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Defesa Civil / Estudos Técnicos – Dezembro de 2022 

 

DANOS E PREJUÍZOS CAUSADOS POR EXCESSO DE CHUVAS EM TODO O BRASIL 

ENTRE 1O E 31 DE DEZEMBRO DE 2022 

 

PALAVRAS-CHAVE: 1. Proteção e defesa civil. 2. Excesso de chuvas em dezembro de 2022. 3. 

Prejuízos Econômicos. 4. Gestão de Riscos. 5. Apoio federal. 6. Danos 

materiais e humanos. 

 

1. INTRODUÇÃO 

Os desastres causados por excesso de chuvas, tempestades, ciclones, tornados e excesso de 

chuvas são eventos naturais que, em sua maioria, são responsáveis por danos humanos, 

materiais e ambientais. A cada ano, os eventos negativos causados pelo excesso de chuvas 

tornam-se cada vez mais severos em decorrência das mudanças climáticas e também pela 

intervenção humana, deixando Municípios inteiros debaixo d’água. 

 

Diante dos desastres relacionados pelo excesso de chuvas que estão assolando centenas de 

Municípios em todo o Brasil desde o início de dezembro, a Confederação Nacional de Municípios 

(CNM) elaborou este estudo com o objetivo de mostrar os efeitos negativos resultantes dos 

desastres decorrentes das chuvas. 

 

Aqui serão apresentados os efeitos negativos causados por esta calamidade dentro do recorte 

de 1o a 31 de dezembro de 2022, período que apresentou mais de R$ 931,4 milhões em prejuízo, 

o que corresponde a R$ 30 milhões em prejuízo por dia. 

 

A CNM destaca ainda que dentro desse recorte, o governo federal pagou R$ 74, 5 milhões para 

ações de proteção e defesa civil aos Municípios afetados. Desse modo, ao comparar os recursos 

pagos pelo governo federal no mês de dezembro, esse valor corresponde a apenas 8,1% dos R$ 

931,4 milhões em danos e prejuízos em todo o Brasil. 

 

A CNM chama a atenção dos gestores para o fato de que os R$ 74,5 milhões pagos pelo governo 

federal a R$ 2,4 milhões por dia correspondem a apenas 8% dos mais de R$ 30 milhões diários 

em prejuízos causados pelas chuvas do mês dezembro. 

 

A missão da Proteção e Defesa Civil é planejar, promover, articular e executar a defesa 

permanente contra os desastres naturais, antropogênicos (causados pelo homem) ou mistos. 

Para tanto, torna-se necessário o trabalho integrado e ininterrupto. 
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Sendo assim, a CNM aponta alguns conceitos básicos de proteção e defesa civil em conformidade 

com as Portarias Sedec 260/2022 e 3.646/2022, que estabelecem os critérios e os 

procedimentos de decretação de Situação de Emergência e/ou Estado de Calamidade Pública. 

 

1.1. Conceitos básicos 

Quadro 1 – Conceitos básicos 
Dano – medida que define a intensidade ou a severidade da lesão resultante de um acidente ou evento 
adverso. Os danos são classificados em três aspectos: humanos (desabrigados, desaparecidos, mortos); 
materiais (obras, prédios, habitações); e ambientais (poluição, degradação, desertificação). 
 

Desastre – resultado de eventos adversos, naturais ou provocados pelo homem sobre um ecossistema 
(vulnerável), causando danos humanos, materiais e/ou ambientais e, consequentemente, prejuízos 
econômicos e sociais. Os desastres podem ser classificados em quatro níveis: de pequeno porte; médio 
porte; grande porte; e muita intensidade. 
 

Ciclones – tempestades tropicais formadas em centros de baixa pressão, áreas associadas à formação de 
nuvens, à umidade e a tempestades. 
 

Cheia – enchente de um rio causada por fortes chuvas, elevação temporária e móvel do nível das águas 
de um rio ou lago. 
 

Desabrigado – pessoa desalojada ou pessoa cuja habitação foi afetada por dano ou ameaça de dano e 
que necessita de abrigo provido pela administração pública local. 
 

Deslizamento ou escorregamento – fenômeno provocado pelo escorregamento de materiais sólidos, 
como solos, rochas, vegetação e/ou material de construção ao longo de terrenos inclinados, também 
chamados encostas, pendentes ou escarpas. Geralmente ocorrem em encostas com pouca vegetação e 
que se encharcam com o acúmulo de água, causando a ruptura do terreno. Fatores como o crescimento 
desordenado das cidades, com a ocupação crescente em áreas de risco, têm feito com que a ocorrência 
de deslizamentos seja alarmante nos grandes centros urbanos nos últimos anos. 
 

Enxurrada – volume de água que escoa na superfície do terreno com grande velocidade, resultante de 
fortes chuvas. 
 

Enchente – elevação do nível de água de um rio acima de sua vazão normal. 

Enxurrada – volume de água que escoa na superfície do terreno com grande velocidade, resultante de 
fortes chuvas. 

Estado de Calamidade Pública – reconhecimento (legal) pelo poder público de situação anormal, 
provocada por desastres, causando sérios danos à comunidade afetada, inclusive à incolumidade e à vida 
de seus integrantes. 
 

Inundação – transbordamento de água da calha normal de rios, mares, lagos e açudes ou acumulação de 
água por drenagem deficiente, em águas não habitualmente submersas. 
 

Prejuízo – medida de perda relacionada com o valor econômico, social e patrimonial de determinado bem, 
em circunstâncias de desastre. 
 

Proteção e Defesa Civil – conjunto de ações preventivas, de socorro, assistenciais e reconstrutivas 
destinadas a evitar ou a minimizar os desastres, preservar o moral da população e restabelecer a 
normalidade social. 
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Situação de emergência – reconhecimento (legal) pelo poder público de situação anormal, provocada por 
desastre, causando danos superáveis (suportáveis) pela comunidade atingida. 
 

Tempestade – perturbação violenta da atmosfera, acompanhada de vento e, geralmente, de chuva, neve, 
granizo, raios e trovões. 
 

Temporal – fenômeno meteorológico caracterizado por fortes chuvas. 
Fonte: CNM. 

 

2. NÚMERO DE DECRETOS DERIVADOS DO EXCESSO DE CHUVAS – ENTRE 1o e 31 DE 

DEZEMBRO DE 2022 

Em decorrência dos desastres causados pelo excesso de chuvas, entre 1o e 31 de dezembro de 

2022 em todo o Brasil, ocorreram 245 decretações de situação de emergência, solicitando o 

reconhecimento federal por parte da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil (Sedec), com 

o objetivo de estabelecer uma situação jurídica especial para execução das ações de socorro e 

assistência humanitária à população atingida, restabelecimento de serviços essenciais e 

recuperação de áreas atingidas por desastre em conformidade com a Lei 12.608/2012, que 

institui a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil (PNPDEC) e dispõe sobre o Sistema Nacional 

de Proteção e Defesa Civil (Sinpdec). 

 

Tabela 1 – Número de decretações desastres – Nordeste (1o e 31 – Dez./2022) 

ESTADO QUANTIDADE 

BA 91 

ES 20 

GO 1 

MA 2 

MG 43 

MS 7 

MT 5 

PA 5 

PE 1 

PR 1 

RJ 8 

RS 8 

SC 43 

SE 2 

SP 8 

Total 245 

Fonte: CNM. 

  

A Tabela 1 mostra que, entre 1o e 31 de dezembro de 2022, foram registradas 245 decretações 

de anormalidade decorrentes do excesso de chuvas em todo o Brasil, sendo que: 

a) A Bahia registrou 91 decretos de anormalidades, correspondendo a 37,1% do total; 
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b) Empatados na segunda colocação, os Estados de Santa Catarina e Minas Gerais 

registraram 43 decretos de anormalidades cada, correspondendo a 17,5% do total; 

c) Espírito Santo registrou 20 decretos, correspondendo a 8,1% do total. 

 

Em conformidade com o Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil (Sinpdec), todos os danos 

e os prejuízos informados pelos Municípios afetados foram devidamente registrados no Sistema 

Integrado de Informações sobre Desastres (S2ID), o qual foi criado e coordenado pela Secretaria 

Nacional de Proteção e Defesa Civil (Sedec). 

 

Caso o Município afetado precise de recursos da União para ações de recuperação e reconstrução 

de áreas afetadas por um desastre, necessariamente deve ser cadastrado no sistema para ter o 

direito de solicitar esses recursos. 

 

Outra atividade do S2ID é manter o banco de dados nacional atualizado e informatizar os 

processos de gestão de riscos, de fiscalização e de prestação de contas. 

Assim, incentivam-se a sistematização e a integração de diversos registros da Sedec/MDR, bem 

como o Município também pode registrar e acompanhar os processos de reconhecimento com a 

Defesa Civil Nacional, além de atualizar e consultar informações sobre ocorrências de desastres 

e gestão de riscos com base em fonte de dados oficial. 

 

Importante! 

O Município que não for cadastrado no S2ID, na ocorrência de um desastre, caso queira solicitar 

apoio do governo federal, deverá se cadastrar para receber recursos emergenciais e terá de 

enviar à União uma solicitação de cadastramento por meio de ofício devidamente assinado pelo 

prefeito. 

 
 

3. DANOS HUMANOS – QUANTIDADE DE PESSOAS AFETADAS POR UF – CHUVAS (1o a 

31 DEZ. 2022)  

 

De acordo com as informações divulgadas pelas defesas civis municipais, entre 1o e 31 dezembro 

de 2022, mais de 525 mil pessoas foram afetadas pelo excesso de chuvas em todo o Brasil, 

conforme demonstrado na Tabela 2. 

 

Tabela 2 – Quantidade de pessoas afetadas – Chuvas, 1o a 31 Dez./2022 

UF Óbitos Desabrigados Desalojados Total de afetados 

BA 3 11.473 33.412 313.510 

ES 1 917 2.396 9.636 

GO 0 2 0 0 

MA 0 0 0 1.800 

MG 14 227 614 58.227 

MS 0 0 0 500 

MT 0 0 200 1.000 

PA 0 0 70 127 
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PE 0 0 0 0 

PR 0 0 0 30 

RJ 4 38 2.167 16.535 

RS 0 0 163 5.358 

SC 5 2.694 12.875 61.630 

SE 0 14 14.656 29.297 

SP 6 287 5.800 27.400 

Total 33 15.652 72.353 525.050 
Fonte: CNM. 

 

Conforme demonstrado na Tabela 2, a Confederação Nacional de Municípios chama atenção que 

dentro do recorte de 1o a 31 de dezembro de 2022, as chuvas afetaram severamente dezenas 

de Municípios, sendo que, infelizmente, 33 pessoas perderam a vida, das quais, a CNM destaca 

que, o Estado de Minas Gerais foi o mais impactado, somando 14 mortes decorrentes de 

deslizamentos, inundações e enxurradas, entre outros. 

O excesso de chuvas também deixou mais de 15,6 mil desabrigados e mais de 72,3 mil 

desalojados emtodo Brasil. 

 

Sendo assim, a Confederação destaca alguns dados dos Estados que tiveram mais vítimas 

afetadas pelas chuvas: 

a) em primeiro lugar, vem o Estado da Bahia, com mais de 11,4 mil desabrigados e 33,4 

mil desalojados e 313,5 mil de afetados; 

b) em segundo lugar vem Santa Catarina, com mais de 61,69 mil afetados, 2,6 mil 

desabrigado, 12,8 desabrigados e 5 (cinco) mortes; 

c) em terceiro vem o Estado de Minas Gerais, com mais de 58,2 mil afetados, resultando 

em 14 vítimas fatais; 

d) em quarto vem o Estado do Sergipe, que registrou 29,2 mil pessoas afetadas. 

 

4. NÚMERO DE HABITAÇÕES DANIFICADAS/DESTRUÍDAS PELAS CHUVAS NO 

NORDESTE – POR UF – 1o a 31 DEZ. 2022 

 
Dentro do recorte apresentado, as chuvas atingiram 14.313 habitações, sendo que 11.935 foram 

danificadas e 2.378 foram totalmente destruídas em todo Brasil, contabilizando mais de R$ 109,5 

milhões de prejuízos no setor habitacionbal. 

 

 

Tabela 3 – Número de habitações danificadas/destruídas pelas chuvas na região 

Nordeste – 1o a 31 dez. 2022 
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UF Casas Danificadas Casas Destruídas Prejuízos (R$) 

BA 3.765 347 77.357.469 

ES 734 1 2.209.954 

GO 1 0 120.000 

MA 211 0 1.100.000 

MG 196 2 3.120.783 

MS 0 0 0 

MT 0 0 0 

PA 15 0 30.000 

PE 0 0 0 

PR 5 0 0 

RJ 251 3 5.160.123 

RS 149 6 797.298 

SC 6.237 2.010 8.834.000 

SE 0 6 480.000 

SP 391 3 10.300.000 

Total 11.955 2.378 109.509.627 
Fonte: CNM. 

 
Todos os Estados afetados relataram que muitas residências foram atingidas pelo excesso de 

chuvas. Sendo assim, conforme demonstrado na Tabela 3, é possível verificar a seguinte 

situação: 

a) o Estado de Santa Catarina relatou o maior número de casas atingidas, com 6.237 

danificadas e 2.010 destruídas, totalizando 8.247 casas afetadas; 

b) a Bahia vem em segundo lugar, com 3.765 casas danificadas e 347 destruídas, 

totalizando 4.112 casas afetadas;  

c) ocupando o terceiro lugar, vem o Estado do Espírito Santo, com 735 casas afetadas; 

d) em quarto está o Estado de São Paulo, com 391 casas danificadas e 3 destruídas, 

contabilizando 394 casas afetadas. 

A tabela 3 também mostra os valores dos prejuízos de casas danificadas e destruídas causados 

pelas chuvas nos Estados afetados. Sendo assim, a Entidade classificou os quatro (4) Estados 

que apresentaram os maiores prejuízos: 

1) BA, com R$ 77,3 milhões em prejuízos; 

2) SP, com R$ 10,3 milhões em prejuízos; 

3) SP, com R$ 8,8 milhões em prejuízos; 

4) RJ, com 5 milhões em prejuízos. 

5. PREJUÍZOS CAUSADOS – 1o a 31 DEZ. 2022 – BRASIL 
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Utilizando-se o Sistema Integrado de Informações Sobre Desastres - S2ID por meio dos dados 

devidamente cadastrados pelos Municípios afetados, foi possível quantificar os prejuízos pelas 

chuvas em todo o Brasil. Desse modo, entre 1o de dezembro e 31 de dezembro de 2022, os 

prejuízos causados pelas chuvas contabilizaram R$ 931,4 milhões nos Estados afetados. 

 

Gráfico 1 – Prejuízos causados por excesso de chuvas por UF  – 1o de dezembro e 2022 (R$) 

 

Fonte: CNM. 

 
Conforme demonstrado no gráfico, dentro dos mais de R$ 931,4 milhões em prejuízos, é possível 

verificar que: 

a) Bahia foi o Estado que mais sofreu com as chuvas no mês de dezembro de 2022, 

contabilizando mais de R$ 254,8 milhões em prejuízos, ocupando o primeiro lugar, o que 

corresponde a 27,3% do total; 

b) o Estado de Santa Catarina vem em segundo lugar, contabilizando mais de R$ 224,3 

mihões em prejuízos, o que corresponde a 24% do total; 

c) em terceiro lugar vem o Estado do Espírito Santo, com R$ 182,2 milhões em prejuízos, 

correspondendo a 19,5% do total; 

d) em quarto vem o Estado de São Paulo, com R$ 147,6 milhões em prejuízos, 

correspondendo a 15,8% do total. 

Somada a essas informações, a Tabela 4 possibilita observar os registros dos prejuízos causados 

nos Municípios afetados, onde a CNM destaca os prejuízos provocados pelo excesso de chuvas 

nos principais setores da economia de serviços essenciais como habitação, comércio, agricultura, 

pecuária, indústria e abastecimento de água potável, entre outros. 
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Tabela 4 –Danos e prejuízos causados nos setores da economia por excesso de chuvas  

em todo o Brasil – 1o a 31 dez. 2022 (R$) 

 

Casas danificadas/destruídas 109.509.628 

Instalações públicas de saúde danificadas/destruídas 14.886.223 

Instalações públicas de ensino danificadas/destruídas 22.709.397 

Instalações públicas prestadoras de serviço danificadas/destruídas 6.470.489 

Instalações públicas de uso comunitário danificadas/destruídas 45.957.951 

Obras de infraestruturas públicas danificadas/destruídas 483.325.051 

Assistência médica de saúde públicas e atendimento de emergências médicas 11.693.366 

Abastecimento de água potável 7.235.852 

Esgoto de águas pluviais e sistema de esgotos sanitários 8.221.788 

Sistema de limpeza urbana e de recolhimento e destinação de lixo 15.874.213 

Controle de pragas e vetores 140.800 

Geração e distribuição de energia elétrica 1.163.000 

Telecomunicações 555.000 

Transporte 20.610.487 

Combustível 3.911.559 

Segurança Pública 1.539.985 

Ensino 12.161.516 

Agricultura 122.757.799 

Pecuária 15.379.824 

Indústria 1.602.500 

Comércio 23.491.550 

Serviços 2.256.257 

Total 931.454.235 

Fonte: CNM. 
 

Conforme destacado na Tabela 4, do total de R$ 931,4 milhões em prejuízos, é possível verificar 

que: 

a) em primeiro lugar vem o setor de obras de infraestrura pública, com R$ 483,3 milhões 

em prejuízos, correspondendo a quase 51,8% do total; 

b) ocupando o segundo lugar está o setor agrícola, com R$ 122,7 milhões em prejuízos 

causados, correspondendo a 13,1% do total; 

c) o setor de habitação vem em terceiro, pois sofreu mais de R$ 109,5 milhões em prejuízos, 

equivalendo a 11,7% do total; 

d) em quarto estão as instalações públicas de uso comunitário, com mais de R$ 45,9 

milhões, correspondendo a quase 4,9% do total. 

 

7. EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO GOVERNO FEDERAL PARA AÇÕES DE DRENAGEM 

URBANA, PREVENÇÃO, REABILITAÇÃO, RECUPERAÇÃO E RECONSTRUÇÃO DE ÁREAS 

DESTRUÍDAS POR EXECESSO DE CHUVAS 2022 – BRASIL 
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A Confederação Nacional de Municípios destaca os recursos pagos pela União aos Municípios 

afetados por desastres decorrentes do excesso de chuvas entre janeiro e dezembro de 2022. 

 

Tabela 5 – Execução orçamentária dos programas federais para ações de proteção e 

defesa civil entre janeiro e dezembro de 2022 (R$) 

Mês Autorizado 
Valor 
 Pago 

Valor Pago 
 acumulado 

% de  
execução 

% de 
 

execução 

Jan 1.203.783.453 22.051.968 22.051.968 1,8% 1,8% 

Fev 1.683.650.053 56.647.153 78.699.121 3,4% 4,7% 

Mar 1.683.650.053 52.962.001 131.661.122 3,1% 7,8% 

Abr 1.683.650.053 107.053.950 238.715.072 6,4% 14,2% 

Mai 1.699.843.945 89.045.317 327.760.389 5,2% 19,3% 

Jun 1.677.807.578 102.784.752 430.545.141 6,1% 25,7% 

Jul 1.679.807.578 123.411.126 553.956.267 7,3% 33,0% 

Ago 1.698.807.578 90.492.393 644.448.660 5,3% 37,9% 

Set 1.678.021.558 83.247.467 727.696.127 5,0% 43,4% 

Out 1.700.221.558 52.462.193 780.158.319 3,1% 45,9% 

Nov 1.715.621.558 64.478.821 844.637.140 3,8% 49,2% 

Dez 1.777.956.811 74.532.720 919.169.861 4,2% 51,7% 

Fonte: Fonte CNM. 

 

A CNM destaca os dados da Tabela 5, a qual informa que o governo federal autorizou  R$ 1,7 

bilhão para ações de drenagem urbana, prevenção, reabilitação, recuperação e reconstrução de 

áreas destruídas por excesso de chuvas em todo o Brasil. 

Porém, entre janeiro e dezembro de 2022, a União pagou R$ 919,1 milhões, o que corresponde 

a 51,7% do que foi prometido. 

 

Outro dado preocupante, é sobre os recursos pagos pelo governo federal x danos e prejuízos 

causados pelas chuvas no mês de dezembro de 2022, a tabela mostra que no mês de dezembro 

o governo federal pagou R$ 74, 5 milhões para ações de proteção e defesa civil em todo o Brasil, 

sendo assim, ao comparar esse valor pago pelo governo federal no mês de dezembro com os R$ 

931,4 milhões em danos e prejuízos causados pelas chuvas em todo o Brasil entre 1o e 31 de 

dezembro, é possível verificar que esse valor corresponde a apenas 8,1% desse total. 

 

CONCLUSÃO 

Para a minimização dos danos, as ações de gestão de riscos, prevenção, preparação, resposta a 

desastres decorrentes do excesso de chuvas e de reabilitação e reconstrução das áreas 

danificadas e destruídas devem ser incorporadas na ação coordenada e articulada entre os três 

Entes federados. 
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Cabe à defesa civil municipal, de forma integrada, realizar o trabalho contínuo de salvaguardar 

seu Município dos eventos negativos causados por desastres e buscar sempre que possível o 

apoio de outras entidades da iniciativa privada, da sociedade civil organizada e até do 

voluntariado. 

O trabalho com a defesa civil é gratificante e, na maioria das vezes, muitos querem colaborar 

para o bem-estar geral de sua cidade. É preciso saber coordenar, organizar, integrar e direcionar 

essas ações. 

Os Municípios precisam dispor de infraestrutura de recursos materiais, financeiros e humanos, 

que devem ser informados, conscientizados, motivados, treinados, capacitados e orientados 

para executar as ações de defesa civil por tempo integral, pois um desastre natural não escolhe 

dia nem hora para acontecer.  

Essas ações exigem da gestão local uma grande preparação e, sem o apoio adequado e a 

integração com os outros Entes da Federação, tornar-se-á muito mais difícil manter as ações em 

âmbito local. 

As competências municipais de proteção de defesa civil são muitas, porém a CNM chama a 

atenção para a necessidade do apoio técnico e financeiro ininterrupto por parte da União e dos 

Estados no fortalecimento dos sistemas municipais de proteção e defesa civil. 

Em sua essência, a gestão de riscos se inicia com prevenção e mitigação, buscando avaliar as 

potencialidades positivas e negativas e reduzir o risco de desastres. 

Por meio da defesa civil, o gestor pode adotar medidas para otimizar as ações de preparação e 

resposta do sistema municipal de proteção e defesa civil aos desastres em âmbito local. 

A gestão de risco somente será viável quando todos participarem, e isso demanda uma mudança 

cultural. Cada um de nós, em nosso dia a dia, tem a obrigação de exercer atitudes que reduzam 

riscos e vulnerabilidades; é indispensável que isso se torne algo natural para jovens, crianças e 

adultos. 


