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Introdução 
O município de Alegre-ES, encontra-se a Sul do Estado do Espírito 

Santo, (Figura1), em um contexto geológico de rochas 

Neoproterozóicas do Complexo Paraíba do Sul, possui uma 

população de 32.175 habitantes e uma área de 772.717 km².  

 

 Alegre apresenta áreas frágeis que refletem a falta de estudos, 

conhecimentos técnicos e mau planejamento do crescimento e 

desenvolvimento urbano. São áreas afetadas por recorrentes 

movimentos de massa, inundações e enchentes sazonais (Figura2). 

Esquema Metodológico:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Resultados 
Utilizando-se os dados levantados no por alunos estágiários  de 

geologia, de seus  conhecimentos técnicos, metodologias e 

equipamentos específicos disponíveis na Universidade são gerados 

laudos técnicos  e mapas de risco.  

Conclusões 
O estágio dos alunos  e os produtos gerados são de grande auxílio 

para o entendimento e monitoramento de áreas vulneráveis e seus 

relatórios podem contribuir para a segurança da população do 

município e este modelo pode ser de grande valia para outras 

administrações.  

 

Como o município apresenta alta vulnerabilidade, é imprescindível 

que a Defesa Civil seja bem estruturada, no entanto ainda existe 

certa carência na aquisição, disponibilidade de dados e 

metodologias de avaliação de riscos geológicos.  

 

Metodologia  
Através do Convênio firmado entre a Prefeitura Municipal e a 

UFES, durante Estágio Supervisionado os alunos do curso de 

Geologia realizam junto à Coordenadoria Municipal de Proteção e 

Defesa Civil atividades como: vistorias e confecção de análises 

preliminares geológico- geotécnicas, acompanhamento técnico de 

obras com a Secretaria de Obras Municipal e confecção de 

relatórios técnicos sobre áreas de risco.  

Figura1: Localização do Município de Alegre – ES.  Figura2:  Áreas de  risco  e graus de risco  na zona urbana do  município.   
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