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As diversas informações nem sempre serão divulgadas obedecendo a sequência dos níveis de alerta 1 a 5. É possível que a situação mude repentinamente.
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Informações sobre Evacuação e Informações
Meteorológicas para a Prevenção de Desastres

Vamos conhecer os locais perigosos e os abrigos!
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Tipos de Desastres de Movimento de Massa

Sinais de Desastres de Movimento de Massa

Conheça os tipos e os sinais dos desastres de movimento de massa e comunique à prefeitura se 
perceber algum fenômeno precursor.

“Desmoronamento” é um desastre em 
que sedimentos caem repentinamente de 
uma encosta íngreme esmagando casas 
e rodovias.

"Corrida de Massa" é um desastre em 
que um grande volume de sedimentos 
desce junto com a água arrastando casas 
e rodovias.

"Deslizamento" é um desastre em que o 
terreno todo começa a deslizar levando 
casas e rodovias.
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Informações sobre
Evacuação

Informações
Meteorológicas

Surgiram rachaduras!

Começou a jorrar água
da nascente!

O nível da água
diminuiu!

O rio ficou turvo!

Estão caindo pedras!

A água do poço
ficou turva!

Parou de sair água
da nascente!

Ouço estrondos
da terra!

Desmoronamento Corrida
de Massa

Deslizamento
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Informações sobre a 
ocorrência do desastre *1

Ordem de Evacuação 
(Emergência) *2

Preparação de Evacuação / Início 
da Evacuação de Idosos, Etc.

Recomendação de Evacuação
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Informações sobre Evacuação, Etc. Informações Meteorológicas
para a Prevenção de Desastres

Procure conhecer os locais perigosos onde há risco de 
ocorrer desastres de movimento de massa e verifique com 
antecedência os abrigos a serem utilizados   quando tais 
desastres ocorrerem. E também converse regularmente em 
casa ou na comunidade sobre o assunto para que, em caso 
de emergência, vocês possam tomar rapidamente medidas 
de evacuação com base em seus próprios julgamentos.  

O desastre já ocorreu. Todos devem 
tomar as medidas que forem 
melhores para salvar suas vidas.

As pessoas devem se preparar 
para a evacuação e confirmar, 
através do Mapa de Perigo, etc., as 
próprias medidas de evacuação.
Reforçar a conscientização e o 
preparo psicológico para os 
desastres.

Estas informações devem servir 
de referência aos moradores para 
que tomem medidas de 
evacuação de forma voluntária.

● Informação de ocorrência 
de transbordamento

● Aviso de alerta especial 
de chuvas fortes Etc.

● Informação de perigo de 
transbordamento

● Informação de alerta de 
desastre de movimento 
de massa Etc.

● Informação de alerta de 
transbordamento

● Aviso de alerta de 
inundação Etc.

As pessoas que necessitam de 
tempo para evacuar (idosos, 
pessoas com deficiência, bebês, 
etc.) e aquelas que as apoiam 
devem evacuar. As demais pessoas 
devem estar preparadas para a 
evacuação.

Todos devem sair imediatamente de 
locais perigosos e se refugiar em 
locais de evacuação. Se considerar 
que há perigo no trajeto até os 
abrigos públicos, evacuar para um 
local seguro nas proximidades ou 
para um ponto mais seguro dentro 
de sua casa.

*2 Emitida quando a evacuação for instada em 
caráter emergencial ou repetidamente, 
conforme a situação local.

*1 Serão emitidas informações na 
medida do possível quando for 
sabido que um desastre está de fato 
ocorrendo.


