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Área de inundação prevista devido ao 
transbordamento no ponto ②
Área de inundação prevista devido ao 
transbordamento no ponto ②

Área de inundação prevista 
devido ao transbordamento 
no ponto ①

Área de inundação prevista 
devido ao transbordamento 
no ponto ①
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Área de inundação 
estipulada
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prevista devido ao 
transbordamento 
no ponto ③

Área de inundação 
prevista devido ao 
transbordamento 
no ponto ③

(Junção das áreas de inundação previstas dos pontos ① a ③)

①Devido às fortes chuvas, começam a surgir 
inundações de pequeno porte devido ao 
transbordamento de esgotos e hidrovias.

②Devido a continuidade das fortes chuvas, os rios 
de grande porte, como o Echigawa e o Hinogawa 
transbordam e causam grandes danos.

③Devido a continuidade de chuva, o volume de água 
do Lago Biwa aumenta e inunda suas márgens.

O volume de água aumenta ainda mais
O volume de água aumenta ainda mais

O volume de água aumenta
O volume de água aumenta

　3-1 Danos causados por inundações na cidade de Higashi-Omi　3-1 Danos causados por inundações na cidade de Higashi-Omi

Na cidade além dos grandes rios como o Echigawa e o Hinogawa, temos muitos 
rios pequenos e médios que desembocam no Lago Biwa (Biwako). Boa parte dos 
r ios que desembocam no Lago Biwa são curtos e estão propensos a 
alagamentos temporários por causa da declividade brusca e por possuirem o leito 
mais alto que os terrenos ao redor, motivado pela sedimentação do material de 
erosão trazidos das montanhas. Por isso, estima-se que caso haja quebra em 
suas barragens os danos sejam grandes. 
Este mapa de perigo representa simulações feitas pela província e pelo país. 
Tenha conhecimento dos riscos que uma forte chuva pode causar e esteja 
preparado para um caso de emergência.

Denominamos " transbordamento interno"quando o sistema de 
drenagem (esgoto e hidrovias) não suporta o volume de água das 
chuvas, ocasionando a falta de escoamento e o transbordamento.

Denominamos "transbordamento externo" quando um grande 
aumento no volume das águas dos rios ocasiona uma inundação 
pelo transbordamento ou quebra de suas barragens.

Inundações causadas pelas chuvas fortesInundações causadas pelas chuvas fortes Mapa do Grau de Segurança da LocalidadeMapa do Grau de Segurança da Localidade

Inundações que podem ocorrer na cidadeInundações que podem ocorrer na cidade

É possível ter uma idéia do transbordamento dos rios (de 
grande porte) considerando o transbordamento interno.

Mapa de Segurança da Localidade

Imagem de uma inundação causada por rios e pelo Lago Biwa (Biwako)Imagem de uma inundação causada por rios e pelo Lago Biwa (Biwako)

Diferença entre o Mapa de Segurança da Localidade e o Mapa Regional de Simulação de InundaçãoDiferença entre o Mapa de Segurança da Localidade e o Mapa Regional de Simulação de Inundação

É possível ter uma idéia da maior área de inundação 
prevista para os rios em questão.

Mapa Regional de Simulação de Inundação

O Mapa de Segurança da Localidade, elaborado baseado na portaria do governo provincial, considera não só os 
principais rios, mas também os pequenos e médios rios, os canais de irrigação e demais hidrovias da comunidade.

A região de simulação de inundação tem como alvo apenas os rios baseados 
na Lei de Controle de Enchentes, os demais rio não são levados em conta.  

*Não é Mapa Regional de Simulação de Inundação Interna baseado na Lei de Controle de Enchentes

Transbordamento Externo (inundação)Transbordamento Interno

A chuva continua

A chuva forte contínua

Autoria
Província de Shiga

Data de criação
março de 2020

Autoria
Província de Shiga

Data de criação
março de 2020

Índice pluviométrico estimado
Precipitação de 529mm em 24h, precipitação máxima de 109mm em 1h.

Legenda
Limite de área
Ferrovia da JR
Ferrovia Ohmi
Rodovias provin
ciais e nacionais
Rio

Se chover numa intensidade vista 1 vez a cada 
100 anos (Chuvas em escala planejada)

Se chover numa intensidade vista 1 vez a cada 
200 anos (simulação feita por intensidade máxima)

(Profundidade máxima)

Índice pluviométrico estimado
Precipitação de 634mm em 24h, precipitação máxima de 131mm em 1h.

*Se chover na intensidade máxima vista 1 vez a cada 200 anos.

10,0m a menos de 20,0m
5,0m a menos de 10,0m
4,0m a menos de 5,0m
3,0m a menos de 4,0m
2,0m a menos de 3,0m
1,0m a menos de 2,0m
0,5m a menos de 1,0m
Menos de 0,5m

Área de Inundação Prevista (Profundidade)

Legenda
Limite de área
Ferrovia da JR
Ferrovia Ohmi
Rodovias provin
ciais e nacionais
Rio

10,0m a menos de 20,0m
5,0m a menos de 10,0m
4,0m a menos de 5,0m
3,0m a menos de 4,0m
2,0m a menos de 3,0m
1,0m a menos de 2,0m
0,5m a menos de 1,0m
Menos de 0,5m

Área de Inundação Prevista (Profundidade)


