


COLAPSO DE ESTRUTURAS

Chama-se colapso de estruturas à queda de diques, pontes, viadutos e rutura de barragens, 
sendo esta última a mais preocupante, pois pode afetar muitas vidas humanas e causar 
prejuízos materiais.

Rutura de barragem

Mais uma vez é muito importante prevenir. Deve informar-se junto dos Serviços Municipais 
de Proteção Civil, para saber se mora numa zona que pode ser afetada pelo colapso de 
uma barragem. É importante conhecer as medidas de autoproteção e seguir em caso de 
ocorrência as seguintes recomendações:

Antes de uma emergência:

- Saber quais as zonas que podem ser afetadas;
- Conhecer os diferentes sinais de aviso e o que cada um implica;
- Aprender a interpretar os níveis de cheia e que tipo de inundação pode provocar;
-	 Definir	com	os	nossos	familiares,	em	caso	de	evacuação,	qual	o	percurso	a	seguir	e	

fazer uma pequena lista do que levar;
- Conhecer os locais de abrigo;
- Ver quais os pontos altos que existem perto de casa ou da escola para refúgio.

Durante uma emergência, deve-se:

- Manter a calma;
- Prestar atenção às indicações da Proteção Civil;
- Não ocupar as linhas telefónicas. Usar o telefone só em caso de emergência.



É importante saber:

- O nível de inundação esperado e a necessidade de evacuação;
- A localização dos abrigos de emergência;
- Onde esperar pelo transporte para evacuação (caso seja possível);
- Quais os percursos de acesso aos abrigos ou aos transportes e quais os horários de 

partida;
- A existência de estradas cortadas;
- O que levar para os abrigos;
- A localização de centros médicos de assistência.

Em situação de evacuação:

- Soltar os animais domésticos que não puder levar;
- Desligar a água, o gás e a eletricidade;
- Manter a calma e respeitar as orientações que forem transmitidas pela Proteção Civil;
- Não perder tempo. Dirigir-se o mais rapidamente possível para os locais de abrigo;
- Levar uma mochila com o indispensável;
- Estar atento às pessoas que o rodeiam. Tentar dar apoio aos irmãos mais novos, aos 

idosos e às pessoas com necessidades especiais.

Após a ocorrência:

- Regressar a casa só depois da Proteção Civil dar essa indicação;
-	 Verificar	o	estado	da	habitação	e	se	a	mesma	ameaça	ruir,	não	entrar;
- Não pisar nem mexer em cabos elétricos;
- Calçar sapatos fortes e se possível usar luvas de proteção;
- Deitar fora a comida e os medicamentos que estiveram em contacto com a água, 

podem estar contaminados;
-	 Verificar	o	estado	das	substâncias	inflamáveis	ou	tóxicas	que	existam	em	casa;
- Começar a limpeza da casa pela dispensa e zonas mais altas;
- Beber sempre água fervida ou engarrafada, a água canalizada pode estar 

contaminada;
- Não sair de casa para visitar os locais mais atingidos;
- Continuar atento aos conselhos da Proteção Civil;
- Facilitar o trabalho das equipas de limpeza da via pública.


