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※1  As informações do alerta nivel 5 talvez não seja anunciada, pois a Prefeitura local de cada cidade não 
consegue confirmar todas situações de cada desastre no instante que está a ocorrer. 
※2  A ORDEM DE EVACUAÇÃO será anunciada no lugar da antiga “recomendação” para evacuar. 

※3  Para o nível 3 de alerta: As pessoas que não são idosas e não tem deficiência, dependendo da situação 
poderão evitar algumas atividades rotineiras, se preparar para a evacuação ou evacuar de forma 
indepêndente se sentir que há algum perigo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nível de 
alerta 

4 

A partir do dia 20 de maio de 2021 
EVACUE COM O ALERTA NÍVEL 
4 da ORDEM DE EVACUAÇÃO 

A antiga “recomendação” de 
evacuação fora abolida 

・Ordem de evacuação (emergência)

・Recomendação de evacuação

Preparação para evacuar /
Evacuação de Idosos e deficientes※3

Chuva pesada, Inundação ou Alerta de
aumento de nível do mar
(Agência meteorológica)

Informação de cuidados iniciais
(Agência meteorológica)

Informação da ocorrência de um desastre
(Anunciado após confirmar a ocorrência)

Nível de
alerta NOVA informação de evacuação

5 Emergência:
Garanta a segurança※1

4 Ordem de Evacuação※2

3 Evacuação de Idosos e deficientes※3

2
Chuva pesada, Inundação ou Alerta de

aumento de nível do mar
(Agência meteorológica)

1 Informação de cuidados iniciais
(Agência meteorológica)

<EVACUE COM O ALERTA NÍVEL 4 da Ordem de Evacuação>

Antiga forma de informar a 
necessidade de evacuação 

Ocorrência de 
algum  
desastre ou 
Iminência  

Alto risco de 
acontecimento 
de um desastre 

Risco de 
acontecimento 
de um desastre 

Piora das 
condições 
meteorológicas 

Risco de piora 
das confições 
meteorológicas 

Nível de alerta 5 
Quando não conseguiu 
evacuar para um local 

seguro e a vida está em 
perigo. 

Não espere o anúncio de 
Emergência: Garanta a 

segurança, nível 5! 

A “recomendação” de 
evacuação será abolida. 

A partir de agora, evacue 
todas as pessoas para um 
local seguro com o nível 

de alerta 4 Ordem de 
evacuação 

Idosos e deficientes que 
necessitam de mais tempo 
para evacuar, se dirija para 

um local seguro com o 
nível de alerta 3 

Evacuação de Idosos e 
deficientes 

Gabinete de prevenção de desastres da agência do corpo de bombeiros do Japão 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Mas o que eu 
devo fazer em 

caso de
『Evacuação』? 

Não é somente ir até a 
escola ou espaço público. 
『Evacuar』é『evitar』a

『dificuldade』. Veja 
abaixo as 4 atitudes. 

Escolas 

Evacuar para um abrigo quando o 
setor público ordenar 

Evacuar para uma casa segura de 
um parente ou conhecido 

Evacuar para um hotel ou pousada 
Japonesa (ryokan) segura 

Garantir a segurança ficando na 
própria residência 

Espaço público 

O que levar? 
-Máscara 
-Álcool em gel 
-Medidor de temperatura 
-Chinelo 
ETC Casa de parente 

ou conhecido 

Deixe conversado com eles 
sobre a possibilidade de se 
abrigar na casa deles em caso 
de desastres naturais. 

※Verifique no mapa de 
perigo se realmente é 
seguro o local 

Deixe 
decidido / 
pensado 

como agir 
nessa hora 

Se faz necessário o 
pagamento da diária do 
local. Deixe reservado 
antecipadamente. 

Hotel 

Pousada ※Verifique no 
mapa de perigo 
se realmente é 
seguro o local 

Se faz necessário verificar no 
mapa de perigo as『3 condições』 
abaixo para confirmar que é 
seguro ficar em casa 

A linha - - - no desenho indica a 
suposição de profundidade máxima 
de inundação 

 
Aqui é seguro! 

※Para as localidades que tem o 
perigo de desastre de sedimento 
de terra, a regra é que evacue e 
não fique em casa 

 

Se verificar as『3 condições』, mesmo tendo o perigo de inundação é possível ficar em casa e garantir a segurança 

Durante a chuva forte, é perigoso se locomover, inclusive de carro. Se inevitávelmente necessitar ficar 
dentro do carro, verifique cuidadosamente a situação de alagamento ao seu redor 

※➊A área de suposição de inundação e de desabamento de casa etc ou o ➌Tempo necessário para a água baixar (Duração da 
inundação) talvez não esteja descrita no mapa de perigo, contate a Prefeitura de Oda para saber 

 

 

➊Se estiver ou não na Área de suposição de 
inundação e de desabamento de casa etc  

Há a 
probabilidade de 
desabar o edifício 
de madeira pela 
velocidade do 
fluxo 

Há a 
probabilidade do 
edifício inteiro 
desabar quando 
o solo abaixo da 
casa sofre 
deslizamento 

 

➋O local do abrigo é mais alto do que a 
profundidade de inundação 

 

 

➌É possível esperar a água baixar, 
há água e alimento suficiente 
(Se for insuficiente......) 

 

De 5m até menos que 10m 
(água no chão, mas não chega no teto)  

De 3m até menos que 5m 
(água no chão, mas não chega no teto)  

De 0.5m até menos que 3m 
(água no chão, mas não chega no teto)  

Menos que 0.5m 
(água no chão, mas não chega no teto)  

Há a probabilidade de não 
conseguir garantir toda a água, 
alimentos, remédios e também 
pode faltar luz, gás, água 
encanada, o banheiro pode não 
funcionar mais. 


