
Deslizamento

DEFESA CIVIL AMAZONAS
SOMOS TODOS NÓS

www.defesacivil.am.gov.br



Não construa em locais proibidos pela P refeitura, a exemplo de morros
acidentados e encostas; 

Não construa sua casa sem acompanhamento técnico; 

Não desmate morros e encostas para assentamento de casas e outras
construções; 

Não retire a vegetação natural que protege a encosta. Nesses locais,
não plante bananeiras, pois elas deixam o solo mais instável;  

Não jogue lixo e entulhos nas encostas, pois isso entope as redes de
drenagem de água; 

E vite jogar água ou esgoto no terreno, pois essa prática pode causar
erosão e instabilidade no solo. 

Observe os sinais de movimentação do terreno, como rachaduras no
chão; árvores, postes ou cercas inclinadas ou embarrigadas; desníveis
ou fendas no terreno; levantamento do piso da residência; barulhos
vindos do chão como se fossem pequenos terremotos; 

Se observar algum desses sinais de movimentação do terreno, saia
imediatamente da sua casa e avise à Defesa Civil, Corpo de Bombeiros e
os moradores da região; 

Auxilie crianças, idosos e pessoas com dificuldade de locomoção
próximas a você. 

Não entre no local do deslizamento sem autorização; 

Não volte para casa até que haja liberação da Defesa Civil ou
órgão competente de sua cidade.  



Mantenha a calma e siga rigorosamente as orientações da Defesa
Civil e demais autoridades de sua cidade. 

Acompanhe as informações oficiais, por meio de sites, carros de
som, rádio, SMS, dentre outros, emitidos pela Defesa Civil ou
outras autoridades de sua cidade. S iga rigorosamente as
instruções. 

Desconfie das mensagens não-oficiais divulgadas nas redes
sociais. E las podem ser falsas e causar pânico às pessoas,
gerando riscos de ferimentos e morte. Não repasse essas
mensagens. 

 

 

Também denominado movimento de massa, escorregamento, queda de
barreiras, entre outros. Refere-se aos movimentos de descida de solos e
rochas sob o efeito da gravidade, geralmente potencializado pela ação
da água. Possui alto poder destrutivo.

S iga as recomendações federais de autoproteção para situações
emergenciais envolvendo deslizamentos.  
 
Saiba como se preparar e agir. 

Recomendações ger ais:

Defesa Civil:1 99 
Bombeiros: 1 93 
Polícia Militar: 1 90 
SAMU: 1 92  
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