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Palavras-chave: Ribeirão da Onça, Diagnóstico e Controle de Inundações 

A drenagem urbana da cidade de Belo Horizonte se caracteriza, de maneira geral, pela canalização 

de cursos de água e pela substituição de suas planícies de inundação por avenidas, o que restringe o 

leque de possibilidades de alternativas para o controle das inundações, exigindo que as soluções 

interfiram de maneira significativa nos sistemas urbanos já existentes. 

 

Como forma de retratar esta situação, o presente estudo, realizado sob demanda da Prefeitura de 

Belo Horizonte (PBH/SUDECAP), avaliou a situação atual do sistema de macrodrenagem principal 

da bacia do ribeirão da Onça, a partir da qual foram propostas soluções conceituais para os 

problemas de inundações urbanas existentes na referida bacia hidrográfica. 

 

Os critérios adotados neste estudo baseiam-se em premissas de funcionamento global/ integrado do 

sistema de drenagem urbana, permitindo as sobreposições dos hidrogramas gerados em bacias 

hidrográficas distintas e identificação dos controles hidráulicos existentes, buscando, assim, a 

representação do funcionamento mais crítico e de forma realista para efeito de dimensionamento 

das obras. 

Ressaltando a necessidade de se adotar os critérios citados, concluiu-se que a enchente decorrente 

do evento pluviométrico do dia 23 de novembro de 2010, que resultou na interdição da Avenida 

Cristiano Machado e na morte de uma pessoa, além de danos materiais diversos, foi o resultado 

deslocamento do núcleo de chuva na direção do eixo da bacia do córrego Engenho Nogueira, 

sentido sudoeste-nordeste, que culminou no encontro do pico da vazão defluente do reservatório da 

Pampulha com o pico dos hidrogramas dos afluentes do ribeirão Pampulha (a jusante da barragem) 

e do córrego Cachoeirinha, resultando em vazões cuja magnitude está associada a eventos com 

períodos de retorno compreendido entre 25 e 50 anos para os ribeirões Pampulha e da Onça.  

O resultado da consolidação do diagnóstico da capacidade do sistema de macrodrenagem na bacia 

de interesse está sintetizado na Figura 1, na qual se pode observar que as vazões de restrição estão 

associadas a períodos de retorno sempre inferiores a 10 anos até a confluência do ribeirão da 

Pampulha com o córrego Cachoeirinha, destacando, assim, a precariedade deste sistema. 
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Figura 1 – Diagrama resumo das vazões de restrição de cada curso de água associadas às vazões de 

referência utilizadas no presente estudo.  

 

De maneira geral, foram propostas alternativas para o controle das inundações que abrangeram as 

tecnologias disponíveis para obras de drenagem urbana e que possuem um caráter de intervenção 

integrada junto ao sistema de macrodrenagem, permitindo uma avaliação mais realista, porém com 

soluções também integradas que demandam a adoção de medidas em ambas as bacias de interesse 

(Cachoeirinha e Pampulha). As metodologias consideradas foram: 

 Medidas não-estruturais; 

 Medidas compensatórias; 

 Operação do reservatório da barragem da Pampulha; 

 Intervenções nos canais de macrodrenagem (rebaixamento e alargamento); 

 Inserções de bacias de retenção de cheias (longitudinais e transversais); 

 Construção de túneis para o desvio dos cursos de água. 
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