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Santa Catarina, 2008 – 110 mortes 

80 mil pessoas desalojadas 

As perdas e danos foram significativos para o 

estado: R$ 4.75 bilhões, distribuídos nos 

setores de infraestrutura, social e produtivo.  

Para a infraestrutura, os impactos se 

concentraram no setor de transportes, enquanto que 

as perdas sociais e produtivas foram 

decorrentes da destruição total de mais de 6 mil 

unidades habitacionais e redução ou 

paralização nas atividades de indústria e comércio. 

 



Angra dos Reis – janeiro de 2010 

57 mortes 



São Luís do 

Paraitinga 

Janeiro 2010 



 

São Luís do Paraitinga - Janeiro 2010 



São Bernardo do campo – 

20 jan2010 



Areião –final da Rua N. Sra Aparecida 



Montanhão – alto da Viela 12 da Anita Garibaldi 



Parque Imigrantes – Rua Simon Bolivar 



Pq Imigrantes – Rua Goiânia 



Vila Galiléia – Vila Rosa 



Final da Rua 

Casper Líbero 

Baraldi 





Chuva bate recorde de mortes em São Paulo 
Jornal O ESTADO DE SÃO PAULO – 2 de abril de 2010 

O número de mortos na temporada de chuvas deste verão bateu o recorde histórico em São 
Paulo desde que os dados começaram a ser compilados pela Defesa Civil Estadual - no total, 
foram 78 mortes causadas por chuvas no Estado entre 1º de dezembro de 2009 e 31 de março 
de 2010. O número é três vezes maior que o registrado na temporada passada (24 mortes) e 
80% superior às 43 mortes de 1999/2000, marca agora superada. 

Mais da metade das mortes (44) foi causada por deslizamentos - somente nos três primeiros 
meses deste ano, 24 morreram, metade do registrado em todo o ano de 1996, quando o 
número de vítimas de deslizamentos bateu recorde (48). O número de mortos nesta temporada 
na capital chegou a 18, quase cinco vezes maior do que o registrado no ano passado. O balanço 
da Defesa Civil de São Paulo, divulgado ontem, marcou o fim da Operação Verão 2009/2010. 

Além dos mortos em deslizamentos, outras 21 pessoas morreram arrastadas por enchentes e 9, 
atingidas por raios. As chuvas deixaram também 59 feridos em todo o Estado, ante 43 na 
temporada passada. Um homem continua desaparecido.  
 



Chuva bate recorde de mortes em São Paulo 
Jornal O ESTADO DE SÃO PAULO – 2 de abril de 2010 

2008/2009 2009/2010 

Desabrigados 2.011 12.051 

Feridos 43 59 

Municípios que decretaram 
situação de emergência 

13 59 

Municípios que decretaram 
calamidade pública 

0 11 

Mortes 24 78 



Chuva deixa 488 mortos no País em 8 meses; 7,5 milhões 
são afetados 

De acordo com a Secretaria Nacional de Defesa Civil, o número abrange as 
mortes ocorridas em Minas, Espírito Santo, Rio, São Paulo, Paraná, Rio Grande 

do Sul, Santa Catarina, Acre, Alagoas e Bahia.  

 

(jornal O Estado de São Paulo, 10 de junho de 2010) 

O Rio de Janeiro continua sendo o Estado que registrou mais óbitos decorrentes 
dos temporais, com 347 mortes. Somente em Niterói, o município mais atingido, 
foram registradas 168 mortes, grande parte em conseqüência dos desabamentos 

e deslizamentos de terra no Morro do Bumba, no início de abril. 



Rio de Janeiro/Niterói – abril de 2010 – 231 mortos 
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Alagoas: 
Aproximadamente 270 mil pessoas foram afetadas, das quais 44 mil ficaram 

desalojadas e mais de 28 mil desabrigadas. O número de mortes chegou a 36 

e feridos a 1.131 pessoas. 

R$ 1.89 bilhões entre perdas e danos 

Pernambuco 
20 mortes. As perdas e danos estimados foram significativos: R$ 3.4 

bilhões, concentrados principalmente no setor social. Apenas no setor 

habitacional, com mais de 16 mil casas populares destruídas, as perdas e 

danos foram estimados em R$ 2 bilhões, 



Região Serrana do Rio de Janeiro: 11/janeiro/2011 – perda da ordem de R$4,78 bilhões 

905 mortos, 281 desaparecidos e cerca de 30 mil desalojados e desabrigados 



Mas o que há de novo? 



Buraco do Ademar 1963 



Vale do Anhangabaú 1967 



Riscos e mudanças climáticas 

     Relatório do IPCC (Painel Intergovernamental sobre Mudança do Clima, 
2007), entre outras tendências e alterações já observadas, considera 
muito provável a ocorrência de eventos de precipitação 
extrema.  

    A freqüência (ou a proporção do total de chuva das precipitações fortes) 
aumenta na maior parte do planeta (e certamente no Sudeste do Brasil e 
Zona da Mata nordestina), elevando o risco de inundações, alagamentos, 
escorregamentos e erosão.  

     Este é um elemento novo importantíssimo para a administração das 
cidades grandes e médias que sofrem grandes impactos com chuvas mais 
intensas, com fortes reflexos no trânsito e nas vilas, favelas, grotas, 
ocupações precárias em encostas e margens de córregos.  

     A recomendação do IPCC e, aqui, da Rede Brasileira de Pesquisas sobre 
Mudanças Climáticas Rede-Clima, criada pelo Ministério da Ciência e 
Tecnologia (INPE, notícias, 2008), aos formuladores de política, é a 
detecção de pontos de vulnerabilidade e de práticas 
de adaptação a esta nova realidade climática: 



Riscos e mudanças climáticas 

     “Nem mesmo os esforços mais rigorosos de mitigação conseguiriam evitar 
impactos adicionais da mudança do clima nas próximas décadas, o que 
torna a adaptação essencial, em especial para tratar dos impactos de 
curto prazo”. É provável que a mudança do clima não mitigada supere, em 
longo prazo, a capacidade de adaptação dos sistemas naturais, manejados 
e humanos. Isso aponta para o valor de um conjunto de estratégias que 
envolvam mitigação, adaptação, desenvolvimento tecnológico (para 
melhorar tanto a adaptação quanto a mitigação) e pesquisa (em ciência 
do clima, impactos, adaptação e mitigação). Esses portfólios poderiam 
reunir políticas e abordagens baseadas em incentivos, além de ações em 
todos os níveis, desde cada cidadão até os governos nacionais e 
organizações internacionais. Uma forma de aumentar a capacidade de 
adaptação é introduzir a consideração dos impactos da mudança do clima 
nos planos de desenvolvimento, por exemplo: 

• • Inserindo medidas de adaptação no planejamento do uso da terra 
e nos projetos de infra-estrutura; 

• • Inserindo medidas de redução da vulnerabilidade nas 
estratégias existentes de redução dos riscos de desastres.” (IPCC, op.cit.). 



 
Tempestades em SP e no RJ vão até 

triplicar nos próximos 60 anos 

 A ocorrência de tempestades em São Paulo e no Rio de Janeiro não vai 
parar de crescer. A constatação é de um estudo do INPE (Instituto 
Nacional de Pesquisas Espaciais), em parceria com o MIT (Massachusetts 
Institute of Technology)) e o IAE (Instituto de Aeronáutica e Espaço), que 
mostra que o aumento da temperatura das águas do oceano Atlântico 
devido ao aumento do aquecimento global é a causa direta dessa 
previsão. 
O levantamento concluiu que as tempestades na região Sudeste serão 
duas vezes maiores dentro de 60 anos, se comparado ao volume atual. 
Nas regiões litorâneas, a ocorrência de fortes chuvas será três vezes mais 
intensa. 
A previsão leva em conta o ritmo de aquecimento do Oceano Atlântico 
nos últimos 60 anos. As águas ficaram 0,6ºC mais quentes. No mesmo 
período, a temperatura do planeta subiu 0,8ºC. Com a perspectiva que 
esse ritmo seja mantido, podemos esperar cada vez mais chuvas daqui 
para frente. 
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• Quantificação do impacto dos acidentes 
ambientais 

 

• Rússia (RAGOZIN, 1998) – perdas da ordem de 6 a 7% 
do PIB 

 

• Colômbia (HERMELIN, 2000) – perdas da ordem de 
4,4% do PIB  



A gestão de riscos ambientais é um 

processo que se inicia quando a 

sociedade, ou parcela desta, adquire a 

percepção de que as manifestações 

aparentes ou efetivas de um processo 

adverso existente em dado local num 

determinado momento, podem 

provocar conseqüências danosas 

superiores ao admissível por esta 
comunidade.  



           VEYRET, Yvette (org.). Os riscos: o homem como agressor e     vítima do meio 
ambiente. São Paulo: Contexto, 2007 

“O risco, objeto social, define-se como a 
percepção do perigo, da catástrofe possível. 

 

Ele existe apenas em relação a um indivíduo e a 
um grupo social ou profissional, uma 

comunidade, uma sociedade que o apreende 
por meio de representações mentais e com 

ele convive por meio de práticas específicas” 



           VEYRET, Yvette (org.). Os riscos: o homem como agressor e     vítima do meio 
ambiente. São Paulo: Contexto, 2007 

“Não há risco sem uma população ou indivíduo 
que o perceba e que poderia sofrer seus 

efeitos. 

 

Correm-se riscos, que são assumidos, recusados, 
estimados, avaliados, calculados. 

O risco é a tradução de uma ameaça, de um 
perigo para aquele que está sujeito a ele e o 

percebe como tal” 

 



 
↓ 

 O risco de acidentes associados 
a escorregamentos e 

processos correlatos é um 
“fenômeno” do ambiente 

urbano brasileiro dos últimos 
vinte anos 



Santos, março de 1928 



            Caraguatatuba, 18 de março de 1967 



         Grandes acidentes do passado 

LOCAL DATA N.º DE MORTES 

Santos (SP) Março de 1928 80 

 Vale do Paraíba do 

Sul(MG/RJ) 

Dezembro de 1948 250 

Santos (SP) Março de 1956 64 

Rio de Janeiro (RJ) 1966 100 

Caraguatatuba (SP) Março de 1967 120 (?) 

Serra das Araras/ Rio 

de Janeiro (RJ) 

Janeiro de 1967 1700 

Santos (SP) Dezembro de 1979 13  



         Grandes acidentes do passado 

LOCAL DATA N.º DE MORTES 

São Paulo (SP) Junho de 1983 8 

Salvador (BA) Abril de 1984 17 

Rio de Janeiro (RJ) Março de 1985 23 

Salvador (BA) Abril de 1985 35 

Vitória (ES) 1985 93 

Rio de Janeiro (RJ) Fevereiro de 1988 82 

Petrópolis (RJ) Fevereiro de 1988 171 

Salvador (BA) Maio de 1989 67 

Recife (PE) Junho-Julho de 

1990 

15 







Pequenos acidentes 
que não saem nos 
jornais 

 
 

 

 

 

 

 

 

 





• “ a crise ou a catástrofe deve ser gerenciada 
na urgência pelos serviços de socorro, no 
contexto de planos definidos de antemão, ao 
passo que o risco exige ser integrado às 
escolhas de gestão e às políticas de 
organização dos territórios.” 

           VEYRET, Yvette (org.). Os riscos: o homem como agressor e     vítima do meio 
ambiente. São Paulo: Contexto, 2007 


