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Informe-se com a Defesa Civil de sua cidade a respeito de
barragens existentes em sua região e verifique se existem
procedimentos de segurança vigentes;

Caso já existam procedimentos de segurança, solicite à Defesa
Civil de sua cidade a implementação destes procedimentos em
sua comunidade e em conjunto com os responsáveis pela
barragem;

Caso não existam procedimentos de segurança, solicite à
Defesa Civil de sua cidade que faça contato com os
responsáveis da barragem e/ou órgão fiscalizador de
segurança de barragens;

Participe dos exercícios simulados e outras atividades públicas
promovidas durante a implementação dos procedimentos de
segurança para sua região;

Organize e mantenha seus documentos pessoais em um
mesmo local para serem recolhidos de forma rápida por você
em caso de emergência;

Mantenha, em fácil acesso, os telefones da Defesa Civil, do
Corpo de Bombeiros e do SAMU em sua cidade;

Para fazer uma denúncia a respeito de uma barragem, procure
o órgão estadual ou federal responsável pela fiscalização da
barragem em sua região.

Medidas preventivas



Siga rigorosamente os procedimentos de segurança vigentes
em sua comunidade. Desloque-se em segurança para um
ponto de encontro, seguindo as rotas de fuga indicadas;

Caso esses procedimentos de segurança ainda não existam,
siga rigorosamente as orientações dos responsáveis pela
barragem, bem como da Defesa Civil e demais autoridades de
sua cidade;

Acompanhe as informações oficiais emitidas pelo responsável
pela barragem, bem como pela Defesa Civil e demais
autoridades de sua cidade, por meio de site oficial, cartazes,
carros de som, rádio, TV, sirenes, SMS, redes sociais, dentre
outros;

Auxilie pessoas idosas e com dificuldade de locomoção
próximas a você;

Não retorne à sua casa até que seja oficialmente autorizado;

Evite contato direto com a água ou lama, pois elas podem estar
contaminadas e provocar doenças;

Não consuma alimentos que tenham tido contato com a água
ou lama, incluindo embalados, enlatados ou perecíveis (tais
como frutas, legumes e verduras);

Se tiver tido contato com a água ou lama e apresentar vômitos,
diarreia, tontura ou outros sintomas, procure uma unidade de
saúde;

Se você tiver contato com a água, lama ou alimentos
contaminados e apresentar vômitos, coceira, tontura ou
diarreia, procure a unidade de saúde mais próxima e informe a
equipe de saúde sobre este contato. 

 

Como agir durante?



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. Siga rigorosamente as
instruções. 

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

 

 

Recomendações gerais:

Rompimento ou colapso de barragens 
 
Comprometimento da integridade estrutural com liberação
incontrolável do conteúdo do  reservatório ocasionado pelo colapso
parcial ou total da barragem ou de estrutura anexa. 

Siga as recomendações federais de autoproteção para situações
emergenciais envolvendo rompimento/ colapso de barragem.

Saiba como se preparar e agir. 

#defesacivilsomostodosnós 
Defesa Civil:199 
Bombeiros: 193 
Polícia Militar: 190 
SAMU: 192 




