
 

 

 

DESLIZAMENTO DE ENCOSTAS (Fonte: Subsecretaria de  Defesa Civil Rio de Janeiro) 

Os deslizamentos de encostas são as mais comuns e trágicas ocorrências enfrentadas pela 
Defesa Civil. Grande parte das encostas dos morros da Rio de Janeiro são áreas de risco 
potencial. E a causa é a ocupação das encostas com construções irregulares e suas 
conseqüências: cortes e aterros incompatíveis com o terreno; acúmulo de lixo nas partes mais 
altas; desmatamento; obstrução dos caminhos de descida das águas, etc. 

Diversos órgãos da Prefeitura trabalham para evitar 
que as encostas venham abaixo, destruindo casas e 
matando gente, mas a responsabilidade é também 
dos moradores e das Associações de Moradores que 
devem conhecer os riscos e saber como evitá-los, 
principalmente, preservando o ambiente, a natureza.  
 
Tem gente que, quando aconselhado pela Defesa Civil 
a sair de casa, responde: " mas eu não tenho para 
onde ir..." 

Estas pessoas precisam compreender que o problema não é ir para outro lugar, mas é sair de 
onde está, do contrário, seu próximo endereço poderá ser num hospital ou... 

ÁREAS SUJEITAS A DESLIZAMENTOS 

- Em antigos deslizamentos. 

 

- Nas encostas íngremes (45º ou mais) ou na base delas. 

- Na base ou no topo de uma encosta aterrada. 

- Na base ou no topo de um corte.  

- No caminho das águas das chuvas. 

- Pedreiras desativadas. 

- Encostas desmatadas e com construções irregulares. 

 

AÇÕES PREVENTIVAS 

 Os conselhos que seguem já estão sendo repetidos há muitos anos aos moradores das 
encostas e se todos entendessem e seguissem estes conselhos, poderíamos vencer o 
problema das encostas. 

- Não execute cortes e aterros; 
- Não desmate; 
- Não remova a vegetação superficial; 
- Não jogue lixo nas encostas; 
- Não desvie o caminho das águas; 

 



- Não construa às margens de rios; 
- Não estrangule o rio;  
- Não obstrua a drenagem.  
- Não construa em encostas. 
- Esteja atento para qualquer sinal de anormalidade. 
- Em caso de perigo procure ajuda na sua Associação de Moradores ou   telefone 
para a DEFESA CIVIL MUNICIPAL 

 

SINAIS DE DESLIZAMENTOS 

Mas se tudo falhar e acontecer o 
pior, esteja preparado: 
 
 

- Se você perceber que vai haver um 
deslizamento, abandone sua casa 
imediatamente e vá para lugar 
seguro. Só volte depois de passado o 
perigo; 
- Se você estiver dentro de casa 
durante um deslizamento, não tente 
sair, abrigue-se embaixo de uma 
mesa ou de outro móvel resistente; 

- Se você estiver ao ar livre durante o deslizamento, tente entrar em um prédio 
resistente, se não, enrole o corpo como uma bola e proteja a cabeça. Se estiver 
com uma criança, enrole-se à volta dela; 
- Se você ouvir um barulho de uma enxurrada descendo o morro, tente sair do 
caminho dela, subindo para partes mais altas. Se não puder, agarre-se numa árvore 
ou num rochedo. 

 

 

Os deslizamentos e as enxurradas costumam " anunciar" sua chegada. Conheça estes avisos para 

a sua proteção: 

▪ Os grandes deslizamentos são, em geral, acompanhados por um som trovejante que 

aumenta à medida que se aproxima. Além disso, o terreno se inclina e começa a se mover 

sob seus pés; 

▪ Depois de chuvas fortes e prolongadas é quase certo haver enxurradas; 

 

Antes do deslizamento começar, acontecem falhas no terreno, com os seguintes resultados:  

· Portas ou janelas empenam ou emperram de repente;  

· Aparecem rachaduras novas no reboco, concreto, tijolos ou fundações; 

· Rachaduras antigas se alargam;  

· Paredes externas e calçadas começam a se afastar do prédio; 

· Cercas, muros, postes e árvores se inclinam ou movem; 

· Aparecem água e protuberâncias na base da encosta. 


