
 

 

Mais do mesmo: temporais e mortes no Brasil 
 
 

Temporais, enchentes, deslizamentos 
de terra, desmoronamentos, perda de 
vidas, prejuízos materiais. Nada disso é 
novidade no Brasil, especialmente no 
verão. Entra ano, sai ano, as manchetes 
dos veículos de comunicação pouco se 
alteram. Mudam o lugar, o número de 
desabrigados e o de pessoas que 
perderam a vida, mas os eventos são 
invariavelmente os mesmos: chuvas 

intensas e cidades despreparadas. 
 
As principais causas também são 
conhecidas: excesso de lixo que 
assoreia os rios, moradias construídas à 
beira de corpos d´água ou em encostas, 
desmatamento, e gestões públicas 
incapazes de instituir um planejamento 
urbano eficiente, que melhore as 
condições de vida das populações em 
vulnerabilidade, evitando que ocupem 
áreas de risco; falta de investimentos em 
contenção de encostas, em sistemas de 
alarme e em orientação à população; entre outras.  
 
 
Inundações são o tipo de desastre mais comum no Bra sil 
 
As inundações urbanas decorrentes de chuvas intensas são consideradas o 
tipo mais frequente de desastre no território brasileiro. Elas acarretam perdas 
humanas, materiais e a região atingida pode levar anos até que consiga se 
recuperar. 
 
As enchentes também representam riscos, a curto e a longo prazo, à saúde 
humana: além da possibilidade de morte e lesões, a vulnerabilidade da 
população durante a fase de recuperação pode torná-la mais suscetível a 
enfermidades – principalmente quando os sistemas de distribuição de água 
tratada, coleta de lixo e esgoto são afetados. 
 
 
Um problema secular 

E o problema é muito antigo. No início do 
século passado, Lima Barreto já escrevia: 
 
 “As chuvaradas de verão, quase todos os 
anos, causam no nosso Rio de Janeiro, 
inundações desastrosas. Além da 



 

 

suspensão total do tráfego, com uma prejudicial interrupção das comunicações 
entre os vários pontos da cidade, essas inundações causam desastres 
pessoais lamentáveis, muitas perdas de haveres e destruição de imóveis.  

 
De há muito que a nossa engenharia municipal se devia ter compenetrado do 

dever de evitar tais acidentes urbanos. Uma arte tão ousada e quase tão 
perfeita, como é a engenharia, não 
deve julgar irresolvível tão simples 

problema.  
 

O Rio de Janeiro, da avenida, dos 
squares, dos freios elétricos, não pode 
estar à mercê de chuvaradas, mais ou 
menos violentas, para viver a sua vida 

integral. 
Como está acontecendo atualmente, 

ele é função da chuva. Uma vergonha! 
 

 Não sei nada de engenharia, mas, pelo que me dizem os entendidos, o 
problema não é tão difícil de resolver como parece fazerem constar os 

engenheiros municipais, procrastinando a solução da questão. 
 

O Prefeito Passos, que tanto se interessou pelo embelezamento da cidade, 
descurou completamente de solucionar esse defeito do nosso Rio. Cidade 

cercada de montanhas e entre montanhas, que recebe violentamente grandes 
precipitações atmosféricas, o seu principal defeito a vencer era esse acidente 

das inundações. 
 

Infelizmente, porém, nos preocupamos muito com os aspectos externos, com 
as fachadas, e não com o que há de essencial nos problemas da nossa vida 

urbana, econômica, financeira e social.” (Vida urbana, 19-1-1915). 
 
 
Tragédias anunciadas 
 
Nos quase 100 anos que se seguiram, as tragédias têm se repetido, como 
podemos observar a partir de alguns eventos mais emblemáticos: 
 
 
1966 – Rio de Janeiro (250 mortos e 50 mil desabrig ados) 
 

Em 2 de janeiro de 1966, enchentes e 
deslizamentos deixaram 250 mortos e 
50 mil desabrigados. Na época, 
acorreu também uma epidemia de 
leptospirose que infectou mais de 70 
vítimas. O volume de chuvas na 
Região Metropolitana foi recorde até 
aquela data. 



 

 

1967 – Rio de Janeiro (cerca de 2 mil mortos e 25 m il desabrigados) 
 
Um ano depois, no dia 23 de janeiro de 1967, uma chuva muito intensa provocou 
o desabamento de barreiras. A terra desceu com tanta velocidade e pressão que 
casas, carros, ônibus caminhonetes e caminhões que transitavam pela rodovia 
Presidente Dutra, que liga o Rio a São Paulo, foram arrastados. 
 
Várias crateras se abriram na rodovia, que teve um trecho de cinco quilômetros 
interditado. Foram resgatados cerca de 300 corpos, mas estima-se que cerca de 
2 mil pessoas morreram e 25 mil ficaram feridas. 
 
Na ocasião, uma casa e dois edifícios ficaram soterrados entre as ruas Belizário 
Távora e General Glicério, na Zona Sul do Rio, o que levou à morte de 200 
pessoas. Rios e canais da cidade transbordaram junto com o esgoto; e os 
sistemas de transporte e serviços de emergência entraram em colapso, gerando 
apagão e saques. 
 
 
1979 – Minas Gerais (246 mortos e milhares de desab rigados) 
 
Entre janeiro e fevereiro, Minas Gerais foi vítima 
de uma longa enxurrada que durou mais de 35 
dias, a pior até então presenciada pelos mineiros. 
No total, 37 cidades inundadas, milhares de 
desabrigados e 246 mortes. 
 
 
 
 
 
1988 - no Rio de Janeiro (273 mortos e 600 desabrig ados) 
 
No início de fevereiro, um temporal de apenas 30 minutos provocou enchentes e 

deslizamentos de encostas no Rio de 
Janeiro. Em todo o estado, as chuvas 
causaram 273 óbitos. O caso mais grave 
aconteceu em Santa Teresa, onde 
toneladas de pedra e terra rolaram sobre a 
Clínica Santa Genoveva, soterrando cerca 
de 40 pessoas, entre pacientes e 
funcionários.  
As principais vias da cidade ficaram 
alagadas e os engarrafamentos se 
estenderam madrugada adentro. Na 
Avenida Radial Oeste, no Maracanã, a 

força das águas arrastou dezenas de carros. Em Petrópolis, na região serrana do 
estado, foram 170 mortes em desabamentos e 600 desabrigados. 
 
 
 



 

 

1996 – Rio de Janeiro (67 mortos e 6.500 desabrigad os) 
 
Em 28 de fevereiro de 1996, enxurradas 
atingiram o Rio de Janeiro, deixando 6.500 
desabrigados. A enchente arrasou o 
condomínio de classe média Capim Melado, 
em Jacarepaguá. No ano, às vésperas da 
inauguração de obras do Rio Cidade, pelo 
menos 67 pessoas, incluindo crianças e 
idosos, morreram soterradas, afogadas ou 
eletrocutadas e mais de 2 mil ficaram 
desabrigadas. Uma epidemia de 
leptospirose (transmitida por urina de ratos) infectou mais de 70 pessoas por 
causa da enchente. Foi depois disso que a prefeitura criou o Alerta Rio - 
sistema de monitoramento e prevenção de enchentes. 
 
 
2004 – Nordeste (104 mortos e milhares de desabriga dos) 

 
As chuvas no Nordeste deixaram 
104 mortos no primeiro semestre de 
2004. O pior caso foi na Paraíba, 
com 33 mortes. Cinco cidades 
foram atingidas pelo rompimento da 
barragem de Camará, entre Alagoa 
Nova e Areia, na Serra da 
Borborema. A força das águas foi 
derrubando casas e arrastando tudo 
o que havia pelas ruas.  Três mil 
pessoas ficaram desabrigadas e 
cinco morreram. 
 

 
2008 – Santa Catarina (135 mortos e 30 mil desabrig ados) 
 
Santa Catarina decretou situação de 
emergência em novembro de 2008, em 
função das chuvas que atingiram 
principalmente o Vale do Itajaí. Trinta mil 
perderam ou deixaram suas casas e 135 
pessoas morreram. 
 
 
 
 
2009/ 2010 – São Paulo (80 mortos) 

Entre dezembro 2009 e março 2010, 
choveu praticamente todos os dias em 
São Paulo e cerca de 80 pessoas 
perderam a vida em enchentes e 



 

 

deslizamentos. São José do Paraitinga foi devastado pela cheia do rio que 
atravessa a cidade. 
 
 
2010 – Nordeste (53 mortos) 
 

O Nordeste, conhecido pela 
seca, sofreu com enchentes em 
junho de 2010: 19 pessoas 
morreram em Pernambuco, e 34 
em Alagoas. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
2010 – Rio de Janeiro (100 mortos em duas tragédias ) 
 
No reveillon de 2010, deslizamento de 
duas encostas em Angra dos Reis e na 
Ilha do Bananal, em Ilha Grande, 
deixaram 53 mortos. 
 
 
 

 
Em abril de 2010, em Niterói, uma 
encosta densamente ocupada de 
forma irregular sobre um lixão veio 
abaixo na tragédia que ficou 
conhecida como Morro do Bumba: 
47 pessoas morreram. 
Segundo um estudo realizado por 
geógrafos da PUC-Rio, o 

deslizamento teve como causa a junção de vários fatores como excesso de 
lixo, presença de gás, características topográficas, ocupação desordenada, o 
excesso de lixo e as fortes chuvas. 
 
 
 
 



 

 

 
2010/ 2011 – Minas Gerais (16 mortos e 20 mil desab rigados) 
 
Entre outubro de 2010 e janeiro de 2011, 
as chuvas castigaram Minas Gerais: mais 
de 70 cidades decretaram situação de 
emergência. Quase 20 mil pessoas ficaram 
desabrigadas ou desalojadas e ao menos 
16 pessoas morreram. 
 
 
 
 
 
 
 
2011 – Rio de Janeiro (905 mortos, 191 desaparecido s e milhares de 
desabrigados) 

Em janeiro de 2011, chuvas fortes 
atingiram a região Serrana do Rio 
de Janeiro e provocaram muita 
destruição, principalmente em Nova 
Friburgo e Teresópolis. Segundo 
dados oficiais, houve 905 mortes e 
há 191 pessoas desaparecidas. Foi 
considerada a maior tragédia da 
história do país. Ainda hoje, grande 
parte da população atingida ainda 
reclama ajuda para reconstruir suas 
casas e reencontrar parentes e 
amigos desaparecidos. 

 
 
2011/ 2012 – Minas Gerais (17 mortos, 62 mil desalo jados e 5 mil 
desabrigados) 
 

As fortes chuvas que atingiram o estado 
entre outubro de 2011 e início de 2012 
causaram a morte de 17 pessoas e 
deixaram 62 mil desalojados e cinco mil 
desabrigados. Em vários municípios, rios 
transbordaram, inundando as cidades e 
195 cidades decretaram situação de 
emergência.  

 
 
 
 
 



 

 

 
2013 - Rio de Janeiro (3.500 desabrigados em dois t emporais) 
 
Em janeiro, fortes chuvas 
deixaram dois mortos e 1.500 
pessoas sem casa no bairro de 
Xerém, em Duque de Caxias 
(RJ). Dez meses depois, as 
condições do bairro 
praticamente não tinham 
mudado. Apenas 100 famílias 
conseguiram moradias 
fornecidas pelo governo. 
 
 

No final do ano, em dezembro, 
chuvas voltaram a castigar o estado 
e deixaram mais de 2 mil famílias 
desalojadas nas cidades de Nova 
Iguaçu, Japeri, Queimados e 
Mesquita. Um adolescente de 15 
anos desapareceu em Bom Jesus 
do Itabapoana e um prédio de três 
andares desabou no Morro das 
Palmeiras, no Complexo do 
Alemão, na zona norte da capital. A 
queda do prédio abalou as 

estruturas de uma casa vizinha, que também desabou. 
 
 
2013 – Minas Gerais (17 mortos e 23 municípios em s ituação de 
emergência) 
 
Em Minas Gerais, 
tempestades, ocorridas 
em dezembro, 
provocaram 
desmoronamentos, 
desabamentos de 
casas e enchentes em 
diversas cidades. 
Dezessete pessoas 
morreram e 23 
municípios decretaram 
situação de 
emergência devido às 
chuvas. Os locais mais atingidos foram a Zona da Mata e Governador 
Valadares. 
 
 



 

 

 
2013 – Espírito Santo (21 mortos e 50 mil desabriga dos) 
 

O Espírito Santo 
contabilizou 21 mortes 
e mais de 50 mil 
pessoas desabrigadas 
devido às fortes chuvas 
que ocorreram em 
dezembro. Quarenta e 
cinco municípios 
declararam situação de 
emergência. As chuvas 
foram consideradas as 

mais intensas da história do estado. 
 
 
2014 – São Paulo (12 mortos, 15 desaparecidos e 83 famílias 
desabrigadas) 
 
Em janeiro, o município de Itaóca, situado no 
Vale do Ribeira, em São Paulo, foi atingido 
por uma enxurrada, após forte chuva nas 
serras ao redor da cidade. Em 
consequência, houve 12 óbitos, 15 pessoas 
desaparecidas e 83 famílias desabrigadas. 
Segundo a Defesa Civil, 19 casas foram 
totalmente destruídas.  A Ponte José 
Valério, que liga parte central de Itaóca a 
oito bairros rurais, foi derrubada. A cidade 
enfrentou problemas no abastecimento de 
água e energia.  
 
Apiaí, município vizinho de Itaóca, também foi atingido pela tempestade. Não 
há registro de mortes, mas 50 moradias ficaram inundadas. 
 
 
  



 

 

Pouco investimento governamental 
 
Um relatório sobre o histórico de tragédias naturais no Brasil entre 2000 e 
2010, feito pela Comissão Especial de Medidas Preventivas e Saneadoras de 
Catástrofes Climáticas da Câmara dos Deputados e lançado em 2012, concluiu 
que o governo pouco realizou para evitar as tragédias.  
 
Nesse período, em números não exatos, cerca de 2 mil pessoas morreram em 
acidentes climáticos. No ano de 2010, considerando dados da Secretaria 
Nacional de Defesa Civil, foram registradas ocorrências em 883 municípios.  
 
Rio de Janeiro, Minas Gerais, Santa Catarina, São Paulo, Piauí, Bahia e Rio 
Grande do Sul são os sete estados que mais sofreram de 2000 a 2010, 
segundo o relatório da Câmara. As tragédias prejudicaram, direta ou 
indiretamente, 10,4 milhões de pessoas.  
 
No estado do Rio, as catástrofes foram agravadas pelo "incremento da 
construção civil e reocupação de áreas de risco". Os deputados afirmam que, 
na serra fluminense, 85% das áreas atingidas por deslizamentos em 2011 
"foram desmatadas ou alteradas pela ação do homem". 
 
 
Propostas dos parlamentares 
 
O texto, entregue no final de dezembro de 2012 ao presidente da Casa, Marco 
Maia, sugeria três medidas a serem votadas no Congresso: uma emenda à 
Constituição (PEC) que cria o Fundo Nacional de Proteção Civil - substituiria o 
atual fundo para catástrofes -; o desenvolvimento do Estatuto de Proteção Civil, 
que define responsabilidades de municípios, estados e União; e apoio técnico e 
financeiro por parte do governo federal para instalação de centros de 
operações de desastres. 
 
“Hoje, os recursos são para socorrer os municípios. Com o novo fundo será 
possível prevenir. Existe um estudo internacional que aponta que para cada 
dólar aplicado em prevenção, sete são economizados. É preciso cobrar os 
planos diretores e evitar tragédias. Nova Friburgo (RJ), por exemplo, ainda não 
se recuperou. Há duas mil pessoas à espera do aluguel social”, afirmou o 
relator da comissão, deputado Glauber Braga (PSB-RJ). 
 
 
Gasto em socorro é maior do que em prevenção 
 
A falta de investimentos em prevenção citada no relatório da comissão é 
ratificada por estudo divulgado pela Confederação Nacional dos Municípios 
(CNM). A pesquisa mostra uma disparidade entre as verbas aplicadas no 
socorro às cidades e as usadas na prevenção. Segundo a CNM, de 2006 a 
2011, o governo federal gastou R$ 745 milhões para prevenir acidentes, contra 
R$ 6,3 bilhões no socorro. 
 



 

 

“O governo praticamente não destina nada para a prevenção. Quem é 
contemplado com ações de socorro enfrenta a burocracia. No primeiro ano, 
recebe uns 8% da verba anunciada, no ano seguinte, 20%, e depois o que falta 
cai em restos a pagar e não aparece nunca mais”, reclama o presidente da 
CNM, Paulo Ziulkoski. 
 
 
Betinho fez protesto após as chuvas de 1996 no Rio 
 

Homenageado, em 1996, pela 
Escola de Samba carioca 
Império Serrano, com o 
enredo "E Verás Que Um 
Filho Teu Não Foge à Luta", o 
sociólogo Herbert de Souza, o 
Betinho, criticou na ocasião os 
governos estadual e municipal 
por não terem suspendido o 
Carnaval e decretado estado 
de calamidade pública, em 

função das fortes chuvas que atingiram a cidade, deixando mortes, destruição 
e desabrigados.  
 
Betinho desfilou com uma faixa preta amarrada no braço em sinal de luto pelas 
vítimas das chuvas. Na época, ele disse acreditar que o desfile do Império 
Serrano poderia servir para chamar a atenção de todo o país para o sofrimento 
da população do Rio.  
 
Betinho chegou a lançar a ideia de uma campanha para que o prefeito do Rio 
na ocasião, César Maia, deixasse o cargo, por ter sido omisso 
administrativamente antes e depois das chuvas que deixaram 68 mortos no 
Rio. 
 
 
Corrupção agrava situação das vítimas 
 
Perante as perdas e danos ocorridas depois das chuvas de verão em diversas 
cidades do Brasil, a sociedade e o governo sempre analisam os erros que não 
foram corrigidos anteriormente e a falta de um programa habitacional mais 
avançado, de monitoramento ambiental e de prevenção que proteja a 
população de perdas materiais e familiares irreparáveis. 
 
Além da ausência de um planejamento sobre a infraestrutura de rios, terrenos e 
construções irregulares, depois de uma tragédia nem sempre as verbas 
emergenciais liberadas sem licitação para os municípios atingidos chegam à 
população e às áreas mais atingidas. Boa parte da verba, considerando as 
denúncias relatadas na imprensa e nas instituições jurídicas do Brasil, ficam 
represadas nas mãos de empresas contratadas sob favorecimento político e 
compartilhadas com autoridades corruptas. 
 



 

 

Quase quatro meses depois da enchente que atingiu a região serrana do Rio 
de Janeiro, em 2011, a maioria das famílias desabrigadas continuava morando 
em abrigos improvisados e sem perspectivas de um novo lar. Muitos 
reclamavam da falta de espaço, alimentos, condições sanitárias e atendimento 
médico. Além disso, houve várias denúncias de desvio de verbas do aluguel 
social e até mesmo dos alimentos destinados aos abrigos. 
 
 
Populações vulneráveis são as principais vítimas 
 
Os mais pobres são os mais vulneráveis em casos de eventos climáticos 
extremos. Levantamento do Center for Research on the Epidemiology of 
Disasters (Cred), organização sediada na Bélgica, mostra que países pobres 
lideram o número de mortes por inundações. 
 
Um relatório de 2009 do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento 
(Pnud) afirmava que apesar de apenas 11% das pessoas expostas a 
catástrofes naturais viverem em países pobres, é nesses países que ocorrem 
mais de 53% das mortes.  
 
 
Desabrigados ficam esquecidos 
 
Segundo Gustavo Cunha Mello, especialista em gerenciamento de risco, após 
as inundações e deslizamentos, as pessoas atingidas em geral são 
encaminhadas para abrigos temporários, mas o governo não promove as 
reformas e/ou reconstruções necessárias e, após um tempo, quando o evento 
já saiu da mídia, as pessoas são obrigadas a deixar o abrigo. Sem ter para 
onde ir, muitas voltam para suas casas, condenadas por risco de 
desabamento, ou voltam a construir moradias em áreas vulneráveis.  
 
Quase quatro anos depois, vítimas da tragédia no Morro do Bumba, em Niterói, 
ainda se arriscam vivendo em encostas, aguardando casas prometidas pelos 
políticos. 
 
Gustavo Cunha Mello também ressalta que as prefeituras, em geral, não 
trabalham com gerenciamento de risco. Segundo ele, o órgão federal de 
Defesa Civil deveria ajudar as prefeituras a fazer esse gerenciamento.  
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