
Mapa de área de risco de inundação do reservatório Taishou ike  
Área prevista de inundação

Este mapa de área de risco indica as áreas com grande possibilidade 
de ocorrer inundações no caso de rompimento do dique do 
reservatório  devido à tempestade ou terremoto. 
E também, está descrito a profundidade máxima de inundação no 
caso de ocorrer o rompimento do dique quando o reservatório estiver 
totalmente cheio. 
No caso de haver anormalidades no reservatório, ou haver o aviso de 
recomendação de evacuação pelo município, solicita-se refugiar-se 
rapidamente. 
Contudo, a área real de ocorrência de inundação poderá diferir da 
área prevista de inundação. 

Redigido em Março/2020

Contato de emergência

Socorro, etc. Comunicação de emergência ao Quartel de Bombeiros 119

Comunicação de ocorrência de desastres No caso de refúgio voluntário
Setor de Medidas de Prevenção de Desastres de Toyokawa

Contato com relação à administração de reservatório
Setor de Assuntos Agrícolas do Departamento Industrial de Toyokawa

Guia de uso

Haverá a possibilidade da água 
penetrar na rachadura do dique, e 
causar o rompimento.

Se houver a penetração da água do 
reservatório e de chuva no dique, 
haverá a possibilidade de ocorrer o 
rompimento do dique e causar o 
deslizamento de terra em áreas 
inclinadas. 
E também, no caso de ocorrência de 
terremoto, haverá a possibilidade de 
ocorrer o deslizamento de terra em 
áreas inclinadas devido ao abalo do 
dique, e em consequência disso, 
poderá causar o rompimento do dique.

Haverá a possibilidade de ocorrer o 
rompimento do dique se houver o 
transbordamento da água do 
reservatório, raspando-se as terras da 

área inclinada devido à chuva forte.

Estrada nacional

 Estrada regional

 Estrada de transporte  
 de emergência

  Rios/Hidrovias

Pontes

Área de risco especial de  
deslizamento de terra 
(área de inclinação  
íngreme)

Área de risco de  
deslizamento de terra 
(área de inclinação  
íngreme) 

Horário de chegada

Creche municipal

Área de risco especial de 
deslizamento de terra  
(fluxos de detritos) 

Área de risco de  
deslizamento de terra  
(fluxos de detritos)

Área de risco devido aos  
fluxos de detritos dos rios

Após 1 minuto do  

rompimento do dique

Após 3 minutos do 

rompimento do dique

Após 5 minutos do 

rompimento do dique

Atenção 1: os dados de áreas de risco de deslizamentos de terra e área de risco devido aos fluxos de detritos dos rios são de 24/Janeiro/2020. 

Devido às verificações posteriores, poderá haver alterações na quantidade e extensão em tais áreas.


