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INTRODUÇÃO 

O desenvolvimento do centro de Montes Claros ocorreu no final dos anos 1960 até o final 

dos anos 1990, quando o antigo calçamento deu lugar ao asfalto reduzindo a capacidade de 

absorção de água pelo solo. A partir desse crescimento, o sistema de drenagem planejado para 

aquele momento passou a ser ineficiente para as condições atuais favorecendo as inundações e, 

consequentemente, a proliferação de vetores de diversas doenças. Neste sentido, objetivo deste 

trabalho é analisar o histórico da rede de captação pluvial da Cidade de Montes Claros com foco na 

região central. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

Foi avaliado o histórico do sistema de drenagem do centro de Montes Claros. Para tanto, 

foram buscado nas bibliotecas, faculdades, colégios diversos e na Prefeitura Municipal de Montes 

Claros registros deste sistema como, imagens antigas das ruas do centro de Montes, mapas da 

região do centro, imagens de Satélite do centro. Para verificar se houve mudança na quantidade de 

precipitação na cidade, foram buscados registros pluviométricos da cidade dos anos de 1968 a 1977 

e do ano de 2010. Foi verificado quais as ruas que mais alagam no período de chuva e feito um 

registro fotográfico desse alagamento. Alguns moradores antigos foram entrevistados e fizeram uma 

comparação do sistema antigo para o atual. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Segundo as informações adquiridas, na formação da cidade de Montes Claros, as ruas foram 

calçadas com pedras e juntamente com esse calçamento criou-se um sistema de coleta de aguas 

pluviais que para aquelas condições era eficiente. A princípio, as águas precipitadas tinham seu 

curso desviado para o sistema de drenagem, e parte era infiltrado nas ruas calçadas. Com o 

desenvolvimento do centro, as áreas naturais deram espaço às construções de casas e comércios, o 

calçamento foi coberto por uma manta de asfalto, diminuindo o espaço de escoamento e as 

empresas de energia elétrica e telefonia presentes na cidade fizeram ligações subterrâneas em todo o 

centro sufocando o sistema de drenagem até então existente. Assim, iniciou as ocorrências de 

regiões alagadas causando transtornos a população. 

Comparando dados pluviométricos entre os anos de 1968 a 1977 percebe-se, que dos meses 

de Outubro a Fevereiro ocorre maiores precipitações, porém a água era facilmente captada pelo 

sistema de drenagem e infiltrada no calçamento.   

Avaliando dados pluviométricos do ano de 2010 percebe-se, nos meses de Novembro, 

Dezembro, Março e Abril houve maiores precipitações do que os outros meses. Nota-se que nesses 

períodos ocorrem pequenos alagamentos em vários pontos do centro devido à impermeabilização do 

solo e a ineficiência das galerias de captação de águas pluviais.   

 

CONCLUSÃO 

O rápido crescimento urbano e da construção civil alterou a passagem dos cursos hídricos, e 

também a canalização em bueiros, causando prejuízos ao percurso natural das águas. Paralelo a esse 

desenvolvimento observou-se um crescimento no volume das águas das enchentes em virtude da 

impermeabilização do solo do falho sistema de drenagem. Com isto, nota-se a imediata necessidade 

de estudos, avaliações e propostas de reformulação do sistema de drenagem do Município, afim de 
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que as águas de chuva continuem fazendo seu papel de reabastecimento dos cursos hídricos, sem, 

contudo, representar riscos à saúde e à segurança da população. 

 

 

   
Figura 1: Pontos de alagamento na região central de Montes Claros/MG.                                                            Gráfico 1: Precipitação do ano de 1968 a 1977.  

 

 
Gráfico 2: Precipitação do ano de 2010. 
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