(Em Yaizu)

O Terremoto de Toukai está previsto
a ocorrer com uma intensidade de 8
graus na escala Hischter. Nas regiões
menos resistentes, espera-se que os
tremores atinjam as escalas de 6 (forte)
a 7 graus na escala Shindo.
As estimativas apontam os seguintes
números, como resultado do desastre:
283 mortes, 755 feridos e 8.507
residências destruídas.

Região de abalo sísmico estimado para o
Terremoto de Toukai

1) Os danos e restabelecimento da Linha Vital
Restabelecimento
de emergência

1 semana

1 mês

Eletricidade, por volta de 6 a 12 dias
Telefone, por volta de 12 dias

Restabelecimento

Água, esgoto e
gás urbano

No Terremoto de Hanshin-Awaji, a eletricidade levou 7 dias, os telefones 15, e
o gás urbano e água cerca de 3 meses para ser restabelecido.

2) O tempo de chegada e altura máxima do "Tsunami"

As Municipalidades locais possuem informações referentes às regiões
com risco de maremoto
("Tsunami") e desmoronamentos. Existem
também Municípios que
têm mapas denominados "hazard maps",
Uchiura
que contêm informações
. Altura máxima
sobre os locais de risco.
Numazu
do "Tsunami"
Tagonoura
Shimizu

Omaezaki
Hamanakokiga
1.9m

Fukude
3.5m

Yaizu

4.8m

3.1m

3.8m

Ito

3.2m

3.0m

Toi

3.6m
5.7m

Matsuzaki

até 5 minutos
15 minutos

6.0m

5.2m

. Tempo de chegada
da primeira onda
10 minutos

5.4m

Mera

4

Atami

9.3m

Shimoda
5.0m

20 minutos
25 minutos
30 minutos
35 minutos

Caso esteja próximo ao mar, e sinta o tremor

(mesmo se o tremor seja leve, mas por um longo período)

Quando houver o alerta de risco de
"Tsunami"
(Tsunami Keihou)

Quando houver o aviso de risco de
"Tsunami"
(Tsunami Chuuihou)

Quando houver a Declaração de Alerta
(Keikai Sengen)

Caso ocorra um terremoto súbito, o "Tsunami" chegará em minutos.
Não haverá tempo para esperar por avisos e indicações. Refugie-se,
imediatamente, para locais altos.

Esteja preparado no dia-a-dia, participando dos treinamentos de refúgio e
conhecendo as vias e o tempo necessário para a fuga.
(*sempre refugie-se a pé)
Lembrete:

- Os "Tsunamis" costumam vir repetidamente. Nem sempre a primeira onda é a maior.
- Mesmo depois do maremoto, ainda existe perigo. Não se aproxime do mar por um bom tempo.
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