
Prevenção de 
desastres Coloque a marca de

checagem

Tufões são ciclones tropicais que podem vir acompanhados de 
fortes ventos ou de chuvas intensas, ou de ambos, e sua velocidade 
máxima é de mais de 17 metros por segundo. Preste atenção nas 
notícias sobre os tufões e se prepare para evitar os danos.

As chuvas torrenciais concentradas são chuvas intensas que se 
concentram numa pequena zona por um curto período de tempo, e 
geralmente ocorrem ao redor do �nal da temporada das chuvas. Como é 
intempestiva e se restringe a uma pequena área, é relativamente difícil de 
prevê-las. 

Tufões

Chuvas torrenciais concentradas

Nunca saia desnecessariamente de casa!
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Nos últimos anos, algumas “chuvas intensas localizadas” e “chuvas torrenciais 
concentradas” que caem num curto período de tempo numa pequena área, têm 
causado a morte de pessoas. Estas chuvas se chamam “tempestades guerrilheiras” 
porque são difíceis de serem previstas. As características dos danos causados por estas 
tempestades guerrilheiras incluem a “inundação de rios”, “rápido aumento do volume de 
água”, “terrenos baixos sumergidos na água”, etc. 

●Principais riscos e danos provocados pelos tufões 

Tenha cuidado com as tempestades “guerrilheiras” (guerrilla gou)

●Machucar-se com os letreiros, telhas, 
cacos de vidros e outros objetos 
lançados pelo vento.
●Os telhados das garagens são levados 

pelo vento. 

●As capas das estufas são rasgadas. 
●Os andaimes das obras de construção 

que não estejam bem instaladas se 
quebram e os materiais são levados pelo 
vento. 

●Cortes nos cabos elétricos que provocam 
um blecaute. 
●Interrupção dos meios de locomoção e 

transporte, como trens, aviões, navios, 
 etc.  

O perigo se aproxima rapidamente!

Veri�que os perigos ao seu redor e suas ações!
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As zonas comerciais, os 
estacionamentos 
subterrâneos e outros são 
perigosos porque as 
entradas e saídas são 
limitadas e di�cultam 
saber o que acontece na 
superfície

O subterrâneo 
é perigoso!

Quando caem fortes 

chuvas, existe o perigo de 

se deparar com uma 

inundação na estrada (a 

estrada �ca imersa sob a 

água). 

O perigo dos 
meios de 
transporte!

Perigos previstos

A água entra subitamente ao subterrâneo
Se ocorrer uma forte chuva ou uma inundação, as águas 
entram no subterrâneo num curto período de tempo. 

As portas �cam emperradas devido à pressão da água
A pressão da água gerada pela inundação se eleva 
mais do que se imagina, e as portas não poderão ser 
abertas com facilidade. 

Todo o edifício �cará sem luz
As instalações subterrâneas �caram completamente 
sem luz devido à inundação, e impedirá o contato 
com o exterior

Perderá a visibilidade devido a intensa chuva
Quando chove muito, mesmo que utilize os 

limpadores do parabrisas, perderá a visibilidade 

frontal do seu carro. 

Perigo de inundação das estradas
Nas estradas inundadas, o motor do carro pode parar.

Impossibilitará sair do carro
As portas do carro inundado podem �car emperradas 

devido à pressão da água. 

Conheça as áreas de perigo nas chuvas intensas e nas 

inundações antes que elas ocorram, utilizando o mapa 

de perigos, etc.

Veri�que a previsão meteorológica
Veri�que a previsão meteorológica no dia-a-dia, e evite 

usar as instalações subterrâneas em dias de fortes 

chuvas e nas inundações. 

Veri�que o mapa de perigos

Dicas de evacuação

Perigos previstos Dicas de evacuação

Quando não tiver uma boa visibilidade por causa da chuva, 

não freie de repente, e reduza a velocidade lentamente. 

Não se desespere mesmo que o motor pare 
Não volte a re-ligar o motor. Coloque a chave em o� para 

evitar um choque elétrico.

Quebre o vidro para sair do carro
Mantenha sempre dentro do carro um martelo especial, 

e quebre o vidro para sair do carro.

Diminua gradualmente a velocidade do carro
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Posso me abrigar no segundo andar de casa

Tenho casa de familiares e conhecidos onde posso buscar abrigo  *Anote os dados do local de abrigo

Consulte o mapa de perigo para tomar as decisões. Coloque uma marca de checagem nos itens conferidos.

Anote os abrigos de emergência (centros comunitários, salão comunitário de Ishigase) onde possa se refugiar quando 
sejam anunciados os alertas de fortes chuvas, inundações e ventos intensos na área onde vive (consulte a página 14)

Preencha os artigos que necessita no momento de refugiar-se

Cobertor

Endereço Nome Local de contato

Remédio Objetos
de valor

*Evite sair de casa indiscriminadamente quando houver uma situação de perigo lá fora, e procure refugiar-se num lugar alto, como no segundo andar da sua casa. 

Velocidade média 
do vento (m/seg) 10 - 15 5 - 20 20 - 25 25 - 30 0 - 35 35 - 40 Mais 

de 40

Termos meteorológicos 

Impacto nas 
pessoas 

Situação do 
telhado 

Quando está 
dirigindo
um carro

Vento levemente forte Vento forte Vento muito forte Vento intenso

O ângulo das 
birutas das 
estradas �ca na 
horizontal, e sente 
que o carro é 
levado por ventos 

Sente di�culdade 
de caminhar na 
direção do vento. 
Não consegue usar 
um guarda-chuva.

Todo o telhado 
começa a sacudir. 
Os cabos elétricos 
começam a 
balançar.

Quando está em 
alta velocidade, 
aumenta a sen-
sação de ser levado 
por ventos cruza-
dos.

Não consegue 
caminhar na direção 
do vento. Algumas 
pessoas tombam. 

Os cabos elétricos 
começam a soar. Os 
letreiros e as telhas 
onduladas 
começam a se soltar.

Tem di�culdade de dirigir 
na velocidade normal. 

Não consegue �car de pé 
sem se segurar em algo. 
Há riscos de se machucar 
com os objetos que voam. 

Troncos �nos quebram e as árvores sem raízes 
produndas começam a despencar. Os letreiros 
caem e são levados pelo vento. As placas de 
trânsito �cam inclinadas.

A maioria das árvores são 
derrubadas. Alguns postes e 
lâmpadas externas tombam. 
Os muros de blocos podem 
desmonorar.

É muito perigoso caminhar na rua.

Os caminhões em movimento tombam. 

●Intensidade do vento e como sopram

●Minha casa está segura?

Registrei os dados do nível de água dos rios da cidade de Obu

 https://www.city.obu.aichi.jp/kurashi/dourokasen/kasen/1002178.html

Minha casa está na área estimada de inundação?→

 

Existem encostas íngremes perto da minha casa

Medidas contra danos causados por ventos e inundações
Medidas contra danos causados por ventos e inundações

Prevenção de desastres na comunidade local
Mapa de lugares com perigo de inundação
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