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RESUMO: os impactos observados num determinado recorte espacial serão resultados da 

combinação entre a quantidade de indivíduos e o espaço no qual desenvolvem suas atividades. 

No caso das cidades pequenas tem-se em mente a menor interferência do homem, mas será que 

isso realmente condiz com a realidade? Diante disso, o objetivo do presente estudo foi analisar os 

impactos da urbanização e os eventos extremos na cidade de Capinópolis/MG, com base em 

dados meteorológicos, reportagens de jornais locais, assim como reclamações realizadas pelos 

moradores. Fato é que ao modificar a natureza haverá algumas consequências que direta ou 

indiretamente afetará aos moradores, como é o exemplo da impermeabilização do relevo que 

resulta no maior escoamento superficial e, por consequência, pontos de alagamento. 

PALAVRAS-CHAVE: cidade pequena; eventos extremos; alagamento; escoamento superficial. 

 

1. INTRODUÇÃO 

O processo de ocupação e transformação das vertentes vem tornando-se pauta de 

discussões em diversos trabalhos, no entanto ressalta-se a importância de trazer tal temática para 

as cidades pequenas, que mesmo numa escala reduzida apresentam problemas relacionados a 

essa ocupação. Pensando nesta proposta é possível levantar na Microrregião Geográfica de 

Ituiutaba uma série de cidades passíveis de ser objeto de estudo para tal temática, no entanto 

pela quantidade de ocorrências encontradas optou-se por estudar a cidade de Capinópolis/MG e 

as interações que nela ocorreram. 

Ao tomar como área de estudo a cidade de Capinópolis/MG notou-se a ocorrência de 

diversos eventos e situações, que contribuem para caracterizar determinados pontos como áreas 

de risco. Tornou-se evidente na mídia e no cotidiano dos moradores a convivência com eventos 

que expõem uma determinada população ao risco, tais como alagamentos, enchentes, processos 

erosivos e outros problemas relacionados diretamente com o sistema de drenagem urbana. 

Na medida em que a cidade de Capinópolis cresceu, passou a incorporar elementos 

naturais como os cursos d’água à paisagem urbana. A presença de córregos permeando a área 

urbana, além das vertentes cuja inclinação proporciona uma aceleração dos processos erosionais, 

percebe-se uma potencialização destes eventos que catalisam o risco.  
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Ao ser ocupado e transformado, o relevo passa a reagir de outra forma, surgindo uma 

alteração nas dinâmicas naturais, no ciclo hidrológico, na cobertura vegetal e na 

impermeabilização das vertentes influindo diretamente no cotidiano dos moradores. Dinâmicas 

como as cheias dos canais fluviais passam a afetar diretamente àqueles que moram mais 

próximos dos mesmos, principalmente em casos onde se tem a forte ocupação do leito menor, no 

qual as águas da cheia se depositam. 

Observa-se na cidade a relação entre os períodos mais chuvosos e a ocorrência de 

eventos que passam a colocar uma determinada população em risco, onde o fluxo da água das 

chuvas é por vezes maior do que a capacidade de captação do sistema de drenagem urbano. 

Destaca-se que a combinação entre a impermeabilização do relevo, a alteração nas dinâmicas 

fluviais e a ineficiência do sistema de drenagem urbana são os principais responsáveis por colocar 

uma parcela da população de Capinópolis/MG em risco. 

No caso de Capinópolis/MG são apresentados dois córregos (Córrego do Capim e Córrego 

Olaria), ambos afetados direta ou indiretamente durante o processo de urbanização da cidade, 

cujos problemas desta influência passarão a ganhar destaque neste estudo (figura 1).  

Figura 01: Localização do município de Capinópolis/ 

MG.
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O município de Capinópolis/MG encontra-se na Microrregião Geográfica de Ituiutaba, a 

cidade fez 64 anos de emancipação política no ano de 2016, e vem se desenvolvendo e 

expandindo sua área urbana ao longo dos anos. É interessante notar que apesar da população 

ser considerada pequena, em 2015 a estimativa era de 16.112 (IBGE, 2015), a cidade possui 

ocupação relativamente densa, principalmente no que tange os bairros mais antigos da cidade, ou 

aqueles criados a partir de conjuntos habitacionais. 

O processo de ocupação da cidade ocorreu em etapas coordenadas pelos prefeitos 

regentes em cada mandato e ao espacializar tal informação é possível notar que a cada mandato 

existiam novas prioridades e novas demandas a serem atendidos. O fundador da primeira 

aglomeração, o Arraial do Capim, que viria a se tornar a cidade de Capinópolis, Jerônimo 

Maximiano, loteou no ano de 1927, parte de sua propriedade rural, na qual foram construídas as 

primeiras ruas, logradouros e o cemitério da cidade. 

A partir do momento em que se tornou município no ano de 1953, tem-se um maior 

incentivo para construção e expansão da então cidade de Capinópolis. O primeiro bairro 

construído, chamado de Parte Primitiva, tem relação direta com o Córrego do Capim, principal 

fonte de abastecimento d´água para as atividades da cidade. Os outros dois bairros criados até o 

ano de 1949 (Centro e Campos Elíseos), antes da emancipação política, também se relacionam 

direta ou indiretamente com o córrego, principalmente o Bairro Campos Elíseos, que ocupou parte 

das áreas de proteção permanente e encontram-se, no leito menor do canal. 

Na década de 80 foram construídos os loteamentos que viriam a ser os bairros Ideal I, 

Novo Horizonte e Florêncio I e II, que impactaram diretamente no Córrego do Capim, desde a 

supressão das áreas de proteção permanente até o descarte de resíduos, tanto sólidos quanto 

líquidos, resultantes da ausência de planejamentos assim como a ineficiência do sistema de 

captação do esgoto e lixo gerado por esta população. 

Já o Córrego Olaria teve, e ainda tem como principal impacto os resultados da canalização 

do mesmo, ocasionado pelo processo de ocupação do seu leito e da necessidade em conectar 

determinados bairros que passariam “por cima” do córrego. A canalização do córrego possibilitou 

uma maior ocupação da área urbana em determinados pontos, porém, resultou numa série de 

eventos que o tornaram uma área frágil, susceptível à ocorrência de eventos que passam a expor 

a população ao risco. 

Além da relação direta com os córregos tem-se ainda a influência do relevo e das formas 

de ocupação, sendo um catalisador dos riscos. Percebe-se que a cidade apresenta relevo 

levemente ondulado, com algumas vertentes relativamente inclinadas. Na medida em que ocorre 

a transformação principalmente da superfície deste relevo, surgem os problemas relacionados ao 

escoamento e infiltração das águas pluviais.  
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O relevo passa a direcionar os fluxos, potencializando ou não o escoamento superficial, a 

instalação de processos erosivos, além ainda da infiltração da água no solo que contribui para a 

manutenção dos canais fluviais (figura 02).  

 

Figura 02: Direção dos fluxos de escoamento das águas pluviais na cidade de 

Capinópolis. 

 

Fonte: Google Earth, 2015. Org.: COSTA, H. R. O., 2015. 

É necessário compreender então o direcionamento dos fluxos para que seja possível 

identificar áreas passiveis ao risco de enchentes dos canais, assim como da instalação dos 

processos erosivos. 

Uma única vertente pode apresentar morfologias diferentes e/ou combinadas (côncava, 

convexa, retilínea, côncava/convexa, etc.). Pensando nisto criou-se um quadro no qual fossem 

apresentados dados como: período de instalação do bairro e as características morfológicas da 

vertente (quadro 01). 

Quadro 01: Caracterização do relevo de acordo com as vertentes. 

Período de Instalação Bairro Morfologia do Relevo 

Até 1949 Parte Primitiva Fundo de Vale 

Centro Vertente Convexa 

Campos Elíseos Fundo de Vale/Vertente 
Retilínea 

Até 1959 Bela Vista Vertente Convexa 

Paraíso Vertente Côncava 

Até 1969 Semíramis Área de Topo 

 São João Vertente Convexa 
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Até 1979 

João Alves Moreira Vertente Convexa 

Boa Fé Vertente Convexa 

Brasília Vertente Convexa 

Alvorada Vertente Convexa 

 
 
 

Até 1989 

Barbosa Vertente Convexa 

Florêncio Vertente Convexa 

Florêncio II Vertente Convexa 

Ideal Vertente Convexa 

Novo Horizonte Fundo de Vale 

Semíramis II Vertente Convexa 

Setor Industrial Área de Topo 

Alvorada II Área de Topo 

 
 
 

Até 1999 

Alvorada III Área de Topo 

Buritis Fundo de Vale 

Florêncio III Vertente Convexa 

Ideal II Fundo de Vale/Vertente 
Côncava 

Liberdade Vertente Convexa 

Semíramis III Fundo de Vale / Vertente 
Convexa 

Wagner de Paula Fundo de Vale / Vertente 
Convexa 

 
Até 2009 

Recanto das Acácias Vertente Convexa 

Recanto das Acácias II Área de Topo 

Wagner de Paula II Vertente Convexa 

Roney de Almeida Área de Topo 

Em Construção Vale dos Sonhos Fundo de Vale 

Org.: COSTA, H. R. O., 2015. 

Com base no quadro apresentado pode-se perceber que até o ano de 1999, houve o maior 

número de implantação de bairros na cidade, sendo estes, em sua maioria, localizados em áreas 

de fundo de vale. Somente o fato de se localizarem no fundo de vale já coloca a população em 

risco, principalmente no que tange as enchentes e inundações, atrelado a isso se tem as formas 

de ocupação desta área. O bairro Novo Horizonte criado na década de 80, por exemplo, encontra-

se no fundo de vale e é ocupado de forma geral, por uma população carente de recursos e 

infraestrutura básica. 

A ausência desta infraestrutura imprime na paisagem características de uma urbanização 

precária. Na imagem é possível observar que neste bairro as residências foram construídas 

aproveitando todo o comprimento do terreno. É perceptível a ausência de áreas verdes, nem 

mesmo nos terrenos é possível encontrar vegetação. A necessidade em sanar o déficit 

habitacional na década de 80, fez com que a prioridade fosse construir moradias próximas umas 

das outras, sem dar margem para o “desperdício de terrenos” (figura 03). 
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Figura 03: Bairro Novo Horizonte. 

 

Fonte: Google Earth, 2015. Org.: COSTA, H. R. O., 2015. 

Partindo destas informações referentes ao processo de expansão do território urbano de 

Capinópolis/MG, buscou-se compreender como essa dinâmica pode ser alterada em 

determinadas épocas do ano de acordo com a quantidade de chuva registrada. Tiveram-se ainda 

como objetivos estabelecer uma comparação dos dados pluviométricos fornecidos pelo Instituto 

Nacional de Meteorologia (INMET) com eventos registrados pela imprensa da região, assim como 

relatos de casos registrados pelos moradores da cidade, para sobrepor os dados e pontuar de 

forma clara os eventos e a ocorrência durante as últimas três décadas utilizaram-se dados até o 

ano de 2014; e ainda identificar e caracterizar os riscos à enchentes, inundações, alagamentos ou 

a ocorrência de processos erosivos e relacioná-los a ocupação urbana e seus impactos. Neste 

sentido, a primeira parte apresentada dos resultados consiste na exposição de gráficos e tabelas 

elaborados com base nos dados encontrados no site do Instituto Nacional de Meteorologia 

(INMET) que foram tabulados por meio do software Microsoft Office Excel, para relacioná-los com 

alguns períodos chuvosos que foram registrados pela mídia ou pelos próprios moradores. 

 

2. DISCUSSÃO TEÓRICA 

 

O ser humano possui por si só a necessidade de viver em conjunto com seus semelhantes, 

isso é um fato usado como base para explicar o porquê das pessoas se aglomerarem e assim 

surgir às cidades. Essa é uma forma simplória de apresentar o surgimento de cidades. Sabe-se 

que a função e origem de uma cidade vão muito além da necessidade em se agrupar.  

Cada cidade passa a apresentar características únicas que dará ela funções e significados 

diferentes, isso é resultado de uma construção histórica, de processos de apropriação, dominação 
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e ocupação. Fazendo e refazendo o espaço urbano de acordo com as necessidades a serem 

sanadas.  

A cidade, enquanto construção humana, é um produto histórico-social e nesta 
dimensão aparece como trabalho materializado, acumulado ao longo do processo 
histórico de uma série de gerações. Expressão e significação da vida humana, 
obra e produto, processo histórico cumulativo, a cidade contém e revela ações 
passadas, ao mesmo tempo em que o futuro, que se constrói nas tramas do 
presente – o que nos coloca diante da impossibilidade de pensar a cidade 
separada da sociedade e do momento histórico analisado. (CARLOS, 2007, p. 11) 

A partir da ideia da autora é possível afirmar que uma cidade baseada, por exemplo, na 

produção agrícola, apresentará características estruturais que remetam ao campo, e por 

consequência à produção agrícola. Esse é um fato interessante de que grande parte das cidades 

pequenas apresentará uma ligação com o campo, pelo fato de serem elas as responsáveis por 

suprir a demanda do campo. 

No entanto, independente da dimensão de uma cidade, o processo urbano, ou a 

urbanização, tem cunho capitalista o que por consequência tem caráter segregador. No espaço 

urbano essa estrutura capitalista torna-se visível ao ser materializada, a diferença entre setores 

numa mesma cidade é discrepante. Roberto Lobato Corrêa é precursor em diversas discussões 

no que tange o espaço urbano, em uma de suas discussões ele traz à tona a realidade urbana em 

relação a materialização das relações no espaço. Aponta ainda que mesmo fragmentada, a 

cidade e seus fragmentos tendem a se articularem por meio de relações e fluxos. Seja 

representado pela circulação entre pessoas e mercadorias por fragmentos distintos ou 

simplesmente pela necessidade de relação, para suprir determinadas demandas (CORRÊA, 2004) 

Ainda de acordo com o autor, essa fragmentação é resultado e reflexo da sociedade, 

diante disso: 

Ao se constatar que o espaço urbano é simultaneamente fragmentado e 
articulado, e que esta divisão articulada é a expressão espacial de processos 
sociais, introduz-se um terceiro momento de apreensão do espaço urbano: é um 
reflexo da sociedade. [...] Mas o espaço urbano é um reflexo tanto de ações que 
se realizaram no presente como também daquelas que se realizaram no passado 
e que deixaram suas marcas impressas nas formas espaciais do presente. 
(CORRÊA, 2004, p. 8) 

Como dito, o espaço urbano se reproduzirá de acordo com a sociedade que o estrutura, 

semelhanças serão encontradas entre cidades por adotarem um mesmo sistema, o capitalista. No 

entanto, as cidades apresentarão problemas em diferentes escalas, de acordo com suas 

dimensões e relações nela estabelecidas.  

O critério de classificação das cidades mais utilizado ainda é sua dimensão populacional, 

sendo este um fator importante, mas que não deveria ser tomado como decisivo. Maia (2010) 

apresenta algumas formas utilizadas para classificar as cidades assim como o problema de levar 
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em consideração apenas um fator. Atualmente os dados demográficos, de cunho extremamente 

quantitativo, não são suficientes para definir uma cidade, números tornaram-se subjetivos. 

Se tomar por base os dados de instituições de estatísticas como é o caso do Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), tem-se uma classificação de cima para baixo, sem 

levar em consideração as relações estabelecidas na cidade, a função da cidade e em outras 

palavras, não leva em consideração a importância da cidade para as cidades no entorno. 

Assim, na classe de cidades pequenas inserem-se aquelas que possuem até 20 
mil habitantes; acima deste montante são classificadas como cidades médias e 
aquelas com mais de 500 mil habitantes são consideradas cidades grandes. Este 
critério, com algumas variantes, tem sido adotado pelas instituições de estudos 
estatísticos. (MAIA, 2010, p. 18) 

Ainda de acordo com Maia (2010): 

[...] não se pode deixar de considerar a contagem populacional quando se quer 
pensar sobre o que se denomina de pequenas e médias cidades, mas o que se 
afirma é que este dado não traduz a dinâmica do conjunto de cidades estudadas 
ou mesmo não é sinônimo de uma dada realidade. (MAIA, 2010, p. 18) 

A partir do dilema de usar apenas os dados demográficos, a autora ressalta o fato de que 

vem surgindo novas correntes defendendo o uso de dados qualitativos para classificar as cidades, 

é sabido que independente dos dados populacionais é importante compreender a cidade, o que 

ela representa e como ela funciona, para que a classificação não seja realizada erroneamente.  

No Brasil, o contingente populacional é um dado significativo — embora não 
suficiente — da dimensão e da importância das cidades no contexto regional e 
nacional. Como afirmado anteriormente e também expresso por vários autores, 
uma cidade de 10 mil habitantes no Brasil é diferente, a depender de onde esteja 
localizada, se no Norte, no Nordeste ou no Sudeste. Da mesma forma, se com o 
mesmo tamanho populacional, estiver situada em um país europeu, para citar um 
exemplo. (MAIA, 2010, p. 38) 

Para o estudo de cidades pequenas isso é importante, tendo em vista que mesmo com um 

contingente populacional menor ela pode ter funções importantes e apresentar problemas 

estruturais significativos. 

Olhando por alto, a cidade adquire uma forma fragmentada, sem relações identificadas 

num primeiro momento, porém, sabe-se que a cidade como um “ser” estabelece relações entre as 

partes. É interessante ressaltar que determinados fenômenos como as chuvas e os impactos 

causados por ela não levarão em consideração  essa fragmentação estabelecida. No entanto, 

apesar de atingir a todas as partes fragmentadas, cada uma delas reagirá de formas diferentes a 

estes eventos. O que passa a ser chamado de resiliência, ou a capacidade de uma determinada 

parcela da cidade ou da sociedade de superar determinados eventos. 

Sabendo que é nas cidades que se acumulam as pessoas, compreende-se que é nela 

onde se terá a maior quantidade de pessoas atingidas por certos eventos, como é o caso das 

enchentes e inundações. Diante disso: 
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A migração do homem para as cidades e as alterações dos padrões climáticos são 
fatores significativos do último século, e a percepção mundial sobre os eventos 
adversos se deu em razão de sua intensidade e do número de vítimas, tornando-
se, assim, uma das maiores preocupações do início desse século. (IELO, 2015, p. 
2) 

Como dito anteriormente, o sistema capitalista imprime na cidade as classes em forma de 

fragmentos, essas áreas fragmentadas são reflexo da sociedade e das condições econômicas e 

sociais de cada uma de suas parcelas. A partir daí é possível identificar no espaço características 

estruturais diferentes de acordo com cada classe, a forma como cada uma delas absorve e 

superam determinados vai ser diferente. Isto se torna visível ao assistir algum noticiário na 

televisão, ou abrindo um jornal qualquer. Os eventos extremos tem maior poder destrutivo na 

parcela mais pobre da sociedade, caracterizado pela maior vulnerabilidade socioeconômica.  

As áreas mais frágeis e suscetíveis aos eventos hidroclimáticos mais danosos são 
as de menor valor imobiliário, vendidas por um preço abaixo do normal ou 
ocupadas pelos moradores que, muitas vezes, não dispõem de alternativas para 
moradia. Quando os impactos negativos desses eventos atingem pessoas ou 
grupos mais frágeis e suscetíveis às mudanças, os problemas tomam uma 
proporção cumulativa (por exemplo, número de unidades de alojamento, 
atendimento emergencial, hospitalar, habitacional, nutricional, financeiro, etc.), e 
frequentemente desproporcional às capacidades estruturais e econômicas dessa 
população e dos governos locais. (IELO, 2015, p. 2) 

Fala-se muito do planejamento urbano e da gestão de riscos, na busca por evitar a 

exposição da população a um determinado evento. Mas sabe-se que na medida em que os 

compartimentos do relevo vão sendo apropriados e ocupados tem-se o aumento de impactos 

gerados durante eventos hidroclimáticos. 

De acordo com Coelho (2013, p. 39) a medida que o crescimento urbano acontece, ou 

simplesmente uma maior ocupação dos compartimentos do relevo, o crescimento “não é 

acompanhado por aumento e distribuição equitativa dos investimentos em infraestrutura e 

democratização do acesso aos serviços urbanos, as desigualdades socioespaciais são geradas 

ou acentuadas”. 

Assim essas desigualdades tornam-se visíveis por meio dos impactos identificados em 

determinados setores da cidade, desta forma: 

[...] sendo a urbanização uma transformação da sociedade, os impactos 
ambientais promovidos pelas aglomerações urbanas são, ao mesmo tempo, 
produto e processo das transformações dinâmicas e recíprocas da natureza e da 
sociedade estruturada em classes sociais. (COELHO, 2013, p. 21) 

Torna-se comum nas áreas mais periféricas o surgimento de problemas relacionados à 

ocupação de áreas inadequadas ou a insuficiência da infraestrutura urbana, incapaz de fornecer 

àquela área, suporte para suas atividades. Dentre os problemas mais encontrados, são aqueles 

voltados à insuficiência do sistema de drenagem urbana. 



 

Universidade Federal de Uberlândia | Observatório das Cidades | Anais do IV Simpósio Nacional sobre Cidades Pequenas | 2016 | p. 463 

O escoamento pluvial é responsável pelas enxurradas, inundações e enchentes. 
Devido à impermeabilização dos solos urbanos, há um aumento da velocidade da 
água que eleva sua força. Assim, ela pode carregar mais detritos (potencializar o 
assoreamento), causar erosões e acelerar sua chegada às áreas mais baixas, 
ocasionar inundações e enchentes, a depender da drenagem, além das doenças 
causadas por veiculação hídrica. (IELO, 2015, p. 12) 

Diante disso, os problemas mais comuns encontrados nas áreas urbanas, que também se 

reproduzem em cidades pequenas são os alagamentos, enchentes e inundações, causados pelo 

aumento do escoamento superficial e insuficiência do sistema de drenagem urbana. 

3. RESULTADOS 

Sabendo que grande parte dos bairros possui ligação direta com os canais fluviais, e 

durante os períodos mais chuvosos estes córregos tendem a sofrer com as cheias, torna-se 

necessário compreender a dinâmica das chuvas para prever algumas ações. Para conseguir 

entender a dinâmica pluvial, foram analisados os períodos de chuva e seca no município. Assim, 

foram elaborados gráficos a partir dos dados coletados no site do Instituto Nacional de 

Meteorologia (INMET), referentes a precipitação em Capinópolis – MG, no período de janeiro a 

dezembro do intervalo temporal de 1984 à 2014.   

Como resultado destes dados foi elaborado o quadro abaixo (quadro 02). 

Quadro 02: Dados de pluviosidade do município de Capinópolis – MG entre 1984 à 2014. 

Ano Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Média 

1984 80,1 55 10,1 40,4 0 0 0 12 63,8 111,5 170,9 152,2 58 

1985 354,9 30,9 253,4 51,3 3,8 0,7 1,7 0 5,8 113,5 47,6 107,1 88,8 

1986 246,8 125,4 144,8 14,3 56 0 35 80,3 48,4 171 103,6 314,5 111,6 

1987 - - - - - - - - - - - - - 

1988 - - - - - - - - - - - - - 

1989 - - - - - - - - - - - - - 

1990 279,1 277 116 117,7 31,8 3,4 5,8 30,4 38,3 171,8 199,4 149,2 118,3 

1991 379,9 264,8 669,9 50,7 3,3 0 0,4 0 39,9 88 52,4 148,5 141,4 

1992 - - - - - - - - - - - - - 

1993 59,8 362,8 72,3 86,5 5,7 27,4 0 26,9 86,2 55,5 300,9 395,8 123,3 

1994 366,5 233,6 203,6 53,1 11,3 8,4 15,7 0 1,6 143,3 259,2 192,5 124 

1995 275,1 465,1 269,7 35,9 148,9 16,9 0 0 20,5 85,1 109,1 158,4 132 

1996 271,5 219,2 179,9 59,4 25,9 17,9 0 9,7 73,6 34,6 257,3 197 112,1 

1997 411,6 85,8 103,9 76,2 36,8 146,9 0 0 21 134 270,9 345,9 136 

1998 193,7 228,6 172,1 106 30,3 0 0 30,8 18,4 211,1 98,9 149 103,2 

1999 170,5 249,7 297,9 54,3 7,6 2,9 0,6 0 69,6 53,4 71,4 199,5 98,1 

2000 191,1 336,7 193,6 23,2 0 0 11,6 13,6 45,2 41,5 304,5 407 130,6 

2001 176 30,1 171,7 104,7 107,2 3,4 0 12,4 43,7 144,7 157,9 238,1 99,1 

2002 179,9 401,2 130 15,3 41,9 0 0,8 6,2 50,3 64,9 83,3 250.9 102 

2003 336,9 147,2 249,5 124,2 20,5 67,4 0 20,1 36,2 60,8 149,1 213,1 118,7 

2004 274,2 336,9 94,2 183,3 13,6 8,1 29,2 0,1 1 258,1 115,8 212,5 127,2 

2005 497,8 40,8 282,2 14,9 49,1 17,3 0 30,1 82,2 94,9 287,5 211,9 134 

2006 137,1 243,3 158 158,4 15,6 0 0 4,8 23,4 191,8 235,4 399,5 130,6 

              

2007 506,6 123,1 93,1 7,3 23,8 7,8 27,1 0 1 105,4 62,6 271,5 102,4 

2008 326,8 357,7 135,2 121,6 111,6 0,6 0 1,8 3,6 200,6 47,6 320,6 135,6 

2009 378,5 152 109,1 131,7 43,9 17,1 8,2 24,7 235,7 83,9 174,4 402,8 146,8 

2010 284 207,8 108,5 81,7 15,2 17,1 4,7 0 28,6 111,9 194,3 165,6 101,6 

2011 256,7 202,4 517,6 57,6 0 34,9 0 4,6 7,6 161,2 132,1 136,5 126 
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Fonte: INMET, 2015; Org.: COSTA, H. R. O., 2015. 

No quadro acima é possível analisar a média mensal 1e anual de praticamente todos os 

anos dentro do recorte temporal escolhido, exceto os anos de 1987, 1988, 1989 e 1992, pois 

esses dados não estão no banco de dados do INMET. Esta análise permite compreender e definir 

os meses mais chuvosos, ou seja, funciona como uma ferramenta de prevenção. Associado aos 

dados referentes às morfologias do relevo o planejador tem a capacidade de identificar mais 

facilmente as áreas consideradas de risco. 

Referente aos dados observados no quadro buscou-se por reportagens objetivando 

encontrar casos de enchentes, inundações e alagamentos, porém, o acesso a essas informações 

é reduzido. As notícias encontradas sobre tais eventos são posteriores ao ano de 2009, um dos 

anos em que mais choveram. Diante disso, entende-se que a facilidade em distribuir conteúdo na 

internet a partir de meados da década passada, permitiu que notas fossem lançadas mais 

facilmente, mas a ausência de relatos da década anterior ainda é recorrente. 

Com base na média mensal de pluviosidade (de todos os anos dentro do recorte temporal), 

foi possível observar que o período de seca está instalado entre os meses de abril e setembro, e 

principalmente nos meses de julho e agosto, (meses de inverno), neste intervalo a média de 

pluviosidade não chega à marca de 100 mm. Já o período chuvoso encontra-se entre os meses 

de janeiro e março, e posteriormente vai de outubro a dezembro, na qual a média mensal 

ultrapassa os 100 mm, a de janeiro, por exemplo, chega a 274,6 mm. Esses dados vão de 

encontro a classificação de Köppen, na qual destaca a presença de duas estações bem definidas 

(verão chuvoso e inverno seco). 

Com base nas médias de cada ano foi possível identificar os anos mais secos: 1985, 1999, 

2001 e 2014, nestes anos não foi ultrapassada a média de 100 mm/a, foi possível constatar que 

os meses de junho, julho e agosto não ultrapassaram os 5 mm/m, exceto pelo mês de julho de 

2014 que obteve 91,4 mm/m. 

Desta mesma forma identificaram-se os anos com média de pluviosidade superior ou igual 

a 100 mm: 1991, 1995, 1997, 2000, 2006, 2009 e 2010. Nestes, observa-se que as chuvas se 

concentram principalmente no verão, característica do clima da região. Dando destaque ao mês 

de março de 1991 o qual teve pluviosidade registrada em 699,9 mm/m.  

A partir destes dados optou-se por elaborar gráficos que melhor ilustrassem as 

informações, no qual fosse possível comparar estas informações. O primeiro gráfico elaborado 

                                                             
1
 Entende-se como média o valor que aponta para onde mais se concentram os dados de uma distribuição, obtido por 

meio da soma de todos os dados e dividido pela quantidade de indivíduos. 

2012 307,8 175,8 173,4 48,7 26,7 68,2 2,4 0 29,6 65,3 120 245,2 105,2 

2013 369,9 185,3 174,4 122,7 49,8 14,9 1,9 0 46,6 101,1 202,8 217,4 123,8 

2014 103,9 137,1 235,3 29,9 0 4,6 91,4 0 62,2 79,5 142,2 168,3 87,8 

Média 274,6 210,1 197 73 32,6 17,9 8,7 11,4 43,8 116,2 161,1 235,3 
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consiste na média de pluviosidade anual, da média geral, ou seja, de todos os anos dentro do 

recorte temporal escolhido. A forma de representação dos dados permite identificar os anos com 

maior presença de chuvas e aqueles mais secos (gráfico 1). 

Gráfico 01: Média de pluviosidade do município de Capinópolis – MG entre 1984 à 2014 

 

Fonte: INMET, 2015; Org.: COSTA, H. R. O., 2015. 

 

No gráfico é possível identificar que no ano de 2009 ocorreu uma maior concentração de 

precipitação do que nos outros anos, o que coincide com a questão das enchentes ocorridas em 

Capinópolis/MG neste mesmo ano. Foram registrados problemas relacionados a canalização do 

Córrego Olaria, a qual cedeu durante o mês de dezembro durante o período das chuvas, o evento 

foi noticiado principalmente nos jornais locais, como representados na figura 04, referente ao ano 

de 2009, 2013, 2014 e 2015.  

Figura 04: Eventos relacionados às chuvas e sistema de drenagem urbana nos anos de 

2009, 2013, 2014 e 2015. 
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A título de comparação, foram elaborados gráficos referentes aos dados dos anos de 1984, 

1994, 2004 e 2014 dando um intervalo de dez anos entre eles, tais gráficos permitem a análise 

entre os dados referentes aos anos em quentão, além ainda de relacionar estas informações com 

a expansão urbana de Capinópolis e eventos ocorridos nestes períodos. 

No gráfico 2, que representa os dados de 1984, é possível observar que a concentração de 

chuva ocorreu principalmente no mês de novembro, atingindo o total de 170,9 mm/m. Nota-se 

neste ano a existência um período de seca estendido, sendo que de janeiro a agosto os índices 

de pluviosidade não ultrapassaram a marca de 100 mm/m. 

Gráfico 02: Média de pluviosidade do município de Capinópolis – MG do ano de 1984 

 

Fonte: INMET, 2015; Org.: COSTA, H. R. O., 2015. 
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Ao observarmos os dados de 1994 (gráfico 3), percebe-se uma dinâmica pouco 

diferenciada, sendo que o período de chuva se concentra nos meses de janeiro, fevereiro, março 

e novembro, ultrapassando os 200 mm/m, destacando o mês de janeiro no qual a pluviosidade foi 

de 366,5 mm/m. Neste ano o período seco concentra-se entre os meses de maio a setembro. 

Gráfico 03: Média de pluviosidade do município de Capinópolis – MG do ano de 1994 

 

Fonte: INMET, 2015; Org.: COSTA, H. R. O., 2015. 

O gráfico 4 apresenta os dados referentes ao ano de 2004. Nota-se uma maior 

estabilidade quanto aos dados de pluviosidade, delimitando-se facilmente os meses chuvosos e 

secos. A concentração de chuva ocorre principalmente no mês de fevereiro deste ano, o qual foi 

registrado 336,9 mm/m. Em 2004 os períodos secos se mantem o mesmo de 1994, concentrando-

se entre os meses de maio e setembro. Enquanto o período com maiores índices de pluviosidade 

limita-se aos meses de janeiro, fevereiro, outubro e dezembro. 

Gráfico 04: Média de pluviosidade do município de Capinópolis – MG do ano de 2004 

 

Fonte: INMET, 2015; Org.: COSTA, H. R. O., 2015. 



 

Universidade Federal de Uberlândia | Observatório das Cidades | Anais do IV Simpósio Nacional sobre Cidades Pequenas | 2016 | p. 468 

Em 2014 (gráfico 5), pode-se observar que a quantidade de chuva foi relativamente menor 

que nos anos anteriores (1994 e 2004), porém, houve uma concentração de chuva principalmente 

no mês de março, o qual registrou a média de 235,3 mm/m. por mais que a pluviosidade neste 

ano seja menor. Nota-se uma uniformidade entre os valores, e um prolongamento no período de 

seca, concentrando-se apenas entre os meses de abril a outubro, sendo que nestes meses os 

valores não atingiram a marca de 100 mm/m. 

Gráfico 05: Média de pluviosidade do município de Capinópolis – MG do ano de 2014 

 

Fonte: INMET, 2015; Org.: COSTA, H. R. O., 2015. 

Pode-se perceber que no ano de 2014 esta alteração de forma mais acentuada, assim o 

período de seca não é constante. Os meses secos os meses de maio, junho e agosto, com baixas 

precipitações, enquanto o mês de julho registra precipitação relativamente alta. 

Ainda neste ano foram relatados casos de alagamentos numa das principais avenidas da 

cidade, a Avenida 101.  O Jornal Tudo em Dia, publicou no dia 5 de novembro de 2014, a notícia 

intitulada “CHUVAS FORTES CAUSARAM ESTRAGOS EM CAPINÓPOLIS – AVENIDA 101 

FICOU ALAGADA”. Porém, neste mesmo dia de acordo com os dados do INMET registrou-se 

apenas 32,8 mm/d, ou seja, o alagamento não foi causado pela quantidade de chuva, e sim pela 

ineficiência da rede de drenagem. 

Com base nesta dinâmica pluviométrica, pode-se compreender que a junção entre os 

índices de pluviosidade2 e a infraestrutura urbana oferecida, passa a gerar o que se considera 

áreas de risco a enchentes, inundações e alagamentos como o ocorrido na Avenida 101. 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

                                                             
2 Entende-se como índice pluviométrico como uma medida em milímetros, resultado do somatório da quantidade da 

precipitação de água (chuva, neve, granizo) num determinado local durante um dado período de tempo. 



 

Universidade Federal de Uberlândia | Observatório das Cidades | Anais do IV Simpósio Nacional sobre Cidades Pequenas | 2016 | p. 469 

 

Ao se observar a malha urbana de Capinópolis/MG é possível notar, que apesar de ser 

uma cidade de pequeno porte, tem-se o adensamento da urbanização. Caracterizada por muitos 

bairros com lotes pequenos e densamente ocupados, partindo do princípio de que quanto mais 

lotes, mais áreas para possíveis construções. Resultado disso é que, ao se concentrar um 

determinado fluxo, potencializam-se os seus impactos, sendo eles facilmente identificados no 

cotidiano urbano. 

Assim, ao promover a ocupação em áreas que por natureza são mais frágeis 

ambientalmente, tem-se o fato de que a população que ali habitará estará em risco, seja ele 

relacionado às enchentes, inundações, alagamento ou ao fato de que determinadas localidades 

são mais suscetíveis à instalação de processos erosivos. 

Diante do processo de ocupação das vertentes e as transformações executadas para 

tornar possível a expansão da malha urbana de Capinópolis/MG nota-se que tanto a cidade 

quanto seus moradores passaram a conviver com as consequências advindas da urbanização. 

Marcada pela relação direta com seus córregos a cidade passou a impactar diretamente os 

mesmos na medida em que sua área urbana ia se tornando mais densa, a concentração de 

moradias em determinados pontos contribuiu para caracterizar certas áreas como de risco. 

O problema desse maior escoamento é que se destina o fluxo para o canal, e juntamente 

passam a serem depositados sedimentos e resíduos transportados durante eventos 

pluviométricos acentuados. Considerando que durante o processo de construção das residências 

diversos materiais ficam expostos e facilmente carreados pelas chuvas, tem-se a presença do 

solo utilizado para aterrar os terrenos, a areia e britas utilizadas nas construções, e que passam a 

ser depositadas no fundo de vale, ou seja, onde hoje se encontra o Córrego Olaria. 

Ao depositar mais sedimentos do que o córrego é capaz de transportar, passam a ser 

criados bolsões de sedimentos e fragmentos de rocha que aos poucos vai assoreando o canal, 

impossibilitando que o fluxo siga o percurso a jusante. Ou seja, a constante deposição de 

sedimentos no canal pode vir a fazer com que o fluxo se reduza, ou que ele simplesmente seja 

soterrado pelo material descartado. 

Para basicamente todas as áreas de risco identificadas, é possível realizar intervenções 

mesmo que mínimas para reduzir os impactos causados tanto ao meio ambiente, quanto para os 

moradores do entorno. Diante disso surge a necessidade em se estabelecer parcerias 

importantes, como escolas, com a prefeitura e órgãos que contribuam com a sensibilização da 

população e que contribuam com o melhor desenvolvimento da cidade. 
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