
 XIII Encontro Nacional de Águas Urbanas 
Outubro/2020 – Porto Alegre/RS 

 

XIII Encontro Nacional de Águas Urbanas  1 

 
 

PRECIPITAÇÕES DE JANEIRO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE BELO 
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RESUMO – As chuvas ocorridas em janeiro de 2020, na cidade de Belo Horizonte, foram bastante 

severas e causaram enxurradas, alagamentos, inundações, desestabilização de encostas, além de 

consideráveis danos na infraestrutura urbana. Com base nos dados do Sistema de Monitoramento 

Hidrológico de Belo Horizonte foi feita uma avaliação dos eventos ocorridos neste período, 

procurando caracterizá-los temporal e espacialmente. Realizou-se uma comparação qualitativa com 

os registros mais severos dos anos de operação do sistema de monitoramento, que possui uma série 

de dados a partir do ano de 2011. Verificou-se que as ocorrências foram bastante singulares, tanto 

pela sequência de eventos ocorridos em um curto intervalo temporal, quanto pelo número de alertas 

registrados no sistema, sendo demostrado que a hidrografia do município pode ser sensível em 

eventos intensos de curta duração, mas também para àqueles de caráter contínuo. Os resultados 

confirmaram a necessidade de se manter a política de gestão de risco forte e contínua no município, 

visando além do planejamento de ações estruturais e não estruturais, também, a continuidade e 

melhoria do Sistema de Monitoramento Hidrológico.  

 

 

ABSTRACT– The rains that occurred in January 2020, in the city of Belo Horizonte, were quite 

severe and caused floods, destabilization of slopes, in addition to considerable damage to urban 

infrastructure. Based on data from the Hydrological Monitoring System of Belo Horizonte, an 

evaluation of the events that occurred in this period was made, trying to characterize them 

temporally and spatially. A qualitative comparison was made with the most severe records of the 

years of operation of the monitoring system, which has a series of data from the year 2011. It was 

found that the occurrences were quite unique, both due to the sequence of events that occurred in a 

short time interval, as well as the number of alerts registered in the system, showing that the 

municipality's hydrography can be sensitive in intense events of short duration, but also for those of 

a continuous nature. The results confirmed the need to maintain a strong and continuous risk 

management policy in the municipality, aiming beyond the planning of structural and non-structural 

actions, as well as the continuity and reinforcement of the Hydrological Monitoring System. 
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INTRODUÇÃO  

Belo Horizonte, capital mineira, possui uma área total de 330 km², que se encontra 

praticamente urbanizada, com exceção de algumas áreas de preservação ambiental. Sua hidrografia 

é dividida em quatro bacias hidrográficas, conforme PBH (2001), cujas principais, ribeirões 

Arrudas e Onça, possuem suas nascentes no município de Contagem. No município de Contagem, 

além de áreas com expressiva urbanização, ainda pode-se observar trechos de expansão urbana e 

regiões com terreno natural. 

 Historicamente o município adotou até meados dos anos de 2000 a posição higienista da 

canalização de córregos, assim grande parte dos cursos d’água do município hoje encontra-se 

canalizados e tomados por avenidas sanitárias. Fato que, aliado ao relevo bastante íngreme de Belo 

Horizonte, elevados percentuais de impermeabilização e pequenas bacias hidrográficas de 

cabeceira, cujo tempo de resposta é muito curto, fez-se que o município venha apresentando várias 

ocorrências de inundações, conforme pode ser observado na Carta de Inundação de Belo Horizonte, 

PBH (2009) e relatado por Champs et al (2001).  

No mês de janeiro de 2020, o Município de Belo Horizonte e toda a Região Metropolitana 

foram acometidos por eventos de precipitação bastante intensos. Foram registrados neste mês um 

acumulado de chuva de 974 mm, bem superior aos 274 mm que correspondem à média histórica do 

Município para o mês de janeiro, e que, representou cerca de 65 % dos 1500 mm que correspondem 

a Precipitação Total Anual do Município.  

As consequências dos eventos ocorridos em janeiro de 2020 foram inúmeras ocorrências de 

alagamentos, inundações, desestabilização de encostas, carreamento de solo e danos severos em 

edificações e na infraestrutura urbana. As Figuras 1 e 2 trazem como exemplo ilustrativo das 

ocorrências do mês de janeiro, a situação durante e após um evento de inundação da Av. Tereza 

Cristina.  

  

Figura 1 e 2 – Inundação e Danos na Av. Tereza Cristina em Belo Horizonte. (Fonte: Arquivos PBH) 



 XIII Encontro Nacional de Águas Urbanas 
Outubro/2020 – Porto Alegre/RS 

 

XIII Encontro Nacional de Águas Urbanas  3 

O presente artigo traz uma análise geral da pluviometria de janeiro de 2020, com base nos 

dados obtidos no Sistema de Monitoramento Hidrológico de Belo Horizonte, que procurou 

caracterizar os eventos temporal e espacialmente. Foi realizada também uma comparação 

qualitativa com o histórico das ocorrências mais severas registradas pelo sistema.  

SISTEMA DE MONITORAMENTO HIDROLÓGICO - REGISTROS 

O Sistema de Monitoramento de Belo Horizonte é uma ferramenta utilizada nas ações de 

proteção e defesa do município, bem como é responsável pelo armazenamento de um banco de 

dados hidrológicos que permite avaliar os eventos e subsidiar projetos de intervenções estruturantes 

de controle de cheia.  O Sistema de Monitoramento foi implantado em 2011, com a instalação de 

rede telemétrica composta por 42 estações que monitoram em tempo real as variáveis: precipitação, 

nível d’água, temperatura, umidade relativa, direção e intensidade do vento, Caputo et al (2019).  É 

feita a disponibilização das informações em intervalos de 5 em 5 minutos.  

O Gráfico 1 apresenta uma amostra de 49 eventos bastante intensos registrados em relação à 

precipitação acumulada e intensidade média, obtidos na série Histórica do Sistema de 

Monitoramento Hidrológico BH. Neste gráfico a precipitação acumulada é apresentada pelas barras 

e a intensidade média por pontos. Para esta seleção foram utilizados eventos do banco de dados que 

possuíam uma intensidade média superior a 50 mm/h acrescido do evento número 48 que apesar de 

ter uma intensidade média em torno de 10 mm/h a sua duração elevada proporcionou vários 

registros de alertas no município. Desta seleção os eventos mais extremos em termos de acumulado 

e intensidade estão demarcados em vermelho no gráfico e apresentados na Tabela 1.    

 
Gráfico 1 – Precipitação versus Intensidade Média – Período 2011 a 2020 – Sistema de Monitoramento Hidrológico BH 
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Tabela 1 – Registros de Precipitação (2011 a 2020) - Sistema de Monitoramento Hidrológico de Belo Horizonte 

 

 

O cálculo de Tempo de Retorno (TR) para cada estação, apresentado na Tabela 1, foi obtido 

através da equação de chuvas intensas estabelecida com base nas relações intensidade-duração-

frequência e de hietogramas típicos de distribuição temporal, para as precipitações históricas da 

Região Metropolitana de BH (Pinheiro e Naghettini, 1997). Alguns eventos registrados 

ultrapassaram a faixa de abrangência proposta pela equação de Pinheiro e Naghettini, nestes casos 

pode-se, como referência, fazer a comparação dos eventos com a Precipitações de Projeto de 

Vertedor de Emergência propostas por Pinheiro (2011), Tabela 2, localizada na região 

metropolitana a uma distância de 3 km do município de Belo Horizonte.  

Tabela 2 - Precipitação de Projeto Referência a Estação Mina de Águas Claras  

Fonte: Pinheiro (2011) 

 
 

Data Estação Evento
Precipitação Acumulada     

(mm)

Duração 

(minutos)

Intensidade média    

(mm/h)

Tempo de Retorno     

(anos)

17/10/2011 34 2 31,1 20 93,3 1

30/01/2012 20 9 58,4 40 87,6 74

10/12/2012 16 12 33,6 40 104,4 2

23/04/2014 6 19 86,0 90 57,3 172

04/02/2017 7 26 32,6 20 97,8 3

12/02/2016 32 28 89,0 80 66,8 > 200

24/02/2018 12 33 96,6 90 64,4 >200

22/03/2018 7 35 34,4 20 103,2 4

15/11/2018 2 37 86,6 100 52,0 >200

29/10/2019 10 43 86,0 100 51,6 98

03/01/2020 18 44 92,6 100 55,6 >200

19/01/2020 25 47 98,2 80 73,7 >200

23 e 24/01/2020 29 48 237,4 1440 9,9 >200

28/01/2020 42 49 183,0 150 73,4 >200

Duração                  

(minutos)
TR = 1.000 anos TR = 10.000 anos

30 80,9 95,5

60 104,0 123,0

120 140,0 167,0

180 161,0 193,0

240 175,0 211,0

360 196 237,0

480 211 255,0

600 222 269,0
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 Eventos que deflagram em ocorrências de inundação, não são raros no município sendo 

observados desde as primeiras décadas da fundação da cidade. Mesquita (2019) resgata em seu 

trabalho uma grande inundação que ocorreu em fevereiro de 1948, quando choveu forte por cerca 

de uma hora e vários pontos da Capital Mineira foram inundados, a iluminação pública sofreu 

danos, os bondes pararam de trafegar, postes caíram e várias pessoas ficaram desabrigadas. 

Nos últimos 20 anos, com o advento do Plano Diretor de Drenagem, instituído em 2000, o 

município passou a ter uma política consolidada de gestão das águas urbanas as quais estão sendo 

pautadas por intervenções que visam o amortecimento de cheias e preservação dos cursos d’água, 

bem como ações de prevenção, mitigação, preparação, resposta e recuperação em situação de 

ocorrências de eventos de inundação. Porém, verifica-se que o município ainda tem um passivo a 

ser preenchido com intervenções e medidas não estruturais objetivando deixar sua hidrografia com 

uma melhor capacidade de resposta. 

Observa-se no histórico apresentado, na Tabela 1, que foram registrados nos últimos anos 

diversos eventos de grandezas muito expressivas que produziram ocorrências significativas ao 

município.  Estes fenômenos têm sido observados com mais frequência, confirmados pelos registros 

do Sistema de Monitoramento de Belo Horizonte, ratificando as conclusões do estudo de Nunes 

(2018), que assinala que os eventos de precipitação de Belo Horizonte vêm mudando de 

comportamento em especial para eventos com durações iguais ou inferiores a 01 hora.  

Este estudo aponta a possível existência de ilha de calor urbano na Capital, devido à intensa 

urbanização e impermeabilização do solo, o que pode ser o agente precursor dos eventos de 

precipitações mais intensas, com volume precipitado concentrado em um curto espaço de tempo. 

Fato que corrobora com a necessidade de intensificação do planejamento da cidade para a 

minimização e o enfrentamento de eventos extremos. 

O sistema de monitoramento também é responsável pela indicação de níveis de alerta nos 

pontos onde se localizam-se as estações fluviométricas. Os níveis de alerta são padronizados em 

Amarelo (50% altura útil da seção do canal), laranja (80% altura útil da seção) e vermelho (100% 

da altura útil da seção).  O comportamento da hidrografia do munícipio, pode ser verificada pelo 

número de alertas registrados, durante os anos hidrológicos de monitoramento, conforme é 

apresentada no Gráfico 2. Cabe aqui ressaltar que nem todos os cursos d’águas do município são 

monitorados, assim o panorama apresentado está subdimensionado, pois se trata apenas dos 

registros nos córregos monitorados. 
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Gráfico 2 – Alertas Registrados no Sistema de Monitoramento Hidrológico de Belo Horizonte  

EVENTOS JANEIRO DE 2020 

No mês de janeiro de 2020 o Sistema de Monitoramento registrou 24 dias com ocorrência de 

precipitação acumulada diária superior a 10 mm. A distribuição diária da precipitação no mês, 

considerando o acumulado somado até as 7:00h da manhã, se deu conforme o ilustrado no Gráfico 

3. Neste gráfico estão apresentados os registros máximos e mínimos além da média dos registros 

das estações pluviométricas que tiveram medição no período.  

 

Gráfico 3 – Precipitação Diária Acumulada obtidas na série histórica do Sistema de Monitoramento Belo Horizonte   

Os registros históricos do sistema de monitoramento apontam entre 20 a 35 ocorrências anuais 

de alerta vermelho, bem inferior ao verificado no mês de janeiro, onde observou-se 8 dias de alertas 

significativos em vários cursos d’água do município e o somatório de 38 registros de alerta 

vermelho nas seções monitoradas, Gráfico 4.    
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Gráfico 4 – Alertas Registrados no Mês de Janeiro no Sistema de Monitoramento Hidrológico de Belo Horizonte  

As características dos eventos e bacias impactadas podem ser observadas na Tabela 3. 

Verifica-se que a maioria dos eventos apresenta o comportamento de precipitação acumulada 

bastante significativa em curto espaço de tempo, porém o evento dos dias 23-24/01/2020, teve 

características bastante diferenciadas em relação a sua alta duração.  

Tabela 3 – Eventos mais Severos de Janeiro 2020 – Sistema de Monitoramento de Belo Horizonte 

 

Os eventos que causaram maiores danos foram os dos dias 19/01/2020, 28/01/2020 e 23-

24/01/2020. Em comparação ao trabalho de Pinheiro (2011), observa-se valores um pouco 

inferiores a um TR de 1.000 anos no evento do dia 19 e superiores a TR 10.000 anos no evento do 

dia 28/01/2020. Pelas metodologias citadas, não foi possível fazer o estabelecimento do TR evento 

do dia 23-24 devido a magnitude de sua duração.  

A abrangência espacial destes três eventos pode ser observada nos mapas de acumulados 

diários das Figuras 3, 4 e 5 pois o acumulado diário é praticamente coincidente com os eventos 

concentrados. 

Precipitação Acumulada Duração

(mm) (min)

01/01/2020 92,6 100 Vilarinho / Jatobá / Leitão 

03/01/2020 73,6 50 Vilarinho / Onça /Jatobá /Ferrugem/ Arrudas / Leitão 

14/01/2020 54,4 50 Cachoeirinha / Engenho Nogueira

15/01/2020 72,6 50 Jatobá / Arrudas / Ferrugem / Leitão

17/01/2020 67,0 120 Jatobá / Arrudas

19/01/2020 98,8 80 Jatobá / Arrudas / Leitão

23e 24/01/2020 237 1440 Município Inteiro

28/01/2020 183 150 Leitão / Cercadinho / Bonsucesso / Barreiro / Arrudas

Bacias AfetadasData



 XIII Encontro Nacional de Águas Urbanas 
Outubro/2020 – Porto Alegre/RS 

 

XIII Encontro Nacional de Águas Urbanas  8 

Figura 3 – Chuva Acumulada Diária - 19/01/2020 7:00h a 20/01/2020 7:00h, 

Figura 4 – Chuva Acumulada Diária - 23/01/2020 7:00h a 24/01/2020 7:00h, 

 (Fonte: Geoclima / PBH) 

Figura 5 – Chuva Acumulada Diária - 28/01/2020 7:00h a 29/01/2020 7:00h, 

 (Fonte: Geoclima / PBH) 

A precipitação do dia 19 teve uma área bastante restrita, cuja célula de precipitação atingiu 

aproximadamente 9 km de diâmetro, e não atingiu as cabeceiras do Córrego Ferrugem e dos 

córregos da região do Barreiro em Belo Horizonte, formadores do Ribeirão Arrudas. Apesar da 

pequena abrangência espacial, os níveis de água registados sobre a pista foram alarmantes: sendo 

1,75 m no córrego Ferrugem e 3,42 m no Ribeirão Arrudas, chegando a inundações registradas em 

uma extensão de 9 km ao longo do ribeirão na Av. Tereza Cristina.  Tal magnitude confirma a 

dimensão dos danos provocados na região ribeirinha, conforme as Figuras 1 e 2, apresentadas no 

início deste trabalho.   
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O evento ocorrido nos dias 23 e 24 apresentou singularidades em relação a sua longa duração 

e grande abrangência espacial. A magnitude deste evento fez que quase toda a hidrografia do 

município apresentasse cotas elevadas durante longos períodos. As ocorrências de inundação 

verificadas neste evento, deu-se de três maneiras distintas: nas grandes bacias, em vista da grande 

abrangência espacial da precipitação e longa duração os impactos foram verificados nos trechos 

médio e baixo dos Ribeirões Arrudas e Onça; nas regiões próximas ao lançamento dos córregos nos 

ribeirões principais que já estavam saturados, dificultando a acomodação do fluxo e facilitando a 

ocorrência de remansos; e, em pequenas bacias, pois a precipitação teve intervalos de intensidade 

mais altas que foram criticas para o curto tempo de resposta destas.   

Verificou-se neste evento também uma necessidade de monitoramento visual constante do 

nível na barragem da Lagoa da Pampulha, a qual trabalhou com um nível elevado durante quase 

todo o período do evento. O fluxo do vertedor soleira livre chegou a atingir um nível de 1,80 

metros, ultrapassando inclusive a  régua limnimétrica existente. O nível elevado causou pontos de 

alagamento nas vias da orla da lagoa, devido à dificuldade de lançamento do sistema de 

microdrenagem.  

O evento ocorrido no dia 28/01/2020, teve como característica principal a grande magnitude 

de precipitação em um curto espaço de tempo, atingindo principalmente a região de cabeceira e 

média das bacias hidrográficas, na região da Serra do Curral. Os impactos das inundações foram 

mais severos na Bacia do Córrego Leitão, onde foram verificados vários danos estruturais na vias e 

edificações.   

Os efeitos das precipitações com as magnitudes registradas ultrapassam a ocorrência de 

inundações, enxurradas e alagamentos e têm também resultado direto no desencadeamento de 

acidentes geotécnicos que envolvem o movimento de massa, como avalanches, deslizamentos, 

desmoronamento e quedas de rochas. Principalmente no dia 28/01/2020, em todo o Município 

foram verificados acidentes geotécnicos, em especial nas regiões contíguas à Serra do Curral, nas 

Regionais Oeste, Barreiro e Centro-Sul. Outro fator que pode ter agravado ainda mais este cenário, 

que resultou em vários pontos com movimento de massa, foi o número de dias chuvosos do mês de 

janeiro de 2020, que implicaram no encharcamento do solo, comprometendo ainda mais a condição 

geotécnica.  

CONCLUSÕES  

Com base nos dados do Sistema de Monitoramento Hidrológico de Belo Horizonte foi feita 

uma avaliação dos eventos ocorridos no mês de janeiro de 2020, que exigiu um estado de 

contingência contínua por parte do município, procurando caracterizá-los temporal e espacialmente. 

Realizou-se uma comparação qualitativa com os registros mais severos dos anos de operação do 

https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=R%C3%A9guas_limnim%C3%A9tricas&action=edit&redlink=1
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sistema de monitoramento, onde foi verificado que as ocorrências foram bastante singulares, tanto 

pela sequência de eventos ocorridos em um curto intervalo temporal, quanto pelo número de alertas 

registrados no sistema.  

Mesmo que a hidrografia do município seja muito sensível a precipitações intensas e de curta 

duração, verifica-se que o evento ocorrido entre os dias 23 e 24 teve uma característica e impactos 

significativos, que demonstra também a necessidade de se estudar o comportamento do sistema de 

condução e amortecimento de vazões para eventos contínuos ou consecutivos.   

O mês de janeiro de 2020 foi extremamente educativo para a gestão do risco de inundações no 

município de Belo Horizonte. Os eventos ocorridos confirmaram a necessidade de se manter a 

política de gestão de risco forte e contínua no município, visando além do planejamento de ações 

estruturais e não estruturais, também, a continuidade e melhoria do Sistema de Monitoramento 

Hidrológico.  
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