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ANÁLISE DA VARIABILIDADE DE CHUVAS INTENSAS NA REGIÃO 

METROPOLITANA DE BELO HORIZONTE 

 

Ana Luíza de Souza Rioga 1; Aline de Araújo Nunes 2; Bárbara Cristina Mendanha Reis 3 ; Júlio de 

Carvalho Cardoso 4 & Éber José de Andrade Pinto 5   

RESUMO – A percepção de um clima em mudança, que impacta também os processos hidrológicos, 

já é uma ideia disseminada. No entanto, a maneira de lidar com a natureza mutável do clima, 

principalmente em relação às análises estatísticas, ainda é alvo de discussão, sendo essencial o 

levantamento das características da região de estudo. Nesse contexto, objetiva-se com este trabalho o 

estudo das chuvas intensas na Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH), por meio de análises 

estatísticas, visando um melhor entendimento da variabilidade destes eventos no âmbito da capital 

Belo Horizonte e cidades da região metropolitana. Para tal, foram realizadas a aquisição e análise 

preliminar dos dados de precipitação, sendo selecionadas uma estação em Belo Horizonte e duas 

estações nas cidades metropolitanas de Vespasiano e Caeté. Para análise dos dados, optou-se por um 

teste de comparações múltiplas entre os pares de estações analisadas e um planejamento fatorial. Os 

resultados do trabalho apontaram que há diferença significativa entre as intensidades máximas de 

chuva de Belo Horizonte e cidades metropolitanas, ressaltando que as da capital são superiores. 

Adicionalmente, há uma tendência de crescimento das intensidades de chuva associadas a menores 

durações em Belo Horizonte, sendo que o mesmo comportamento não é observado nas cidades 

metropolitanas. 

ABSTRACT– The perception of a changing climate, which also impacts hydrological processes, is 

already a widespread idea. However, the way of dealing with the changing nature of the climate, 

especially in relation to statistical analysis, is still the subject of discussion, being essential to survey 

the characteristics of study region. In this context, the objective of this work is to study intense rains 

in Metropolitan Region of Belo Horizonte, through statistical analysis, aiming at a better 

understanding of the variability of these events in the scope of the capital and cities in metropolitan 

region. To this end, the acquisition and preliminary analysis of precipitation data were carried out, 

with one station selected in Belo Horizonte and two stations in the metropolitan cities of Vespasiano 

and Caeté. For data analysis, we opted for a test of multiple comparisons between the pairs of stations 

analyzed and a factorial design. The results showed that there is a significant difference between 

maximum rainfall intensities in Belo Horizonte and metropolitan cities, emphasizing that those in the 

capital are higher. Additionally, there is a tendency for growth in rainfall intensities associated with 

shorter durations in Belo Horizonte, although the same behavior is not observed in metropolitan cities. 

 

Palavras-Chave – Análise estatística, análise de tendência, variabilidade climática 

 

INTRODUÇÃO 

As alterações climáticas vêm se tornando um assunto de destaque nas mais diversas áreas de 

conhecimento, visto que seus impactos negativos podem atingir todas as formas de vida do planeta. 

De acordo com MMA (2011), o clima apresenta mudanças ao longo da história da Terra, em todas as 
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escalas, e isso ocorre de maneira natural. No entanto, grande parte das mudanças atuais se deve às 

atividades antrópicas. Conforme dados do IPCC (2007), a temperatura da superfície terrestre 

aumentou cerca de 0,7°C nos últimos anos.  

Nesse sentido, uma vez elevada a temperatura média do planeta, diversos fenômenos podem 

ser intensificados, como ondas de secas em algumas regiões, o aumento do nível do mar ou a 

intensificação de enchentes em outras, sendo muitos destes fenômenos associados às mudanças no 

regime de chuvas (MMA, 2011). Diante desta perspectiva, intensos debates relativos a mudanças 

climáticas vêm acontecendo, assim como se observa, com frequência, o desenvolvimento de estudos 

e técnicas diversas com o intuito de destacar eventuais tendências na ocorrência de eventos climáticos 

extremos (NUNES, 2018). 

Ressalta-se, então, que a percepção de um clima em mudança, que impacta também os 

processos hidrológicos, já é uma ideia disseminada. No entanto, a maneira de lidar com a natureza 

mutável do clima, principalmente no que se refere às análises estatísticas, ainda é alvo de discussão. 

Dessa forma, ao realizar análises de tendência, por exemplo, é essencial que sejam levantadas as 

características da região de estudo, que apontem, sobretudo, possíveis motivações para não-

estacionariedades nas séries hidrológicas (KOUTSOYIANNIS, 2006). 

No que se refere aos municípios altamente urbanizados, para Jardim (2012) a motivação para 

que estes apresentem aumento de temperatura, ou tendências de chuvas modificadas ao longo dos 

anos, não está necessariamente associada ao clima em escala global. Para ele, as mudanças climáticas 

locais estão associadas a fatores peculiares das cidades, como por exemplo: densidade demográfica, 

uso e ocupação do solo, automóveis em circulação, entre outros. 

Considerando, então, que o foco deste estudo é a Região Metropolitana de Belo Horizonte 

(RMBH), uma área fortemente modicada em função do intenso processo de urbanização e também 

de conurbação, é notório que os efeitos das mudanças climáticas que mais causam prejuízos nesta 

região, principalmente na capital Belo Horizonte, estão relacionados às chuvas intensas. Isso porque 

essas precipitações desencadeiam alagamentos, enchentes e deslizamentos, provocando diversas 

perdas materiais e de vidas. Destacam-se de forma mais recente os eventos pluviométricos registrados 

no início de 2020 na RMBH, que provocaram vários deslizamentos e mortes (CLIMATEMPO, 2020). 

Nesse contexto, objetiva-se com este trabalho o estudo das chuvas intensas na Região 

Metropolitana de Belo Horizonte, por meio de análises estatísticas, visando um melhor entendimento 

da variabilidade destes eventos no âmbito da capital Belo Horizonte e cidades-satélites. Busca-se, 

ainda, verificar se as tendências de aumento de chuvas intensas detectadas para a capital por Nunes 

(2018) seguem o mesmo padrão em outras cidades da Região Metropolitana.  
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METODOLOGIA 

Caracterização da área de estudo 

A área de estudo é a Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH), sendo sua escolha 

fundamentada no fato de que grande parte desta região está sendo afetada, direta ou indiretamente, 

pelas consequências relacionadas a eventos extremos de chuva e, também, pela ausência de estudos 

relacionados à tendência de ocorrência de eventos extremos de precipitação, principalmente no que 

se refere a eventos subdiários, na região. 

A RMBH, drenada pelos rios das Velhas e Paraopeba, afluentes do rio São Francisco, está 

localizada na região central do Estado de Minas Gerais. De acordo com o censo demográfico de 2015, 

realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, a RMBH constitui a terceira 

maior aglomeração urbana do Brasil, abrangendo uma área de 9.468 km2, sendo formada por 34 

municípios, com uma população estimada em 5,8 milhões habitantes, dos quais 2,5 milhões vivem 

em Belo Horizonte, a capital mineira.  

A região é caracterizada por uma estação seca com duração de quatro a cinco meses, entre abril 

e setembro, sendo que aproximadamente 80% do total acumulado da precipitação anual ocorre 

durante a estação chuvosa (outubro a março). O total anual médio para a região é de aproximadamente 

1431 mm (NUNES, 2018). 

Aquisição e análise preliminar dos dados de precipitação subdiária da RMBH 

Inicialmente, almejava-se a aquisição de dados de precipitação subdiária para toda a RMBH, 

porém as dificuldades no atendimento aos critérios básicos estabelecidos foram limitantes. 

Estabeleceu-se que as séries deveriam contar com, pelo menos, 25 anos de registros e com poucas 

falhas, uma vez que valores subdiários de precipitação são de difícil preenchimento de falhas. Dessa 

forma, foram selecionadas três estações da RMBH, conforme informações fornecidas na Tabela 1. 

As informações pluviográficas da estação do INMET (código 83587) foram obtidas por meio 

do trabalho desenvolvido por Nunes (2018). Já os dados das estações Vespasiano e Caeté foram 

fornecidos em formato digital pela CPRM. 

Tabela 1 – Estações Pluviográficas selecionadas para o estudo 

Código Estação Município Entidade 

Altitude 

(m) 

Precipitação Anual 

Média (mm) 

Período de 

dados 

01943009 Vespasiano Vespasiano ANA/CPRM 699 1270,3 1990 a 2015 

01943010 Caeté Caeté ANA/CPRM 840 1405,6 1990 a 2015 

83587 Belo Horizonte Belo Horizonte INMET 916 1460 1990 a 2015 

 

As análises preliminares e de consistência dos dados foram realizadas em função das 

particularidades encontradas em cada uma das estações. Vale ressaltar que para a estação Belo 

Horizonte a análise de consistência já havia sido realizada por Nunes (2018). Após a verificação e 
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consistência de todos os dados, foram montadas as séries temporais de alturas pluviométricas 

máximas, por ano hidrológico, para as durações de 10, 15, 30 e 45 minutos, e 1, 2, 3, 4, 8, 14 e 24 

horas. A consideração do ano hidrológico garante que os eventos sejam independentes.  

Análise dos dados de precipitação subdiária da RMBH por meio de métodos estatísticos  

Após a obtenção da série temporal de alturas pluviométricas máximas, por ano hidrológico, 

para diferentes durações (10, 15, 30 e 45 minutos, e 1, 2, 3, 4, 8, 14 e 24 horas – os dados foram 

organizados em intensidade de chuva – mm/h), procedeu-se às análises estatísticas, a fim de descrever 

e inferir as características de interesse da amostra. Vale ressaltar que as análises foram realizadas 

utilizando o programa Minitab® versão 18.  

Os dados foram organizados, inicialmente, por meio de médias móveis de 10 anos, a fim de 

verificar o comportamento de todas as durações de chuva (por meio das intensidades pluviométricas) 

ao longo dos anos, comparando-as entre si. Para tal, foram calculadas 16 médias móveis de 10 anos, 

sendo a primeira de 1990/1991 a 1999/2000 e a última de 2005/2006 a 2014/2015.  

Posteriormente, para interpretar alguns padrões de tendência central observados na análise 

visual das médias móveis, optou-se por um teste de comparações múltiplas entre os pares de estações 

analisadas, a dizer: Belo Horizonte versus Caeté e Belo Horizonte versus Vespasiano. Doane e 

Seward (2014) relatam que os testes baseados em duas amostras comparam os parâmetros de duas 

populações, por meio de suas estimativas amostrais. Neste sentido, foram utilizados testes bilaterais 

estabelecendo as seguintes hipóteses nula e alternativa: 

H0: não existe diferença da intensidade chuvosa entre as estações analisadas para a duração 

de x minutos. 

H1: existe diferença da intensidade chuvosa entre as estações analisadas para a duração de x 

minutos. 

Por fim, a significância entre as diferenças hipotéticas foi estabelecida por meio do Teste de 

Wilcoxon-Mann-Whitney para amostras independentes. Foi aplicado um nível de significância de 5% 

para todas as análises. 

Na sequência, a análise das intensidades de chuvas máximas foi construída segundo um 

planejamento fatorial. Elaborou-se um experimento fatorial de acordo com a definição de 

Montgomery e Runger (2016): uma tentativa completa ou réplica do experimento, em que todas as 

combinações possíveis dos níveis dos fatores fossem investigadas. Nesse ínterim, um fatorial 

2131111foi proposto, como descrito na Tabela 2. Os períodos 1990/2000 e 2001/2015 foram 

estratificados conforme o trabalho de Nunes (2018), que verificou uma tendência de crescimento das 

intensidades de chuva a partir do ano 2000 na estação Belo Horizonte, para durações de chuva 

inferiores a 1 hora. Buscou-se nesta etapa a verificação de uma possível tendência similar nas demais 

estações da RMBH.  
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Tabela 2- Planejamento Fatorial 
Fator Níveis 

Localização da 

estação 

Belo Horizonte 

Caeté 

Vespasiano 

Período da série 

histórica 

Período I (Anos Hidrológicos 90 a 00) 

Período II (Anos Hidrológicos 01 a15) 

Duração [min] 
10, 15, 30, 45, 60 

120, 180, 240, 480, 840, 1440 

Para cada condição foram realizadas, no mínimo, cinco réplicas. Os dados foram analisados a 

partir de seus efeitos principais e interações de segunda ordem. O nível de significância empregado 

foi de 5%.  

Por fim, para cada estação e duração de chuva, foram comparadas as intensidades máximas 

pluviométricas em função dos períodos I e II, retratados na análise fatorial. O mesmo procedimento 

de comparações múltiplas utilizado na primeira análise deste estudo foi empregado. Os testes 

bilaterais desta etapa avaliaram as seguintes hipóteses:  

H0: não existe diferença da intensidade chuvosa para a estação x na duração de y minutos 

entre os períodos I e II. 

H1: existe diferença da intensidade chuvosa para a estação x na duração de y minutos entre os 

períodos I e II. 

As intensidades de chuva de mesma duração foram então comparadas em função das três 

estações investigadas. Nesta etapa foram utilizados os valores registrados pela análise de média móvel 

entre os anos de 1990 e 2015. Para a comparação das médias empregou-se o Teste de Wilcoxon-

Mann-Whitney para amostras independentes com confiança de 95%.  

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Uma vez obtidas as séries históricas de intensidades máximas de chuva para as três estações 

selecionadas (Belo Horizonte, Vespasiano e Caeté), procedeu-se à análise das médias móveis 

associadas às mesmas, sendo estas apresentadas nas Figuras 1 a 3. Observa-se de forma bastante 

nítida que há uma diferença nos padrões de variabilidade das intensidades máximas de chuva entre 

as estações. Primeiramente, nota-se que as intensidades máximas de chuva são maiores para Belo 

Horizonte, principalmente para durações de chuva menores, e de forma mais notória quando 

comparada à estação de Vespasiano.  

No que se refere à verificação visual de tendências, é possível observar que as estações de Belo 

Horizonte e Vespasiano apresentam tendência de crescimento para as intensidades de chuvas 

associadas a durações menores (10 e 15 min), sendo também visualizado que esta tendência de 

crescimento permanece para Belo Horizonte quando observadas as durações de 30 min a 1 hora. Já 

para Caeté nota-se que não há um padrão de tendência visualmente definido. 
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Figura 1 – Média móvel das intensidades máximas de 

chuva para Belo Horizonte 

 

 

Figura 2 – Média móvel das intensidades máximas de 

chuva para Vespasiano 

 

 

Figura 3 – Média móvel das intensidades máximas de chuva para Caeté 

Considerando a importância de verificar a significância estatística das análises realizadas, assim 

como de explorar e aprofundar nas mesmas, as Tabelas 3 e 4 apresentam as comparações entre os 

valores médios das intensidades máximas de chuva para as estações Belo Horizonte versus Caeté e 

Belo Horizonte versus Vespasiano. 

Destacam-se, inicialmente, as maiores intensidades de chuva para a capital em relação às 

cidades metropolitanas analisadas (comportamento anteriormente observado). Para a estação de 

Caeté, tal diferença foi estatisticamente significativa até as chuvas de 60 minutos de duração. Já para 

a estação de Vespasiano, as médias diferiram significativamente para as durações estudadas, exceto 

para a maior duração (1440 min).Tal comportamento pode ser justificado pelo fato de Belo Horizonte 

estar localizada em maior altitude, mas principalmente por apresentar um processo de urbanização 

mais expressivo, estando assim mais susceptível aos efeitos de “ilhas de calor”, que acentuam, por 

sua vez, os processos de formação de chuvas convectivas (chuvas intensas). Esta análise é reforçada 

pelo fato de Belo Horizonte e Caeté apresentarem altitudes mais próximas (916 m e 840 m, 

respectivamente -Tabela 1), se comparadas à altitude de Vespasiano (699 m), e ainda assim ser 

possível observar diferenças significativas para intensidades de chuva associadas a menores durações 

(que representam as chuvas mais intensas). 
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Tabela 3- Comparações múltiplas para as 

intensidades chuvosas em durações fixas entre as 

estações Belo Horizonte e Caeté 

Duração 

[min] 

Belo 

Horizonte 
Caeté 

Dif. entre 

as estações 

Intensidade 

mediana 

(𝝁𝟏) [mm/h] 

Intensidade 

mediana 

(𝝁𝟐) [mm/h] 

Classif. 

(p-valor) 

10 114,45 105,78 
S 

(0,008) 

15 99,20 92,42 
S 

(0,011) 

30 71,70 65,78 
S 

(0,000) 

45 56,40 51,15 
S 

(0,000) 

60 46,42 42,35 
S 

(0,002) 

120 27,54 27,52 
NS 

(0,611) 

180 19,35 19,86 
NS 

(0,250) 

240 15,77 15,88 
NS 

(0,611) 

480 9,69 9,72 
NS 

(0,955) 

840 5,99 5,91 
NS 

(0,836) 

1440 3,77 3,76 
NS 

(0,865) 
 

Tabela 4 - Comparações múltiplas para as 

intensidades chuvosas em durações fixas entre as 

estações Belo Horizonte e Vespasiano 

Duração 

[min] 

Belo 

Horizonte 
Vespasiano 

Dif. entre 

as estações 

Intensidade 

mediana (𝝁𝟏) 
[mm/h] 

Intensidade 

mediana 

(𝝁𝟐) [mm/h] 

Classif. 

(p-valor) 

10 114,45 85,46 
S 

(0,000) 

15 99,20 76,42 
S 

(0,000) 

30 71,70 59,64 
S 

(0,000) 

45 56,40 47,37 
S 

(0,000) 

60 46,42 39,23 
S 

(0,000) 

120 27,54 22,96 
S 

(0,000) 

180 19,35 16, 466 
S 

(0,000) 

240 15,77 12,87 
S 

(0,000) 

480 9,69 7,49 
S 

(0,000) 

840 5,99 5,03 
S 

(0,000) 

1440 3,77 3,73 
NS 

(0,158) 
 

Nota: *S: significativo *NS: não significativo 

Na sequência, foi estudado o modelo de análise de variância (ANOVA). Por meio de um teste 

de Levene, a premissa de variâncias iguais foi diagnosticada para todos os fatores. Considerando que 

a distribuição normal não se adequava aos dados, utilizou-se a transformação de Box-Cox (λ estimado 

de 0,031167). Para a resposta transformada, foi proposta a análise residual do modelo. A análise 

residual permitiu afirmar que os erros decorrentes do modelo foram aleatórios e independentes e que 

a regressão gerada pela ANOVA poderia ser confirmada. 

Vale ressaltar que para esta análise os coeficientes de determinação, R², foram altos 

(superiores a 90%) e, portanto, capazes de prever um elevado percentual do comportamento da 

intensidade média das chuvas máximas (Tabela 5). Além disso, os valores de R² e R² (aj.) foram 

próximos, permitindo afirmar que não existiam fatores em excesso no modelo. Por fim, ainda na 

Tabela 5, o coeficiente R² (pred.), que corresponde ao potencial do modelo em prever valores corretos 

para as variáveis respostas, foi bastante alto (superior a 90%), o que permitiu utilizar os seus 

resultados. 

Dessa forma, a Tabela 5 apresenta a ANOVA para as intensidades máximas de chuva. Foram 

observados dois fatores principais significativos (p-valor < 0,05): localização da estação e duração 

da chuva. A duração, como esperado, foi o fator que majoritariamente contribuiu para explicar a 
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variação da intensidade de chuva (92,62%), seguido pela localização da estação, cuja contribuição 

foi de 0,50% sobre a modificação da variável resposta. Ademais, a interação entre a localização da 

estação e período da série histórica revelou ser estatisticamente significativa (p-valor = 0,000). A 

Figura 4 ilustra tal interação, cuja contribuição foi de 0,22% na explicação da variável resposta.  

Tabela 5- ANOVA para a intensidade média das chuvas máximas (localização da estação, período da série 

histórica e duração da chuva) 

Fonte 
Graus de 

liberdade 

Soma dos 

Quadrados (Aj.) 

Quadrado 

Médio (Aj.) 
p-valor Contribuição 

Localização da estação (A) 2 4,495 2,2475 0,000 0,50% 

Período da série histórica (B) 1 0,090 0,0904 0,300 0,10% 

Duração [min] (C) 10 817,842 81,7842 0,000 92,62% 

A*B 2 1,953 0,9763 0,000 0,22% 

A*C 20 1,608 0,0804 0,516 0,17% 

B*C 10 1,230 0,1230 0,149 0,13% 
 

Figura 4- Gráfico de interação para a intensidade chuvosa (localização da estação e período) 

 

A partir do ano hidrológico 2001/2002 até 2014/2015 (Período II), a estação Belo Horizonte 

apresentou um aumento médio na intensidade máxima de chuva de 16,3% em comparação aos anos 

hidrológicos compreendidos entre 1990/1991 à 2000/2001 (Período I). Já para Vespasiano, a média 

das intensidades máximas de chuva cresceu cerca de 7%, quando os valores dos períodos II e I foram 

comparados. Por fim, de maneira mais discreta, as intensidades chuvosas do período II em Caeté 

aumentaram cerca de 2,35% em relação ao período I. Tais resultados confirmam as análises visuais 

realizadas a partir das Figuras 1, 2 e 3, nas quais já era possível identificar uma maior tendência de 

crescimento das intensidades máximas de chuva em Belo Horizonte. 

Em última análise, com o objetivo de quantificar, por duração de chuva, as interações 

significativas apontadas na Figura 4, as Tabelas 6 e 7 apresentam as comparações entre as médias das 

intensidades máximas de chuva entre os períodos I e II para Belo Horizonte e Caeté. Nesta etapa, 

foram mantidos fixos os fatores localização da estação e a duração da chuva.  

Observa-se que para a estação de Belo Horizonte (Tabela 6) o aumento da intensidade máxima 

de chuva, a partir do período II, foi significativa para as duas menores durações estudadas, 10 e 15 

minutos. Já para Caeté (Tabela 7), os aumentos significativos ocorreram para durações mais longas, 
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(480 e 1140 min). Por fim, para Vespasiano, embora os resultados não tenham sido apresentados em 

forma de tabela, o aumento significativo se deu apenas para a segunda duração mais longa estudada, 

14 horas.  

Tabela 6- Comparações múltiplas para as 

intensidades chuvosas com durações fixas entre os 

períodos I e II para a estação de Belo Horizonte 

 

 

Duração 

[min] 

Intensidade chuvosa [mm/h] 
Dif. entre 

os períodos 

Período I Período II 
Classif. 

(p-valor) 

10 91,2 120,0 
S 

(0,023) 

15 80,0 103,0 
S 

(0,018) 

30 66,0 73,5 
NS 

(0,208) 

45 52,335 59,733 
NS 

(0,208) 

60 37,75 50,25 
NS 

(0,219) 

120 22,650 27,475 
NS 

(0,239) 

180 15,630 19,683 
NS 

(0,411) 

240 13,730 15,825 
NS 

(0,603) 

480 9,6 9,1 
NS 

(0,642) 

840 6,171 5,393 
NS 

(0,584) 

1440 3,740 3,185 
NS 

(0,095) 
 

Tabela 7- Comparações múltiplas para as 

intensidades chuvosas com durações fixas entre os 

períodos I e II para a estação de Caeté 

 

 

Duração 

[min] 

Intensidade chuvosa [mm/h] 
Dif. entre 

os períodos 

Período I Período II 
Classif. 

 (p-valor) 

10 99,6 99,6 
NS 

(0,856) 

15 80,0 81,2 
NS 

(1,000) 

30 65,08 61,80 
NS 

(0,405) 

45 54,276 44,800 
NS 

(0,365) 

60 39,995 38,850 
NS 

(0,689) 

120 24,9 22,25 
NS 

(0,385) 

180 17,946 16,326 
NS 

(0,317) 

240 15,750 13,083 
NS 

(0,256) 

480 9,800 7,718 
S 

(0,028) 

840 6,710 4,885 
NS 

(0,061) 

1440 4,880 2,961 
S 

(0,011) 
 

Nota: *S: significativo *NS: não significativo 

Neste contexto, é possível inferir que a interação significativa apresentada na Figura 4, entre a 

localização da estação e período da série histórica, foi impulsionada pela diferença entre as 

intensidades máximas de chuva de Belo Horizonte e as cidades metropolitanas de Caeté e Vespasiano, 

além da significância estatística detectada para o aumento das intensidades máximas de chuva entre 

os Períodos I e II, que no caso de Belo Horizonte foi observada em duas durações. Vale ressaltar que, 

mais uma vez, destacaram-se diferenças significativas para Belo Horizonte nas menores durações de 

chuva, ou seja, aquelas que se associam aos eventos mais críticos (chuvas mais intensas) e comumente 

causados por sistemas convectivos.  

Conforme mencionado anteriormente, a formação destes sistemas convectivos pode estar 

associada a possíveis concentrações de fontes de calor urbano. O fenômeno “Ilha de calor urbana”, 

caracterizado por surgir nas áreas das metrópoles apresentando elevação da temperatura na superfície 

dessas áreas quando comparada com a temperatura de áreas vizinhas, foi apontado com fortes 

evidências em trabalhos realizados para a cidade de Belo Horizonte (ABREU; ASSIS, 1998; 
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MAGALHÃES FILHO; ABREU, 2015; NUNES; PINTO; BAPTISTA, 2018) sendo, então, um 

importante embasamento para justificar os resultados deste trabalho. 

CONCLUSÃO 

Os resultados apresentados neste trabalho apontam que há diferença significativa entre as 

intensidades máximas de chuva de Belo Horizonte e as cidades metropolitanas de Vespasiano e Caeté, 

ressaltando que as de Belo Horizonte são superiores. Adicionalmente, nota-se que há uma tendência 

de crescimento, a partir do ano 2001, das intensidades máximas de chuva associadas a menores 

durações (durações mais críticas) em Belo Horizonte, sendo que o mesmo comportamento não é 

observado nas cidades metropolitanas. 
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