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SEMINÁRIO A ENGENHARIA NA GESTÃO DAS ENCHENTES URBANAS 



RESUMO DA APRESENTAÇÃO 

• Geografia e tipologias das enchentes: enchentes de bacias e 
enchentes urbanas. 

• Planície de inundação e conceito de equilíbrio morfodinâmico 
da calha fluvial. 

• Caracterização das precipitações. 

• Medidas de atenuação das enchentes de bacias. 

• Medidas de atenuação de enchentes urbanas. 

• A ocorrência de enchentes de bacias na RMBH. 

• A ocorrência de enchentes urbanas na RMBH. 

• Os eventos de janeiro de 2020 e o desempenho das obras de 
drenagem. 

• Recomendações para implantação de medidas de mitigação 
na RMBH. 



REGIÃO METROPOLITANA DE BELO 

HORIZONTE 



MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE 



GEOGRAFIA E TIPOLOGIA DAS ENCHENTES 

EM ÁREAS URBANAS 



TIPOLOGIA DAS ENCHENTES URBANAS 

CHEIAS URBANAS 
CHEIAS DA BACIA 



TIPOLOGIA DAS ENCHENTES URBANAS 

CHEIAS URBANAS CHEIAS DA BACIA 

Uberaba 
Uberlândia 
Belo Horizonte 
Contagem 
Betim 
Barbacena 
Montes Claros 
Passos 
Caratinga 
 
 

Ponte Nova 
Governador Valadares 
Muriaé 
Betim 
Pirapora 
São Romão 
Pará de Minas 
Aimorés 
Ribeirão Vermelho 
Juiz de Fora 
Itajubá 
Santa Rita do Sapucaí 
Pouso Alegre 
Caratinga 
Unaí 
Vespasiano 
Rio Acima/Raposos/Sabará 
 



AS CHEIAS DAS BACIAS E AS PLANÍCIES DE 

INUNDAÇÃO 



A VULNERABILIDADE DAS PLANÍCIES DE 

INUNDAÇÃO 

Normalmente, o transbordamento da 
calha menor dos rios ocorre com uma 
probabilidade de 50% em um ano 
qualquer, o equivalente ao sorteio cara 
ou coroa de uma moeda. 



AS CIDADES E AS CHEIAS URBANAS 



O EQUILÍBRIO MORFODINÂMICO DOS 

RIOS E A REQUALIFICAÇÃO FLUVIAL 

Equilíbrio morfodinâmico em rios estáveis (Lane, 1955) 



CASO DE APARECIDA DE GOIÂNIA-GO 



CASO DE APARECIDA DE GOIÂNIA-GO 



CASO DE APARECIDA DE GOIÂNIA-GO 



EROSÃO EM LEITOS FLUVIAIS URBANOS 



CASO DA CIDADE DE LONDRINA-PR 



CHUVAS DE PROJETO 

 - Grandezas Características - 



CHUVAS DE PROJETO – Relações IDF 



CHUVAS DE PROJETO – Relações IDF 



CHUVAS DE PROJETO – Relação IDF 

SISTEMAS DE MICRODRENAGEM 

SISTEMAS DE MACRODRENAGEM 

192,6 mm  CHUVA DE 3 
HORAS NO DIA 28.01.2020 



MÉTODOS DE ATENUAÇÃO DE ENCHENTES 

- GERAL - 

• Medidas estruturais: baseadas em obras hidráulicas 

clássicas (sarjetas, bocas-de-lobo, galerias, 

canalizações, barragens, diques, desvios). 

• Medidas não estruturais: baseadas em restrições para 

ocupação de áreas de risco de enchentes, em seguros e 

regulações legais. 

• Medidas combinadas: adoção de medidas estruturais e 

medidas não estruturais. 

• Técnicas compensatórias: telhados verdes, trincheiras 

de infiltração, contenção em nível dos lotes urbanos. 

• A manutenção dos rios em leito natural. 



MEDIDAS PARA ATENUAÇÃO DAS 

INUNDAÇÕES - CONCEITOS 

OBRAS PARA REDUZIR O NÍVEL DO 
ESCOAMENTO E EVACUAR A VAZÃO DE 
FORMA RÁPIDA  Canais e dragagem. 

APLICAÇÃO Enchentes de bacias e 
urbanas. 



MEDIDAS PARA ATENUAÇÃO DAS 

INUNDAÇÕES - CONCEITOS 

OBRAS DE DESVIO E 
RETIFICAÇÃO DE CANAIS 

APLICAÇÃO Enchentes de bacias  



MEDIDAS PARA ATENUAÇÃO DAS 

INUNDAÇÕES - CONCEITOS 

OBRAS DE DESVIO E 
ARMAZENAMENTO  Tuneis 

APLICAÇÃO Enchentes de bacias e 
urbanas. 



MEDIDAS PARA ATENUAÇÃO DAS 

INUNDAÇÕES - CONCEITOS 

OBRAS DE AMORTECIMENTO DE CHEIAS 
EM RESERVATÓRIOS FORMADOS POR 
BARRAGENS  Atuam na redução das 
vazões de pico das cheias 

APLICAÇÃO Enchentes de bacias e 
urbanas. 



MEDIDAS PARA ATENUAÇÃO DAS 

INUNDAÇÕES - CONCEITOS 

OBRAS DE 
PROTEÇÃO DA 
PLANÍCIE DE 
INUNDAÇÃO – 
Diques e Pôlderes 

APLICAÇÃO Enchentes de bacias . 



MEDIDAS PARA ATENUAÇÃO DAS 

INUNDAÇÕES - CONCEITOS 

MEDIDAS NÃO ESTRUTURAIS DE 
CONTROLE DE INUNDAÇÕES  Evitam a 
ocupação das planícies de inundação 

APLICAÇÃO Enchentes de bacias 



MEDIDAS PARA ATENUAÇÃO DAS 

INUNDAÇÕES - CONCEITOS 



COMBINAÇÃO DE MEDIDAS PARA CONTROLE 

DE CHEIAS 

MEDIDAS 
ESTRUTURAIS E 
NÃO ESTRUTURAIS 

REQUALIFICAÇÃO FLUVIAL 



FLOOD PROOFING – Proteção Local ou 

Construções à Prova de Inundações 



SISTEMA CLÁSSICO DE DRENAGEM URBANA 

- MICRODRENAGEM - 



SISTEMA CLÁSSICO DE DRENAGEM URBANA 

- MACRODRENAGEM - 



MÉTODOS DE PREVENÇÃO E CONTROLE 

PARA AS ENCHENTES DAS CIDADES – 

Critérios de Projeto 

• O sistema de drenagem convencional: microdrenagem  e 
macrodrenagem  normalmente consideram as projeções de uso e 
ocupação do solo. 

• Microdrenagem dimensionada para TR=10 anos  probabilidade 
de falha de 10% em um ano qualquer. 

• Macrodrenagem dimensionada para TR=50 anos ou TR=100 anos 
 probabilidades de falha de 2% e 1% em um ano qualquer. 

• Bacias de detenção  TR=50 anos ou TR=100 anos para 
reservatório e TR=10.000 anos para vertedouro. 

• Obras de desvio  TR=50 anos. 

• Técnicas compensatórias: pavimentos porosos, telhados verdes, 
jardins de chuva, trincheiras de infiltração, reservatórios de lote  
maior eficiência para chuvas mais frequentes. 



DEFICIÊNCIAS DO SISTEMA CLÁSSICO DE 

DRENAGEM URBANA 



DIAGNÓSTICO DO SISTEMA DE PREVENÇÃO 

IMPLANTADO EM BELO HORIZONTE 

• Avenida Vilarinho.  

• Avenida Prudente de Morais. 

• Bairro Buritis. 

• Avenida Francisco Sá. 

• Avenida Teresa Cristina. 

• Avenida Bernardo Vasconcelos. 

• Aeroporto da Pampulha e córrego Engenho Nogueira. 

• Orla da Lagoa da Pampulha. 

• Avenida N.S. da Piedade. 

• O sistema de alerta tem funcionado bem. 

 



DIAGNÓSTICO 

• Adensamento urbano e aumento da rede de drenagem. 

• Mudanças constantes na lei de uso e ocupação do solo  

caso do Bairro Buritis. 

• O Número de Froude e o tempo de concentração. 

• A ineficiência do sistema de microdrenagem. 

• Passado de projetos de macrodrenagem sem interconexão. 

• Ausência de área para a implantação de grandes obras. 

• Custo elevado das soluções. 

• De certa forma, as inundações que ocorrem nos cursos de 

água afluentes ao ribeirão Arrudas contribuem para retardar a 

chegada dos picos de cheias ao trecho canalizado do 

Boulevard. 



AV. TERESA CRISTINA  Os problemas do 

Número de Froude, do tempo de concentração e 

da eficiência da microdrenagem 

RESSALTO HIDRÁULICO MICRODRENAGEM EM 
COLAPSO 



ENERGIA ESPECÍFICA DOS ESCOAMENTOS 



PROBLEMA DO NÚMERO DE FROUDE 

CANALIZAÇÃO AV. TERESA CRISTINA 

 y 

H=8,00 m 

B=11,00 m 

NA 

NA 

 y 

FÓRMULA DE 
MANNING 

n=0,015  y=6,50 m  Q=637 m³/s  v=8,91 m/s FR=1,12 
 
n=0,018  y=6,50 m  Q=530 m³/s  v=7,43 m/s  FR=0,93 
 
n=0,018  Q=637 m³/s  FR=0,903  y=7,50 m 



PROBLEMA DO TEMPO DE CONCENTRAÇÃO 

CASO DO RIB. ARRUDAS NA AV. TERESA CRISTINA: 
• Projeto da Década de 1980; 
• Tempo de concentração de projeto: tC=2,50 horas; 
• Tempo de concentração real: tC=40 min. 



SÍNTESE DO DIAGNÓSTICO DA 

OCORRÊNCIA DE CHEIAS EM BELO 

HORIZONTE 

• Adensamento da malha urbana com utilização dos fundos de vale 
como corredores viários. 

• Deficiência global da microdrenagem. 

• Regime de escoamento nos canais de macrodrenagem: fluxo 
ligeiramente supercrítico. 

• Expansão urbana de jusante para montante: colapso dos canais 
implantados. 

• Dimensionamentos antigos feitos com metodologias hoje 
superadas. 

• As obras de drenagem urbana convencionais normalmente não são 
dimensionadas para suportar uma tormenta como a que ocorreu em 
28.01.2020  mesmo que houvesse um sistema eficiente de 
drenagem implantado na Região Centro-Sul, teria havido 
inundações nas bacias dos córregos do Leitão e Cercadinho. 

• O importante papel da Defesa Civil. 



ENCHENTES NA REGIÃO METROPOLITANA 



DIAGNÓSTICO PARA A RMBH 

• Caso de Betim  Barragem Vargem das Flores e o 

córrego das Areias. 

• Caso de Vespasiano  o ribeirão da Mata e o 

indeferimento ambiental para a construção das obras de 

mitigação. 

• As cidades ribeirinhas ao rio das Velhas  montante e 

jusante da confluência dos ribeirões Arrudas e Onça. 

• Brumadinho e o rio Paraopeba. 



DIAGNÓSTICO – ASPECTOS INSTITUCIONAIS 

• O problema transcende o município de BH. 

• Deve ser tratado em nível de Estado  o exemplo do 

PROSAM. 

• A falta de um Plano Estadual de Segurança Hídrica  

faltam diagnósticos. 

• A quem recorrer  exemplo de Santa Maria de Itabira. 

• Desde a extinção do DNOS em 1990, o tratamento da 

questões das cheias urbanas ficou diluído entre diversos 

órgãos (ANA, Secretaria de Recursos Hídricos, ...??). 

• A atuação recente do Ministério das Cidades e do 

Ministério do Desenvolvimento Regional. 



A CHUVA DE 28 DE JANEIRO DE 2020 



A CHUVA DE 28 DE JANEIRO DE 2020 

• Nas bacias dos córregos do Leitão e Cercadinho, os sistemas de 
macrodrenagem têm capacidade para amortecer e escoar chuvas 
com períodos de retorno da ordem de TR=10 anos.  

• Nessas bacias, as alturas de chuvas entre 1,0 hora e 3,0 horas 
foram o dobro dos respectivos valores com TR=10 anos. 

• Em 3,0 horas, a chuva acumulada excedeu em cerca de 100 mm a 
capacidade do sistema de macrodrenagem, gerando volumes 
extras de 800.000 m³ e 250.000 m³ respectivamente nessas bacias. 

• Antes de ter sido um colapso das redes de galerias, as inundações 
mostraram a baixa eficiência do sistema de microdrenagem, 
gerando um escoamento pelas ruas de fundos de vale com 
velocidades elevadas o suficiente para destruir o pavimento 
asfáltico. 

• Em que pesem os prejuízos materiais, não houve perdas de vidas 
humanas  a Defesa Civil havia alertado horas antes que uma 
grande tormenta se aproximava de Belo Horizonte.  



POSSÍVEIS MEDIDAS DE ATENUAÇÃO 

PARA AS CHEIAS EM BELO HORIZONTE 

• Impedir a ocupação das nascentes e cabeceiras e 

manter os cursos de água em leito natural nessas áreas. 

• Implantar as bacias de detenção que tenham viabilidade 

técnica e sócio-ambiental. 

• Estudar a viabilidade das obras de desvio previstas  

Av. Teresa Cristina, Av. Vilarinho, Av. Bernardo 

Vasconcelos. 

• Continuar o planejamento de implantação progressiva 

de técnicas compensatórias. 



AV. TERESA CRISTINA  



POSSÍVEIS MEDIDAS DE ATENUAÇÃO PARA 

AS CHEIAS NA REGIÃO METROPOLITANA  

• Reservatórios de amortecimento na bacia do Alto Rio 
das Velhas  resolve os problemas de Rio Acima, 
Raposos e Sabará. 

• Santa Luzia  depende das soluções em Belo 
Horizonte. 

• Vespasiano  retomada do projeto de regularização da 
calha do ribeirão da Mata com requalificação fluvial. 

• Brumadinho  barragem de uso múltiplo no Alto Rio 
Paraopeba. 

• Medidas não estruturais de zoneamento das planícies 
de inundação  possibilidades de aplicação 
generalizada para a maioria das cidades. 



COMENTÁRIOS FINAIS 

• Soluções sem funcionalidade: generalização do conceito 
da requalificação fluvial para a manutenção dos 
córregos urbanos em leitos naturais. 

• Porque não se aplica o conceito de Seul. 

• Soluções funcionais trabalhar com a resiliência 
urbana. 

• Solução para a Av. Francisco Sá  proteção local (flood 
proofing), desvio ou esquema de alerta. 

• Solução para a Prudente de Morais  manutenção do 
reservatório da Barragem Santa Lúcia. 

• Solução para o ribeirão Arrudas  bacias de detenção 
nas cabeceiras. 

 



A CIDADE RESILIENTE 

• Implantação progressiva de técnicas compensatórias de 

drenagem urbana. 

• Reforçar a atuação da Defesa Civil com esquemas de 

alerta por meio do radar meteorológico. 

• Implantar medidas de proteção local (flood proofing) em 

avenidas de água, tipo Av. Francisco Sá. 



NOVAMENTE A AV. TERESA CRISTINA 



NOVAMENTE A AV. TERESA CRISTINA 

TR < 2 anos 



A ENGENHARIA NA GESTÃO DAS 

ENCHENTES URBANAS 

“ Todas as coisas que podem ser conhecidas 

envolvem números; pois não é possível que sem 

números qualquer coisa possa ser sequer 

concebida ou conhecida.”  

                                        Philolaus, século 4 a.C. 

 

Referência: “A História da Matemática”, Anne Rooney, M. Books do 

Brasil Editora, 2012.  

 



A ENGENHARIA NA GESTÃO DAS 

ENCHENTES URBANAS 

• Conhecer o regime hidrológico dos cursos de água, 

entendendo a dinâmica das transformações de chuva 

em vazão, nos aspectos qualitativos e quantitativos. 

• Conhecer os princípios da hidráulica dos escoamentos 

em canais e condutos forçados. 

• Aplicar as ferramentas do planejamento e da execução 

das obras: conceber, diagnosticar, prognosticar, analisar 

alternativas, projetar, orçar, construir e operar. 

• Conceber soluções em harmonia com o meio ambiente 

e com o regime hidrológico dos cursos de água. 



OBRIGADO PELA ATENÇÃO 
 

mario.cicareli@h20.com.br 
www.h20.com.br 
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