIOS DA ÁREA DO 4º BBM 

 

Com a finalidade de complementar este estudo, realizou-se o questionário ao 

CISDESTE/SAMU, conforme apêndice “H”, com as seguintes perguntas: 

 

1 – Quantas e quais são as viaturas do SAMU em cada município de 

responsabilidade do CISDESTE? 

 

2 – Qual o quantitativo de ocorrências atendidas por ano em cada município? 

Destas ocorrências quantas de natureza clínica e de natureza traumática? 

 

3 – Quais seriam na visão do CISDESTE os municípios em sua área de 

responsabilidade prioritários para que o CBMMG implante uma fração de bombeiro militar? 

E por qual motivo? 

 

4 – É viável a implantação, em um mesmo espaço físico, das guarnições do 

SAMU, CBMMG e Defesa Civil? Qual motivo? 

 

A resposta para a primeira pergunta foi através do mapa (fig. 1) mais a 

relação das bases descentralizadas por município. Neste sentido o CISDESTE/SAMU 

realiza atendimento em noventa e quatro municípios, que estão divididos por microrregiões 

com bases descentralizadas do SAMU, as quais possuem as seguintes viaturas: Unidade de 

Suporte Avançado (USA) – ambulância que corre um médico, um enfermeiro, um técnico em 

enfermagem e um motorista, para casos mais graves, e/ou uma Unidade de Suporte Básico 

(USB) – ambulância que corre um motorista e um técnico de enfermagem. As microrregiões 

com seus respectivos municípios e ambulâncias por municípios são: 

 

Microrregião de Além Paraíba (USB): Santo Antônio do Aventureiro, Volta 

Grande, Estrela D‟Alva e Pirapetinga.  

 

Microrregião de Carangola (USA e USB): Fervedouro (USB), Divino, Faria 

Lemos, Pedra Dourada, Tombos, Pedra Bonita, Orizânia, Caparaó, Espera Feliz (USB) e 

Caiana.  

 

Microrregião de Juiz de Fora (2 USA e 6 USB): Rio Novo, Coronel Pacheco, 

Chiador, Goianá (USB), Chácara, Simão Pereira, Piau, Matias Barbosa (USB), Belmiro 

Braga, Santana do Deserto, Santa Bárbara do Monte Verde, Pedro Teixeira, Bias Fortes, 
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Olaria, Rio Preto (USB), Bom Jardim de Minas (USB), Santa Rita do Jacutinga, Lima Duarte 

(USA e USB), Arantina, Andrelândia (USB), Liberdade, Passa Vinte e Bocaína de Minas.  

 

Microrregião de Leopoldina (USA e USB): Argirita, Recreio, Palma, Laranjal 

(USB), Cataguases (USB), Itamarati de Minas, Santana de Cataguases, Dona Eusébia e 

Astolfo Dutra (USB).  

 

Microrregião de Muriaé (USA e USB): Miraí (USB), Barão do Monte Alto, 

Patrocínio do Muriaé (USB), Eugenópolis, Antônio Prado de Minas, Vieiras, São Francisco 

do Glória, Miradouro, Rosário da Limeira e São Sebastião da Vargem Alegre.  

 

Microrregião de Santos Dumont (USA e USB): Oliveira Fortes, Aracitaba e 

Ewbank da Câmara.  

 

Microrregião de Bicas (USB): São João Nepomuceno (USB), Descoberto, 

Rochedo de Minas, Maripá de Minas, Guarará, Senador Cortes, Pequeri e Mar de Espanha.  

 

Microrregião de Ubá (USA e USB): Rodeiro, Guiricema, Ervália, Coimbra, 

Guarani, Guidoval, São Geraldo, Visconde do Rio Branco (USB), Divinésia, Senador Firmino 

(USB), Presidente Bernardes, Brás Pires, Dores do Turvo, Silverânia, Mercês, Rio Pomba 

(USB), Tocantins, Piraúba e Tabuleiro.  

 

Da resposta à segunda pergunta, elaborou-se o apêndice “I”, constando o 

quantitativo de ocorrências atendidas pelo CBMMG e as atendidas pelo SAMU, nos anos de 

2014 e 2015, nos 81 (oitenta e um) municípios que coincidem a área de responsabilidade do 

CISDESTE/SAMU e do 4º BBM. Neste contexto foram excluídos os municípios de 

Araponga, Cajuri, Paula Cândido, Pedra do Anta, Porto Firme, São Miguel do Anta, 

Teixeiras e Viçosa, que fazem parte da área do 4º BBM, mas não fazem parte do 

CISDESTE. Estão também excluídos da contagem os municípios de Andrelândia, Espera 

Feliz, Bocaina de Minas, Bias Fortes, Caiana, Caparaó, Aracitaba, Divino, Passa Vinte, 

Pedra Bonita, Oliveira Fortes, Liberdade e Orizânia, os quais fazem parte do CISDESTE, 

mas não fazem parte da área do 4º BBM. O apêndice “G” desta monografia promove uma 

visualização geral dos municípios que possuem base do SAMU na área territorial do 4º 

BBM. 

 

Conforme apêndice “I”, nos municípios que coincidem com a área do 4º BBM, 

no ano de 2014 as ambulâncias do SAMU (USB e USA) realizaram 31.093 registros de 
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ocorrências, sendo 9.096 casos traumáticos ou aproximadamente 29,25%. No ano de 2015 

foram 36.245 ocorrências, as quais 11.238 (próximo de 31%) foram casos de trauma. 

Conforme dados repassados pelo CIDESTE/SAMU relaciona-se como exemplos de 

acidentes de trauma: afogamento, queimadura, acidentes veiculares (capotamento, moto x 

moto, carro x carro), trauma elétrico, queda de altura, entre outros, os quais estão 

relacionados também com atendimentos do CBMMG. 

 

Observa-se no apêndice “I” que na maioria dos municípios onde existem 

bases com ambulâncias do SAMU a quantidade de registros de atendimentos é maior que 

os outros municípios que não possuem base de viaturas do SAMU. Há exemplo como o 

município de Ervália (17.946 habitantes) que embora não possuindo SAMU, possui a 

quantidade de atendimento maior que o dobro do atendimento do município de Senador 

Firmino (7.230 habitantes), que possui uma USB. Este caso acontece com Rio Novo (8.712 

habitantes) que não possui SAMU e o atendimento de ocorrências é maior que Rio Preto 

(5.292 habitantes), mesmo este possuindo uma USB do SAMU.  

 

O maior número de população pode influenciar esta situação, bem como o 

maior número de fluxo de veículos nas rodovias que cortam o município, e sua localização 

frente a transporte de passageiros e cargas para municípios polos. Nota-se pelo apêndice 

“J”, tanto nas ocorrências do Bombeiro Militar quanto nas ocorrências do SAMU, que os 

municípios com maior número de população tendem a ter maior número de atendimentos 

registrados quando comparados a municípios de menor número de população. 

 

Referenciando a terceira pergunta, na avaliação dos responsáveis pelo 

CISDESTE, estes entendem que as Bases unificadas do SAMU, Bombeiro Militar e Defesa 

Civil são interessantes nos municípios que possuem USA e USB, com avaliação da malha 

viária da Macro Região Sudeste. 

 

Quanto a quarta pergunta, entendem viável a implantação no mesmo espaço 

físico do SAMU, CBMMG e Defesa Civil para otimizar os recursos buscando atingir a 

eficiência e eficácia nos atendimentos de ocorrências entre órgãos/instituições afins. 

 

Tais respostas demonstram que os serviços do SAMU e do CBMMG se 

complementam, assim como nas normas e convênios entre estes órgãos (citados no 

capítulo 2 desta monografia), bem como na integração e parceria citadas no capítulo 3, item 

3.1 desta monografia. Observa-se também no apêndice “J” que os municípios tendo ou não 

base do SAMU e fração do CBMMG contemplam atendimentos de ambas as instituições. A 
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figura “2” transparece este complemento, pois, por exemplo, quando de uma ocorrência de 

desabamento, o CBMMG precisa ser acionado de imediato, e a vítima quando retirada por 

este é atendida e transportada pelo SAMU ao hospital de referência. 

 

Figura 2: Gravura demonstrando quando acionar o SAMU e os Bombeiros. 

 

Fonte: Quarto Batalhão de Bombeiros Militar – Facebook (4º BBM, 2016a) 

 



91 

 

8 PROPOSTA DE EXPANSÃO DO ATENDIMENTO OPERACIONAL DO CBMMG NA 

ÁREA DE RESPONSABILIDADE DO 4º BBM 

 

Com base nas análises realizadas até o presente momento nesta monografia 

realizou-se o apêndice “J” – proposta de expansão do atendimento operacional do 4º BBM. 

Os aspectos relevantes para as propostas dos Postos Avançados de Bombeiro Militar (PA 

BM), dentre os noventa municípios da área do 4º BBM, foram estabelecidos por ordem na 

quantidade de população, no tempo entre os centros urbanos para atendimento, na 

distância entre os municípios e no acesso entre os municípios. A base do SAMU e a Defesa 

Civil ativa no município complementaram estes aspectos. O apêndice “J” tenta equilibrar os 

todos os parâmetros, de modo a diminuir “os espaços vazios de atuação operacional” por 

parte do 4º BBM, pois: 

[...] os municípios afastados das frações operacionais do CBMMG, 
[...] apresentam menor número de atendimento de ocorrências por parte da 
Corporação, demonstrando que há “espaços vazios de atuação 
operacional”. (CASARIM; LAMY; LOBATO, 2016, p. 98). 

Na realização do apêndice “J”, primeiramente estipulou-se a criação de 

Pelotão BM, conforme já abordado no capítulo 4, em Cataguases, Santos Dumont, Visconde 

do Rio Branco, Além Paraíba, Carangola e São João Nepomuceno. Posteriormente 

observaram-se municípios com maior número de população para receber um Posto 

Avançado BM, pois como já comentado no capítulo anterior, nota-se no apêndice “I” uma 

proporção maior de atendimentos nos municípios com maior população. 

 

Em seguida, através do sítio: https://www.google.com.br/maps, analisou-se 

tempo e distância entre municípios, tentando manter os itens 2.5 e 3.2 da diretriz nº 03/2016 

do CBMMG, os quais determinam que o PA BM poderá ser instalado em municípios que não 

possuem unidade do CBMMG, preferencialmente a distância de até 50 quilômetros do 

Pelotão ao qual pertence, sendo que cada Pelotão pode gerenciar apenas um PA BM. 

(MINAS GERAIS, 2016a, p. 4-5).  

 

O acesso entre municípios através dos centros urbanos e vias de ligação 

entre eles foi analisado com apoio do anexo “I” (mapa dos centros urbanos interligados por 

rodovias principais na área do 4º BBM) desta monografia, em conjunto com o acesso 

demonstrado no sítio: https://www.google.com.br/maps. 

 

 

https://www.google.com.br/maps
https://www.google.com.br/maps
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Na verificação dos parâmetros sobre base do SAMU e Defesa Civil Municipal 

ativa observou-se que a maioria municípios determinados coincidiram onde há base do 

SAMU e a Defesa Municipal é ativa (conforme apêndice “J”). Tal cenário tende a facilitar a 

integração entre estes órgãos nos Postos Avançados BM, e uma gestão em rede para 

mitigação e resposta de acidentes e desastres. 

 

Nos municípios de Araponga, Fervedouro e Ervália além dos parâmetros de 

grande distância e difícil acesso entre os outros municípios possuidores e a possuir frações 

BM, foi considerado importante à instalação de um PA BM devido a suas posições 

estratégicas para proteção no entorno do Parque Estadual Serra do Brigadeiro. 

 

Para adequar a necessidade de PA BM e para um melhor aporte de recursos 

administrativos e operacionais, acrescentou-se na proposta a divisão da área de atuação do 

4º BBM elevando as Companhias Operacionais em Ubá e Muriaé para Companhia 

Independente (um passo a atingir o nível de Batalhão), as quais respectivamente seriam 

responsáveis por uma população de 416.153 habitantes e 451.384 habitantes, ficando o 

Batalhão em Juiz de Fora responsável por 730.648 habitantes. Na proposta eleva-se 

também o Pelotão de Viçosa à Companhia, pertencendo à Companhia Independente de 

Ubá. 

 

Nota-se na proposta de expansão do atendimento operacional (apêndice “J”) 

que apenas os Postos Avançados em Lima Duarte (64,0 Km de Juiz de Fora), Rio Preto 

(82,8 Km), Araponga (50,9 Km) e Pirapetinga (56,6 Km) ultrapassaram os 50 quilômetros 

preferencialmente estabelecidos na Diretriz 03/2016 do CBMMG. Poderia ser proposto um 

Pelotão em Lima Duarte com responsabilidade de um PA BM no município de Bom Jardim 

de Minas, assim reduzindo a distância para atendimento a estes municípios e ao município 

de Arantina; e no município de Rio Preto um Pelotão ao invés de Posto Avançado. 

Entretanto, trabalhou-se entre um número de população para um Pelotão, preferencialmente 

em torno de 25.000 a 50.000 habitantes, observando também à distância. Por isso, na 

proposta o município de Leopoldina, com 51.130 habitantes, por estar próximo ao município 

de Cataguases (69.757 habitantes e com proposta de Companhia) permaneceu como 

Pelotão BM, acrescentando a proposta de Pelotão BM nos municípios de São João 

Nepomuceno, Santos Dumont, Visconde de Rio Branco, Carangola e Além Paraíba. 

 

Trabalhou-se para Companhia BM com uma população no município 

preferencialmente entre 50.001 a 100.000, incluindo assim, os municípios de Viçosa e 

Cataguases. Acima de 100.001 habitantes trabalhou-se com Companhia Independente, 
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sendo os municípios de Ubá e Muriaé, exceto Juiz de Fora, que por possuir uma população 

de mais de meio milhão de habitantes mantém-se na proposta como Batalhão, que é o nível 

máximo de quartel operacional de bombeiro militar para atendimento à sociedade. 

 

Na proposta o 4º Batalhão é formado pelos Pelotões de Santos Dumont e São 

João Nepomuceno, e pelos Postos Avançados de Lima Duarte, Rio Preto, Matias Barbosa, 

Bicas e Rio Novo, contribuindo com um aumento populacional de atendimento direto a 

119.870 habitantes, referente à soma da população destes municípios propostos a 

receberem fração do CBMMG (não soma Juiz de Fora, por já possuir fração BM).   

 

Na proposta a Companhia Independente de Ubá é formada pela Companhia 

de Viçosa, pelo Pelotão de Visconde de Rio Branco e pelos Postos Avançados em Rio 

Pomba, Senador Firmino, Ervália, Araponga e Porto Firme, contribuindo com um aumento 

populacional de atendimento direto a 98.797 habitantes, referente à soma da população 

destes municípios propostos a receberem fração do CBMMG (não soma Ubá e Viçosa, por 

já possuírem fração BM). 

   

Na proposta a Companhia Independente de Muriaé é formada pela 

Companhia de Cataguases, pelos Pelotões de Leopoldina, Carangola e Além Paraíba, e 

pelos Postos Avançados em Eugenópolis, Fervedouro, Miraí, Laranjal e Pirapetinga, 

contribuindo com um aumento populacional de atendimento direto a 187.928 habitantes, 

referente à soma da população destes municípios propostos a receberem fração do 

CBMMG (não soma Muriaé e Leopoldina, por já possuírem fração BM).   

 

A soma de população a ser atendida diretamente pelo CBMMG com a 

proposta de expansão do atendimento operacional do 4º BBM é de 406.595 habitantes, ou 

seja, aproximadamente 25,44% do total de população (1.598.185 habitantes – conforme 

apêndice “B”) na área do 4º BBM, acrescentando mais 21 municípios, conforme 

demonstrado geograficamente no apêndice “K” - Mapa da proposta de expansão do 

atendimento operacional do 4º BBM. Considerando, conforme descrito no capítulo 4 deste 

estudo, que atualmente com frações BM entre os cinco maiores municípios da área do 4º 

BBM, atende-se diretamente 841.881 habitantes (aproximadamente 52,68%), a soma da 

proposta de instalação de frações passará a atender diretamente uma população de 

1.248.476 habitantes, ou aproximadamente 78% da população na área do 4º BBM, pois: 

[...] após a instalação de uma fração do CBMMG num município sem 
presença de fração, há um aumento de registros de ocorrências, 
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quantificando uma demanda real pelos serviços prestados pelo CBMMG à 
sociedade.  

[...] o Estado de Minas Gerais possui “espaços vazios de atuação 
operacional” do CBMMG, possuindo este a necessidade de expandir seus 
serviços ao Estado. (CASARIM; LAMY; LOBATO, 2016, p. 100). 

Observa-se no apêndice “J”, em referência à área do 4º BBM, que o SAMU 

encontra-se em 23 municípios, atendendo diretamente 1.157.697 habitantes ou, 

aproximadamente, 72% da população. O apêndice “L” - Mapa da proposta de expansão do 

atendimento operacional do 4º BBM integrado com SAMU, promove uma visualização 

geográfica de como a expansão integrada pode proporcionar maior atendimento direto aos 

noventa municípios da área do 4º BBM. 

 

A Compdec ativa encontra-se em 34 municípios com 1.255.539 habitantes, 

próximo de 79% da população, mas conforme capítulos 5 e 6, desta monografia, há 

necessidade de um maior apoio nas ações de prevenção, preparação e respostas das 

Coordenadorias de Proteção e Defesa Civil nos municípios.  

 

Nota-se na proposta apresentada no apêndice “J”, que a maioria dos 

municípios com menor população não recebe fração do 4º BBM. Neste viés é necessário 

que a gestão em rede para mitigação de acidentes e desastres também promova 

treinamentos, estudos e simulados nestes municípios, incentivando ao máximo a criação de 

Compdec. Desta forma as frações BM propostas, principalmente os Postos Avançados 

integrados com SAMU e Defesa Civil Municipal tendem em conjunto com a comunidade 

promover redes de proteção e defesa civil, ou seja, conectadas entre si, propiciando a 

proximidade entre municípios através de redes de ajuda mútua para resposta de acidentes e 

desastres.   

 

Não se aborda, neste trabalho, aspectos referentes à quantidade de efetivo 

de bombeiros militares necessários a criação das frações BM propostas no apêndice “J”. Em 

virtude da necessidade de outro estudo para definir parâmetros relacionados ao efetivo, pois 

em municípios menores, com PA BM, pode-se empenhar o efetivo em horário administrativo 

conforme maior demanda, e na parte noturna, com menor demanda realizar escala de sobre 

aviso, ou seja, o militar não permanece no quartel, mas quando empenhado vai ao quartel 

para empenho. Além de que, atualmente no CBMMG não há uma diretriz que estipule o 

parâmetro populacional para tipos de frações BM, e de efetivo destas frações. Ou seja, 

como exemplo, o município com população acima de 200.000 deverá possuir uma fração 
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tipo Batalhão, sendo que entre 200.000 e 300.000 o efetivo do Batalhão deverá ser um 

quantitativo, que será maior em Batalhões com população acima de 500.000 habitantes. 
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9  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

“Se a rede é um conjunto de elementos autônomos e cooperantes, deve 

haver um mínimo de acordo entre eles. Logo, a rede se baseia em pactos. Os atores têm de 

pactuar. Isto só se dá, havendo objetivo comum.” (MARTINHO, 20[??], p. 7). 

 

A integração se faz importante na atuação de conhecimento local de um 

histórico de problemas que possam referenciar a eventos adversos. Os Postos Avançados 

integrados operacionalmente entre CBMMG, SAMU e Defesa Civil Municipal permite aos 

atores da ponta da linha conhecer um ao outro, através de troca de informações e 

treinamento conjunto, e o próprio atendimento operacional integrado a poder proporcionar 

mais efetividade. Vem a permitir que os atores gerenciais conversem e realizem estudos e 

planejamentos para tornar cidades mais resilientes. 

 

Observa-se no capítulo 2 – Fundamentação Teórica que as normas que 

regem o CBMMG, o SAMU e a Defesa Civil Municipal convergem para o atendimento às 

vítimas de emergências e desastres, sendo estes órgãos essenciais para realização, e em 

sua rotina já realizam as ações globais de Proteção e Defesa Civil - prevenção, preparação, 

mitigação, respostas e recuperação. A integração destes órgãos facilita o treinamento em 

conjunto compartilhando informações e realizando a preparação multissetorial e integrada 

de operações, conforme demonstrada no capítulo 3 – Integração entre os órgãos. 

 

Há viabilidade técnica para instituir uma integração entre o CBMMG, SAMU e 

Defesas Civis Municipais, promovendo uma gestão em rede para mitigação e resposta de 

acidentes, eventos adversos e desastres. Tal proposta tornar-se-á mais forte na medida em 

que o CBMMG implantar as diretrizes propostas no planejamento estratégico de Proteção e 

Defesa Civil, padronizando suas ações nesta área em todo o Estado de Minas Gerais. Outra 

ação a proporcionar um fortalecimento da gestão em rede, a nível estadual é o CBMMG, 

dentro da estrutura do Gabinete Militar do Governador, assumir a coordenação da Defesa 

Civil Estadual. 

 

A integração tende a possibilitar futuramente um sistema único de 

informações, pois no momento, cada órgão possui seu sistema separado, permitindo uma 

maior efetividade no planejamento de cidades mais resilientes. Deste modo, poderá ser 

realizada uma gestão de informações que identificará pontos convergentes de problemas, a 

ponto de estudá-los e propor soluções mitigadoras ou definitivas mais rápidas e 
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equilibradas, contudo, a integração em rede entre postos avançados já promoverá a troca 

de informações e gestão de resposta a acidentes e desastres. 

 

O compartilhamento de recursos pela rede torna-se uma questão de 

economia ganhando-se em escala, tornando possível o que seria impossível 

individualmente. A rede promove, facilita e aumenta o acesso de indivíduos e de 

organizações a recursos escassos, a informações, a bens e a serviços, ou seja, tudo se 

torna mais acessível (MARTINHO, 20[??], p. 5). 

 

A integração entre CBMMG, SAMU e Defesa Civil Municipal em um espaço 

físico único permite uma economia referente a aluguéis, como exemplo no item 3.1 – 

Convênio entre o 4º BBM e o CISDESTE/SAMU, bem como a otimização do empenho de 

viaturas e efetivo em ocorrências, confirmando a viabilidade financeira da integração 

proposta neste estudo. A conversão de esforços desses órgãos nas fases de prevenção, 

preparação, mitigação, resposta e recuperação tende a potencializar a gestão pública na 

redução de acidentes e desastres, proporcionando uma economia preventiva frente ao gasto 

com a resposta ao desastre.  

Integrados desde o início do ano passado, SAMU e Bombeiros trabalham 
dentro do CISDESTE em prol de um atendimento mais eficaz. Com a 
iniciativa, evita-se o envio desnecessário de mais ambulâncias que 
determinado caso realmente necessite, otimizando equipes e recursos. 
Dezenas de milhares de vidas foram salvas. (CIDESTE, 2015) 

A resposta aos desastres de modo articulado, com planejamento e 

treinamento, permite economia com corte de gastos desnecessários, em comparação a uma 

resposta desarticulada ao desastre, promovendo ainda o restabelecimento mais rápido da 

ordem pública local, com atendimentos adequados às vítimas e retorno do serviço e da vida 

social e econômica da sociedade. 

 

Não se aborda na monografia os gastos com salários dos bombeiros 

militares, pois precisaria outro estudo, para demonstrar que estes são investimentos, pois a 

partir da prevenção, preparação da sociedade, respostas com efetividade realizadas pelo 

CBMMG em conjunto com o SAMU e Defesa Civil, os gastos com acidentes e desastres 

tendem a diminuir. Como exemplo, o quanto custaria dos recursos de um município e 

estado, o desemprego de trabalhadores por incêndios e/ou outro tipo de desastres? E 

quanto à perda de material e de produção de uma fábrica fechada em virtude de desastre? 

No item 2.3 desta monografia, cita-se a fala de um gerente de fábrica sobre o impacto 

financeiro de mais de um milhão de reais à empresa.   
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Ainda neste viés, o CBMMG através da sua atividade de prevenção de 

segurança contra incêndio e pânico (PSCIP), além de contribuir para uma proteção à 

população e ao comércio em geral, mantém ativo o giro de capital na economia de uma 

cidade, quando da contratação por entes públicos ou privados de responsáveis técnicos 

para os projetos PSCIP, e de mão de obra para realizá-los.  

 

Soma-se a arrecadação que o CBMMG proporciona para o Estado através do 

pagamento de taxa de segurança pública pelas vistorias e análise de PSCIP, e a 

arrecadação pela taxa de incêndio, em municípios que possuem fração do CBMMG, conclui-

se que o CBMMG é um órgão extremamente essencial para investimento do Estado.  

 

A gestão em rede entre CBMMG, SAMU e Defesa Civil tende a promoção e 

fortalecimento da imagem institucional de cada membro da rede frente à sociedade, 

aumentando neste viés forças políticas e sociais sinérgicas. Tal situação é vislumbrada no 

capítulo 3 desta monografia, confirmando a viabilidade institucional da integração em rede 

destes três órgãos. 

 

A viabilidade institucional da rede de gestão de mitigação e resposta de 

acidentes e desastres pode se tornar, nacionalmente e internacionalmente, conhecida na 

medida em que estabelece operacionalmente as normas nacionais e internacionais de 

cidades resilientes.  

 

Devido ao desequilíbrio populacional entre os municípios da área do 4º BBM, 

os postos avançados integrados são uma alternativa para o CBMMG atender diretamente 

uma maior quantidade de habitantes com seus serviços. 

 

O CBMMG possui tradição na gestão de risco a desastres sendo competente 

para auxiliar e incentivar as criações e operacionalizações de Coordenadorias Municipais de 

Proteção e Defesa Civil, principalmente nas ações de prevenção, preparação e resposta, 

sendo fundamental que assuma a coordenação da Defesa Civil Estadual para fortalecimento 

da gestão em rede proposta neste estudo. 

 

A expansão do atendimento operacional do 4º BBM, através de Postos 

Avançados integrados com o SAMU e Defesa Civil é viável e de extrema relevância para 

estabelecer uma gestão em rede de mitigação e resposta de acidentes e desastres, 

proporcionando uma maior proteção à população. 
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ANEXOS 

 

ANEXO A – Mapa da localização da área territorial do 4º BBM no Estado de Minas Gerais 
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ANEXO B – Listagem da Defesa Civil Estadual (GMG, 2016) dos Municípios da área do 4º BBM por frações: Juiz de Fora, Ubá, Muriaé, Viçosa 
e Leopoldina  

 

Listagem dos municípios da região de Juiz de Fora                                                                                                                                  (continua) 

Código Município Endereço Telefone Telefone 

667 ARANTINA Rua Juca Pereira, 31 - Centro - 37360-000 (32)3296-1215 (99)9999-9999 

349 BELMIRO BRAGA R Joana Claudina, 329, 36126-000 (32) 3284-1161 (32) 3284-1170 

350 BICAS Praça Raul Soares, nº 20, Bicas, Cep 36.600-000 (32)3271-3342 (99)9999-9999 

351 CHACARA Rua Heitor Candido, 60 - Bairro Centro - CEP 36110-000 (32)3277-1014 (99)9999-9999 

352 CORONEL PACHECO Pça Carlos Chagas, s/nr (32)3258-1112 (99)9999-9999 

353 DESCOBERTO Rua Capitão Basílio, 39, Centro, 36690-000 (32)3265-1261 (99)9999-9999 

354 EWBANK DA CAMARA Av. Santo Antônio,441, Centro, Cep-35.108-000 (32)3255-1198 (99)9999-9999 

355 GOIANA Av.: 21 de dezembro, 850 - bairro Centro - CEP 36.152-000 (32)3274-5192 (99)9999-9999 

357 GUARARA Rua Capitão Gervázio, s/n- bairro Centro - 36.606-000 (32)3264-1355 (99)9999-9999 

359 JUIZ DE FORA Av. Garibaldi Campinhos, 169 - bairro Vitorino Braga - 36.060-140 (32)3690-7247 (99)9999-9999 

360 LIMA DUARTE Pça Juscelino Kubitscheck, 173, Centro, 36140-00 (32)3281-1281 (99)9999-9999 

361 MAR DE ESPANHA Praça Barão de Ayuruoca, 53 - Centro - 36.640-000 (32)3276-2940 (99)9999-9999 

362 MARIPA DE MINAS Rua Cel. Afonso Leite,02 - bairro Centro - 36.608-000 (32)3263-1295 (99)9999-9999 

245 MATIAS BARBOSA Av Cardoso Saraiva, 305, Centro, CEP 36120-000 (32)3273-1344 (99)9999-9999 

365 PEDRO TEIXEIRA Rua Professor João Lins, 447, Alvorada (32)3282-1129 (99)9999-9999 

366 PEQUERI Praça Dr. Potsch nº123 - bairro Centro - CEP 36.610-000 (32)3278-1234 (99)9999-9999 

367 PIAU Praca Pio XII, SN - Centro (32)3254-1130 (99)9999-9999 

368 RIO NOVO PRAÇA PREFEITO RONALDO DUTRA BORGES, 001 - CENTRO -36150-000 (32) 3274-1228 (32) 3274-2041 

370 RIO PRETO Rua Dr. Esperidião, 112 - bairro Centro - 36.130-000 (32)3283-1993 (99)9999-9999 

372 SANTA BARBARA DO MONTE VERDE Pça Barão de Santa Bárbara, 57 - Centro - CEP 36.132-000 (32)3283-8272 (99)9999-9999 

133 SANTANA DO DESERTO Praça Mauro Roquete Pinto, 01, Centro - 36620-000 (32)3275-1052 (99)9999-9999 

373 SANTA RITA DO JACUTINGA Rua Prefeito José Romulo, s/n - bairro Centro - 36.135-000 (32)3291-1256 (99)9999-9999 
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Listagem dos municípios da região de Juiz de Fora                                                                                                                             (continuação) 

Código Município Endereço Telefone Telefone 

375 SANTOS DUMONT Rua Silva Fortes, 48 - Bairro Centro (32)3251-6852 (99)9999-9999 

376 SAO JOAO NEPOMUCENO Rua Presidente Getúlio Vargas,248 - bairro Centro - 36.680-000 (32)3261-1285 (99)9999-9999 

377 SENADOR CORTES Av. Antonio de Souza Rabelo, 179 - Centro (32)3287-1170 (99)9999-9999 

378 SIMAO PEREIRA Rua Dr Duarte de Abreu 90 - Centro - 36.123-000 (32)3272-1122 (99)9999-9999 

Fonte: Lista dos Órgãos Municipais de Proteção e Defesa Civil. Disponível em: <http://www.defesacivil.mg.gov.br/index.php/defesacivil/page/158-lista>. Acesso em: 29 ago. 
2016. 

 

Listagem dos municípios da região de Ubá 

Código Município Endereço Telefone Telefone 

301 ASTOLFO DUTRA Praça Governador Valadares, nr 77, bairro Centro, 36-780-000 (32)3451-1385 (99)9999-9999 

239 BRAS PIRES Rua Capitão Vilela, 10, Centro, 36542-000 (32)3534-1125 (99)9999-9999 

306 DONA EUZEBIA Av. Antônio E. Ribeiro,340 - bairro Centro - 36.784-000 (32)3453-1338 (99)9999-9999 

295 DORES DO TURVO Praça Cônego Agostinho José de Rezende, 30 - Bairro Centro - CEP 36.513-000 (32)3576-1275 (99)9999-9999 

356 GUARANI Pça Antônio Carlos, 10 - Centro - 36.160.000 (32)3575-1622 (99)9999-9999 

308 GUIDOVAL Pça Santo Antônio, s/n - Centro - 36.515-000 (32)3578-1241 (99)9999-9999 

309 GUIRICEMA Pça Cel Luiz Coutinho, s/n (32)3553-1225 (99)9999-9999 

363 MERCES Rua São José, 120 - bairro Caxangá - 36.190-000 (32)3337-1294 (99)9999-9999 

313 PIRAUBA Rua Opemá, 610 - bairro Centro - 36.170-000 (32)3573-1575 (99)9999-9999 

369 RIO POMBA Av. Raul Soares , 15 - bairro Centro - 36.180-000 (32)3571-1544 (99)9999-9999 

316 RODEIRO Praça São Sebastião, 215 - bairro Centro - 36.510-000 (32)3577-1173 (99)9999-9999 

320 SENADOR FIRMINO Praça Raimundo Carneiro, 48 - bairro Centro - 36.540-000 (32)3536-1275 (99)9999-9999 

379 TABULEIRO Praça Alzira Morais Prata, 66, Centro, 36165-000 (32)3253-1234 (99)9999-9999 

321 TOCANTINS Av. Padre Macário, 129 (32)3574-1419 (99)9999-9999 

322 UBA Praça São Januário,238, Centro -36350-000 (32)33016128 (99)9999-9999 

324 VISCONDE DO RIO BRANCO Praça 28 de Setembro, s/nº - bairro Centro - 36.520-000 (32)3559-1915 (99)9999-9999 

Fonte: Lista dos Órgãos Municipais de Proteção e Defesa Civil. Disponível em: <http://www.defesacivil.mg.gov.br/index.php/defesacivil/page/158-lista>. Acesso em: 29 ago. 
2016. 
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Listagem dos municípios da região de Muriaé                                                                                                                                     (continuação) 

Código Município Endereço Telefone Telefone 

271 ANTONIO PRADO DE MINAS Rua Prefeito Carlos de Abreu, 66, Centro, 36850-000 (32)3725-1000 (99)9999-9999 

273 BARAO DO MONTE ALTO Rua Antônio Afonso Ferreira, 269 - CEP 36.870-000 (32)3727-1308 (99)9999-9999 

329 CARANGOLA Pça Cel Maximiano, nr 88, bairro Centro, 36800.000 (32)3741-7865 (99)9999-9999 

268 EUGENOPOLIS Pça Angelo Rafael Barbuto , 58 - Bairro Centro - CEP 36856-000 (32)3724-1133 (99)9999-9999 

276 FARIA LEMOS Rua Cel João Marcelino, 97 - Bairro Centro (32)3749-1100 (99)9999-9999 

334 FERVEDOURO Av. Maria Amélia S. Pedrosa, 476 - Centro (32)3742-1167 (99)9999-9999 

279 MIRADOURO Rua Santa Rita, 288 - bairro Centro - Cep 36.893 - 000 (32)3753-1546 (99)9999-9999 

280 MIRAI Praça Raul Soares, 126, Centro, CEP 36.790-000 (32)3426-1288 (99)9999-9999 

281 MURIAE Pça Cel Pacheco de Medeiros, 236 - Centro - 36.880-000 (32)3696-3355 (99)9999-9999 

283 PATROCINIO DO MURIAE Avenida Silveira Brum, 20, Centro, 36860-000 (32)3726-1233 (99)9999-9999 

312 PEDRA DOURADA Rua São José, 90, Centro, 36847-000 (32)3748-1132 (99)9999-9999 

286 ROSARIO DA LIMEIRA PraÃ§a Nossa Senhora de FÃ¡tima, 232 - 36878-000 (32)3723-1263 (32)3723-1257 

317 SANTANA DE CATAGUASES Pça Agostinho Alves de Araujo, 26, 36795-000 (32)3425-1223 (99)9999-9999 

345 SAO FRANCISCO DO GLORIA Rua Virgilio Pedrosa, 05, Centro, (32)3745-1150 (99)9999-9999 

287 SAO SEBASTIAO DA VARGEM ALEGRE Av. Afonso Alves Pereira, s/nr (32)3426-7146 (99)9999-9999 

288 TOMBOS Praça Coronel Quintão,05 - Centro - 36.844-000 (32)3751-1588 (99)9999-9999 

289 VIEIRAS Rua Dr Olavo Tostes, 56, Centro, 36.895-000 (32)3755-1000 (99)9999-9999 

Fonte: Lista dos Órgãos Municipais de Proteção e Defesa Civil. Disponível em: <http://www.defesacivil.mg.gov.br/index.php/defesacivil/page/158-lista>. Acesso em: 29 ago. 
2016. 

 

Listagem dos municípios da região de Viçosa 

Código Município Endereço Telefone Telefone 

300 ARAPONGA Pça Manoel Romualdo de Lima, 221, Centro (31)3894-1100 (99)9999-9999 

302 CAJURI Pça Capitão Arnaldo Dias de Andrade, 12, Centro (31)3898-1364 (99)9999-9999 

303 CANAA Praca Artur Bernardes, nr 82, bairro Centro, 36592-000 (31)3892-1151 (31)3892-1151 
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(conclusão) 

Código Município Endereço Telefone Telefone 

307 ERVALIA Pça Artur Bernardes, 01 - Bairro Centro - CEP 36.555-000 (32)3554-1124 (99)9999-9999 

310 PAULA CANDIDO Rua Monsenhor Lisboa, 251, CENTRO - 36544-000 (32)3537-1242 (99)9999-9999 

311 PEDRA DO ANTA Rua Major José Luiz da Silva Viana, 1111 - bairro Centro - 36.585-000 (31)3896-1130 (99)9999-9999 

314 PORTO FIRME Av. 18 de agosto, 392 - bairro Centro - 36.576-000 (31)3893-1287 (99)9999-9999 

315 PRESIDENTE BERNARDES Rua SãoJosé, 21, Centro (32)3538-1136 (99)9999-9999 

318 SAO GERALDO Rua 21 de Abril, 19 - Centro - CEP 36530-000 (32)3556-1215 (99)9999-9999 

319 SAO MIGUEL DO ANTA Rua São José, 730, Centro (31)3897-1221 (99)9999-9999 

265 TEIXEIRAS Rua Antônio Moreira Barros, 101 - bairro Centro - 36.580-000 (31)3895-1066 (99)9999-9999 

323 VICOSA Rua Gomes Barbosa, 803 - bairro Centro - 36.570-000 (31) 3891-6035 (99) 9999-9999 

Fonte: Lista dos Órgãos Municipais de Proteção e Defesa Civil. Disponível em: <http://www.defesacivil.mg.gov.br/index.php/defesacivil/page/158-lista>. Acesso em: 29 ago. 
2016. 

 

Listagem dos municípios da região de Leopoldina 

Código Município Endereço Telefone Telefone 

270 ALEM PARAIBA Av. Jose Avelino de Freitas s/nr - Terminal Rodoviario (32)3462-3303 (99)9999-9999 

272 ARGIRITA Rua Joaquim Barbosa de Castro, 22 (32)3445-1286 (99)9999-9999 

274 CATAGUASES Praça Santa Rita, nr 462, Centro, 36770-000 (32)3429 2594 (99)9999-9999 

358 ITAMARATI DE MINAS Av. Cel Araujo Porto, 506 - bairro Centro - 36.788-000 (32)452-1212 (99)9999-9999 

277 LARANJAL Rua Norbeto Berno, 85 - bairro Centro - CEP 36.760-000 (32)3424-1387 (99)9999-9999 

278 LEOPOLDINA Rrua Lucas Augusto, 68 - Centro - 36.700.000 (32)3694-4200 (99)9999-9999 

282 PALMA Praça Getúlio Vargas, 26 - bairro Centro - 36.750-000 (32)3446-1118 (99)9999-9999 

284 PIRAPETINGA Pca Dirceu de Oliveira M., 01, Centro, CEP 36730-000 (32) 3465-3101 
 

285 RECREIO Rua Julio Martins - Pátio de Exposições anexo 02/03 - Bairro Botafogo (32) 3444-1799 (99) 9999-9999 

374 SANTO ANTONIO DO AVENTUREIRO Rua Carlos Torres, 45 - Centro - 36670-000 (32)3286-1110 (99)9999-9999 

290 VOLTA GRANDE Av. Arthur Pedras, 120 - bairro Centro - 36.720-000 (32)3463-1232 (99)9999-9999 

Fonte: Lista dos Órgãos Municipais de Proteção e Defesa Civil. Disponível em: <http://www.defesacivil.mg.gov.br/index.php/defesacivil/page/158-lista>. Acesso em: 29 ago. 

2016 
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ANEXO C – Planilha sobre Compdec nos trinta municípios da região de Juiz de Fora                                                                           (continua) 

Município Telefone 
Nome completo  

do Compdec 

Acumula o 
cargo com 

outra função? 
Se sim, qual? 

A Compdec é 
Operacional? 
Sim ou Não 

A Compdec 
possui plano 

de 
contingência? 

Sim ou Não 

A Compdec 
possui 

identificação 
dos riscos do 

município? 
Sim ou Não 

A Compdec 
possui 

mapeamento 
dos riscos do 

município? 
Sim ou Não 

O município 
possui 
Plano 

Diretor? 
Sim ou Não 

O município 
possui Plano 

Diretor de 
Proteção e 

Defesa Civil? 
Sim ou Não 

Qual sistema a 
Compdec 

registra as 
ocorrências 
referentes à 
Proteção e 

Defesa Civil? 

OBSERVAÇÕES 

ARANTINA 
(32)3296-1215 
(99)3296-1420 

Carlos Henrique 
Braz de Carvalho 

Não Sim Sim Sim Sim Não Não S2ID Enviado email plano 

BELMIRO 
BRAGA 

(32) 3284-1161 
(32) 3284-1170 

Maurício dos Reis 
Domingos 

Sim, Secretário 
De Meio 
Ambiente 

Não Não Não Não Não Não 
Defesa Civil 

Estadual 
 

BICAS (32)3271-3342 
Peterson Xavier 

Vicini 
Não Sim Sim Não Não Sim Não Formulário Próprio 

Segundo o Peterson eles dão assistência a 
Guarará 

CHÁCARA 
(32)3277-1014 

(32)99981-7711 
Jucélio Fernandes 

de Oliveira 
Sim, Prefeito Não Não Não Não Sim Não 

Solicitar a 
Prefeitura 

 

CORONEL 
PACHECO 

(32)3258-1112 Não Tem Não Tem Não Tem Não Tem Não Tem Não Tem Não Tem Não Tem Não Tem Informação passada pelo Júnior 

DESCOBERTO (32)3265-1261 Não Tem 
        

não consegui contato 

EWBANK DA 
CÂMARA 

(32)3255-1198 Roberto Carlos ? 
        

Foram realizados contatos nos nrs: (32) 99975-
3684  que não atende e (32) 3253-1235 que 

passou o nr do celular e o nome do 
responsavel(Roberto Carlos). 

GOIANÁ 
(32)3274-5192 

(32)99923-8775 
Sirineu Mendes 

Ribeiro 

Secretário de 
Desenvolvimento 

Econômico 
Não Não Não Não Sim Não Formulário Próprio  

GUARARÁ (32)3264-1355 André ?? 
        

Foram realizados contatos nos nrs: (32) 98486-
1475 (André)  que não atende e (32) 3264-1185 

que passou o nr do celular e o nome do 
responsavel(André). 

JUIZ DE FORA (32)3690-7247 
Márcio Antônio 
Deotti Ibrahim 

Não Sim Sim Sim Sim Sim Não Codc Enviado email plano 

LIMA DUARTE 
(32)3281-1281 

(32)98425-1916 

Jaqueline 
Aparecida 

Machado Correia 

Sim, Assistente 
Social 

Sim Não Sim Sim Sim Não 
Sistema Nacional 

de Defesa Civil 
 

MAR DE 
ESPANHA 

(32)3276-2940 
(32)98441-1154 

Manoel Matias 
Sim, Eletricista 
da Prefeitura 

Não Não Não Não Sim Não Formulário Próprio  

MARIPÁ DE 
MINAS 

(32)3263-1295 Aparecida? 
        

Foram realizados contatos nos nrs:(32) 3263-
13-10/1326 da responsável pela Defesa 

Civil(Aparecida)mas não consegui contato com 
a mesma. 

MATIAS 
BARBOSA 

(32)3273-1344 
(32)3273-1424 

Luiz Fernando 
Sirimarco 

Sim, Chefe da 
Divisão de Obras 

Sim sim sim sim 
Esta sendo 
elaborado 

não S2ID sendo elaborado o Plano Diretor 

Fonte: Respostas de Compdec ou Prefeitura à 1ª Cia Op. (sede Juiz de Fora).  
Nota 1: Os municípios de Bom Jardim de Minas, Chiador, Olaria e Rochedo de Minas não possuem Compdec -sitio da Defesa Civil Estadual (GMC, 2016) e confirmação na Prefeitura, não sendo 

citados nesta planilha.  
Nota 2: Explicação sobre a montagem da planilha encontra-se no capítulo 5 desta monografia.  
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ANEXO C – Planilha sobre Compdec nos trinta municípios da região de Juiz de Fora                                                                       (conclusão) 

Município Telefone 
Nome completo  

do Compdec 

Acumula o 
cargo com 

outra função? 
Se sim, qual? 

A Compdec é 
Operacional? 
Sim ou Não 

A Compdec 
possui plano 

de 
contingência? 

Sim ou Não 

A Compdec 
possui 

identificação 
dos riscos do 

município? 
Sim ou Não 

A Compdec 
possui 

mapeamento 
dos riscos do 

município? 
Sim ou Não 

O município 
possui 
Plano 

Diretor? 
Sim ou Não 

O município 
possui Plano 

Diretor de 
Proteção e 

Defesa Civil? 
Sim ou Não 

Qual sistema a 
Compdec 

registra as 
ocorrências 
referentes à 
Proteção e 

Defesa Civil? 

OBSERVAÇÕES 

PEDRO 
TEIXEIRA 

(32)3282-1129 Não tem Não tem Não tem Não tem Não tem Não tem Não tem Não tem Não tem  

PEQUERI (32)3278-1234 
Amauri Fernandes 

Soares 
Não Não Não Não Não Não Não Apoio Bicas  

PIÁU (32)3254-1130 
Paulo Henrique 

Carolino 

Sim, Secretário 
Administração 

e turismo 
Não Não Não Não Não Não 

Aciona Juiz de 
Fora 

 

RIO NOVO 
(32)3274-1228 

(32) 3274-2041 

Ronan Januzi 
(Férias)         

Foram realizados contatos nos nrs: (32) 99969-
8314(Ronan), (32)98832-8464 (Dayse) que não 
atendem e (32) 3274-1228 que passou o nr do 

celular e o nome do responsavel(Ronan). 

RIO PRETO (32)3283-1993 Não 
        

Falei com a Sra Sara no tel. nr (32)3283-3850 
/3864/1993 e a mesma me passou que o 
responsável era Sandra Mara mas não 

consegui contato. 

SANTA 
BÁRBARA DO 

MONTE 
VERDE 

(32)3283-8272 
Ana Paula de 

Almeida Carvalho 
Sim, auxiliar 

administrativo 
Não Não Não Não Não Não 

Defesa Civil JF e 
Polícia Militar 

 

SANTANA DO 
DESERTO 

(32)3275-1052 
Carlos Roberto 

Alves 
Não Sim Não Sim Sim Sim Não 

Defesa Civil JF e 
Polícia Militar 

Faz vistorias quando necessário mais o apoio 
técnico é de Juiz de Fora. Enviei e-mail 

solicitando 
mapeamento:crobertoalves@outlook.com 

SANTA RITA 
DO 

JACUTINGA 
(32)3291-1256 

André F. de 
Oliveira 

Sim, Secretário 
Municipal de 
Estradas e 
Rodagens 

Não Não Não Não Não Não 
Defesa Civil JF e 

Polícia Militar 
 

SANTOS 
DUMONT 

(32)3251-6852 
Antônio 

Fernandes 
Sobrinho 

Não Sim Fase execução Não Sim Não Não S2ID 
Solicitar formalmente Plano Diretor para 

Prefeitura 

SAO JOÃO 
NEPOMUCENO 

(32)3261-1285 
Marco Antônio 
Barbosa dos 

Santos 
Não Sim Sim Sim, cprl Sim Sim Sim Formulário próprio Enviado email mapas 

SENADOR 
CORTES 

(32)3287-1170 

(32)3287-1153 

Maria Jacira 
Parreira 

Sim, Secretária Não Não Não Não Não Não Formulário próprio  

SIMÃO 
PEREIRA 

(32)3272-1122 
Claudiney Thomas 

de Souza         

Foram realizados contatos na Prefeitura e me 
foi informado que o responsável só esta pela 
manhã, mas feito contatos nesse horário não 
consegui, sendo deixado o nr telefone da Cia 

Operacional para contato. 

Fonte: Respostas de Compdec ou Prefeitura à 1ª Cia Op. (sede Juiz de Fora).  

Nota 1: Os municípios de Bom Jardim de Minas, Chiador, Olaria e Rochedo de Minas não possuem Compdec -sitio da Defesa Civil Estadual (GMC, 2016) e confirmação na Prefeitura, não sendo 
citados nesta planilha.  
Nota 2: Explicação sobre a montagem da planilha encontra-se no capítulo 5 desta monografia.  
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ANEXO D – Planilha sobre Compdec nos dezoito municípios da região de Ubá                                                                                  (continua) 

Município Telefone 
Nome completo do 

Compdec 

Acumula o 
cargo com 

outra função? 
Se sim, qual? 

A Compdec é 
Operacional? 
Sim ou Não 

A Compdec 
possui plano de 
contingência? 

Sim ou Não 

A Compdec possui 
identificação dos 

riscos do município? 
Sim ou Não 

A Compdec possui 
mapeamento dos 

riscos do município? 
Sim ou Não 

O município 
possui Plano 

Diretor? Sim ou 
Não 

O município 
possui Plano 

Diretor de 
Proteção e Defesa 
Civil? Sim ou Não 

Qual sistema a Compdec 
registra as ocorrências 
referentes à Proteção e 

Defesa Civil? 

ASTOLFO DUTRA (32)3451-2734 Rafael de Paula NÃO Sim Sim Sim Sim Sim Não WORD /RELATÓRIOS 

BRÁS PIRES (32)3534-1125  

 

       

DONA EUSÉBIA (32)3453-1714 
Amadeu Rubens 
Zanela Martins 

NÃO Não Não Não Não Não Não Não 

DORES DO TURVO (32)3576-1275          

GUARANI 
(32)3575-1623 

(32)99908-8067 

João Batista Neves de 
Mendonça 

Sim/Agropec. e 
Meio Amb. 

Sim Sim Sim Sim Sim Não WORD /RELATÓRIOS 

GUIDOVAL 
(32)3578-1241 

(99)98419-0685 

Silvio Vardieri 
Bouzada 

NÃO Sim Sim Sim Sim Não Não WORD /RELATÓRIOS 

GUIRICEMA 
(32)3553-1225 

(32)984617329 

Gilmar Capobiango 
Lott 

Secretario de 
turismo 

Não Não Não Não Não Não WORD /RELATÓRIOS 

MERCÊS (32)3337-1294 
Messias Vilela 

Barbosa 
sim/ Secretário 

agricultura 
Sim Sim Sim Sim Não Não S2ID 

PIRAÚBA (32)3575-1623 
Antônio Carlos 

Rodrigues de Abreu 
Não Não Não Não Não Não Não WORD /RELATÓRIOS 

RIO POMBA (32)3571-1544 Hélio Lopes Gomes 
Sim/ Secretário 

esporte 
Sim Sim Sim Sim Sim Não S2ID 

RODEIRO (32)3577-1173 NÃO POSSUI NÃO Não Não Não Não Não Não Não 

SENADOR FIRMINO (32)3536-1275          

TABULEIRO (32)3253-1234 Carlos Roberto Faria 
Sim/secretário 
meio ambientte 

Sim Sim Sim Sim Não Não S2ID 

TOCANTINS (32)3574-1419 Luiz Carlos Maximiano NÃO Sim Não Não Não Não Não Não 

Fonte: Respostas de Compdec ou Prefeitura à 2ª Cia Op. (sede Ubá).   

Nota 1: Explicação sobre a montagem da planilha encontra-se no capítulo 5 desta monografia. 

Nota 2: O campo de observação embora não preenchido, os municípios de Brás Pires, Dores do Turvo e Senador Firmino não foram  encontrados responsáveis para resposta ao questionário.   
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ANEXO D – Planilha sobre Compdec nos dezoito municípios da região Ubá                                                                                     (conclusão) 

Município Telefone 
Nome completo do 

Compdec 

Acumula o cargo 
com outra 

função? Se sim, 
qual? 

A Compdec é 
Operacional? 
Sim ou Não 

A Compdec 
possui plano de 
contingência? 

Sim ou Não 

A Compdec possui 
identificação dos riscos 
do município? Sim ou 

Não 

A Compdec possui 
mapeamento dos 

riscos do município? 
Sim ou Não 

O município 
possui Plano 
Diretor? Sim 

ou Não 

O município possui 
Plano Diretor de 

Proteção e Defesa 
Civil? Sim ou Não 

Qual sistema a 
Compdec registra as 

ocorrências referentes à 
Proteção e Defesa Civil? 

UBÁ (32)33016128 Aldeir Augusto Ferraz 
Sim, Secretário  
meio ambiente 

Sim Sim Sim Sim Sim Não S2ID 

VISCONDE DO RIO 
BRANCO 

(32)3559-1915 

(32)98878-2446 

Júlio Cesar da Silva 
Reis 

secretário de 
patrimônio 

Sim Sim Sim Sim Sim Não WORD /RELATÓRIOS 

SILVERÂNIA 
(32)3572-1122 

(32)984202196 

Francisley  de Paula 
Américo 

Sim/ Controlador 
Interno 

Sim Sim Sim Sim Não Não S2ID 

DIVINÉSIA 3535-1114 Luciana Pereira Godoi 
Sim. Oficial 

Administrativo. 
Não Não SIM Sim Não Não 

Desde 2013, não foram 
registradas nenhuma 

ocorrência. 

Fonte: Respostas de Compdec ou Prefeitura à 2ª Cia Op. (sede Ubá).   

Nota 1: Explicação sobre a montagem da planilha encontra-se no capítulo 5 desta monografia. 

Nota 2: O campo de observação embora não preenchido, os municípios de Brás Pires, Dores do Turvo e Senador Firmino não foram encontrados responsáveis para resposta ao questionário.   
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ANEXO E – Planilha sobre Compdec nos dezessete municípios da região de Muriaé                                                                         (continua) 

Município Telefone 
Nome completo do 

Compdec 

Acumula o 
cargo com 

outra 
função? Se 

sim, qual? 

A Compdec é 
Operacional? 

Sim ou Não 

A Compdec 
possui plano 

de 
contingência? 

Sim ou Não 

A Compdec 
possui 

identificação dos 
riscos do 

município? Sim 
ou Não 

A Compdec 
possui 

mapeamento dos 
riscos do 

município? Sim 
ou Não 

O município 
possui 
Plano 

Diretor? Sim 

ou Não 

O município 
possui Plano 

Diretor de 
Proteção e 

Defesa Civil? Sim 
ou Não 

Qual sistema a 
Compdec registra as 

ocorrências 
referentes à Proteção 

e Defesa Civil? 

OBSERVAÇÕES 

ANTÕNIO PRADO 
DE MINAS 

(32)3725-1000 
valter rocha 

magalhães helio 
dutra de moraes 

secretario de 
obras 

Não Não Sim Sim Não Não Não  

BARÃO DO 
MONTE ALTO 

(32)3727-1308 
roberto cezar 
delgado alvim 

controlador 
interno 

Sim Sim Sim Sim Não Não Não  

CARANGOLA (32)3741-7865 
antonio rubens 

ferreira 

adjunto de 
obras e 

transportes 
Sim Sim Sim Sim Sim Não 

bombeiros, policia 
militar e assistencia 

social 

 

EUGENÓPOLIS (32)3724-1133 

Só consegui contato 
com o antigo 

compdec que é 
Hudson, ele 

respondeu as 
perguntas. 

---- Não Não Não Não Não Não Não 

O sr. Hudson disse que era o 
Coordenados da Defesa Civil na 

cidade, porém foi desligado e disse 
que atualmente não há no município 

nenhuma atividade de Defesa Civil 

FARIA LEMOS (32)3749-1100 Não tem Não Não Não Não Não Não Não Não  

FERVEDOURO (32)3742-1167 Não tem Não Não Não Não Não Sim Não 
só quando ocorre o 

desastre fica a cargo 

do CBMMG e PMMG 
 

MIRADOURO (32)3753-1546 
Jose maria do 

amaral 
assessor 
municipal 

Sim Sim Sim Sim Não Não Não  

MIRAÍ (32)3426-1288 
Sebastião Soaresde 

Andrade 
Não Sim Sim Sim Sim Não Não Sim  

MURIAÉ (32)3696-3355 
Felipe Perdigão 

Barbosa 
Não Sim Sim Sim Sim Sim Não Não  

PATROCÍNIO DO 
MURIAÉ 

(32)3726-1233 
Juscelino Machado 

do Amaral 
Sim Sim Não Não Não Não Não Sim  

PEDRA DOURADA (32)3748-1132 
Kátia Carrara de 

Miranda 
Não Sim Não Não Não Não Não Não  

ROSÁRIO DA 
LIMEIRA 

(32)3723-1263 

(32)3723-1257 
Não tem Não 

 

Não 

 

Não 

 

Não 

 

Não 

 

Não 

 

Não 
Não 

O sr. William( secretario de obras) 
informou que atualmente não há 
coordenador da Defesa Civil na 
cidade e que também não tem 

conhecimento do desenvolvimento de 
atividades relacionadas à Defesa Civil 

no município 

Fonte: Respostas de Compdec ou Prefeitura à 2º Pel \ 2ª Cia Op. (sede Muriaé).   

Nota 1: Explicação sobre a montagem da planilha encontra-se no capítulo 5 desta monografia. 

Nota 2: Os municípios de Eugenópolis, São Francisco do Glória, São Sebastião da Vargem Alegre, Faria Lemos, Fervedouro e Rosário da Limeira não possuem Compdec.   
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ANEXO E – Planilha sobre Compdec nos dezessete municípios da região Muriaé                                                                           (conclusão) 

Município Telefone 
Nome completo do 

Compdec 

Acumula o 
cargo com 

outra 
função? Se 

sim, qual? 

A Compdec é 
Operacional? 

Sim ou Não 

A Compdec 
possui plano de 
contingência? 

Sim ou Não 

A Compdec 
possui 

identificação dos 
riscos do 

município? Sim 
ou Não 

A Compdec 
possui 

mapeamento dos 
riscos do 

município? Sim 
ou Não 

O município 
possui 
Plano 

Diretor? 

Sim ou Não 

O município 
possui Plano 

Diretor de 
Proteção e 

Defesa Civil? 
Sim ou Não 

Qual sistema a 
Compdec registra as 

ocorrências 
referentes à Proteção 

e Defesa Civil? 

OBSERVAÇÕES 

SANTANA DE 
CATAGUASES 

(32)3425-1223 
Helena Fabiana de 

Oliveira 
Sim. Setor 
de tributos 

Sim Não Não Não Não Não Não  

SÃO FRANCISCO 
DO GLÓRIA 

(32)3754-1150 Não tem Não Não Não Não Não Não Não Não 

O sr. Walace informou que 
atualmente não há coordenador da 

Defesa Civil bem como não são 
realizadas atividades referente a ela 

no município 

SÃO SEBASTIÃO 
DA VARGEM 

ALEGRE 
(32)3426-7146 Não tem Não Não Não Não Não Não Não Não 

O sr. José Maximo Rodrigues 
informou que atualmente não há 
coordenador da Defesa Civil bem 

como não são realizadas atividades 

referente a ela no município 

TOMBOS (32)3751-1588 
Marcelo da Silva 

Cherigate 
chefe de 
gabinete 

Sim Não Não Não Não Não Não  

VIEIRAS (32)3755-1000 
Marcelo Vieira de 

Carvalo 

Sim. Sec. De 
ADM e Dep. 

De compras 
Não Não Não Não Não Não Não  

Fonte: Respostas de Compdec ou Prefeitura à 2º Pel \ 2ª Cia Op. (sede Muriaé).   

Nota 1: Explicação sobre a montagem da planilha encontra-se no capítulo 5 desta monografia. 

Nota 2: Os municípios de Eugenópolis, São Francisco do Glória, São Sebastião da Vargem Alegre, Faria Lemos, Fervedouro e Rosário da Limeira não possuem Compdec.   
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ANEXO F – Planilha sobre Compdec nos treze municípios da região de Viçosa 

Município Telefone 
Nome completo 

do Compdec 

Acumula o cargo 
com outra função? 

Se sim, qual? 

A Compdec é 
Operacional? 

Sim ou Não 

A Compdec 
possui plano de 
contingência? 

Sim ou Não 

A Compdec possui 
identificação dos 

riscos do município? 
Sim ou Não 

A Compdec possui 
mapeamento dos 

riscos do município? 
Sim ou Não 

O município 
possui Plano 

Diretor? Sim ou 
Não 

O município possui 
Plano Diretor de 

Proteção e Defesa Civil? 
Sim ou Não 

Qual sistema a Compdec 
registra as ocorrências 
referentes à Proteção e 

Defesa Civil? 

ARAPONGA 
(31)3894-1100 

(31)98441-5762 

Maria De Lurdes 
Assusção 

Gerente Adm Não Sim Parcial Não Sim - Ano 2015 Não Nenhum 

CAJURI 
(31)3898-1106 

(31)99750-1404 

Marcelo Antonio 
Batalha 

Gerente Agricultura Não Não Não Não Não Não Nenhum 

CANAÃ (31)3892-1151 Paulo Antônio Não Sim Sim Sim Sim Não Não Livro Registro 

ERVÁLIA 
(32)3554-2489 

(32)98427-1278 

Teófilo Matias 
Machife 

Chefe Depart. 
Fiscalização 

Sim Sim Sim Sim Não Não Nenhum 

PAULA 

CÂNDIDO 

(32)3537-1242 

(32)99917-6405 
Pedro Lopes 

       
 

PEDRA DO 
ANTA 

(31)3896-1130 

(31)98440-7470 
Marcos Geraldo 

       
 

PORTO FIRME 
(31)3893-1456 

(31)99842-7013 

Eliedem 
Aparecida 

Fernandes 
Secret. Educação Não Sim Não Não Não Não Não 

PRESIDENTE 
BERNARDES 

(32)3538-1136 

(32)998418-9140 

Andre Quintão 
Carneiro 

Secret. Agricult. Sim Sim Sim Sim Não Não Nenhum 

SÃO GERALDO 
(32)3556-1215 

(32)98422-9750 
Anderson Braga Vigilância Sanitária Sim Não Sim Não Não Não Livro Registro 

SÃO MIGUEL 
DO ANTA 

(31)3897-1221 Arlindo 
       

 

TEIXEIRAS 
(31)3895-1066 

(31)99677-2272 

Luiz Carlos Dos 
Santos 

Não Não Não Não Não Não Não Nenhum 

VIÇOSA 
(31) 98602-4932 

(31) 98602-4933 

Rodrigo Cardoso 
De Souza 

Não Sim Sim Sim Sim Sim Sim Ocorrência Impressa 

COIMBRA 
(32)3555-1152 

(31)97162-0290 

João Adelmo 

Lessa 

Engenheiro 

Prefeitura 
Não Não Não Não Não Não Nenhum 

Fonte: Respostas de Compdec ou Prefeitura à 3ºPel.\ 2ª Cia Op. (sede Viçosa).   

Nota 1: Explicação sobre a montagem da planilha encontra-se no capítulo 5 desta monografia. 

Nota 2: Embora conste os nomes dos responsáveis pela Compdec nos municípios Paula Cândido, Pedra do Anta e São Miguel do Anta este não foram localizados para resposta ao questionário.   
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ANEXO G – Planilha sobre Compdec nos onze municípios da região de Leopoldina 

Município Telefone 
Nome completo 

do Compdec 

Acumula o cargo 
com outra função? 

Se sim, qual? 

A Compdec é 
Operacional? 

Sim ou Não 

A Compdec 
possui plano de 
contingência? 

Sim ou Não 

A Compdec possui 
identificação dos 

riscos do município? 

Sim ou Não 

A Compdec possui 
mapeamento dos 

riscos do município? 

Sim ou Não 

O município 
possui Plano 
Diretor? Sim 

ou Não 

O município possui 
Plano Diretor de 

Proteção e Defesa 

Civil? Sim ou Não 

Qual sistema a Compdec 
registra as ocorrências 

referentes à Proteção e Defesa 

Civil? 

ALEM PARAIBA 
(32)3462-3303 

(32)98865-4003 

Arnaldo Januário 
Júlio 

Não Sim. Sim. Sim. Sim. Sim. Sim. 

As ocorrências são lançadas no 
Livro Interno de Registro da 
Defesa Civil e as fotos são 

arquivadas em nossos 
computadores. 

ARGIRITA 
(32)3445-1288 

(32)98408-7671 

Marília Coelho 
Furtado 

 
       

CATAGUASES 

 

(32)3429-2622 

(32)98852-4551 

Carlos Henrique 
Pires Jr 

Não. Sim. Sim. Sim. Sim. Sim. Não. Planilhas de Word e Excel 

ITAMARATI DE 
MINAS 

(32)3452-1212 

(32)98406-6320 

Astolfo Meigre 
Neto 

Sim. Operador de 
Retroescavadeira. 

Sim. 
Sim. Enchentes e 
Deslizamentos. 

Sim. Enchentes e 
Deslizamentos. 

Sim. Não. Não. Arquivos Digitais e Físicos. 

LARANJAL 
(32)3424-1387 

(32)99916-5063 

Liovaldo Nunes de 
Morais 

Sec Adm/Sec Interino 
Agricultura/Obras/Meio 

Ambiente 
Não. Não. Não. Não. Não. Não. Não há resgistros. 

LEOPOLDINA 

 

(32)3694-4200 

(32)99908-3146 

Antônio Carlos 
Dias 

Não. Aposentado. Não. Não. Não. Não. Não. Não. Não há resgistros. 

PALMA 
(32)3446-1118 

(32)98422-7848 

Diego Ribeiro 

Ferreira 

Sim. Agente 
Administrativo do 

Setor de Compras. 
Não. 

Sim. Enchentes e 

Deslizamentos. 

Sim. Enchentes e 

Deslizamentos. 
Não. Não. Não. Arquivos Digitais e Físicos. 

PIRAPETINGA 
(32)3465-3110 

(32)99166-6968 

Maria Goreth 
Frango 

Sim. Sec. Meio 
Ambiente e Gerencia 

de Convênios. 
Não. Não. Não. Não. Não. Não. Não há resgistros. 

RECREIO 
(32)3444-

1799/1345/1621 
XXX 

 
       

SANTO ANTONIO 
DO AVENTUREIRO 

(32)3286-1110 

(32)98416-3690 
Marcelo de Matos 

Sim. Agente 
Administrativo. 

 

Não. Não. Não. Não. Sim. Não. Não há resgistros. 

VOLTA GRANDE 
(32)3463-1232 

(32)99993-8250 

Anderson 
Machado Gomes 

 

       

Fonte: Respostas de Compdec ou Prefeitura à 4ºPel.\ 2ª Cia Op. (sede Leopoldina).   

Nota 1: Explicação sobre a montagem da planilha encontra-se no capítulo 5 desta monografia. 

Nota 2: Embora conste os nomes dos responsáveis pela Compdec nos municípios de Argirita e Volta Grande, estes constaram não possuir coordenador de defesa civil.  

Nota 3: O município de Estrela Dalva não possuem Compdec -sitio da Defesa Civil Estadual (GMC, 2016) e confirmação na Prefeitura, não sendo citados nesta planilha.  

Nota 4: No município de Recreio foi descrito como não possuindo Compdec, pois não foi conseguido contato na Compdec.  

 

 

Não possuem Coordenador nomeado, sendo o contato registrado da prefeitura. 

Nenhuma forma de contato foi conseguida 

Não possuem Coordenador nomeado, sendo o contato registrado do Engenheiro da prefeitura responsável por vistorias diversas.  

 



119 

 
ANEXO H – Mapa da localização das frações do 4º BBM 
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ANEXO I – Mapa dos centros urbanos interligados por rodovias principais na área do 4º BBM  
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APÊNDICES 

APÊNDICE A – Data de implantação das frações do Corpo de Bombeiros Militar nos 
municípios do Estado de Minas Gerais                                                                   (continua) 
 

Quantidade de 
Municípios 

Data da Implantação 
da fração BM 

Município 
População IBGE 

Censo 2010 
Status BM 

1 
31/08/1920 Belo Horizonte  

2.375.444 
1º BBM 

02/07/1977 Belo Horizonte  3º BBM 

2 11/08/1930 Juiz de Fora  517.872 4º BBM 

3 26/01/1966 Uberaba  296.000 8º BBM 

4 27/01/1966 Uberlândia  600.285 5º BBM 

5 18/02/1966 Montes Claros  361.971 7º BBM 

6 15/07/1966 Governador Valadares  263.594 6º BBM 

7 30/10/1969 Ouro Preto  70.227 CIA 

8 25/08/1973 Contagem  603.048 2º BBM 

9 05/07/1975 Poços de Caldas  152.496 CIA IND 

10 25/08/1975 Araguari  109.779 CIA 

11 24/05/1977 Patos de Minas  138.836 CIA 

12 22/06/1978 Ipatinga  239.177 CIA IND 

13 15/04/1979 Lavras  92.171 CIA 

14 24/08/1980 Alfenas 73.722 CIA 

15 16/09/1980 Ituiutaba 97.159 PEL 

16 19/10/1980 Pouso Alegre 130.586 CIA 

17 12/12/1980 Itajubá 90.679 PEL 

18 21/02/1981 Divinópolis  213.076 10º BBM 

19 04/05/1981 Passos  106.313 CIA 

20 16/05/1984 Diamantina 45.884 CIA 

21 07/10/1984 Varginha  123.120 9º BBM 

22 25/10/1986 São S. do Paraíso 65.034 PEL 

23 20/11/1986 Barbacena  126.325 CIA IND 

24 02/07/1988 Vespasiano 104.612 PEL 

25 22/07/1988 Sabará 126.219 PEL 

26 12/12/1988 Ubá  101.466 CIA 

27 03/03/1991 Sete Lagoas  214.071 CIA 

28 22/05/1991 Três Corações 72.796 PEL 

29 06/02/1992 Teófilo Otoni  134.733 CIA 

30 01/06/1992 Pirapora 53.379 PEL 

31 17/09/1993 Patrocínio 82.541 PEL 

32 03/11/1997 São João Dey Rey 84.404 PEL 

33 14/12/2001 Coronel Fabriciano 103.797 PEL 

34 13/05/2004 Itabira 109.551 PEL 

35 15/05/2004 Araxá 93.683 PEL 

36 28/05/2004 São Lourenço 41.664 PEL 

37 17/02/2006 Muriaé 100.861 PEL 

38 17/03/2006 Curvelo 74.184 PEL 

39 05/06/2006 Manhuaçu 79.635 PEL 

40 08/06/2006 Unaí  77.590 PEL 

41 14/06/2006 Frutal 53.474 PEL 

42 11/08/2006 Janaúba 66.803 PEL 

43 16/09/2006 Itaúna 85.396 PEL 

44 20/10/2006 Nova Serrana 73.719 PEL 

45 29/02/2008 Ribeirão das neves 296.376 PEL 

46 19/09/2009 Conselheiro Lafaiete 116.527 CIA 

47 03/09/2010 Juatuba 22.221 PEL 

48 23/09/2010 Nova União 5.554 PEL 

49 16/06/2011 Formiga 65.064 PEL 
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APÊNDICE A – Data de implantação das frações do Corpo de Bombeiros Militar nos 

municípios do Estado de Minas Gerais                                                                (conclusão) 

Quantidade de 
Municípios 

Data da Implantação 
da fração BM 

Município 
População IBGE 

Censo 2010 
Status BM 

     
50 14/07/2011 Piumhí 31.885 PEL 

51 21/09/2011 Pará de Minas  84.252 CIA 

52 06/07/2012 Januária 65.464 PEL 

53 30/11/2012 Ponte Nova 57.361 PEL 

54 03/08/2013 Oliveira 39.469 PEL 

55 05/12/2014 Viçosa 72.244 PEL 

56 16/12/2014 Iturama 34.440 PEL 

57 18/12/2014 Campos Altos 14 213 PEL 

58 22/12/2014 Timóteo 81.119 PEL 

59 29/12/2014 Guaxupé 49.491 PEL 

60 23/06/2015 Caratinga 85.322 PEL 

61 17/07/2015 Leopoldina 51.136 PEL 

62 12/02/2016 Extrema 48.564 PEL 

-- 30/06/2006 Betim* ---- POPROP 

-- 05/12/2013 Confins** ---- PEL AEROP 

63 29/06/2016 Paracatu 84.718 PEL 

Total de habitantes nas cidades com fração do CBMMG 10.118.583 --- 

 * Pelotão de Operações com Produtos Perigosos – POProP, específico para este atendimento no Estado.  

** Pelotão criado para atuação exclusiva no aeroporto de Confins. 

Nota: Informações de implantação de frações atualizadas até 30 de junho de 2016. 

Fonte: Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG)\Estado Maior do Bombeiro Militar (EMBM); Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE) – Censo Demográfico de 2010. (Adaptado pelo autor) 
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APÊNDICE B – Quantitativo de registro de ocorrências de 2009 a 2015, nos municípios do 
4º BBM, dividido nas frações de Juiz de Fora, Ubá, Muriaé, Viçosa e Leopoldina 

(continua) 

                                                                                                
Municípios 

População Quantidade de Registro de Ocorrências nos anos de 2009 - 2015 

Nº 
Nomes por 

Região 
Total Relativa 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Total 

Média 
Anual 

1 Arantina 2.823 0,18 1 12 1 3 5 3 3 28 4,00 

2 
Belmiro 
Braga 

3.403 0,21 7 10 1 4 2 9 7 40 5,71 

3 Bicas 13.653 0,85 16 17 2 36 44 39 31 185 26,43 

4 
Bom Jardim 
de Minas 

6.501 0,41 12 19 4 10 24 29 18 116 16,57 

5 Chácara 2.792 0,17 7 6 1 7 14 13 20 68 9,71 

6 Chiador 2.785 0,17 0 0 0 1 5 10 0 16 2,29 

7 
Coronel 
Pacheco 

2.983 0,19 10 8 9 16 10 24 8 85 12,14 

8 Descoberto 4.768 0,30 3 0 1 1 5 2 5 17 2,43 

9 
Ewbank da 
Câmara 

3.753 0,23 8 20 7 29 9 30 8 111 15,86 

10 Goianá 3.659 0,23 16 6 5 6 9 50 54 146 20,86 

11 Guarará 3.929 0,25 0 1 0 2 5 5 4 17 2,43 

12 Juiz de Fora 516.247 32,30 18085 16063 13134 10674 10328 9886 8302 86472 12353,14 

13 Lima Duarte 16.149 1,01 26 22 2 17 36 37 62 202 28,86 

14 
Mar de 

Espanha 
11.749 0,74 5 4 8 19 30 29 20 115 16,43 

15 
Maripá de 
Minas 

2.788 0,17 1 2 2 2 20 4 8 39 5,57 

16 
Matias 
Barbosa 

13.435 0,84 40 47 7 66 37 174 63 434 62,00 

17 Olaria 1.976 0,12 2 1 0 2 7 6 7 25 3,57 

18 
Pedro 
Teixeira 

1.785 0,11 0 1 0 2 1 4 4 12 1,71 

19 Pequeri 3.165 0,20 0 5 2 3 11 2 7 30 4,29 

20 Piau 2.841 0,18 1 10 3 2 5 11 9 41 5,86 

21 Rio Novo 8.712 0,55 36 15 1 5 11 47 16 131 18,71 

22 Rio Preto 5.292 0,33 3 6 0 2 9 8 15 43 6,14 

23 
Rochedo de 

Minas 
2.116 0,13 2 2 0 10 4 4 5 27 3,86 

24 

Santa 
Bárbara do 

Monte Verde 
2.788 0,17 12 4 1 5 5 3 4 34 4,86 

25 
Santa Rita de 
Jacutinga 

4.993 0,31 1 0 1 4 12 11 16 45 6,43 

26 
Santana do 
Deserto 

3.860 0,24 2 1 2 5 4 0 3 17 2,43 

27 
Santos 
Dumont 

46.284 2,90 46 66 25 95 140 88 69 529 75,57 

28 
São João 
Nepomuceno 

25.057 1,57 5 4 1 13 21 19 35 98 14,00 

29 
Senador 

Cortês 
1.988 0,12 1 0 0 0 4 5 9 19 2,71 

30 
Simão 
Pereira 

2.537 0,16 11 11 1 9 16 16 22 86 12,29 

31 Astolfo Dutra 13.049 0,82 19 64 34 34 43 39 28 261 37,29 

32 Brás Pires 4.637 0,29 0 1 6 9 9 1 3 29 4,14 

33 Divinésia 3.293 0,21 14 45 6 23 27 39 18 172 24,57 
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APÊNDICE B – Quantitativo de registro de ocorrências de 2009 a 2015, nos municípios 

do 4º BBM, dividido nas frações de Juiz de Fora, Ubá, Muriaé, Viçosa e Leopoldina 

(continuação) 

Municípios População Quantidade de Registro de Ocorrências nos anos de 2009 - 2015 

Nº 
Nomes por 

Região 
Total Relativa 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Total 

Média 
Anual 

34 
Dona 

Eusébia 
6.001 0,38 8 10 15 8 9 23 7 80 11,43 

35 
Dores do 
Turvo 

4.462 0,28 20 8 3 7 2 5 10 55 7,86 

36 Guarani 8.678 0,54 11 24 20 27 21 60 38 201 28,71 

37 Guidoval 7.206 0,45 15 16 15 534 37 35 28 680 97,14 

38 Guiricema 8.707 0,54 6 12 21 14 18 16 8 95 13,57 

39 Mercês 10.368 0,65 14 22 6 12 20 12 18 104 14,86 

40 Piraúba 10.862 0,68 24 38 39 15 27 34 39 216 30,86 

41 Rio Pomba 17.110 1,07 53 45 42 52 60 109 46 407 58,14 

42 Rodeiro 6.867 0,43 16 73 53 60 40 35 53 330 47,14 

43 
Senador 
Firmino 

7.230 0,45 4 19 6 34 26 13 11 113 16,14 

44 Silveirânia 2.192 0,14 2 3 12 7 1 4 4 33 4,71 

45 Tabuleiro 4.079 0,26 12 10 24 23 18 23 13 123 17,57 

46 Tocantins 15.823 0,99 52 119 80 124 86 66 91 618 88,29 

47 Ubá 101.519 6,35 4915 4391 3383 2694 2750 2820 5635 26588 3798,29 

48 
Visconde do 
Rio Branco 

37.942 2,37 79 76 78 83 112 139 116 683 97,57 

49 

Antônio 
Prado de 

Minas 
1.671 0,10 4 4 2 3 1 4 4 22 3,14 

50 
Barão de 
Monte Alto 

5.720 0,36 5 4 4 0 6 5 1 25 3,57 

51 Carangola 32.296 2,02 96 32 73 28 37 44 55 365 52,14 

52 Eugenópolis 10.540 0,66 14 25 19 18 25 24 27 152 21,71 

53 Faria Lemos 3.376 0,21 2 3 8 2 5 2 20 42 6,00 

54 Fervedouro 10.349 0,65 14 19 7 9 17 13 21 100 14,29 

55 Miradouro 10.251 0,64 21 31 35 39 40 50 25 241 34,43 

56 Miraí 13.808 0,86 20 12 21 20 21 26 31 151 21,57 

57 Muriaé 100.765 6,30 3690 3271 2655 2757 2409 2705 3555 21042 3006,00 

58 
Patrocínio do 
Muriaé 

5.287 0,33 23 22 8 13 15 5 19 105 15,00 

59 
Pedra 
Dourada 

2.191 0,14 5 6 2 8 4 9 4 38 5,43 

60 
Rosário da 
Limeira 

4.247 0,27 6 4 7 7 6 13 12 55 7,86 

61 
Santana de 

Cataguases 
3.622 0,23 8 6 6 3 0 4 1 28 4,00 

62 

São 
Francisco do 

Glória 
5.178 0,32 6 16 7 5 11 6 4 55 7,86 

63 

São 
Sebastião da 
Vargem 

Alegre 

2.798 0,18 2 12 2 8 3 1 9 37 5,29 

64 Tombos 9.537 0,60 16 8 9 14 14 17 8 86 12,29 

65 Vieiras 3.731 0,23 2 7 4 4 5 3 0 25 3,57 

66 Araponga 8.152 0,51 1 8 13 6 7 6 5 46 6,57 

67 Cajuri 4.047 0,25 0 3 2 1 8 6 37 57 8,14 

68 Canaã 4.628 0,29 0 6 2 0 6 7 8 29 4,14 
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APÊNDICE B – Quantitativo de registro de ocorrências de 2009 a 2015, nos municípios 

do 4º BBM, dividido nas frações de Juiz de Fora, Ubá, Muriaé, Viçosa e Leopoldina 

(conclusão) 

Municípios População Quantidade de Registro de Ocorrências nos anos de 2009 - 2015 

Nº 
Nomes por 

Região 
Total Relativa 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Total 

Média 
Anual 

69 Coimbra 7.054 0,44 8 34 8 6 20 21 21 118 16,86 

70 Ervália 17.946 1,12 28 22 22 11 17 21 19 140 20,00 

71 
Paula 

Cândido 
9.271 0,58 2 2 3 7 4 5 13 36 5,14 

72 
Pedra do 
Anta 

3.365 0,21 5 4 2 5 2 2 1 21 3,00 

73 Porto Firme 10.417 0,65 3 1 10 14 18 48 19 113 16,14 

74 
Presidente 
Bernardes 

5.537 0,35 7 1 4 8 0 7 5 32 4,57 

75 São Geraldo 10.263 0,64 13 24 17 26 14 36 19 149 21,29 

76 
São Miguel 
do Anta 

6.760 0,42 1 8 11 4 10 8 8 50 7,14 

77 Teixeiras 11.355 0,71 2 6 33 10 5 7 55 118 16,86 

78 Viçosa 72.220 4,52 37 31 103 49 154 329 4760 5463 780,43 

79 Além Paraíba 34.349 2,15 29 17 111 304 41 42 58 602 86,00 

80 Argirita 2.901 0,18 6 0 7 11 9 1 7 41 5,86 

81 Cataguases 69.757 4,36 136 97 143 113 98 144 86 817 116,71 

82 Estrela Dalva 2.470 0,15 1 0 0 1 0 1 4 7 1,00 

83 
Itamarati de 
Minas 

4.079 0,26 11 21 27 15 22 20 12 128 18,29 

84 Laranjal 6.465 0,40 13 7 15 11 22 23 8 99 14,14 

85 Leopoldina 51.130 3,20 70 58 53 38 64 74 1109 1466 209,43 

86 Palma 6.545 0,41 8 9 2 11 1 6 13 50 7,14 

87 Pirapetinga 10.364 0,65 9 7 2 98 7 8 10 141 20,14 

88 Recreio 10.299 0,64 29 9 1 3 15 18 25 100 14,29 

89 

Santo 
Antônio do 

Aventureiro 
3.538 0,22 0 0 11 4 0 2 4 21 3,00 

90 Volta Grande 5.070 0,32 12 11 8 2 4 5 6 48 6,86 

  Total 1.598.185 100,00 27988 25207 20543 18506 17306 17819 25108 152477 21782,43 

Fonte: Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) – Resolução nº 673/2016; CBMMG - Anuários Estatísticos 2009-
2015; Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) – Censo Demográfico de 2010. Elaborado pelo autor 
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APÊNDICE C – Análise de Compdec nos municípios das frações do 4º BBM por região – 2016 

Análise sobre as Coordenadorias Municipais de Proteção e Defesa Civil (Compdec) nos municípios de responsabilidade das cinco frações do 4º BBM - ano 2016          

Divisão das áreas das 
cinco frações do 4º 

BBM 

Quantidade 
de 

Municípios 

*Quantidade de 
municípios sem 

Defesa Civil 

1ª - Acumula o cargo 

com outra função? 

2ª - A Compdec é 

operacional? 

3ª - A Compdec 
possui plano de 

contingência? 

4ª - A Compdec possui 
identificação dos riscos do 

município? 

5ª - A Compdec possui 
mapeamento dos riscos 

do município? 

Sim Não Sim Não Sim Não Sim Não Sim Não 

Região de Juiz de Fora 30 14 10 6 8 8 5 11 6 10 7 9 

Região de Ubá 18 4 9 5 10 4 9 5 10 4 10 4 

Região de Muriaé 17 6 9 2 8 3 7 4 6 5 6 5 

Região de Viçosa 13 3 7 3 5 5 6 4 6 4 4 6 

Região de Leopoldina 12 4 5 3 3 5 4 4 4 4 3 5 

Total 90 31 40 19 34 25 31 28 32 27 30 29 

* Municípios que responderam não possuir Compdec e/ou por várias vezes não foi conseguido contato com o responsável pela Compdec. 

** Sistemas próprios, formulários no Word, apoio de outra Defesa Civil ou outro órgão. 

Fonte: Resolução 673/2016 CBMMG; Respostas dos questionários nos anexos “C” ao “G” desta monografia. Elaborado pelo autor 

 
 

 Análise sobre as Coordenadorias Municipais de Proteção e Defesa Civil (Compdec) nos municípios de responsabilidade das cinco frações do 4º BBM - ano 2016 

Divisão das áreas das 

cinco frações do 4º BBM 

Quantidade de 

Municípios 

*Quantidade de 
municípios sem 

Defesa Civil 

6ª - O município possui 
Plano Diretor? 

7ª - O município possui Plano Diretor 
de Proteção e Defesa Civil? 

8ª - Qual sistema a Compdec registra as ocorrências 
referentes à Proteção e Defesa Civil? 

Sim Não Sim Não S2ID **Outros Nenhum 

Região de Juiz de Fora 30 14 8 8 1 15 5 11 0 

Região de Ubá 18 4 5 9 0 14 5 6 3 

Região de Muriaé 17 6 2 9 0 11 0 2 9 

Região de Viçosa 13 3 2 8 1 9 0 3 7 

Região de Leopoldina 12 4 3 5 1 7 0 4 4 

Total 90 31 20 39 3 56 10 26 23 

* Municípios que responderam não possuir Compdec e/ou por várias vezes não foi conseguido contato com o responsável pela Compdec. 

** Sistemas próprios, formulários no Word, apoio de outra Defesa Civil ou outro órgão. 

Fonte: Resolução 673/2016 CBMMG; Respostas dos questionários nos anexos “C” ao “G” desta monograf ia. Elaborado pelo autor 
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APÊNDICE D – Quantidade de eventos nos municípios do 4º BBM lançados no Sistema Integrado de Informações sobre Desastres (S2ID) – 

ano 1940 a 2015                                                                                                                                                                      (continua) 

Quantidade de eventos nos municípios do 4º BBM lançados no Sistema Integrado de Informações sobre Desastres (S2ID) – ano 1940 a 2015  

Municípios 
População 

Total 
Nº de 

Eventos 
Anos 

Quantidade de eventos lançados no S2ID 

Nº 
Nomes divididos na 

região de cada fração 
Enxurrada Inundação Deslizamento 

¹Tempestade e 

Alagamento 

Estiagem - 

Seca 
²Outros 

1 Arantina 2.823 2 2006 e 2007 
 

1 
 

1 
  

2 Belmiro Braga 3.403 3 2008 e 2010 1 2 
    

3 Bicas 13.653 9 2003 a 2008 2 2 1 3 
 

1 

4 Bom Jardim de Minas 6.501 0 0 
      

5 Chácara 2.792 3 2007 a 2013 
  

3 
   

6 Chiador 2.785 0 0 
      

7 Coronel Pacheco 2.983 2 2004 e 2007 
 

1 1 
   

8 Descoberto 4.768 1 2005 1 
     

9 Ewbank da Câmara 3.753 5 1997 a 2008 3 1 
 

1 
  

10 Goianá 3.659 4 2003 a 2007 
 

2 
 

1 1 
 

11 Guarará 3.929 5 2006 a 2011 2 2 
 

1 
  

12 Juiz de Fora 516.247 14 1985 a 2015 3 3 3 4 
 

1 

13 Lima Duarte 16.149 13 1988 a 2015 4 3 1 1 3 1 

14 Mar de Espanha 11.749 8 2003 a 2010 5 1 
 

2 
  

15 Maripá de Minas 2.788 0 0 
      

16 Matias Barbosa 13.435 5 1997 a 2015 2 3 
    

17 Olaria 1.976 0 0 
      

18 Pedro Teixeira 1.785 0 0 
      

19 Pequeri 3.165 0 0 
      

20 Piau 2.841 6 2004 a 2009 
  

3 2 
 

1 

21 Rio Novo 8.712 4 2003 a 2007 
 

3 
 

1 
  

22 Rio Preto 5.292 8 1985 a 2011 4 1 
 

3 
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 Quantidade de eventos nos municípios do 4º BBM lançados no Sistema Integrado de Informações sobre Desastres (S2ID) – ano 1940 a 2015       (continuação) 

Municípios 
População 

Total 
Nº de 

Eventos 
Anos 

Quantidade de eventos lançados no S2ID 

Nº 
Nomes divididos na 

região de cada fração 
Enxurrada Inundação Deslizamento 

¹Tempestade e 
Alagamento 

Estiagem - 
Seca 

²Outros 

23 Rochedo de Minas 2.116 0 0 
      

24 
Santa Bárbara do Monte 

Verde 
2.788 4 2004 a 2008 

 
3 

   
1 

25 Santa Rita de Jacutinga 4.993 3 1997/ 2003/2011 1 2 
    

26 Santana do Deserto 3.860 3 2004/ 2007/2011 3 
     

27 Santos Dumont 46.284 13 1997 a 2013 3 1 2 6 
 

1 

28 São João Nepomuceno 25.057 9 1996 a 2007 
 

2 3 3 
 

1 

29 Senador Cortês 1.988 2 2011 1 1 
    

30 Simão Pereira 2.537 9 2004 a 2015 4 1 1 3 
  

31 Astolfo Dutra 13.049 6 1997 a 2012 2 2 1 1 
  

32 Brás Pires 4.637 6 2003 a 2012 1 3 1 1 
  

33 Divinésia 3.293 7 2003 a 2013 
 

3 2 2 
  

34 Dona Eusébia 6.001 10 1997 a 2014 2 5 
 

2 1 
 

35 Dores do Turvo 4.462 1 2009 1 
     

36 Guarani 8.678 10 1997 a 2014 4 3 
 

3 
  

37 Guidoval 7.206 11 1997 a 2015 4 4 
 

2 1 
 

38 Guiricema 8.707 5 2004 a 2012 2 2 1 
   

39 Mercês 10.368 5 1997 a 2013 3 
 

1 1 
  

40 Piraúba 10.862 4 2003 a 2007 2 2 
    

41 Rio Pomba 17.110 3 1997 a 2010 3 
     

42 Rodeiro 6.867 4 2002 a 2015 
 

1 1 
 

2 
 

43 Senador Firmino 7.230 5 1997 a 2012 2 3 
    

44 Silveirânia 2.192 1 2003 1 
     

45 Tabuleiro 4.079 3 2008/2009/2013 
 

2 
 

1 
  

46 Tocantins 15.823 3 1997/2002/2005 3 
     

47 Ubá 101.519 10 1997 a 2015 5 1 1 1 2 
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 Quantidade de eventos nos municípios do 4º BBM lançados no Sistema Integrado de Informações sobre Desastres (S2ID) – ano 1940 a 2015       (continuação) 

Municípios 
População 

Total 
Nº de 

Eventos 
Anos 

Quantidade de eventos lançados no S2ID 

Nº 
Nomes divididos na 

região de cada fração 
Enxurrada Inundação Deslizamento 

¹Tempestade e 
Alagamento 

Estiagem - 
Seca 

²Outros 

48 Visconde do Rio Branco 37.942 11 2003 a 2015 6 
  

2 2 1 

49 Antônio Prado de Minas 1.671 6 2007 a 2012 3 
 

2 
 

1 
 

50 Barão de Monte Alto 5.720 1 2012 
  

1 
   

51 Carangola 32.296 16 1982 a 2014 7 4 1 3 
 

1 

52 Eugenópolis 10.540 7 1982 a 2012 3 2 1 1 
  

53 Faria Lemos 3.376 7 1997 a 2011 4 1 1 1 
  

54 Fervedouro 10.349 7 1997 a 2009 1 2 
 

4 
  

55 Miradouro 10.251 8 1997 a 2008 2 4 2 
   

56 Miraí 13.808 8 1997 a 2012 2 1 3 1 
 

1 

57 Muriaé 100.765 17 1982 a 2013 10 1 3 1 
 

2 

58 Patrocínio do Muriaé 5.287 6 1982 a 2012 5 1 
    

59 Pedra Dourada 2.191 1 2014 
   

1 
  

60 Rosário da Limeira 4.247 1 2009 
 

1 
    

61 Santana de Cataguases 3.622 2 2007 e 2009 2 
     

62 São Francisco do Glória 5.178 1 2009 
 

1 
    

63 
São Sebastião da Vargem 

Alegre 
2.798 2 2012 e 2013 

 
1 

 
1 

  

64 Tombos 9.537 4 2001 a 2008 2 2 
    

65 Vieiras 3.731 4 2006 a 2011 
 

3 
 

1 
  

66 Araponga 8.152 3 1997/2009/2012 1 
 

2 
   

67 Cajuri 4.047 1 2004 
 

1 
    

68 Canaã 4.628 7 1997 a 2012 3 3 1 
   

69 Coimbra 7.054 3 1997/2004/2004 1 1 
 

1 
  

70 Ervália 17.946 9 1997 a 2013 2 2 4 
  

1 

71 Paula Cândido 9.271 4 2005 a 2012 
 

2 1 1 
  

72 Pedra do Anta 3.365 8 1997 a 2012 2 4 
 

2 
  

73 Porto Firme 10.417 2 2008 e 2012 
 

2 
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Quantidade de eventos nos municípios do 4º BBM lançados no Sistema Integrado de Informações sobre Desastres (S2ID) – ano 1940 a 2015           (conclusão) 

Municípios 
População 

Total 
Nº de 

Eventos 
Anos 

Quantidade de eventos lançados no S2ID 

Nº 
Nomes divididos na 

região de cada fração 
Enxurrada Inundação Deslizamento 

¹Tempestade e 
Alagamento 

Estiagem - 
Seca 

²Outros 

74 Presidente Bernardes 5.537 0 0 
      

75 São Geraldo 10.263 7 1997 a 2012 3 4 
    

76 São Miguel do Anta 6.760 4 2008 a 2012 3 1 
    

77 Teixeiras 11.355 3 2003/2004/2012 
 

2 1 
   

78 Viçosa 72.220 6 1997 a 2015 4 
   

2 
 

79 Além Paraíba 34.349 12 1985 a 2012 6 
  

6 
  

80 Argirita 2.901 2 2007 e 2009 
 

1 1 
   

81 Cataguases 69.757 11 1985 a 2012 7 3 
   

1 

82 Estrela Dalva 2.470 1 2008 
 

1 
    

83 Itamarati de Minas 4.079 3 1997/2007/2008 2 
  

1 
  

84 Laranjal 6.465 0 0 
      

85 Leopoldina 51.130 6 1997 a 2012 2 2 1 1 
  

86 Palma 6.545 7 2002 a 2015 2 1 1 2 
 

1 

87 Pirapetinga 10.364 2 2007 e 2012 1 1 
    

88 Recreio 10.299 12 1997 a 2014 6 1 
 

4 1 
 

89 
Santo Antônio do 

Aventureiro 
3.538 1 2004 

 
1 

    

90 Volta Grande 5.070 2 2005 e 2009 1 1 
    

 
Total 1.598.185 454 

 
167 124 52 80 16 15 

¹ Os eventos Vendaval, Chuvas Intensas e Granizo estão computados nesta planilha como tempestade. 

² Outros: Estão computados os eventos de Colapso de Edificações, Rompimento de Barragem, Incêndios Florestais, Incêndio em Aglomeração Residencial, Frente Fria, 
Erosão de Margem, Doença Infecciosa Viral. 

Fonte: Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) – Resolução nº 673/2016; Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - Censo Demográfico 2010 (IBGE);        
Sistema Integrado de Informações sobre Desastres - S2ID (BRASIL, 2016b). Elaborado pelo autor 
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APÊNDICE E – Mapa da distribuição populacional na área do 4º BBM 
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APÊNDICE F – Mapa dos municípios na área do 4º BBM com Compdec ativa 
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APÊNDICE G – Mapa da área do 4º BBM demonstrando os municípios que possuem base do SAMU 
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APÊNDICE H – Ofício 01 SAMU 
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APÊNDICE I - Quantitativo de Atendimento do CBMMG e do SAMU nos 81 municípios 
da área do 4º BBM que coincidem a responsabilidade territorial - anos 2014 / 2015 

(continua) 

Municípios População 
IBGE 2010 

Atendimentos 
do CBMMG 

Atendimentos do SAMU 

2014 2015 

Nr Nome 2014 2015 Total Trauma Total Trauma 

1 Arantina 2.823 3 3 9 5 20 6 

2 Belmiro Braga 3.403 9 7 38 15 55 24 

3 Bicas* 13.653 39 31 493 164 541 167 

4 Bom Jardim de Minas* 6.501 29 18 227 83 204 69 

5 Chácara 2.792 13 20 104 33 123 49 

6 Chiador 2.785 10 0 0 0 2 0 

7 Coronel Pacheco 2.983 24 8 47 24 53 27 

8 Descoberto 4.768 2 5 13 4 14 9 

9 Ewbank da Câmara 3.753 30 8 23 11 22 10 

10 Goianá* 3.659 50 54 190 58 196 67 

11 Guarará 3.929 5 4 61 13 76 11 

12 Juiz de Fora*** 516.247 9886 8302 13738 3877 16535 5045 

13 Lima Duarte* 16.149 37 62 702 189 676 188 

14 Mar de Espanha 11.749 29 20 72 25 82 24 

15 Maripá de Minas 2.788 4 8 41 20 67 20 

16 Matias Barbosa* 13.435 174 63 499 153 486 197 

17 Olaria 1.976 6 7 15 5 21 5 

18 Pedro Teixeira 1.785 4 4 16 5 26 11 

19 Pequeri 3.165 2 7 33 11 25 7 

20 Piau 2.841 11 9 49 24 78 30 

21 Rio Novo 8.712 47 16 244 62 357 103 

22 Rio Preto* 5.292 8 15 135 32 204 64 

23 Rochedo de Minas 2.116 4 5 4 0 10 5 

24 Santa Bárbara do Monte Verde 2.788 3 4 29 4 97 25 

25 Santa Rita de Jacutinga 4.993 11 16 24 17 16 9 

26 Santana do Deserto 3.860 0 3 14 3 25 5 

27 Santos Dumont** 46.284 88 69 1398 397 1656 448 

28 São João Nepomuceno* 25.057 19 35 592 172 610 188 

29 Senador Cortês 1.988 5 9 0 0 3 2 

30 Simão Pereira 2.537 16 22 25 7 31 7 

31 Astolfo Dutra* 13.049 39 28 393 99 514 136 

32 Brás Pires 4.637 1 3 49 15 56 26 

33 Divinésia 3.293 39 18 13 5 25 12 

34 Dona Eusébia 6.001 23 7 22 11 37 9 

35 Dores do Turvo 4.462 5 10 3 2 8 6 

36 Guarani 8.678 60 38 42 16 31 9 

37 Guidoval 7.206 35 28 6 4 21 18 

38 Guiricema 8.707 16 8 15 10 16 12 

39 Mercês 10.368 12 18 44 11 67 40 

40 Piraúba 10.862 34 39 27 14 23 17 

41 Rio Pomba* 17.110 109 46 441 180 463 164 

42 Rodeiro 6.867 35 53 59 24 98 36 

43 Senador Firmino* 7.230 13 11 159 59 206 70 

44 Silveirânia 2.192 4 4 10 5 2 1 

45 Tabuleiro 4.079 23 13 21 12 18 10 

46 Tocantins 15.823 66 91 45 22 69 32 

47 Ubá** 101.519 2820 5635 1849 546 2151 666 

48 Visconde do Rio Branco* 37.942 139 116 577 222 837 322 

49 Antônio Prado de Minas 1.671 4 4 1 0 1 0 

50 Barão de Monte Alto 5.720 5 1 54 10 54 18 

51 Carangola** 32.296 44 55 882 226 1152 293 
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APÊNDICE I – Quantitativo de Atendimento do CBMMG e do SAMU nos 81 municípios 
da área do 4º BBM que coincidem a responsabilidade territorial - anos 2014 / 2015 

(conclusão) 

Municípios 
População 
IBGE 2010 

Atendimentos 
do CBMMG 

Atendimentos do SAMU 

2014 2015 

Nr Nome 2014 2015 Total Trauma Total Trauma 

52 Eugenópolis 10.540 24 27 108 37 81 25 

53 Faria Lemos 3.376 2 20 3 2 18 10 

54 Fervedouro* 10.349 13 21 166 97 226 134 

55 Miradouro 10.251 50 25 34 22 34 20 

56 Miraí* 13.808 26 31 208 68 233 93 

57 Muriaé** 100.765 2705 3555 1447 415 2048 642 

58 Patrocínio do Muriaé* 5.287 5 19 309 72 230 66 

59 Pedra Dourada 2.191 9 4 0 0 1 0 

60 Rosário da Limeira 4.247 13 12 3 2 2 2 

61 Santana de Cataguases 3.622 4 1 0 0 0 0 

62 São Francisco do Glória 5.178 6 4 29 10 39 17 

63 
São Sebastião da Vargem 
Alegre 2.798 1 9 0 0 1 1 

64 Tombos 9.537 17 8 81 14 68 8 

65 Vieiras 3.731 3 0 0 0 1 0 

66 Coimbra 7.054 21 21 12 12 17 10 

67 Ervália 17.946 21 19 456 119 448 121 

68 Presidente Bernardes 5.537 7 5 27 5 27 9 

69 São Geraldo 10.263 36 19 18 12 21 12 

70 Além Paraíba* 34.349 42 58 771 193 829 228 

71 Argirita 2.901 1 7 5 3 14 5 

72 Cataguases* 69.757 144 86 1860 526 1763 492 

73 Estrela Dalva 2.470 1 4 1 1 12 2 

74 Itamarati de Minas 4.079 20 12 8 5 4 2 

75 Laranjal* 6.465 23 8 124 49 123 59 

76 Leopoldina** 51.130 74 1109 1685 478 1663 511 

77 Palma 6.545 6 13 36 8 45 15 

78 Pirapetinga 10.364 8 10 30 5 26 8 

79 Recreio 10.299 18 25 113 32 91 25 

80 Santo Antônio do Aventureiro 3.538 2 4 0 0 0 0 

81 Volta Grande 5.070 5 6 12 3 20 2 

  Total 1.467.970 17401 20202 31093 9096 36245 11238 

* USB                ** USA e USB               *** 2 USA e 6 USB        

 
Nota 1: USA (Unidade de Suporte Avançado) e USB (Unidade de Suporte Básico) - viaturas do SAMU  

Nota 2: Os vinte e dois Municípios constantes da nota 3 e 4 não foram contabilizados, pois neles não são 
coincidentes a responsabilidade de área do SAMU e 4º BBM.  

Nota 3: Treze Municípios de responsabilidade do SAMU: Andrelândia, Espera Feliz, Bocaina de Minas, Bias 
Fortes, Caiana, Caparaó, Aracitaba, Divino, Passa Vinte, Pedra Bonita, Oliveira Fortes, Liberdade e 
Orizânia. 

Nota 4: Nove Municípios de responsabilidade do 4º BBM: Araponga, Cajuri, Canaã, Paula Cândido, Pedra 
do Anta, Porto Firme, São Miguel do Anta, Teixeiras e Viçosa. 

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estátistica (IBGE) – Censo Demográfico 2010; CBMMG, 
Resolução nº 673/2016 e CBMMG/CINDS - Anuários Estatísticos 2009 a 2015; CISDESTE, 2016b e 
CISDESTE, 2016c (Relatórios de Dados do SAMU). Elaborado pelo autor 

. 
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APÊNDICE J - Proposta de expansão do atendimento operacional do 4º BBM 

(continua) 

Municípios 
Aspectos considerados  

População Tempo Distância Acesso Base SAMU Compdec 

1 Juiz de Fora (BBM) 516.247 
   

2 USA e 6 USB ativa 

2 Chácara 2.792 46 min 28,6 Km MG 353 
  

        
3 Lima Duarte (PA) 16.149 1 h 2 min 64,0 Km BR 267 USA e USB ativa 

4 Olaria 1.976 18 min 19,5 Km BR 267 
  

5 Pedro Teixeira 1.785 32 min 31,3 Km 
BR 267 e MG 

135   

6 Bom Jardim de Minas  6.501 41 min 53,5 Km BR 267 USB 
 

7 Arantina 2.823 47 min 61,0 Km BR 267 
 

ativa 

        
8 Rio Preto (PA) 5.292 1 h 36 min 82,8 Km MG 353 USB 

 
9 Santa Rita de Jacutinga 4.993 50 min 40,8 Km RJ 151 

  
10 Santa Bárbara do Monte Verde 2.788 30 min 24,8 Km MG 353 

  

        
11 Matias Barbosa (PA) 13.435 27 min 19,7 Km BR 267 USB ativa 

12 Belmiro Braga 3.403 53 min 46,4 Km 

BR 040 e 

Rod.Pres.Itamar 
Franco 

  

13 Santana do Deserto 3.860 31 min 28,3 Km BR 040 
 

ativa 

14 Simão Pereira 2.537 17 min 13,9 Km 
BR 040 e LMG 

874   

15 Chiador 2.785 1 h 5 min 62,0 Km BR 040 
  

        
16 Bicas (PA) 13.653 43 min 39,1 Km BR 267 USB ativa 

17 Guarará 3.929 11 min 5,2 Km BR 267 
  

18 Maripá de Minas 2.788 18 min 16,4 Km BR 267 
  

19 Pequeri 3.165 24 min 18,5 Km MG 126 
  

20 Mar de Espanha 11.749 29 min 24,1 Km MG 126 
  

21 Senador Cortês 1.988 52 min 38,4 Km MG 126 
  

        
22 São João Nepomuceno (Pel) 25.057 1 h 8 min 64,7 Km 

BR 267 e MG 
126 

USB ativa 

23 Rochedo de Minas 2.116 15 min 11,8 Km MG 126 
  

24 Descoberto 4.768 17 min 11,5 Km LMG 858 
  

        
25 Rio Novo (PA) 8.712 46 min 30,7 Km MG 126 

  
26 Coronel Pacheco 2.983 39 min 26,4 Km MG 353 

  
27 Goianá 3.659 38 min 19,0 Km MG 353 USB 

 
28 Guarani  8.678 34 min 23,4 Km MG 353 

 
ativa 

        
29 Santos Dumont (Pel) 46.284 1 h  54,0 Km BR 267 e BR 040 USA e USB ativa 

30 Ewbank da Câmara  3.753 16 min 12,9 Km BR 040 
  

        
31 Ubá (Cia Ind) 101.519 

   
USA e USB ativa 

32 Tocantins  15.823 18 min 12,4 Km BR 265 
 

ativa 

33 Divinésia   3.293 27 min 20,4 Km MG 124 
  

34 Guidoval  7.206 27 min 13,4 Km BR 120 
 

ativa 

35 Rodeiro   6.867 39 min 21,2 Km LMG 850 
  

        
36 Rio Pomba (PA) 17.110 44 min 37,3 Km BR 265 USB ativa 

37 Tabuleiro  4.079 19 min 15,2 Km MG 133 
 

ativa 

38 Piraúba  10.862 21 min 19,2 Km BR 265  
  

39 Silveirânia 2.192 28 min 20,4 Km BR 265 
 

ativa 

40 Mercês  10.368 34 min 26,6 Km BR 265 
 

ativa 

41 Piau 2.841 40 min 38,8 Km MG 133 
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APÊNDICE J - Proposta de expansão do atendimento operacional do 4º BBM 

(continuação) 

Municípios 
Aspectos considerados  

População Tempo Distância Acesso Base SAMU Compdec 

42 Visconde do Rio Branco (Pel)   37.942 28 min 21,8 Km BR 120 USB ativa 

43 São Geraldo  10.263 17 min 13,0 Km BR 120 
 

ativa 

44 Guiricema 8.707 31min 19,9 Km BR 265 
  

        
45 Senador Firmino (PA)  7.230 56 min 40,3 Km MG 124 USB 

 
46 Brás Pires  4.637 21 min 18,4 Km MG 124 

  
47 Dores do Turvo  4.462 26 min 17,5 Km MG 280 

  

        
48 Viçosa (Cia) 72.220 1 h 1 min 64,9 Km BR 120 

 
ativa 

49 São Miguel do Anta  6.760 30 min 22,5 Km BR 482 
  

50 Paula Cândido  9.271 31 min 25,4 Km MG 280 
  

51 Teixeiras  11.355 32 min 20,5 Km BR 120 
  

52 Pedra do Anta 3.365 49 min 34,8 Km BR 120 
  

        
53 Ervália (PA)  17.946 35 min 35,9 Km BR 356 

 
ativa 

54 Coimbra  7.054 21 min 20,1 Km BR 356 
  

55 Cajuri  4.047 35 min 19,2 Km BR 356 
  

        
56 Araponga (PA)  8.152 1h 7 min 50,9 Km BR 482 

  
57 Canaã  4.628 19 min 12,9 Km BR 482 

 
ativa 

        
58 Porto Firme (PA)  10.417 43 min 34,9 Km BR 356 / BR 482 

  
59 Presidente Bernardes 5.537 45 min 39,3 Km BR 482 

 
ativa 

        
60 Muriaé (Cia Ind) 100.765 

   
USA e USB ativa 

61 Miradouro 10.251 28 min 31,0 Km BR 116 
 

ativa 

62 Rosário da Limeira  4.247 40 min 35,7 Km BR 356 
  

        
63 Eugenópolis (PA)  10.540 26 min 25,2 Km BR 356 

  
64 Patrocínio do Muriaé 5.287 15 min 8,9 Km R. do Cateté USB ativa 

65 Antônio Prado de Minas 1.671 21 min 14,5 Km 
R. Antenor 
Mazorque   

66 Barão de Monte Alto 5.720 37 min 22,8 Km R. do Cateté 
 

ativa 

        
67 Carangola (Pel) 32.296 1 h 21 min 85,5 Km BR 116 e BR 488 USA e USB ativa 

68 Faria Lemos  3.376 17min 12,8 Km MG 111 
  

69 Tombos  9.537 27 min 26,5 Km MG 111 
 

ativa 

70 Pedra Dourada  2.191 38 min 28,9 Km MG 111 
  

        
71 Fervedouro (PA)  10.349 37 min 32,4 Km BR 482 USB 

 
72 São Francisco do Glória  5.178 16 min 11,9 Km BR 116 

  
73 Vieiras 3.731 42 min 34,2 Km BR 116 

  

        
74 Cataguases (Cia) 69.757 1 h 17 min 65,6 Km 

BR 265 e MG 
447 

USB ativa 

75 Itamarati de Minas 4.079 28 min 18,6 Km 
Rod. Valdir 

Freitas  
ativa 

76 Dona Eusébia   6.001 31 min 21,2 Km BR 265 
  

77 Astolfo Dutra  13.049 37 min 25,6 Km BR 120 USB ativa 

        
78 Miraí (PA)  13.808 36 min 29,3 Km MG 447 USB ativa 

79 Santana de Cataguases  3.622 24 min 22,6 Km MG 447 
 

ativa 

80 
São Sebastião da Vargem 
Alegre  

2.798 30 min 25,2 Km BR 265 
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APÊNDICE J - Proposta de expansão do atendimento operacional do 4º BBM 

(conclusão) 

Municípios 
Aspectos considerados  

População Tempo Distância Acesso Base SAMU Compdec 

        
81 Leopoldina (Pel) 51.130 30 min 23,6 Km BR 120 USA e USB 

 
82 Argirita 2.901 28 min 29,8 Km BR 267 

  

83 Recreio 10.299 43 min 36,6 Km 
BR 116 e MG 

454   

84 Laranjal (PA) 6.465 30 min 29,5 Km BR 116 USB 
 

85 Palma 6.545 24 min 21,7 Km MG 285 
  

        
86 Além Paraíba (Pel) 34.349 1 h 12 min 78,0 Km BR 116 USB ativa 

87 Santo Antônio do Aventureiro 3.538 34 min 30,2 Km BR 116 
  

88 Volta Grande 5.070 32 min 26,9 Km BR 393 
  

        
89 Pirapetinga (PA) 10.364 1 h 3 min 56,6 Km BR 393 

  
90 Estrela Dalva 2.470 30 min 21,8 Km BR 393     

Nota 1: O tempo e a distância dos municípios que não possuem fração BM são referenciados pelo município mais 
próximo com fração BM, responsável pelo município (o qual está logo acima). Como exemplo o tempo e a distância 
dos municípios de Olaria, Pedro Teixeira, Bom Jardim de Minas e Arantina são referenciados pelo município de 
Lima Duarte (com proposta de PA). Os municípios de São Geraldo e Guiricema, o tempo e a distância são 
referenciados pelo município de Visconde de Rio Branco (com proposta de Pelotão - Pel). Os municípios de 
Miradouro e Rosário da Limeira, o tempo e a distância são referenciados por Muriaé (com proposta de Companhia 
Independente - Cia Ind.). 

Nota 2: Os municípios que estão com propostas de receberem Pelotões (Pel) o tempo e a distância são 
referenciados pelo município responsável pela Companhia (Cia) que pertence o Pelotão.  

Nota 3: Os municípios que estão com propostas de receberem Companhias (Cia) o tempo e a distância são 
referenciados pelo município responsável pela Companhia Independente (Cia Ind.) a qual pertence. 

Nota 4: O município de Juiz de Fora referencia o tempo e a distância dos seguintes municípios - Lima Duarte, Rio 
Preto, Matias Barbosa, Bicas e São João Nepomuceno e Santos Dumont. O pelotão de São João Nepomuceno 
referencia o tempo e a distância do Posto Avançado (PA) proposto em Rio Novo.  

Nota 5: O município de Ubá referencia o tempo e a distância dos seguintes municípios - Rio Pomba, Visconde de 
Rio Branco e Viçosa. O Pelotão proposto em Visconde de Rio Branco referencia o tempo e a distância do PA 
proposto em Senador Firmino. A Cia proposta em Viçosa referencia o tempo e a distância dos Postos Avançados 
em Ervália, Araponga e Porto Firme.  

Nota 6: O município de Muriaé referencia o tempo e a distância dos seguintes municípios - Eugenópolis, Carangola, 
Cataguases, Leopoldina e Além Paraíba. O Pelotão proposto em Carangola referencia o tempo e a distância do PA 
proposto em Fervedouro. A Companhia (Cia) proposta em Cataguases referencia o tempo e a distância do PA 
proposto em Miraí.  O Pelotão em Leopoldina referencia o tempo e a distância do PA proposto em Laranjal. O 
Pelotão (Pel) proposto em Além Paraíba referencia o PA proposto em Pirapetinga.   

Fonte: Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) – Resolução nº 673/2016; CBMMG - Anuários 
Estatísticos 2009-2015; Minas Gerais - CBMMG - Diretriz nº 03/2016; Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE) – Censo Demográfico de 2010; https://www.google.com.br/maps; Anexo "J" desta monografia - mapa dos 
centros urbanos interligados por rodovias principais na área do 4º BBM; Apêndice "F" desta monografia - mapa dos 
municípios na área do 4º BBM com Compdec ativa; Apêndice "G" desta monografia - mapa da área do 4º BBM 
demonstrando os municípios que possuem base do SAMU. Elaborado pelo autor 
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APÊNDICE K - Mapa da proposta de expansão do atendimento operacional do 4º BBM 
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APÊNDICE L – Mapa da proposta de expansão do atendimento operacional do 4º BBM integrado com SAMU 
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