
Critérios para o anúncio do Alerta Especial
Chuvas Fortes, Tempestades, Maré Alta, Ondas Fortes, Neve Forte, Neve com Ventania
Quando há previsão de perigo que ultrapassa a expectativa do critério do “Alerta” anunciado, é anunciado o “Alerta Especial de Chuvas Fortes”, “Alerta Especial de 
Tempestade” e “Alerta Especial de Ondas Fortes”. No entanto, o Alerta Especial não está estabelecido para caso de “Inundação” porque a previsão de inundação é baseado 
nos aprox. 400 rios designados do Japão inteiro.

Quando são previstas chuvas fortes com precipitação de uma vez em várias décadas devidas aos tufões ou chuvas torrenciais,
ou quando são previstas chuvas fortes devido aos tufões com força de um em várias décadas ou ciclone extratropical do mesmo grau.

Tipo de fenômeno Critérios para o anúncio

Quando são previstas  tempestades com neve severa devido aos tufões com força de um em várias décadas ou ciclone extratropical do mesmo grau.

Devido aos tufões com força de um em 
várias décadas ou ciclone extratropical do 
mesmo grau,

quando são previstas tempestades.

Quando é prevista neve severa com queda de neve de uma em várias décadas.

quando é prevista maré de tempestade.

quando são previstas ondas fortes.

Chuvas Fortes

Tempestades

Maré Alta

Ondas Fortes

Neve Forte

Neve com Ventania

* Os anúncios dos indicadores são avaliados objetivamente baseados nos desastres de precipitação, quantidade de neve, pressão atmosférica central do tufão, velocidade máxima 
do vento, etc. ocorridos no passado.

informações sobre a evacuação etc
Nível de alerta Ação de evacuação etc informações sobre a evacuação etc

previsão meteorológica
 de desastres

Informações equivalentes aos
 níveis de alerta (exemplos)

Informações equivalentes aos nível 5 de alerta

Publicação do Ministério de Território, Infrainstrutura, 
Transporte e Turismo, Agência de Metereologia e Província de Aichi

Informação sobre ocorrência de transbordamento (hanran hasei jouhou)
alerta especial de chuvas fortes (oame tokubetsu keihou)

Informações equivalentes aos nível 4 de alerta
informação de perigo de transbordamento(hanran kiken johou)
aviso de alerta de desmoronamento
(dosha saigai keikai johou)

Informações equivalentes aos nível 3 de alerta
informação de alerta de transbordamento(hanran keikai johou)
alerta de inundação(kozui johou)
chuvas fortes(oame keihou)

Essas informações são para 
os residentes tomar como 
referência ao se refugiar.

● Q uando  o  A le r t a  Esp ec ia l  f o r  anunc iado....
Se o Alerta Especial for anunciado na área onde reside, significa que está numa situação extremamente perigosa que acontece uma vez a dezenas de 
anos. Fique atento com situação ao redor e com as informações de Instruções e Aviso de Refúgio anunciadas pela municipalidade. Tome medidas para se 
proteger refugiando-se imediatamente para o Abrigo de Emergência ou, se for perigoso sair de casa, fique no lugar mais seguro de casa.

● S obr e  as  In f o r maç õ e s  de  A le r t a  de  D e s l i z ament o  de  Ter r a

Fique atento às informações transmitidas pela municipalidade e aos desabamentos quando Informações de 
Alerta de Desabamento de Terra for anunciado. Além disso, mesmo que as Informações de Alerta de 
Desabamento de Terra não for anunciada e como há risco da ocorrência do desabamento da terra devido as 
configurações geográficas, fique atento, também, às informações de Prevenção contra Desastres ao refugiar-se.
O Area E-mail (E-mail de Alerta Emergencial) sobre Informações de Alerta de Desabamento de Terra é enviado simultâneamente da provincía de Aichi e pelo Observatório Meteorológico de Nagoya. 

Província de Aichi

Município de Anjo

Senhores cidadãos

Fluxo da transmissão de informações

Observatório Meteorológico
de Nagoya

Informações de Alerta de Deslizamento de Terra são informações anunciadas 
pela província de Aichi e pelo Observatório Meteorológico de Nagoya quando o 
risco de desabamento de terra aumenta durante o Alerta de Chuva Forte.

● I n f o r m a ç õ e s  d e  i n u n d a ç õ e s  d e  r i o s
Quando o nível de água aumenta e há risco de inundação, o Ministério de Território, Infraestrutura, Transporte e Turismo anuncia o nível de 
água do rio, que é levado ao conhecimento público através da mídia. 

Ministério de Território,
Infraestrutura, Transporte

e Turismo

Senhores cidadãos Nível de água normal

Nível com risco de ocorrência de inundação

Nível de referência para o refúgio

Nível para a Equipe de Auto-Proteção Aquática
se mobilizar

Nível para a Equipe de Auto-Proteção Aquática
se preparar

▶ Informação da Ocorrência de Inundação

▶ Informação de Perigo de Inundação

▶ Informação de Alerta de Inundação

▶ Informação de Aviso de Inundação

A água transborda

Nível de risco de transbordamento

Nível de avaliação para refúgio

Nível de cautela de transbordamento   

Nível de vigia pela Equipe de Auto-Proteção Aquática (informação não divulgada )

Tipos do nível de água e informações

TV, rádio, internet, etc.

Fluxo da transmissão
de informações

● Av is o s  e  a la r me s  s ob r e  c huvas  f o r t e s  e  inundaç õ e s
Nos casos abaixo, são anunciados “Aviso” ou “Alerta” pela Agência Meteorológica. E, quando há previsão de chuvas torrenciais 
que ultrapassam a expectativa do critério do alerta anunciado com risco de um desastre natural grave, o “Alerta Especial” é 
anunciado para o chamamento à vigilância máxima. A informação do “Aviso”, “Alerta” e “Alerta Especial” é transmitido para as 
instituições governamentais tomarem medidas para prevenção de desastres e aos cidadãos através da municipalidade e da mídia.  

Em caso de chuvas fortes, etc. vamos verificar as últimas informações de Aviso, Alerta e Alerta Especial através da TV, rádio, etc. Além disso, é possível a verificação através do serviço telefônico da NTT, 
discagem “177” ou pelo site da Agência Meteorológica (http://www.jma.go.jp/) * Sobre o volume de referência da água da chuva, etc quando for anunciado o aviso ou alarme na Cidade de Anjo, é possível 
saber na web site da Agência Meteorológica do Japão.

Além desses alertas, o Observatório Meteorológico pode anunciar a “Informação de Registro de Chuva Forte em Curto Período de Tempo” quando for registrado uma fortíssima 
chuva que raramente ocorre. Se este alerta for anunciado, significa que há uma grande possibilidade de ocorrência de algum desastre nas proximidades.

Aviso de Chuvas Fortes e Inundações Alerta de Chuvas Fortes e Inundações

É anunciado quando há risco de inundação ou 
desabamento de terra devido a chuvas fortes.

É anunciado quando há risco de transbordamento de água 
do rio, prejuízo ou rompimento do dique devido a chuvas 
fortes, chuvas de longo tempo ou água de neve derretida. 
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É anunciado quando há risco de ocorrer desastres 
graves como inundações ou desabamento de terra 
devido a chuvas fortes.

É anunciado quando há risco de ocorrer desastres graves como 
transbordamento de água do rio, prejuízo ou rompimento do dique devido 
a chuvas fortes, chuvas de longo tempo ou água de neve derretida.

Alerta Especial de Chuvas Fortes
Há riscos de ocorrer desastres Há riscos de ocorrer desastres graves

É anunciado quando há previsão de chuvas fortes e 
precipitação extremamente alta, evento que ocorre uma 
vez a cada dez anos, devido a tufão, Pressão Atmosférica 
Baixa, chuva intensiva forte ou chuvas fortes.

Nível de perigo muito mais alto que o "alarme"

O Alerta Especial não está estabelecido para caso de “Inundação” 
porque a previsão de inundação é baseado nos aprox. 400 rios, 
como o Yahagi, do Japão inteiro. 

Mesmo que o "alarme especial" não seja anunciado, podem ocorrer danos graves.
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* Referência do documento da Agência Meteorológica do Japão

※１　As informações poderão não ser anunciadas na ordem dos níveis 1 a 5. A situação pode alterar subitamente.

Site de informação sobre desastres naturais do Gabinete do Governo

De 10 a 20 mm De 20 a 30 mm De 30 a 50 mm Acima de 80mmDe 50 a 80mm

Formam poças de água e fica 
difícil escutar a voz das 
pessoas. Se a chuva continuar 
por muito tempo é necessário a 
cautela.

Chuva muito forte. Chove tão forte 
que acaba se molhando mesmo 
estando debaixo do guarda-chuva. 
É preocupante a ocorrência de 
inundação de rios pequenos e de 
desabamentos de encostas.

Chuva pesada. Desabamentos 
de montanhas e encostas 
podem facilmente acontecer. O 
controle de restrição de ruas é 
realizado. Prepare-se para o 
refúgio.

Chove como uma cachoeira e a 
sua volta fica esbranquecido pelo 
borrifo da chuva. Chove tão forte e 
vários desastres ocorrem e cerca 
da metade das pessoas que estão 
dormindo acordam com o barulho. 

Sentirá uma sensação sufocante 
para respirar. É necessário uma 
cautela rigorosa pois a 
probabilidade da ocorrência de 
desastre de grande escala pode 
acontecer devido a chuva forte.

Chuva moderadamente forte

Nível 5 de alerta

Chuva forte Chuvas pesada Chuva muito pesada Chuva torrencial

● In t ens idade  e  C ar ac t e r í s t i c a  da  Chuva  (p r ec ip i t aç ão  p o r  ho r a)

● Informes por nível de alerta sobre a previsão meteorológica de desastres e informações sobre a evacuação
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Está ocorrendo uma catástrofe. 
Faça todo o possível para proteger a vida.

Informação sobre ocorrência de transbordamento 
(hanran hasei jouhou)
※2 Anúncio of icial, dentro das possibil idades, quando há conf irmação da 
ocorrência de desastre natural.(Anúncio oficial do Município de Anjo.）

Nível 2 de alerta
Observe o mapa de perigo (hazard map) etc., se 
prepare e tome a iniciativa de refugiar.

Aviso de Chuvas
Aviso de Inundações,etc
 (Anúncio Agência de Metereologia)

Nível 1 de alerta
Aumentar os preparos para os desastres naturais. Informações de aviso antecipado

Nível 4 de alerta
Refugiem-se todos

Refugiem-se para os locais de abrigo. 
Se houver perigo na rota até o local de abrigo 
público, fuja para o lugar mais seguro dentro de 
casa.

RECOMENDAÇÃO DE REFÚGIO; ORDEM DE 
REFÚGIO (emergência)
※3 Conforme a situação da região será emitido informações oficiais 
de caráter emergencial e ainda repetitivas, recomendando o 
refúgio, etc.

（Anúncio oficial do Município de Anjo.）

Nível 3 de alerta
Refúgio dos idosos e outras pessoas

Pessoas com dificuldades de refugiar, como os 
idosos, portadores de deficiência físicas, crianças 
etc. e as pessoas que as auxiliam, refugiem-se.
As outras pessoas, se preparem e acompanhem.

PREPAREM-SE PARA REFUGIAR; IDOSOS E 
OUTROS, COMECEM O REFÚGIO
 (Anúncio oficial do Município de Anjo.）


