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HISTÓRIA DAS ENCHENTES EM PERNAMBUCO
Maior incidência de junho a agosto. Poucos registros nos meses de janeiro e 
fevereiro só ;
30 enchentes  historicamente registradas , das quais:

1632 - A 28 de janeiro, ocorre a primeira enchente de que se tem notícia no 
Recife, "causando perdas de muitas casas e vivandeiros estabelecidos às 
margens do Rio Capibaribe".

1638 - Maurício de Nassau manda construir a primeira barragem no leito do 
Rio Capibaribe para proteger o Recife das enchentes: foi o Dique de Afogados, 
que tinha mais de 2 km e hoje é uma rua do Recife, a Imperial.

1854 - Foi a maior enchente do século XIX. Durou 72 horas, atingindo todos 
os bairros do Recife. Derrubou a muralha que guarnecia a Rua da Aurora; 
parte do cais da Casa de detenção veio abaixo; a cidade ficou sem 
comunicações com o interior; no Porto do Recife, os navios foram atirados uns 
contra os outros.



Reprodução do óleo sobre tela “Cheia dos Remédios”, do pintor 
pernambucano Teles Júnior (1851-1914) retratando, provavelmente, a 
enchente de 1869 que destruiu várias pontes no Recife, inclusive na Estrada 
dos Remédios.



1966 - Enchente catastrófica provocada pelo Rio Capibaribe, com a água 
atingindo mais de 2 metros de altura, nas áreas mais baixas do Recife. Em poucas 
horas, toda a extensão da Av. Caxangá foi transformada num grande rio. Na 
capital e interior, mais de 10 mil casas (a maioria mocambos) foram destruídas e 
outras 30 mil sofreram danos, como paredes derrubadas. Morreram 175 pessoas e 
mais de 10 mil ficaram desabrigadas. O nível do Rio Capibaribe subiu 9,20 metros 
além do nível normal. O presidente da República, marechal Humberto de Alencar 
Castelo Branco, veio ao Recife verificar os danos causados.

1975 - Considerada a maior calamidade do século, esta enchente ocorreu entre os 
dias 17 e 18 de Julho, deixando 80% da cidade do Recife sob as águas. Outros 25 
municípios da bacia do Capibaribe também foram atingidos. Morreram 107 pessoas 
e outras 350 mil ficaram desabrigadas.

2010 – Entre os dias 17 e 19 de junho, uma enchente atingiu 67 cidades
pernambucanas, principalmente da Zona da Mata e Agreste do Estado, deixando 
um rastro de destruição. Foi a maior tragédia da década: 21 pessoas morreram, 
enquanto 26.970 ficaram desabrigadas e 55.650 pessoas ficaram desalojadas; 
14.136 casas foram destruídas; 142 pontes ficaram danificadas, sendo que muitas 
delas foram totalmente levadas pela água; 5.000 km de estradas foram 
danificados; 12 municípios decretaram estado de calamidade pública e 27 ficaram 
em situação de emergência














































