
 

 

 

 

Diferentes do terremoto cuja sua ocorrência 

é de difícil previsão, os tufões (taifü) e 

chuvas torrenciais (göu) são relativamente 

fáceis de se preverem, por este motivo 

tende-se a descuidar, todavia a sua força é 

incalculável. Portanto, é fundamental 

estarmos preparados suficientemente para a 

sua vinda, e se o tufão ou a frente se 

aproximar fique atento às emissões de alerta (keihö) ou de cuidado 

(chüihö) fornecidas pelo observatório meteorológico.  

 

 

 

    

 

(1) Parede externa : 

 

.Se não há rachaduras na parede de argamassa (morutaru). 

.Se não está descolada. 

 

(2) Telhado : 

 

.Se a telha não está com rachaduras, quebrada, deslocada ou 

descolada.   

.Se a antena de televisão, aquecedor solar de água, etc., estão 

firmemente fixados. 

 

(3) Vidros das janelas : 

 

.Se não há rachaduras e se a sua armação está firme.     

 

(4) Venezianas externas (amado) : 

 

.Se não está frouxa ou solta. 

 

(5) Valas e canaletas : 

 

.Se não está entupida com folhas ou lamas. 

.Se a parte de junção não está solta ou corroída. 

 



(6) Muros : 

 

.Se o muro de blocos não está danificado ou com rachadura. 

.Se o muro de madeira não está apodrecido, solto ou balançando. 

 

(7) Outros : 

 

.Verificar se não há problemas no telhado, pilar e na parede externa 

da garagem ou depósito. 

.Se o botijão de gás a propano está firmemente fixado. 

.Verificar as árvores do quintal e os vasos de plantas. 

.Se for loja, verifique se as placas e as máquinas de vendas (jidö 

hanbai-ki) não estão balançando. 
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(5) 

Preste atenção às informações 

meteorológicas de rádio e televisão.  

Prepare-se para interrupção no 

fornecimento de energia elétrica, 

deixando a disposição lanterna e rádio 

portátil.  

Deixe preparada a mochila de 

emergência.  

Se estiver na rua, volte para a casa 

rapidamente, comunique-se com os 

familiares que estiverem trabalhando e 

prepare-se para a emergência. 

Prepare-se para inundação, movendo os móveis e outros objetos para 

um lugar mais seguro.  

(6) Assegure alimentos e água potável para alguns dias. 

(7) Se estiver num local perigoso, esteja preparado para poder se 

refugiar a qualquer momento. 

 

 

 

No momento de enchente normalmente evita-se o refúgio, 

mas há casos em que necessitamos sair andando pelas 

águas, neste caso tome cuidado com os seguintes 

detalhes e proceda com muita cautela. 

 

 

(1) Profundidade de água possível de se caminhar 

 

O limite de profundidade possível de se caminhar na 

água é em torno de 70 cm para o homem e 50 cm para mulher. 

Se a profundidade atingir o quadril já é arriscado, 

devendo-se esperar o resgate nos lugares altos.     

 

 

(2) Calçados      

 

Jamais deve andar descalço e botas 

também não são recomendáveis. Tênis com 

cordões que permitem ser amarrados 

firmemente são os mais aconselháveis.  



 

(3) Tome cuidado com o caminho!      

 

Não se sabe o que há debaixo d’água, 

portanto verifique os arredores do 

seu pé com uma vara comprida 

assegurando o seu caminho. 

 

 

 

 

(4) Se estiver na rua procure andar no centro! 

 

Para andar numa rua inundada, evite caminhar na parte 

lateral onde há valeta e procure caminhar no meio da 

rua. 

 

 

(5) Amarrem-se com uma corda!      

 

Para não se perderem no momento do 

refúgio, amarre os corpos mutuamente com 

uma corda. Tomem cuidado principalmente 

com as crianças. 

 

 

 

(6) Garanta a segurança de crianças e idosos!       

 

Se há uma pessoa idosa ou com deficiência física, carregue-a sobre as 

costas e se refugiem. Se for uma criança pequena coloque uma bóia e 

em caso de bebê utilize algo como banheira de bebê.   

 

 

 


