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Resumo
O objetivo deste texto é mensurar as perdas econômicas oriundas de desastres climáticos
extremos, mais especificamente enxurradas, inundações e deslocamentos de massa, no Brasil
nos anos de 2002 a 2012. Para fazê-lo foram utilizados dados do Atlas Brasileiros de Desastres
Naturais referentes ao número de pessoas afetadas, frequência e locais de ocorrência desses
eventos. Posteriormente, essas informações foram cruzadas com uma estimativa média para o
Brasil de custo econômico por pessoa afetada, desabrigada ou desalojada, cujo cálculo foi feito
a partir da avaliação de perdas do Banco Mundial para desastres ocorridos nos Estados do Rio
de Janeiro, Santa Catarina, Pernambuco e Alagoas. Os resultados revelam que (i) a incidência de
desastres e o número de vítimas aumenta ao longo do período, e (ii) o valor das perdas é
bastante significativo, entre R$ 179,9 e 355,6 bilhões, ou de 0,44% a 0,87% do PIB brasileiro
acumulado entre 2002-2012.
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Abstract
This paper evaluates the economic losses caused by extreme weather events, more precisely
floods (abrupt and gradual) and landslides caused by torrential rains in Brazil in the 2002-2012
period. We used data from the National Atlas of Natural Disasters for the number of people
affected, frequency and locations of these events. The information was crossed out with the
national average estimates of economic cost per person affected, homeless or displaced,
calculated from the assessment of damages, floods and landslides, based on World Bank studies
for disasters in the states of Rio de Janeiro, Santa Catarina, Pernambuco and Alagoas. Results
show that (i) the incidence of disasters and the number of victims increase over time, and (ii)
the damage value is significant, between R$ 179.9 and 355.6 billion, or from 0.44% to 0.87% of
the Brazil´s GDP accumulated from 2002 to 2012.
Keywords: Climatic Disasters, Floods, Landslides, Environmental Valuation, Brazil.

Introdução
É cada vez maior a concordância entre os cientistas sobre as mudanças climáticas induzidas por
ações antropogênicas – segundo o Painel Brasileiro de Mudanças Climáticas, a alteração do
clima já está ocorrendo, e isso pode ser verificado através dos registros sobre eventos extremos,
cada vez mais frequentes. O objetivo deste texto é utilizar as informações desses registros,
disponíveis no Atlas Brasileiros de Desastres Naturais (CEPED, 2013) para mensurar as perdas
econômicas oriundas de desastres climáticos extremos no Brasil nos anos de 2002 a 2012. Foram
considerados apenas os desastres associados a chuvas intensas: enxurradas, inundações e
deslocamento de massa. Além disso, foram consideradas as seguintes categorias de vítimas:
desalojados, afetados e desabrigados. A ênfase foi concentrada em perdas materiais para a
infraestrutura, e não foram efetuados exercícios de valoração para perdas de vida humana,

enfermidades ou outras formas de desconforto. Por isso, os valores devem ser considerados
como subestimativas das perdas totais com esses desastres.

Metodologia
A metodologia deste trabalho é similar a Young et al. (2014) para o Estado do Rio de Janeiro,
mas com resultados para todo o Brasil e dados atualizados até 2012. Os dados de ocorrência de
desastres naturais foram extraídos de CEPED (2013). O número de vítimas por ano foi estimado
a partir do número total de vítimas para o período 1991-2012, distribuídos ao longo da série
proporcionalmente ao número de registros de desastres. A perda monetária em cada desastre
foi estimada por um fator de dano médio per capita, calculado a partir das proporções entre os
valores do dano e número de vítimas observados em quatro estudos diferentes elaborados pelo
Banco Mundial (2012a,b,c,d) a partir de desastres observados nos estados de Santa Catarina,
Alagoas e Pernambuco Rio de Janeiro.
Para cada estudo foram calculados fatores de perdas (dano dividido pelo número de vítimas:
afetadas, desabrigadas ou desalojadas). Esses fatores foram então agregados para gerar um
coeficiente nacional, ponderados pelas respectivas populações.

Resultados
Segundo CEPED (2013), 35% dos desastres climáticos registrados no Brasil no período de 1991 a
2012 foram diretamente relacionados à ocorrência de fortes precipitações (Gráfico 1). Foram
observadas 13.622 ocorrências de inundações, enxurradas e deslocamentos de massa,
resultando em 46.022.011 afetados, 3.798.528 de desabrigados e desalojados, e 3.745 mortes.

Gráfico 1. Incidência de Desastres por Tipo
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Fonte: Elaboração própria a partir de CEPED (2013)

As perdas monetárias para todo o período (2002-2012) oscilaram entre R$179,9 bilhões (0,44%
do PIB agregado) e R$ 375,6 bilhões (0,87% do PIB agregado), com o valor médio de R$279

bilhões, ou R$25,4 bilhões por ano. Essas perdas são crescentes ao longo do tempo, indicando
que o problema está se agravando ao longo do tempo (Gráfico 2).

Gráfico 2. Perda anual estimada, Brasil, 2002?12
R$80,00

Perda (R$ Bilhões)

R$70,00
R$60,00
R$50,00
Afetados

R$40,00

Desalojados
R$30,00

Desabrigados
Média

R$20,00
R$10,00
R$2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Ano
Fonte: Elaboração própria

Conclusão
As perdas econômicas com desastres climáticos são significativas, e os estados mais pobres
são os que têm maior perda relativa, o que torna esse um fenômeno agravador da
desigualdade econômica e social entre as regiões. Além disso, a incidência de desastres e o
número de vítimas aumenta ao longo do período, indicando que o problema tende a se
agravar com o tempo.
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