
Coloque a marca de
checagem

Prevenção de 
desastres

Para conhecer o grau de risco de sua casa sofrer os danos causados por ventos 

e inundações, utilize o mapa de perigos. Por exemplo, o Mapa de Lugares com 

Perigo de Inundação indica em diferentes cores o grau dos riscos de acordo 

com a profundidade de inundação prevista. Con�ra os mapas de perigos e 

certi�que-se do nível dos perigos ao redor da sua casa. 

No entanto, as informações dos mapas de perigos são previsões baseadas em 

“suposições especí�cas”.  Apesar da importância de utilizá-los para aumentar a 

consciência sobre a prevenção de desastres, é perigoso depender somente 

deles. Numa emergência, o importante é saber julgar o perigo por si mesmo. 

●Grau estimado de danos na área onde se 
localiza sua casa

●Localização dos lugares de refúgio e a rota até 
esses locais (consulte as páginas 24 a 25)

●Veri�car pessoalmente, caminhando pelas rotas 
para os lugares de refúgio e certi�car-se de 
outros lugares perigosos (muro de blocos, becos 
estreitos, etc.) num eventual desastre

  Nas chuvas intensas e tufões, a Agência Meteorológica e as estações meteorológicas locais anunciam diversas informações meteorológicas. 

Compreenda os tipos e o conteúdo das informações meteorológicas, e procure ouvir as previsões meteorológicas na sua vida cotidiana.

Quando é anunciado um alerta na cidade de Obu, os moradores podem se refugiar voluntariamente nos centros comunitários ou no salão 
comunitário de Ishigase que se convertem em bases de prevenção de desastres.

Até certo ponto, os tufões e as fortes chuvas são previsíveis, no entanto não se descuide. 

Prepare-se e aja adequadamente. 

A coleta de informações é a medida básica contra os danos causados por ventos e inundações 

Conheça o grau de risco da sua casa sofrer os danos causados por ventos e inundações

Dicas de prevenção de danos causados por ventos e inundações dentro e fora de casa

Está preocupado pelos danos?

As “áreas de risco de deslizamento de terra” e as “áreas especiais de 

risco de deslizamento de terra” são áreas designadas e anunciadas 

pelo governo local. Veri�que estas áreas de risco de deslizamento de 

terra no mapa de perigos. 

Conheça as áreas de risco de deslizamento de terra
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Calhas 
Veri�que se as ligações das calhas não 
estão deslocadas, se a tinta não está 
descascada, e se não estão deterioradas. 
Mantenha-as limpas para que não 
�quem obstruídas por folhas e areia. 

Muro de blocos
Reforce as 
rachaduras e as 
partes dani�cadas.

Sarjetas
Retire o lixo e areia das sarjetas 
para melhorar a drenagem de 
água de chuva.

Venezianas
Reforce-as se estiverem frouxas 
ou soltas. 

Sacadas
Coloque os vasos de plantas, 
varais de roupa e outros 
objetos que podem voar para 
dentro de casa. 

Plantas
Veri�que periodicamente se os 
galhos das árvores não se 
estendem além do seu terreno.

●Alerta de ocorrência de desastre 

●Alerta de precaução de deslizamento de terra

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・●Alerta

●Alerta preventivo

●Alerta especial

Emitido quando há risco de ocorrer um 
desastre

・・・・・・・・・・・・・・

・・・

・・・・・・

Emitido quando há risco de ocorrer um 
grande desastre
Emitido quando há previsão de ocorrer um 
desastre de grande proporção que ocorre 
com frequência de décadas

Emitido quando há risco de ocorrer um deslizamento de 
terra

Emitido quando ocorre um transbordamento dos rios

Preste atenção na notícias 
meteorológicas e alertas divulgados pela 
Agência Meteorológica através da TV, 
rádio e outros meios.

Evite sair de casa. Quando for sair, não 
se aproxime de lugares perigosos. 

Reforce os vidros das janelas, 
tampando-as com ripas do lado de fora, 
colando �tas crepe em forma de xis, etc.

Cuidado com os terrenos indicados abaixo～ Veri�que em que lugar se localiza sua casa～

Os terrenos que sofreram inundação por fortes chuvas no passado, 
podem sofrer os danos causados por chuvas intensas daqui para 
frente também. Veri�que a seção “Resultado de Chuvas Intensas de 
Tokai” no Mapa de Lugares com Perigo de Inundação (páginas 24 e 
25). 

Terrenos que sofreram inundação

As inclinações íngremes com mais de 30 graus e 5 metros de altura 
são susceptíveis ao deslizamento de terra devido às chuvas 
intensas, e são designadas “áreas com terreno inclinado com perigo 
de desmoronamento”. Veri�que no Mapa de Lugares com Perigo de 
Inundação (páginas 24 e 25).

Terrenos com inclinação íngreme

Reforce os vidros das janelas２ Ouça as notícias 
meteorológicas1 Não saia de casa 

desnecessariamente3

São as áreas onde existe o perigo de haver um 
deslizamento de terra.

●Assim que seja anunciado o alerta de risco de 
deslizamento de terra, refugie-se imediatamente.

Áreas especiais de risco de deslizamento de terra

Dentro das áreas de deslizamento de terra, são aquelas áreas 
onde as casas podem ser destruídas, e que oferecem perigo de 
vida aos moradores.

●Assim que seja anunciado o alerta de risco de deslizamento de 
terra, refugie-se imediatamente.
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Telhado
Veri�que se há telhas trincadas, 
rachadas, deslocadas e soltas. 
Veri�que se as telhas onduladas, se 
estão dobradas ou soltas.

Os principais tipos de informações meteorológicas

Pontos a veri�car no mapa de perigos

Áreas de risco de deslizamento de terra

Paredes externas
Veri�que se não há rachaduras na 
parede de argamassa, e se não há 
deterioração e placas soltas nas 
paredes de ripas. 

Vidros das janelas
Veri�que se os vidros não estão 
trincados e se não há folgas nos 
batentes das janelas.

Dentro de casa
Prepare lanternas, rádio portátil e 
outros artigos para se precaver contra 
um blecaute, e se prepare para 
refugiar-se. 

https://maps.pref.aichi.jp/

■Mapa de Aichi

Garagem
Instale a garagem num local de pouca 
in�uência do vento, considerando sua 
direção, e reforce-a com telhado e 
pilares de sustentação.

Medidas contra danos causados por ventos e inundações

Preparando-se contra os ventos e as inundações no cotidiano

Medidas contra danos causados por ventos e inundações
Prevenção de desastres na comunidade local

Mapa de lugares com perigo de inundação
M
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