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RESUMO - Em grandes cidades como Belo Horizonte, o cotidiano humano é influenciado 
diretamente por eventos extremos como as precipitações de chuva na estação chuvosa, que além de 
ser um dos controladores hídricos pode causar problemas como enchentes e deslizamentos de terra, 
principalmente nas “áreas de risco”, onde se observam grandes tragédias. Estudos feitos para a 
capital mineira obtiveram bons resultados sobre o comportamento das chuvas, relacionando-as com 
a topografia e a outros fatores meteorológicos tanto de escala local como de escala global. Devido 
ao número limitado de pluviômetros dentro da cidade, estes estudos se desenvolveram dentro de um 
espaço geográfico relativamente maior do que o aqui proposto, ou se limitaram a um único ponto de 
coleta. Este trabalho tem como objetivo estudar as chuvas em Belo Horizonte sob a perspectiva de 
uma nova rede de pluviômetros instalados pela CEMIG (Companhia Energética de Minas Gerais) 
em Novembro de 2003. Os resultados indicam um verdadeiro ganho com estes novos pontos de 
coletas que totalizam 14 estações diferentemente das seis anteriores, justificando assim, a 
importância da expansão da rede climatológica principalmente em regiões urbanas. 

 

 

ABSTRACT - In big cities like Belo Horizonte, human routine is influenced directly by extreme 
events, such as precipitations in the rainy season, which, besides being one of the water controllers, 
can cause problems like floods and earth sliding, mainly on areas at risk, where big tragedies are 
registered. Studies that were done to the capital of Minas Gerais obtained good results about the 
rain behavior, relating the rains to the topography and other meteorological factors, in both local 
and global scales. Due to the limited number of pluviometers in town, theses studies were 
developed inside a geographical space relatively bigger than that one proposed here, or they were 
limited to an only collect point. This work is aimed to study the rains in Belo Horizonte under the 
perspective of a new network of pluviometers installed by CEMIG (Energy Company of Minas 
Gerais) in November 2003. The results indicate a true gain with these new collect points, which 
have totalized 14 stations, differently from those 6 previous ones, therefore justifying the 
importance of the climatologic network expansion, mainly in urban regions.  
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INTRODUÇÃO 

 

Em estudos sobre precipitações a densidade das estações é de fundamental importância para 

determinar o tamanho da área a ser monitorada e que tipo de resultado pode-se chegar. Um 

pluviômetro tem representatividade em certa área.  Os dados coletados em um pluviômetro podem 

ser utilizados para representar uma região, porém, em se tratando de regiões com topografia 

marcante, com acidentes geográficos significativos, com grandes elevações ou mesmo vales 

profundos, estes dados podem ficar comprometidos. 

 

Ainda não foi possível afirmar com grande precisão qual o padrão a adotar em termos de densidade 

pluviométrica para uma região e até quantos pluviômetros são realmente necessários para 

monitoramento de determinados lugares. Cada área estudada deverá tratar seus objetivos de acordo 

com os pluviômetros disponíveis aliada a sua Geografia além é claro, da complexidade dos sistemas 

atmosféricos atuantes. 

 

Estudos dos mais diversos vêm sendo desenvolvidos, com o intuito de melhor compreender o 

comportamento das chuvas seja no tempo ou no espaço em várias regiões brasileiras, 

principalmente nas grandes metrópoles onde se observa diversos problemas causados por chuvas 

intensas. O processo de urbanização, mais especificamente o brasileiro, cuja metropolização 

aparece como efeito mais intenso, tem causado preocupações àqueles que se relacionam 

profissionalmente com a questão do meio ambiente. Segundo NETO (2002), este processo que a 

sociedade experimenta desde o final da Revolução Industrial, pode ser considerado, como um dos 

fenômenos mais impressionantes da história do nosso planeta. Daí a importância do estudo das 

cidades para a Geografia, pois a expansão das áreas urbanas provoca modificações significativas na 

paisagem natural resultando em transformações no clima local. 

 

PINHEIRO e NAGHETTINI, (1998) em um estudo desenvolvido na Região Metropolitana de Belo 

Horizonte para analisar a freqüência da distribuição temporal das tempestades, utilizaram como 

metodologia a definição de curvatura tipo IDF (intensidade, duração e freqüência). Para a 

elaboração do estudo foram analisados dados com uma série longa disponível de informações de 11 

postos pluviográficos localizados na RMBH. 

 

Os resultados encontrados pelos autores indicam que a inclusão da precipitação anual na equação do 

tipo IDF da RMBH sintetiza a influência de dois fatores sobre as intensidades máximas de chuva. O 

primeiro fator refere-se às diferenças espaciais de umidade, disponível para a origem e continuidade 
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das ocorrências de precipitações intensas. O segundo, inerente ao próprio traçado e à conformação 

espacial do mapa isoietal, reflete as influências orográficas sobre a intensificação dos eventos de 

precipitação. 

 

Segundo MOREIRA (2002), também estudando o comportamento das chuvas em Belo Horizonte, 

cita que há uma necessidade de se avaliar a relação de fenômenos meteorológicos de escala global 

para melhor entendimento dos fenômenos locais. Entender melhor o comportamento das massas de 

ar é importante na compreensão da dinâmica do clima local e sua relação com os fenômenos 

climáticos regionais. 

 

 O autor salienta que houve uma certa dificuldade no desenvolvimento de seu estudo pelo fato da 

baixa densidade de estações pluviométricas para melhor caracterização das chuvas em Belo 

Horizonte. Devido ao número limitado de pluviômetros dentro da cidade, os estudos de MOREIRA 

(2002) se desenvolveram dentro de um espaço geográfico maior do que o aqui proposto, ou seja, 

não se limitou ao município de Belo Horizonte, compreendendo outros municípios da região 

Metropolitana.  

 

Os estudos de REIS et al. (2004), procuraram identificar áreas de potencial de chuvas intensas 

atreves de diversas estações em Belo Horizonte. Os resultados mostraram que, estas áreas, ditas de 

risco se encontram próximas as encostas da Serra do Curral revelando mais uma vez a influência 

orográfica sobre as precipitações. 

 

Estudos como o de REIS et al. (2004) demonstram a importância de uma rede de de coleta de 

chuvas apropriada para um centro urbano que, aliado a questões de topografia local, a variabilidade 

das chuvas são marcantes, mesmo para pequenas distâncias como afirma MELLART (1999) apud 

BEGA et al. (2005) que observou a forte influência da topografia e do tipo de chuva para pequenas 

áreas. Além disto o autor ainda ressaltou que o grau de variabilidade muda de estação par estação e 

de região para região, o que faz como as pesquisas se tornem constantes. 

 

Em se tratando de tipos de chuva na variabilidade espacial, BEGA et al. (2005) em um experimento 

para a cidade de Pindorama Estado de São Paulo, confirmam a dependência espacial das chuvas e 

que se acentuam nos meses de predomínio de eventos convectivos, principalmente à medida que 

aumenta as distâncias entre os pluviômetros. 
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Portanto, a cidade de Belo Horizonte, que, devido sua topografia e outros elementos possui a 

distribuição das chuvas muito irregular, o que faz com que seja necessário que se tenha 

pluviômetros distribuídos por toda a cidade para melhor conhecer o comportamento das chuvas que 

a atingem. 

O objetivo deste trabalho é verificar o ganho para estudos pluviométricos com a expansão da rede 

de coleta de dados e assim melhor compreender o comportamento das chuvas em Belo Horizonte. 

 

LUCIO et al. (1998), citam que Belo Horizonte, por sua localização geográfica, sofre a influência 

de fenômenos meteorológicos de latitudes médias e tropicais como a Frente Polar Atlântica (FPA) e 

o Anticiclone Subtropical do Atlântico Sul atuando no inverno, e a predominância de sistemas 

convectivos associados ao aquecimento continental e a Zona de Convergência do Atlântico Sul 

(ZCAS) atuando no verão, caracterizando assim duas estações bem definidas, uma seca (inverno) e 

outra chuvosa (verão). Além destes fatores climáticos, Belo Horizonte tem uma topografia marcante 

onde há uma variação altimétrica com destaque para a Serra do Curral localizada na região Sul, 

orientada de SW-NE, Figura 1. 

 

 

Figura 1. Hipsométria de Belo Horizonte. (Autor: Carlos Wagner G A Coelho) 
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METODOLOGIA 

 

Várias fontes de dados e materiais foram utilizadas. Inicialmente apenas seis pontos de coletas de 

chuva estavam sendo utilizados para a análise pluviométrica anteriores a expansão da rede sendo 

eles: estação climatológica da SE Barreiro da CEMIG; estação pluviométrica da GASMIG; estações 

climatológicas de Belo Horizonte e Ibirité do INMET (Instituto Nacional de Meteorologia) e 

estações pluviométricas da Caixa de areia e a de Sabará, da CPRM. 

 

No ano de 2003, na tentativa de se obter uma maior cobertura espacial e melhores resultados a 

CEMIG juntamente com a SUDECAP, através de um convênio, iniciaram a instalação de novos 

pluviômetros totalizando 14 pontos de coletas no período de novembro de 2003 a março de 2005. 

 

Estes novos pluviômetros instalados pela CEMIG e a SUDECAP, entraram em operação a partir de 

1º de novembro de 2003, conforme tabela 1 distribuídos em todas as regionais de Belo Horizonte.  

 

Tabela 1. Estações pluviométricas instaladas pela CEMIG/SUDECAP. 

Nº de estações Estação Long Lat Data de inicio de operação 

1 Venda Nova -43,98777778 -19,80055556 01/11/2003 

2 Norte -43,93444444 -19,8500 01/11/2003 

3 Noroeste -43,96444444 -19,89305556 01/11/2003 

4 Nordeste -43,9222222 -19,87166667 01/11/2003 

5 Leste -43,8877778 -19,9175 01/11/2003 

6 Pampulha -43,994722 -19,856385 01/12/2003 

7 Sud. Barreiro -44,006597 -19,985551 01/12/2003 

8 Oeste -43,963286 -19,942806 01/01/2004 

 

 Esta ampliação da rede pluviométrica de Belo Horizonte obedeceu a alguns critérios para a sua 

realização: a) a necessidade da região a ser instalada e monitorada; b) escolha de local adequado 

para a instalação obedecendo a recomendações técnicas e considerando a disponibilidade de 

observadores, pois todas estas novas estações são convencionais. 

 

A figura 2 representa a distribuição espacial de todas as estações que compuseram este estudo. 

Alguns pontos utilizados nos estudos estão fora do município de Belo Horizonte por atenderem a 

alguns requisitos como: proximidade para interpolação espacial e série de dados completa para o 
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período analisado. O período estudado compreende os meses da estação chuvosa de Belo Horizonte 

de 2003/2004 e 2004/2005.  

 

 

Figura 2. Localização dos postos pluviométricos. 

 

Para a manipulação da massa de dados de chuva gerada diariamente, optou-se por alguns softwares 

que permitissem a consistência, a análise e a representação espacial dos mesmos. 

 

Com o propósito de identificar o ganho que a expansão da rede pluviométrica optou-se por 

metodologias que permitiram elaborar mapas de isolinhas mostrando a espacialização das chuvas 

com diferentes densidades de pluviômetros, ou seja, foram desenvolvidos vários mapas com 6, 11, e 

14 pluviômetros para o mesmo período de análise além de mapas de correlação entre todos os 

pluviômetros em relação ao Inmet, que foi tomado como o pluviômetro padrão. 

 

Apenas os meses de novembro e dezembro de 2003, pelo fato da rede ainda não estar completa 

nesta época, contam com um número diferenciado de pluviômetros. Todos os mapas com 6 

pluviômetros se referem aos já existentes antes do inicio da expansão da rede e o restante 

representam a evolução da rede. A idéia básica deste método é verificar se a inclusão de novos 

pontos de coleta de chuvas tem resultados diferentes na espacialização dos mesmos. 
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RESULTADOS 

 

O período de 2003/2004 foi atípico em relação aos períodos anteriores. Praticamente as chuvas 

começaram no mês de novembro empurrando os máximos totais para o trimestre dezembro, janeiro 

e fevereiro. O primeiro mês analisado foi novembro de 2003 que, nesta época, contava com 11 

pluviômetros instalados utilizados neste estudo. O procedimento adotado para a verificação do 

ganho da expansão da rede neste mês foi a seguinte: a) Elaboração de um mapa a partir de 6 pontos 

de coletas, os já existentes e b) Elaboração de um mapa a partir de 11 pontos de coleta.  

 

Para a estação chuvosa seguinte, 2004/2005, neste caso um período considerado dentro das médias 

pluviométricas e que começou como esperado, em outubro. Entretanto, foram utilizados os mesmos 

meses do período anterior para mantermos o padrão de análise, ou seja, os meses analisados foram 

de novembro a março, lembrando que este motivo se deu pelo fato dos dados começarem a serem 

coletados na nova rede somente no mês de novembro de 2003. 

 

Para exemplificar os resultados encontrados, foram selecionados alguns meses que mostram com 

maior veemência o ganho para o conhecimento do comportamento das chuvas em Belo Horizonte 

com a expansão da rede pluviométrica. As Figuras 3 e 4 ilustram os primeiros resultados obtidos 

com a nova rede instalada em Belo Horizonte. Alguns núcleos são observados com a instalação da 

nova rede o que não se podia verificar anteriormente. Em áreas como no Norte antes com um maior 

total registrado, com a nova rede verifica-se valores inferiores, mostrando já as diferenças espaciais 

produzidas pela nova rede além de já sinalizar a influência da Serra do Curral sobre os totais 

pluviométricos. 
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   Figura 3. Distribuição espacial das chuvas em Belo Horizonte. 

    Mês de novembro de 2003, com 6 pluviômetros. 

 

 

 

   Figura 4. Distribuição espacial das chuvas em Belo Horizonte. 

   Mês de novembro de 2003, com 11 pluviômetros. 
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No mês de janeiro de 2004, figuras 5, 6 e 7, obteve-se resultados expressivos com a nova rede além 

de sinalizar com maior clareza a importância da topografia na configuração das chuvas em Belo 

Horizonte. Praticamente toda a capital mineira ficou com chuvas acima da média histórica de 296 

mm e em alguns casos com valores excessivos como a Cx de Areia com 523 mm e o Inmet com 502 

mm. 

 

Observa-se um padrão com totais mais elevados posicionado sobre Serra do Curral e uma 

configuração de um mapa para o outro com expressiva diferença nas suas isoietas, ou seja, à medida 

que a rede se expande, a visualização da distribuição espacial das chuvas em Belo Horizonte se 

configura diferentemente. 

 

 

   Figura 5. Distribuição espacial das chuvas em Belo Horizonte. 

   Mês de janeiro de 2004, com 6 pluviômetros. 
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   Figura 6. Distribuição espacial das chuvas em Belo Horizonte. 

   Mês de janeiro de 2004, com 11 pluviômetros. 

 

 

   Figura 7. Distribuição espacial das chuvas em Belo Horizonte. 

   Mês de janeiro de 2004, com 14 pluviômetros. 
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Além das distintas representações espaciais identificadas em cada mapa a Figura 7 acima permite 

identificar outros pontos importantes: a) a estação do Inmet e da região Oeste distantes uma da outra 

1,6 km, porém com uma elevação topográfica entre estes dois postos, mostra uma diferença na 

quantidade pluviométrica significativa, sinalizando novamente a importância do relevo na 

distribuição das chuvas. 

  

No mês de dezembro de 2004 as diferenças são mais perceptíveis na variação de 6 para 11 

pluviômetros, conforme Figuras 8, 9 e 10. Novamente no primeiro mapa com 6 pluviômetros 

apenas grande parte da cidade está associada a totais acima de 400 mm, entretanto no mapa de 11 

postos observa-se que este valor é menor, atingindo valores médios de 200 mm e com alguns 

núcleos ainda menores como a estação do norte e do nordeste. 

 

  

 

   Figura 8. Distribuição espacial das chuvas em Belo Horizonte. 

   Mês de dezembro de 2004, com 6 pluviômetros. 
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   Figura 9. Distribuição espacial das chuvas em Belo Horizonte. 

   Mês de dezembro de 2004, com 11 pluviômetros. 

 

 

   Figura 10. Distribuição espacial das chuvas em Belo Horizonte. 

   Mês de dezembro de 2004, com 14 pluviômetros 
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A Figura 11 apresenta as correlações encontradas no período chuvoso de 2003/2004. Percebe-se 

uma maior variabilidade dentro da região de estudo, muito em virtude do verão anômalo que incidia 

nesta época, (VIANELO 2004). As regiões localizadas próximas às encostas da Serra do Curral e na 

região do extremo Oeste apresentam os gradientes mais fortes e as menores correlações, enquanto 

que as regiões do Barreiro, Centro, Nordeste, Pampulha, Norte e Venda Nova indicam as maiores 

correlações com menor variabilidade nas isolinhas. 

 

 

   Figura 11. Isocorrelação para o período chuvoso 2003/2004. 

 

Contudo, a análise anterior não pode ser atribuída para os períodos chuvosos seguinte, 2004/2005. 

As correlações são mais homogêneas para toda a cidade de Belo Horizonte, Figura 12. Ressaltando 

sempre que este período de 2004/2005 foi considerado normal para os padrões de chuva, enquanto o 

período passado não. Portanto, há um indicativo de que quando ocorre uma estação chuvosa 

anômala podemos ter maior variabilidade nas chuvas. Assim, uma rede mais densa, adquire maior 

importância do que nas estações consideradas dentro padrão. 
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  Figura 12 Isocorrelação para o período chuvoso 2004/2005. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

As chuvas foram mapeadas sob diferentes números de pluviômetros a fim de se encontrar as 

diferenças por cada densidade pluviométrica. O período analisado, no caso a estação chuvosa de 

Belo Horizonte, mostrou suas especificidades para cada mês, indicando mais uma vez um 

comportamento mais variável nas isolinhas produzidas no período considerado anômalo. A estação 

chuvosa de 2004/2005 mostrou uma tendência de menor sensibilidade da rede do que a estação 

chuvosa de 2003/2004.  

 

No verão, dito, anômalo, os resultados indicaram uma maior influência da altimetria na organização 

das chuvas, fazendo com que alguns pontos tivessem correlação próximo de zero. Enquanto que, no 

período chuvoso considerado dentro da normalidade, uma grande área anteriormente sem correlação 

alguma, passam a registrar valores próximo de 1. 

 

Percebe-se que Belo Horizonte, neste trabalho desenvolvido, obteve uma homogeneidade nos dados 

pluviométricos na estação normal, enquanto que em um verão anômalo causou desequilíbrio na 

organização e distribuição das chuvas. 

 

Em virtude dos resultados aqui encontrados podemos ressaltar algumas considerações importantes. 
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• A Serra do Curral contribui sobremaneira na distribuição e intensificação das 

chuvas sobre a cidade de Belo Horizonte; 

• Há importante variabilidade espacial das chuvas para distâncias relativamente 

pequenas (1,6 km); 

• O coeficiente de correlação aumenta com as distâncias e com o tipo de 

sistema atuante; 

• Para chuvas convectivas há maior variabilidade espacial nos dados; 

• Constatou uma uniformidade em relação aos sistemas frontais atuantes na 

estação chuvosa, mesmo para longas distâncias; 

• O grau de variação muda de mês para mês, de ano para ano e de região para 

região sendo necessária a continuidade da pesquisa; 

• Existe uma dependência espacial nas precipitações que se acentua nos meses 

de chuva convectiva e à medida que aumenta a distancia entre os pluviômetros. 

 

Apesar dos resultados encontrados neste estudo, eles ainda não representam uma climatologia para 

a cidade de Belo Horizonte, pois o período analisado é muito pequeno, apresentando também uma 

estação anômala (2003/2004). Os resultados encontrados são indicativos dos comportamentos de 

cada região analisada e o objetivo maior deste estudo foi alcançado, o de validar a nova rede de 

pluviômetros em Belo Horizonte. A nova rede mostrou-se muito sensível à variabilidade espacial 

das chuvas, possibilitando também aprofundar o entendimento das influências dos sistemas 

atmosféricos de macro escala e o efeito da topografia. 

 

Sugere-se que os estudos sejam continuados e se possível, que esta mesma rede seja ampliada, não 

só com instrumentos de coleta de chuva, mas sim com outros, principalmente com anemômetros 

para a coleta da velocidade e direção dos ventos. 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

BEGA, R. M., VIEIRA, S. R. MARIA, I. C., DECHEN, S. C. F., CASTRO, O. M., Variabilidade 

espacial das precipitações pluviais diárias em uma estação experimental em Pindorama, SP. 

Bragantia, Campinas, V64, n1 p149-156.2005 

 



 

“XVIII Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos” 16 

LUCIO P. S., ABREU M. L., TOSCANO, E. M. M. Caracterização de séries climatológicas em 

Belo Horizonte - MG. PARTE I,II,III,IV:, X Congresso Brasileiro de Meteorologia, Brasília – 

DF, 1998 

 

MOREIRA, J. L. B. Estudo da Distribuição Espacial das Chuvas em Belo Horizonte e em seus 

Entorno. Dissertação de Mestrado em Geografia, Belo Horizonte: UFMG, 2002 

 

NETO, J. L. S., O clima das cidades brasileiras – Presidente Prudente: [s.n], 2002. 

 

PINHEIRO, M. M.G., NAGUETTINI, M.; Análise regional da freqüência e distribuição temporal 

das tempestades na região metropolitana de Belo Horizonte – RMBH. Revista Brasileira de 

Recursos Hídricos. Volume 3 n.4 Out/Des 1998,  

 

REIS R. J., GUIMARÃES, D. P., COELHO, C. W. G. A., PAIXÃO, G. M. M.,  NASCIMENTO, J. 

S., SIMÕES, T. K. S. L. Determinação das áreas de potencial de riscos de precipitações 

intensas em Belo Horizonte. XIII Congresso Brasileiro de Meteorologia, Fortaleza, Ceará, 2004. 

 

VIANELLO, R. L., ABREU, M. L., NUNES, H. M. T., MOREIRA, J. L. B., Verão anômalo 

2003-2004 em Minas Gerais. XIII Congresso Brasileiro de Meteorologia, Fortaleza, Ceará, 2004. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


