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As consequências da forte chuva que precipitou sobre a região serrana do Estado do Rio de Janeiro nas últimas 
horas do dia 11 e nas primeiras horas do dia 12 de janeiro de 2011 ficarão marcadas para sempre na história do 
país. Foi a maior tragédia ambiental no Brasil de todos os tempos. Mais de 10 municípios registraram alguma 
conseqüência (desalojados, desabrigados e/ou óbitos). Os sete municípios mais afetados foram: Nova Friburgo, 
Teresópolis, Petrópolis, Sumidouro, São José do Vale do Rio Preto, Bom Jardim e Areal, respectivamente. No 
levantamento realizado, após um mês da tragédia, pela Secretaria de Estado da Saúde e Defesa Civil do Rio de 
Janeiro foram constatados: 904 mortos (381 em Teresópolis), 395 desaparecidos (213 em Teresópolis), 20.996 
desalojados (6.210 em Teresópolis) e 8.814 desabrigados (5.058 em Teresópolis). Para a reconstrução e 
recuperação econômica dos municípios afetados, a previsão é de que sejam necessários investimentos acima 
de R$ 3.000.000.000,00. Após a tragédia, algumas perguntas ganharam destaque: o que aconteceu? De quem é 
a culpa? A tragédia poderia ter sido evitada? Quais medidas devem ser adotadas para evitarmos ou ao menos 
reduzirmos as perdas de vidas e econômicas? A natureza, em especial, a forte chuva concentrada em poucas 
horas, foi apontada como a grande culpada pela tragédia. Na esfera política, procurou-se responsabilizar este ou 
aquele governo. A origem divina não foi descartada por uma parcela da população. O presente artigo apresenta 
os aspectos naturais e humanos que contribuíram para a tragédia. Destaca a falta de planejamento urbano no 
município de Teresópolis, um dos municípios mais afetados. No estudo são apresentadas as estratégias 
adotadas pelos promotores imobiliários, que resultam em uma forte especulação fundiária e imobiliária para 
atender uma pequena parcela da população local e veranistas. Esse processo dificulta ainda mais o acesso 
formal a moradia por uma ampla parcela da população. O resultado é o aumento do processo de favelização nas 
encostas íngremes e na beira dos córregos e rios da região, áreas com elevada vulnerabilidade ambiental. O 
planejamento urbano em regiões sujeitas a fortes chuvas e com características físicas favoráveis aos 
movimentos de massa e enchentes se faz ainda mais necessário e urgente. 
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INTRODUÇÃO 

 

As consequências da forte chuva que precipitou sobre a região serrana do Estado do Rio 

de Janeiro nas últimas horas do dia 11 e nas primeiras horas do dia 12 de janeiro de 2011 ficarão 

marcadas para sempre na história do país. Foi a maior tragédia ambiental no Brasil de todos os 

tempos.  

 Mais de 10 municípios registraram alguma conseqüência (desalojados, desabrigados e/ou 

óbitos). Os sete municípios mais afetados foram: Nova Friburgo, Teresópolis, Petrópolis, Sumidouro, 

São José do Vale do Rio Preto, Bom Jardim e Areal, respectivamente.  



No levantamento realizado, após um mês da tragédia, pela Secretaria de Estado da 

Saúde e Defesa Civil do Rio de Janeiro foram constatados: 904 mortos (381 em Teresópolis), 395 

desaparecidos (213 em Teresópolis), 20.996 desalojados (6.210 em Teresópolis) e 8.814 desabrigados 

(5.058 em Teresópolis). Para a reconstrução e recuperação econômica dos municípios afetados, a 

previsão é de que sejam necessários investimentos acima de R$ 3.000.000.000,00. 

Após a tragédia, algumas perguntas ganharam destaque: o que aconteceu? De quem é a 

culpa? A tragédia poderia ter sido evitada? Quais medidas devem ser adotadas para evitarmos ou ao 

menos reduzirmos as perdas de vidas e econômicas? 

A natureza, em especial, a forte chuva concentrada em poucas horas, foi apontada como 

a grande culpada pela tragédia. Na esfera política, procurou-se responsabilizar este ou aquele governo. 

A origem divina não foi descartada por uma parcela da população.  

O presente estudo pesquisou e analisou uma diversidade de fatores, direta ou 

indiretamente, em maior ou menor escala, relacionados a tragédia. A estrutura do artigo reflete a 

organização adotada. 

Inicialmente são apresentados os aspectos naturais envolvidos na tragédia, com destaque 

para as explicações sobre as causas da forte chuva.  Em seguida, os aspectos humanos são 

abordados. A falta de um sistema eficaz e eficiente de monitoramento, alerta e treinamento 

potencializaram as perdas de vidas e econômicas.  

Ainda referente aos aspectos humanos, o município de Teresópolis, o segundo mais 

afetado pela tragédia, foi selecionado para um estudo de caso sobre a produção do espaço urbano.   

 

1. ASPECTOS NATURAIS DA TRAGÉDIA 

 

A forte chuva nas últimas horas do dia 11e nas primeiras horas do dia 12 é considerada o 

principal agente causador da tragédia. 

 Segundo o meteorologista Giovanni Dolif, do Centro de Previsão do Tempo e Estudos 

Climáticos do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Cptec / INPE), o sistema meteorológico 

responsável pelas fortes chuvas foi a Zona de Convergência de Umidade, que se origina na Amazônia 

(ROSSETTO, 2011). 

De acordo com centros de pesquisas climáticos internacionais, o aumento da intensidade 

das chuvas no mundo está diretamente relacionado a intervenção humana no clima. Para esses 

pesquisadores, o aquecimento global está ocorrendo em função do aumento do efeito estufa 

(MANSUR; TELLES & BARREIRA, 2011). 



Ainda há bastante discussão em relação ao que produziu tamanha chuva, mas alguns 

pesquisadores, além de tentar explicar o fenômeno, já tentam prever quanto tempo levará para ocorrer 

outra chuva dessa magnitude. Um deles é o professor Paulo Canedo do Instituto Alberto Luiz Coimbra 

de Pós-Graduação e Pesquisa de Engenharia – COPPE/UFRJ, que prevê que um evento como o 

ocorrido possa demorar 500 anos para acontecer novamente (LEITÃO, 2011). 

Além da forte chuva, considerada “anormal e rara”, as características morfológicas, 

composta por montanhas com encostas íngremes e fundos de vales bem encaixados, hidrológicas e 

geológicas da região contribuíram para a ocorrência dos movimentos de massa e as enchentes 

verificados durante a tragédia. 

 

2. ASPECTOS HUMANOS DA TRAGÉDIA 

 

 A magnitude das perdas de vidas e econômicas não se deve apenas aos 

condicionantes naturais. Uma série de ações humanas erradas potencializaram as perdas. Dentre elas, 

podemos destacar a falta de:  

  

– Um eficaz e eficiente sistema de monitoramento; 

– Um sistema de alerta; 

– Treinamento de como evitar deslizamentos e inundações e de como agir antes, 

durante e após eventos naturais extremos; 

- Planejamento urbano. 

 

A respeito de um sistema de previsão e monitoramento meteorológico, cabe a ressalva 

que o Instituto Nacional de Meteorologia – INMET e o Cptec enviaram, no final da tarde do dia 11 de 

janeiro, um alerta sobre a previsão de chuvas fortes para a Secretaria de Estado de Saúde e Defesa 

Civil do Rio de Janeiro. Porém, a Defesa Civil ignorou tal informação, pois o Sistema de Meteorologia 

do Estado do Rio – Simerj não previa chuvas tão intensas. 

Em relação ao sistema de alerta – inexistente na região – a sua relevância fica evidente 

no episódio. Muitas pessoas morreram dormindo ou não tiveram tempo de abandonar suas casas.  

Porém, no município de Areal, o prefeito Laerte Calil de Freitas ao saber do que ocorreu 

nos municípios vizinhos, teve tempo e sabedoria para avisar a população local sobre a provável 

elevação do principal rio que corta a cidade. Para transmitir tal informação foi utilizado um carro de 

som. O resultado dessa ação: grande destruição (inevitável), mas nenhuma perda de vida (RITTO, 

2011). 



Quanto ao treinamento de como agir diante de eventos naturais extremos, é verificada a 

existência de um número expressivo de documentos e cartilhas de excelente qualidade.  

O Ministério das Cidades, por exemplo, produziu o documento “Prevenção de Riscos de 

Deslizamentos em Encostas: Guia para Elaboração de Políticas Municipais” (2006) e o município de 

Nova Friburgo, o mais afetado pela forte chuva, possui um material de excelente qualidade 

“Comunidade mais segura: mudando hábitos e reduzindo riscos de movimentos de massa e 

inundações” (2007).  

Felizmente não falta material. Mas, infelizmente, faltam divulgação e pessoal qualificado 

para maiores esclarecimentos e informações. 

 

 

2.1 Forte chuva em abril de 2012: ainda não aprendemos com a tragédia passada 

 

Após quase 15 meses da tragédia de janeiro de 2011, em 06 de abril de 2012, uma sexta-

feira de feriado, com a cidade cheia de turistas e veranistas, uma forte chuva concentrada no final da 

tarde lançou aproximadamente 220 mm de água no núcleo urbano (área menos afetada pela outra 

tragédia).  

Desta vez, a área central da cidade, a Várzea, sofreu os efeitos da inundação do Rio 

Paquequer, principal rio que corta a cidade, causando prejuízos e transtornos aos comerciantes e 

moradores locais. Somado a inundação, ocorreram cerca de 20 deslizamentos de encostas. No total, 

cinco pessoas morreram e mais de 250 ficaram desalojadas.  

Os estragos provocados por essa chuva e a forma de atuação do poder público durante e 

após o evento deixaram claro que o “dever de casa” não foi feito.  

Até hoje não foi construída uma casa sequer para os desabrigados da tragédia passada. 

Muitas pessoas que deveriam receber o aluguel social não recebem, enquanto existem inúmeras 

denúncias do recebimento de tal auxílio por pessoas que não necessitam. 

Diante desse quadro, infelizmente, muitas pessoas afetadas pela tragédia anterior 

retornaram para as suas casas, mesmo estando cientes dos riscos. A alegação para tal atitude é na 

maior parte das vezes: não tenho outro lugar para morar!  

O sistema de monitoramento para fortes chuvas mostrou-se ineficiente e ineficaz. Do total 

de 20 sirenes de alerta – que custaram cerca de um milhão de reais aos cofres públicos – quatro não 

funcionaram e uma foi acionada somente após o início da forte chuva, comprometendo gravemente a 

possibilidade da população se proteger e buscar abrigo seguro. A consequência foi a perda de vidas 

em duas dessas comunidades.  



A justificativa para o não acionamento das sirenes foi a falha do sistema de acionamento, 

que é baseado na precária tecnologia 3G instalada no município. O sinal dos aparelhos celulares 

também falhou.  

O que se observa foi o emprego de uma tecnologia cara e com eficiência duvidosa para a 

transmissão de informações em condições climáticas extremas, como as que normalmente geram as 

perdas de vidas e econômicas no município.  

Através de entrevistas com moradores de locais onde foram instaladas as sirenes, 

observa-se que a quantidade e o local da instalação de algumas sirenes são no mínimo inadequados. 

Uma vez que uma grande parte dos moradores não consegue escutar o som emitido por elas.  

O treinamento de como agir em uma situação de risco foi realizado por poucas pessoas. 

Algo que pode ser explicado a partir de duas constatações: a primeira é relacionada a data e o horário 

do treinamento que eram inadequados para a realidade da população que deveria ser atendida e, a 

segunda, a opção das pessoas em não realizar o curso; comum em um país em que falta uma maior 

cultura participativa da população em geral. 

Os pontos de apoio para onde a população deveria se encaminhar no caso do 

acionamento das sirenes estavam fechados e alguns estão localizados em áreas de risco, como o 

CIEP que quase foi atingido por um deslizamento. O que mostra uma falta de estudo criterioso quanto 

à escolha desses pontos. O próprio poder público ocupa e constrói em lugares inadequados. 

Permitindo e passando a sensação para os ocupantes do entorno, que o local é seguro. 

Somado a todos esses problemas constatados, o município vive a sua maior crise política. 

Ainda em 2011 o prefeito foi cassado devido a denúncias de corrupção e desvios dos recursos 

destinados a reconstrução da cidade. 

Após uma semana da forte chuva que aconteceu em abril de 2012, o prefeito interino foi 

acusado de fazer uma licitação de mais de R$ 1.000.000,00 para a organização de coquetéis. O que 

causou uma grande revolta na população, em especial, nas pessoas que aguardam a mais de um ano 

por um lar.   

 

3. ESPAÇO URBANO DE TERESÓPOLIS: MATERIALIZANDO DESIGUALDADES E 

POTENCIALIZANDO PERDAS 

 

O capítulo é dividido em três partes. Na primeira parte é apresentado um breve histórico 

do processo de formação e crescimento do município de Teresópolis. Na segunda parte são analisadas 

as formas de uso e ocupação do solo nas últimas décadas, com destaque para os novos 

empreendimentos imobiliários e o crescente processo de favelização. Na terceira parte é feita uma 



análise da contribuição do planejamento urbano (ou a sua falta) nas perdas de vidas e econômicas 

durante a tragédia no verão de 2011. 

 

 

3.1 Histórico de formação e crescimento de Teresópolis – RJ 

   

Originalmente a Serra dos Órgãos era ocupada por índios Tamoios, Timbiras e Maracajás. 

Apesar da existência de sesmarias na região no século XVIII, apenas no século seguinte, através do 

inglês George March, começou efetivamente o processo de ocupação da região.  

Na fazenda Santo Antônio do Paquequer, George March desenvolvia agricultura e 

pecuária e recebia convidados vindos de outras localidades, que buscavam tranquilidade, descanso e 

lazer, sob o clima e as paisagens da região. Naquela época se iniciava duas das principais vocações 

no município até os dias atuais: a agricultura e o turismo.   

Em 1855, sob a denominação de Santo Antônio do Paquequer, torna-se Distrito do 

município de Magé. E em menos de quatro décadas é elevada a categoria de Cidade (1893), após ser 

elevado a categoria de Vila (1891). No ano de 1892 o nome do atual município é alterado para 

Teresópolis, em homenagem a Imperatriz Teresa Cristina, esposa de D. Pedro II. 

Na primeira metade do século XX, o município de Teresópolis apresentou um crescimento 

populacional “modesto”. As precárias vias de acesso e a pequena rede de transporte existente 

dificultavam a comunicação e a interação com as demais cidades da região e ao Rio de Janeiro, então 

capital federal. 

 No Censo de 1950 é contabilizado um pouco menos de 35.000 moradores. A maior parte 

da população está localizada na área rural (quase 20.000).  

No gráfico 1 é possível observarmos o aumento populacional do município de Teresópolis 

(população urbana, rural e absoluta) nas últimas décadas. 

     

 

 

 

 

 

 

 

 



Gráfico 1: População de Teresópolis (1950 – 2010) 

 

               FONTE: Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE (2010). 

  

Um dos fatores que contribuiu decisivamente para o crescimento da cidade foi a 

inauguração da rodovia BR – 116 (Rio – Bahia), em 1959, pelo então Presidente da República 

Juscelino Kubitschek. Com a inauguração da rodovia o deslocamento até o Rio de Janeiro reduziu para 

menos da metade do tempo, de três horas e meia para uma hora e meia.  

A inauguração da BR – 116, um sonho e desejo da população teresopolitana, impulsionou 

e diversificou a atividade econômica do município com a instalação de indústrias e aumentou o fluxo 

populacional.  

Enquanto a população rural sofreu pouca variação, oscilando entre 18.000 e 23.000 

pessoas, a população urbana aumentou significativamente. Em 1950 eram menos de 15.000 

moradores na área urbana e hoje são cerca de 145.000, ou seja, quase dez vezes mais. 

Entre 1950 e 1960 a população urbana praticamente dobrou e nas décadas seguintes 

observa-se um elevado incremento de cerca de 25.000 (1970 - 1980) e 20.000 (1980 - 1991). Entre 

1991 – 2000, o aumento da população foi menos expressivo que nas décadas passadas, um pouco 

mais de 10.000. Porém, entre 2000 – 2010 houve um grande salto, com o incremento de 

aproximadamente 30.000. 

O elevado crescimento populacional verificado torna-se problema quando não é 

acompanhado por políticas públicas de moradia, sobretudo para a população mais pobre, e 

investimentos em infraestrutura, transporte e equipamentos e serviços urbanos.  

 

 

 

 



3.2 O crescimento urbano nas últimas décadas 

  

Teresópolis iniciou o século XXI ocupando a triste segunda colocação entre as cidades 

com maior proporção de população vivendo em favelas (cerca de 25%), no Estado do Rio de Janeiro, 

num total de 91 municípios. São mais de 30 mil moradores (quinto lugar em população absoluta) 

vivendo nas 22 favelas identificadas pelo IBGE (quarta cidade em número de favelas). 

Os números são do Estudo do Tribunal de Contas do Estado – TCE, com base em dados 

do Atlas de Desenvolvimento Humano do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento – 

PNUD, lançado em 2004. 

Segundo os dados do Censo 2010 – IBGE é possível verificar que os 163.805 habitantes 

de Teresópolis vivem em 53.057 domicílios. O que corresponde a uma média de 3 pessoas por 

domicílio, seguindo a média nacional. Cabe registrar que o número total de domicílios no município é 

de 72.047.  

Dos 18.990 imóveis não ocupados, cerca de um terço dos imóveis (6.609) estavam 

fechados e 11.600 possuem ocupação ocasional (férias e fins de semana). Os dados confirmam a forte 

tradição e potencialidade do município para receber veranistas (ocupação ocasional), mas também 

deixa evidente a falta de políticas públicas para garantir o direito a moradia digna para um em quatro 

habitantes.   

Para compreender o crescimento urbano em Teresópolis, nas últimas décadas, 

primeiramente mostraremos o avanço da especulação fundiária e imobiliária no uso e ocupação do solo 

urbano e em seguida apresentaremos a outra face da moeda, o processo de favelização crescente na 

cidade. 

 

3.2.1 Os novos empreendimentos imobiliários 

 

Nas últimas décadas, em particular, a partir dos anos 1990, verifica-se no município de 

Teresópolis três processos de ocupação e uso do solo urbano promovidos pelos promotores 

imobiliários: 

 

- um crescente processo de verticalização em áreas valorizadas, já ocupadas e 

consolidadas; 

- a construção de casas geminadas por toda a cidade; 

- a construção de condomínios de luxo, com a venda de lotes; 

 



Ao longo da principal via que conecta os bairros Alto e Várzea (área central da cidade) é 

possível observarmos na paisagem diversos prédios com oito ou mais andares. Salvo exceções, a 

maior parte foi construído ao longo das últimas duas décadas, contrastando com os edifícios mais 

antigos que raramente ultrapassam quatro pavimentos. Alguns desses novos empreendimentos 

encobrem ou dificultam a visualização da Serra dos Órgãos em determinados pontos.  

No entorno do campus sede do Centro Universitário da Serra dos Órgãos – UNIFESO, 

localizado no bairro do Alto, e nos bairros Tijuca e Agriões também é observado um intenso processo 

de verticalização.      

No bairro residencial Agriões, um dos mais valorizado da cidade, muitas residências com 

no máximo dois pavimentos e quintal foram e são compradas e demolidas por promotores imobiliários 

para a construção de prédios com até oito andares (alguns excedem esse limite), gerando uma 

paisagem de forte contraste. 

O valor de imóvel no bairro Agriões justifica a prática desse processo. Ao pesquisar o 

preço de apartamentos com dois e três quatros, em imobiliárias da cidade, não é raro encontrar imóveis 

sendo oferecidos por R$ 300.000,00 e R$ 500.000,00 ou mais, respectivamente.   

A grande substituição de residências por prédios aumenta a demanda por infraestrutura e 

serviços no bairro. Do ponto de vista ambiental, reduz a permeabilidade do solo (aumentando a 

possibilidade de enchentes) e aumenta a circulação de automóveis e a temperatura local (ilha de calor 

– em função do excesso da combinação asfalto concreto e redução das áreas verdes).  

Outra prática adotada pelos promotores imobiliários é a construção de condomínios com 

casas geminadas, que são construídos em áreas consolidadas de classe média, bairros populares e 

zonas de expansão da cidade.  

No geral, os imóveis possuem dois pavimentos. Alguns condomínios são formados por 

poucas residências, enquanto outros possuem dezenas de imóveis. Os mais valorizados possuem 

portaria, serviço de segurança particular e ampla infraestrutura de lazer (com piscina, sauna, 

churrasqueira, quadra de esportes, entre outros atrativos), enquanto os mais simples e baratos não, 

mas nem por isso acessível a maior parcela da população. 

Enquanto o processo de verticalização é concentrado em áreas e pontos específicos da 

cidade e em um perfil econômico mais homogêneo, a construção dos condomínios com casas 

geminadas ocorre em diferentes áreas da cidade e atende um público mais amplo.  

Já em lugares afastados da área central, mas conectados rapidamente a ela, pouco 

adensados e repletos de amenidades naturais, os promotores imobiliários concentram suas ações na 

produção de condomínios com uma infraestrutura de ponta e uma ampla e diversificada variedade de 

serviços.    



Esses condomínios são construídos a beira de estradas ou próximos a elas e demandam 

grandes áreas. Um dos condomínios mais cobiçados dentro dessa lógica de produção é o Vale dos 

Eucaliptos, localizado na beira da Estrada Petrópolis-Teresópolis (BR – 495), no Km 4.   

Próximo a Estrada Teresópolis – Nova Friburgo (RJ – 130), no Km 12, são encontrados os 

condomínios Parque das Rosas e, o mais novo lançamento, o Vale das Nações. O Parque das Rosas, 

um dos primeiros do tipo na região, possui um heliporto e em entrevista com funcionários, foi 

manifestada a intenção dos moradores em construir outro. 

O Vale das Nações destaca-se pela consciência ecológica, cada vez mais valorizada, mas 

pouco acessível a maior parte da população teresopolitana. No geral, os proprietários dos lotes e 

imóveis nesses condomínios não são moradores da cidade.  

Em pesquisa realizada, no início de março de 2011, verificou-se que o metro quadrado 

custava cerca de R$ 200,00. Os menores lotes possuem cerca de 250 m2 e não custam menos de R$ 

50.000,00. Segundo as informações obtidas nas entrevistas, não é raro um proprietário comprar mais 

de um lote. 

O alto valor do metro quadrado em uma área afastada da área central e ao lado de uma 

pequena propriedade agrícola de trabalho familiar garante uma excelente margem de lucro e pressiona 

e transforma o uso e a ocupação do solo dentro do cinturão verde.   

 

3.2.2 O processo de favelização 

 

Na literatura especializada sobre o processo de favelização, já no final da década de 

1960, Parisse (1969) mostrava a complexidade do olhar sobre a favela e afirmava, ao contrário da 

visão dominante, que a favela não era problema, mas uma solução para a questão de moradia e 

transporte das classes menos favorecidas. Uma estratégia para (e pela) sobrevivência dentro de uma 

ordem econômica, política e social que insiste em excluí-las ou integrá-las precariamente.  

Na década seguinte, Santos (1979) teorizou os sistemas urbanos dos países do terceiro 

mundo, através do que denominou “circuito superior e inferior da economia”. Quando analisados em 

sua totalidade, tais circuitos mostravam-se complementares e não independentes. 

Através da análise do mercado imobiliário informal em oito capitais brasileiras e seis 

capitais de países latino-americanos, Abramo (2009) constatou que os compradores de imóveis no 

mercado informal são justamente aqueles que não são absorvidos pelo mercado formal (em sua 

maioria, possuem precárias relações de trabalho, de garantia de emprego e ganham menos de três 

salários mínimos).   



Sendo assim, beira a ingenuidade ou a má intenção, normalmente com interesses 

políticos por trás, crer que um município do porte de Teresópolis, ou até mesmo maior, por si só, possa 

construir casas para todos os seus habitantes pobres. Não é viável economicamente.  E se fosse, a 

questão vai muito além do aspecto habitacional. 

As encostas, algumas bastante íngremes, do bairro popular São Pedro, o mais populoso 

de Teresópolis, são amplamente ocupadas por favelas (Funcionários, Morro do Tiro, Perpétuo, 

Pimentel e Rosário) que não param de crescer horizontalmente sobre a vegetação e terrenos ainda 

mais instáveis que os já ocupados e verticalmente.     

As beiras de rios e córregos também são amplamente ocupadas por favelas, como é o 

caso da favela da Beira Linha. 

Ao longo da Estrada Rio – Bahia (BR – 116), na parte localizada dentro do município de 

Teresópolis, os motoristas e passageiros podem facilmente constatar o dramático processo de 

favelização na cidade. Em especial, no trecho em que se localizam as favelas Fonte Santa, Quinta 

Lebrão e Vale da Revolta. 

A Fonte Santa, assim como as demais, inicia a beira do acostamento da estrada e avança 

sobre as encostas e vales cobertos pela mata nativa. Um triste exemplo da realidade socioeconômica 

brasileira, aliada a falta de gestão e planejamento do uso e ocupação do solo. 

Além do crescimento das favelas existentes é observado o surgimento de novas favelas 

nas áreas de expansão da cidade. Um exemplo é o surgimento de uma favela a cerca de 15 

quilômetros da área central do município, mas a menos de 500 metros do condomínio Parque das 

Rosas (no qual os moradores pensam em ampliar o heliporto). 

 

3.3 O espaço urbano revela as contradições e desigualdades socioeconômicas  

 

Os números apresentados pelo IBGE mostram claramente que não faltam residências em 

Teresópolis. Porém, sem política pública na área de habitação e a dificuldade de acesso ao mercado 

formal, o leque de possibilidades de moradia para a população pobre torna-se limitado. 

A autoconstrução, através do que Kowarick (1993) definiu como espoliação urbana, é na 

maior parte das vezes a estratégia mais viável, às vezes, a única possível. Via de regra, essas casas 

são construídas nas encostas e beiras de córregos e rios, ou seja, nas áreas mais desvalorizadas e 

com maior vulnerabilidade ambiental.  

Um problema é resolvido, mas a falta ou precária infraestrutura, rede de transporte, 

equipamentos e serviços urbanos em quantidade e qualidade continuam. No período chuvoso um novo 



problema surge. As fortes chuvas podem significar a perda material de anos de árduo trabalho e a 

própria perda da vida. 

A maior incidência e intensidade dos danos materiais e imateriais provocados por fortes 

chuvas acabam recaindo sobre a população que ocupa as áreas mais vulneráveis do ponto de vista 

ambiental, ou seja, a população mais pobre.  

Nas áreas afetadas pela tragédia no verão de 2011 não foi diferente. Os pontos que mais 

sofreram perdas de vidas e econômicas foram, justamente, os mais vulneráveis do ponto de vista 

ambiental. Vejamos alguns exemplos. 

Nas localidades de Vieira e Bonsucesso, a mata ciliar foi removida ao longo das últimas 

décadas e o rio foi parcialmente aterrado para a prática agrícola ou a construção de casas. Foi 

justamente na beira do rio que ocorreu as maiores perdas de vidas e econômicas. 

No Campo Grande os movimentos de massa foram mais intensos. Parte de suas encostas 

íngremes servia de moradia para uma população pobre. Os movimentos de massa destruíram famílias 

inteiras e a materialização de anos de árduo trabalho.   

A falta de planejamento urbano na cidade é tamanha que permite que áreas dotadas de 

amenidades naturais, mas vulneráveis do ponto de vista ambiental, sejam utilizadas por promotores 

imobiliários para a produção de condomínios a beira de córregos. Na Cascata do Imbuí, diversos 

condomínios construídos a beira de um rio tiveram boa parte de suas casas inundadas durante a 

tragédia. Assim, falou-se na democratização da tragédia.     

A tragédia só não foi maior porque a chuva não atingiu os bairros populares e as favelas 

mais populosas e povoadas da cidade com a mesma proporção e intensidade que nas áreas mais 

afetadas. 

 

3.4 É necessário e urgente a gestão e o planejamento urbano de nossas cidades  

 

O Estatuto da Cidade (Lei 10.257/2001), importante conquista de movimentos sociais, 

possibilita aos municípios uma série de mecanismos para a gestão e o planejamento das cidades 

brasileiras, de forma a contribuir para torná-las socialmente justas e ambientalmente sustentáveis. 

Enquanto o município não pensar e executar uma política clara, bem definida e viável do 

ponto de vista social, econômico, cultural e ambiental para a população, em especial de baixa renda, 

não reduzirá os problemas existentes. Ao contrário, eles continuarão a crescer, tornando-se mais 

complexos e difíceis de serem solucionados. 



A apreensão da população a cada nova temporada de chuvas revela o pouco ou nada que 

foi realizado durante mais um ano para evitar ou reduzir as perdas econômicas e de vidas. Quantas 

tragédias serão necessárias para efetivamente levarmos a sério o planejamento de nossas cidades? 

Para elaborar e implementar políticas públicas eficazes e eficientes não basta apenas 

possuir boa vontade. É necessário formar um corpo técnico qualificado para realizar pesquisas, 

elaborar e monitorar programas e projetos, entre outras coisas.   

É necessário e urgente o combate a especulação fundiária e imobiliária. A lógica por trás 

dos novos empreendimentos contribui para produzir uma cidade que reforçar as desigualdades 

existentes, na medida em que torna o custo do solo e da moradia mais caros e, assim, mais 

inacessíveis a uma parcela considerável da população.   

A produção e oferta de terrenos urbanizados em áreas seguras a um valor acessível, 

talvez seja a forma mais rápida, barata e viável de reduzir o aumento do processo de favelização. Para 

isso é necessário que o poder público utilize mecanismos legais para reduzir a burocracia e 

disponibilize profissionais qualificados para auxiliar os futuros moradores (realizar a planta da casa e 

acompanhar todas as etapas da obra a um preço reduzido, por exemplo). 

A questão transcende a variável moradia. É necessário investir na qualificação da 

população e atração de empresas e empregos. É importante também disponibilizar e garantir 

acessibilidade a população. Assim, é necessário priorizar o transporte público barato e com qualidade.  

Cabe registrar que urbanizar e regularizar áreas já ocupadas e adensadas possui um 

custo superior ao de intervir em áreas ainda não ocupadas ou pouco adensadas. Sem contar os 

prejuízos sociais, econômicos e ambientais. Alguns são incalculáveis, como, por exemplo, quanto custa 

a perda de uma vida? 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O evento meteorológico, somado a morfologia, hidrologia e geologia da região, por si só 

produziria (como produziu) uma grande transformação na paisagem, independentemente da presença 

e intervenção do homem.  

A questão que se evidenciou ao longo do artigo é que os aspectos humanos em vez de 

reduzirem as perdas econômicas e de vidas, uma vez que existe tecnologia e recursos para isso, as 

potencializaram. Numa sociedade em que, infelizmente, tudo (ou quase tudo) é mensurável através do 

dinheiro, é extremamente irracional (dentro de uma visão crítica) não investir em prevenção, onde os 

gastos são muito inferiores aos necessários para a reconstrução.    



A falta de um sistema de monitoramento, alerta e treinamento de como agir em situações 

ambientais extremas, somado a falta de planejamento urbano e de políticas públicas empenhadas em 

reduzir as desigualdades sociais e manter o equilíbrio ambiental contribuíram para a escala da 

tragédia.   

 O que vivenciamos precisa servir para alguma coisa, até mesmo em respeito as 

vítimas. Algo de positivo deve ser extraído da tragédia. Fomos alertados, da pior maneira possível, que 

o nosso modo de viver nessa região é inadequado, que precisamos reduzir as desigualdades sociais e 

respeitar os condicionantes naturais. 

 É necessário e urgente que se criem políticas públicas para monitorar as condições do 

tempo na região (com especial atenção para o período chuvoso), para instalar e gerenciar um sistema 

de alerta eficiente e eficaz e oferecer treinamento a toda a população de como evitar deslizamentos e 

inundações e como agir antes, durante e após esses eventos. 

No trabalho foram verificadas duas formas – opostas, mas complementares – de uso e 

ocupação do solo urbano em Teresópolis. Ambas estão materializadas na paisagem teresopolitana e, 

em maior ou menor grau, presentes nas demais cidades brasileiras e dos países subdesenvolvidos. 

Elas relevam a complexidade e as contradições existentes em nossa sociedade. 

Uma possui um caráter fortemente especulativo, que atende aos interesses dos 

promotores imobiliários. Os empreendimentos produzidos sob essa lógica destinam-se a uma pequena 

parcela da população local e oriunda de outras cidades, com destaque para o Rio de Janeiro, que 

buscam um uma segunda moradia ou residência de veraneio. O turismo e a residência de final de 

semana, feriados e férias são marcas históricas de Teresópolis e possuem um impacto importante na 

economia da cidade. 

A outra é responsável pelo crescente processo de favelização na cidade em áreas, 

sobretudo, altamente vulneráveis a movimentos de massa e enchentes. As chuvas de verão todos os 

anos causam apreensão e em alguns casos terminam em tragédias.  

O problema se arrasta há décadas e só aumenta em função da falta de planejamento e 

gestão do uso do solo urbano. Não faltam instrumentos, vide o Estatuto da Cidade (2001), o Plano 

Diretor de Desenvolvimento Sustentável de Teresópolis (2006) e o Código de Obras e Edificações 

(2007), para o combate a especulação fundiária e imobiliária e a promoção do direito a uma cidade que 

proporcione aos seus habitantes: moradia em áreas de baixa vulnerabilidade ambiental, infraestrutura, 

transporte, equipamentos e serviços urbanos em quantidade e qualidade.  
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