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RESUMO 
 

A ocorrência de desastres naturais em destinos turísticos (secas, inundações, 
ciclones, enchentes e deslizamentos de terras) vêm aumentando consideravelmente 
nas últimas décadas, em diversos países. Com o aumento da demanda de turistas, 
se faz necessário considerar, além dos já conhecidos impactos negativos do turismo 
sobre o meio ambiente, a incorporação de políticas de turismo mais eficazes no 
combate aos efeitos causados pelos desastres naturais nos destinos turísticos. Neste 
contexto, vem se ampliando o número de estudos focados na ocorrência desses 
fenômenos e seus impactos nos destinos turísticos. O foco dos pesquisadores tem 
sido nos efeitos econômicos, sociais e ambientais, e na proposição de estratégias, 
ações e metodologias que possam ser implementadas em territórios turísticos que 
apresentam vulnerabilidade, exposição e riscos de desastres naturais. Essa nova 
postura visa mitigar os possíveis danos e, também, promover ações para a 
reconstrução e a retomada do turismo em um curto prazo. Isto posto, este trabalho 
contribui para reduzir as lacunas da literatura referente ao aumento de desastres 
naturais nas últimas décadas, especialmente no Brasil, em que destinos turísticos 
estão sofrendo com esse fenômeno, causando impactos sociais e econômicos 
negativos às populações residentes devido, principalmente, à imagem danificada dos 
destinos turísticos. Além disso, a presente pesquisa vem, justamente, alinhar-se a 
uma tendência da comunidade internacional de pesquisadores que se debruçam em 
estudar aspectos relacionados à presença de riscos de desastres naturais na 
atividade turística e na implementação de estratégias e gestão de riscos em destinos 
turísticos. Portanto, tal estudo converge para um campo científico extremamente 
difundido no âmbito internacional, mas pouco estudado no Brasil. Verifica-se que, nas 
ações de planejamento e gestão de destinos turísticos, sobretudo no Brasil, pouco se 
considera a interferência de determinados fatores externos, como é o caso dos 
desastres naturais, na dinâmica do desenvolvimento turístico em escala nacional, 
regional e local. Neste contexto, o presente estudo tem como foco analisar as ações 
de gestão de riscos na atividade do turismo, adotadas nos destinos turísticos de 
Antonina e Morretes/PR, após serem impactados por um evento climático extremo, no 
ano de 2011, em virtude do grande índice pluviométrico, o qual ocasionou 
deslizamento de terra em áreas de encostas, bem como inundações e enchentes, 
soterramento de casas e destruição de propriedades. Esse evento ainda provocou 
danos na infraestrutura e na interrupção das atividades econômicas, expondo a 
atividade turística aos riscos e prejudicando a comunidade local, o trade e os turistas. 
Para a elaboração da pesquisa foram estabelecidos procedimentos metodológicos de 
caráter qualitativo-quantitativo e descritivo (teórico e empírico). Outra característica 
fundamental da pesquisa é apresentar um caráter de estudo de casos múltiplos, ou 
seja, busca-se dessa forma, analisar dois destinos que foram afetados por um 
desastre natural e evidenciar as ações e as estratégias implementadas de gestão de 
risco. Desse modo, o estudo foi construído em três fases, que consistem em: (i) coleta 
de dados primários e secundários; (ii) sistematização dos dados; e, (iii) 
análise/discussão dos dados. Contudo, pode-se concluir que as estratégias e ações 
promovidas pelo poder público, em âmbito estadual e municipal, foram alicerçadas na 
gestão de desastres, visando à recuperação de cenários dos destinos. Além de que, 
evidencia-se que após o desastre natural, diversas ações foram sendo 
implementadas, em nível estadual e municipal, buscando fortalecer a gestão de riscos 
e desastres naturais na Região Turística do Litoral do Paraná, em especial nos 
destinos de Antonina e Morretes. Por fim, constata-se que as ações implementadas 



 

não foram alinhadas e integradas nos destinos pesquisados. Até o presente momento, 
o panorama encontrado é extremamente preocupante, devido à ausência de 
estratégias que busquem incorporar as políticas de gestão de riscos com a atividade 
turística, integrando os gestores públicos, o trade, os turistas e a comunidade local, 
mesmo após ambos os destinos terem sofrido graves impactos com a ocorrência dos 
desastres naturais. 

 

Palavras- Chaves: Brasil. Turismo. Desastres. Gestão de riscos. Destinos 
turísticos. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 
The occurrence of natural disasters in tourist destinations (droughts, floods, cyclones, 
floods and landslides) has increased considerably in recent decades in several 
countries. With the increase in tourist demand, it is necessary to consider, besides the 
already known negative impacts of tourism on the environment, the incorporation of 
more effective tourism policies to combat the effects caused by natural disasters in 
tourist destinations. In this context, the number of studies focused on the occurrence 
of these phenomena and their impacts on tourist destinations has been increasing. 
The focus of researchers has been on the economic, social and environmental effects, 
and on the proposition of strategies, actions and methodologies that can be 
implemented in tourist territories that present vulnerability, exposure and risks of 
natural disasters. This new posture aims to mitigate the possible damage and also to 
promote actions for the reconstruction and resumption of tourism in the short term. 
That said, this work contributes to reducing the gaps in the literature regarding the 
increase of natural disasters in recent decades, especially in Brazil, where tourist 
destinations are suffering from this phenomenon, causing negative social and 
economic impacts to resident populations due mainly to the damaged image of tourist 
destinations. Moreover, this research comes, precisely, to align itself with a trend in 
the international community of researchers who focus on studying aspects related to 
the presence of risks to natural disasters in tourism activity and the implementation of 
strategies and risk management in tourist destinations. Therefore, this study converges 
to a scientific field extremely widespread in the international sphere, but little studied 
in Brazil. It appears that, in the actions of planning and management of tourist 
destinations, especially in Brazil, little is considered the interference of certain external 
factors, such as natural disasters, in the dynamics of tourism development on a 
national, regional and local scale. In this context, this study focuses on analyzing the 
risk management actions in the tourism activity, adopted in the tourist destinations of 
Antonina and Morretes/PR, after being impacted by an extreme weather event in 2011, 
due to the high rainfall index, which caused landslides in hillside areas, as well as 
floods, burial of houses and destruction of properties. This event also caused damage 
to the infrastructure and interruption of economic activities, exposing the tourist activity 
to risks and harming the local community, the trade, and tourists. For the elaboration 
of the research, qualitative-quantitative and descriptive (theoretical and empirical) 
methodological procedures were established. Another fundamental characteristic of 
the research is that it has the character of a multiple case study, that is, it seeks to 
analyze two destinations that were affected by a natural disaster and to highlight the 
actions and strategies implemented for risk management. In this way, the study was 
built in three phases, consisting of: (i) primary and secondary data collection; (ii) data 
systematization; and, (iii) data analysis/discussion. However, it can be concluded that 
the strategies and actions promoted by the public authorities, at state and municipal 
levels, were based on disaster management, aiming at the recovery of the destinations' 
scenarios. In addition, it is evident that after the natural disaster, several actions were 
implemented at the state and municipal levels, seeking to strengthen the management 
of risks to natural disasters in the Touristic Region of the Coast of Paraná, especially 
in Antonina and Morretes. Finally, it is noted that the implemented actions were not 
aligned and integrated with the tourist activity in the researched destinations. To date, 
the panorama found is extremely worrying, due to the absence of strategies that seek 
to incorporate the policies of risk management with tourism activity, integrating public 
managers, trade, tourists and the local community, even after both destinations have 
suffered serious impacts with the occurrence of natural disasters. 
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RESUMEN 
 

La incidencia de los desastres naturales en los destinos turísticos (sequías, 
inundaciones, ciclones, anegamientos y deslizamientos de tierra) ha aumentado 
notablemente en las últimas décadas en varios países. Con el incremento de la 
demanda turística, es necesario considerar, además de los ya conocidos impactos 
negativos del turismo en el medio ambiente, la incorporación de políticas turísticas 
más eficaces para combatir los efectos causados por los desastres naturales en los 
destinos turísticos. En este contexto, el número de estudios centrados en la ocurrencia 
de estos fenómenos y sus impactos en los destinos turísticos ha ido en aumento. El 
enfoque de los investigadores se ha centrado en los efectos económicos, sociales y 
ambientales, y en la propuesta de estrategias, acciones y metodologías que pueden 
implementarse en territorios turísticos que presentan vulnerabilidad, exposición y 
riesgos de desastres naturales. Esta nueva perspectiva tiene como objetivo mitigar los 
posibles daños y también promover acciones para la reconstrucción y la reanudación 
del turismo a corto plazo. Dicho esto, este trabajo contribuye a reducir las lagunas en 
la literatura sobre el aumento de los desastres naturales en las últimas décadas, 
especialmente en Brasil, donde los destinos turísticos están sufriendo por causa de 
este fenómeno, causando impactos sociales y económicos negativos a las 
poblaciones residentes debido, principalmente, a la imagen dañada de los destinos 
turísticos. Además, la presente investigación viene, precisamente, a alinearse con una 
tendencia de la comunidad internacional de investigadores, que se centran en el 
estudio de aspectos relacionados con la presencia de riesgos a desastres naturales 
en la actividad turística y la implementación de estrategias y gestión de riesgos en los 
destinos turísticos. Por lo tanto, este estudio converge a un campo científico 
extremadamente extendido en el ámbito internacional, pero muy poco estudiado en 
Brasil. Se observa que, en las acciones de planificación y gestión de los destinos 
turísticos, especialmente en Brasil, se considera poco la interferencia de ciertos 
factores externos, como los desastres naturales, en la dinámica del desarrollo turístico 
a escala nacional, regional y local. En este contexto, este estudio se centra en el 
análisis de las acciones de gestión de riesgos en la actividad turística, adoptadas en 
los destinos turísticos Antonina y Morretes, Paraná, tras ser impactados por un evento 
meteorológico extremo en 2011, debido al alto índice de precipitaciones, que provocó 
deslizamientos en zonas de ladera, así como inundaciones y anegamientos, 
sepultamiento de viviendas y destrucción de inmuebles. Este suceso también provocó 
daños en las infraestructuras y la interrupción de las actividades económicas, 
exponiendo la actividad turística a riesgos y perjudicando a la comunidad local, al 
comercio y a los turistas. Para la elaboración de esta investigación se establecieron 
procedimientos metodológicos de carácter cualitativo-cuantitativo y descriptivo 
(teórico y empírico). Otra característica fundamental de la presente investigación es 
que tiene el carácter de estudio de caso múltiple, es decir, busca analizar dos destinos 
que fueron afectados por un desastre natural y destacar las acciones y estrategias 
implementadas para la gestión de riesgos. De este modo, el estudio se construyó en 
tres fases, consistentes en: (i) recogida de datos primarios y secundarios; (ii) 
sistematización de datos; y, (iii) análisis/discusión de datos. Sin embargo, se puede 
concluir que las estrategias y acciones promovidas por las autoridades públicas, a 
nivel estatal y municipal, se basaron en la gestión de desastres, apuntando a la 
recuperación de los escenarios de los destinos. Además, es evidente que después del 
desastre natural, se implementaron varias acciones a nivel estatal y municipal, 



 

buscando fortalecer la gestión de riesgos ante desastres naturales en la Región 
Turística del Litoral del Paraná, especialmente en los destinos Antonina y Morretes. 
Finalmente, se observa que las acciones implementadas no estaban alineadas e 
integradas con la actividad turística en los destinos investigados. A la fecha, el 
panorama encontrado es sumamente preocupante debido a la ausencia de estrategias 
que busquen incorporar las políticas de gestión de riesgos con la actividad turística, 
integrando a los gestores públicos, al comercio, a los turistas y a la comunidad local, 
aún después de que ambos destinos han sufrido graves impactos con la ocurrencia 
de desastres naturales. 
 
Palabras clave: Brasil. Turismo. Desastres. Gestión del riesgo. Destinos turísticos. 
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1. INTRODUÇÃO 

1.1 VISÃO GERAL 

 
Nas últimas décadas, vêm aumentando consideravelmente a ocorrência de 

desastres naturais em destinos turísticos (como secas, inundações, ciclones, 

enchentes, deslizamentos de terras e mais recentemente, deslocamentos e quedas 

de grandes rochas) em razão do aumento da exposição aos riscos naturais  

Geológico, Atmosférico e Hidrológico- e da vulnerabilidade socioambiental associado 

aos fenômenos climáticos, como apontado por Neal; Pottorff (1994), Guzzetti, Stark, 

Salvati, (2005), Cioccio; Michael (2007), Calgaro, Lloyd (2008), Tsai, Chen (2010), 

Ghaderi, Mat Som; Henderson (2015), Gurtner (2016),  Fang, Yi, Wu (2016), Rijal 

(2016), Bhattarai (2017), Tu Vu; Ranzi (2017), Toubes; Fraiz Brea (2019), Matusin, 

Siwar, Halim (2019). Esses eventos estão se tornando frequentes em muitos territórios 

turistificados, devido à expansão e surgimento de destinos turísticos, além do aumento 

da exposição desses destinos a diversos riscos. Desta forma, os desastres naturais 

vêm promovendo sérios danos aos territórios turísticos.  

Diante dessa realidade, pode-se destacar exemplos de tais destinos ,que 

sofreram com a ocorrência como, por exemplo, na Tailândia, em 2011. Segundo 

Ghaderi; Mat Som; Henderson (2015) o desastre em 2011 foi gerado por chuvas de 

monção excepcionalmente pesadas entre o final de julho e início de dezembro, que 

caíram no Norte e no centro da Tailândia, abrangendo as bacias do rio Mekong e Chao 

Phraya. A chuva, em combinação com a urbanização, marés altas, drenagem 

insuficiente e sistemas de proteção contra inundações, deu origem às grandes 

inundações, em que foram afetadas entre 65 a 77 províncias, matando mais de 884 

pessoas e deixando milhões desabrigados ou deslocados.  Ghaderi; Mat Som; 

Henderson (2015, p. 412) mensuram os impactos do desastre em função da 

inundação que atingiu o destino turístico da Tailândia. 

 
A inundação constituiu um desastre natural com repercussão nacional. O 
turismo foi imediatamente afetado, tendo a operação da atividade 
interrompida, e visitantes e operadores turísticos estrangeiros, agentes de 
viagem passaram a escolher outros destinos, o aeroporto Don Muang de 
Banguecoque, sendo o coração da rede de viagens aéreas domésticas, foi 
inundado com água e não reabriu até março de 2012 e houve uma queda 
acentuada das reservas hoteleiras. (GHADERI; MAT SOM; HENDERSON, 
2015, p. 412). 

 



23 
 

A partir dessa nova realidade, a comunidade internacional iniciou estudos a 

respeito das ocorrências desses fenômenos e seus impactos, além de se alinhar com 

pesquisas que se pautaram na gestão de riscos. Essa nova condição passou a ser 

discutida a partir de 1990, com a instituição da Década Internacional de Redução de 

Riscos de Desastres Naturais (IDNDR, 1994). Após esse período, pesquisadores 

focaram nos estudos e na proposição de estratégias, ações e metodologias que 

pudessem ser implementadas em territórios turísticos que apresentassem 

vulnerabilidade, exposição e riscos de desastres naturais. Essa nova postura visava 

mitigar os possíveis danos e, também, almejando promover ações que pudessem ser 

desenvolvidas em caso de ocorrência desse fenômeno e, portanto, tais medidas iriam 

contribuir para a reconstrução e retomada do turismo em um curto prazo.  

Para Ritchie (2008), há necessidade de uma abordagem mais holística e 

integrada ao planejamento de desastres que integrem os destinos turísticos. Isso 

requer uma mudança de paradigma em direção às etapas produtivas para abordar 

situações de desastre e considerar possíveis barreiras à eficácia da redução e da 

prontidão para o turismo. Isto posto, é preciso que na atividade haja ações integradas, 

as quais possam promover uma atividade mais ordenada, alicerçada no planejamento 

em um país em desenvolvimento) venha causar um grande impacto sociocultural na 

2008, p. 323). Desta forma, a preparação e o planejamento a desastres naturais 

devem ser uma parte essencial do plano de gestão de qualquer destino, como 

enfatizado por Faulkner (2001), Hystad Keller (2008), entre outros. 

 As áreas costeiras, por exemplo, serão cada vez mais expostas aos níveis de 

elevação do mar e aos desastres relacionados à meteorologia, em virtude das 

mudanças climáticas, como destacado UNEP (2007); PNUMA (2008); UNEP, (2008); 

Nguyen, Imamura, Iuchi (2016). A redução do risco de desastres, relacionada aos 

esforços para adaptação às mudanças climáticas e melhoria das condições de vida, 

são, sem dúvida, um dos principais desafios globais de hoje, como apontado por 

estudos de Estratégia Internacional para Redução de Desastres EIRD (2016). Com 

esse aumento da demanda de turistas por novos destinos, os possíveis impactos na 

natureza se tornaram mais nocivos, contribuindo para o surgimento dos riscos aos 

desastres naturais, necessitando da incorporação de políticas de turismo, como: a 

gestão de risco no turismo. 
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Por sua vez, os desastres naturais vêm se tornando frequentes em territórios 

que se constituíram em destinos turísticos e, desta forma, acarretando em danos para 

a atividade. No entanto, o setor turístico depende de uma estrutura intacta para que a 

atividade possa se desenvolver e gerar riquezas tanto para o destino local, quanto 

para a região que o circunda. A partir do momento que o turismo passa por uma crise, 

seja econômica, seja por conflitos bélicos e, principalmente, associados aos 

fenômenos naturais, o setor poderá apresentar flutuação no fluxo turístico, 

acarretando em perdas econômicas significativas.  

Em alguns destinos internacionais, como os insulares e os costeiros, por 

exemplo, as políticas de gestão de riscos estão presentes nas estratégias e ações 

visando aumentar a capacidade de resiliência e mitigação mediante às 

vulnerabilidades existentes nestes destinos. Pode-se mencionar os destinos de 

Kanyakumari em Tamil, estado de Nadu na Índia e Patong em Phuket e Ilha Pi-Pi em 

Krabi, ambos destinos localizados na Tailândia foram atingidos por Tsunamis, 

causando danos e enormes prejuízos para essas localidades e para o turismo (UNEP, 

2007). 

Além desse exemplo, é válido destacar outros planos de gestão de riscos em 

destinos turísticos que foram implementados (ROBERTSON et. al, 2006), 

(CARIBBEAN TOURISM ORGANIZATION, 2008), (ONU, 2014), (COM CEC, 2017), 

devido à presença de exposição aos riscos, vulnerabilidade socioambiental e 

principalmente em virtude da ocorrência de desastres naturais. Isso demonstra a 

preocupação dos gestores públicos em promover estratégias que possam ser 

implementadas para que o setor do turismo não venha sofrer impactos mediante à 

ocorrência de desastres e, principalmente, possuir as condições de se recuperar a 

curto prazo.  

Todavia, essa preocupação dos gestores públicos em desenvolver estratégias 

pautadas na gestão e planejamento de riscos em destinos turísticos devido à 

ocorrência e à recorrência de desastres naturais não é compartilhada nas políticas 

públicas de turismo no Brasil. Portanto, no país, pouco se considera sobre a 

interferência de alguns fatores externos na dinâmica do desenvolvimento turístico em 

escala nacional, regional e local, como é o caso dos eventos adversos em destinos 

turísticos por parte dos formuladores de políticas públicas. Entretanto, estes fatores, 

em menor ou maior grau, podem condicionar as possibilidades e a capacidade de 

decisão e ação que se pode adotar em um destino. 
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De um ponto de vista da gestão pública, principalmente em âmbito nacional, no 

qual as políticas públicas são construídas, os desconhecimentos de alguns fatores, 

como os danos que os desastres naturais podem ocasionar em destinos turísticos, 

principalmente quando tais localidades dependem economicamente do turismo, 

refletindo a insuficiência de estratégias que possam ser colocadas em prática visando 

a adoção de medidas mitigadoras. Desta forma, verifica-se que nas políticas públicas 

de turismo no Brasil não estão contempladas em suas diretrizes ações estratégicas 

de gestão de riscos e desastres naturais fundamentada na prevenção dos riscos 

naturais na atividade, devido à exposição e das vulnerabilidades socioambientais que 

podem ocasionar fenômenos extremos naturais afetando territórios turísticos.  

Com base nessa argumentação, diante da presença dos riscos e da ocorrência 

de eventos adversos, pode-se mencionar o desastre que aconteceu recentemente no 

município de Capitólio, localizado a 280 km de distância de Belo Horizonte, capital de 

Minas Gerais. Houve a deflagração de um desastre que ocasionou a morte de 10 

turistas, devido ao desprendimento de uma rocha de cânion que atingiu uma 

embarcação localizada no Parque Mirante dos Canyons, no lago da hidrelétrica de 

Furnas. As consequências negativas do incidente foram imediatas, como o 

cancelamento de diárias em hotéis, passeios pela represa, cachoeiras, a queda no 

movimento de estabelecimentos como bares e restaurantes estão sendo registrados 

pelos prestadores de serviços(SANTOS, 2022, p. 1).  

Esse episódio trágico registrado em Capitólio fez eclodir alguns debates sobre 

a importância da prevenção dos riscos na atividade, evidenciando especificamente o 

turismo de aventura e ecológico, características encontradas no destino supracitado. 

No entanto, esse fato vem ao encontro de um cenário extremamente preocupante em 

relação à ausência da gestão de riscos na atividade do turismo em escala mais ampla, 

não evidenciando somente a questão em âmbito municipal, mas sim, trazendo à tona 

uma problemática em nível nacional. 

Essa constatação fica notória na análise dos Planos Nacionais de Turismo 

desde o primeiro documento lançado em 2003, até o vigente (2018-2022), quando não 

se menciona essa preocupação em desenvolver ações que foquem na gestão de 

riscos. O PNT 2018-2022 é o instrumento que estabelece diretrizes e estratégias para 

a implementação da Política Nacional de Turismo. O objetivo principal desse 

documento é ordenar as ações do setor público, orientando o esforço do Estado e a 

utilização dos recursos públicos para o desenvolvimento do turismo (BRASIL, 2018). 
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Dessa forma, os esforços empregados nas políticas de turismo no Brasil tem como 

objetivo promover o seu crescimento visando a dimensão econômica através de 

incentivos técnicos e financeiros para os destinos turísticos. O plano atual do Brasil é 

alicerçado em quatro pilares, a saber: (i) Fortalecimento da regionalização; (ii) 

Melhoria de qualidade e competitividade; (iii) Incentivo à inovação; (iv) Promoção da 

sustentabilidade. 

Essas diretrizes norteiam o planejamento do turismo no Brasil, mediante a 

promoção e execução de estratégias que buscam alavancar o cenário turístico. Além 

das diretrizes, o PNT (2018-2022) possui cinco planos de atuações com diversas 

iniciativas que tem como foco desde o ordenamento e gestão do setor do turismo, até 

promoção de marketing visando abranger novos mercados e consequentemente atrair 

novos turistas. Essas linhas de atuações estabelecem diversas iniciativas que estão 

subsidiadas por estratégias de desenvolvimento de ações. No entanto, é possível 

constatar no PNT (2018-2021) uma ausência no enfoque que trata da gestão de 

riscos, exposições e vulnerabilidades socioambientais dos desastres naturais nos 

destinos turísticos que foram categorizados pelo Ministério do Turismo-Mtur- e seus 

possíveis impactos socioeconômicos para o setor.  

Essa inexistência na abordagem dos riscos naturais é extremamente 

preocupante para o cenário turístico se levar em consideração a importância que ele 
possui para o país, principalmente em outras escalas, como as estaduais e as 

municipais em que há uma forte dependência das localidades em relação ao setor do 

turismo. É neste contexto, que se explicita os argumentos para confirmar a 

problemática abordada, quais sejam: (i) há uma carência de estudos que visam 

analisar a ocorrência nos destinos e os prováveis danos dos desastres naturais no 

turismo, gerando, assim, uma lacuna na ausência de dados, os quais demonstram de 

forma efetiva em que medida os destinos turísticos no Brasil estão expostos a eventos 

adversos e, consequentemente, que sofrem impactos negativos com a ocorrência 

destes eventos; (ii) há uma desarticulação entre os órgãos responsáveis pela gestão 

de riscos e desastres no Brasil, que acaba por refletir na ausência de ações para 

orientar a gestão de riscos no setor turístico.Inviabilizando, portanto, promover um 

diagnóstico do cenário atual dos destinos vulneráveis aos desastres naturais no país. 

O presente estudo tem como foco abordar o cenário atual da gestão de riscos 

no turismo no Brasil, evidenciando os destinos turísticos categorizados pelo Mtur e 

que possuem exposição aos desastres naturais, possuindo a presença da BATER- 
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Base Territorial Estatística de Áreas de Risco-, mas que em contrapartida não há 

nenhuma ação coordenada por parte do poder público em promover estratégias e 

ações de cunho preventivo, face ao aumento de fenômenos naturais que afetam 

destinos turísticos no país. Com base nesta perspectiva dos municípios categorizados 

e a relação com a gestão de riscos no turismo, a pesquisa também analisa os 

municípios de Antonina e Morretes-PR, estando entre os destinos categorizados pelo 

Mtur devido à importância no cenário do turismo regional e estadual do Paraná no 

âmbito econômico e de infraestrutura, atraindo centenas de turistas anualmente. No 

entanto, ambos destinos sofreram com a ocorrência de desastres naturais em 2011,  

devido às intensas chuvas que os atingiram e causaram grandes problemas na 

infraestrutura do município, promovendo impactos, desde físicos, passando pela 

esfera econômica, inclusive, afetando diretamente a atividade do turismo. 

Em suma, esta presente tese busca discutir as estratégias e ações 

implementadas na gestão de risco de desastres naturais interligadas com o setor do 

turismo nos destinos de Antonina e Morretes, posteriormente ao evento que atingiu os 

municípios. Dessa maneira, objetiva-se aprofundar os aspectos que norteiam a gestão 

de risco no turismo, analisando as perspectivas adotadas no quesito dos possíveis 

impactos aos desastres naturais no turismo. 

 

1.2 JUSTIFICATIVA/PROPÓSITO 

 

A justificativa do presente estudo vem ao encontro do aumento da ocorrência 

de desastres naturais nas últimas décadas, especialmente no Brasil e, principalmente, 

os eventos catastróficos que estão atingido destinos turísticos, como destacado por 

Rocha (2015), Zucco, Magalhães, Moretti (2011), Corbiceiro (2013), Rio de Janeiro 

(2012), provocando sérios danos no âmbito econômico e social às populações 

residentes e a atividade do turismo, e também, à imagem dos lugares turísticos, como 

evidenciado Toubes, Fraiz Brea (2012), OMT (1998).  

A presente pesquisa vem, justamente, alinhando-se a uma tendência da 

comunidade internacional de pesquisadores, que se debruçam em estudar aspectos 

relacionados à presença de riscos naturais, exposição, vulnerabilidade socioambiental 

e a ocorrência de desastres naturais no turismo e na implementação de estratégias e 

gestão de riscos em destinos turísticos. Portanto, tal estudo converge para um campo 
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científico extremamente difundido internacionalmente, mas que no Brasil ainda não 

possui um grande número de pesquisadores.  

Pode-se destacar que nas áreas da geografia e turismo há insuficiência de 

estudos científicos e acadêmicos  produções de artigos; dissertações e teses -  no 

Brasil, que abordem a temática dos riscos, vulnerabilidade e exposição aos desastres 

em destinos. Portanto, apesar do Brasil possuir centenas de destinos turísticos que 

foram categorizados pelo Mtur, onde muitos deles apresentam histórico e recorrência 

de desastres naturais, as pesquisas acadêmicas em geografia e turismo não vêm se 

debruçando sobre essa problemática, buscando analisar aspectos relacionados aos 

impactos socioeconômicos e a implementação de gestão de riscos, visando a 

minimização dos possíveis danos, fato que está tornando realidade em diversos 

municípios turísticos no Brasil. Mediante a isso, evidencia-se, recentemente, o destino 

de Trancoso, distrito do município de Porto Seguro, localizado no litoral do estado da 

Bahia, onde o destino após um grande índice pluviométrico sofreu com diversos 

alagamentos e riscos de deslizamentos de terra,  causando interrupções do 

funcionamento desse serviços essenciais, entre eles, o setor do turismo, como 

destacado por Lisboa (2021). 

Portanto, a partir da pesquisa sobre os destinos turísticos categorizados no 

Brasil expostos aos desastres naturais, o presente estudo tem como foco analisar as 

estratégias e ações de gestão de riscos incorporadas ao turismo, adotadas nos 

municípios de Antonina e Morretes, integrantes da Região Turística do Litoral do 

Paraná, após serem demasiadamente impactados por evento natural extremo. Tais 

municípios dispõem de uma série de atrativos naturais e culturais, atraindo milhares 

de turistas anualmente, além de possuir uma boa estrutura turística. No entanto, diante 

desse cenário, os municípios foram atingidos por um desastre natural provocado no 

os turistas.  

Em decorrência dos desastres naturais, os destinos de Antonina e Morretes 

sofreram com deslizamentos de terra em áreas de encostas, inundações e enchentes, 

soterramento de casas e a destruição de propriedades, assim como, danos na 

infraestrutura e a interrupção das atividades econômicas, podendo ser evidenciado 

em Pedroso; Pinheiro (2016); Paraná (2018), entre outros.  
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1.3 PROBLEMA 

 

Populações em crescimento e degradação ambiental, entre outros aspectos, 

vêm contribuindo para que haja um aumento das vulnerabilidades socioambientais, 

colaborando para que os riscos naturais se tornem mais evidentes na sociedade atual. 

Diante desse panorama, territórios estão sendo acometidos frequentemente por 

desastres naturais de grande magnitude, provocando impactos nas dimensões 

econômicas e sociais, tornando necessário encontrar estratégias eficazes para 

proteger as pessoas em momentos de riscos. Com esse panorama, destinos 

turísticos, em diversos países, vêm sendo afetados por desastres naturais, causando 

grande preocupação com efeitos nefastos que tais eventos provocam, 

comprometendo a vitalidade econômica do destino. 

Essa realidade internacional, vem se repetindo no Brasil onde desastres 

naturais de grande intensidade vem afetando diversos destinos nos últimos anos, 

além da constatação de centenas de destinos que se encontram expostos a esses 

fenômenos. Devido a essa nova realidade, nas últimas duas décadas o debate 

internacional sobre a proposição de estratégias de gestão e o aprofundamento da 

comunidade científica visando propor planos de ações que visem a mitigação e 

prevenção se tornou uma realidade, culminando com diversos planos de gestão de 

riscos em destinos turísticos internacionais, face à importância que o turismo se tornou 

em decorrência das benesses no âmbito socioeconômico. 

Dentro dessa problemática, a pesquisa visa investigar as estratégias 

implementadas que nortearam a gestão de riscos aos desastres naturais nos 

municípios de Antonina e Morretes. Esses destinos possuem grande importância no 

cenário turístico na Região Turística Litoral do Paraná, atraindo inúmeros turistas para 

ambas cidades, o que deixou os municípios dependentes economicamente da 

atividade devido à presença de turistas, fato que vem contribuindo para a arrecadação 

municipal, fortalecendo a economia. 

No entanto, ambos destinos possuem histórico de desastres naturais, o que 

acaba deixando o setor do turismo exposto aos riscos. Neste contexto, a preparação 

para situações de riscos e a gestão (para riscos naturais e antrópicos) devem ser uma 

parte essencial do plano de gerenciamento de qualquer destino. Dessa forma, o 

presente estudo interpreta o seguinte problema da pesquisa:  
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Como o planejamento e estratégias para gestão de riscos podem contribuir na 

diminuição das vulnerabilidades e exposição nos destinos turísticos brasileiros? 

 

1.4 OBJETIVOS 

 
Com o propósito de elucidar as questões que norteiam esse trabalho, destaca-

se o objetivo principal da pesquisa: analisar a gestão de riscos aos desastres naturais 

no Brasil a partir da categorização dos destinos turísticos no país, com foco no estudo 

de caso nos destinos de Antonina e Morretes.  

Dentro do objetivo geral da pesquisa, buscou-se estabelecer objetivos 

específicos que podem direcionar o desenvolvimento do trabalho: 

 Analisar a gestão de riscos e desastres naturais em destinos turísticos 

no Brasil, principalmente os categorizados pelo Ministério do Turismo; 

 Elaborar mapeamento que contemplem os destinos turísticos no Brasil 

categorizados pelo Mtur que possuem exposição e presença de áreas de riscos a 

desastres naturais; 

 Identificar quais as ações estabelecidas pelos agentes públicos 

(municipal e estadual) na adoção de medidas que incorporem a gestão de desastres, 

com foco de estudo nos municípios de Antonina e Morretes; 

 Identificar em que medida as estratégias de gestão de riscos e desastres 

naturais estão correlacionadas com o setor do turismo, com foco nos municípios de 

Morretes e Antonina;  

  Analisar a capacidade de resposta e o nível de prevenção, diante da 

probabilidade de ocorrência de novos desastres naturais na região, em particular dos 

riscos para as atividades de turismo e; 

 Identificar se há dificuldades de coordenação de ações entre os órgãos 

municipais (secretaria de Turismo e Defesa Civil) competentes na gestão de riscos e 

desastres naturais nos destinos de Morretes e Antonina. 

    

1.5  HIPÓTESES/TESE/SUPOSIÇÕES 

 
A partir do exposto, defende-se a tese de que implementação de estratégias e 
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a execução de ações que incorporem a gestão de riscos e desastres naturais no 

turismo, principalmente para os municípios no Brasil considerados destinos turísticos 

e que se encontram exposto a desastres, além dos que possuem histórico desse 

fenômeno, pode-se tornar um fator primordial para o desenvolvimento seguro do 

turismo, buscando a implementação de estratégias que possam contribuir para a 

minimização dos possíveis danos. A gestão de riscos em destinos deve ser uma parte 

essencial de planos e projetos destinados ao setor do turismo no Brasil, visando 

oferecer condições necessárias para que o setor possa ter mecanismos para lidar com 

os impactos dos desastres naturais, seja a curto, médio ou longo prazo, visando 

estabelecer a resiliência do destino turístico.  

 

1.6 ESTRUTURA DA TESE 

 

A presente tese está estruturada em 8 seções. Além da introdução, destaca-se 

o capítulo 2, que explicita os aspectos conceituais e teóricos que estão 

fundamentando a construção da pesquisa. Nessa seção, serão abordados os 

conceitos centrais embasados em diversos pesquisadores que oferecem sustentação 

científica para a presente tese, tais como: Vulnerabilidade Socioambiental, Riscos, 

Desastres Naturais, Destinos Turísticos, Gestão de Riscos e Desastres e Gestão de 

Risco no Turismo. Essa abordagem oferece subsídios para o desenvolvimento da 

pesquisa e torna-se fundamental em decorrência da perspectiva que vem sendo feita 

ao longo da tese, buscando-se oferecer um aprofundamento em conceitos-chaves. 

O capítulo 3, promove uma análise sobre o aumento dos desastres naturais no 

Brasil, que vêm atingindo todo o território nacional com base em dados publicados por 

órgãos governamentais nos últimos anos. Além disso, buscou-se apresentar o início 

da gestão de riscos e desastres naturais no país, principalmente, a partir da instituição 

em 2012 da Política Nacional de Proteção e Defesa Civil  PNPDEC, que passou a 

estruturar e determinar as ações que norteiam a gestão e redução de riscos no Brasil, 

com a implementação de estratégias voltadas às ações de prevenção, mitigação, 

preparação, resposta e recuperação, voltadas à proteção e defesa civil contra os 

desastres naturais. Outra abordagem realizada é o enfoque da discussão que norteia 

a gestão de riscos e desastres em destinos brasileiros a partir das ações estabelecidas 

pelo Mtur subsidiada com as estratégias estabelecidas nos Planos Nacionais de 
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Turismo, principalmente o PNT vigente (2018 a 2022). Busca-se delinear qual é o 

cenário atual das ações e estratégias promovidas pelo Mtur no que diz respeito à 

gestão de riscos no setor do turismo, face ao aumento de territórios turísticos que 

estão sendo atingidos por desastres naturais. 

No capítulo 4, o foco está em delinear os aspectos centrais que norteiam o 

histórico de ocupação e o desenvolvimento dos municípios de Antonina e Morretes, 

localizados na Região Turística Litoral do Paraná. Outro ponto analisado, é o aspecto 

turístico, que ambos municípios possuem, obtém grande destaque no cenário regional 

atraindo centenas de turistas, possui  diversidade de infraestrutura turística, além de 

terem uma grande diversidade de atrativos naturais e culturais. Finalizando, buscou-

se promover uma abordagem que destaca os elementos relacionados à ocorrência do 

desastre natural que afetaram os municípios em 2011. Esse evento ocasionou uma 

série de danos nos destinos no âmbito social, ambiental e econômico para os 

munícipes. 

No capítulo 5, aborda-se o percurso metodológico que foi desenvolvido ao 

longo da presente pesquisa. Nessa seção, ela faz três abordagens distintas. Em um 

primeiro momento, apresenta-se de forma mais abrangente quais os procedimentos 

que foram utilizados para a construção do estudo. Além disso, pretende-se trazer as 

características da pesquisa quanto sua natureza qualitativa-quantitativa e descritiva, 

além de mencionar que a pesquisa possui um caráter de estudo de casos múltiplos 

devido à análise ter como foco Antonina e Morretes. Na segunda abordagem, serão 

apresentados os caminhos metodológicos percorridos para o desenvolvimento de 

uma metodologia que foi elaborada especialmente para integrar a presente pesquisa, 

que teve como objetivo promover o diagnóstico dos municípios brasileiros 

categorizados pelo Ministério do Turismo como destinos turísticos a partir do programa 

de regionalização da atividade e, que possui áreas de riscos a desastres naturais em 

seus territórios. Por fim, evidencia-se as etapas que foram percorridas para o 

desenvolvimento da pesquisa com foco em Antonina e Morretes, tais como: coleta de 

dados primários e secundários; (ii) sistematização dos dados; e, (iii) análise/discussão 

dos dados.  

No capítulo 6, destacam-se as investigações e discussões dos resultados 

obtidos na tese. Nessa seção, apresenta-se, a partir dos dados coletados, seja com 

base no referencial teórico e empírico, quais são os frutos alcançados na tese, no que 

concerne à gestão de riscos e desastres na atividade dos destinos de Antonina e 
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Morretes. Neste capítulo, enfatiza-se um panorama geral da situação de todos 

destinos turísticos categorizados pelo Mtur de A a E que possuem exposição a 

desastres naturais, promovendo uma análise da situação atual destes destinos e da 

ausência por parte do poder público na implementação de estratégias de gestão de 

risco. Outro ponto abordado é a implementação de ações por parte do poder público 

do estado do Paraná e municipal no quesito da gestão dos desastres em Antonina e 

Morretes, logo após os desastres, visando restabelecer o cenário mediante aos danos 

promovidos pelo evento, bem como no estudo das estratégias de gestão de riscos que 

foram adotadas em ambos destinos visando à preparação, prevenção e mitigação. 

Por fim, no último tópico do capítulo, com base nos dados coletados in loco, busca-se 

analisar as estratégias adotadas na gestão de riscos e desastres naturais no turismo 

envolvendo o trade, turistas e comunidade local nos destinos de Antonina e Morretes. 
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2 GESTÃO DE DESASTRES NATURAIS EM DESTINOS TURÍSTICOS 

  

Nesta seção, serão abordados os conceitos centrais que oferecem sustentação 

científica para a presente tese, tais como: Vulnerabilidade Socioambiental, Riscos, 

Desastres Naturais, Destinos Turísticos. Essa abordagem oferece subsídios para o 

desenvolvimento da pesquisa e torna-se fundamental em decorrência da perspectiva 

que vem sendo feita ao longo do capítulo. 

 

2.1 DESTINOS TURÍSTICOS: ABORDAGENS E DEFINIÇÕES 

 
Nas últimas décadas, o turismo se expandiu, se tornando um fenômeno 

difundido mundialmente, principalmente após o avanço da globalização, que trouxe 

contribuição para o aspecto mercadológico, proporcionando dinamismo e crescimento 

econômico. Desta forma, a atividade alavancou localidades que tiveram seus 

territórios turistificados1 e, posteriormente, foram destinados ao consumo, como 

enfatizado por Knafou (1999). Com isso, essa nova atividade proporcionou com que 

potencialidades  naturais e culturais- de determinados locais pudessem ser 

exploradas e, desta forma, trouxeram contribuições em aspectos como geração de 

emprego e renda, além de melhor qualidade de vida, fazendo que houvesse maior 

dependência financeira por parte de estados e municípios devido ao aumento da 

arrecadação proveniente da entrada de divisas trazidas pelos turistas.  

Devido ao aspecto de desenvolvimento dessa nova atividade, houve um 

enorme esforço da academia em estudá-lo, buscando o aprofundamento teórico e 

conceitual, visando entender as dimensões -ambientais- sociais- econômicas- 

culturais. O campo teórico que engloba o turismo, bem como toda sua dinâmica se 

tornou amplamente debatido pela comunidade científica, tanto nacional Andrade 

(1995),  Boullón (1997), Beni (1998), Trigo (2001), Rejowski (2001), Ruschmann 

(1997, 2001), Moesch (2002), Gastal, Moesch, Gallero (2004), entre outros, quanto 

internacionalmente Butler (1980), Leiper (1981), Ritchie, Sheehan, Timur (2008), com 

o propósito de fornecer um entendimento sobre as relações existentes e fortalecê-lo 

como uma ciência. 

 
1 O conceito de Turistificação será tratado mais adiante no presente estudo. 
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A Organização Mundial do Turismo (OMT), em suas atribuições, como órgão 

responsável pela promoção e organização mundial da atividade, apresentou a 

seguinte definição: 
O turismo é um fenômeno social, cultural e econômico que implica o 
movimento de pessoas para países ou lugares fora de seu ambiente habitual, 
para fins pessoais ou comerciais/profissionais. Essas pessoas são chamadas 
de visitantes (que podem ser turistas ou excursionistas; residentes ou não 
residentes) e o turismo tem a ver com suas atividades, alguns dos quais 
implicam em despesas de turismo (UNWTO, 2013). 

 
Nesta definição estabelecida pela OMT, o turista é considerado como principal 

agente, ou seja, aquele que executa a atividade. Outro ponto importante para se 

caracterizar como turismo, é necessária a interligação de outros elementos, com o 

produto turístico2. No entanto, além da definição apresentada pelo OMT, diversos 

pesquisadores buscaram conceituar também ao longo do período. Não é pretensão 

da pesquisa trazer todas as definições existentes produzidas pela academia e, sim, 

enfatizar algumas para que possa subsidiar conceitualmente o presente trabalho, 

sendo que a definição de turismo é imprescindível para a pesquisa. Dentro disso, o 

Quadro 1 apresenta alguns conceitos. 

 
     QUADRO  1 - DEFINIÇÕES DE TURISMO 

(continua) 
 

Definição 
 

Autor/Obra 
Turismo é o conjunto de serviços que tem por 
objetivo o planejamento, a promoção e a execução 
de viagens, e os serviços de recepção, 
hospedagens e atendimento aos indivíduos e aos 
grupos, fora de suas residências habituais. 

ANDRADE, J.V. Turismo- Fundamentos e 
Dimensões: São Paulo: Editora Ática, 
1995 

El conjunto de las relaciones y fenómenos sociales 
producidos por el desplazamiento y permanencia de 
personas fuera de su lugar de domicilio por motivos 
no laborales, sino culturales, recreativos, de 
descanso, esparcimiento y de placer, y en tanto que 
dichos desplazamientos y permanencia no estén 
motivados por una actividad lucrativa. 

MONTEJANO, Jordi Montaner. 
Psicossociologia do turismo. Madrid: 
Síntesis, 1996. 

A soma dos fenômenos e das relações resultantes 
da viagem e da permanência de não-residentes, na 
medida em que não leva a residência permanente e 
não está relacionada nenhuma atividade 
remuneratória 

BENI, M.C. Análise Estrutural do Turismo. 
10 ed. São Paulo: Senac, 1998. 

O turismo é o deslocamento de pessoas de seu local 
de residência habitual por períodos determinados e 

IGNARRA, L.R. Fundamentos do Turismo. 
São Paulo: Pioneira, 1998 

 
2 Segundo Beni (1998) produto turístico é o resultado da soma de recursos naturais e culturais e 
serviços produzidos por uma pluralidade de empresas, algumas das quais operam a transformações 
da matéria-prima em produto acabado, enquanto outras oferecem seus bens e serviços já existentes.  
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não motivado por razões de exercício profissional 
constante 
O turismo compreende as atividades que realizam 
as pessoas durante suas viagens e estadas em 
lugares diferentes ao seu entorno habitual, por um 
período consecutivo inferior a um ano, com 
finalidade de lazer, negócios ou outras. 

Organização Mundial de Turismo (OMT). 
Introdução ao turismo. Trad. Dolores 
Martins Rodriguez Córner. São Paulo: 
Roca, 2001. 
 

O turismo é definido como um universo de lazer, 
pois o homem necessita de momentos prazerosos 
fora de seu trabalho para não cair no estresse do 
dia-a-dia, e essas necessidades e desejos do ser 
humano fazem com que ele busque a fuga de seu 
universo de trabalho para a tranquilidade de 
algumas horas de conforto e lazer fora de casa, 
assim saindo de seu complexo cotidiano. 

TRIGO, L. G. G. Turismo e Qualidade - 
Tendências Contemporâneas. São Paulo: 
Papirus, 2001. 

O fenômeno turístico é uma atividade 
humana fundamentada em disciplinas relacionadas 
com as ciências sociais e humanas, interligado 
diretamente com o tempo livre e com a cultura do 
lazer 
 

MONTEJANO, J. M. Estrutura do 
mercado turístico. 2ª ed. São Paulo: 
ROCA, 2001 
 

FONTE: O autor (2021).  

 

Como observado, há uma grande complexidade que envolve a definição de 

turismo em função das dimensões presentes no conceito, como enfatizado por 

diversos autores (LEIPER, 1981), (BOULLÓN, 1997), (BENI,1998) (MOESCH, 2000), 

(BENI; MOESCH, 2017) devido a essas conceituações terem implicações. Essa 

dificuldade em tentar uma definição no campo teórico e conceitual deve-se às 

condições impostas pela complexidade do fenômeno turístico que incorpora 

dimensões, tais como: ecológicas; sociais; econômicas; culturais, devido à 

interligação entre elas, como destacado por Beni e Moesch (2017) e Castañeda 

(2019). 

O setor do turismo passou a contribuir economicamente para diversas 

localidades que passaram a ter um aporte financeiro devido à entrada de divisas. Para 

Mayer e Vogt (2016) os efeitos econômicos do turismo ocorrem e são mensuráveis 

em diferentes escalas espaciais, do global, continental, nacional, regional e local. Os 

efeitos reais levam a uma melhoria geral na oferta de bens das famílias e, portanto, 

há uma influência positiva no nível de bem-estar. Outro ponto destacado é que o 

turismo possui um impacto econômico positivo resultantes de eventos ou atividades 

específicas que incluem 'choques' no sistema turístico. 

Reconhecido como uma atividade extremamente importante, do ponto de vista 

econômico e social, continuam os esforços da comunidade científica em analisar a 

QUADRO 1  DEFINIÇÕES DE TURISMO 

(conclusão) 
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atividade no aspecto conceitual e promover um aprofundamento teórico, sobre as 

variadas implicações. Uma dessas consequências, por exemplo, deve-se às 

localidades que se transformaram em destinos turísticos, sendo destinado ao mercado 

consumidor, os turistas3. 

Esse enfoque deve-se às questões que estão intrinsecamente ligadas ao 

território, uma vez que a atividade se apropria e passa a transformá-lo em espaços 

turísticos. Contudo, com as características encontradas no turismo, os territórios que 

passaram a ser turistificados foram se desenvolvendo a maneira que se consolidaram 

como destinos receptores de turistas, ou seja, passaram a ser territorializados pelo 

setor do turismo devido à presença de elementos naturais e culturais, que foram sendo 

oferecidos ao mercado consumidor, contribuindo assim para o surgimento de destinos 

turísticos. O setor do turismo vem crescendo exponencialmente, colocando no centro 

dessa atividade o destino como ponto principal desta movimentação de turistas 

(FLORES; MENDES, 2014). 

Dentro disso, define-se destino turístico como sendo: 

 
Um sistema territorial com características únicas em termos de sua finalidade 
social. Possui componentes primários que compõem sua atratividade 
(recursos e atrações) e alguns elementos secundários (recursos e atrações) 
que facilitam seu consumo (estabelecimentos de hospedagem, locais de 
entretenimento, lojas, etc.), o que também lhe confere singularidade material 
(PRIETO, 2016, p. 10). 

 
 
No entanto, nota-se uma complexidade do tema e, desta forma, surgem outras 

definições que tentam conceituar destinos turísticos. Para Vianna, Anjos e Anjos 

(2012), pode-se definir destino turístico como uma: 

 
Região definida geograficamente como sendo uma unidade autônoma, que 
possui uma gestão centralizada, no caso específico deste trabalho 
correspondente a um município, o que permitirá que seja avaliada a Gestão 
Organizacional da Destinação (ou DMO - Destination Management 
Organisations), e que sejam discutidos seu planejamento e definição de 
políticas, diretrizes e estratégias, de forma a compreender e acompanhar a 
evolução da exploração da atividade turística naquela destinação (VIANNA, 
ANJOS, ANJOS, 2012. p. 490). 

 

Para Bornhorst, Ritchie Sheehan (2010) destinos turísticos é uma região 

 
3 Visitantes temporários que permanecem pelo menos vinte e quatro horas no país visitado e 

o objetivo de cuja viagem pode ser classificado em um dos seguintes títulos: (a) lazer (recreação, férias, 
saúde, estudo, religião e esporte), (b) negócios, família, missão, reunião (LEIPER, 1981).  
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geográfica que contém um conjunto de atrações, de modo a ser capaz de proporcionar 

aos turistas experiências de visitação que os atraem para o destino para fins turísticos. 

Na perspectiva da World Tourism Organization (UNWTO, 2013) sobre a definição de 

destino turístico, o órgão realiza uma abordagem mais integradora, que inclui, além 

de questões geográficas, como exposto acima, uma perspectiva econômica, 

sociocultural e de gestão, promovendo, assim, um amplo conceito de destino turístico.  

Segundo o World Tourism Organization (UNWTO, 2013): 

 
Um destino turístico é um espaço físico no qual um visitante pernoita pelo 
menos uma noite. Inclui produtos turísticos tais como, serviços de suporte, 
atrações e recursos turísticos a um dia de viagem de regresso. Tem fronteiras 
físicas e administrativas que definem a sua gestão, e tem também imagens e 
percepções que definem a sua competitividade no mercado. Os destinos 
turísticos incorporam vários stakeholders que geralmente incluem a 
comunidade local, e podem ainda, abrigar e formar, uma rede maior de 
destinos (WORLD TOURISM ORGANIZATION [UNWTO], 2013, p.1). 

 

Compreende-se que o conceito de destinos turísticos é amplo devido à sua 

condição variada de características e, vem ao encontro da complexidade de se 

conceituar e entender as relações que se estabelecem nessas unidades geográficas. 

Essa dificuldade é compartilhada em Pearce (2014) 

 

 
O destino é um termo tão comumente empregado em que muitas vezes é 
dado como certo e nem mesmo definido. As tentativas de desenvolver uma 
definição amplamente aceita se mostraram ilusórias (PEARCE, 2014, p. 141). 

 

 Mediante essa dificuldade, Pearce (2014) buscou desenvolver uma estrutura 

conceitual integradora de destinos, identificando sistematicamente e, em seguida, 

sintetizou em cinco características principais que podem auxiliar no aspecto de 

conceituação de destino turístico, a saber: distritos industriais; clusters, redes, 

sistemas e construções sociais. Com base nessa análise, Pearce (2014) compilou as 

características de cada um dos cinco conceitos - em sua articulação original e em sua 

aplicação aos destinos  onde foi identificado um conjunto de elementos ou atributos 

recorrentes que podem ser agrupados em três dimensões principais: geográfica, 

modo de produção e, dinâmica, como destacado no Quadro 2. 

Percebe-se, que as relações existentes - dimensão geográfica, modo de 

produção e dimensão dinâmica- possuem uma gama de características que estão 

completamente interligadas no destino turístico. Essas características contribuem 
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para que haja um sistema complexo, que interage entre si. Para Pearce (2014), o 

destino pode ser conceituado de forma mais completa como um modo de produção 

dinâmico e geograficamente baseado que fornecem produtos interdependentes e 

complementares aos turistas e, transformam os espaços em locais em que essa 

produção ocorre. 

 

  

DIMENSÃO 
GEOGRÁFICA 

MODO DE PRODUÇÃO 
 

DIMENSÃO DINÂMICA 

Espaço Estrutura Evolução estrutural 
Concentração espacial e 

colocação 
Interdependência, 

complementaridade, produção 
diagonal 

Fatores que impulsionam 

Extensão espacial Comportamento 
 

Cultural, econômico, 
adaptação, inovação 

Escalas espaciais Cooperativa Dimensão dinâmica 
Subsistemas Complementaridade, confiança 

e economias de escala 
Ligações externas Competitivo 

Identidades duplas ou 
múltiplas 

Nível firme, nível de destino 

Lugar Atores 
Fatores contextuais 

Características culturais 
Enraizamento social 
Encaixe geográfico 
Recursos turísticos 

 
FONTE: Adaptado de PEARCE (2014). 

 
 

Nessa análise realizada por Pearce (2014), observa-se que os elementos que 

estão associados ao destino vão desde as dimensões geográficas, econômicas, 

culturais, sociais, comportamentais e mercadológicas. Com isso, percebe-se a 

dificuldade em propor um entendimento homogêneo de destino e, sim, evidencia o 

enredamento de pesquisa do tema. Dessa maneira, o destino não pode ser analisado 

sob o prisma apenas como uma unidade geográfica,e sim, é necessário promover 

uma análise mais integradora entre os elementos e as relações que coexistem tendo 

o turismo como ponto central.  

Essa discussão é também promovida por Franke (2002) que em seu trabalho, 

Negócios versus Perspectiva Sociocult

o autor buscou se aprofundar conceitualmente e teoricamente sobre o entendimento 

QUADRO 2. DIMENSÕES E ELEMENTOS DE DESTINOS TURÍSTICOS 
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a respeito da definição de destino turístico em publicações que tratam da temática 

cobrindo um período histórico de 30 anos (1960-1990). O autor procura identificar que 

um destino pode ser visto como uma localidade, como um sistema de produção, como 

um sistema de informação ou como produção de serviços.  

Para ele, dependendo da abordagem que se dê, a definição pode ser de forma 

diferente. Como tentativa de entendimento, Franke (2002) focou nas discussões de 

fronteiras (limitação geográfica), conteúdo, cooperação e turistas, com foco nos 

aspectos econômicos (de negócios) e na dimensão sociocultural (compreensão 

sociológica). O autor, em sua análise, buscou através de um longo resgate teórico, 

propor um novo entendimento a partir desses quatros elementos objetivando elencar 

os principais aspectos e das relações que acontecem em um destino turístico. O 

Quadro 3, vem sintetizando algumas das conclusões estabelecidas por Franke (2002) 

no que diz respeito à caracterização de destino.  
 

QUADRO 3  ELEMENTOS QUE INTEGRAM DESTINOS TURÍSTICOS  
 

DIMENSÕES CONVENCIONAL/NEGÓCIOS COMPREENSÃO 
SOCIOLÓGICA 

 
 
 
 
 

Limitação Geográfica 
do Destino Turístico 

 
 
 

O destino como um lugar importante. 
 

Não há consenso sobre 
características espaciais: os 
"destinos" são unidades sem limites 
geográficos específicos em diversos 
níveis geográficos e/ou 
administrativos. 

Destino como um lugar sem 
limites geográficos definidos, 
desenvolvidas por processos 
contínuos de interação social 
entre os atores que participam 
do processo. 

 
Destinos como estruturas, 
como imagens, e como 
resultados de prática social. 

 
 

Conteúdo do destino 
 
 

Aglomeração de atrações e serviços 
centrais e periféricos. 

 
Dinâmica em relação aos 
acontecimentos a demanda dos 
turistas 

O processo dinâmico que molda 
o lugar onde o turismo 
acontece. 

Nenhuma descrição clara do 
conteúdo. 

 
Presença de atrações, cultura, 
eventos, paisagens e serviços. 

 
Cooperação no destino 

 

Compreensão implícita da 
necessidade de cooperação no 
turismo. 

 
Não há discussão de caráter e 
significado sobre a cooperação um 
destino. 

Nenhuma descrição de 
cooperação em um destino 

 
Falar sobre conexões e práticas 
sociais sem mais 
especificações 

(continua) 
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(conclusão) 

 
 
 

O Turista 
 
 
 

 
É visto como consumidores 
econômicos. 

 
A evolução na demanda muda a 
estrutura e o conteúdo do destino 

É visto como ator social e 
consumidor buscando novas 
experiências. 

 
A demanda turística cria 
práticas sociais que formam um 
espaço turístico. 

FONTE: Adaptado de FRAMKE (2002, TRADUÇÃO NOSSA).  

 

Com a análise do estudo elaborado por Franke (2002) é possível constatar 

algumas conclusões estabelecidas a respeito das relações que acontecem no destino 

turístico. Além disso, observa-se que existe uma relação mais integradora, em que 

diversos elementos interagem. Nota-se que, para o autor, o destino turístico não pode 

ser observado apenas como uma unidade geográfica, mas sim, como uma unidade 

onde relações coexistem  mercadológicas e sociais - promovendo uma maior 

compreensão sobre o destino e sua finalidade. Portanto, foi possível estabelecer 

algumas considerações enfatizando Franke (2002), tais como: 

 Nos últimos 150 anos houve mudanças na estrutura dos destinos 

turísticos. A dinâmica dessa mudança surge ao lado da demanda como um resultado 

do desenvolvimento de tecnologia de bem-estar e transporte. 

 Quanto às limitações do destino, não se tem uma definição geográfica 

porque não é o lugar como tal que constitui o destino, mas os elementos e suas 

mudanças que determinam a área de destino. O conteúdo (ou elementos em relação 

à mudança da demanda turística) é, portanto, crucial para o destino. 

 Destino como resultado da prática social; cada atividade acontece em 
um lugar, e tais atividades formam o lugar. Isso significa que um destino não é uma 

aglomeração física de instalações e negócios, mas um processo que a qualquer 

momento específico remodela o lugar visto pelos olhos dos atores que participam 

desse processo. 

 Os destinos são espaços turísticos produzidos pela prática social do 

turista, englobando diversos atrativos e negócios, porém com diferenciação de uma 

localidade para outra. 

 O termo 'relações sociais' é usado para todos os tipos de relações entre 

os turistas, o setor, as organizações e as atrações, mas sem maiores especificações. 

QUADRO 3  ELEMENTOS QUE INTEGRAM DESTINOS TURÍSTICOS  
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 O destino como espaço turístico, é um espaço de consumo, contendo 

todos os atrativos e serviços relacionados às demandas turísticas. É um espaço 

dinâmico onde as imagens e os valores mudam junto com o consumidor/turista e com 

as mudanças nos recursos como transporte e infraestrutura. 

Essa análise estabelecida por Franke (2002) apresenta-se com uma visão mais 

integradora, se estabelecendo em consonância à definição do World Tourism 

Organization (UNWTO, 2013), para entender o destino turístico em sua totalidade, é 

necessária um estudo sistêmico devido às diversas relações que acontecem nesse 

local. Desta forma, Franke (2002) define destino turístico como: 
 

Soma de interesses, atividades, instalações, infraestrutura e atrações cria a 
identidade de um lugar - o destino. Ela tem uma dimensão estática - o lugar - 
e uma dimensão dinâmica - a mistura e aglomeração de agentes e 
produtos/serviços, variando com as mudanças históricas da demanda dos 
turistas (FRANKE, 2002, p. 106). 

 

Nas conclusões estabelecidas por Franke (2002), observa-se que ele foca no 

importante papel do turista nessa relação, já que é a partir deles  turistas -- há uma 

interação ligando o destino  espaço turístico com os demais serviços oferecidos. 

Dessa forma, o destino turístico não pode ser considerado apenas devido à presença 

de elementos naturais e culturais e, sim, sua concepção e, principalmente, a 

consolidação, se dá pela experiência vivenciada pelos visitantes e, consumo da 

infraestrutura que se encontra disponível na localidade e pela aceitação do destino 

pelo visitante. 

Seguindo a corrente teórica na tentativa de buscar um entendimento conceitual 

que trate de destino turístico, outro autor que vem estudando essa temática é Josep- 

Valls (2006) realiza uma discussão focando no destino turístico como uma unidade de 

planejamento do turismo, considerando o destino como um sistema, onde as partes 

que integram o destino devem estar se inter-relacionando. Nessa perspectiva, o autor 

promove uma análise com enfoque conceitual, mas também busca apresentar alguns 

aspectos-chaves que influenciam no desenvolvimento do destino, a saber: (i) 

desenvolvimento do destino turístico competitivo; (ii) definição das políticas e 

estratégias; (iii) modelos de gestão de destinos; (iv) apoio para a implementação.  

Para o autor, torna-se necessário elencar algumas condições para que haja 

compreensão conceitual de destino turístico devido às suas características.  Dessa 
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forma, Valls (2006) estabelece cinco questões importantes nessa discussão, a saber: 

 O destino turístico possui um espaço geográfico homogêneo com 

características. O destino turístico pode se associar a qualquer unidade territorial que 

tenha vocação de planejamento e que possa dispor de certa capacidade 

administrativa para desenvolvê-la. 

 

 O destino deve adquirir centralidade, isto é, deve ser um território em 

que os viajantes tomem como objetivo de visita, pelo fato de se deslocar de seu local 

de origem constitui um elemento determinante da experiência turística. 

 
 Os atrativos e recursos disponíveis e valorizados do destino deve 

apresentar uma oferta estruturada a serviço de determinadas satisfações dos clientes. 

 
 O destino deve ter uma marca que se apresente em forma de imagem 

atrativa que traduza toda a oferta, facilite sua identificação nos mercados e gere uma 

interação de afetos e sentimentos. 

 
 Deve-se adotar uma função de comercialização conjunta do destino, ou 

seja, é necessária uma perspectiva institucional em termo de marketing, sendo 

articulado com uma visão estratégica de desenvolvimento.  

Constata-se que o autor faz uma abordagem integradora que interliga algumas 

dimensões  geográfica- sociocultural- econômica- gestão-, na busca da conceituação 

de destino turístico. Nessa procura, o autor entende o destino não apenas como uma 

unidade geográfica, ou meramente como um local de passagem de visitantes, mas 

sim, analisa o destino como local onde há uma relação de consumo, coexistindo a 

interligação de diversos elementos, objetivando alcançar a satisfação das pessoas - 

os turistas. Dessa forma, Valls (2006) define destino turístico como sendo: 

 
País, região ou estado, cidade ou lugar como um espaço geográfico 
determinado, com características de clima, raízes, infraestrutura serviços 
próprios, com certa capacidade administrativa para desenvolver instrumentos 
comuns de planejamento; que adquire centralidade atraindo turistas mediante 
produtos perfeitamente estruturados e adaptados às satisfações buscadas, 
graças a valorização e ordenamento dos atrativos disponíveis, dotado de uma 
marca e que comercializa tendo em conta caráter integral (VALLS, 2006, p. 
16) 

  

Com a exposição teórica e conceitual que envolve destino turístico, pode-se 
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perceber que essa discussão é ampla e complexa devido aos inúmeros fatores. 

Destaca-se que há um consenso em que a definição de destino não é simplesmente 

fácil de promover. Mas em alguns aspectos, principalmente no campo conceitual, é de 

que o destino precisa conter elementos básicos para que ele possa se desenvolver. 

Para Valls (2006) a tarefa de valorizar um recurso consiste em recuperar a 

autenticidade de seu estado original, em melhorar seus atributos e em incorporar 

atributos novos, a fim de incrementar a qualidade de experiência para um determinado 

grupo de pessoas. Dessa forma, o autor exemplifica a importância da existência de 

uma infraestrutura básica no destino para que ele possa se consolidar e transformar-

se em um produto turístico, a saber: 

 

 Um monumento valorizado, ou seja, restaurado, aberto à visitação, com 

acessos e sinalização, com interpretação, alojamento e alimento, é suscetível de se 

converter em um produto turístico cultural.  

 Paisagem, se for complementada com iluminação, sinalização 

adequada, áreas de piquenique, etc, pode converter-se em um produto para o 

excursionismo.  

 Caverna arqueológica, com acessos cômodos, sinalizada e interpretada, 
pode converter-se em um produto arqueológico.  

 A praia pode se configurar em um produto turístico caso se encontre 

organizada e limpa, tem areia tratada, acessos adequados, orla urbanizada, 

estacionamentos, serviços de alimentação, atrações e atividades náuticas, 

alojamentos e etc (VALLS, 2006). 

O conceito de destino turístico denota uma complexidade de aspectos e 

interações e, que não há possibilidade de definir o destino apenas pela dimensão 

geográfica, mas sim, é preciso analisar o destino também sob a ótica econômica 

(ANDERGAS SEM; CANDELA; FIGINI, 2012), sociocultural (FRANKE, 2002) e de 

gestão (FLORES, MENDES, 2014). Com base nas leituras realizadas e nas 

interpretações de alguns autores tratados aqui nessa seção, se promoveu um 

esquema para apresentar de forma clara, quais são as inúmeras relações que se 

estabelecem em um destino turístico nas quatro dimensões, como ilustrado na Figura 

1. 
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FIGURA 1 - ELEMENTOS DE DESTINOS TURÍSTICOS QUE SE INTERAGEM 

 
FONTE: O autor (2021). 

 
 

Nota-se, que há inúmeras relações que acontecem em um destino turístico 

devido à presença das quatro dimensões. Além disso, existem relações secundárias 

que acabam por promover uma enorme dificuldade teórica e conceitual devido à 

interpretação da linha de estudo ou da área do pesquisador, podendo promover sua 

análise sob diferentes perspectivas. Fica evidente, também, a complexa relação no 

destino turístico devido à existência de múltiplos aspectos, que vão muito além da 
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presença de atrativos turísticos e a presença de turistas.   

Para Framke (2002) talvez promover uma definição de destino turístico 

promova confusão em vez de clareza, pois parece haver certas contradições 

sistemáticas em seu uso: o destino como narrativa, como atração, como unidade 

geográfica, como relação empírica, como objeto de marketing, como lugar onde o 

turismo acontece e, assim por diante. É interessante investigar se um destino é visto 

como uma localidade ou como um sistema de produção, como um sistema de 

informação ou como a produção de serviços. Cada abordagem tende a definir o 

destino de uma maneira diferente, enfatizando apenas uma faceta sem interesse em 

certas outras.  

Em suma, pode-se perceber que é preciso estabelecer uma compreensão 

maior do destino turístico devido às múltiplas dimensões e ao fato de não focar apenas 

na dimensão geográfica, em decorrência das inúmeras relações que acontecem. Para 

o sucesso do destino, é necessário que haja planejamento que integre os recursos, 

atrativos e infraestrutura. Além disso, a participação da iniciativa privada, juntamente 

com o poder público e a qualidade dos equipamentos de infraestrutura serão 

determinantes no ciclo de vida do destino - principalmente nas fases de 

desenvolvimento e consolidação - para que ele possa continuar competitivo, como 

destaca Butler (1980). O território turistificado só se estabelecerá e, posteriormente, 

se consolidará como destino caso exista uma sinergia entre os elementos que o 

integra, já que como pôde ser evidenciado, para que possa atrair os turistas é 

necessário que se tenham bem mais do que apenas atrativos  natural e cultural -, e 

sim, um conjunto de aspectos que irão contribuir para a experiência dos visitantes no 

destino. 

 

2.2 VULNERABILIDADE SOCIOAMBIENTAL, RISCOS E DESASTRES NATURAIS: 

ELEMENTOS TEÓRICOS E ESTUDOS EMPÍRICOS 

 
Os elementos teóricos, conceituais e os estudos empíricos que envolve o 

debate de vulnerabilidade socioambiental, riscos e desastres naturais, tem sido sendo 

discutidos pela comunidade científica, como apontam diversos autores, com destaque 

para Garcia Tonel (1984), Kates, Burton, White (1993), Cutter (1996), Castro (1999), 

Brookfield (1999), Marandola e Hogan (2004), Quarantelli (2005), Adger (2006), 
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Kobiyama (2006), Veyret (2007),  Rabelo (2010), Souza e Zanella (2010), Beck (2011), 

Cardona (et al., 2012), Smith (2013), Santos (2015), PBMC (2016), Aquino; Paletta; 

Almeida (2017), Stanton Jr; Duran-Stanton (2019). Esse imenso debate deve-se em 

função da preocupação proveniente das transformações no ambiente promovida pela 

sociedade, gerando instabilidade, o que acabou contribuindo para o aumento das 

vulnerabilidades socioambientais, dos riscos e, consequentemente, no aumento dos 

desastres naturais, provocando danos econômicos e sociais.  

Devido a essa nova realidade, a comunidade científica e organismos 

internacionais, como a ONU (Organizações das Nações Unidas) passaram a 

considerar a vulnerabilidade socioambiental como uma dimensão muito importante 

para a compreensão dos aspectos que contribuem para a ocorrência de desastres 

naturais. O conceito de vulnerabilidade socioambiental passou a integrar as 

discussões que norteiam a gestão de riscos, culminando com o desenvolvimento de 

medidas e acordos entre as nações4, como enfatiza Gaillard (2010), em razão do 

avanço da vulnerabilidade (Figura 2), as quais acabam contribuindo para o surgimento 

dos riscos e, muitas vezes, se tornam o estopim para a ocorrência de fenômenos 

naturais. 

De acordo com Freitas (et al., 2012) às condições de vulnerabilidade resultam 

de processos sociais e mudanças ambientais que pode ser denominada 

de vulnerabilidade socioambiental, pois combinam: 

I- Os processos sociais relacionados à precariedade das condições de vida e 

proteção social (trabalho, renda, saúde e educação, assim como aspectos ligados à 

infraestrutura, como habitações saudáveis e seguras, estradas, saneamento, por 

exemplo) que tornam determinados grupos populacionais (por exemplo, mulheres e 

crianças), principalmente entre os mais pobres, vulneráveis aos desastres; 

II- As mudanças ambientais resultantes da degradação ambiental (áreas de 

proteção ambiental ocupadas, desmatamento de encostas e leitos de rios, poluição 

das águas, solos e atmosfera, por exemplo) que tornam determinadas áreas mais 

 
4 Com a crescente preocupação internacional, face ao aumento de incidência de desastres naturais pelos 
cinco continentes nas últimas décadas, aconteceu a Assembleia Geral das Nações Unidas, em 11 de 
dezembro de 1987, para designar o período 1990-1999 como uma década em que a comunidade 
internacional, sob os auspícios das Nações Unidas, precisava prestar especial atenção à promoção da 
cooperação internacional no campo da redução de desastres naturais (ONU, 1987). Desta forma, através 
da Resolução nº 44/236, de 22 de dezembro de 1989, proclama a Década Internacional para Redução 
de Desastres Naturais (DIRDN), a partir de 1º de janeiro de 1990 (IDNDR, 1994). 
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vulneráveis quando da ocorrência de uma ameaça e seus eventos subsequentes.

FIGURA 2 - AVANÇO DA VULNERABILIDADE

FONTE: Adaptado de EIRD (2004).

Ainda de acordo com o autor, a vulnerabilidade socioambiental resulta de 

estruturas socioeconômicas que produzem simultaneamente condições de vida 

precária e ambientes deteriorados, se expressando também com menor capacidade 

de redução de riscos e baixa resiliência (FREITAS et al., 2012). Desta forma, o 

conceito de vulnerabilidade passa por uma alteração, incorporando dimensão 

ambiental (CARTIER et al., 2009), (CUTTER, 2011), (AQUINO, PALETTA, ALMEIDA, 

-se exatamente a esta vulnerabilidade de sentido muito 

Para Cutter (2011), a vulnerabilidade: 

Inclui tanto os elementos de exposição ao risco como os fatores de propensão 
às circunstâncias que aumentam ou reduzem as capacidades da população, 
da infraestrutura ou dos sistemas físicos para responder e se recuperar de 
ameaças ambientais (CUTER, 2011, p. 60). 

É importante enfatizar que o conceito vulnerabilidade socioambiental deve-se 

ao caráter de multidimensionalidade, já que esse conceito passa a integrar outras 

dimensões como ambiental, social e econômica, como destaca Aquino; Paletta; 
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Almeida (2017). Assim, as populações mais vulneráveis que se encontram expostas 

aos fenômenos naturais, tecnológicos ou sociais, de ordem eventual e/ou catastrófico, 

que são aquelas que vivenciam os problemas vinculados aos processos de exclusão 

e injustiça social, passando a evidenciar condições de risco ambiental (SOUZA; 

ZANELLA, 2010). 

Nessa perspectiva, menciona-se que há um consenso entre a comunidade 

científica (CARDONA, 1996), (ADGER, 2006), (CALGARO, LLOYD, 2008), 

(GAILLARD, 2010), (IPCC, 2014), (ALMEIDA, WELLE, BIRKMANN, 2016), que a 

vulnerabilidade é constituída por três componentes, a saber: Exposição; Capacidade 

Adaptativa e Sensibilidade. Essa perspectiva é mencionada por Cutter (1996) onde 

uma população vulnerável é aquela que apresenta as seguintes condições em seu 

ambiente: aspectos físicos do local, ausência de infraestrutura básica, nível de 

exposição e capacidade de enfrentamento (lidar-antecipar-resistir e recuperar). De 

acordo com International Strategy for Disasters Reduction (2009) pode-se definir 

exposição como: 

 
Pessoas, bens, sistemas ou outros elementos presentes em zonas de risco 
que, portanto, estão sujeitos a perdas potenciais. A exposição pode incluir o 
número de pessoas ou tipos de bens em uma área. Estes podem ser 
combinados com a vulnerabilidade específica dos elementos expostos a 
qualquer perigo em particular para estimar os riscos quantitativos associados 
a esse perigo na área de interesse (ISDR, 2009, p. 15). 
 
 

Assim, as populações expostas aos riscos, se tornam mais vulneráveis e estão 

menos propensas a ter capacidade de resposta mediante a ocorrência de desastres 

naturais, como destacado por Almeida, Welle, Birkmann (2016). A exposição decorre 

do resultado de práticas inadequadas no ambiente devido ao processo de 

desenvolvimento vivenciado pela sociedade e associado com aspectos sociais e 

econômicos, além de outros elementos, como mal uso dos recursos naturais, 

urbanização não planejada, criando assim, muitas vezes, a cidade informal. Como 

destaca Carvalho e Prandini (1998) elas crescem à margem dos centros urbanos, 

fazendo com que famílias principalmente aquelas desprovidas de condições 

financeiras sejam forçadas a estabelecerem suas residências em locais que não 

oferecem condições adequadas e, assim, essas cidades vão crescendo de forma 

desordenada, sendo expandidas para encostas dos morros, fundo dos vales. Dessa 
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forma, essas comunidades passam a ocupar áreas perigosas com suscetibilidade5 a 

desastres naturais, como, por exemplo, ficando expostos a deslizamentos de terras e 

inundações.  

A exposição é o principal impulsionador das mudanças nos riscos de desastres 

e dos impactos quando os riscos são percebidos. Além disso, ela é um pré-requisito 

para determinar como o tempo e os eventos climáticos contribuem para a ocorrência 

de desastres e, para projetar e implementar uma adaptação eficaz e estratégica de 

gestão de riscos e desastre (CARDONA et al., 2012). A vulnerabilidade socioambiental 

e seu elemento - exposição aos riscos - pode ser analisado no estudo promovido por 

proposal based on the world r

ferramenta para ajudar a avaliar, visualizar e comunicar diferentes níveis de 

exposição, vulnerabilidade e riscos no Brasil. Segundo o diagnóstico no estudo, o 

Brasil possuiu um alto índice de municípios vulneráveis e expostos aos riscos como 

pode ser evidenciado nas Figuras 3 e 4. 

 

 
5 Embora seja comum haver uma confusão conceitual entre os termos, é necessário destacar que 

está exposto ntar a 
suscetibilidade (probabilidade) como, por exemplo, uma família pode estar suscetível ao 
escorregamento de encostas dependendo das condições pré-estabelecidas no ambiente vulnerável em 
que essas pessoas habitam. 
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FIGURA 3 - EXPOSIÇÃO AOS RISCOS NO BRASIL 

 
FONTE: Adaptado de ALMEIDA, WELLE, BIRKMANN (2016)  

 

FIGURA 4 - ÍNDICE DE VULNERABILIDADE 

 
FONTE: Adaptado de ALMEIDA, WELLE, BIRKMANN (2016)  

 

É importante destacar que, a exposição está associada às pessoas ou ativo 

mediante ao grau de perda. No entanto, Adger (2006), destaca que é possível ser 
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exposto, mas não vulnerável (por exemplo, vivendo em uma planície de inundação, 

mas tendo meios suficientes para modificar a estrutura de construção e 

comportamento para mitigar potencial perda). No entanto, para ser vulnerável a um 

evento adverso é necessário também ser exposto. Se a população possui condições 

suficientes, como recursos econômicos e mecanismos, essa sociedade pode não ser 

considerada vulnerável devido à capacidade para lidar com os riscos. Para Adger 

(2006) a exposição é a natureza e o grau em que um sistema experimenta estresse 

ambiental ou sócio-político. As características dessas tensões incluem sua magnitude, 

frequência, duração e extensão da área do perigo. Outro aspecto que vem sendo 

discutido para determinar se uma comunidade pode ser considerada vulnerável é a 

capacidade adaptativa. 

De acordo Gaillard (2010) a capacidade refere-se aos recursos e ativos que as 

pessoas possuem para resistir, enfrentar e se recuperar dos choques de desastre que 

experimentaram. O conceito de capacidade adaptativa também abrange a capacidade 

de usar e acessar recursos necessários e, portanto, vai além da disponibilidade 

exclusiva desses recursos. Para o IPCC (2014) capacidade adaptativa é a capacidade 

de um sistema evoluir para acomodar riscos ambientais ou mudança de política e para 

expandir o gama de variabilidade com a qual pode lidar. Lavell (1999) destaca que 

capacidade adaptativa se refere à habilidade de um sistema ou indivíduo de se 

adaptar às mudanças climáticas, mas também pode ser usada no contexto de risco 

de desastre. Porque a capacidade adaptativa é considerada para determinar a 

capacidade de um indivíduo, família, comunidade ou outro grupo social para se ajustar 

às mudanças no meio ambiente garantindo a sobrevivência e sustentabilidade. 

Essa dimensão que integra a vulnerabilidade socioambiental está associada ao 

quanto a comunidade é capaz de se recuperar de danos provenientes do fenômeno 

natural. No entanto, a capacidade está muito vinculada com as condições que são 

oferecidas a essa comunidade por parte do Estado por meio de programas e projetos 

que buscam oferecer alternativas que levam à redução de riscos. De acordo com 

Cardona (et al., 2012), a presença de capacidade adaptativa sugere que os impactos 

serão menos extremos e/ou o tempo de recuperação será menor, mas com alta 

capacidade de recuperação não garante níveis iguais de capacidade de antecipação. 

Ainda o autor, Cardona (et al., 2012, p. 72) 

de capacidade, de modo que aumentar capacidade significa redução da 
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Identifica-se que a capacidade adaptativa está intrinsecamente associada com 

as ações promovidas pelo Estado no que diz respeito à implementação de estratégias, 

que possam oferecer à sociedade vulnerável condições para reverter esse cenário 

mediante a ameaça ou ocorrência de um desastre natural. Essa questão vem sendo 

extremamente debatida como sendo uma das estratégias para a diminuição dos 

danos, estando fundamentada na promoção de ações antecipatórias ou de respostas 

de enfrentamento imediato e de curto prazo. 

Um terceiro fator levado em consideração na análise da vulnerabilidade é a 

sensibilidade, sendo considerado o grau em que um sistema é modificado ou afetado 

por perturbações (IPCC, 2014), (ADGER, 2006). Para Cardona (et al., 2012) é 

predisposição física da sociedade, infraestrutura e ambiente a serem afetados por um 

perigoso fenômeno devido à falta de resistência, onde o ecossistema impactado 

entrará em colapso ou sofrerá grandes danos devido à influência de um evento de 

risco. De acordo com Calgaro; Lloyd (2008) a sensibilidade é definida como sendo: 

 
O grau em que uma unidade de exposição é afetada por qualquer conjunto 
de tensões reflete a capacidade de indivíduos ou grupos de antecipar e como 
suportar os impactos das ameaças. A sensibilidade é caracterizada 
predominantemente por condições preexistentes do sistema social que 
podem ser melhoradas ou exacerbadas por estratégias de enfrentamento 
(CALGARO; LLOYD, 2008, p. 290). 

 

Destaca-se, que as características acima elencadas  exposição, capacidade 

adaptativa e sensibilidade - podem se manifestar em um grupo de pessoas e torná-

las vulneráveis, mas com intensidade diferente, contribuindo assim, para o aumento 

dos riscos. De modo geral, os riscos aos desastres naturais estão relacionados com 

a vulnerabilidade socioambiental, ou seja, as populações que vivem nas áreas 

atingidas não são afetadas de modo uniforme. Por um lado, as populações mais 

vulneráveis, em geral, são aquelas cujas necessidades não são suficientemente 

consideradas no planejamento das organizações locais de resposta e assistência 

(FLANAGAN et al., 2011), se materializando em condições completamente 

desfavoráveis como, por exemplo: ausência de acesso às condições mínimas de 

moradias; habitação em áreas de riscos; baixo nível de escolaridade; falta de acesso 

ao trabalho e renda. 

 Assim, as populações mais vulneráveis que se encontram expostas aos 

fenômenos naturais, tecnológicos ou sociais, de ordem eventual e/ou catastrófico, são 
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aquelas que vivenciam os problemas vinculados aos processos de exclusão e injustiça 

social, passando a evidenciar condições de risco ambiental (SOUZA; ZANELLA, 

2010). No entanto, é importante salientar que o conceito de vulnerabilidade e seus 

componentes estão intrinsecamente interligadas com a resiliência, como destaca 

alguns autores Cardona (et al., 2012), Gaillard (2010), Adger (2006), Cutter, Boruff, 

Shirley (2003), Dauphiné; Provitolo (2007). Antes de associar o conceito de resiliência 

nos estudos dos riscos, é importante enfatizar que a resiliência passou a ser utilizada 

originalmente em áreas como a física e na psicologia (LARGHEZZA-ZITT, LHOMME, 

PROVITOLO, 2015) sendo usado para descrever a capacidade de um material ou 

sistema de retornar ao equilíbrio depois de uma pressão externa, tornando-o em um 

conceito polissêmico devido às diversas áreas de estudo que utilizam-se de resiliência 

e adaptando com foco em aspectos teóricos e metodológicos. O conceito tradicional 

está associado à capacidade de um sistema absorver perturbações e se reorganizar 

quando sujeito a mudanças, sendo capaz de manter o essencial de suas funções, 

estrutura, identidade e mecanismo (WALKER, HOLLING, CARPENTER, 2003).  

No entanto, o conceito de resiliência passou por processo de transformação e, 

relação entre resiliência e ecologia. Na discussão estabelecido pela autora, Holling 

(1973) afirma que: 
 

A resiliência determina a persistência de relacionamentos dentro de um 
sistema, sendo uma medida da capacidade desses sistemas de absorver as 
mudanças das variáveis de estado e, ainda persistem. Diante disso, a autora 
enfatiza que um ecossistema pode ser resiliente devido a sua capacidade de 
absorver efeitos provenientes de uma perturbação (HOLLING, 1973, p.17). 

 
 Para Larghezza-Zitt, Lhomme, Provitolo (2015) o termo resiliência passou a 

ser utilizado no campo da ecologia,visto que, devido às incertezas e imprevisibilidade, 

passou a exigir capacidade do sistema de absorver e acomodar eventos inesperados 

no futuro, denominando de resiliência ecológica, devido à combinação de aspectos 

sociais e ecológicos, como destacado por Buschbacher (2014), Dauphiné; Provitolo 

(2007). Portanto, com a evolução do conceito de resiliência na área das ciências 

humanas, os estudos dos riscos e de desastres naturais passaram a utilizar esse 

analisar a capacidade do sistema de manter-se em um 

 De 

acordo com Larghezza-Zitt, Lhomme, Provitolo (2015) devido à recorrência de 
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fenômenos climáticos de grande intensidade, fizeram com que o conceito de 

resiliência passasse a estar nas discussões sobre gestão de riscos e desastres 

naturais. Pode-se mencionar que, no acordo internacional, Marco Ação de Hyogo, o 

no referido documento adotou o subtít

 

Essa preocupação com a recorrência de eventos adversos e seus impactos, 

principalmente em comunidades vulneráveis e expostas aos riscos, fizeram com que 

a resiliência entrasse na pauta dos organismos internacionais e na elaboração de 

estratégias de gestão de riscos. Com isso, novas definições de resiliência foram 

surgindo de acordo com as necessidades. Para International Strategy for Disasters 

Reduction (2009) a resiliência pode ser definida como: 

 
A capacidade de um sistema, comunidade ou sociedade exposta a riscos de 
resistir, absorver, acomodar e se recuperar dos efeitos de um perigo de forma 
oportuna e eficiente, inclusive através da preservação e restauração de suas 
estruturas básicas essenciais e funções. A resiliência de uma comunidade em 
relação a eventos de perigo potencial é determinada pelo grau em que a 
comunidade tem os recursos necessários e é capaz de organizar antes e 
durante os momentos de necessidade (ISDR, 2009, p. 24). 

 

O uso do conceito de resiliência denota capacidade de um determinado grupo 

ou sociedade de reagir devido às adversidades e absorver perturbações, 

principalmente, as associadas aos desastres naturais. A resiliência facilita a contornar, 

em parte, a questão da redução dos meios destinados à prevenção de catástrofes: 

transfere a responsabilidade da gestão para as populações, formando aqui uma 

resposta pragmática ao estado de não envolvimento (LARGHEZZA-ZITT, LHOMME, 

PROVITOLO, 2015). Para Dauphiné Provitolo (2007) a resiliência é antes de mais 

nada uma ferramenta de ajuda estratégica, porque existe uma ligação entre 

vulnerabilidade e resiliência: um sistema mais resiliente é menos vulnerável. No 

entanto, se vulnerabilidade é um conceito negativo, resiliência é um conceito com 

conotação positiva.  

A resiliência surge perante um novo quadro de preocupação mediante a 

recorrência de desastres naturais, principalmente em países em desenvolvimento, 

onde as condições de vulnerabilidade socioambiental e exposição aos riscos são mais 

evidentes e, deste modo, torna-se como uma alternativa para que comunidades 

possam lidar com essa questão, obtendo condições de suportar essas adversidades. 

Os desastres podem ser de grande intensidade, como destaca Castro (1999). 
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No entanto, apesar dessa questão, existe a certeza de que a comunidade que foi 

atingida passará por processo de recuperação, reconstrução, restauração, renovação 

e um retorno ao equilíbrio ou à normalidade etc. Tais situações como essas estão 

(REGHEZZA-ZITT, LHOMME, PROVITOLO, 2015, p.13). De acordo com Djament-

Tran (2016) ao longo do processo de resiliência existem quatro etapas com 

determinadas ações que precisam ser estabelecidas para alcançar o sucesso, saber: 

(i) resposta de emergência; (ii) restauração do que pode ser reparado; (iii) 

reconstrução com o objetivo de alcançar a restauração funcional e reconstrução para 

comemoração; (iv) melhoria e desenvolvimento. 

A resiliência vem sendo observada como um conceito que remonta essas 

fases, onde se estabelece uma restauração do ambiente afetado  que implica um 

retorno ao estado anterior, que pode ser mais ou menos eficaz  ou a renovação  

que resulta em um estado diferente, que reforça a importância da novidade 

(LARGHEZZA-ZITT, LHOMME, PROVITOLO, 2015). A Figura 5 vem enfatizando a 

presença de elementos no conceito de resiliência. 

 
FIGURA 5 - ELEMENTOS QUE INTEGRA A RESILIÊNCIA 

 
FONTE: Adaptado de LARGHEZZA-ZITT, LHOMME, PROVITOLO (2015). 

 

Isso demonstra que a resiliência é um conceito complexo que denota várias 

estratégias para colocá-la em prática a fim de conseguir tornar uma comunidade mais 
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resiliente. Além disso, com essa multiplicidade de elementos, percebe-se uma sinergia 

e interação entre eles. Como resultado, a resiliência expressa o fato de que o sistema 

é capaz de se recuperar e lidar com a ameaça. O processo de resiliência se refere 

para a sucessão de respostas consecutivas à perturbação e vai de volta aos 

mecanismos que levam à renovação do sistema e o surgimento de novas trajetórias 

(LARGHEZZA-ZITT, LHOMME, PROVITOLO, 2015). 

De acordo com Dauphiné; Provitolo (2007) a vulnerabilidade incorpora dois 

componentes: exposição ao risco e resistência. Portanto, é desejável promover um 

aumento na resiliência para reduzir os danos de um desastre. Uma abordagem 

baseada nela promove a implementação de novas práticas de combate aos riscos. 

Nota-se, que o conceito de resiliência estabelece uma conexão com vulnerabilidade, 

ou seja, uma comunidade que tem condições para ser mais resiliência, pode 

apresentar um estado menos vulnerável aos riscos naturais e os impactos 

provenientes dos desastres naturais, possuindo uma capacidade maior de 

restabelecer. Dessa forma, a discussão de vulnerabilidade socioambiental e 

resiliência passou a ganhar destaque entre a comunidade científica devido à maior 

presença dos riscos naturais. 

Essa crescente nas discussões sobre os riscos é enfatizada por Ulrich Beck 

evidenciando que a modernização e a produção social de riqueza são acompanhadas 

corroborada a partir do desenvolvimento e do emprego de tecnologia (no âmbito da 

r, a noção de risco foi estruturada no século XX, constituindo como 

um estado de ameaças e incerteza. Essa visão é corroborada por Djament-Tran 

(2016) quando o autor afirma que: 
Há, portanto, uma "glocalização" dos riscos, ou seja, um efeito telescópico 
entre processos globais e locais. Riscos, e seus efeitos, tornam-se 
multiescalares (eles têm efeitos em várias escalas), ou mesmo transescalares 
(eles são difundidos do nível local para o nível global, ou o contrário). Isso 
resulta em uma quantidade crescente dos fenômenos de imanência - uma 
escala inferior afetando uma escala superior - e fenômenos de 
transcendência - uma escala superior afetando uma escala inferior 
(DJAMENT-TRAN, 2016, p. 59). 

 

Conforme exposto, os riscos tornaram-se um fenômeno em múltiplas escalas, 
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afetando tanto o local, quanto o global. Essa tendência deve-se às enormes 

transformações que a sociedade passou a impor no ambiente, provocando alterações, 

o que contribuiu para que milhões de pessoas passassem a estar expostas às 

ameaças naturais, se encontrando em situação de vulnerabilidade socioambiental, 

passando a conviver com riscos naturais. Para que se possa identificar uma sociedade 

com riscos, é preciso inicialmente determinar as condições de vulnerabilidade 

socioambiental, como enfatiza Adger (2006). Para Veyret (2007), entende-se por 

riscos: 
Enquanto um objeto social, 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. O risco é a tradução de uma 
ameaça de um perigo para aquele que está sujeito a ele e o percebe como 
tal. É importante enfatizar que, para a autora, a presença dos riscos está 
associada com a presença de um grupo de pessoas ou um indivíduo e, só 
dessa forma, ele poderá se manifestar (VEYRET, 2007, p. 11). 

 

Verifica-se, que os riscos é uma condição que se estabelece em virtude da 

presença e ação da sociedade em um determinado território, contribuindo para que 

manifestem condições desfavoráveis, como a vulnerabilidade socioambiental. De 

acordo com Vilimek Spilková (2009) o risco decorre, portanto, da interação entre um 

processo extremo de origem natural e elementos ameaçadores e sua vulnerabilidade. 

A extensão dos riscos é dada não apenas pelo grau de intensidade do processo 

natural, mas também, pela densidade populacional ou pela infraestrutura existente. 

Para Smith (2013) os riscos são a provável consequência e se torna: a combinação 

da probabilidade de um risco com um evento e suas consequências negativas. Para 

Souza e Zanella (2010), a expressão R (risco) = P (probabilidade) x C (consequências) 

e suas derivações são difundidas por vários autores no Brasil e no exterior. 

Em razão à complexidade, a palavra risco se tornou ambígua em virtude das 

suas múltiplas abordagens conceituais, a partir das áreas em que esse conceito é 

empregado, constituindo em uma palavra polissêmica. De acordo com Souza e 

Zanella (2010) no campo das geociências a noção de riscos é frequentemente tratada 

como um produto da probabilidade de ocorrência de um fenômeno natural indutor de 

acidentes pelas possíveis consequências que serão geradas (perdas econômicas ou 

dimensão dos riscos ambientais, enfatizado por Castro; Rio (2005); Smith (2013); 

Rabelo (2010). 

 Para Smith (2013), os riscos ambientais são determinados pela exposição 
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física das pessoas e seus ativos para eventos potencialmente danosos e, pelo grau 

de vulnerabilidade humana (ou resiliência) aos eventos tão prejudiciais. Com a 

evolução conceitual, houve uma classificação dos tipos de riscos. Smith (2013), em 

classificações de riscos ambientais (naturais e tecnológicos), como destacado no 

Quadro 4. 

Dentro dessa classificação, Smith (2013) promove uma subclassificação dos 

Riscos Naturais, que possui quatro tipos: Geológico; Atmosférico; Hidrológico e 

Biológico. Quanto aos Riscos Tecnológicos, o autor subclassifica-os em: Acidentes de 

transportes; Falhas industriais; Prédios e instalações públicas inseguras; Materiais 

perigosos.  

 
QUADRO  4 - CATEGORIAS DE RISCOS AMBIENTAIS 

Riscos naturais (eventos geofísicos e biológicos extremos) 

Geológico - terremotos, erupções vulcânicas, deslizamentos de terras, 

avalanches; 

Atmosférico - ciclones tropicais, tornados, granizo, gelo e neve; 

Hidrológicas - inundações fluviais, costeiras, secas; e 

Biológico - doenças epidêmicas, incêndios. 

Riscos tecnológicos (acidentes graves)  
Acidentes de transporte - acidentes aéreos, acidentes de trem, naufrágios de 

navios; 

Falhas industriais - explosões e incêndios, liberação de materiais tóxicos ou 

radioativos; 

Prédios e instalações públicas inseguras - colapso estrutural, incêndio; e 

Materiais perigosos - armazenamento, transporte, uso indevido de materiais 

FONTE: Adaptado de SMITH (2013).  
 

No entanto, dentro do escopo da pesquisa, o foco está nos riscos naturais, em 

específico o Geológico-Atmosférico-Hidrológico, que se constituem em riscos físicos, 

integrando as categorias que mais acarretam em desastres naturais. O enfoque dado 

aos riscos naturais6, deve-se em função de suas características negativas para 

 
6 No campo de estudo das ciências humanas, especialmente nos estudos geográficos, os temas de 
riscos e desastres naturais passaram a ser reconhecidos como uma ciência autônoma apenas em 
meados do século XX, destacado por García-Tornel, (1984), Kates, Burton, White, (1993). De acordo 
com White (1973), essa preocupação teve início a partir do momento em que as atividades humanas 
passaram a promover alterações no ecossistema e quando essas mudanças proporcionaram danos 
para a sociedade. 
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comunidades, principalmente aquelas que se encontram em condições precárias de 

vida.  Para Smith; Petley (2009) a superfície e a atmosfera da Terra estão mais sujeitas 

às alterações antropogênicas. Isso sugere que, embora os riscos naturais sejam 

desencadeados por forças físicas, certos eventos e seus resultados podem ser 

influenciados por ações deliberadas ou não intencionais. Essa abordagem do autor 

destaca que os riscos, principalmente os naturais, acabam se manifestando na 

medida em que as modificações no ambiente, promovida pela sociedade, se tornam 

mais acentuadas.  

proporcionalmente, porque em sua maioria, vivem em áreas com maior densidade 

(EIRD, 2004, p. 25). Nos ambientes urbanos, esses problemas assumem maior 

visibilidade devido à escassez de espaços, aos elevados níveis de transformação 

antropogênica, à concentração demográfica, e à segregação territorial, configurando, 

em alguns territórios, as chamadas áreas de riscos (SANTOS, 2015).  

O surgimento dos riscos pode ser consolidado em razão da interação entre os 

 incide sobre a realidade, consolidando 

condições de maior ou menor vulnerabilidade social e suscetibilidade aos riscos 

vulnerabilidade socioambiental, como o aumento de exposição aos riscos e práticas 

inadequadas estão favorecendo e contribuindo para que os desastres naturais se 

tornem frequentes, produzindo eventos de grande magnitude, impactando 

profundamente comunidades, principalmente as mais vulneráveis.  

A ocorrência desse fenômeno é a somatória de um conjunto de elementos que 

se interagem em razão de aspectos que irão anteceder a ocorrência dos desastres 

naturais, como destacado na Figura 6. Os números de desastres naturais vêm 

aumentando consideravelmente, fazendo novas ameaças devido à presença dos 

riscos naturais. Da mesma forma, surge a preocupação em relação aos efeitos desses 

eventos serem geograficamente desigual, afetando claramente a população de 

regiões economicamente menos desenvolvidas (VILIMEK; SPILKOVÁ, 2009). 

 



61 
 

FIGURA 6 - FASES QUE ANTECEDEM OS DESASTRES NATURAIS 

 
FONTE: Adaptado de SMITH (2013). 

 
Estudos apontam que em alguns países (EM-DAT, 2020) e, especialmente no 

Brasil, nas últimas décadas, houve um aumento considerável de pessoas atingidas 

por esse fenômeno, como destacado no Atlas Brasileiro de Desastres Naturais  1991 

a 2012, estudo publicado pela  Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC, 2013) 

Municípios Brasileiros

Municípios (CNM, 2018) e, ilustrado no Gráfico 1. 

Para Lavell (2013) parece que a incidência dos desastres naturais e seus 

impactos tendem a aumentar de forma relativamente vertiginosa, desde as últimas 

décadas do século passado. As estatísticas sobre os grandes desastres registrados 

na base de dados internacionais falam de um aumento de até seis vezes nas perdas 

relacionadas aos desastres de todos os tipos, nos últimos 40 anos, e 500% em perdas 

associadas aos eventos nos últimos 7 anos. 
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GRÁFICO  1 - NÚMERO DE PESSOAS ATINGIDAS POR DESASTRES NATURAIS POR 

CONTINENTE 1990-2020 

 
FONTE: EM-DAT (2020).  

 

De acordo com Kobiyama (2006), isso se deve, principalmente, ao aumento da 

população, à ocupação desordenada e ao intenso processo de urbanização e 

industrialização. Nesse contexto, distingue-se que os desastres naturais têm como 

causa principal a relação intervencionista, por parte da sociedade sob o ambiente, ou 

seja, a utilização de recursos que passaram a impor profundas alterações, 

contribuindo para que os fenômenos se tornassem severos.  

Para Castro (1999) desastre é definido como resultado de eventos adversos, 

naturais ou provocados pelo homem, sobre um ecossistema (vulnerável), causando 

danos humanos, materiais e/ou ambientais e consequentes prejuízos econômicos e 

sociais. Aqui, nota-

que traz infortúnio e infelicidade. Os desastres são considerados como fenômenos 

sociais que ocorrem quando uma comunidade sofre níveis excepcionais de 

(SMITH; PETLEY, 2009, p. 38). 

Quarantelli (2005) realiza uma abordagem mais sistemática e critica as 

questões da conceituação sobre os fatores que estão associados aos desastres. O 

autor destaca que o desastre não é um acontecimento físico, é uma ocasião social. 

ora das 

30). Mediante a essa perspectiva, onde o desastre natural é a concretização de 

fenômenos de grande intensidade que proporcionam danos às comunidades 
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atingidas, o presente estudo irá utilizar também o termo de evento natural extremo, 

para designar aos desastres naturais, sendo que esse evento é a manifestação 

extrema do fenômeno natural.  

 Dessa maneira, os desastres ocorrem da interação entre os elementos físicos e as 

alterações provenientes da sociedade no ambiente, como destacado por Tominaga 

(2009) e Vestena (2016). Com base em alguns autores Marcelino (2007), Smith (2013) 

e organismos internacionais, como, por exemplo, International Disasters Database7 

(EM- DAT, 2020), foi possível classificá-los em cinco categorias, como ilustrado na 

Figura 7. 

FONTE: Adaptado SMITH (2013). 
 

Os desastres naturais foram subdivididos em: biológicos, geofísicos, 

climatológicos, hidrológicos e meteorológicos. Mediante a essa classificação, repara-

se que as origens desses fenômenos podem ser múltiplas. Os eventos denominados 

prejuízos e danos à sociedade, em diversos países, como enfatiza o EM-DAT (2020).  

Para Goerl e Kobiyama (2013): 

 
Geralmente, os desastres denominados tais como terremoto, vulcanismo, 
tsunami, inundação e fluxo de detrito, chamam mais atenção pela sua 
magnitude. Entretanto, desastres crônicos tais como a erosão do solo, geram 
sérios prejuízos ambientais, especialmente em longo prazo (GOERL; 

 
7 O EM-DAT contém dados básicos essenciais sobre a ocorrência e os efeitos de mais de 22.000 
desastres em massa no mundo de 1900 até os dias atuais. O banco de dados é compilado a partir de várias 
fontes, incluindo agências da ONU, organizações não governamentais, companhias de seguros, 
institutos de pesquisa e agências de imprensa. 

FIGURA  7 - CATEGORIAS DOS DESASTRES 
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KOBIYAMA, 2013, p. 150). 
 

Quando determinado território apresenta riscos, tais características podem se 

tornar mais evidentes, contribuindo para que os eventos possam ser de grande 

intensidade, como ilustrado na Figura 8. É notório que, nas últimas décadas, os 

desastres naturais vêm se tornando frequentes, possuindo grandes níveis de 

intensidade. Os eventos classificados nos níveis III e IV são os que podem causar 

maiores danos às comunidades8. No entanto, é importante destacar que as condições 

encontradas (vulnerabilidade socioambientais- riscos naturais- infraestrutura) irão 

determinar os possíveis danos e a capacidade de recuperação. 

 
 

FIGURA 8 - INTENSIDADE DOS DESASTRES NATURAIS 

 
FONTE: Adaptado de CASTRO (1999). 

  

Desse modo, a pressão imposta pela sociedade sob o ambiente que habitam 

vem sendo fator preponderante no aumento exponencial dos riscos naturais aos 

desastres. Cada vez mais, práticas insustentáveis têm colaborado para a 

 
8 De acordo com Castro (1999) as situações de emergência são decretadas pelo Poder Público nos 
casos de desastres de nível III;  os estados de calamidade pública são decretados pelo Poder Público, 
nos casos de desastres de nível IV. 
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intensificação dos desastres naturais em todo mundo, afetando milhões de pessoas. 

Lavell (2013) destaca algumas ações estabelecidas pela sociedade, que propiciaram 

para o aumento considerável dos riscos que culminam com a ocorrência desse 

fenômeno em todo planeta, a saber: 

 
 Concentração em áreas de risco de grupos sociais muito vulneráveis 

com baixa capacidade econômica de absorver o impacto de desastres e se recuperar 

de seus efeitos;  

 O uso inadequado da terra e assentamentos humanos em áreas 

propensas às ameaças, como encostas de rios e zonas úmidas, combinadas com 

condições de vidas frágeis e inseguras, com pouca infraestrutura social e de serviços;  

 

 O aumento progressivo dos níveis de ameaça por meio dos processos 

de degradação ambiental; e  

 
  Fraca capacidade de gerenciamento e redução de riscos como parte do 

processo, desenvolvimento de instituições públicas e governos privados, nacionais e 

locais.  

Pode-se perceber que a ocorrência de um desastre natural é a consequência 

de condições que foram pré-estabelecidas anteriormente, como uma comunidade 

mais vulnerável em que os riscos aos desastres acabam se tornando presentes no 

cotidiano, deixando grupos de pessoas suscetíveis a esses fenômenos. Quando 

determinado grupo de indivíduo se torna vulnerável, mais exposto aos desastres 

estarão, caso não tenham capacidade e meios para lidar com essa situação. Dessa 

maneira, a ocorrência dos desastres naturais, se materializa com base nas condições 

estabelecidas pela sociedade, em um ambiente frágil social, econômica e 

ambientalmente. 

Após expostas as bases teóricas e conceituais dos aspectos que norteiam a 

vulnerabilidade socioambiental e riscos naturais, nota-se que ambos os elementos 

estão intrinsecamente relacionados com a ocorrência dos desastres. Desta forma, 

compreende-se que esses fenômenos são induzidos em virtude da interação de 

ambos, proporcionando com que os eventos se tornem frequentes. Com as 

transformações impostas no ambiente pela sociedade, aumentou o grau de 

vulnerabilidade e, consequentemente, os riscos, contribuindo para ambientes mais 
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suscetíveis. Essas condições pré-estabelecidas são encontradas com frequência na 

sociedade, contribuindo para que os fenômenos naturais aconteçam com grande 

intensidade e magnitude. 

Em suma, é preciso compreender que os riscos a eventos adversos se tornam 

um grande problema quando existe uma associação de fatores que possibilitam sua 

ocorrência. A presença dos riscos pode significar insegurança e incerteza de que algo 

poderá atingir um grupo de pessoas. No entanto, os desastres se manifestam em 

virtude das práticas insustentáveis que foram tomadas pela sociedade, no ambiente, 

durante um longo período. Compreender esses aspectos, é possibilitar que haja uma 

maior integração no ambiente, com o objetivo de promover a gestão de riscos aos 

desastres naturais9 que poderá contribuir para a diminuição dos eventos. Isso requer 

implementação de estratégias que incorporem as dimensões sociais, econômicas e 

ambientais, para que possa haver uma melhor compreensão das vulnerabilidades e 

riscos. 

 

2.3 ABORDAGENS ATUAIS E ESTRATÉGIAS DE GESTÃO DE RISCOS E 

DESASTRES NATURAIS 

 

Nas últimas décadas, a ONU vem promovendo uma série de ações em conjunto 

com diversos países para buscar estratégias que resultem na redução de riscos de 

desastres, além da diminuição do número de comunidades afetadas. Dessa forma, a 

partir da década de 1990, teve início novas estratégias como a proclamação da 

Década Internacional para Redução de Desastres Naturais (DIRDN). A partir disso, 

passaram a ser realizados vários eventos que tiveram o objetivo de discutir a 

implementação de medidas, a saber: (i) Conferência Mundial sobre Prevenção e 

ndo mais 

seguro- Estratégia Internacional para Redução de Desastres (EIRD) como sucessor 

do DIRDN em 2000; (ii) Conferência Mundial sobre Redução de Risco Desastres, em 

Kobe/ Japão, conhecida como Marco de Ação de Hyogo; (iii) Conferência Mundial 

sobre a Redução do Risco de Desastres realizada, em Sendai, Miyagi, no Japão em 

 

 
9 Essa temática será aprofundada na seção 2.3. 
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Todas essas ações alinhadas deve-se ao fato do aumento de desastres no 

Brasil10 e, em diversos países, impactando profundamente sociedades nas últimas 

décadas, como destaca o Gráfico 2, divulgado pela International Disasters Database- 

EM-DAT, um banco de dados global sobre desastres naturais e tecnológicos. Como 

pode-se notar nos últimos 40 anos, o número de desastres vêm crescendo 

vertiginosamente. Compreende-se, que a partir de 1990, os desastres classificados 

- climatológicos, hidrológicos, meteorológicos -, tornaram-

se muito recorrentes ao longo do período analisado. Apenas em 2018, 3,9 bilhões de 

pessoas, ou seja, cerca de metade da população mundial, eram potencialmente 

expostas aos desastres naturais. Ao contar se uma região foi afetada por desastres 

múltiplos, esse número salta para 10,7 bilhões de pessoas (CRED,2019).  

 
GRÁFICO  2 - TOTAL DO NÚMERO DE DESASTRES NATURAIS-PERÍODO 1900-2020 

 
FONTE: EM-DAT (2020). 

 

Esse fenômeno ocorre como efeito da conjunção de diferentes fatores, os quais 

impactam grupos sociais. De modo geral, há uma relação estreita entre os desastres 

e o modelo de desenvolvimento mundialmente adotado, baseado na intensa 

 
10 O principal tipo de desastre que afeta o país são as inundações. Entre 2000 e 2018, o Brasil foi 
atingido por 65 enchentes, o que representa cerca de 71% dos desastres registrados. As enchentes 
são, de longe, o tipo de desastre mais mortal no Brasil, com um total de 2 435 vítimas fatais, 
representando 88% das fatalidades devido aos desastres no Brasil. No entanto, o tipo de desastre que 
mais afetou as pessoas no mesmo período é a seca, com 33 062 000 (81. 1% das pessoas afetadas 
por desastres) no total (EM-DAT, 2020). 
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exploração dos recursos naturais, no consumo de bens e serviços, na produção de 

resíduos, entre outras características, as quais intensificam o processo de 

vulnerabilização das populações frente à ocorrência de eventos adversos (UFSC, 

2013). 

O aumento dos riscos de desastres, nos últimos anos, tem sido em decorrência 

do crescimento substancial da população em áreas de risco. Migração para áreas 

costeiras e expansão das cidades, juntamente com padrões inadequados de 

construção, estão entre os principais motivos para o aumento. Essa tendência 

continuará a gerar riscos de desastres e, provavelmente, será exacerbada pelo 

aumento das mudanças climáticas (BANCO MUNDIAL, 2012). Dessa forma, os riscos 

resultam em eventos mais severos, capazes de provocar um rastro de destruição. 

Segundo Lovell (2003) existe uma ligação entre as modalidades de desenvolvimento, 

degradação ambiental e a construção de riscos, associados com a ocorrência de 

desastres naturais nos países em desenvolvimento. De acordo com o autor: 

 
Desenvolvimento e risco, bem como risco e desenvolvimento são 
indissociáveis. Ou seja, o risco de desastres é criado nos processos 
econômicos, sociais e políticos. Risco e desastres é a antítese do 
desenvolvimento. Ele é sinônimo de insegurança e o desastre é reflexo da 
insustentabilidade (LAVELL, 2003, p.19). 

 

Mediante a isso, pode se considerar o desenvolvimento de territórios 

vulneráveis a esses fenômenos em função dos riscos existentes, devido ao aumento 

da exposição, associado com a ausência de capacidade adaptativa. Com a 

recorrência de desastres naturais, nas últimas décadas, iniciaram uma série de 

discussões de organismos internacionais com o objetivo de elaborar estratégias que 

pudessem ser implementadas para minimização dos riscos, em virtude do aumento 

dos desastres, o que vem provocando vítimas humanas, como ilustrado no Gráfico 3. 
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GRÁFICO  3 - MORTES ANUAIS POR DESASTRES NATURAIS-PERÍODO DE 1998-2017 

 
FONTE: EM-DAT (2020). 

 

Os números apresentados demonstram que esses fenômenos se tornaram 

mais frequentes, causando prejuízos e mortes. Por exemplo, no Haiti, o terremoto de 

2010, devastou Porto Príncipe deixando, aproximadamente, 230.000 vítimas, 

causando uma perda total estimada em 7,8 bilhões de dólares, equivalente a 120% 

do PIB. Na Tailândia, as inundações em 2011 resultaram em perdas de, 

aproximadamente, US$ 45 bilhões, equivalentes a 13% do PIB (BANCO MUNDIAL, 

2012). Esses exemplos, demonstram que esses fenômenos vêm aumentando e 

atingindo diversos países, principalmente países  em desenvolvimento, causando 

enormes prejuízos. Segundo a UNISDR (2015), os desastres naturais estão se 

agravando pelas mudanças climáticas e, se tornando mais frequentes e de grande 

intensidade, impedindo o progresso para o desenvolvimento sustentável.  

Evidências indicam que a exposição de pessoas, cresce mais rapidamente do 

que a redução da vulnerabilidade, gerando novos riscos e um aumento constante em 

perdas por desastres, com significativo impacto sobre a economia, a sociedade, a 

saúde, a cultura e o meio ambiente, a curto, médio e longo prazo, especialmente nos 

níveis local e comunitário (UNISDR, 2015). Estruturas políticas internacionais foram 

desenvolvidas e implementadas nos últimos trinta anos, para controlar e mitigar os 

impactos provenientes dos desastres naturais. No entanto, a sociedade passou a 

enfrentar mudança ambiental global em uma escala tão grande que as atividades 

humanas devem ser adaptadas não apenas para reduzir a mudança em si, mas 

também para responder aos efeitos. 
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Cientistas e tomadores de decisão passaram a reconhecer que seria 

necessária uma mudança de postura e a implantação de um novo modelo que 

pudesse enfrentar os riscos, principalmente em sociedades mais vulneráveis e 

suscetíveis aos desastres naturais, como enfatiza Lavell (2003), Cardona (1996), 

Global Facility for Disaster Reduction and Recovery (GFDRR, 2013). Durante a 

década de 1990, sob forte impulso de várias instâncias internacionais e organizações 

governamentais e não governamentais, a temática da gestão de risco passou a ser 

tratada de forma intensa para que as iniciativas, visando a redução de riscos aos 

desastres fossem mais concretas. Paralelamente a isso, houve uma ênfase crescente 

sobre a necessidade de um maior envolvimento nos níveis locais e nas comunidades, 

tanto na gestão dos desastres, como na redução dos riscos (LAVELL, 2003). 

Assim, as medidas adotadas, em nível mundial, passou a ser desenvolvidas 

com o objetivo de promover ações que pudessem tratar da Gestão de Risco e 

Desastres Naturais (G.R.D.N), sobrepondo a gestão dos desastres, algo que estava 

sendo feito em territórios atingidos por eventos adversos. Entende-se o conceito de 

gestão de risco aos desastres naturais como sendo: 

 
A aplicação de políticas e estratégias de redução de riscos de desastres para 
evitar novos riscos de desastres, reduzir o risco existentes e gerenciar riscos 
residuais, contribuindo para o fortalecimento da resiliência e a redução de 
perdas de desastres. A redução do risco de desastre visa prevenir e reduzir 
os riscos existentes e gerenciar o risco residual, os quais contribuem para o 
fortalecimento da resiliência e, portanto, para a conquista do desenvolvimento 
sustentável (UNISDR, 2020).  

  

Segundo o UNDRR (2020), a gestão de riscos de desastres é o processo 

sistemático de uso de diretrizes administrativas, organizações e 

habilidades/capacidades operacionais para implementar estratégias, políticas e 

melhorar o enfrentamento; para diminuir os impactos adversos dos perigos e a 

possibilidade de desastres. Quando bem-sucedidos, os esforços de gestão de riscos 

de desastres visam reduzir os efeitos dos perigos, por meio de atividades e medidas 

relacionadas à  prevenção, mitigação e preparação. As ações que se encontram no 

conceito de gestão de risco de desastres estão alicerçadas em três atividades: 
prospectivas (antes dos desastres); corretivas (durante o desastre); compensatórias 

(depois do desastre) (UNDRR, 2020). Cada fase mencionada trata de buscar e 

implementar ações que irão possibilitar estratégias voltadas para G.R.D.N. No 

entanto, na bibliografia encontram-se outros conceitos a respeito da gestão de risco.  
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Segundo Luto Mirsky (2015, p. 44) o conceito de G.R.D.N é a soma: 

 
De esforços sistemática voltada à análise e gestão dos fatores causais dos 
desastres, o que inclui a redução do grau de exposição à ameaça, diminuição 
da vulnerabilidade da população e da propriedade, boa gestão do solo e meio 
ambiente, e melhoria preparação para desastres, para redução considerável 
de perdas causados por desastres, ambos vivem como bens sociais e 
econômicos comunidades ambientais e países (LUTO MIRSKY, 2015, p. 44). 

 
Outra conceituação é proposta por Cardona (1996) enfatizando que a gestão 

de risco de desastres inclui um amplo campo de atividades, as quais devem ser 

gerenciadas de maneira adequada e eficiente, como a formulação e execução de 

programas, planos e projetos relacionados aos desastres. Ainda segundo o autor: 

 
É importante mencionar que o gerenciamento de riscos de desastres deve 
ser entendido de uma maneira muito ampla, pois além de incluir aspectos 
relacionados à resposta e assistência de emergência, ele se relaciona com 
outros, como educação, pesquisa, tecnologia e planejamento em todas as 
suas modalidades: física, setorial, territorial, socioeconômica etc., que visam 
prevenir ou reduzir desastres (CARDONA, 1996, p. 1). 

  
 

Desse modo, as fases que integram o G.R.D.N são múltiplas (Figura 9) e, desta 

forma, o ciclo se concentram na organização territorial, buscando a gestão do evento 

mediante aos aspectos de emergência que atingiram determinada comunidade, além 

de ações que norteiam a prevenção e a redução de riscos.  

 



72 
 

FIGURA 9 - CICLO DA GESTÃO DE RISCOS DE DESASTRES NATURAIS 

 
FONTE: UNDRR (2020). 

 

Constata-se, portanto, que estão inclusos no ciclo de gestão de riscos, tais 

fases: respostas, reabilitação, recuperação, prevenção, mitigação e preparação, como 

destacado por Cardona (1996). Esses elementos devem compor os esforços que 

integram as políticas públicas, visando a diminuição dos riscos e da vulnerabilidade 

socioambiental, contribuindo para que os eventos não venham causar maiores danos. 

Para Cardona (1996) as ações de G.R.D.N estão alicerçadas em três fases: o antes, 

durante e após o evento, como destacado no Quadro 5 

.  
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QUADRO  5 - FASES DE GESTÃO DE RISCOS E DESASTRES NATURAIS 

 
FONTE: Adaptado de CARDONA (1996). 

 

As fases evidenciadas acima correspondem não só apenas a resposta aos 

danos provenientes dos desastres naturais, mas sim, engloba toda uma estratégia 

que antecede o evento buscando a prevenção, fundamentado na diminuição das 

vulnerabilidades socioambientais e exposição de comunidades aos riscos naturais. 

Desse modo, G.R.D.N se tornou uma ação que passou a ser debatida mundialmente, 

nas tentativas de redução dos riscos aos desastres naturais. Assim, a discussão à 

proposição de novas estratégias buscou formar novas diretrizes para serem 

viabilizadas e implementadas em forma de planos e projetos que visem diagnosticar 

os riscos aos desastres, com o objetivo de diminuí-los. Isso pode ser feito, por um 

lado, por ação antecipada, a qual busca impedir a geração de novos riscos, por 

exemplo, por meio da execução de planejamentos territoriais ou por melhores práticas 

de construção, contribuindo com a diminuição da exposição aos riscos aos desastres.  

Pode-se perceber um amplo debate a respeito da G.R.D.N em âmbito 

internacional, o que demonstra a preocupação e a importância que a gestão de risco 

passou a ter em virtude do aumento da recorrência dos desastres em diversos 

territórios. Além das discussões em âmbito internacional, é preciso destacar como os 
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organismos nacionais e comunidades científicas no país vêm abordando esse tema. 

No âmbito nacional, as tratativas dessa temática no Brasil enfatizam, em boa parte, o 

que foi evidenciado por Cardona (1996) como elementos essenciais que buscam 

promover as ações de G.R.D.N.  

No documento 

e defesa civil que tem como foco minimizar os efeitos negativos de desastres 

naturais, através de ações integradas entre sociedade civil, iniciativa privada, com 

mediante os esforços sistemáticos voltados à análise e à gestão dos fatores 

objetivo oferecer aos municípios brasileiros suporte para fortalecer o enfrentamento 

mediante aos desastres. Isso se torna necessário em virtude do crescimento de 

desastres que vêm ocorrendo dentro do território brasileiro, como enfatizado no Atlas 

Brasileiro de Desastres Naturais  1991 a 2012 (UFSC, 2013).  

O conceito fundamental da G.R.D.N busca enfatizar os riscos pré-existentes 

antes que possa se manifestar e tornar as comunidades mais suscetíveis aos 

desastres naturais. As discussões encontradas na literatura nacional são alicerçadas 

em três pilares: prevenção, mitigação e preparação. Dessa forma, há um consenso 

entre a comunidade científica em adotar em seu entendimento a contextualização que 

incorpora medidas fundamentadas nesses três pilares mencionados, como destacado 

no Quadro 6. 

 
QUADRO  6 - CONCEITOS NA BIBLIOGRAFIA NACIONAL DE G.R.D.N 

           
OBRA                            AUTOR                               CONCEITO 

 
Gestão de Riscos Noções 
Básicas em Proteção e 
Defesa Civil e em Gestão 
de Riscos. 

 

 
 

BRASIL (2017) 

Compreende o planejamento, a 
coordenação e a execução de 
ações e medidas preventivas 
destinadas a reduzir os riscos de 
desastres e evitar a instalação 
de novos riscos. 

 
 

Gestão de riscos de 
desastres. 

 

 
Universidade Federal de 
Santa Catarina-UFSC (2013) 

Gestão de Riscos de Desastres 
é um processo social complexo, 
cujo fim último é a redução ou 
previsão e controle permanente 
de riscos na sociedade. 

 
 
 

Gestão de Desastres e 
Ações de Recuperação 

 
 
 

FURTADO, J. R. (2014) 
 

Trata-se de um processo que 
requer planejamento, 
organização, direção e controle 
dirigido à efetiva redução de 
risco, com uma sólida base 

(continua) 



75 
 

  
 
 
 

institucional, integrando todas as 
etapas nas atividades de 
desenvolvimento sustentável do 
território. 

 
A gestão local de atenção 
básica e o processo de 
gestão de risco de 
desastres. In. Desastres 
Naturais para a atenção 
básica. 

 

 
 

ROCHA, V; ALPINO, T. M. A. 
(2016) 

 
 
 
 

A gestão de risco abrange um 
conjunto de ações que têm como 
finalidade prevenir, reduzir e 
controlar ao máximo os fatores 
de risco presentes na sociedade, 
para diminuir o impacto dos 
desastres. 

 
Eventos Climáticos 
extremos: inundação e 
gestão de riscos. In. 
Riscos Climáticos: 
vulnerabilidade e 
Resiliência Associados. 

 
HOFFMANN, T. C. P; 
MENDONÇA, F; GOUDARD, 
G, (2014) 

A gestão de risco configura-se 
como o conjunto de ações 
desenvolvidas pela sociedade 
para prevenção e minimização 
de impactos decorrentes de 
eventos extremos. 

 
Riesgos de desastres em 
Cuba por eventos 
meteorológicos. In Riscos 
Climáticos: 
vulnerabilidade e 
Resiliência Associados 

 
 
 

 
 

 
CHAPLIN, M.C; 
RODRIGUEZ, J.M.M (2014) 

 
A gestão de risco tem como 
objetivo prevenir, determinar 
vulnerabilidades, avaliar os 
riscos e possíveis afetados e 
controlar as medidas de 
preparação, proteção, 
evacuação e mitigação frente 
aos desastres. 

 
FONTE: O autor (2020). 

 
 

A gestão de riscos, nesse contexto, amplia seu campo de atuação, não 

estando mais focado apenas na gestão de desastres, mas buscando uma concepção 

de trabalho que resulte na identificação dos riscos para que os aspectos de 

preparação, prevenção e mitigação possam ser articulados adotando: 

 
O modelo de gestão que passa pela compreensão de que, principalmente em 
áreas urbanas, as áreas de risco foram se constituindo ao longo do tempo 
devido a fatores como migrações, dificuldade de acesso à moradia, falta de 
acesso a recursos técnicos e profissionais (BRASIL, 2017, p. 21). 

 
  

Esse modelo atual, tanto nacionalmente quanto internacionalmente, de focar 

na gestão de riscos e desastres naturais e não apenas na gestão dos desastres11 

(Quadro 7) teve mudanças a partir dos interesses de organizações internacionais, que 

passaram a entender que seria preciso implementar as ações de gestão com propósito 

 
11 
emergenciais, realizadas durante ou após o desastre, que visam ao socorro e à assistência da 

 

QUADRO 6  CONCEITOS NA BIBLIOGRAFIA NACIONAL DE G.R.D.N  

(conclusão) 
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de diminuir os riscos. 

 

QUADRO  7 - A EVOLUÇÃO DE GESTÃO DE RISCOS - DO FOCO NOS DESASTRES AO FOCO 
NA GESTÃO DE RISCOS 

FOCO NOS DESASTRES 
1950-1970 1970-1980 1980 1990 

Resposta Preparação e Resposta Ciclo dos Desastres 
Prevenção 

-DIRNDL 
- Atenção Mundial 

FOCO NO RISCOS 
1990 2000-2015 2005-2013 1990 

- La Red 
- Gestão de Risco 
-Vulnerabilidade 
global 

- Quadro de Ação de 
Hyogo 
- Redução de Risco de 
Desastres 

- Proteção Financeira 
- Planificação Pública 

- Gestão Integral 
dos riscos de 
desastres. 

FONTE: Adaptado de BRASIL (2017). 

 

Nas últimas décadas, tem se percebido uma maior preocupação em propor 

novas medidas que pudessem integrar as seguintes estratégias: proteção, preparação 

e prevenção, incorporando a gestão de riscos e a gestão de desastres, como 

destacado por EIRD (2004), UNISDR (2017). Dessa forma, a gestão de riscos e a 

gestão de desastres devem ser realizadas de forma articulada, para ampliar seu 

campo de atuação, maximizando esforços mediante aos desastres, como ilustrado na 

Figura 10.  

 
FIGURA 10 - AÇÕES QUE INCORPORAM A G.R.D.N E GESTÃO DE DESASTRES 

 
FONTE: FURTADO (2014). 
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Assim, busca-se uma concepção de trabalho que resulte na identificação dos 

riscos, para que os aspectos de preparação, prevenção e mitigação possam ser 

articulados, visando às ações de alerta, recuperação e resposta mediante às 

destruições. Esses esforços visam oferecer uma resposta aos danos provocados 

pelos desastres, com o propósito de atender as comunidades atingidas. É importante 

mencionar que, a gestão dos desastres acontece em diferentes níveis de atuação, em 

função das esferas (municipal, estadual e federal), associado com a magnitude do 

evento. Tanto no Brasil quanto internacionalmente, as prioridades da gestão dos 

desastres sempre foram as principais iniciativas a serem implementadas em caso da 

ocorrência de desastres, buscando atender os atingidos (FURTADO, 2014), (BRASIL, 

2017). Exemplo dessa nova perspectiva, foi o lançamento, realizado pela ONU, do 
12. Essa 

nova campanha fundamenta-se na necessidade de promoção de novas estratégias a 

nível local, com foco nos municípios a partir da implementação dos dez passos13, para 

se construir uma cidade resiliente por meio da G.R.D.N e gestão de desastres. 

 Tal estratégia justifica-se em virtude do aumento de desastres devido à 

exposição de comunidades aos riscos, contribuindo para um ambiente mais 

suscetível. Almeida (2010) destaca que: 

 
As mudanças ambientais globais (aquecimento global, efeito estufa, aumento 
do nível dos oceanos, aumento da frequência de fenômenos climáticos 
extremos, entre outros) que impõem ampla vulnerabilização e um crescente 

 
 

Desde o lançamento da campanha, diversas cidades espalhadas pelos 

continentes passaram a aderir e foram se adequando aos critérios que haviam sido 

estabelecidos pela UNISDR (2012), com o objetivo de alcançar a meta de cidades 

resilientes. Em 202114, cerca de 4.360 das cidades já haviam aderido à campanha, 

 
12 Essa campanha foi lançada na 2ª Conferência Mundial sobre Redução de Riscos de Desastres em 
2005 em Kobe/Japão, conhecida como Marco de Ação de Hyogo. O objetivo foi aumentar a resiliência 
das nações e das comunidades frente aos desastres naturais no período de 2005-2015 e alcançar para 
o ano de 2015 uma redução considerável das perdas que ocasionam os desastres (EIRD, 2016). 
 
13 Para ler na íntegra o documento, acesso o link: 
https://www.unisdr.org/files/26462_guiagestorespublicosweb.pdf. 
 
14 Maiores informações: https://www.unisdr.org/campaign/resilientcities/cities 
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distribuído em todos os continentes, como ilustrado na Figura 11.  

Desta forma, com a campanha cidades resilientes15, houve iniciativas de 

mobilização da classe política, enfatizando a importância para a cooperação visando 

à redução de risco de desastres alicerçados na gestão de riscos. Essa nova 

perspectiva, em promover estratégias que englobam G.R.D.N e gestão de desastres 

vem se tornando essencial para a redução de riscos e, também, aprimorando as ações 

de atendimento às vítimas e aos danos provenientes desses eventos. 

 
FIGURA 11 - DISTRIBUIÇÃO DE MUNICÍPIOS EM PAÍSES QUE ADERIRAM À CAMPANHA 

CIDADE RESILIENTE ATÉ 2021 

 
FONTE: UNISDR (2021). 

 

Para alcançar esses objetivos será necessário um grande esforço das nações 

para a implementação das ações, principalmente aquelas com menos capacidade 

técnica e que possuem um grau de vulnerabilidade socioambiental, particularmente 

dos países menos desenvolvidos, dos pequenos Estados insulares, dos países em 

desenvolvimento sem litoral e dos países africanos, bem como dos países de renda 

média que enfrentam desafios específicos (UNISDR, 2015).  

Em suma, pode-se constatar que a gestão de riscos e desastres naturais, vem 

sendo amplamente discutida com o objetivo de buscar minimizar os riscos existentes 

em comunidades, que possam se tornar suscetíveis aos desastres. No entanto, com 

o aumento de desastres, a gestão desses eventos passou a ser amplamente 

 
15 Os círculos com os números dentro representam o total dos municípios que estão participando da 
campanha Cidades Resilientes.  
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incorporada ao modelo de prevenção como uma estratégia que poderá contribuir para 

o rescaldo mediante aos danos, contribuindo para a resiliência de comunidades 

atingidas.  

 

2.4 O TURISMO E A GESTÃO DE RISCOS E DESASTRES NATURAIS 

 
O turismo vem turistificando territórios, principalmente os que detêm inúmeras 

belezas naturais e/ou culturais. Essa prática se tornou uma opção para muitos locais 

que possuíam essas características, visando a dimensão econômica, constituindo-se 

em uma alternativa para desenvolvimento local, como enfatizam Leite (2008), Cabrita 

(2012), Taveira (2016). Deste modo, o território turístico se dá a partir do momento em 

que as dinâmicas são estabelecidas e passam a provocar alterações em função do 

desenvolvimento da prática social e econômica devido ao início das atividades 

turísticas e, desta forma, o território se constitui como atrativo turístico, possuindo uma 

 na apropriação 

dos lugares e espaços em decorrência dos recursos naturais existentes e visa 

transformá-los em demanda turística destinando-os ao mercado visando o consumo 

dos turistas. 

O processo de turistificação está associado à capacidade do turismo de se 

desenvolver e introduzir no território um sistema de objetos e práticas que promovem 

a sua (re)funcionalização. A expansão da função turística nas dinâmicas do território, 

reflete-se nos lugares ao nível da sua forma espacial e das práticas sociais que neles 

se desenrolam (LEITE, 2008). Para Fratucci (2014) é a partir dele  o território- que 

os agentes sociais do turismo produzem seus processos de turistificação que resultam 

em territórios turísticos, os quais se revelam como destinos turísticos. 

O geó

 por uma abordagem científica do turismo16

enfatizando a respeito do processo de turistificação, no qual apresenta três fontes que 

corrobora o início desse fenômeno, a saber:  

 
16 Turismo e geografia: reflexões teórica
organizado por Adyr A. B. Rodrigues, publicado em 1999. 
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 Os turistas estão na origem do turismo, pois estes promovem o 

desenvolvimento de lugares turísticos; 

 O mercado como segunda fonte de criação de lugares turísticos; que 

tem na origem a concepção e na colocação de produtos turísticos, e não mais, 

priorizando as práticas turísticas. 

 Planejadores e promotores territoriais que tratam de iniciativas locais, 

regionais ou mesmo nacionais. Estas iniciativas explicitam características comuns de 

serem fundamentalmente ligadas a um lugar, ou seja, focando o desenvolvimento 

local.  

A análise de Knafou (1999) enfatiza como acontece a turistificação do território 

e quais são as características que estão inseridas nesse fenômeno. Diante disso, 

destaca-se que, a partir dessas fontes, a turistificação acaba inserindo diversos 

processos e práticas sociais e econômicas, tendo o tripé  turistas, mercado e 

planejadores/promotores. Essa categoria conceitual da ciência geográfica  território 

-, tem na organização do espaço sua origem e nas relações de poder, é indispensável 

para o entendimento do processo de turistificação, uma vez que, o espaço apropriado 

para fins turísticos resultam em determinado território (turístico) por meio desse 

processo gerenciado por diversos atores (capital privado, poder público, turistas e 

residentes) (TAVEIRA, 2016).  

Dessa forma, tais atores como mencionado acima, vêm contribuindo para que 

a turistificação seja mais acentuada, fazendo com que muitos territórios se constituam 

como destinos turísticos. Essa prática se tornou corriqueira na medida em que o 

turismo foi crescendo, principalmente devido aos aspectos mercadológicos. Mediante 

a isso, o fenômeno da turistificação passou a comprometer diversos territórios que 

não tinham o turismo como uma prática social e devido às suas características 

peculiares tornou-se rota indispensável para novos visitantes e, principalmente, com 

a implementação de infraestrutura básica. Devido a essas condições, os territórios 

turísticos passaram a exercer enorme pressão no ambiente, onde em sua maioria não 

haviam planejamento adequado, tornando-se um grande problema para a dimensão 

ambiental.  

Para Fratucci (2014) essa visão, ainda hoje hegemônica, que vê o turismo 

apenas pelo prisma economicista, impede que o seu desenvolvimento contribua 

plenamente para um processo sustentável gerador de melhorias na qualidade de vida 
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das sociedades envolvidas, sejam elas receptoras ou emissoras de visitantes. Desse 

modo, as políticas públicas propostas para o turismo têm deixado de lado as demais 

dimensões do fenômeno, especialmente aquela relacionada com sua espacialidade 

(FRATUCCI, 2014). Assim, com a grande demanda de turistas, se tornou um desafio 

para a atividade equilibrar-se entre o crescimento de turistas com a questão dos 

aspectos que norteiam a degradação do ambiente.  

Nessa perspectiva, as mudanças ambientais ocorridas passaram a afetar 

diretamente o turismo, especialmente os territórios que tiveram um processo 

extremamente degradado devido ao desenvolvimento da atividade. Diante disso, 

destinos turísticos (CALGARO; LLOYD; DOMINEY-HOWES, 2013), (BECKEN, 

HUGHEY, 2013) tornaram-se expostos e vulneráveis devido a condições físicas, 

associadas com os riscos naturais - Geológico- Atmosférico- Hidrológico- atrelados 

com aspectos, tais como: (i) ausência de capacidade adaptativa -  incapacidade de 

resiliência; (ii) falta de estratégias e planejamento fundamentada na gestão de riscos; 

(iii) localização física desses destinos, podendo estar exposto a desastres naturais; 

(iv) exploração dos recursos existentes no local; (v) exposição de ativos, da população 

local e turistas; (vi) influência das mudanças climáticas globais. Além dos pontos 

elencados acima, é possível evidenciar outros agentes que contribuem para que um 

destino turístico possa se tornar vulnerável, como destacado na Figura 12.  

Essa crescente de destinos turísticos com vulnerabilidade  com grande ênfase 

para os costeiros - vêm sendo discutido amplamente pela comunidade científica (TSAI 

et al., 2011), (CALGARO; LLOYD; HOWESA, 2013), (TSAI, CHEN, 2010), (ÁLVAREZ 

DE LA TORRE, RODRÍGUEZ-TOUBES, 2013), (BECKEN  et al., 2014), devido a 

fatores naturais e antrópicos, associados com as mudanças climáticas que podem 

promover sérios danos para  a atividade. Com isso, os desastres naturais foram 

reconhecidos por órgãos e entidades do setor, como a Organização Mundial do 

Turismo  OMT, entre outros, como um grande desafio para o desenvolvimento 

satisfatório do turismo.  

  

 

 

 

 

 



82 
 

FIGURA 12 - ELEMENTOS DE INTEGRAM A VULNERABILIDADE EM DESTINOS TURÍSTICOS 

 
FONTE: Adaptado de CALGARO; LLOYD; DOMINEY-HOWES (2013). 

 

A interação entre os elementos que integram a vulnerabilidade dos destinos, 

passou a expor centenas de turistas aos riscos naturais em função das condicionantes 

encontradas nesses locais, como mencionadas acima. O processo de turistificação 

contribuiu para que muitos territórios fossem destinados ao mercado global do turismo. 

Essa tendência geralmente não leva em consideração as condições físicas em relação 

aos riscos e vulnerabilidade socioambientais existentes, nem os demais elementos 

que podem contribuir para tal questão. 

Portanto, os segmentos turísticos foram se estabelecendo e contribuindo para 

a formação de destinos turísticos sem levar em consideração essas características. 

Esses destinos encontram-se localizados em locais extremamente expostos aos 

riscos naturais e suscetíveis a desastres colocando em perigo o setor (BECKEN, 

HUGHEY, 2013), como por exemplo, destinos que se encontram em áreas de 

frequentes abalos sísmicos, ocasionando terremotos (TSAI; CHEN, 2011), (RIJAL, 
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2016), e Tsunamis (SHARPLEY, 2005), (KELMAN et al., 2008), (JAYASINGHE, 

SELVANATHAN, SELVANATHAN, 2021) ou destinos localizados em bacias 

hidrográficas com histórico de enchentes, alagamentos e deslizamentos de terras 

(GUZZETTI; STARK; SALVATTI, 2005), (ZUCCO, MAGALHÃES, MORETTI, 2011), 

(ROCHA, 2015), (VILA; TOUBES; FRAIZ BREA, 2019), (ZHANG et al., 2021) e, 

destinos costeiros que sofrem com fenômenos climáticos - tornado; ciclones; furacões 

(SONMEZ, BACHMAN, 1992), (OMT, 1998), (MARCELL, CHACKO, 2008), 

(SANTOS-LACUEVA; CLAVÉ; SALADIÉ, 2017). Essa tendência pode ser evidenciada 

no Quadro 8, sobre um breve levantamento bibliográfico dos quais são os riscos 

naturais e as tipologias de desastres naturais que estão afetando destinos turísticos 

devido ao nível de exposição17.  

 
QUADRO  8 - LEVANTAMENTO DE ESTUDOS SOBRE RISCOS NATURAIS EM DESTINO 

TURÍSTICOS          

Tipos de 
Riscos 

Naturais 

Tipologia do 
Desastre 

Destinos 
Turísticos 

Referência 

 
Hidrológico / 
Biológico 

 
Erupção e 
Incêndio 
Florestal 

Monte St. 
Helens-
Washington; 
Kootenay, 
Columbia 
Britânica. 

MURPHY, P.E.; BAYLEY; R. 
(1989) 

Atmosférico Furacão  NEAL, D. M; POTTORFF, S. M. (1994) 
Geológico Tsunami Maldivas CARLSEN, J. C; HUGHES, M. (2008) 

Geológico Tsunami Tailândia COHEN, E. (2005) 
Biológico Incêndio 

Florestal 
Victoria- 
Austrália 

CIOCCIO, L; MICHAEL, E. J. (2007) 

Geológico Terremoto Taiwan HUANG, YC; TSENG, YP; PETRICK, 
JF (2008) 

Atmosférico Furacão Nova Orleans-
E.U.A 

MARCELL, M. H; CHACKO, E. H 
(2008) 

Geológico Terremoto Taiwan TSAI, C. H; CHEN, C.W (2010) 
 
Hidrológico 

Inundação Carlisle - 
Inglaterra 

CHANG, K. (2009) 

Hidrológico Inundação Kota Tinggi- 
Malásia 

HAMZAH, A. (et al., 2012) 

Hidrológico Inundação Queensland- 
Austrália 

RITCHIE, B; MAIR, J; WALTERS 
(2015) 

 
17 Não é pretensão trazer todos os estudos realizados a partir da ocorrência de desastres naturais em 
destinos turísticos, visto a quantidade de estudo existentes em âmbito internacional. Mas demonstrar 
que os eventos vêm atingindo territórios turísticos em diferentes países, se tornando frequentes. 

(continua) 
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Hidrológico Inundação Tailândia GHADERI, Z; MAT SOM, A. P; 
HENDERSON, J. C. (2015) 

 
Geológico 

Terremoto Bali e 
Yogyakarta 
Indonésia 

RINDRA SIH, E. (2018) 

 
 
Geológico 

 
Terremoto 

 
North 
Canterbury, 
Nova Zelândia 

FOUNTAIN, J; CRADOCK HENRY, N. 
(2020) 

 
Geológico 

Terremoto Kumamoto no 
Japão 
 
 

CHAN, C. S;  NOZU, K; CHEUNG, L. ( 
2019) 

 

FONTE: O autor (2021).  

 

Como pode ser observado, há uma diversidade de riscos naturais que estão 

contribuindo para a ocorrência de desastres naturais, impactando severamente tais 

localidades em diversos países. Isso corrobora que destinos turísticos estão 

localizados em áreas vulneráveis, devido à exposição, além dos prejuízos em 

nhecem 

dessas ocorrências são graves, particularmente quando muitas das áreas afetadas 

são fortemente dependentes do turismo, expondo-o e colocando em perigo a 

vitalidade econômica local e regional. Assim, os desastres naturais podem constituir 

um fator prejudicial para o desenvolvimento do setor do turismo, dependendo da 

dimensão dos impactos negativos e da capacidade de resiliência desse destino. No 

entanto, é preciso salientar que a ocorrência dos desastres não acontece 

isoladamente, mas estão associados com práticas ambientais equivocadas, 

provocados pela ação antrópica. 

De acordo com Ruan, Li, Liu ( 2017) e Jin, Qi, Bao  (2019) é provável que o 

impacto de um desastre afeta o turismo diretamente no país de destino, mas também 

devem ser consideradas as consequências indiretas das viagens na área afetada18. 

Os danos dos desastres no turismo podem ser complexos, dependendo da natureza, 

magnitude e escala (CASTRO, 1999), (BACKER; RITCHIE, 2017). De fato, esses 

eventos e outros tipos de crise que atingem o turismo (por exemplo, epidemias, 

 
18As perdas diretas e indiretas distinguem-se entre as perdas imediatas e as retardadas, como 
resultado de um desastre. As perdas diretas referem-se ao impacto físico ou estrutural causado pelo 
desastre, como a destruição da infraestrutura causada pela força de ventos fortes, enchentes ou 
tremores no solo. Os efeitos indiretos são os resultados subsequentes ou secundários da destruição 
inicial, como perdas pela interrupção de atividades econômicas (UNDRR, 2022). 

QUADRO 8  LEVANTAMENTO DE ESTUDOS SOBRE RISCOS NATURAIS EM 
DESTINO TURÍSTICOS  

(conclusão) 
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conflitos e poluição ambiental) podem provocar redução das visitas em áreas afetadas 

(MADITINOS; VASSILIADIS, 2008), (BHATI, UPADHYAYA, SHARMA, 2016), 

(BHATTARAI, 2017). Isso se aplica integralmente ao turismo, pois uma crise pode 

prejudicar tanto as viagens de turistas estrangeiros como de visitantes domésticos 

(ROSSELLÓ, BECKEN, GALLEGO, 2020). O impacto dos desastres naturais, em um 

destino turístico, é difícil de prever, pois depende da natureza, magnitude e escala do 

evento (BACKER; RITCHIE, 2017), (RITCHIE; JIANG, 2019).  

Pode-se mencionar exemplos de destinos turísticos que se encontram em área 

vulnerável e/ou exposta aos desastres, ou já que sofreram com eventos de grande 

intensidade, provocando danos por inundações, enchentes e/ou deslizamentos de 

terra, ciclones, terremotos, entre outros fenômenos. No Vietnã, na província de Quang 

Ngai esse destino vem sofrendo intensamente com as enchentes, sendo que em 2003 

e 2009 tiveram um dos piores desastres, em função das características hidrológicas e 

físicas da região (TU VU; RANZI, 2017). De acordo com os autores: 

 
As causas das inundações são principalmente decorrentes do excesso de 
rios, especialmente o rio Tra Khuc, que em função das fortes chuvas e 
também devido à maior exposição da construção de uma série de edifícios 
industriais sem melhoria da drenagem, rede e proteção contra inundações 
contribuiu para os impactos do desastre (TU VU; RANZI, 2017, p. 7). 

 
 

Por fim, vale mencionar o desastre que aconteceu no destino turístico do Nepal, 

em especial em Kathmandu. Em 2015, o país foi atingido fortemente por um tremor 

de terra, provocando destruição quase total da localidade19, como destaca Rijal 

(2016). Como enfatizam Bhattarai (2017), Thapa (2018), o terremoto de Gorkha mais 

destrutivo com magnitude de 7,8, na escala Richter e seus tremores secundários, 

causaram um alto número de vítimas  9.000 mortes e mais de 22.000 feridos -, com 

danos aproximadamente de 7.500 mil de casas foram danificadas, acumulando 

perdas monetárias de 7 bilhões em dólares americanos no Nepal. Após o principal 

choque, foi seguido por 553 terremotos de magnitude local maior que 4,0 nos 

 
19 No estudo de Dili 
o autor faz uma análise do processo histórico de ocorrência de terremotos no Nepal a partir da 
disponibilidade de dados e sua sistematização. No presente estudo, o autor constatou que houve um 
aumento considerável em terremotos, entre o período analisado de 1964 a 2015, contabilizando um 
total de 902 terremotos com ondas de superfície magnitude igual ou superior a 4,0 (779 terremotos 
entre magnitude 4,0 e 4,9, 102 terremotos entre magnitude 5,0 e 5,9, 20 terremotos entre magnitude 
6,0e 6,9, e um terremoto entre magnitude 7,0 e 7,9). Isso demonstra que o destino do Nepal é 
extremamente vulnerável a riscos naturais  geológicos-, colocando em perigo tanto a comunidade 
local, quanto os turistas. 
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primeiros 45 dias (BHATTARAI, 2017).  

No destino de Kathmandu, o turismo foi fortemente prejudicada devido aos 

tremores de terra, já que a cidade é considerado destino receptor em função aos 

aspectos culturais, sendo considerada patrimônio mundial pela Unesco, além de 

possuir a maior montanha, o Himalaia, sendo extremamente requisitada pelos turistas 

e especialistas em escalada, como destaca Rijal (2016), Bhattarai (2017). Analisando 

os estudos de Bhattarai (2017) e Rijal (2016) sobre os impactos provenientes do 

terremoto que afetaram o turismo ocasionando danos econômicos e sociais no Nepal, 

pode-se mencionar graves prejuízos ao país, a saber:  

 Muitas empresas de viagens tiveram cancelamentos de reservas feitas 

por turistas que iriam visitar o Nepal; 

 Mais de 90% das reservas em hotéis foram canceladas. O cancelamento 

fez com que essas empresas entrassem em prejuízo e até mesmo colapso;  

 Muitas das empresas fecharam por falta de turistas e tiveram dificuldade 

para reabrir o negócio devido à falta de capital e mão de obra; 

 O número de turistas caiu vertiginosamente e as atividades turísticas 

estavam em nível zero, exceto para as pessoas que vinham com objetivo de ajudar; 

  A atividade do turismo sofreu grandes perdas com o desastre. A 

promoção de publicidade falsa pela mídia internacional sobre as condições de 

segurança também ajudaram a diminuir o fluxo de turistas no Nepal; 

 Após o terremoto, todos os voos turísticos de entrada foram cancelados 

e todos os turistas no Nepal retornaram ao seu país de origem,o que causou uma 

grande perda no negócio do turismo no país; e 

 Muitos hotéis foram perdidos e muitas pessoas perderam o emprego e 

a forma de ganhar a vida. Hotéis no Vale de Kathmandu e na cidade de Pokhara 

tiveram ocupação zero após um terremoto. 

Esses exemplos demonstram que vários destinos estão sofrendo com esse 

fenômeno, causando enormes danos e prejuízos para a atividade. Destinos turísticos 

que são afetados por desastres, fazem com que as preocupações com os impactos 

sobre o setor do turismo cresçam em virtude da importância econômica. Como 

destacado no exemplo de Kathmandu, quando um destino turístico é afetado por 

desastres naturais, pode provocar uma série de entraves para a entrada dos turistas 

nos destinos e, desta forma, a quantidade de visitantes pode cair vertiginosamente, 
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limitando o acesso dos turistas aos atrativos (naturais e culturais) e da infraestrutura 

que compõem as Atividades Características do Turismo- ACTs20, promovendo 

significativas quedas na arrecadação, como evidenciado por Ghaderi; Mat Som; 

Henderson (2015), Rijal (2016), Bhattarai (2017). Dessa forma, dependendo da 

intensidade e magnitude do evento, a infraestrutura pode ser severamente 

prejudicada, refletindo negativamente nas seguintes ACTs, a saber: 

 Hotéis e Pousadas; 

 Bares e Restaurantes; 

 Transporte rodoviário; 

 Transporte aéreo;  

 Outros transportes e serviços auxiliares dos transportes;  

 Atividades de agências e organizadores de viagens;  

 Aluguel de bens móveis; e 

 Atividades recreativas, culturais e desportivas. 

 

Segundo Rosselló, Becken, Gallego ( The 

effects of natural disasters on international tourism: a global analysis autores 

enfatizam que a diminuição da entrada de turistas afeta diretamente o desempenho 

do turismo, especialmente em países onde o setor turístico é um dos principais 

contribuintes para a economia nacional e as receitas fiscais. Os autores salientam 

que: 

(ROSSELLÓ; BECKEN; GALLEGO, 2020, p. 8).  

Todavia, devido ao impacto negativo, os desastres naturais também podem 

oferecer uma nova oportunidade focando na gestão de riscos no turismo, pois  quando 

um destino é atingido por um desastre, a crise pode oferecer oportunidades valiosas 

para se buscar compreender a dinâmica da situação desencadeada pelo evento e o 

papel das principais partes interessadas na gestão de crises e na recuperação pós-

desastre. Alguns autores Laws; Prideaux (2005) e Gurtner (2016) destacam ser 

necessária a realização de um processo de adaptação às novas situações de crise, 

 
20 Segundo IBGE (2012), a classificação de uma atividade econômica como característica de turismo 
se faz a partir da identificação, em sua produção principal, de produtos classificados como 
característicos do turismo, isto é, produtos de potencial consumo dos visitantes. 
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como lições aprendidas, positivas e negativas, e que  devem continuar sendo 

documentadas e avaliadas visando orientar e melhorar a capacidade na gestão de 

crises e a redução de riscos de desastres para qualquer destino turístico. 
Dentro disso, as condições pré-estabelecidas de riscos e vulnerabilidades dos 

destinos turísticos se tornaram uma grande preocupação para os gestores, devido à 

importância para economias locais e regionais, principalmente para os territórios 

turistificados, que são consolidados e que possuem histórico e recorrência de 

desastres. Neste contexto, em razão da importância econômica do turismo, a 

academia, principalmente em âmbito internacional, passou a discutir sobre esse tema, 

buscando promover estudos que pudessem enfatizar a importância do planejamento, 

a gestão na diminuição de riscos e crises21 em destinos turísticos, como enfatizam 

Faulkner (2001), Dryer (2005), Ritchie (2008), Maditinos; Vassiliadis (2008), Hystad; 

Keller (2008), Toubes; Fraiz Brea (2012), Robertson (et al.,2006) entre outros.  

Diversos estudos publicados nas últimas décadas, Murphy, Bailey (1989), Neal; 

Pottorff (1994), Cioccio; Michael (2007), Carlsen; Hughes (2008), Huang; Tseng; 

Petrick (2008), Marcell; Chacko (2008), Ghaderi; Mat Som (2015), Indra Sih (2018), 

Fountain; Craddock-Henry (2020) tiveram como propósito  evidenciar e analisar os 

danos relacionados aos desastres naturais em destinos turísticos, além de promover 

o debate a respeito da importância de se estabelecer planos e estratégias que 

nortearão ações com a implementação da gestão de riscos em localidades turísticas 

que resguardavam o turismo mediante ao aumento dos desastres naturais. As 

publicações promovidas por diversos cientistas, traz uma preocupação a respeito do 

aumento dos riscos e das vulnerabilidades em áreas turísticas. 

Como resultado dessa nova perspectiva, organismos internacionais 

perceberam a importância em promover ações e estratégias de gestão que 

buscassem maior resiliência aos destinos turísticos mediante a danos provenientes 

de desastres naturais. E, dessa forma, passaram a publicar vários relatórios, modelos 

e kits de ferramentas para ajudar a atividade a se preparar e, responder às crises e 

 
21 A crise é entendida como uma situação perigosa e extraordinária em que uma decisão precisa ser 
tomada sob pressão exercida pelo fator tempo. A crise é vista como uma mudança decisiva em 
variáveis importantes que oferecem perigo ou destroem parte ou mesmo todo o sistema (GLAESSER, 
2008).  
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aos desastres, saber22:  

 Redução de risco de desastres: um kit de ferramentas para destinos 

turísticos - exemplos práticos de assentamentos costeiros na Ásia23, elaborado pelo 

Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente  PNUMA e Aliança Caribenha 

para o turismo sustentável-CAST (HEILEMAN et al., 2009); e 

 Gestão de risco de desastres para destinos costeiros - Respondendo às 

mudanças climáticas. Um guia prático para tomadores de decisão24, produzido em 

parceria entre Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente  PNUMA e 

Aliança Caribenha para o turismo sustentável-CAST (SHURLAND; DE JONG, 2008). 

Em termos de gestão de riscos, a principal estratégia é criar resiliência aos 

desastres nos destinos turísticos, na forma de atividades de focam na gestão e 

redução de riscos  incluindo análises estruturais que investigam fatores operacionais 

e de serviço de todas as perspectivas de perigos  e a preparação em caso de novos 

eventos (BROWN et al., 2017). Para Murphy e Bayley (1989) os desastres de impacto 

repentino, como tsunamis e incêndios florestais, ocorrem rapidamente, com pouco ou 

nenhum aviso. Este tipo de evento requer diferentes medidas de preparação e 

socorro. No entanto, outros tipos de desastres vêm sendo cada vez mais frequentes25, 

principalmente em territórios onde os riscos se tornam iminentes e, quando não há 

 
22 Com o objetivo de embasar essa afirmação, foi mencionado apenas dois exemplos de relatórios. No 
entanto, existem outros estudos, relatórios técnicos e propostas que focam na gestão de riscos na 
atividade do turismo que serão apresentadas posteriormente. 
23 Este kit de ferramentas foi desenvolvido para divulgar a experiência do projeto e permitir sua 
replicação em outros destinos turísticos. Ele foi projetado para os municípios locais e para os vários 
atores envolvidos no planejamento e resposta a emergências em destinos. O kit de ferramentas inclui 
informações relacionadas às várias etapas que precisam ser realizadas, desde a avaliação preliminar 
até a capacitação, prevenção de desastres e planejamento de preparação, para comunicar e 
disseminar informações-chave (HEILEMAN et al., 2009). Para ler o documento na íntegra, acesse: 
<https://www.preventionweb.net/files/13875_DTIx1116xPADisasterRiskReductioninA.pdf>.  
 
24 Esse manual foi, portanto, concebido como uma ferramenta importante para os planejadores e 
gerentes que requerem orientação sob medida para melhorar a resiliência da costa de destinos 
turísticos a desastres climáticos induzidos pelo clima. Sua orientação para o turismo costeiro é 
principalmente devido ao tamanho e à popularidade da planta de turismo que já existe nas áreas 
costeiras; o surto de desenvolvimento de novos e grandes resorts e a incessante demanda por imóveis 
valorizados na costa; e os elevados riscos que recorrem destinos e comunidades são suscetíveis de 
enfrentar eventos induzidos pelo clima (SHURLAND; DE JONG, 2008). Para acessar o documento na 
íntegra, acesse: <https://www.onecaribbean.org/wp-content/uploads/Disaster-Risk-Management-
Coastal-Tourism-UNEP-CAST.pdf>. 
 
25 Pode-se destacar outros eventos danosos para o setor do turismo, tais como: Terremotos, Ciclones 
Tropicais, Tempestades, Inundações e Avalanches, deslizamentos, como destaca OUT (1998). 
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uma cultura de gestão por parte das autoridades locais e da comunidade, aplicada ao 

turismo. Esse fato pode ser, para muitos países, um desafio para a criação de um 

destino turístico resiliente, com uma sólida reputação na gestão dos desastres, como 

destaca PNUMA (2008). 

Portanto, esses estudos contribuem para promover estratégias que busquem 

implementar medidas para o fortalecimento do turismo para destinos que estão sendo 

afetados severamente e, almejam resguardar o desenvolvimento socioeconômico de 

regiões, principalmente quando há vulnerabilidade socioambiental e riscos, estando 

associado com histórico e/ou recorrência de desastres, como destaca Ritchie (2008), 

Huang; Tseng; Petrick (2008), WTO (1998). Para Simpson (et al., 2008) é necessário 

aumentar a resiliência do turismo aos riscos naturais, a fim de garantir que ele seja 

capaz de se recuperar efetivamente de desastres naturais quando eles ocorrem. A 

atividade precisa estar integrada à gestão de riscos naturais em toda a sua estrutura 

operacional. Embora tenham sido tomadas precauções básicas com riscos naturais 

que ocorrem regularmente, é preciso fazer muito mais com desastres naturais 

(MURPHY; BAILEY, 1989). 

Essa preocupação justifica-se em virtude do turismo ter se tornado amplo, 

necessitando da implementação de estratégias que possam subsidiar orientação aos 

possíveis riscos a fenômenos naturais nos territórios turistificados, sendo que os 

turistas geralmente são os que correm maiores riscos mediante a ocorrência de 

eventos adversos. Para Maditinos e Vassiliadis (2008) a prevenção e gestão de 

desastres deve ser uma parte essencial do plano de gestão turística para qualquer 

destino. As questões que envolvem o gerenciamento dos desastres sobre o setor do 

turismo nas políticas públicas podem se tornar um fator determinante para o sucesso 

ou o fracasso de certas localidades turísticas.   

De acordo com Ritchie (2008): 

 
A necessidade de planejamento e gestão de desastres surge quando um 
desastre ocorre mediante há alguns fenômenos naturais ou ação humana 
externa (como inundações, ciclones, terremotos, incêndios ou ameaças de 
biossegurança (RITCHIE, 2008, p. 318). 

 

A redução do risco de desastres relacionada aos esforços para adaptação às 

mudanças climáticas e melhoria das condições de vida são, sem dúvida, um dos 

principais desafios globais de hoje. Essa problemática não se tornou restrita apenas 
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à comunidade internacional de cientistas. Em virtude do crescimento do número de 

desastres naturais, diversas organizações internacionais passaram a discutir a gestão 

e a redução de riscos de desastres em áreas turísticas, como destacado pela 

Organização Mundial do Turismo - OMT (1998), United Nations Environment 

Programme- Unep (2008), Caribbean Tourism Organization - CTO (2008), entre 

outras.  
Diante dessa nova realidade de buscar alternativas para nortear a redução e 

gestão de risco e, principalmente, a partir da década de 1990, onde as iniciativas 

destinado, 

exclusivamente, para a adoção de estratégias para o enfrentamento dos danos 

provocados pelos desastres naturais em destinos  turísticos (OMT, 1998). O estudo 

busca demonstrar para planejadores, operadores turísticos, gerentes de resorts e 

outros envolvidos no setor do turismo exatamente como os riscos naturais em áreas 

turísticas podem ser reduzidos e seus impactos mitigados. Segundo OMT (1998), isso 

se torna necessário em razão do desenvolvimento turístico ser localizado em áreas 

suscetíveis e de serem expostas aos desastres naturais, como em áreas costeiras, 

vales fluviais e regiões montanhosas. Além disso, o documento busca promover ações 

para evitar que os turistas sejam vítimas de um desastre natural e, consequentemente, 

evitando que o destino possa sofrer impacto negativo em sua imagem. 

A publicação aborda cinco categorias de fenômenos naturais mais recorrentes, 

tais como: 

 Ciclones tropicais (incluindo furacões e tufões);  

 Tempestades; 

 Inundações, incluindo inundações costeiras, estuarinas e fluviais; 

 Avalanches; e 

 Terremotos. 

O documento reflete a preocupação expressa na AGENDA 21, adotada, em 

junho de 1992, pela Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e 

Desenvolvimento, onde os países não devem apenas avisar uns aos outros sobre 

desastres naturais que podem afetar turistas ou áreas turísticas, mas devem oferecer 

assistência por meio de tecnologia apropriada para criar a cultura da prevenção de 
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desastres e programas de preparação (OMT, 1998). Com base nesse documento, as 

estratégias de ações se pautaram na gestão de riscos, visando elaboração de 

medidas que pudessem contribuir na minimização dos danos provenientes dos 

desastres naturais, principalmente naqueles territórios turísticos que se encontram 

frágeis. É importante destacar que tal documento não faz menção a outros tipos de 

crises, tais como guerras, pandemias e conflitos por territórios. Em decorrência desse 

panorama, organizações como a ONU (Organizações das Nações Unidas) e OMT 

(Organização Mundial do Turismo) promoveram encontros e estudos com o objetivo 

de oferecer subsídios para a redução e gestão de riscos, devido ao aumento desses 

fenômenos, buscando estabelecer estratégias que pudessem contribuir para a 

resiliência. 

Mediante a esse cenário, em 2008, na 84ª Sessão do Conselho Executivo da 

Organização Mundial do Turismo/OMT, foi aprovada a criação do Tourism Resilience 

Committee/TRC, uma plataforma para compartilhar informações e melhores práticas 

sobre crises e seu impacto no setor.  A primeira reunião do TRC, realizada em 28 de 

janeiro de 2009, em Madri, Espanha, resultou em um acordo sobre a necessidade dos 

seguintes pontos: cooperação entre as partes interessadas; melhora na coleta e 

análise de dados; e o alinhamento da resposta às crises econômicas e às mudanças 

climáticas (UNWTO, 2009). 

As ações do TRC estão alinhadas com o documento elaborado pela 

indicações básicas para a construção de cidades resilientes (UNISDR, 2012). A 

prioridade apontada no referido documento diz respeito, principalmente, à atuação 

governamental no sentido de reduzir os riscos associados aos desastres/catástrofes 

ambientais, tais como: tsunamis, inundações, secas, tornados, terremotos e furacões. 

A plataforma está formatada para atender os gestores públicos, objetivando apoiar 

decisões na preparação e na implementação de ações baseadas na resiliência para 

reduzir os riscos de desastres.  

Outro exemplo de esforços que estão canalizados para discutir a gestão de 

riscos e desastres no setor do turismo, a nível global, é o documento produzido pela 

Unidas para a consulta que levou à Terceira Conferência Mundial das Nações Unidas 

- (WCDR). O documento alinhado com o 
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Marco de Sendai, estabelece algumas ações necessárias para a implementação da 

gestão de riscos, visando adotar estratégias, levando em consideração o potencial e 

seu crescimento constante. Desse modo, a inclusão do turismo nas estruturas e 

processos de emergência contribuirão para aumentar a resiliência e a capacidade de 

lidar com choques externos (ONU, 2014). 

Esse documento oferece recomendações com o objetivo de abordar a gestão 

de risco de desastres no turismo, dentro da estrutura Marco de Sendai, tais como:  

  Fatores para a integração da redução do risco de desastres no setor;  

 Recomendações para lidar com o risco de desastres no turismo, na 

estrutura pós-2015, para redução do risco de desastres; 

 Medir o risco de desastres; e 

  Lista de agências que contribuem e uma breve descrição do 

compromisso institucional (ONU, 2014, p. 4). 

Neste contexto, considerando que o tema é uma reivindicação internacional, 

como abordado anteriormente, as preocupações inerentes à gestão dos desastres 

naturais, em destinos turísticos, estão sendo canalizados para buscar uma 

perspectiva de um turismo mais resiliente e seguro, em vista dos riscos naturais, fato 

que vem sendo discutido mediante aos esforços acadêmicos e institucionais que 

visem responder aos desafios da gestão de riscos. Para Rosselló, Becken, Gallego 

(2020) restabelecer as percepções do público sobre segurança e atratividade após 

um desastre é crucial para atrair e tranquilizar os visitantes em potencial para viajarem 

para o destino e, ao fazer isso, ajuda a área afetada a recuperar a funcionalidade e a 

recuperação economia. 

É possível perceber que, em âmbito internacional, a gestão de riscos e 

mitigação de desastres estão atraindo cada vez mais atenção nas pesquisas sobre 

turismo, como enfatiza Rosselló, Becken, Gallego (2020). Portanto, uma série de 

estudos vêm sendo realizados de forma descentralizada pelos cinco continentes, a 

fim de debater estratégias e ações necessárias para serem implementadas. A partir 

do exposto, é pertinente destacar alguns estudos elaborados por organizações 

internacionais, tais como:  
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 Centro Internacional da APEC para Turismo Sustentável (IST). Gestão 

de riscos no turismo: um guia confiável para a gestão de crises no turismo, (2006)26.  

 

Contribuição: Fornecer aos membros do turismo na Ásia, no Pacífico um guia 

autorizado para a gestão de riscos. O guia fornece uma estrutura prática dentro da 

qual os destinos turísticos podem identificar, analisar, avaliar, tratar, monitorar e 

revisar os riscos do turismo. Embora o processo de gestão de risco turístico tenha sido 

desenvolvido para os destinos, os mesmos princípios também se aplicam a uma 

empresa ou organização turística e podem ser facilmente adaptados para seus 

propósitos (ROBERTSON et. al, 2006). 

 United Nations Environment Programme (UNEP). Redução de riscos de 

desastres em destinos turísticos: Redução de desastres através de mecanismos de 

conscientização, preparação e prevenção em assentamentos costeiros na Ásia - 

Demonstração em destinos turísticos Programa das Nações Unidas para o Meio 

Ambiente, (2007)27. 
 

 

Contribuição: O projeto visa aumentar a capacidade de gestão de desastres 

das principais stakeholders em três tsunamis que atingiram o destino turístico de 

Kanyakumari em Tamil Nadu, estado da Índia, Patong em Phuket e Ilha de Pi-Pi em 

Krabi, na Tailândia. Isto será alcançado através da melhoria da capacidade das 

autoridades locais e do setor privado para administrar desastres naturais e causados 

pelo homem, treinando os residentes e turistas sobre como se preparar 

adequadamente e reagir a desastres (UNEP, 2007). 

 

 
26 Para ler esse documento na íntegra, acesse: <https://www.apec.org/Publications/2007/04/Tourism-
Risk-Management-An- uthoritative-Guide-to-Managing-Crisis-in-Tourism-December-2006>. 
27 Para ler esse documento na íntegra, acesse: 
<https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/7875/DTIx0921xPA-
DisasterTourism.pdf?sequence= 3 & isAllowed=y>. 
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 Caribbean Tourism Organization (CTO); Caribbean Disaster Emergency 

Response Agency (CDERA). Manual de planejamento de contingência de multirriscos 

para o setor de turismo do Caribe, (2009).28 

 
 

Contribuição: Este manual de planejamento de contingências multi-perigoso foi 

elaborado para ajudar o setor a estar  preparado para lidar com tais incidentes críticos. 

O desenvolvimento deste guia irá auxiliar o turismo na preparação, resposta e 

recuperação. O manual não inclui orientação para as crises cotidianas, mas em vez 

disso, foca naqueles eventos naturais ou feitos pelo homem que poderiam impactar 

severamente o setor do turismo, como infraestrutura física, funcionários e clientes. O 

objetivo final desta iniciativa é recomendar e promover uma estrutura apoiada por uma 

preparação, resposta e recuperação, com procedimentos específicos, para garantir 

que o turismo em cada país caribenho alcance um nível de preparação elevado e 

sustentável para riscos potenciais, incluindo furacões e incidentes terroristas (CTO, 

2008). 

 

 Associação das Nações do Sudeste Asiático (ASEAN). Manual de 

Comunicação de Crises de Turismo- Incorporando As Melhores Práticas De PATA 

(Pacific Asia Travel Association) e OMT (Organização Mundial do Turismo), (2015). 29 

 
 

Contribuição: O documento orienta os usuários na categorização dos tipos de 

riscos aos quais as empresas de turismo são suscetíveis; no planejamento da 

preparação para crises; e no engajamento em comunicações eficazes e responsáveis 

sobre crises. Ele inclui também referências a estudos de casos e situações de crise; 

um guia para a utilização das mídias sociais; e modelos de kits e de ferramentas de 

comunicação. Além disso, este manual fornece aos usuários um critério para a 

seleção de um porta-voz, oferece tipos de treinamento de mídia e fornece um guia 

sobre medidas e pesquisas de comunicação de crise, monitoramento e análise da 

 
28 Para ler esse documento na íntegra, acesse: 
<https://www.onecaribbean.org/content/files/OASDisasterManual2009final.pdf>. 
29 Para ler esse documento na íntegra, acesse: <https://asean.org/storage/2012/05/ASEAN-Tourism-
Crisis-2015-New-Layout.pdf>. 
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mídia. Esse documento fornece um plano de ação de comunicação para cada crise, 

contendo princípios e procedimentos operacionais padrão para realizar comunicações 

de crise eficazes. O plano de comunicação de crise contido dentro dele deve ser 

adaptado a crises específicas (ASEAN, 2015). 

 
 ONU- Organizações das Nações Unidas. Risco de turismo e desastres: 

ONU- Contribuição da ONU para a consulta que conduz à Terceira Conferência 

Mundial da ONU sobre Redução do Risco de Desastres, (2015)30. 

 

Contribuição: Este documento fornece algumas recomendações para abordar 

o risco de desastres no turismo na estrutura pós-2015 para a redução do risco de 

desastres. O documento foca na abordagem de algumas estratégias de ações 

focando na gestão de riscos, tais como: (i) analisar a situação da integração da 

redução do risco de desastres na atividade; (ii) identificar os motores para a integração 

da redução do risco de desastres no setor;  (iii) medir o risco de desastres no 

turismo; (iv) promover uma lista das agências que contribuem e uma breve descrição 

do compromisso institucional; e (v) promover um documento-chave / fonte de 

informações adicionais (ONU, 2015). 

 

 Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura 

(UNESCO). Gestão de Riscos de Desastres para o Patrimônio Mundial, (2015)31.  

 
Contribuição: Este Manual tem como objetivo sensibilizar os gestores e 

administradores do Patrimônio Mundial sobre a real extensão dos riscos de desastres 

a ele associados. Ele fornece, sobremaneira, uma metodologia sólida para identificar, 

avaliar e, em seguida, reduzir esses riscos, com o objetivo de preservar o patrimônio 

e garantir que ele contribua- em seu pleno potencial- para o desenvolvimento 

sustentável de suas comunidades. Espera-se que este manual possa ajudar a 

alcançar a mudança tão necessária nas atitudes que tem por finalidade levar à 

 
30 Para ler esse documento na íntegra, acesse: 
<https://www.preventionweb.net/files/40428_tourism.pdf>. 
31 Para ler esse documento na íntegra, acesse: 
<https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000231807>. 
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construção de uma verdadeira cultura de prevenção dentro da comunidade de 

gestores e administradores do Patrimônio da Humanidade, auxiliando na resolução de 

futuros desastres (UNESCO, 2015). 

 

 Comitê Permanente para a Cooperação Econômica e Comercial da 

Organização de Cooperação Islâmica - (COM CEC). Gestão de Riscos e Crises no 

Setor de Turismo: Recuperação de crises nos países membros da OIC, (2017)32  

 

Contribuição: Mostrar como os setores de turismo dos países foram afetados 

por crises; apresentar estratégias para que os Estados Membros da OIC lidem com 

riscos e crises no setor; identificar ferramentas de gestão de crises (do lado do 

Governo) que sejam relevantes para o turismo; e identificar os principais desafios na 

implementação de medidas para reduzir os efeitos das crises e as lições aprendidas 

com outros países nos últimos anos (COM CEC, 2017).  

Esses documentos produzidos estão focando na questão inerente de buscar a 

gestão de riscos e crises no setor do turismo para destinos que já foram afetados por 

desastres naturais. Entre as decisões de organizações não governamentais iniciadas, 

demonstram o quanto o tema é importante no que diz respeito ao desenvolvimento 

dos destinos turísticos. Neste contexto, a redução dos riscos aos desastres, 

relacionado aos esforços para adaptação às mudanças climáticas e melhorias das 

condições de vida são, sem dúvida, um dos principais desafios globais (UNISDR, 

2015). Esses fenômenos naturais- Ciclones tropicais; Tempestades; Inundações, 

Avalanches e Terremotos-Furacões- mostram a alta vulnerabilidade das zonas 

costeiras e o quanto os destinos estão expostos aos riscos, e os possíveis impactos 

nas esferas econômicas, sociais e ambientais desses locais. 

 Nessa perspectiva, a preocupação com o aumento de desastres naturais que 

vêm afetando o turismo, fez com que pesquisadores desenvolvessem metodologias 

com o objetivo de nortear estratégias que contemplassem a gestão de riscos em 

destinos turísticos (MORENO; BECKEN, 2009), (TSAI, CHEN, 2011), (BECKEN et al., 

2014), (ARTURAS, JUSINSKAS, SVAGZDIENE, 2015), (FANG; YIN; WU, 2016). 

 
32 Para ler esse documento na íntegra ou outros estudos, acesse: 
<http://ebook.comcec.org/Kutuphane/Icerik/Yayinlar/Analitik_Calismalar/Turizm/Toplanti10_rev/files/as
sets/common/downloads/publication.pdf>. 
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Essas proposições visam contribuir para a diminuição de possíveis danos que esses 

fenômenos possam promover para a atividade, além de propor ações de recuperação, 

como destacado por Ritchie (2008); Dwyer (2005), Faulkner (2001). O modelo a seguir 

foi desenvolvido com base em Faulkner (2001), integrando algumas propostas 

estabelecidas por Scott;  Laws;  Prideaux (2008), cujo os autores destacam a 

importância da implementação de estratégias de gestão em destinos turísticos para 

que possam ser colocadas em ação mediante aos danos provenientes do turismo.  

Para Faulkner (2001) poucos destinos desenvolveram, adequadamente, planos 

de gestão de riscos aos desastres para ajudá-los a lidar com tais eventualidades. No 

entanto, em virtude da ausência de ações de gestão, o autor propôs o estabelecimento 

de um modelo de pré-requisitos que podem ser aplicados, para um eficaz 

planejamento e gestão dos desastres naturais, como pode ser ilustrado na Figura 13.  
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FIGURA 13 - ESTRUTURA DE GESTÃO E DESASTRES NATURAIS EM DESTINOS TURÍSTICOS 

 
FONTE: Adaptado de FAULKNER (2001), SCOTT; LAWS;  PRIDEAUX (2008). 

 

Nessa estrutura estão sendo enfatizadas estratégias de ações que devem ser 

priorizadas mediante aos danos provocados pelo desastre. Tais medidas buscam a 

plena recuperação do destino turístico, como de sua infraestrutura e imagem perante 

à mídia e aos turistas. Essas ações são de extrema importância e para Murphy; Bailey 

(1989) a segurança e a imagem do destino são abaladas até certo nível e a hesitação 



100 
 
quanto ao sucesso da recuperação terá um efeito significativo nas próximas reservas 

e perspectivas econômicas. A recuperação do destino turístico torna-se atrelada às 

ações que foram previamente planejadas e se foram devidamente planejadas. 

Na proposta metodológica de Faulkner (2001), o autor dividiu em seis fases: (i) 

Pré-Evento; (ii) Evento; (iii) Emergência; (iv) Intermediário; (v) Recuperação; e (vi) 

Resolução. As duas primeiras etapas integram estratégias que devem ser promovidas 

com o objetivo de prevenção e mitigação do desastre natural no destino. Essas fases 

se tornam de extrema importância, já que irão estabelecer medidas para serem 

executadas, fato que pode contribuir para que os danos de um desastre iminente 

possam ser diminuídos. Nessas duas etapas constam a execução de ações, que vão 

desde a nomeação de uma equipe, com um líder objetivando coordenar os trabalhos 

a serem desenvolvidos, até estabelecer uma estrutura de coordenação, sistema de 

comunicação e promover ações que integrem a ativação de protocolos em caso de 

desastres naturais. Além disso, é importante enfatizar que, na fase dois, possui a 

mobilização de recursos após a percepção de que o desastre natural é inevitável, 

compondo um sistema de alerta com o objetivo de promover uma comunicação segura 

e eficaz para a comunidade local e para os turistas, além da disponibilidade de 

instalações que irão abrigar os possíveis atingidos. 

Nas fases três e quatro (emergência e intermediário) incorporam em ações de 

atendimento aos afetados e recuperação, a curto prazo, do destino turístico. Nessas 

fases, o desastre natural provocou danos à localidade e ações precisam ser 

implementadas, como resgate e evacuação de locais atingidos, prestação de serviços 

médicos, monitoramento dos danos. Além disso, na fase intermediário, constam as 

ações que irão restaurar os serviços básicos do destino, visando minimizar os danos, 

a curto prazo. Outro ponto importante é estabelecer uma estratégia de comunicação, 

já que a mídia, em âmbito geral, poderá disseminar muitas notícias e, desta forma, é 

primordial estabelecer um centro de comunicação que irá oferecer informações 

seguras e precisas para que a imagem do destino não venha a sofrer impactos 

negativos perante o mercado turístico. 

Já nas fases cinco e seis (recuperação e resolução) fundamentam-se ações 

que buscam a recuperação plena do destino turístico, tais como: reparo da 

infraestrutura; reabilitação das áreas danificadas; amparo às vítimas; restauração do 

destino turístico por parte do trade e a comunidade local, além de revisão das 

estratégias das fases anteriores para que quaisquer falhas possam ser corrigidas. 
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Dessa forma, essas ações se tornam muito importantes para uma recuperação plena 

do destino turístico, especialmente no que tange a busca pela volta da confiança após 

o evento ocorrido.  

Consequentemente, essa proposta metodológica pode ser um importante 

instrumento para a gestão de riscos em destinos turísticos, principalmente aqueles 

que possuem áreas vulneráveis, expondo o turismo aos riscos naturais, deixando-o 

suscetível aos desastres naturais. Desta forma, Faulkner (2001) observa que planos 

de gestão de riscos e desastres em destinos precisam incluir alguns aspectos 

importantes, tais como:  

 Avaliação de risco: a avaliação de uma possível situação de desastre 

pode surgir e sua probabilidade de ocorrência é um "primeiro passo". Isto deve 

envolver uma investigação da história dos desastres naturais na região, juntamente 

com uma análise do ambiente atual;  

 Definição de prioridades: é preciso preparar um programa de prioridades 

estratégicas, com uma ordem de classificação de tarefas e atividades que precisam 

ser realizadas em resposta aos eventos de alto risco, identificados na etapa anterior. 

Parte deste processo também envolve a priorização de ações e a articulação destas 

entre as organizações para que uma resposta coordenada possa ser desenvolvida. 

Neste contexto, é preciso reconhecer que os turistas são vulneráveis em ambientes 

desconhecidos e que deve ser dada alta prioridade à sua segurança; 

 Protocolos: Precisa ser desenvolvido um conjunto claro de protocolos 

para assegurar que as atividades de recuperação estabelecidas pelas autoridades e 

operadores turísticos sejam devidamente coordenadas e aceitas pelas partes 

envolvidas.  

 Auditoria das capacidades da comunidade: uma avaliação de 

capacidade da comunidade para lidar com tipos específicos de desastres deve ser 

realizada, para que o nível apropriado de ajuda de emergência de fontes externas 

possa ser determinado;  

 Centro de comando de gestão de desastres: um centro de comando de 

gestão de desastres, com recursos adequados, com o foco central para as operações 

da equipe de gestão de desastres, é essencial. A localização e os procedimentos para 

a criação desta instalação devem ser especificados no plano; 
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 Atividades de mídia e monitoramento: uma estratégia de comunicação 

da mídia, envolvendo o estabelecimento prévio de uma fonte centralizada, é essencial 

para garantir que informações enganosas e contraditórias não sejam divulgadas, e 

para apoiar a coordenação das respostas. A mídia, frequentemente, desempenha um 

papel central em situações de desastres em áreas turísticas, tanto em termos de 

fornecer informações importantes aos turistas durante a emergência quanto na fase 

de recuperação, quando outros setores da indústria e o público consumidor precisam 

ser informados sobre a restauração dos serviços de turismo; 

 Flexibilidade: alguns elementos das estratégias de desastres são 

aplicáveis a todos os tipos de desastres naturais e, portanto, podem ser incluídos 

como parte de uma estrutura genérica. Entretanto, a exposição de alguns destinos a 

certos tipos de desastres é maior do que outros e torna-se essencial que estes sejam 

identificados para que as respostas aos impactos específicos e às exigências de 

eventos de altos riscos possam ser planejadas;  

 Envolvimento, educação e revisão: a eficácia da resposta aos desastres 

e dos planos de recuperação será muito limitada, a menos que aqueles que são 

obrigados a implementá-los estejam diretamente envolvidos em seu desenvolvimento. 

As organizações e a comunidade em geral precisam ser informadas sobre a 

estratégia, que deve ser revista periodicamente, à luz das reações a ela e dos novos 

desenvolvimentos. Sendo assim, as estratégias de desastres precisam ser 

atualizadas e aperfeiçoadas continuamente, a fim de garantir que novas informações 

e/ou mudanças organizacionais sejam consideradas. Em particular, as reuniões de 

avaliação após desastres são importantes para que se possam aprender lições da 

experiência. 

Portanto, buscam-se estabelecer estratégias e ações que podem ser 

incorporadas em planos e projetos turísticos, os quais visam a preparação e 

recuperação do destino turístico. O conceito de gestão de riscos no turismo constitui 

a base das políticas do planejamento territorial ao incorporar as etapas da prevenção, 

preparação, mitigação, resposta, recuperação e reabilitação dos destinos, inclusive os 

costeiros em situações de riscos. Do ponto de vista da gestão pública em âmbito local, 

onde de fato as políticas públicas são materializadas (ALHEIROS, 2006), o 

desconhecimento de alguns fatores condicionantes  neste caso os riscos de 

desastres naturais  reflete-se na incapacidade dos gestores em avaliar com eficácia 
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os impactos que podem ocorrer no destino turístico, quando ele passa por uma grave 

situação de risco (MADITINOS; VASSILIADIS, 2008).  

Por conseguinte, melhorar a gestão de riscos em destinos turísticos, bem como 

oferecer estratégias de planejamento eficazes na prevenção e mitigação dos danos 

provocados pelos desastres naturais, é uma visão de consenso à luz dos impactos 

nos destinos localizados nas zonas costeiras, por exemplo. Dessa forma, as 

estratégias desenvolvidas pela gestão de crises, em um destino turístico, devem ser 

suficientemente amplas e abrangentes (SILVEIRA, 2014). No que tange 

especificamente a atividade do turismo, a gestão de riscos depende do ordenamento 

territorial e das estruturas políticas-institucionais que deem conta de responder às 

questões dos diferentes atores que produzem o território turístico, ou seja, moradores 

locais, gestores públicos, promotores privados e turistas. Logo, a gestão de riscos e 

desastres deve ser um componente essencial do plano de gestão integrada de 

qualquer destino que apresente histórico de desastres naturais. 
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3 GESTÃO DE RISCOS E DESASTRES NATURAIS EM DESTINOS TURÍSTICOS 
NO BRASIL 

 
 

O presente capítulo vem promovendo uma análise sobre o aumento dos 

desastres naturais no Brasil com base em dados publicados por órgãos 

governamentais nos últimos anos. Além disso, buscou-se apresentar como se iniciou 

as estratégias de gestão de riscos e desastres naturais no país, principalmente, a 

partir da instituição em 2012 da Política Nacional de Proteção e Defesa Civil  

PNPDEC, que passou a estruturar e determinar as ações que norteiam a gestão e 

redução de riscos no Brasil, com a implementação de estratégias vinculadas para 

ações de prevenção, mitigação, preparação, resposta e recuperação voltadas à 

proteção e defesa civil contra os desastres naturais.  

Outra abordagem realizada é o enfoque da discussão que norteia a gestão de 

riscos e desastres em destinos turísticos brasileiros a partir das ações estabelecidas 

pelo Ministério do Turismo-Mtur subsidiada com as estratégias estabelecidas nos 

Planos Nacionais de Turismo, principalmente o PNT vigente (2018 a 2022). Busca-se 

delinear qual é o cenário atualmente das ações promovidas pelo Mtur no que diz 

respeito à gestão de riscos no setor do turismo, face ao aumento de destinos turísticos 

que estão sendo atingidos por desastres naturais. 

 

3.1 GESTÃO DE RISCOS E DESASTRES NATURAIS NO BRASIL 

 
Nas últimas décadas, a ocorrência dos desastres naturais aumentaram 

significamente e, mediante a isso, surgiram preocupações em propor novas medidas 

que pudessem integrar as ações, alicerçadas na proteção, preparação e prevenção, 

incorporando a gestão de risco e a gestão de desastres, como destacado por 

Estratégia Internacional das Nações Unidas para a Redução de Desastres- UNISDR 

(2012).  Estratégia Internacional para Redução de Desastres - EIRD (2004, 2016). 

Essa concepção no Brasil foi sendo incorporada aos poucos, promovendo uma 

mudança de paradigma, deixando de focar somente na gestão de desastres e, 

passando a tratar os riscos naturais como elemento importante para a construção de 

uma sociedade mais segura.  
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A mudança de postura e principalmente de objetivos, deve-se em decorrência 

do aumento exponencial de desastres que passaram a ocorrer no Brasil. Segundo o 

Atlas Brasileiro de Desastres Naturais (2013), um estudo publicado pela Universidade 

Federal de Santa Catarina, houve um aumento significativo dos desastres naturais ao 

longo do período analisado (1992-2012) que afetaram o Brasil nas cinco regiões 

brasileiras, como destacado na Gráfico 4, onde a intensidade dos eventos adversos 

têm sido cada vez mais nocivos. 

 
GRÁFICO  4 - TOTAL DE REGISTROS DOS DESASTRES NATURAIS MAIS RECORRENTES NO 

BRASIL, NO PERÍODO DE 1991 A 2012 

 
FONTE: UFSC (2013). 

 

Pode-se considerar que boa parte dos desastres que ocorrem no Brasil, em 

geral, são produtos da inter-relação complexa entre fenômenos naturais e a presença 

de desequilíbrios nos ecossistemas, influenciados principalmente pelas atividades 

humanas. Os riscos a desastres naturais, podem ser potencializados pela 

vulnerabilidade humana, resultante da pobreza e da desigualdade social (UFSC, 

2013). O estudo conseguiu determinar quais as tipologias de desastres naturais mais 

recorrentes que afetaram as macrorregiões brasileiras. Desse modo, foi possível 

constatar que:  

 Na Região Norte, a maior recorrência de desastres está relacionada ao 

regime pluviométrico, a inundações e enxurradas, com 66,4%. As estiagens e secas 

enquadram-se como terceira tipologia mais recorrente na região, com 15,8% dos 
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registros. Foram registrados também eventos de incêndios florestais, com 5,6%; de 

erosão com 8%; e de vendavais, em menores proporções, com 2,6%.  

 Na Região Nordeste, a grande maioria dos registros é relativa a 

episódios de estiagens e secas, correspondente a 78,4% do total. Os percentuais 

restantes correspondem aos desastres por enxurrada e inundação com 11,6% e 7,9%, 

respectivamente. 

 A Região Centro-Oeste apresentou maior número de registros por 

enxurradas e inundações, com 38% e 30% dos casos, respectivamente. Os desastres 

por estiagens e secas somam 18%. Com percentuais menores encontram-se os 

desastres por erosão com 7%, por vendavais com 3%, por incêndios florestais com 

2% e por outros eventos com cerca de 2,2%.  

 O Sudeste brasileiro apresenta grande parte das ocorrências 

relacionadas a estiagens e secas, com 31%, enxurradas, com 30%, e inundações, 

com 20% dos totais registrados. Episódios de movimentos de massa e vendavais 

representam, respectivamente, 6,8 e 6,4% dos registros. 

 Na Região Sul, os eventos adversos relacionados ao regime 

pluviométrico também prevalecem sobre os demais tipos de desastres. As estiagens 

e secas são responsáveis por 38,7% do total de ocorrências registradas, seguidas de 

enxurradas, com 23,7%. Os vendavais representam a terceira tipologia de desastres 

mais recorrentes na região, com 16,1%. O Sul, do mesmo modo apresenta grande 

ocorrência de precipitações de granizos e inundações, com os respectivos percentuais 

de 10,9% e 7,7% do total de registros. A Região Sul é marcada não somente pela 

ocorrência de grandes desastres, mas também pela frequência e variedade de 

eventos adversos, inclusive pela ocorrência de fenômenos atípicos, como no caso do 

Furacão Catarina (UFSC, 2013). 

Como apontado nesse estudo, em todas as macrorregiões, o Brasil vem sendo 

atingido por desastres naturais em diferentes tipologias e intensidades. O estudo 

constata que:   
No Brasil, percebe-se a incidência de duas categorias fundamentais de 
desastres, associados principalmente ao excesso e falta de água, ou seja, as 
estiagens e secas e as inundações, enxurradas e alagamentos, que por sua 
vez apresentam sazonalidade e recorrência, o que permite subsidiar com 
maior clareza os processos decisórios para direcionar recursos e reduzir 
danos e prejuízos, assim como perdas humanas (UFSC, 2013, p. 124). 
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Diante dessa realidade, organismo governamentais, se intensificaram nos 

estudos dessa temática relacionada à tipologia, intensidade, vulnerabilidade, 

exposição, recorrência e danos sociais e econômicos (PARANÁ, 2013), 

(MINEROPAR, 2014), ANA (2014), (PARANÁ, 2018), (ASSIS DIAS et al., 2018). 

Pode-se destacar, o levantamento feito pela Confederação Nacional dos Municípios. 

idades causadas por desastres 

naturais nos Municípios Brasileiros33

decretos reconhecidos pelo Governo Federal de 2003 até julho de 2018 sobre os 

municípios do Brasil que solicitaram Situação de Emergência (SE)34 e Estado de 

Calamidade Pública (ECP)35, em função dos danos decorrentes dos desastres 

naturais, como destacado no Gráfico 5. A evolução no volume de decretos reflete o 

aumento da ocorrência desses eventos no território brasileiro, associado ao aumento 

da exposição aos riscos e das vulnerabilidades socioambientais, como destacado por 

Almeida, Welle; Birkmann (2016).
GRÁFICO  5 - EVOLUÇÃO DO VOLUME DE DECRETOS NOS MUNICÍPIOS BRASILEIROS 

PERÍODO 2003 A 2018

FONTE: Adaptado de CBN (2018).

33 O decreto de situação de emergência ou Estado de Calamidade Pública é o reconhecimento pelo 
poder público de situação anormal, provocada por desastres - que podem ser causados por eventos 
negativos oriundos de fenômenos naturais como excesso de chuvas ou pela seca causando sérios 
danos à comunidade afetada, inclusive à incolumidade ou à vida de seus integrantes (LIBERATO, 
2018).
34 A situação de emergência ocorre quando há o reconhecimento pelo poder público de situação 
anormal, provocada por um ou mais desastres, causando danos suportáveis à comunidade afetada 
(LIBERATO, 2018).
35 Estado de Calamidade Pública trata-se do reconhecimento pelo poder público de situação anormal, 
provocada por desastres, causando sérios danos à comunidade afetada, inclusive à incolumidade ou à
vida de seus integrantes (LIBERATO, 2018).
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Segundo o estudo, os decretos reconhecidos pelo Governo Federal de 2003 

até julho de 2018, foram cerca de 2.000 decretações por ano. Ao todo, foram 

reconhecidos pela Defesa Civil Nacional, nesse período de dezesseis anos, 32.121 

desastres. Os estados que mais tiveram desastres naturais no período foram a 

Paraíba (3.875), o Rio Grande do Sul (3.547), Ceará (3.159) e Minas Gerais (3.120). 

As regiões Nordeste e Sul sempre lideram o número de portarias de reconhecimento. 

O Norte e o Centro Oeste apresentam uma quantidade bem menor de eventos que 

causam estados de calamidade em seus municípios (CNM, 2018).  

O crescimento de decretos reflete o aumento da recorrência desse fenômeno 

no território brasileiro causando prejuízos, o que colocou em pauta a necessidade de 

promover ações de gestão de risco e aprimoramento das ações de assistência e 

socorro às vítimas. Com o aumento da ocorrência de desastres naturais, no Brasil, os 

danos também estão sendo cada vez maiores. O estudo destaca que entre os anos 

de 2012 ao 1º Semestre de 2017, os desastres naturais causaram mais R $244,9 

bilhões de prejuízos no Brasil ao todo, com 53,6 milhões de pessoas afetadas, o que 

corresponde a 25% da população brasileira (CNM, 2018, p. 8). 

Devido a essa realidade, no país, a temática de gestão de risco ainda não 

estava sendo promovida, apesar dos inúmeros desastres terem já atingido várias 

regiões do Brasil, como, por exemplo, em Santa Catarina, no Vale do Itajaí (SANTA 

CATARINA, 2009), (XAVIER; BARCELLOS; FREITAS, 2014) e Litoral Sul Catarinense 

(ESPÍNDOLA; LOPES; NODARI, 2015), Morretes e Antonina, localizados no estado 

do Paraná (LOPES; SOUZA, 2012), (PEDROSO; PINHEIRO, 2016) e São Luiz do 

Paraitinga (BROLLO et. al, 2010), (MARCHEZINI, SARTORI, GONÇALVES, 2017), 

entre outros locais, onde esses eventos foram de grande intensidade, causando 

prejuízos gigantescos para essas localidades. Mediante a esse cenário e após o mega 

desastre que atingiu a Região Serrana do Rio de Janeiro, em específico nas cidades 

de Nova Friburgo, Petrópolis, Teresópolis causando o óbito de 900 pessoas e 350 

desaparecidos  (DOURADO, ARRAES; FERNANDES E SILVA, 2013) houve uma 

mudança institucional e principalmente no cenário político e administrativo, na questão 

da gestão de riscos no Brasil (VIANA, 2016). 

No entanto, antes de abordarmos sobre o início da Política Nacional de 

Proteção e Defesa Civil, é importante mencionar que até o momento, o Brasil tinha o 

Sistema Nacional de Defesa Civil  SINDEC, promulgado na Constituição Federal de 
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1988, a partir do decreto Nº 97.274/8836, que tinha por objetivo: 

 
Planejar e promover a defesa permanente contra as calamidades públicas 
(art. 21, inciso XVIII, da Constituição), integrando a atuação dos órgãos e 
entidades públicas e privadas que, no território nacional, exercem atividades 
de planejamento, coordenação e execução das medidas de assistência às 
populações atingidas por fatores anormais adversos, bem assim de 
prevenção ou recuperação de danos em situação de emergência ou em 
estado de calamidade pública (BRASIL, 1988, p. 2). 

 

O SINDEC, estava subordinado à Secretaria Especial de Defesa Civil, 

vinculada ao Ministério do Interior, que tinha como foco atuar de forma permanente no 

auxílio, como socorro e assistência às vítimas e na recuperação de territórios atingidos 

por desastres naturais. Outro marco importante que tange ações de proteção e defesa 

civil foi o Decreto nº 3.376 de 2005 que criou o Centro Nacional de Gerenciamento de 

Riscos e Desastres (CENAD)37. Segundo Carvalho (2018) esse órgão era coordenado 

pela Secretaria Nacional de Defesa Civil e tinha como objetivo gerenciar ações 

estratégicas de preparação e resposta a desastres em território nacional. Cabe, ainda, 

ao CENAD consolidar as informações sobre riscos de desastres no país, 

possibilitando ao Centro apoiar estados e municípios nas ações de preparação para 

desastres junto às comunidades mais vulneráveis.  

Nota-se que no Brasil, estava sendo criada uma rede de proteção e defesa civil 

para atuar no território brasileiro de forma coordenada, visando promover ações que 

integrassem a gestão dos desastres. Dentro dessa realidade, em 2010, foi 

promulgado o Decreto nº  7.257, de 4 de Agosto de 2010, que fortalecia o Sistema 

Nacional de Defesa Civil- SINDEC, no qual: 

 
Por meio do poder Executivo Federal apoiava, de forma complementar, os 
Estados, o Distrito Federal e os Municípios em situação de emergência ou 
estado de calamidade pública, provocados por desastres38 (BRASIL, 2010, 

 
36 O decreto nº 97.272/88 foi revogado pelo decreto nº 895, de 16 de agosto de 1993. 
37 O Cenad tem uma estrutura adaptada com salas de gestão de crises, monitoramento e operações, 
que atuam 24 horas por dia, inclusive aos fins de semana e feriados. Além de uma equipe técnica 
composta por Analistas de Sistemas, Engenheiros, Geólogos, Meteorologistas, Químicos, Assistentes 
Sociais e Estatísticos. 
38 Esse apoio do poder Executivo Federal tinha como objetivo oferecer recursos voltadas à execução 
de ações de reconstrução que deverão ser precedidas da apresentação de Plano de Trabalho pelo ente 
beneficiário no prazo de até quarenta e cinco dias após o reconhecimento da situação de emergência 
ou do estado de calamidade pública. O Plano de Trabalho tinha que conter os seguintes itens: I - 
levantamento de danos materiais causados pelo desastre; II - identificação das ações de reconstrução, 
acompanhadas das respectivas estimativas financeiras; III - etapas ou fases de execução; IV - plano 
de aplicação dos recursos financeiros; V - cronograma de desembolso; VI - previsão de início e fim da 
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p.1).  
 

Esse apoio seria estabelecido a partir do conjunto de ações preventivas, de 

socorro, assistenciais e recuperação destinadas a evitar desastres e minimizar seus 

impactos para a população e restabelecer a normalidade social. Além disso, o Decreto 

havia criado o Grupo de Apoio a Desastres - GADE, vinculado à Secretaria Nacional 

de Defesa Civil, formado por equipe multidisciplinar, mobilizável a qualquer tempo, 

para atuar nas diversas fases do desastre em território nacional ou em outros países 

(BRASIL, 2010). 

Até o momento, no Brasil, as ações eram pautadas na gestão dos desastres, 

ou seja, o foco era atender as vítimas dos eventos, recuperação de infraestrutura 

oferecendo recursos a estados e municípios mediante aos danos provocados pelos 

desastres. No entanto, as iniciativas não tinham como foco promover estratégias que 

pudessem focar em ações que tivessem como objetivo a gestão dos riscos, como 

enfatizam Pedroso; Pinheiro (2016), Viana (2016). Como abordado anteriormente, o 

Brasil estava sendo afetado por desastres naturais de grande intensidade, onde os 

prejuízos econômicos eram enormes e, principalmente, as perdas de vidas. Diante 

dessa realidade, houve uma mudança institucional de estratégias que tivesse o 

objetivo de viabilizar a gestão de riscos e desastres naturais. Essa nova postura veio 

ao encontro neste contexto devido a uma nova concepção internacional, buscando 

promover o desenvolvimento de novos conhecimentos e estratégias de gestão de 

riscos. Assim, essa tendência a nível mundial se fortaleceu à medida que os eventos 

se tornaram cada vez mais catastróficos colocando em risco a vida de milhões de 

pessoas. 

Mediante a isso, em 2012, o Governo Federal promulgou a Lei 12.608, que 

 

estruturar e determinar as ações que norteiam a gestão e redução de riscos no Brasil. 

Essa nova postura, foi concretizada através da criação de instituições e 

estabelecimentos de políticas públicas capazes de promover o gerenciamento de 

riscos em diferentes níveis a partir de novas instituições com o objetivo de propor 

ações de prevenção, mitigação, preparação, resposta e recuperação voltadas à 

proteção e defesa civil contra os desastres naturais, como destaca na Quadro 9. 

Dentro desse escopo, a PNPDEC (Artigo 3º- Parágrafo único) deve integrar-se 

 
execução das ações, bem como da conclusão das etapas ou fases programadas (BRASIL, 2010). 
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às políticas de ordenamento territorial, desenvolvimento urbano, saúde, meio 

ambiente, mudanças climáticas, gestão de recursos hídricos, geologia, infraestrutura, 

educação, ciência e tecnologia e às demais políticas setoriais, tendo em vista a 

promoção do desenvolvimento sustentável (BRASIL, 2012). A Lei 12.608 estabelece 

o dever da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, na adoção de 

medidas necessárias para redução de desastres e apoio às comunidades atingidas 

(BRASIL, 2012). Dessa forma, os entes da federação possuem obrigações e 

responsabilidade no que tange às competências de legislar e implementar as ações 

que integram a G.R.D.N. 

 
QUADRO  9 - OBJETIVOS DO PLANO NACIONAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 

 
Reduzir os riscos de desastres; 

Monitorar os eventos meteorológicos, 
hidrológicos, geológicos, biológicos, 
nucleares, químicos e outros potencialmente 
causadores de desastres; 

Prestar socorro e assistência às populações 
atingidas por desastres; 

Produzir alertas antecipados sobre a 
possibilidade de ocorrência de desastres 
naturais; 

 
Recuperar as áreas afetadas por desastres; 

Estimular o ordenamento da ocupação do 
solo urbano e rural, tendo em vista sua 
conservação e a proteção da vegetação 
nativa, dos recursos hídricos e da vida 
humana; 

Incorporar a redução do risco de desastre e 
as ações de proteção e defesa civil entre os 
elementos da gestão territorial e do 
planejamento das políticas setoriais; 

Combater a ocupação de áreas 
ambientalmente vulneráveis e de risco e 
promover a realocação da população 
residente nessas áreas; 

Promover a continuidade das ações de 
proteção e defesa civil; 

Estimular iniciativas que resultem na 
destinação de moradia em local seguro; 

Estimular o desenvolvimento de cidades 
resilientes e os processos sustentáveis de 
urbanização; 

Desenvolver consciência nacional acerca dos 
riscos de desastre; 

Promover a identificação e avaliação das 
ameaças, suscetibilidades e vulnerabilidades 
a desastres, de modo a evitar ou reduzir sua 
ocorrência; 

Orientar as comunidades a adotar 
comportamentos adequados de prevenção e 
de resposta em situação de desastre e 
promover a autoproteção; e 

Monitorar os eventos meteorológicos, 
hidrológicos, geológicos, biológicos, 
nucleares, químicos e outros potencialmente 
causadores de desastres; 

Integrar informações em sistema capaz de 
subsidiar os órgãos do SINPDEC na previsão 
e no controle dos efeitos negativos de 
eventos adversos sobre a população, os bens 
e serviços e o meio ambiente. 

FONTE: Adaptado de BRASIL (2012). 

 

Averigua-se, que a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil veio ao 

encontro com o movimento internacional, o qual define os objetivos na implementação 

a gestão de riscos aos desastres naturais, como destacado por UNISDR (2012), EIRD 

(2016) e não mais focando apenas no processo de recuperação pós-desastre. Essa 
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lei foi um marco institucional, sendo o início da promoção de diversas estratégias 

fundamentadas na gestão de riscos. Neste contexto, no Brasil, houve uma alteração 

no escopo da política de prevenção e mitigação dos desastres naturais e, também, a 

adoção de uma série de medidas, como a criação de órgãos e a promoção de novas 

políticas como, por exemplo, a criação do Plano Nacional de Gestão de Riscos e 

Resposta a Desastres Naturais, no qual ele divide-se em quatro eixos, a saber: 

 

 Mapeamento: Voltado à produção de mapas de suscetibilidade, mapas de 

setorização de riscos e cartas geotécnicas; 

 Monitoramento e Alerta: Tem a função de estruturar a Rede Nacional de 

Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais; 

 Prevenção/Infraestrutura: Atividades voltadas à execução de obras; e 

 Resposta a Desastres: Com ações direcionadas ao socorro, assistência e 

reconstrução das áreas atingidas pelos desastres naturais (BRASIL, 2013). 

 

Esse plano foi arquitetado para ser uma nova ferramenta de prevenção e 

preparação contra os desastres naturais. A partir dele, diversas medidas foram 

adotadas para serem executadas em âmbito nacional com o propósito de fortalecer 

os órgãos de defesa civil e aumentar o apoio para um planejamento e ordenamento 

territorial capaz de reduzir os riscos através de diferentes ações de trabalho a partir 

de investimentos em áreas estratégicas, visando promover ações nos quatros eixos 

estabelecidos. 

A partir do Plano Nacional de Gestão de Riscos e Resposta a Desastres 

Naturais (BRASIL, 2013), foram criados órgãos para atuação em âmbito nacional 

visando oferecer informações de qualidade através do monitoramento de desastres 

naturais. Entre eles destacam-se: 

 

 CEMADEN  Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres 
Naturais; 

 

Principais Atribuições: Monitoramento 959 municípios em todas as regiões 

brasileiras; Funcionamento 24h X 7 dias por semana; Alerta de enxurradas e 

deslizamentos nos municípios monitorados com 2 a 6 horas de antecedência; 

Previsão de impacto de seca na agricultura no semiárido, 2 meses de antecedência; 
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Expansão da Rede de Observação (Radares - Pluviômetros  Estações hidrológicas 

 Sensores de deslizamentos  Estações agrometeorológicas  Sensores de umidade 

do solo) (BRASIL, 2013). 

 

 CENAD- Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres; 

 

Principais Atribuições: Funcionamento 24h X 7 dias por semana; Comunicação 

dos alertas para todos estados e municípios; Articulação dos órgãos federais, 

estaduais e municipais na resposta a desastres; Análise e compartilhamento das 

informações sobre áreas de risco e desastres (BRASIL, 2013). 

De acordo com Saito e Souza (2013), o CEMADEN envia ao CENAD alertas 

de possíveis ocorrências de desastres nas áreas de risco mapeadas. O CENAD, por 

sua vez, transmite os alertas aos estados, aos municípios e a outros órgãos federais 

e apoia as ações de resposta a desastres. Esses órgãos no escopo instituído na 

gestão de riscos no Brasil, passou a desempenhar um importante papel no 

monitoramento, prevenção e alerta relacionado com a ocorrência de desastres 

naturais, como ilustrado na Figura 14. 

 
FIGURA 14 - ESTRUTURA DE GESTÃO DE RISCOS EM DESASTRES NATURAIS  

 
FONTE: http://www2.cemaden.gov.br (2022). Disponível em: <http://www2.cemaden.gov.br/o-

alerta/>    
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Em suma, evidencia-se que uma nova política centrada na gestão de risco no 

Brasil havia sido estabelecida como resposta à ocorrência de desastres naturais cada 

vez mais severos. Essa fase centrada na gestão de riscos e não apenas na gestão 

dos desastres, se tornou um marco institucional, se fortalecendo por meio de 

instrumentos específicos na promoção de estratégias com o estabelecimento de 

órgãos e instituições a nível federal com ramificações nas esferas estaduais e 

municipais, a partir de ações articuladas com o objetivo de prevenir, promover e 

construir um país capaz de gerenciar o antes e após a ocorrência de desastres 

naturais.  

 

3.2 DESENVOLVIMENTO DAS POLÍTICAS DE TURISMO NO BRASIL E GESTÃO 

DE RISCOS NO SETOR DO TURISMO 

 

Os eventos adversos, nas últimas décadas, vêm causando enormes prejuízos 

financeiros ao país, afetando diferentes segmentos econômicos. De acordo com o 

estudo promovido pelo Centro Universitário de Estudos e Pesquisas sobre Desastres, 

ligado à Universidade 

materiais e prejuízos decorrentes de desastres naturais no Brasil: 1995  

organizou dados relativos aos danos materiais e aos prejuízos decorrentes de 

desastres naturais no Brasil entre 1995 e 2014, a partir das informações relatadas 

pelos municípios aos estados e à União (SCHADECK, 2016).  

No documento, é possível analisar que alguns setores da economia - habitação, 

infraestrutura, agricultura, indústria e setor de serviços - sofreram vultosos prejuízos 

econômicos e acumularam perdas substanciais em razão da ocorrência desses 

fenômenos ao longo do período analisado. Em uma análise, relacionada 

materiais e prejuízos no Brasil'', o documento afirma que o país teve um total de R$ 

182.732.190.791 bilhões em perdas, segundo estimativas realizadas e informadas 

2016, p. 149), no qual pode ser evidenciado no Gráfico 6, que demonstra quais as 

regiões tiveram prejuízos no período analisado. 
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GRÁFICO  6 - PREJUÍZO NO SETOR DE SERVIÇOS POR MACRORREGIÕES BRASILEIRAS

FONTE: Adaptado de SCHADECK (2016).

Esses dados reafirmam que a implementação da gestão de riscos no Brasil é 

essencial tanto para a promoção de estratégias de prevenção com o objetivo de salvar 

vidas, mas também é vital para a economia, evitando assim, prejuízos bilionários para 

diversos segmentos econômicos. Outro aspecto que torna importante salientar, são 

as perdas relacionadas ao setor de serviços. Como o turismo integra esse setor, pode-

se correlacionar que ele, igualmente, sofreu perdas substanciais devido aos danos 

provocados pelos desastres, causando prejuízos para as Atividades Características 

do Turismo ACTS- alojamento; alimentação; transporte aéreo; transporte terrestre; 

transporte aquaviário; agências de viagem; aluguel de transporte; e cultura e lazer. É 

importante ressaltar, que há uma dificuldade em sistematizar dados ligando 

diretamente as perdas do setor provenientes aos danos causados pelos desastres 

naturais devido à ausência de dados públicos, mesmo o setor do turismo sendo uma 

das mais importantes para a economia em âmbito federal, estadual e municipal. 

De acordo com Barbosa (2020) o turismo é importantíssimo para a economia 

do país, contribuindo, diretamente, com cerca de 3,7% do PIB nacional, sendo que 

em 2019, chega a R $270,8 bilhões e 3% do total de empregos no país. A partir da 

Relação Anual de Informações Sociais (Rais), divulgada pelo Ministério da Economia, 

34%

1%

27%

4%

34%

Sul Centro-Oeste Nordeste Norte Sudeste
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as Atividades Características do Turismo 2.679.324 vagas formais no final de 2018, 

número que se manteve na mesma ordem de grandeza em 2019. No ranking 

internacional, o Brasil saiu de um patamar de 4,1 milhões de chegadas internacionais 

de turistas em 2003, para um resultado superior a 6 milhões nos últimos anos. Neste 

contexto, pode-se evidenciar que o turismo é uma atividade extremamente importante 

no que diz respeito à geração de renda e emprego.  

Contudo, nas novas diretrizes da Política Nacional de Proteção e Defesa Civil, 

a preocupação com a ocorrência de desastres e seus impactos no turismo, não foi 

dimensionada para a implementação da gestão de riscos. Muitos dos municípios 

atingidos por esse fenômeno são considerados destinos turísticos e têm o turismo 

como principal vetor econômico. De acordo com PBMC (2016) as cidades costeiras 

que dependem do turismo podem ter dificuldades em se recuperar de um desastre 

natural, e isso pode diminuir o fluxo de turistas e afetar a infraestrutura hoteleira e de 

lazer por um longo prazo. Cidades costeiras geralmente têm no turismo uma 

importante atividade econômica e, portanto, são vulneráveis aos desastres naturais. 

Nessa perspectiva, levando em consideração a extrema importância que o 

turismo tem no Brasil, diferente de outros países e organizações internacionais (WTO, 

1998), (UNEP, 2007), UNWTO (2009), pouca atenção tem sido dada à gestão de 

riscos aos desastres naturais no planejamento do turismo, assim como, na adoção de 

estratégias de prevenção a esses eventos, de modo que possam orientar o 

desenvolvimento da atividade. Na realidade, o que se verifica é a ausência de 

diretrizes nas políticas no país, no sentido de enfrentar situações de risco no turismo. 

Todavia, como já constatado em diversos estudos feitos em outros países, os efeitos 

desses eventos, em menor ou maior grau, podem afetar a tomada de decisão, 

prejudicando, portanto, a capacidade de gestão de um destino turístico, como destaca 

Rosselló, Becken, Gallego (2020). 

Essa ausência, no Brasil, da gestão de riscos no setor do turismo fica evidente 

não apenas na análise das ações que integram o Plano Nacional de Gestão de Riscos 

e Resposta a Desastres Naturais, mas também quando se analisa as ações dos 

Planos Nacionais de Turismo  PNT. É importante enfatizar que um dos fatos mais 

representativos no cenário brasileiro, que se pode citar nas últimas décadas, foi a 

criação do Ministério do Turismo (Mtur) em 2003. A atividade, enfim, passava a ter 

acesso às prerrogativas ministeriais e ser autenticada como instância federal 

(MARANHÃO, 2017). Mediante a criação do Mtur, surge o primeiro Plano Nacional de 
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Turismo (PNT): diretrizes, metas e programas. O PNT 2003, tinha como finalidade 

explicitar o pensamento do governo e do setor produtivo e orientar as ações 

necessárias para consolidar o desenvolvimento do setor do Turismo (BRASIL, 2003). 

O plano representou um marco institucional na gestão e promoção no Brasil, 

viabilizando estratégias e ações que pudessem contribuir para o desenvolvimento do 

turismo brasileiro doméstico, quanto internacionalmente visando atrair cada vez mais 

turistas.  

Nesse período, por meio do Ministério do Turismo, a pasta foi lançando novos 

PNT 's (BRASIL, 2007); (BRASIL, 2010) (BRASIL, 2013), (BRASIL, 2018), com 

objetivos e metas para alavancar a atividade no país baseado em gestão. A partir do 

lançamento do primeiro PNT, vários programas e projetos foram sendo desenvolvido, 

tais como: Programa de Regionalização do Turismo (PRT)  Roteiros do Brasil (2004); 

Programa Turismo Sustentável e Infância (2004); Projeto Gestão dos 65 Destinos 

Indutores do Turismo Regional (2007); Programa Nacional de Acesso ao Ensino 

Técnico e Emprego-PRONATEC (2014). A partir disso, nota-se que o país, por meio 

do Mtur, estava promovendo ações que viessem a contemplar o turismo e, 

principalmente, que fossem pautadas visando englobar todo o território brasileiro no 

que diz respeito às potencialidades turísticas.  

Como pode-se perceber, no contexto histórico do desenvolvimento das 

políticas de turismo no Brasil, torna-se claro a ausência de programas e projetos que 

contemplem os riscos naturais e desastres como um aspecto negativo que podem 

gerar prejuízos ao cenário turístico, mesmo o país possuindo um crescimento 

vertiginoso de desastres naturais nas cinco macrorregiões, causando enormes 

prejuízos que retiram  bilhões de reais devido à ocorrência dos desastres naturais, 

como destaca os estudos da Universidade Federal de Santa Catarina (2013), 

Schadeck (2016). 

No entanto, analisando o PNT vigente, de 2018 a 2022, percebe-se que não há 

qualquer menção sobre a gestão de riscos naturais e desastres. E, além disso, 

diversas nações e organizações internacionais (ROBERTSON et. al, 2006), (UNEP, 

2008), (CARIBBEAN TOURISM ORGANIZATION- CTO, 2008), (ONU,  2014),  (COM 

CEC, 2017) vêm discutindo como esses eventos podem ser nocivos para o turismo, 

principalmente quando determinado destino turístico  seja um município; uma região; 

um estado; ou um país- é afetado por um desastre natural. 
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Diversos estudos em destino turísticos (GUZZETTI, STARK, SALVATI, 2005), 

(HYSTAD, KELLER, 2008), (TSAI, CHEN, 2011), (GHADERI, MAT SOM, 

HENDERSON, 2015), (FANG, YI, WU, 2016), (RIJAL, 2016), (TU VU, RANZI, 2017), 

(BHATTARAI, 2017), (VILA, TOUBES, FRAIZ BREA, 2019), (MATUSIN, SIWAR, 

HALIM, 2019) vêm sendo promovidos com o objetivo de buscar conhecimento para 

determinar se o destino se encontra exposto e vulnerável a eventos adversos. Outro 

enfoque é propor modelos de avaliação e gestão de riscos visando estabelecer 

estratégias e ações que visem a redução de possíveis impactos, devido à forte 

dependência do turismo, provenientes da entrada de divisas.  

E diante desse panorama internacional, o Brasil, por meio do MTur, não faz 

nenhuma menção no que diz respeito à gestão de riscos no setor do turismo. Essa 

ausência fica clara na análise do PNT- 2018 a 2022, que propõe as diretrizes para a 

promoção e o crescimento econômico da atividade de forma regionalizada, sem se 

referir aos riscos e desastres naturais como elementos que podem trazer prejuízos 

econômicos e desestruturá-los. O Plano foca em aspectos econômicos e de gestão, 

buscando aumentar a entrada de turistas estrangeiros e a receita gerada pelos 

turistas. Além disso, estabeleceu metas para o aumento das viagens internas e o 

 

Outro aspecto mencionado no PNT (2018), são as diretrizes estabelecidas, a 

saber: (i) fortalecimento da regionalização; (ii) melhoria da qualidade e 

competitividade; (iii) incentivo à inovação; (iv) promoção da sustentabilidade.  

Identifica-se, que as diretrizes que irão nortear o PNT, mencionam a promoção da 

sustentabilidade correlacionando com as mudanças climáticas. Plano enfatiza que: 

 
Diante disso, faz-se importante destacar a inter-relação do turismo com o 
enfrentamento às mudanças climáticas. As mudanças no clima do planeta 
têm se acelerado. Não só o setor de turismo pode contribuir para o 
agravamento da situação, como a piora das condições pode impactar 
significativamente os destinos turísticos, com graves consequências para a 
visitação de atrativos e a prestação de serviços. Assim, é urgente que as 
políticas públicas de turismo se comprometam com uma agenda que busque 
sensibilizar os gestores, empreendedores e turistas para a redução e a 
compensação das emissões de carbono na atmosfera, de modo a minimizar 
os impactos das mudanças climáticas (BRASIL, 2018, p. 57). 

 

Apesar do PNT trazer uma referência aos problemas relacionados às 

mudanças climáticas e seus possíveis impactos na atividade, esse instrumento de 

gestão do turismo não faz qualquer menção sobre a temática aqui abordada, como 
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destaca o Quadro 10. O PNT como sendo o documento norteador em âmbito nacional, 

não fornece nas linhas de atuação e estratégias aspectos, tais como: exposição aos 

riscos naturais em destinos turísticos; destinos vulneráveis a desastres naturais; 

histórico e recorrência de desastres, entre outros. Essa ausência é preocupante e, no 

mínimo incoerente, pelo fato de que ao mesmo tempo em que o Mtur promove 

programas e estratégias de crescimento do turismo, visando atrair cada vez mais 

turistas no Brasil a partir de iniciativas, com expectativas de que esse aumento possa 

contribuir economicamente com o PIB nacional, mas ao mesmo tempo não dá ênfase 

a um componente extremamente relevante no quesito da gestão de riscos. 

Portanto, à medida que o governo se empenha para que o Brasil possa superar 

os números estabelecidos pelo PNT (2018) visando alavancar a atividade, mas em 

contrapartida, a ocorrência de desastres naturais dependendo da sua magnitude e 

intensidade podem provocar danos gigantescos, causando enormes prejuízos para 

determinados destinos turísticos. 
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Outro ponto importante, que confirma a ausência da discussão que trata do 

gerenciamento de risco no turismo, é a Lei nº 11.771, de 17 de setembro de 2008. 

Essa lei se constitui como Marco Legal e estabelece as normas da Política Nacional 

de Turismo, definindo as atribuições do Governo Federal no planejamento, 

desenvolvimento e estímulo do turismo, assim como, disciplina a prestação de 

serviços turísticos, o cadastro, a classificação e a fiscalização dos prestadores de 

serviços turísticos (BRASIL, 2008). A Política Nacional de Turismo tem como objetivo 

promover, descentralizar e regionalizar, estimulando estados, Distrito Federal e 

municípios, a planejar em seus territórios, o turismo de forma sustentável e segura, 

inclusive entre si, com o envolvimento e a efetiva participação das comunidades 

receptoras nos benefícios advindos da atividade econômica (BRASIL, 2018). O artigo 

5º da Política Nacional de Turismo, estabelece os seguintes objetivos: 

 

I - Democratizar e propiciar o acesso ao turismo no País a todos os segmentos 

populacionais, contribuindo para a elevação do bem-estar geral; 

 

II - Reduzir as disparidades sociais e econômicas de ordem regional, 

promovendo a inclusão social pelo crescimento da oferta de trabalho e melhor 

distribuição de renda; 

 

III - Ampliar os fluxos turísticos, a permanência e o gasto médio dos turistas 

nacionais e estrangeiros no País, mediante a promoção e o apoio ao desenvolvimento 

do produto turístico brasileiro; 

 

IV - Estimular a criação, a consolidação e a difusão dos produtos e destinos 

turísticos brasileiros, com vistas em atrair turistas nacionais e estrangeiros, 

diversificando os fluxos entre as unidades da Federação e buscando beneficiar, 

especialmente, as regiões de menor nível de desenvolvimento econômico e social; 

 

V - Propiciar o suporte a programas estratégicos de captação e apoio à 

realização de feiras e exposições de negócios, viagens de incentivo, congressos e 

eventos nacionais e internacionais; 

 

VI - Promover, descentralizar e regionalizar o turismo, estimulando Estados, 
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Distrito Federal e Municípios a planejar, em seus territórios, as atividades turísticas de 

forma sustentável e segura, inclusive entre si, com o envolvimento e a efetiva 

participação das comunidades receptoras nos benefícios advindos da atividade 

econômica; 

 

VII - Criar e implantar empreendimento destinados às atividades de expressão 

cultural, de animação turística, entretenimento e lazer e de outros atrativos com 

capacidade de retenção e prolongamento do tempo de permanência dos turistas nas 

localidades; 

 

VIII  Propiciar a prática de turismo sustentável nas áreas naturais, promovendo 

a atividade como veículo de educação e interpretação ambiental e incentivando a 

adoção de condutas e práticas de mínimo impacto compatíveis com a conservação do 

meio ambiente natural; 

 

IX - Preservar a identidade cultural das comunidades e populações tradicionais 

eventualmente afetadas pelo setor do turismo; 

 

X - Prevenir e combater as atividades turísticas relacionadas aos abusos de 

natureza sexual e outras que afetem a dignidade humana, respeitadas as 

competências dos diversos órgãos governamentais envolvidos; 

 

XI - Desenvolver, ordenar e promover os diversos segmentos turísticos;             

 

XII - Implementar o inventário do patrimônio turístico nacional, atualizando-o 

regularmente; 

 

XIII - Propiciar os recursos necessários para investimentos e aproveitamento 

do espaço turístico nacional de forma a permitir a ampliação, a diversificação, a 

modernização e a segurança dos equipamentos e serviços turísticos, adequando-os 

às preferências da demanda, e, também, às características ambientais e 

socioeconômicas regionais existentes; 

 

XIV - Aumentar e diversificar linhas de financiamentos para empreendimentos 
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turísticos e para o desenvolvimento das pequenas e microempresas do setor pelos 

bancos e agências de desenvolvimento oficiais; 

 

XV - Contribuir para o alcance de política tributária justa e equânime, nas 

esferas federal, estadual, distrital e municipal, para as diversas entidades 

componentes da cadeia produtiva do turismo; 

 

XVI - Promover a integração do setor privado como agente complementar de 

financiamento em infraestrutura e serviços públicos necessários ao desenvolvimento 

turístico; 

 

XVII - Propiciar a competitividade do setor por meio da melhoria da qualidade, 

eficiência e segurança na prestação dos serviços, da busca da originalidade e do 

aumento da produtividade dos agentes públicos e empreendedores turísticos 

privados; 

 

XVIII - Estabelecer padrões e normas de qualidade, eficiência e segurança na 

prestação de serviços por parte dos operadores, empreendimentos e equipamentos 

turísticos; 

 

XIX - Promover a formação, o aperfeiçoamento, a qualificação e a capacitação 

de recursos humanos para a área do turismo, bem como a implementação de políticas 

que viabilizem a colocação profissional no mercado de trabalho; e 

 

XX - Implementar a produção, a sistematização e o intercâmbio de dados 

estatísticos e informações relativas às atividades e aos empreendimentos turísticos 

instalados no País, integrando as universidades e os institutos de pesquisa públicos e 

privados na análise desses dados, na busca da melhoria da qualidade e credibilidade 

dos relatórios estatísticos sobre o setor turístico brasileiro. 

 

A Lei n. 11.771/08, vem consolidar a intenção do governo de estruturar a 

atividade e posicionar o turismo como importante item na pauta de geração de divisas, 

trabalho e renda para o país (ARAÚJO, 2012). Nesta perspectiva, a gestão do turismo 

no Brasil  - passou a buscar a promoção do crescimento 
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ordenado e sustentável, integrando às demais atividades com os setores da economia 

local, com especial destaque para a segurança do turista, dos prestadores de serviços 

e da comunidade local, em todas as suas dimensões (BRASIL, 2018). Contudo, a 

despeito dos avanços das políticas de turismo em escala nacional, a gestão dos riscos 

de desastres naturais não está sendo incorporada nas estratégias de desenvolvimento 

turístico no Brasil,apesar do aumento e da recorrência desses eventos no país.  

Portanto, a promoção da gestão de riscos torna-se fundamental no Brasil por 

quatro aspectos: (i) o turismo tem forte apelo econômico contribuindo com o PIB em 

âmbito federal, estadual e municipal; (ii) é um dos setores da economia que geram 

milhões de empregos diretos e indiretos; (iii) destinos turísticos vêm sofrendo cada 

vez mais com a ocorrência de fenômenos naturais no Brasil, fato que pode 

comprometer a vitalidade e o ciclo de vida dos destinos; (iv) devido ao aumento das 

vulnerabilidades socioambientais e da exposição aos riscos naturais, torna-se 

necessário diagnosticar se destinos turísticos enquadram-se nessas condições 

supracitadas, fato que pode acarretar em ocorrência de desastres naturais. Dessa 

forma, à medida que o evento atinge territórios turísticos, os danos podem ser 

permanentes ou de duração a médio e longo prazo. Além disso, pode proporcionar 

enormes prejuízos, tanto nos aspectos econômicos devido à queda da arrecadação 

em função da ausência ou diminuição de turistas que deixam de frequentar a 

localidade.  

Outro ponto é que na dimensão social, com a ausência dos turistas, pode haver 

uma dificuldade na manutenção dos empregos diretos proporcionados pelos 

empreendimentos turísticos e gerando reflexos nas demais áreas, que contribuem 

com os empregos indiretos. Dessa maneira, a implementação da gestão de riscos no 

setor do turismo, preservaria a atividade no aspecto econômico, no que diz respeito 

às possibilidades na diminuição da arrecadação por parte da atividade e, no social 

com a manutenção dos empregos, onde os impactos diretos e indiretos seriam 

minimizados. 

No entanto, no Brasil, essa condição de destinos turísticos serem atingidos por 

desastres já é notório. Para exemplificar, menciona-se, a Região Turística Serra Verde 

Imperial (Figura 15), localizada no Rio de Janeiro, com as cidades de Petrópolis, 

Teresópolis e Nova Friburgo foram afetados por esse evento, devido às chuvas 

torrenciais (RIO DE JANEIRO, 2012).  Os destinos turísticos que integram a Região 

Turística apresentam grande potencial turístico. No entanto, encontram- se 
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localizados em uma região extremamente exposta a desastres em decorrência da 

aspectos físicos. Estão situados em área vulnerável a eventos adversos devido sua 

localização física estar entre três Bacias hidrográficas, sendo: Dois Rios, Piabanha e 

Guanabara. 

 
FIGURA 15 - REGIÃO TURÍSTICA SERRA VERDE IMPERIAL 

 
FONTE: http://www.cidadesmaravilhosas.rj.gov.br (2022). Disponível em: 

<http://www.cidadesmaravilhosas.rj.gov.br/serraverdeimperial.asp>. 
 

 

Em 2011, esse fenômeno atingiu cidades como Petrópolis, Teresópolis e Nova 

o que seria considerado o pior desastre brasileiro dos últimos tempos: as 

inundações e deslizamentos causou 905 mortes em sete cidades e afetou mais de 

2012, p.13). Diversos municípios foram afetados em função da grande quantidade de 

chuva que ocorreu no estado, deixando um rastro de mortes e milhões em prejuízos 

financeiros.  
 
Entre os municípios mais atingidos no estado (por desastres), Petrópolis é a 
cidade com o maior número de registros oficiais: foram 28 registros no período, 
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sendo 17 movimentos de massa e 11 de inundações (bruscas ou graduais). 
Em Teresópolis, dos 13 registros oficiais de desastres, cinco são referentes a 
movimentos de massa e 8 de inundações. Areal, Nova Friburgo, também já 
sofreram com inundações ou deslizamentos de terra no passado  (RIO DE 
JANEIRO, 2012, p.16). 

 

Assim, diversas áreas essenciais para economia, como por exemplo, a 

atividade do turismo foi seriamente afetada em função do evento ocorrido. Pode-se 

destacar que a cidade de Nova Friburgo reportou 180 mil afetados e, com isso, 

concentrou 60% da população atingida pelo desastre. A população desabrigada, por 

sua vez, concentrou-se em Teresópolis (41%). Em função do desastre que atingiu a 

região tu  pelas chuvas de janeiro, o que ocasionou uma 

por Corbiceiro (2013). De acordo com Freitas (2011) 26% dos hotéis e pousadas de 

Teresópolis foram fechados com a tragédia. Os prejuízos causados ao faturamento 

da rede hoteleira na região chegam a US $30 milhões somente nas cidades de Nova 

Friburgo, Petrópolis e Teresópolis. Isso se deve à queda na ocupação dos hotéis e 

aos cancelamentos de reservas na temporada. 

Outro exemplo de destinos afetados por desastres são os integrantes da 

Região Turística Costa Verde e Mar, situada na zona costeira do estado de Santa 

Catarina, na qual enchentes, alagamentos e deslizamentos de encostas, provocaram 

interrupções no fluxo turístico, como aponta (ROCHA, 2015). Outro exemplo, foi o 

município de Blumenau, integrante da Região Turística Vale Europeu em Santa 

Catarina, onde, em 2008, o desastre provocou sérios danos paisagísticos, 

econômicos e sociais, afetando o setor de serviços, com 117 atividades econômicas, 

9,7 mil empreendimentos e grande parte do cenário turístico da região estava sob as 

águas (ZUCCO, MAGALHÃES, MORETTI, 2011). Em função do desastre natural que 

atingiu a região, os destinos acima citados tiveram uma grande queda na demanda 

para o réveillon de 2011 (QUAINO, 2016).   
Esses exemplos demonstram que o turismo também é suscetível a sofrer danos 

provocados por desastres naturais e que, muitos destinos turísticos, estão em risco 

por causa de suas vulnerabilidades socioambientais, como apontam diversos autores 

Machura, Manyena, Collins (2017), Tanner, Vai (2018). Ademais, os referidos 

exemplos não refletem seguramente a realidade brasileira. Nos casos dos vários 

destinos existentes no Brasil, e que estão localizados nas cinco macrorregiões 

brasileiras, a quantidade de territórios turísticos que são afetados por desastres 
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naturais, pode ser muito mais expressivo se forem analisados os dados disponíveis.  

Em suma, a gestão de riscos e desastres precisam ser incorporada nas 

políticas e estratégias, contribuindo, assim, para o fortalecimento da resiliência e a 

diminuição de perdas nos destinos, como destaca Calgaro, Lloyd, Dominey-Howes 

(2013), Mahon, Becken, Rennie (2013), Álvarez de la Torre, Rodríguez-Toubes 

(2013). A vulnerabilidade e exposição aos riscos a desastres naturais, nos destinos 

turísticos no Brasil, exige que os formuladores de políticas implementem efetivamente 

ações e estratégias para recuperar, restaurar e prevenir os danos provocados por 

esses eventos, como enfatizado por Becken; Hughey (2013), Faulkner (2001), Ritchie 

(2008) e que contemplem os atores públicos e privados e, consequentemente, 

possam contribuir para aumentar a capacidade de resiliência dos destinos turísticos.  
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4 O TURISMO EM MORRETES E ANTONINA NO CONTEXTO DO LITORAL DO 
PARANÁ 

 

Neste capítulo objetiva-se delinear os aspectos centrais que norteiam o 

histórico de ocupação e o desenvolvimento dos municípios de Morretes e Antonina, 

localizados na Região Turística Litoral do Paraná. Outro ponto analisado, é o cenário 

turístico que os municípios possuem, obtendo grande destaque no âmbito regional 

atraindo centenas de turistas, possuindo uma diversidade de infraestrutura básica que 

são oferecidas aos turistas, além de possuir uma grande diversidade de atrativos 

naturais e culturais. Finalizando, buscou-se promover uma abordagem que vem 

destacando os elementos relacionados à ocorrência do desastre natural que afetaram 

os municípios em 2011, o que provocou danos tanto na área rural, quanto na área 

urbana, provocando danos sociais e ambientais para os munícipes e, também, para 

diversos setores da economia, entre eles o turismo. 

 

4.1 A SITUAÇÃO GEOGRÁFICA DOS MUNICÍPIOS DE MORRETES E ANTONINA 

 

4.1.1 Dados Gerais 

 

A localização geográfica de Morretes e Antonina perante a capital Curitiba, polo 

econômico do estado e a sua proximidade com o litoral, vem sendo um fator primordial 

que contribuiu para o desenvolvimento econômico e social de ambos municípios ao 

longo do período, como destaca no Quadro 11. 

 
 

QUADRO  11 - DISTÂNCIA EM KM DE LOCAIS ESTRATÉGICOS 

Município/Distância 
(KM) 

Curitiba Porto de 
Paranaguá 

Aeroporto Praia 
(Matinhos) 

Antonina 77 48 76 72 
Morretes 68 33 62 57 

FONTE: O autor (2020). 
 

 O acesso a tais municípios pode ser feito a partir de rodovias, como BR-277, 

que corta o Paraná no sentido leste-oeste, conectando o oeste do estado ao Litoral 

Paranaense e à BR 376, e configurando-se como um importante rota comercial, 
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turística e com forte potencial paisagístico. A BR 277 constitui-se no eixo central de 

um sistema composto por derivações que levam aos municípios de Morretes e 

Antonina (SETU, 2008). 

Outra forma de acesso ao Litoral Paranaense é a PR 410, denominada Estrada 

da Graciosa, que atravessa um trecho urbano dos municípios de Curitiba e Pinhais na 

direção das cidades históricas de Morretes e Antonina. Este último trecho, totalmente 

inserido num dos últimos remanescentes da Floresta Atlântica, adquire um caráter 

especial, de valor histórico, cultural, turístico e paisagístico. No trecho da serra com 

diversos recantos e áreas de lazer dotadas de infraestrutura, como o Recanto 

Lacerda, Recanto Rio Cascata, Recanto Grota Funda, Recanto Bela Vista, Mirante, 

Recanto (SETU, 2008).  

A BR-376 cruza diagonalmente o estado do Paraná em direção a sudeste, rumo 

à cidade de Joinville e outras aglomerações urbanas do Litoral Catarinense. Constitui-

se em alternativa para o acesso ao litoral paranaense, já que possibilita a utilização 

da rodovia PR 412, de Garuva à Guaratuba. Nesse percurso, encontram-se diversos 

empreendimentos que comercializam produtos locais, e que, de maneira espontânea, 

oferecem uma estrutura  aos usuários desta rodovia. Esse caminho possui grande 

beleza cênica, conformada pela proximidade com a Serra do Mar. No entanto, há 

deficiência na sinalização, sobretudo no que se refere à localização espacial e 

distâncias (SETU, 2008). 

Outro meio de acesso a Morretes e Antonina é pela estrada de Ferro que liga 

Curitiba a Paranaguá (Figura 16), como destaque para trecho entre Curitiba e 

Morretes, que passa pela Serra do Mar de trem percorrendo 110 Km através da Mata 

Atlântica, cruzando túneis encravados nas rochas e viadutos. Além disso, a região 

conta com dois aeroportos regionais em Paranaguá e Guaratuba, que têm capacidade 

para receber aviões particulares (PARANÁ, 2010).  

Os municípios estão próximos à capital Curitiba, bem como do Porto de 

Paranaguá e do Aeroporto Internacional Afonso Pena. Além disso, Morretes e 

Antonina são municípios vizinhos, que compartilham conotação de cidade interiorana, 

mesmo localizados próximos à capital e, também, ao litoral. 
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FIGURA 16 - OPÇÕES DE ACESSO A MORRETES E ANTONINA 

 
FONTE: GUIAGEO-PARANÁ (2021). 

 

Os municípios têm uma grande importância estratégica para o estado no 

quesito do desenvolvimento turístico e econômico, em virtude dos portos de 

Paranaguá e de Antonina, referências para o Brasil no embarque e desembarque de 

cargas e grãos, que podem ser utilizados para embarque e desembarque de cruzeiros 

marítimos (PARANÁ, 2010), se constituindo como um importante vetor de 

desenvolvimento.  

 

4.1.2 Morretes 

 

Morretes conta com uma área territorial de 684,580 km². O município está 

localizado na microrregião de Paranaguá e na mesorregião metropolitana de Curitiba, 

com uma estimativa de população de 16 mil habitantes, segundo dados do IBGE 

(2020). Com base em dados do Ipardes (2021), um pouco mais da metade de sua 

população reside na área rural com cerca de 8.540 e um total de 7.718 de residentes 
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na área urbana. Isso demonstra que Morretes possui uma grande concentração de 

população localizada nas áreas rurais do município, como destacado na Tabela 1. 

 

 
TABELA 1 - DISTRIBUIÇÃO DA POPULAÇÃO ENTRE ÁREAS URBANA E RURAL- MORRETES 

TIPO DE DOMICÍLIO MASCULINA FEMININA TOTAL 
 

Urbano 
Rural 

TOTAL 

 
3.516 
4.434 
7.950 

 
3.662 
4.106 
7.768 

 
7.178 
8.540 
15.718 

FONTE: IPARDES (2021). 
 

O município de Morretes situa-se próximo ao litoral paranaense, estendendo-

se da encosta da Serra do Mar para o leste e limitando-se ao oeste com São José dos 

Pinhais, Piraquara e Quatro Barras; ao norte de Campina Grande do Sul; ao nordeste 

com Antonina e a Baía de Paranaguá; ao leste com Paranaguá e ao sul e sudeste 

com o município de Guaratuba (IBGE, 2020), como destacado na figura 17. 

 
FIGURA 17 - LIMITES DO MUNICÍPIO DE MORRETES 

 
FONTE: IPARDES (2021). 
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Morretes se destaca no aspecto ambiental, possuindo em seu perímetro a 

presença da Serra do Mar que ocupa uma grande porção da área de estudo e é o 

elemento que predomina na paisagem de Morretes. A serra ocupa uma área da 

floresta tropical úmida, caracterizada por um relevo acidentado, uma vegetação 

densa, elevadas temperaturas e por chuvas torrenciais. Dessa forma, o relevo, a 

vegetação, o clima e a hidrografia são os componentes que contribuem para a 

identidade da paisagem da área de estudo (SETU, 2008). 

 A temperatura média do mês mais quente é superior a 22°C e do mês mais frio 

inferior a 18°C. Os ventos e o relevo influenciam de maneira significativa nos índices 

pluviométricos, os quais registraram diferenças significativas quando medidos em pé 

de serra, escarpas e topos de morro. Entretanto, a média da distribuição de chuvas é 

a maior de todo o estado e tem tendência de concentração nos meses de verão, sendo 

que a precipitação média anual da região é de 2.000 a 2.500 mm, chegando a 3.500 

mm na porção que abrange a área de estudo. A umidade relativa do ar varia de 80 a 

85% (SETU, 2008). 

Outro aspecto importante é a localização física do município de Morretes. De 

acordo com o SETU (2008), o município de Morretes fica dentro da bacia hidrográfica 

do Rio Nhundiaquara, constituída pelos rios Nhundiaquara, Cachoeira e Ipiranga, tidos 

como principais, como destaca a Figura 18.  
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FIGURA 18 - LOCALIZAÇÃO DA BACIA DO RIO NHUNDIAQUARA 

 
FONTE: SILVA (2001) 

 

O município é banhado pelos rios Nhundiaquara, Pinto e Marumbi e divide-se 

nas sub-bacias dos rios Mãe Catira, Sagrado, Marumbi, Pinto e Saquarema. Além de 

Morretes, outros municípios estão localizados na bacia hidrográfica Nhundiaquara, 

como destaca o Quadro 12. 

 
 

QUADRO  12 - MUNICÍPIOS QUE INTEGRA A BACIA DO RIO NHUNDIAQUARA 

Municípios Km Ha Porcentagem 
Morretes 584,28 58.428 82,18 
Antonina 65,19 6.519 9,17 
Piraquara 39,73 3.973 5,59 

Quatro Barras 21,79 2.179 3,06 
FONTE: Adaptado de SILVA (2001). 

 

Seu processo de ocupação iniciou no período de 1646 por aventureiros e 

mineradores que procediam de vilas e povoados paulistas. A ocupação se deu, 

inicialmente, em razão da descoberta e da exploração de jazidas de ouro na região, 

entre o período de 1649-1653, localizadas, sobretudo, nos rios do Pinto, Marumbi e 

Cubatão, como enfatiza Lyra; Parchen; La Pastina (2006). No entanto, o progresso de 

Morretes aconteceu somente no século XIX, em virtude da sua posição entre o litoral 

e o planalto. O município plantado na raiz da serra situava-se na via fluvial do Cubatão, 
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no roteiro seguido pelas embarcações do Porto do Rocio de Paranaguá que 

demandam o Porto de Cima, no qual a navegação era interrompida (LYRA; 

PARCHEN; LA PASTINA, 2006). De Paranaguá, os barcos subiam até Barreiros e era 

possível visualizar o rio Nhundiaquara, também chamado de Cubatão, passando por 

Morretes.  

Na história do município de Morretes registrou-se que, os primeiros moradores 

vieram de vilarejos do litoral de São Paulo por volta de 1646, os quais eram 

constituídos por famílias de mineradores, em sua maioria. A vila formada por esse 

grupo inicial foi elevada a cidade pela Lei n° 188 de 24 de maio de 1869. Na época foi 

denominada de Nhundiaquara, que era o nome do rio que banhava a cidade, sendo o 

nome atual mudado em 7 de abril de 1870 (MORRETES, 2019). 

Assim, o comércio, entre o planalto e o litoral, por ela transitava, o que a 

transformou em importante entreposto no município de Morretes. No período 

compreendido entre 1811 e 1832, essa atividade sobrepujou as demais, favorecida 

pela instalação de vários engenhos de beneficiamento da erva-mate. Entretanto, entre 

1880 e 1884 com a construção da Estrada de Ferro do Paraná, Morretes veio a decair, 

cessando, inclusive, o movimento dos engenhos de mate (LYRA; PARCHEN; LA 

PASTINA, 2006).   

 

4.1.3 Antonina 

 

Próximo ao município de Morretes, encontra-se Antonina com uma população 

estimada em quase 19 mil habitantes, possuindo uma área territorial 882,317 km², 

segundo IBGE (2020). Com base em dados do Ipardes (2021), o município de 

Antonina possui uma grande concentração populacional na área urbana com cerca de 

16.063 habitantes, contrastando com uma pequena quantidade de munícipes que 

residem na área rural com 2.828, como destacado na Tabela 2. 
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TABELA 2 - DISTRIBUIÇÃO DA POPULAÇÃO ENTRE ÁREAS URBANA E RURAL- ANTONINA 

TIPO DE DOMICÍLIO MASCULINA FEMININA TOTAL 
 

Urbano 
Rural 

TOTAL 

 
7.867 
1.482 
9.349 

 
8.196 
1.346 
9.542 

 
16.063 
2.828 
18.891 

FONTE: IPARDES (2021). 
 
 

O município encontra-se na mesorregião metropolitana de Curitiba, limitando-

se ao norte e ao oeste com Campina Grande do Sul; ao sul e ao oeste com Morretes 

e Paranaguá e a leste Guaraqueçaba (IBGE, 2020), como destaca a Figura 19.  

 
FIGURA 19 - LIMITES DO MUNICÍPIO DE ANTONINA 

 
FONTE: IPARDES (2021). 

 

Antonina, além de ter parte do seu território localizado na Bacia Hidrográfica 

Nhundiaquara, o município integra a bacia hidrográfica do Rio Pequeno, cuja 

dimensão é de 112,6 km², pertence integralmente ao município de Antonina e está 

inserida na área de drenagem da Baía de Antonina. O Rio Pequeno é afluente do Rio 

Cachoeira, o qual deságua diretamente na mencionada baía (PAULA; CUNICO, 

2008), conforme se pode observar no Mapa 1. 
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MAPA 1 - LOCALIZAÇÃO DA BACIA DO RIO PEQUENO 

 
FONTE: ADEMADAN (2010). 

 

Devido à localização de Antonina ser na região litorânea, o tipo de clima do 

município segundo Mendonça; Vanhoni (2008) com base na classificação de 

Koeppen, Ant é tipo Cfa (Clima Subtropical Úmido - Mesotérmico), com média do mês 
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mais quente superior a 22ºC e no mês mais frio inferior a 18ºC, sem estação seca 

definida, verão quente e geadas menos frequentes. A atmosfera do litoral do Paraná 

é controlada, na maior parte do ano, pelo Anticiclone do Atlântico Sul, sendo que as 

massas polares são mais atuantes no inverno e a tropical atlântica no verão. 

 Ainda de acordo com Mendonça; Vanhoni (2008) a configuração geral do 

relevo é o fator estático mais importante na caracterização climática da região costeira 

paranaense, pois contribui para a existência da grande variedade de climas e de 

paisagens, devido às diferenças de altitudes e da disposição de suas formas. A Serra 

do Mar funciona como barreira para o avanço de massas de ar, influenciando na 

distribuição da umidade e na manutenção de temperatura. 

Além dos aspectos naturais do município, Antonina se destaca devido ao fato 

de ser uma das mais antigas povoações do Paraná, na qual a região foi habitada a 

partir do século XVII. A efetiva ocupação deu-se em 1648, quando o parnaibano 

Gabriel de Lara, o Capitão Povoador, sesmeiro da Nova Vila (Paranaguá), cedeu a 

Antônio de Leão, Pedro Uzeda e Manoel Duarte três sesmarias no litoral 

Guarapirocaba, primeiro nome de Antonina, as primeiras daquela porção litorânea. 

Foram esses os primeiros povoadores de Antonina (LYRA, PARCHEN; LA PASTINA, 

2006). 

A fundação do povoamento, entretanto, só ocorreu em 1714, em 12 de 

setembro, quando, com a autorização do bispo do Rio de Janeiro, onde foi construída 

uma capela na Fazenda Graciosa, do sargento-mor Manoel do Vale Porto, em testada 

de meia légua para a Baía de Antonina. As casas que circundam o templo davam para 

o mar e a fonte que servia à população era a existente na pedreira (LYRA, PARCHEN; 

LA PASTINA, 2006). Sua ocupação está intimamente ligada à estratégica posição da 

baía e à transposição da Serra do Mar através do histórico Caminho da Graciosa. 

Além dos recursos naturais, ecossistemas reconhecidos nacional e 

internacionalmente, também tem reconhecimento os centros históricos de Antonina e 

Morretes, com edificações tombadas tanto à nível estadual como federal (SETU, 

2008). 

Tomando-se por base a sua localização, os municípios, ao longo da história, 

foram se fortalecendo no quesito cultural, em virtude da sua localização física, 

principalmente por terem sido rota comercial, promovendo desenvolvimento para sua 

região, além da existência de um amplo patrimônio histórico cultural que podem ser 

visitados atualmente. Os centros históricos destas cidades guardam ainda hoje 



138 
 

remanescentes arquitetônicos do período colonial e, também, preservam em seu 

traçado urbano características da organização colonial portuguesa no Brasil. Entre os 

centros históricos destacam-se como atrativos turísticos as antigas redes 

estabelecidas entre os portos, vilas e freguesias do litoral paranaense com o planalto 

que marcaram a história do Estado do Paraná e do sul do Brasil. Estas podem ser 

visitadas ainda hoje para o reconhecimento dos remanescentes da história, 

destacando-se o Caminho do Itupava e a Estrada da Graciosa (SETU, 2008). 

Desta forma, os municípios, atualmente, possuem uma diversidade de atrativos 

que mesclam os culturais, como os naturais. Isso faz com que Antonina e Morretes 

desfrutem do crescimento da atividade atraindo turistas interessados em conhecer sua 

história e, também, pela prática do turismo de aventura, que se encontra muito 

difundido na região dos destinos como, por exemplo, a presença de trilhas na Serra 

do Mar, além de esportes radicais, em virtude da presença de rios que oportunizam a 

prática desses esportes. 

 

4.2 A REGIÃO TURÍSTICA LITORAL DO PARANÁ E OS DESTINOS DE MORRETES 

E ANTONINA  

 

A região do Litoral Paranaense configura-se pela diversidade de elementos 

culturais e naturais, que evidenciam seu potencial turístico e a caracteriza como polo 

indutor do desenvolvimento turístico estadual. A proximidade da área turística com a 

capital caracteriza-se, também, como uma vantagem competitiva determinante para a 

configuração da demanda. Tal cenário refere-se tanto à atração dos moradores da 

capital, quanto aos que a visitam (PARANÁ, 2010). O Litoral Paranaense é 

considerado destino receptor em razão do grande fluxo de pessoas que buscam a 

região para descanso e lazer, cujas atividades estão vinculadas tanto aos aspectos 

naturais, quanto culturais. Segundo Paraná (2016) o litoral apresenta um conjunto de 

73 atrativos turísticos de natureza diversas, que possibilitam o desenvolvimento de 

variados segmentos turísticos. Essa quantidade representa cerca de 19% dos 

atrativos turísticos do Paraná, demonstrando que a região possui um enorme potencial 

para o crescimento do setor turístico. A região Turística Litoral do Paraná é composta 

por sete municípios, a saber: Guaraqueçaba, Guaratuba, Matinhos, Paranaguá, 

Pontal do Paraná, Morretes e Antonina, como ilustrado no Mapa 2.  
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Os municípios de Morretes e Antonina se tornaram destinos turísticos 

receptores, devido aos recursos existentes, se destacando no cenário turístico 

regional. O espaço turístico natural do litoral é formado, principalmente, por elementos 

da paisagem, reconhecidos como as praias, baías, serras e cachoeiras. Esses 

ambientes configuram a paisagem natural, rica em diversidade biológica, nos 

diferentes ecossistemas que a compõem, destacando-se que a região possui o maior 

remanescente contínuo de floresta atlântica do país (PARANÁ, 2018). 

A diversidade ambiental característica da região permite a provisão de mercado 

ampliada em relação aos segmentos turísticos reais e potenciais. Além disso, a 

riqueza cultural das tradições, mitos, crenças e hábitos dos moradores da região, 

juntamente com a arquitetura diferenciada, produzem um cenário convidativo para a 

visitação (PARANÁ, 2018). Os municípios de Antonina e Morretes se beneficiam em 

virtude da localização próxima a Serra do Mar, atraindo turistas, principalmente, para 

a prática de ecoturismo e turismo de aventura, com destaque ao Pico do Paraná e ao 

Parque Estadual do Marumbi. Ambos os municípios possuem fluxo de visitantes que, 

em sua maioria, residem em Curitiba e nas cidades da Região Metropolitana, mas 

também recebem turistas de outros municípios do Paraná e do Brasil (PARANÁ 2018).  
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Esses destinos vêm se destacando no processo de crescimento turístico 

regional, em virtude dos atrativos existentes, juntamente com a infraestrutura. Em 

razão do cenário, eles foram inseridos no estudo de categorização dos destinos 

turísticos no Brasil, realizado pelo Mtur, cujo objetivo era avaliar os municípios 

inseridos nas regiões turísticas do mapa do turismo brasileiro, instituído pelo Programa 

de Regionalização do Turismo39 (BRASIL, 2018). Dentro desse escopo de 

categorização, Morretes foi classificado como categoria C e Antonina como categoria 

D, em razão aos pré-requisitos existentes. Na metodologia utilizada pelo Mtur para 

realizar a categorização optou-se pela utilização de categoria de A a E40. Foi levado 

em consideração cinco variáveis para determinar a categoria de Antonina e Morretes, 

como pode ser destacado no Quadro 13. 

Portanto, com base nas variáveis utilizadas, foi possível extrair os dados de 

critérios que norteiam o cenário turístico de Antonina e Morretes, desta forma, definiu 

as categorizações de ambos. Nota-se que a categoria dos municípios reflete sua 

importância no cenário turístico regional. Assim, a categorização é fruto do 

amadurecimento do processo de gestão descentralizada adotado pela regionalização 

do país. Amplia-se o olhar para todos os municípios do Mapa do Turismo Brasileiro, 

mas, ao mesmo tempo, respeita-se o desempenho da economia do turismo de cada 

um, assim como suas peculiaridades e especificidades (BRASIL, 2018). 

 

 
QUADRO  13 - VARIÁVEIS SELECIONADAS PARA A CATEGORIZAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO 

MAPA DO TURISMO BRASILEIRO 

1- Número de estabelecimentos formais cuja atividade principal é hospedagem 

2- Número de empregos formais no setor de hospedagem 

3- Estimativa de turistas a partir do Estudo de Demanda Doméstica 

4- Estimativa de turistas a partir do Estudo de Demanda Internacional 

5- Arrecadação de impostos federais a partir dos meios de hospedagem 

FONTE: Adaptado de BRASIL (2018). 
 

No entanto, é importante mencionar que a categorização não é algo fixo. À 

 
39 Para saber mais a respeito, acesse: <http://www.mapa.turismo.gov.br/mapa/init.html#/home>. 
40 A análise de cluster é uma técnica estatística multivariada que tem como objetivo dividir os elementos 
de uma amostra em grupos, de forma que elementos pertencentes a um mesmo grupo sejam similares 
entre si, com respeito às variáveis (características) que neles foram medidas, e que elementos em 
grupos diferentes sejam heterogêneos em relação a estas mesmas características (BRASIL, 2018). 
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medida que os números de Morretes e Antonina melhorem em relação às variáveis 

utilizadas na metodologia, os municípios poderão sofrer alterações em relação a sua 

categorização, como destaca o Brasil (2018). 

Associado com a infraestrutura existente em Morretes e Antonina, os 

municípios dispõem da presença de recursos naturais, possuindo uma diversidade de 

um ecossistema rico de fauna e flora com a presença do bioma da Mata Atlântica na 

região, com variedade de elementos naturais. Além disso, os municípios têm uma 

série de atrativos histórico-culturais como, por exemplo, o tombamento de edificações, 

entre outros. O mapa 3 vem ilustrando essa diversidade de atrativos turísticos nos 

destinos de Antonina e Morretes. Como destaque, Morretes possui uma gama de 

opções de atrativos turísticos. Isso contribui para que a localidade se destaque no 

cenário do turismo regional, oferecendo uma diversidade de opções para os visitantes. 

Uma das opções encontradas na cidade, que contribuiu com o setor do turismo foi o: 

2013, p. 32). 
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MAPA 3 - PRINCIPAIS ATRATIVOS EM MORRETES E ANTONINA 

 
FONTE:  O autor (2019). 

 
Podem-se destacar outras atrações, tais como: culturais, naturais, bebidas 

artesanais, como apresentados nos Quadros 14, 15, 16. 
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QUADRO  14 - ATRATIVOS TURÍSTICOS- HISTÓRICO/CULTURAL- MORRETES 

Igreja Matriz de Nossa Senhora do Porto Caminho da Graciosa 
Igreja de São Benedito Caminho do Itupava 

Marco Zero Recanto Mãe Catira 
Estação Ferroviária Estrada do Central 

Porto de Cima Estrada do Anhaia 
Estrada da Graciosa Curva da Preguiça 
Caminhos Coloniais Rua das Flores 

Igreja de São Sebastião do Porto de Cima Festa Feira Agrícola e Artesanal de Morretes 
                                                 FONTE: Adaptado de PARANÁ (2016). 

 
 

QUADRO  15 - ATRATIVOS TURÍSTICOS NATURAIS- MORRETES 

Área Especial de Interesse Turístico do 
Marumbi 

Véu da Noiva 

Parque Estadual do Pau Oco Morro do Sete 
Parque Estadual Pico do Marumbi São João da Graciosa. 

Salto dos Macacos / Salto Redondo Recanto Cascatinha 
Estrada das Prainhas Recanto Nova 

Rio Nhundiaquara Santuário Nhundiaquara 
Rio Mãe Catira Passeio de Trem (Morretes/Curitiba) 

FONTE: Adaptado de PARANÁ (2016). 
 

 
QUADRO  16 - ATRATIVOS TURÍSTICOS- GASTRONÔMICO/BEBIDA ARTESANAL 

Barreado Cachaça Artesanal 
FONTE: Adaptado de PARANÁ (2016). 

 

Dentre as opções encontradas, destaca-se o atrativo Estrada da Graciosa que, 

atualmente, é uma das atrações que mais motivam os turistas a conhecerem Morretes, 

em razão do trajeto ser realizado por meio de passeio de trem pela estrada de ferro, 

o qual passa pela Serra do Mar. Com duração de três horas, a viagem entre Curitiba 

e Morretes proporciona aos turistas a contemplação das paisagens naturais da mata 

atlântica, além da observação do patrimônio edificado ao longo da ferrovia  inclusive 

na época de sua construção, que guarda um valor histórico e cultural de uma época 

 

  Outro atrativo de destaque é o famoso prato típico barreado (uma inusitada 

iguaria à base de carne bovina cozida exaustivamente com toucinho, cominho e louro 

até ganhar uma consistência desfiada), que se tornou um atrativo turístico 

gastronômico em Morretes. O município tem no Barreado um importante produto, 

trabalhando, inclusive, comercialmente na divulgação do prato típico para o estado do 

Gimenes (2011) um aspecto importante é que a tradição do 

preparo do Barreado continua viva nas residências e festas comunitárias, sendo peça 
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integrante do cotidiano e da cultura local, se expandido para as ruas e restaurantes 

das cidades.  

Em virtude dos atrativos de Morretes, muitos visitantes foram atraídos para 

conhecer o município, principalmente aos finais de semanas e feriados. Curitiba é o 

local de procedência da maioria dos turistas que visitam Morretes, considerando os 

anos pesquisados. Turistas de outros estados também são uma parcela importante 

nesse total (PARANÁ, 2010). Devido a essas características, Morretes se consolidou 

no cenário turístico regional, no qual a atividade se tornou um importante vetor de 

desenvolvimento. Para suprir com a demanda de turistas, a cidade conta uma 

pequena rede de meios de hospedagem, que em sua maioria são pousadas ocupadas 

principalmente no final de semana, período este que a cidade recebe um grande 

número de visitantes que se desloca ao município para aproveitar a natureza, bem 

como a culinária local. 

Acompanhando o desenvolvimento turístico de Morretes, o município de 

Antonina passou a ser destaque no cenário do turismo regional pelas características 

de cidade interiorana. Antonina tem seu conjunto histórico e paisagístico tombado 

como Patrimônio da União, tais como: Igreja Matriz de Nossa Senhora do Pilar, Igreja 

São Benedito, Teatro Municipal, Estação Ferroviária, Complexo das Indústrias 

Reunidas Francisco Matarazzo, entre outros. 

Possui uma paisagem privilegiada, emoldurada pelos morros circundantes e 

pelas escarpas da Serra do Mar, com vegetação exuberante, sendo banhada pelas 

águas tranquilas da Baía de Antonina, em que o Atlântico avança em profundidade 

até encontrar a foz do rio Cachoeira. Na cidade se encontra o Marco Zero da Estrada 

da Graciosa, a qual alia mar, rios, morros, serra, rico acervo arquitetônico e cultural, 

saborosa gastronomia, além de aconchegantes pousadas (PARANÁ, 2016). 

O município passou a atrair centenas de turistas em virtude da ampliação dos 

atrativos turísticos e, em decorrência dos atrativos encontrados nos municípios como, 

por exemplo, a criação do passeio de trem que desce da serra do mar até Morretes, 

frequentam Antonina são de Curitiba, cerca de 75,4%" (PARANÁ, 2008, p. 15). Dentro 

dos segmentos turísticos encontrados no município, pode-se citar: o cultural, de 

eventos, ecoturismo, de aventura, religioso e de lazer, como apresentado nos 

ossuiu como atrativo a Serra do Mar, 

atraindo, principalmente, turistas para a prática de ecoturismo e de aventura, com 
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QUADRO  17 - ATRATIVOS TURÍSTICOS NATURAIS 

Baía de Antonina Ponta da Pita / Prainha 
Mata Atlântica Rio Cacatu 
Manguezais Rio Cachoeira 
Pico Paraná Rio do Nunes. 

FONTE: Adaptado de IAMUQUE (2019). 
 

 
QUADRO  18 - ATRATIVOS TURÍSTICOS- HISTÓRICO/CULTURAL 

Artesanato Igreja de São Benedito 
Chafariz do Batel Igreja do Senhor Bom Jesus do Saivá 

Carnaval Igreja Matriz Nossa Senhora do Pilar 
Centro Histórico Escola Dr. Brasílio 

Machado 
Memorial da Imigração Japonesa no 

Paraná 
Engenho do Barão do Serro Azul Mercado Municipal 
Estação Ferroviária de Antonina Palacete da Câmara Municipal (antigo 

Clube Ypiranga) 
Farinha de Mandioca 29 Palacete da Pousada Atlante 
Filarmônica Antoninense Pharmacia Internacional  uma botica do 

princípio do século passado 
Fonte da Carioca Praça Carlos Cavalcanti 

Fonte da Laranjeira Praça Coronel Macedo 
Fórum de Antonina Praça Dr. Carlos Gomes da Costa 

Recanto Poti/Monumento Adoaldo Lenzi 
 

Praça Rio Branco (Feira Mar) 

Fonte: Adaptado de IAMUQUE (2019). 
 

 
QUADRO  19 - ATRATIVOS TURÍSTICOS GASTRONÔMICO 

Bala de Banana Barreado 
Fonte: Adaptado de IAMUQUE (2019). 

 

Compreende-se, assim, que no destino de Antonina possui uma diversidade de 

atrativos turísticos, com grande destaque para os culturais e gastronômicos. Destaca-

se, assim, como o barreado atrai, juntamente com Morretes, uma grande quantidade 

de turistas à procura deste famoso prato típico. Em Antonina, o barreado surgiu em 

seu cardápio gastronômico - ao menos que se tem registro, no Restaurante do Clube 

Náutico  CNA, quando as mulheres de teatro Dudu Barreto Leite e Iara Sarmento, no 

início dos anos setenta (1970-1972), resolveram residir na cidade e gerenciar tal 

empreendimento. Atualmente, o tradicional prato é encontrado em vários restaurantes 
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da cidade41. Alguns seguem rigorosamente a receita tradicional e a maneira de cozer 

a carne em panela de barro e em fogão a lenha (IAMUQUE, 2019). 

Diante dos atrativos culturais, naturais e gastronômicos, Antonina e Morretes 

vêm desfrutando de um cenário otimista em relação ao crescimento do turismo. Para 

que a demanda de turistas que visitam os municípios fosse atendida foi necessário 

que houvesse o fortalecimento da infraestrutura com a criação de hotéis e 

restaurantes, entre outros serviços destinados aos visitantes. Segundo Beni (1998) a 

empresa hoteleira se destaca das demais indústrias pelo tipo de serviço prestado, em 

virtude da existência do tratamento pessoal que se dá aos clientes, além do calor 

humano que faz parte essencial da prestação de serviços hotel

hoteleira, um dos elementos essenciais da infraestrutura turística, constituindo um dos 

187). 

Segundo Paraná (2010), constatou-se que no mercado turístico do Litoral 

predominam as micro e pequenas empresas, administradas por seus proprietários, e 

que têm no turismo sua principal ocupação. A grande maioria das empresas na região, 

por consequência, é formada por micro e pequenos negócios, com baixa capacidade 

de reprodução do capital. Os meios de hospedagem (hotéis e pousadas) e os serviços 

de alimentação (restaurantes, bares, lanchonetes) são as atividades preponderantes 

da cadeia produtiva na região.  

Assim, os turistas que procuram os destinos dispõem de uma diversidade de 

hotéis e pousadas. Esses equipamentos turísticos recebem milhares de turistas, em 

razão dos atrativos existentes, em virtude das belezas naturais, além da gastronomia. 

A maioria dos meios de hospedagem se caracteriza por ser de pequeno porte, com 

uma administração familiar, com poucos funcionários, em virtude da sazonalidade 

existente, características dos municípios que integram a região litorânea do Paraná, 

como destaca Silveira (2014). Antonina possui um total de 10 restaurantes e 8 meios 

de hospedagem que inclui hotéis e pousadas, como destacado no Quadro 20.  Em 

sua maioria, os estabelecimentos estão disponíveis sete dias por semana, com uma 

procura maior aos finais de semana e feriados quando o fluxo turístico42 aumenta, 

 
41 Foi protocolado um pedido para obtenção de registro de Indicação Geográfica de Procedência junto 
ao INPI, para que o barreado seja reconhecido como um prato legítimo da culinária do litoral 
paranaense de Iamuque (2019). 
42 Fluxo turístico todo e qualquer deslocamento de um conjunto de turistas que se movimenta de uma 
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principalmente com turistas vindos da região metropolitana de Curitiba. 

 
QUADRO  20 - ATRATIVOS TURÍSTICOS GASTRONÔMICO E DE MEIOS DE HOSPEDAGEM 

Restaurantes Meios de Hospedagens 
Le Bistrô Santuário Vitória Régia 

Brisa do Mar - Mercado Pousada das Laranjeiras 
 Pousada Atlante 

Gusso Hotel Capelista 
Cantina Casa Verde Hotel Luz 

Cantinho de Antonina Hotel Tókio 
Caçarola do Joca Hotel ASPP 

Santuário Vitória Régia Hotel Camboa Antonina 
Caiçarinha  
Maré Alta  

Fonte: O autor (2020).  

 
Os hotéis e restaurantes de Antonina estão localizados em sua maioria na 

região central do município, como ilustrado no mapa 4. Essa espacialização central 

desses empreendimentos turísticos deve-se principalmente ao circuito que é feito 

pelos turistas que visitam Antonina e tem a parte central do município como destaque. 

Isso se deve à localização de alguns atrativos como, por exemplo, o centro histórico 

com prédios construídos no início do século XX, a Baía de Antonina com seu deck 

que atraem visitantes, entre outras atrações que acabam atraindo os turistas, como 

as lojas de artesanatos que dispõem de uma série de produtos locais feitos pelos 

artesãos do município. 

 
direção a outra, unidirecionalmente, num contexto espaço-temporal delimitado, com um ponto comum 
de emissão e um ou vários pontos de recepção (MINISTÉRIO DO TURISMO, 2018). 
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Além de Antonina, Morretes também oferece uma gama de opções aos turistas 

que visitam a cidade. Em razão da grande procura de turistas pelo município, 

principalmente devido ao início da viagem de trem, que faz o trajeto pela estrada de 

ferro entre Curitiba e Morretes, houve um aumento do fluxo de turistas que frequentam 

o destino, contribuindo para a implementação de meios de hospedagens e 

restaurantes43, com objetivo de atender os turistas, como destaca no Quadro 21.  

 
QUADRO  21 - EQUIPAMENTOS GASTRONÔMICOS E MEIOS DE HOSPEDAGEM DE 

MORRETES 

MEIOS DE HOSPEDAGENS RESTAURANTE 
Bella Morretes Pousada Villa Morretes 

Dona Laura Pousada Madalozo 
Pousada Cidreira Empório do Largo 

Pousada do Oasis - Morretes Casarão 
Pousada Estância Maktub Ponte Velha 

Pousada Graciosa Terra Nossa 
Pousada Guanumbi Manacá da Serra 

Pousada Hakuna Matata Sato's 
Pousada Serra Verde Olimpo 

Pousada Trilha da Serra Armazém Romanus 
Pousada Vista do Marumbi Sabor de Morretes 

Pousada Vovó Idalina Estação Morretes 
Casa Poletto Lamenha Lins 

Hospedaria Solar De Maria Bella Morretes 
Hotel Nhundiaquara Serra & Mar 

Porto Real Palace Hotel Casa do Rio 
- Casa Nova 
- Vitorino 
- Rota do Sol 
- Armazém da Serra 
- Villa Morretes 

FONTE: O autor (2019). 
 

  
O destino de Morretes possui uma quantidade maior de meios de hospedagens 

(16 estabelecimentos) e restaurantes (21 estabelecimentos) em comparação com 

Antonina. Esse fato pode ser justificado em razão da viagem de trem (Curitiba-

Morretes) ter o município como parada final, não chegando até o município vizinho 

(Antonina). Essa questão pode ter contribuído para que em Morretes houvesse uma 

maior concentração de turistas, o que colaborou para o crescimento dos meios de 

 
43 Empreendimento ou estabelecimento, independentemente de sua forma de constituição, destinados 
a prestar serviços de alojamento temporário, ofertados em unidades de frequência individual e de uso 
exclusivo do hóspede, bem como outros serviços necessários aos usuários, denominado de serviços 
de hospedagem, mediante adoção de instrumento contratual, tácito ou expresso, e cobrança de diária 
(BRASIL, 2018). 
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hospedagens e restaurantes em decorrência da crescente demanda. Os 

estabelecimentos de alimentação estão concentrados na região central do município, 

diferentemente dos meios de hospedagens que estão mais espalhados por Morretes, 

como pode ser evidenciado no mapa 5. 

Como pode ser observado no mapa, alguns meios de hospedagem se encontram 

fora da área central do município, em virtude das características do empreendimento e 

das opções oferecidas. No entanto, de modo geral, grande parte dos meios de 

hospedagens e dos restaurantes estão na área central, em virtude do fluxo maior de 

turistas e dos atrativos que se encontram localizados como, por exemplo, o centro 

histórico (que concentra uma diversidade de opções como lojas, barracas de 

artesanatos, de doces a base da banana, comida típica do município) e prédios 

históricos datados do início do século XX. Além disso, tem o Rio Nhundiaquara que em 

virtude da sua beleza natural acaba atraindo os visitantes que contemplam a corredeira 

calma. 
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Os municípios de Antonina e Morretes têm no setor do turismo um importante 

vetor de desenvolvimento, o qual contribui para as economias locais com uma ampla 

cadeia produtiva do turismo. Além dos estabelecimentos de hospedagem e de 

alimentação (restaurantes), os municípios detêm outras atividades ligadas ao turismo, 

conhecidas como ACTs, as quais auxiliam no crescimento da atividade, como 

destacado no Quadro 22. 

 
QUADRO  22 - ATIVIDADES LIGADAS AO TURISMO- MORRETES E ANTONINA 

Transporte Rodoviário Atividades Recreativas, Culturais e Desportivas 
Agências de Turismo Esporte e Lazer 
Locação de Veículos Empresa de Ecoturismo/Aventura 

FONTE: O autor (2020). 
 

Essas empresas que completam a cadeia produtiva do turismo são 

indispensáveis para o desenvolvimento da atividade  nesses municípios. Dessa forma, 

para que a atividade tenha condições de oferecer um serviço completo aos turistas, 

outros segmentos turísticos foram se fortalecendo, em Morretes e Antonina. Essa 

diversidade surgiu em razão da necessidade que os municípios tiveram em 

decorrência do aumento de turistas que passaram a visitar essas localidades. 

Segundo um estudo desenvolvido a pedido do Morretes Convention Visitors Bureau, 

em 2016, Morretes recebeu cerca de 125.896 pessoas, dessas, mil pessoas fizeram 

o trajeto de trem44, saindo de Curitiba até Morretes45 (ANDREOLI, 2018), como 

destacado no gráfico 7. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
44 Não se pode atribuir qual seria a porcentagem total de turistas que vão visitar Antonina vindos de 
trem. 
 
45 Devido à falta de dados, não é possível quantificar os turistas que chegam ao município por outro 
meio de locomoção como, por exemplo, veículo e ônibus. 
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GRÁFICO  7 - TOTAL DE TURISTAS QUE DESEMBARCARAM EM MORRETES- 2016 

 
Fonte: ANDREOLI (2018). 

 
 

gastos de R $150 por pessoa, até R $400, fazendo com que o setor de serviços 

fluxo de turistas que chegam a Morretes pela modalidade da ferrovia dar uma oscilada, 

como destaca o Gráfico 7, nota-se que existe um deslocamento constante ao longo 

dos doze meses, com destaque maior para Dezembro e Janeiro, período de maior 

calor, em razão da chegada do verão, além de períodos de férias (dezembro e janeiro) 

em comparação aos demais meses do ano. No entanto, no restante dos meses, o 

fluxo de turistas que chegam ao município também é grande. Isso demonstra o grande 

potencial que a cidade possui para o desenvolvimento do setor. 

Em suma, o cenário turístico de Antonina e Morretes cresceu alicerçado nos 

atrativos culturais e naturais presentes em seus territórios, contribuindo com a 

atividade e agregando valor, além de impulsionar a atividade. Essa diversidade de 

opções fez com que ambos os destinos se destacassem na rota turística regional, 

principalmente entre os da Região Turística Litoral do Paraná. Dessa forma, a 

atividade se tornou essencialmente importante para o fortalecimento da economia 

municipal para a geração de emprego e renda, fato essencialmente indispensável 

para a vitalidade econômica dos municípios.  
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4.3 OS DESTINOS TURÍSTICOS DE MORRETES E ANTONINA E A OCORRÊNCIA 

DE DESASTRES NATURAIS 

 

Antonina e Morretes atraem centenas de turistas em razão da ampliação do 

setor do turismo e em decorrência dos atrativos encontrados nos municípios. Os 

municípios localizados na região litorânea paranaense se tornaram rota de turistas em 

busca de novas experiências e descobertas. No entanto, ambos os municípios 
registram características de vulnerabilidade a desastres naturais, como destaca ANA 

(2018), Paraná (2017), Paraná (2018), Rocha; Acordes; Felipe (2019), além do 

histórico de eventos adversos. Em virtude do índice pluviométrico que atingiu o litoral 

em 2011, os municípios sofreram com os danos causados pelo excesso de chuva, 

denominado de evento climático extremo. Segundo Marengo (2010), os eventos 

climáticos extremos  como chuvas intensas, vendavais e furacões, marés 

meteorológicas e grandes secas  representam as forças com maior poder de 

destruição. À intensidade desses eventos soma-se a dificuldade de gerenciamento de 

planos para a adaptação e a atenuação de seus efeitos, devido à impossibilidade de 

prevê-los com exatidão. 

Os destinos foram atingidos por um grande índice pluviométrico, que iniciou no 

10/03/11 e se intensificou no dia seguinte (11/03/11) provocando danos. O gráfico 8 

apresenta um comparativo do nível de precipitação registrado no mês de março, em 

2011, entre os municípios. De acordo com os dados, Morretes recebeu um grande 

volume de chuvas, totalizando 536,8 mm no prazo de 72 horas, com pico maior no dia 

12/03/11 contabilizando 321 mm. No entanto, Antonina, totalizou 332,2 mm de chuvas 

em três dias, atingido no dia 11/03/11 o volume máximo de chuvas de 120 mm.  
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GRÁFICO  8 - PRECIPITAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2011 EM MORRETES E ANTONINA 

 
FONTE: Adaptado de ÁGUAS DO PARANÁ (2020). 

 

Observa-se que os índices de chuvas que atingiram os municípios em três dias 

foram atípicos em comparação com os demais dias do mês de março, se constituindo 

em um desastre natural sem precedentes. Pode-se perceber que as chuvas no 

município de Morretes foram concentradas em dois dias (11-12/03/11), diferentemente 

de Antonina, que teve um grande índice pluviométrico, porém, com distribuição melhor 

entre os dias. Essa concentração sai na normalidade da média de chuva no município. 

Segundo Castro (et al.,2019) o regime pluviométrico em Morretes se evidencia pela  

concentração principalmente nos meses de Janeiro a Março. Nesses meses, as 

precipitações em média podem ultrapassar o patamar de 300 mm. Ao observar os 

períodos de redução pluviométrica, recorrente, entre os meses de Abril a Setembro, 

as chuvas podem não ultrapassar 100 mm em média. 

Segundo Paraná (2018) esse desastre não estava ligado necessariamente às 

ações antrópicas, embora essas, quando mal planejadas, são agravantes que 

potencializam a ocorrência e a intensidade dos mesmos. As consequências desse 

vulnerabilidade a qual as comunidades estavam expostas, destacando-se a existência 

de habitações em planícies de inundação e, também, em encostas suscetíveis a 

escorregamentos.  

Segundo a Mineropar (2013) foi essa variação da pluviosidade além da média 

que fez com que o solo perdesse coesão devido à umidade, culminando em uma série 

de incidentes que afetaram os moradores da região. Essas chuvas deflagraram um 
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processo que causou destruição e impacto à infraestrutura pública e privada, 

demandando esforço para recuperação e a utilização de recursos humanos e 

materiais, equipamentos e veículos por parte das organizações municipais, estaduais 

e federais de Defesa Civil e órgãos de apoio (PEDROSO; PINHEIRO, 2016).  

Em Morretes, os principais danos resultaram de inundações deflagradas pelos 

rios Nhundiaquara e Marumbi, com problemas de represamento pela maré, afetando 

casas em bairros urbanos e devastando as áreas com florestas protegidas 

(PEDROSO; PINHEIRO, 2016). No município, houve impactos sociais, 

comprometendo os serviços básicos, além de centenas de pessoas terem ficado 

desalojadas46 e desabrigadas47, como destacado no Quadro 23. Entre os serviços 

afetados, destacam-se: rede de distribuição de água, estação de tratamento e 

serviços de telefonia móvel (MORRETES, 2011).  Morretes registrou danos materiais, 

tais como: residenciais populares, prédios públicos e particulares de saúde, prédios 

públicos e particulares de ensino, estradas (aproximadamente 250 Km), prédios 

comerciais (MORRETES, 2011). 

 
QUADRO  23 - RESUMO DOS DANOS EM MORRETES 

Desabrigados 1180 
Desalojados 8172 

Casas Atingidas 1532 
Casas Evacuadas 25 
Pessoas no Abrigo 145 

Óbitos 1 
FONTE: Adaptado de PEDROSO; PINHEIRO (2016). 

 

Em Morretes, várias comunidades foram afetadas (Quadro 24) e ficaram 

isoladas vários dias recebendo ajuda, como alimentos, medicamentos e água, levando 

o estado do Paraná e o município de Morretes a decretar estado de Calamidade 

Pública (PARANÁ, 2011). Segundo Morretes (2011) a situação se agravou no decorrer 

do dia (11/03) e pela manhã, às 9h00min, já se constatava a ocupação de 70% da 

área urbana da cidade por águas provenientes do transbordo dos rios Marumby e 

Nhundiaquara, ocasionando enchentes, inundações, alagamentos, corrida de massa 

 
46 Pessoa que foi obrigada a abandonar temporária ou definitivamente sua habitação, em função de 
evacuações preventivas, destruição ou avaria grave, decorrentes do desastre, e que, não 
necessariamente, carece de abrigo provido pelo Sistema (CASTRO, 1998). 
47 Desalojado ou pessoa cuja habitação foi afetada por dano ou ameaça de dano e que necessita de 
abrigo provido pelo Sistema (CASTRO, 1998). 
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(movimentação de encosta com detritos), provocando queda de ponte (Colônia 

Floresta), como ilustrado na Figura 20. 
 

QUADRO  24 - PRINCIPAIS COMUNIDADES ATINGIDAS PELAS CHUVAS NO MUNICÍPIO DE 

MORRETES 

Floresta Itaperuçu Mundo Novo Saquarema 
Marta Sambaqui Pitinga 

Pindaúva Candonga Sarapia 
Rio Sagrado Rio do Pinto Fortaleza 

Central Colônia Marques Capituva 
Américo de Baixo Américo de Cima Marumbi 

Cruz Alta Fartura Anhaia 
Vila dos Ferroviários Marambaia Raia Velha 

Reta do Porto Cruzeiro do Itaperuçu - 
FONTE: MORRETES (2011). 

 
 

FIGURA 20 - QUEDA DE PONTE NO BAIRRO FLORESTA 

 
FONTE: PARANÁ (2011). 

 

Esses danos, ocorridos em virtude do desastre, fizeram com que toda a 

comunidade de Morretes fosse prejudicada, algumas localidades como, por exemplo, 

(MORRETES, 2011) em decorrência dos impactos provocados pelo desastre, como 

ilustrado na Figura 21. Os prejuízos com estrutura de estradas, pontes, escolas e 

postos de saúde devem ser de R$8 milhões a R$10 milhões", diz o prefeito (GAZETA 
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DO POVO, 2011). 

 
FIGURA 21 - FLUXO DE DETRITO QUE ATINGIU O BAIRRO FLORESTA 

 
FONTE: MORRETES (2011). 

 
As operações se desenvolveram em três focos: na área urbana e rural de 

Morretes, e na área rural mais afastada que abrange parte da Serra da Prata, no qual 

se localiza o Distrito de Floresta, local mais atingido pela destruição das chuvas 

(MORRETES, 2011). Segundo Rocha; Acordes; Felipe (2019), na localidade de 

Floresta, centenas de deslizamentos de encostas alimentaram fluxos de detritos de 

grandes proporções na bacia do rio Jacareí, destruindo edificações, erradicando 

grande parte da mata atlântica, alterando o curso de rios e cobrindo extensas várzeas 

cultivadas com sedimentos arenosos (Figura 22). 
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FIGURA 22 - RESIDÊNCIAS AFETADAS PELOS FLUXOS DE DETRITOS (ÁREA DE IMPACTO) EM 

FLORESTA, MORRETES 

 
FONTE: MINEROPAR (2013). 

 

A destruição total do bairro Floresta se deu devido ao volume grande de água 

que foi represado naturalmente em um ponto mais alto da Serra da Prata e, depois de 

muitas horas de chuva e 

o morro devastando várias vilas na base da serra, o distrito de floresta. Em decorrência 

desse evento, ocorreram danos ambientais generalizados nos limites municipais, 

como estimativa de prejuízos no valor aproximadamente de R$ 2.000.000,00 (dois 

milhões de reais) como destaca o Quadro 25. 

 
QUADRO  25 - DANOS AMBIENTAIS CAUSADOS PELAS CHUVAS EM MORRETES 

1- Deslizamentos de encostas; 
2- Supressão da Mata Ciliar; 
3- Assoreamento dos leitos dos rios, córregos e cursos de água; 
4- Danos no Aterro controlado pelo município; 
5- Destruição total ou parcial das vias de acesso das Unidades de Conservação; 
6- Quedas de árvores de grande, médio e pequeno porte, no perímetro urbano e rural; 
7- Comprometimento do Sistema de Drenagem de Águas Pluviais no perímetro urbano de 
Morretes; 
8- Danos na estrutura na unidade de reciclagem municipal, bem como sua logística de coleta 
de reciclados; 
9- Danos na nova área do Consórcio municipal de Aterro Sanitário; 
10- Destruição total e parcial das áreas de interesse turístico e paisagístico, como praças e 
áreas de lazer do município de Morretes; 
11- Danos no sistema de coleta e tratamento de esgoto doméstico; 
12- Comprometimento do sistema de coleta de resíduos sólidos urbanos e rurais, mediante 
os prejuízos causados no sistema viário municipal; 

FONTE: Adaptado de MORRETES (2011). 
 

No entanto, diversas ações de cunho mitigatório e recuperação de cenário 
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foram estabelecidas, posteriormente, tanto pela defesa civil estadual, quanto 

municipais para minimizar os impactos em curto prazo, com o propósito de ajudar as 

centenas de moradores afetados, tais como: restaurar infraestruturas puramente 

públicas (estradas, escolas e instalações de saúde); estimular a economia local; 

restaurar o governo e a administração cívica; proteger o meio ambiente de novas 

catástrofes naturais48.     

Em Antonina, foi a região central que sofreu mais problemas devido aos 

impactos da consequência de inundações e deslizamentos em ladeiras, causando 

destruição de casas e o sistema de água potável (PEDROSO; PINHEIRO, 2016).  O 

município teve vários bairros atingidos, em que diversas áreas afetadas foram 

avaliadas e houve a retirada de moradores de área de risco (PARANÁ, 2011). Este 

padrão anômalo de chuvas rompeu o equilíbrio geomorfológico da paisagem litorânea, 

deflagrando centenas de movimentos gravitacionais de massa de vários tipos, 

caracterizando um complexo de movimentos de massa (MINEROPAR, 2013).  

No perímetro urbano de Antonina, as encostas dos morros do Bom Brinquedo, 

de deslizamentos de terra e detritos, alguns de grandes proporções. Nos bairros 

desabrigadas, tendo as suas vidas salvas por alerta dado pelos geólogos ao Comando 

da Defesa Civil do Estado (MINEROPAR, 2013).  

Em Laranjeiras, 12 casas foram destruídas pelo fluxo de detritos, os quais foram 

atingidos 

um volumoso fluxo de lama atingiu várias casas, destruindo-as parcialmente. Nesses 

locais, dois óbitos foram registrados, pela insistência de moradores em permanecerem 

em casa ou retornarem para recuperação de objetos pessoais (MINEROPAR, 2013). 

O Quadro 26 apresenta os bairros de Antonina que foram afetados por algum tipo de 

dano. 

 
QUADRO  26 - BAIRROS ATINGIDOS PELO DESASTRE EM ANTONINA 

(continua) 
BAIRROS DE ANTONINA DANOS AÇÕES DE ATENDIMENTO 

 
Laranjeiras 

Movimentação de encosta 
com soterramento; 

Avaliação e retirada de 
moradores de área de risco. 
Entrega de água e alimentos; 
Busca e Salvamento. 

 
48 Esses aspectos serão melhor detalhados no capítulo 6, na análise dos resultados. 
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Beco da Viúva Movimentação de encosta 
com soterramento; 

Evacuação de famílias das casas 
atingidas. 

Tucunduva Movimentação de encosta 
com soterramento; 

Avaliação da área de risco 

Morro Cemitério Movimentação de encosta 
com soterramento; 

Avaliação e retirada de 
moradores de área de risco. 
Entrega de água e alimentos, 
Liberação da via pública de 
acesso, busca e salvamento. 

Rodovia Morretes-Antonina 
 PR 408-Km 8 

Movimentação de encosta 
com soterramento; 
Rompimento da adutora; 

Avaliação das condições de 
segurança e mobilização de 
recursos 

Morro Graciosa Movimentação de encosta 
com soterramento; 

Evacuação de famílias das casas 
atingidas. 

Rodovia Morretes-Antonina- 
PR 408-Km 4 

Queda da Ponte; 
 

Avaliação das condições de 
segurança e mobilização de 
recursos 

Portinho Movimentação de encosta 
com soterramento; 

Avaliação das condições de 
segurança e mobilização de 
recursos 

 Movimentação de encosta 
com soterramento; 

Avaliação e isolamento da área 
de risco 

Graciosa Movimentação de encosta 
com soterramento; 

Avaliação e retirada de 
moradores de área de risco. 

Batel Alagamento; Avaliação das condições de 
segurança e mobilização de 
recursos 

Centro Movimentação de encosta 
com soterramento. 

Avaliação e isolamento da área 
de risco 

FONTE: Adaptado de PARANÁ (2011). 
 

O Quadro acima apresenta os tipos de fenômenos mais recorrentes devido ao 

grande índice pluviométrico, destacando para o movimento de soterramento. Essa 

tipologia fez com que os atendimentos à comunidade afetada de Antonina se 

concentrassem em avaliação das condições de segurança, retirada dos moradores 

das áreas de riscos, além de isolamento dessas áreas.  

Diante desse evento sem precedentes, os municípios de Antonina e Morretes 

se tornaram territórios que explicitam um alto grau de exposição a riscos de desastres 

naturais devido à ocorrência de um evento extremo que atingiu a Bacia Hidrográfica 

do Litoral (BHL). Foram registrados grandes danos na região costeira, mas 

especialmente nos municípios supracitados. Devido aos danos causados pelo 

desastres, vários estudos foram realizados com propósito de diagnosticar exposição 

e vulnerabilidades na bacia hidrográfica com o intuito de determinar o grau de risco 

de desastres, como destaca Paraná (2013), Paraná (2017), Paraná (2018), Mineropar 

(2013), Minoporar (2014), Rocha; Acordes; Felipe (2019), ANA (2014). Em virtude das 

tipologias de desastres (deslizamentos e inundações), foram realizadas pesquisas 

sobre os riscos a eventos na B.H.L com o objetivo de promover a prevenção e a 

(conclusão) 
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preparação contra novos fenômenos climáticos por órgãos do governo do Paraná, tais 

como: MINEROPAR, Instituto Águas do Paraná, Defesa Civil, UNESPAR, entre 

outros.  

Nesse sentido, os estudos que foram realizados em Antonina e Morretes, bem 

como na bacia litorânea, buscaram determinar quais seriam os municípios que 

apresentaria alto grau de riscos para desastres (PARANÁ, 2018), além de subsidiar 

ações de gestão de riscos contra novos eventos. No caso dos municípios de 

recorrência de tragédias, foi instituída a Ação Emergencial para Reconhecimento de 

Áreas de Alto e Muito Alto de Risco a Movimento de Massa, Enchentes e Inundações 

instituída com diversos órgãos do governo federal que realizaram diagnóstico e 

mapeamento das áreas no Brasil (AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS, 2014). Com 

base neste estudo, 41 municípios foram analisados no estado do Paraná, sendo que 

7 estão localizados no BHL. Desta forma, foi elaborado o mapa de riscos de inundação 

(Mapa 6). Analisando o mapa, pode-se perceber que nem todos os municípios do BHL 

possuem potencial para riscos de inundação, evidenciando baixo risco para desastres. 

No entanto, é possível evidenciar que em Morretes há uma grande 

concentração de Alto, Médio e Baixo Risco. De acordo com a Água do Paraná (2014) 

no mapa são considerados grau de riscos para a população que engloba tanto 

inundações quanto deslizamentos de terra. Em outro levantamento de risco de 

desastre, iniciado pelo Ministério do Meio Ambiente (MMA) e Agência Nacional de 

Águas (ANA), foi desenvolvido o Atlas de Vulnerabilidade às Inundações49. O Atlas 

identifica a ocorrência e os impactos das enchentes graduais nos principais rios das 

bacias hidrográficas brasileiras (AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS, 2014).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
49 Para saber mais detalhes, acesse o Link: 
<https://metadados.snirh.gov.br/geonetwork/srv/api/records/2cfa808b-b370-43ef-8107-
5c3bfd7acf9c/attachments/Atlas_de_Vulnerabilidade_a_Inundaes.pdf>. 
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Com base neste estudo, foi criado um mapa com informações específicas sobre 

vulnerabilidades de inundações na BHL. Pode-se notar no mapa 7, que o município 

de Morretes possui um alto nível na classificação de riscos de inundações, ao contrário 

dos demais municípios que compõem o BHL. A vulnerabilidade à inundação deve-se 

à rede hidrográfica que abrange o município de Morretes, como o Rio Nhundiaquara, 

o Rio Marumbi e o Rio do Pinto, que nascem na Serra do Mar paranaense. Quando 

há chuvas nas montanhas, especialmente as que são fortes e estão concentradas do 

verão, o nível da água nesses cursos d'água aumenta rapidamente devido ao pequeno 

tamanho de suas bacias, causando enxurradas que têm potencial para inundar e 

causar danos à população residente das áreas urbanas (PARANÁ, 2018). 
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O município de Antonina não apresenta dados relacionados ao grau de 

vulnerabilidade às inundações, mesmo tendo uma rede hidrográfica em seu território. 

No entanto, em relação ao desastre do movimento de massa, pode-se salientar que 

Antonina e Morretes apresentam um alto grau de vulnerabilidade, de acordo com o 

mapa 8. Para Tominaga (2007), os movimentos de massa estão relacionados aos 

aspectos climáticos e hidrológicos, à vegetação, à ação do homem sobre formas de 

uso e ocupação do solo, bem como às condições geológicas e geomorfológicas. 

Analisando o mapa, os municípios de Antonina e Morretes possuem um grau muito 

elevado de vulnerabilidade ao risco, particularmente associado ao deslizamento em 

massa. Além disso, é notável uma diferença na recorrência de tipologias de desastres. 

O município de Morretes tem um alto índice de ocorrência registrado pela defesa civil, 

já Antonina tem uma baixa taxa de registro de deslizamentos de massa, apesar de ter 

áreas classificadas como muito altas em relação aos deslizamentos de terra.



16
8 

 

M
AP

A 
8 

- D
ES

LI
ZA

M
EN

TO
S 

C
O

N
TA

BI
LI

ZA
D

O
S 

PE
LA

S 
D

EF
ES

A
S 

C
IV

IS
 E

 G
R

AU
 D

E 
R

IS
C

O
 

 
FO

N
TE

: P
AR

AN
Á 

(2
01

8)



169 
 

Em suma, o desastre que afetou de Antonina e Morretes em 2011, devido às 

fortes chuvas contribuíram para a ocorrência de um dos maiores desastres naturais 

registrados nos municípios, causando prejuízos materiais, econômicos e de vidas. 

Devido às topologias do desastre que atingiu os municípios, pode-se evidenciar que 

ambos têm alto grau de vulnerabilidade aos riscos de desastres, principalmente em 

relação a enchentes e deslizamentos de terra em massa. Esses municípios têm sido 

monitorados pelos órgãos competentes que buscam desenvolver diversas ações de 

prevenção e mitigação contra riscos a desastres, como destacado por Pedroso e 

Pinheiro (2016) e Rocha; Acordes; Felipe (2019). Essas ações se tornam essenciais 

devido aos riscos existentes e, principalmente, pelo histórico de desastres que já 

causaram diversos danos ambientais e sociais nos municípios em questão, 

especialmente nos supracitados, pois constituem dois destinos turísticos 

consolidados, recebendo um grande número de turistas anualmente. 
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5 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 
A pesquisa corresponde a um conjunto de ações que devem seguir uma série 

de procedimentos previamente definidos por meio de um método baseado na 

racionalidade, a fim de se encontrar resultados e respostas a um problema 

previamente apresentado (CARVALHO et. al, 2019). Dessa forma, o presente trabalho 

é fruto de investigação científica realizada em torno de um objeto de estudo. Buscou-

se apropriar da ciência por meio de contribuições teóricas, conceituais e 

metodológicas, além de utilizar procedimentos de pesquisa com o propósito de 

investigar uma problemática. A análise empreendida fundamentou-se no território, um 

dos conceitos basilares da ciência geográfica. Tal conceito encontra-se presente nas 

discussões dos riscos e de desastres naturais e seus impactos, devido à interação 

que há no território entre sociedade e natureza. 

Raffestin (1993) faz uma abordagem daquilo que constitui o território, tomando-

se por base: 

 
O território se forma a partir do espaço, é resultado de uma ação conduzida 
por um ator sintagmático (ator que realiza um programa) em qualquer nível. 
Ao se apropriar de um espaço, concreta ou abstratamente (por exemplo, pela 
representação), o ator "territorializa" o espaço (RAFFESTIN, 1993, p. 143). 

 

Diante disso, o território é constituído com base nas relações sociais que foram 

estabelecidas no espaço geográfico. Para Santos (2011) o território é o lugar em que 

desembocam todas as ações, todas as paixões, todos os poderes, todas as forças, 

todas as fraquezas, isto é, em que a história do homem plenamente se realiza com 

base nas manifestações da sua existência, podendo ser considerado um território 

concreto e acessível às atividades humanas. Assim, dentre as conceituações pode-

se relaciona

ligação do território com a natureza é explícita e, nessa ligação, o território se torna, 

antes de mais nada, uma fonte de recursos, meios  

Pelo exposto, quando discutimos o conceito de território em nossa análise, visa-

se evidenciar as mudanças e transformações introduzidas na sociedade, 

principalmente na dimensão física (clima, solo, relevo, vegetação) e na dimensão 

sociopolítica (meio para interações sociais e relações dominantes), como destacado 

por Albagli (2004), promovendo alterações no ambiente, contribuindo para o 
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surgimento dos riscos e vulnerabilidades socioambientais na sociedade 

contemporânea. Esse processo acontece em razão de que o: 

  
Homem, por mais que tenha desenvolvido seu aparato técnico de domínio 
das condições naturais, não conseguiu exercer efetivo controle sobre uma 
série de fenômenos ligados diretamente à dinâmica natural da natureza ou 
mesmo, com sua ação, provocou reações completamente im
(HAESBAERT, 2004, p. 53-54). 

 
 

Dessa forma, é no território que diversas interações sociais são estabelecidas 

e são concretizadas a partir da relação da sociedade com o espaço geográfico. 

Analisando sob a ótica empírica, tais manifestações podem se concretizar e se 

manifestar em diversas formas como, por exemplo, os desastres naturais que 

atingiram os municípios Antonina e Morretes, objetos de estudos da presente 

pesquisa. Exemplo dessas manifestações no território vem sendo enfatizado por 

Haesbaert (2004, p. 48) onde ele afirma que: 

   

em que fenômenos naturais como vulcanismos e terremotos são 
responsáveis por mudanças radicais na organização de muitos territórios. A 
recente erupção de um vulcão no Congo, obrigou dezenas de milhares de 
pessoas a abandonar a cidade de Goma, é um dos inúmeros exemplos 
(HAESBAERT, 2004, p. 48). 

 
 

Desta forma, o exemplo auferido Haesbaert (2004), vem ao encontro do objeto 

de estudo da presente pesquisa, podendo ser analisada empiricamente. Portanto, 

mediante a essa argumentação, pode-se mencionar que nos municípios estudados há 

manifestações no território promovidas pela sociedade e que se materializam e são 

percebidas. Mediante a essa perspectiva, utilizando-se de conceitos básicos da 

geografia, como por exemplo, o território, a presente pesquisa buscou apropriar-se de  

outras correntes teóricas, conceituais e metodológicas das ciências geográficas, bem 

como do turismo buscando se aprofundar cientificamente visando alcançar os 

objetivos propostos. Devido à natureza da pesquisa de envolver duas correntes 

científicas  turismo e geografia-, ela possui um caráter inter e multidisciplinar50.  

 
50 Conjunto de disciplinas que simultaneamente tratam de uma dada questão, problema ou assunto 
(digamos, uma temática), sem que os profissionais implicados estabeleçam entre si efetivas relações 
no campo técnico ou científico. É um sistema que funciona através da justaposição de disciplinas em 
um único nível, estando ausente uma cooperação sistemática entre os diversos campos disciplinares. 
A coordenação quando existente, é de ordem administrativa, na maioria das vezes externa ao campo 
técnico-científico (ALMEIDA FILHO, 1997, p. 11). 
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Desse modo, o presente estudo tem como foco de investigação duas 

perspectivas: (i) busca promover uma análise em âmbito nacional para identificar os 

municípios categorizados pelo Mtur como destinos turísticos e que se encontram 

expostos aos riscos de desastres naturais nas cinco macrorregiões brasileiras, 

mediante a utilização de metodologia desenvolvida a partir de estudos publicados e 

dados disponíveis; (ii) pesquisar os municípios de Antonina e Morretes, localizados no 

estado do Paraná, considerados destinos turísticos e categorizado pelo Mtur que 

foram afetados fortemente por um desastre natural em 2011, promovendo uma 

desestruturação no território dos municípios devido aos enormes danos, causando 

prejuízos econômicos, afetando assim, diversos segmentos da economia, entre eles 

o turismo.  

Com base nessa abordagem exposta acima, foram estabelecidos 

procedimentos metodológicos que nortearam o presente trabalho. Devido à natureza 

do estudo, a presente pesquisa tem um caráter qualitativo-quantitativo e descritivo 

(teórico e empírico). Busca-se, portanto, analisar com rigor científico e metodológico 

a problemática que envolve a promoção de estratégias e ações alicerçadas na gestão 

de riscos aos desastres naturais no setor do turismo após o desastre natural que 

atingiu os municípios em questão. O estudo qualitativo é aquele que trabalha, 

predominantemente, com dados qualitativos, isto é, a informação coletada pelo 

pesquisador não é expressa em números, ou, então, os números e as conclusões 

neles baseados representam um papel menor na análise (DALFOVO; LANA; 

SILVEIRA, 2008).  

Já o estudo quantitativo guia-se por um modelo de pesquisa onde o 

pesquisador parte de quadros conceituais de referência tão bem estruturados quanto 

possível, a partir dos quais formula hipóteses sobre os fenômenos e situações que 

quer estudar (DALFOVO; LANA; SILVEIRA, 2008). No entanto, devido à natureza da 

pesquisa, ela torna-se também como descritiva

quantitativas e qualitativas, quando há um levantamento de dados e o porquê destes 

se caracteriza devido aos seguintes critérios, a saber:  

 
Os fatos são observados, registrados, analisados, classificados e 
interpretados, sem interferência do pesquisador  Uso de técnicas 
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padronizadas de coleta de dados (questionário e observação sistemática 
(RODRIGUES, 2006, p. 4).  
 

Outra característica fundamental da pesquisa, é que ela tem como caráter de 

estudo de casos múltiplos, ou seja, busca-se, dessa forma, analisar dois municípios 

que foram afetados por um desastre natural e evidenciar as ações e estratégias 

implementadas de gestão de risco. De acordo com Yin (2005), o estudo de caso é a 

estratégia escolhida ao se examinarem acontecimentos contemporâneos, mas 

quando não se podem manipular comportamentos relevantes. O estudo de caso conta 

com muitas das técnicas utilizadas pelas pesquisas históricas, mas acrescenta duas 

fontes de evidências que usualmente não são incluídas no repertório de um 

historiador: observação direta e série sistemática de entrevistas.  

Pode-

investiga um fenômeno contemporâneo dentro de seu contexto de vida real, 

especialmente quando os limites entre o fenômeno e o contexto não estão claramente 

tecnicamente única em que haverá muito mais variáveis de interesse do que pontos 

de dados, e, como resultado, baseia-se em várias fontes de evidências, com os dados 

precisando convergir em um formato de triângulo, e, como outro resultado, beneficia-

se do desenvolvimento prévio de proposições teóricas para conduzir a coleta e a 

análise de dados. O estudo de caso como estratégia de pesquisa compreende um 

método que abrange tudo - com a lógica de planejamento incorporando abordagens 

específicas à coleta de dados e à análise de dados (YIN, 2005). 

Mediante a essa argumentação, pode-se destacar algumas características 

similares encontradas nos destinos de Antonina e Morretes que contribuíram para que 

se optasse em analisar ambos, a saber: (i) possuem limites fronteiriços; (ii) são 

considerados destinos turísticos; (iii) tem sua economia alicerçada no turismo; (iv) 

ambos foram atingidos simultaneamente por um desastre natural; (v) sofreram sérios 

danos em função do evento natural extremo. 
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5.1 CATEGORIZAÇÃO DOS DESTINOS TURÍSTICOS NO BRASIL E 

METODOLOGIA PARA DIAGNOSTICAR DESTINOS EXPOSTOS A DESASTRES 

NATURAIS 

  
Nessa seção será apresentada os caminhos metodológicos percorridos para o 

desenvolvimento da metodologia que foi elaborada como parte integrante da presente 

pesquisa com o objetivo de promover o diagnóstico dos municípios brasileiros 

categorizados pelo Ministério do Turismo como destinos turísticos e, que, ao mesmo 

tempo, possuem áreas de riscos a desastres naturais em seus territórios. 

 

5.1.1 PERCURSO PERCORRIDO 

  
Por meio do Mtur, em 2017, foi instituída a metodologia de Categorização dos 

Municípios das Regiões Turísticas do Mapa do Turismo Brasileiro. Tal proposta tem 

como escopo promover o cenário turístico brasileiro a partir da descentralização, 

visando identificar e categorizar o desempenho da economia do turismo dos 

municípios inseridos nas regiões turísticas do Mapa do Turismo Brasileiro (BRASIL, 

2018)51. Essa metodologia é um instrumento elaborado pelo Mtur para identificar o 

desempenho da economia do setor nos municípios que constam no Mapa do Turismo 

Brasileiro. Esse instrumento, previsto como uma estratégia de implementação do 

Programa de Regionalização do Turismo, permite tomar decisões mais acertadas e 

implementar políticas que respeitem as peculiaridades dos municípios brasileiros 

(BRASIL, 2015).  

Essa proposta de categorização do turismo brasileiro foi instituída a partir da 

portaria nº 144. de 27 de agosto de 2015, com o objetivo de subsidiar a tomada de 

decisões estratégicas da gestão pública e, orientar a elaboração e implementar 

políticas específicas para cada categoria de municípios, de modo a atender suas 

especificidades, a partir do desempenho da economia do turismo (BRASIL, 2015). 

 
51 A construção da metodologia foi iniciada em 2013 e desenvolvida pela equipe do Ministério do 
Turismo. A ideia inicial era a de se aplicar uma matriz diagnóstica aos municípios brasileiros. Em 2014 
essa matriz foi aperfeiçoada, chegando-se a um formulário com 77 questões binárias. Após intensas 
discussões, realizadas por técnicos e gestores de diversas áreas do Ministério do Turismo (estiveram 
envolvidos doutores, mestres, especialistas em turismo, estatístico, cientista político, dentre outros), em 
especial do então Departamento de Produtos e Destinos, do Departamento de Estudos e Pesquisas e 
da Secretaria-Executiva, chegou-se à metodologia escolhida (BRASIL, 2018). 
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Nesta perspectiva, para chegar à categorização, buscaram-se dados de diversas 

fontes, com o objetivo de criar um ranking a partir das informações já existentes 

e disponíveis, que traduzisse a economia do turismo. A partir disso, criou-se cinco 

variáveis (Quadro 27) que foram cruzadas em uma análise de grupos e que deram 

origem a cinco categorias de municípios (A, B, C, D e E) (BRASIL, 2015). 

 
     

QUADRO  27 - VARIÁVEIS ADOTADOS PARA CATEGORIZAÇÃO DOS DESTINO TURÍSTICOS 

VARIÁVEL FONTE DOS DADOS COLETADOS 

Quantidade de estabelecimentos de 
hospedagem 

Relação Anual de Informações Sociais  RAIS 
2017 

Quantidade de empregos em 
estabelecimentos de hospedagem 

Relação Anual de Informações Sociais  RAIS 
2017 

Quantidade estimada de visitantes 
domésticos 

Estudo de Demanda Doméstica 2012  
MTur/FIPE 

Quantidade estimada de visitantes 
internacionais 

Estudo de Demanda Internacional 2017  
MTur/FIPE 

Arrecadação de impostos federais a partir dos 
meios de hospedagem 

Secretaria de Receita Federal  Ministério da 
Economia 

FONTE: Adaptado de BRASIL (2015). 

 

Deste modo, os municípios que possuem médias semelhantes  nas quatro 

variáveis analisadas - foram reunidos em uma mesma categoria  A, B, C, D e E 

(BRASIL, 2016). A partir desta sistematização dos dados, o Ministério do Turismo 

produziu o mapa com os destinos turísticos brasileiros classificados por 

categorização, conforme ilustrado no Mapa 952. O mapa representa um total de 3.285 

destinos brasileiros, distribuídos nas cinco macrorregiões do Brasil, e que foram 

categorizados com base no desempenho da economia do turismo de cada município 

e, analisados a partir das variáveis mencionadas anteriormente. 

 

 

 

 

 

 

 

 
52 Devido à baixa qualidade do mapa disponibilizado pelo Ministério do Turismo, optou-se, a partir dos 
dados disponibilizados, elaborar um novo para espacializar os destinos turísticos categorizados por 
macrorregiões. 
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MAPA 9 - DESTINOS TURÍSTICOS CATEGORIZADOS PELO MINISTÉRIO DO TURISMO 

 
FONTE: O autor (2020). 
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Percebe-se, no mapa, a distribuição dos destinos por macrorregião do Brasil, 

com destaque para as regiões Sudeste, Sul e Nordeste, com 1138, 905 e 758 destinos 

turísticos, respectivamente. Em seguida, encontram-se as regiões Norte, com 259 e o 

Centro-Oeste, com 225 destinos, podendo ser melhor analisadas no Quadro 28. 

Segundo Brasil (2016), os municípios inseridos na categoria A  incluídas as capitais  

correspondem por 47% da estimativa de fluxo de turistas domésticos e se somadas, 

as categorias A e B respondem por 68% da estimativa do fluxo de turistas domésticos, 

e acima de 96% da estimativa do fluxo de turistas internacionais no país, e 82% da 

estimativa de fluxo de turistas internacionais para o Brasil.   

 
QUADRO  28 - CATEGORIZAÇÃO DOS DESTINOS TURÍSTICOS NO BRASIL 

Categoria 
Região 

A B C D E Total 

Norte 7 7 46 176 23 259 
Nordeste 14 43 107 460 133 757 
Centro-Oeste 6 21 65 119 14 225 
Sudeste 22 74 215 668 160 1.139 
Sul 7 34 106 538 219 904 
Total 56 179 539 1961 549 3284 

FONTE: Adaptado de BRASIL (2018). 
 
 

Esse agrupamento permite observar cada município, no Mapa do Turismo 

Brasileiro, de forma diferenciada, e possibilita o monitoramento da evolução da 

economia do turismo em cada um deles. Observa-se, uma grande concentração de 

destinos nas categorias D e E que, de forma conjunta, representam mais de 75% dos 

municípios analisados. Entende-se, que esse resultado reflete a realidade, uma vez 

que, na grande maioria dos casos, o turismo encontra-se em estágio inicial, o que 

pode ser compreendido a partir do desempenho das variáveis selecionadas para a 

 

A partir da análise e da espacialização dos destinos turísticos brasileiros 

categorizados pelo MTur, se fez necessário buscar informações a partir de dados já 

existentes e  publicados para determinar quais desses destinos poderiam estar 

expostos aos riscos de desastres naturais, face à ausência de dados disponíveis 

devido à inexistência de estudos realizando essa abordagem. Neste contexto, para 

efetuar o diagnóstico, utilizou-se a base do estudo realizado por pesquisadores do 
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Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (CEMADEN), 

Brazil, on an intra-

monitora 958 municípios no Brasil, com risco crítico de desastres. Segundo Cemaden 

(2021), os municípios monitorados têm histórico de registros de desastres naturais 

decorrentes  de movimentos de massa (deslizamentos de encosta, corridas de massa, 

solapamentos de margens/terras caídas, queda/rolamento de blocos rochosos e 

processos erosivos) e/ou  decorrentes  de processos  hidrológicos (inundações, 

enxurradas, grandes alagamentos).  

 Desse total, 872 municípios têm mapeamento de riscos de várias fontes e por 

anos diferentes, visando identificar a ocorrência de deslizamentos de terras, 

inundações e inundações repentinas (ASSIS DIAS et al., 2018). Dentre os esforços 

do CEMADEN, está o de promover o conhecimento da implementação de estratégias 

de redução de riscos. Diante desse cenário, o CEMADEN desenvolveu uma 

metodologia, denominada de BATER  Base Territorial Estatística de Áreas de Risco 

 que oferece uma estimativa da população que vive em áreas de risco aos desastres 

naturais, como: deslizamento de terra, inundações e enchentes (ASSIS DIAS et al., 

2018).  

Segundo o estudo, a BATER é uma associação entre as bases de dados do 

censo demográfico e do mapeamento das áreas de risco (ASSIS DIAS et al., 2018, p. 

4). A partir do banco de dados disponibilizados pelo estudo, foi possível fazer o 

cruzamento para quantificar os municípios que estão categorizados como destinos 

turísticos, e associá-los aos dados produzidos por Assis Dias (et al., 2018), referentes 

aos municípios que possuem risco crítico aos desastres naturais -movimento de 

massa e hidrológico. A Figura 23 apresenta o esquema metodológico construído para 

a análise em questão.  
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FIGURA 23 - ESQUEMA METODOLÓGICO 

 
FONTE: O autor (2020). 

 

Portanto, a partir do cruzamento dos dois bancos de dados disponíveis com 

acesso livre nos respectivos estudos, pode-se promover uma metodologia que 

viabilizasse o diagnóstico dos destinos turísticos no Brasil categorizados pelo 

Ministério do Turismo, possibilitando a identificação de maneira concreta dos destinos 

que apresentassem exposição a riscos de desastres naturais. Com essa metodologia, 

foi possível promover a criação de mapas em escala nacional contemplando todos os 

municípios categorizados e identificar aqueles considerados destinos turísticos e que 

possuem áreas de riscos em seus limites territoriais. Na seção 6, será melhor 

detalhado sobre os resultados alcançados na pesquisa.  

 

5.2 TÉCNICAS DE PESQUISAS APLICADA NO ESTUDO EM MORRETES E 

ANTONINA-PR 

 
A pesquisa promovida nos municípios de Morretes e Antonina possui algumas 

etapas que foram percorridas para que pudesse ser elaborada ao longo desse 

caminho. O estudo foi construído em três fases, que consistem em: (i) coleta de dados 

primários e secundários; (ii) sistematização dos dados; e, (iii) análise/discussão dos 

dados. Na etapa da coleta de dados primário, pode-se destacar para o trabalho de 

campo que aconteceu em três momentos distintos, a saber: levantamento de dados 

com poder público Municipal (Secretaria de Turismo e Defesa Civil), poder público 
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estadual  defesa civil do estado do Paraná e entrevista com o trade municipal 

(Morretes e Antonina).  

Segundo Lakatos e Marconi (2003) a pesquisa de campo é aquela utilizada 

com o objetivo de conseguir informações e/ou conhecimentos sobre um problema, 

para o qual se procura uma resposta, ou de uma hipótese, que se queira comprovar, 

ou, ainda, descobrir novos fenômenos ou as relações entre eles. Consiste na 

observação de fatos e fenômenos tal como ocorrem espontaneamente, na coleta de 

dados a eles referentes e no registro de variáveis que se presumem relevantes para 

analisá-los.  

Diante dessa definição, a pesquisa de campo teve como objetivo buscar 

informações in loco a respeito do tema em estudo, com os atores responsáveis e 

ligados às áreas de interesse do presente estudo. Nessa etapa foi realizado o trabalho 

de campo com a observação direta na área de estudo  viagens aos municípios de 

Antonina e Morretes -, através da realização de entrevistas com agentes do setor 

público (Secretarias Municipais, Defesa Civil municipal e estadual) e com 

representantes do setor privado e do trade turístico local. 

 No total foram feitas três viagens entre dezembro de 2018 a outubro de 2019 

aos municípios de Antonina e Morretes. Para viabilizar esse trabalho de campo foram 

feitos contatos por telefone com antecedência, e todas as entrevistas aconteceram de 

forma presencial, já que nesse período não havia a pandemia da Covid-19. A pesquisa 

de campo se dividiu em três fases, a saber: 

 

I - Poder Público Municipal (Secretaria de Turismo e Defesa Civil) 
 

Nesta etapa do trabalho de campo, buscou-se coletar informações com os 

representantes dos órgãos responsáveis pela gestão do turismo e defesa civil em 

âmbito municipal.  

 

 O primeiro contato foi feito com a defesa civil dos municípios para buscar 

algumas informações iniciais. Nesse momento, foi enfatizado aos representantes das 

pastas sobre o interesse em estabelecer contato objetivando conseguir dados 

primários que seriam de fundamental importância para o desenvolvimento empírico 

da pesquisa. Além disso, fomos conhecer as áreas dos municípios que foram afetadas 

no evento extremo que ocorreu em 2011;  
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 Em outra oportunidade, foram realizadas entrevistas com os 

representantes da pasta do turismo e da defesa civil de ambos municípios. Nesse 

encontro, foi possível buscar novas informações com base em um agrupamento de 

perguntas que foram realizadas aos respectivos representantes focando em suas 

áreas de atuação. Nessa entrevista, o foco era evidenciar através de entrevistas 

algumas questões sobre as possíveis ações promovidas pela defesa civil municipal 

durante o desastre que atingiu os municípios e, também, entender quais estratégias 

de gestão de riscos e desastres naturais após o evento em parceria com a defesa civil 

estadual foi adotado. Além disso, no órgão responsável, teve como foco buscar 

informações a respeito do desenvolvimento de ações por parte das secretarias de 

turismo visando a gestão de riscos no que tange a preparação contra novos desastres. 

Dessa forma, os contatos realizados com os representantes das pastas foram de 

suma importância para coletar novos elementos que pudessem oferecer subsídios 

para a construção da pesquisa. 
 

II- Poder Público Estadual  Defesa Civil do estado do Paraná 

 

 Foi entrevistado no mês de maio de 2019, o responsável pela 

coordenação da defesa civil estadual, com o objetivo de buscar novas informações a 

respeito do que estava sendo desenvolvido pelo estado do Paraná no âmbito da 

gestão de riscos nos municípios que foram afetados nos desastres de 2011, com foco 

em Antonina e Morretes, já que estudos promovidos pelo estado Paraná indica que 

ambos se encontram vulneráveis a novos eventos. Além disso, buscaram-se 

informações junto aos órgãos para identificar ações que integram a gestão de riscos 

nos municípios pertencentes à  Região Turística Litoral do Paraná, com ênfase nos 

destinos turísticos de Morretes e Antonina que estavam sendo promovidas. Assim, 

essa etapa se fundamentou em coleta de dados com base na entrevista realizada com 

o responsável pelo órgão, além de ter acesso aos documentos e estudos oficiais 

produzidos pela defesa civil.  

   

III- Entrevista com o Trade municipal (Morretes e Antonina) 
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A última etapa do trabalho de campo teve como objetivo coletar informações 

com os proprietários de estabelecimentos comerciais. Dessa forma, nos dias 16 e 17 

de agosto de 2019 foram realizadas entrevistas nos municípios de Antonina e 

Morretes/PR, com os proprietários de estabelecimentos comerciais, em especial os 

meios de hospedagem (hotéis e pousadas), além de restaurantes. As entrevistas 

tinham como propósito abordar se há existência de ações que integrem a gestão de 

risco a desastres no setor do turismo promovidos pelos municípios, mas evidenciando 

uma análise sobre a ótica dos proprietários que compõem o trade turístico, buscando 

determinar se os municípios, bem como o trade turístico se encontram preparados 

para lidar com um novo evento, caso ocorra. 

Dessa forma, a metodologia utilizada foi estruturada a partir de entrevistas 

individuais de forma aberta onde os entrevistados poderiam responder a partir do que 

eles vêm vivenciando no município ao longo do período posterior ao desastre. O 

questionário apresentado aos entrevistados estava composto por nove questões que 

procurou fazer um recorte temporal elencando aspectos logo após o desastre, como 

por exemplo, se o fluxo turístico havia diminuído devido aos danos sofridos pelos 

municípios. Além disso, foram analisadas outras questões de cunho mais atual com 

os entrevistados para evidenciar se a gestão municipal vem promovendo ações 

preventivas a partir de políticas públicas de gestão de risco a desastre em função de 

estudos apontarem que Antonina e Morretes possuem uma grande vulnerabilidade a 

desastres, segundo ANA (2014) e Paraná (2018). 

A escolha dos meios de hospedagem e restaurantes para serem entrevistados 

na pesquisa deve-se em função de serem equipamentos turísticos indispensáveis na 

promoção e desenvolvimento do turismo, como destaca Beni (1998). Além disso, 

obrigatoriamente é frequentado pelos turistas que visitam os destinos e, portanto, 

possui uma importância fundamental para o setor, bem como para a economia dos 

municípios. Outro ponto, é que esses equipamentos turísticos, são os primeiros a 

serem prejudicados em caso de um desastre natural, podendo ser impactados direta 

ou indiretamente devido à queda do fluxo turístico nos municípios. Para as entrevistas 

que foram realizadas nos municípios supracitados, buscou-se abranger sua totalidade 

para ter uma amostragem das respostas e posteriormente para que suas análises 

pudessem refletir a realidade in loco. Para alcançar esse objetivo, se utilizou da 

internet como auxílio para buscar os estabelecimentos existentes nos municípios e 

que estão cadastrados em páginas na Web.  
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Para o município de Antonina foi utilizado o auxílio de uma página oficial do 
53 em que são reunidos todos os 

equipamentos turísticos existentes no município que se encontram cadastrados e 

disponíveis para acesso de qualquer pessoa que esteja almejando passar um período 

no destino. Diante disso, munido com as informações, tais como: tipologia do 

comércio, nome do estabelecimento, endereço e telefone, foi feita a visita e realizadas 

as entrevistas com os representantes. No município de Antonina, foi possível realizar 

as entrevistas em 100% dos restaurantes e dos meios de hospedagem, o município 

possui 56% de restaurantes e 44% de meios de hospedagem. Portanto, as análises 

feitas com base nas respostas evidenciam uma amostragem fidedigna dos 

empreendimentos turísticos no que diz respeito às ações que o poder público 

municipal vem desempenhando na gestão de risco a desastres, bem como em outros 

pontos que foram abordados com os proprietários dos estabelecimentos.  

Já em Morretes, para identificar os estabelecimentos que eram alvos das 

entrevistas foi pesquisado em site na Web visando buscar os restaurantes e meios de 

hospedagem que estivessem cadastrados no município. No entanto, não foi possível 

encontrar uma página oficial que reunisse todos os empreendimentos turísticos 

disponíveis na cidade. Diante disso, foi pesquisado no site da prefeitura para tentar 

buscar essas informações, mas sem sucesso, devido à ausência de dados. Mediante 

a essa questão, foi feito contato com o secretário de turismo do município de Morretes, 

onde foi passado o objetivo das entrevistas, sendo que o mesmo já estava ciente do 

estudo, onde por duas oportunidades já havíamos conversado pessoalmente em 

entrevistas. E, dessa forma, foi solicitado ao secretário uma relação dos 

estabelecimentos (meios de hospedagem e restaurantes) cadastrados junto ao 

município.  

Mesmo realizando o contato, não houve retorno com a lista dos 

estabelecimentos solicitados. Desta forma, foi pesquisado em site especializado em 

listar os estabelecimentos 

existentes no município e que se encontravam à disposição dos turistas e em pleno 

funcionamento. Após isso, foi levantado o total de 33 estabelecimentos, dos quais 

58% eram de restaurantes e 42% eram meios de hospedagem (hotel e pousada). A 

maioria dos estabelecimentos que foram alvo das entrevistas estão localizados na 

 
53 Para maiores informações, acesse: <https://www.portalantonina.com/>. 
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região central de Morretes, o que facilita para os turistas encontrar locais para se 

hospedar e realizar suas refeições sem muitos transtornos. Alguns estão próximos do 

Rio Nhundiaquara, já outros se encontram mais afastados do leito do rio. 

 Pôde-se notar uma quantidade maior de restaurantes na cidade, que dispõe 

de mais opções para os turistas. As entrevistas começaram a ser realizadas mediante 

as questões que haviam sido formuladas. Na quantificação dos estabelecimentos 

entrevistados, os restaurantes foram no total de 19, onde todas as questões foram 

respondidas pelos responsáveis do comércio. No caso dos meios de hospedagem, do 

total identificado para ser entrevistado apenas em 57% foi possível realizar as 

entrevistas com donos ou gerentes que se encontravam no estabelecimento. No 

entanto, 43% dos estabelecimentos de meios de hospedagem não foi possível realizar 

as entrevistas em função de não haver o responsável para repassar as informações 

solicitadas naquele momento. 

Já na etapa de coleta de dados secundários, utilizou-se as seguintes técnicas 

de pesquisa: (i) pesquisa bibliográfica sobre o tema de estudo; (ii) pesquisa 

documental (coleta e análise de documentos oficiais); (iii) metodologias desenvolvidas 

que ofereceram subsídios para a pesquisa. A pesquisa bibliográfica busca o 

embasamento teórico-conceitual e metodológico para a investigação do tema. Desse 

modo, foram analisadas diversas referências para oferecer subsídios para construção 

da pesquisa, além de delimitar seu escopo.  

Logo, o enfoque dado na pesquisa bibliográfica se fundamentou no 

levantamento de material referente ao tema da pesquisa  artigos, livros, teses e 

dissertações - e na análise de documentos e relatórios técnicos, além de participação 

e publicação em eventos nacionais e internacionais, os quais possibilitaram o acesso 

a inúmeros trabalhos científicos que tratam do tema em questão, permeando a 

construção e execução de todas as etapas da pesquisa. Desse modo, a revisão 

bibliográfica tem a finalidade de colocar o pesquisador em contato direto com tudo o 

que foi escrito, dito ou filmado sobre determinado assunto (LAKATOS; MARCONI, 

2003).  

Portanto, a pesquisa bibliográfica buscou identificar as principais interpretações 

da problemática que norteia a discussão que envolve a ocorrência e os impactos dos 

desastres no setor do turismo. Dentro do levantamento, buscou-se aporte bibliográfico 

em temas relacionados aos impactos, à gestão, à redução e às metodologias de 

avaliação de riscos em destinos turísticos. O Quadro 29 vem sintetizando o arcabouço 
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teórico e metodológico que foram utilizadas durante o desenvolvimento da pesquisa. 

Além da análise bibliográfica  livros, artigos, dissertação, tese.  

 

 
QUADRO  29 - ARCABOUÇO TEÓRICO DA PESQUISA 

 
PRINCIPAIS EIXOS 

TEMÁTICOS DISCUTIDOS 
SÍNTESE DOS PRINCIPAIS AUTORES UTILIZADOS 

 
 
Destino Turístico 

Franke (2002), Valls (2006), Bornhorst, Ritchie, Sheehan 
(2010), Vianna, Anjos, Anjos (2012), World Tourism 
Organization (UNWTO, 2013), Pearce (2014), Prieto (2016).  

 
 

Desastre naturais em destinos 
turísticos 

 

Maditinos, Vassiliadis, (2008), Tsai, Chen (2011), Becken, 
Hughey (2013), Farhan Maaiah (2014), Ghaderi, Mat Som, 
Herderson (2015), Gurtner (2016), Mavhura, Manyena, Collins 
(2017), Rosselló, Becken, Santana-Gallego, (2020).  

 
Vulnerabilidade; Exposição; 
Riscos e Desastres Naturais 

 

Cutter (1996), Castro (1999), Marandola Jr; Hogan (2004), 
Veyret (2007), Souza; Zanella (2010), Hoffmann; Mendonça; 
Smith (2013), Goudart (2014), Girão; Rabelo; Zanella (2018), 
Santos (2015). 

 
Metodologias de avaliação e 
redução de riscos em destinos 
turísticos 

 
WTO (1998), Faulkner (2001), Dwyer (2005), UNEP (2007), 
UNWTO (2009), WTTC (2018). 

Estudos e documentos que tratam 
da gestão de riscos em âmbito 
nacional e internacional 

 
 

Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC (2013), 
Agência Nacional das Águas- ANA (2014), UNISDR (2017), 
Luto Mirsky, (2015), EIRD (2016), Brasil (2008), Brasil (2017), 
Lei nº 12.608, de 10 de Abril de 2012; Liberato (2018); Brasil 
(2016), Brasil (2018), Brasil (2008). 

Estudos e documentos que tratam 
da gestão de riscos em âmbito 
estadual (Paraná) e municipal 
(Morretes e Antonina) 

Paraná (2008), Paraná (2010), Morretes (2011), Mineropar 
(2013), Pedroso; Pinheiro (2016), Paraná (2017), Paraná 
(2017), Rocha; Acordes, Felipe (2019). 
 

 
FONTE: O autor (2021). 

 

Desta forma, foram analisados diversos documentos ligados à problemática da 

pesquisa, como a política de gestão e promoção do turismo no Brasil em nível nacional 

e estadual. Outro enfoque dado foi na análise documental que trata de analisar 

informações contidas em documentos oficiais54 de órgãos federais - estaduais e 

municipais  e de organizações internacionais que vêm discutindo o tema em tela para 

identificar e compilar informações que orientem a pesquisa. Além disso, destaque para 

documentos relacionados com a ocorrência e recorrência de desastres naturais no 

Brasil, além de destacar documentos que tratem de questões que envolvem a gestão 

 
54Define-se como: ordens régias, leis, ofícios, relatórios, correspondências, anuários, alvarás etc. 
(LAKATOS; MARCONI, 2003). 
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de riscos e desastres naturais tanto no Brasil, quanto internacionalmente. Além disso, 

merece destaque para documentos da esfera estadual com foco no Paraná e 

municipais  Morretes e Antonina- a partir da elaboração dos estudos posteriores ao 

desastre que atingiu os municípios em 2011, como pode ser evidenciado no quadro 

acima. 

Para Prodanov; Freitas (2013) a pesquisa documental baseia-se em materiais 

que não receberam ainda um tratamento analítico ou que podem ser reelaborados de 

acordo com os objetivos da pesquisa. Documentos oficiais constituem geralmente a 

fonte mais fidedigna de dados. Podem dizer respeito aos atos individuais, ou, ao 

contrário, atos da vida política, de alcance municipal, estadual ou nacional (LAKATOS; 

MARCONI, 2003).  

Na última fase, associada à coleta de dados secundários, destaca-se  a análise 

e utilização de duas metodologias de apoio para o desenvolvimento da pesquisa. A 

primeira denomina-se BATER (Base Territorial Estatística de Áreas de Risco), 

metodologia de mapeamento desenvolvida por Assis Dias (et al.,2018), pesquisadores 

do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden). 

Essa metodologia tem como pressuposto o uso de técnicas de Geoprocessamento e 

de Sistema de Informação Geográfica  SIG. A BATER permite avaliar e diagnosticar 

as áreas com maior vulnerabilidade aos desastres naturais, estimando a quantidade 

da população exposta aos riscos (deslizamentos, inundações e enchentes) nos 

municípios monitorados pelo CEMADEN. Essa metodologia contribuiu para o 

desenvolvimento teórico e empírico da pesquisa de municípios brasileiros 

considerados destinos turísticos e que se encontram expostos aos desastres naturais 

 inclusive Antonina- em razão da existência de áreas de riscos.  

A outra metodologia utilizada como apoio, foi a desenvolvida por Dwyer (2005) 

que estabelece cinco ações essenciais sobre a resposta à crise/desastres naturais a 

serem tomadas pelos agentes públicos de localidades atingidas, para um bom 

gerenciamento dos impactos sofridos. Essa metodologia, segundo o autor, pode ser 

adotada pelo destino turístico, já que incorpora a gestão de desastres e gestão de 

riscos. Essa divisão deve-se ao fato da metodologia apresentar elementos que 

integrem essas duas ações, com ênfase na ocorrência do fenômeno, executando as 

primeiras medidas pelo poder público para a reestruturação de cenários, mas também 

evidencia as ações necessárias a serem promovidas a médio e longo prazo na gestão 

contra novos riscos de desastres naturais em destinos. 
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Na segunda etapa da pesquisa, foi realizada a análise e a sistematização dos 

dados da revisão bibliográfica, dos documentos oficiais, dos dados coletados em 

campo e das metodologias de apoio, para que houvesse embasamento teórico, 

conceitual e metodológico. Além disso, foi elaborada uma pesquisa quantitativa55 com 

base em informações coletadas em documentos oficiais que contribuíram para o 

desenvolvimento de mapas, gráficos, tabelas e figuras que integram a pesquisa. 

Por fim, na terceira etapa da pesquisa, destaca-se  a análise e a discussão dos 

dados coletados. Nessa fase, buscou-se sistematizar as informações com suporte 

teórico e metodológico buscando nortear o foco da pesquisa: gestão de riscos aos 

desastres naturais em destinos. Dessa forma, o desenvolvimento dessa etapa 

fundamenta-se em analisar os aspectos que orientam a promoção da gestão de riscos 

no Brasil, com foco nos municípios turísticos integrantes da Região Turística Litoral do 

Paraná, em especial Antonina e Morretes. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
55 Segundo Dalfovo; Lana; Silveira (2008, APUD, RICHARDSON, 1989), este método caracteriza-se 
pelo emprego da quantificação, tanto nas modalidades de coleta de informações, quanto no tratamento 
dessas através de técnicas estatísticas, desde as mais simples até as mais complexas. 
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6 UMA ANÁLISE DA GESTÃO DE RISCOS DE DESASTRES NATURAIS EM 
DESTINOS TURÍSTICOS NO BRASIL, COM FOCO EM MORRETES E ANTONINA 

 
O capítulo explana as análises e discussões dos resultados obtidos na tese. 

Nesta seção, pretende-se apresentar, a partir dos dados coletados, seja com base no 

referencial teórico ou empiricamente, quais são os frutos alcançados na tese no que 

concerne à gestão de riscos e desastres na atividade nos municípios de Antonina e 

Morretes. Neste capítulo, enfatiza-se um panorama geral da situação de todos 

destinos turísticos categorizados pelo Mtur de A a E que possuem exposição a 

desastres naturais, promovendo uma investigação da situação atual desses destinos 

e sobre a ausência por parte do poder público na implementação de estratégias de 

gestão de risco no turismo.  

Outro ponto abordado é a implementação de ações por parte do poder público 

do estado do Paraná e municipal no quesito da gestão dos desastres em Antonina e 

Morretes logo após a ocorrência do evento adverso, visando restabelecer o cenário 

mediante aos danos, bem como na análise das estratégias de gestão de riscos que 

foram adotadas em ambos os destinos visando à preparação, prevenção e mitigação 

contra novos desastres naturais.  

Por fim, no último tópico do capítulo, com base nos dados coletados in loco, 

busca-se analisar as ações de gestão de riscos e desastres naturais adotados no setor 

do turismo envolvendo o trade, os turistas e a comunidade local nos destinos de 

Antonina e Morretes como preparação contra novos desastres naturais após a 

ocorrência do evento.  

 

6.1 A EXPOSIÇÃO AOS DESASTRES NATURAIS DE DESTINOS TURÍSTICOS NO 

BRASIL 

 
Os desastres naturais vêm apresentando maior frequência no território 

brasileiro, expondo muitos destinos turísticos aos riscos naturais.  No entanto, nas 

políticas de turismo no Brasil, há uma clara ausência de informações sobre os destinos 

que possuem histórico e recorrência de desastres. Esse fato pode ser constatado nos 

PNT 's (BRASIL, 2018), nos quais em nenhum momento o documento menciona os 

prováveis danos no setor turístico provocados por desastres naturais. 
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Essa lacuna justifica a importância de mapeamento proposto, visando 

representar a espacialização dos destinos turísticos que estão expostos aos desastres 

naturais, devido à presença de áreas de riscos em seus territórios, tomando como 

base a BATER- Base Territorial Estatística de Áreas de Risco. A confecção dos mapas 

tem como apoio o banco de dados disponibilizados em documentos elaborados pelos 

seguintes órgãos: (i) Mtur, com a Categorização dos Municípios das Regiões 

Turísticas do Mapa do Turismo Brasileiro  PNT (2018-2022); (ii) BATER- Base 

Territorial Estatística de Áreas de Risco-, estudo elaborado por Assis Dias et al. 

(2018), pesquisadores do CEMADEN  que estabelecem as áreas de riscos de 

deslizamentos de terra, inundações e/ou enchentes.  

As ferramentas utilizadas foram o Geoprocessamento e o Sistema de 

Informação Geográfica  SIG, usando o Software QGIS 3.4. A partir do cruzamento 

dos dados da BATER e dos municípios categorizados como destinos pelo Mtur, 

elaborou-se a representação dos destinos turísticos que explicita a exposição aos 

riscos de desastres naturais - movimentos de massa e/ou fenômenos hidrológicos-, 

de acordo com as categorias de A  E, conforme apresentado no Mapa 10. Mediante 

essa constatação, do total de 3.285 de destinos que foram categorizados pelo Mtur, 

cerca de 20%, o que corresponde a 654 destinos turísticos categorizados, apresenta 

áreas de riscos aos desastres naturais, conforme análise dos dados fornecidos pela 

BATER. 
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O Quadro 30 sintetiza o que foi representado no mapa, para fins de visualização 

e comparação da quantidade de municípios a partir de suas categorias e as regiões 

brasileiras a que eles pertencem. 

 
QUADRO  30 - MUNICÍPIOS CATEGORIZADOS COM BASE NA BATER 

Categoria 
Região 

A B C D E 

Norte 6 5 16 40 7 
Nordeste 10 23 35 100 10 

Centro-Oeste 2 3 8 2 - 
Sul 6 15 41 68 4 

Sudeste 10 36 64 134 9 
Total 34 82 164 344 30 

FONTE: O autor (2020). 
 

Analisando o quadro acima, pode-se constatar que dos 56 destinos 

considerados de categoria A, 34 destinos ou aproximadamente 60% do total, possui 

BATER, portanto, têm em seus territórios áreas de riscos a desastres naturais 

associados ao movimento de massa e/ou riscos hidrológicos. Na categoria B, também 

considerados destinos de maior relevância, mas que possuem menos elementos de 

infraestrutura do que os de classe A, somam-se 82 destinos categorizados com a 

presença da BATER de um total de 179, representando cerca de 45%. Nas demais 

categorias, o destaque é para a grande quantidade de destinos com BATER nas 

categorias C e D, e a pouca quantidade na categoria E. 

Avaliando essa questão por regiões e pelas categorias de maior relevância (A 

e B) destaca-se que a região Sudeste possui a maior quantidade de destinos turísticos 

com BATER, totalizando 46 municípios. Em seguida, vêm as regiões Nordeste e Sul 

com o total de 33 e 21 destinos, respectivamente. As regiões Centro-Oeste e Norte 

totalizam menor número de destinos na classe A e B com BATER, totalizando 5 e 11, 

respectivamente. Esse ponto é preocupante, sendo que esses municípios são os 

principais destinos no Brasil, os quais recebem tanto turistas nacionais quanto 

internacionais, com estimativa de milhões de turistas para os próximos anos, segundo 

Brasil (2018).  

No entanto, é importante destacar que não se pode afirmar e nem 

desconsiderar que as áreas expostas aos riscos de desastres naturais identificados 

com a BATER correspondem às áreas turísticas dos destinos. Portanto, é necessário 

promover novos estudos, a fim de identificar cada realidade individualmente, para 



192 
 

determinar se os destinos turísticos identificados com a presença da BATER se 

encontram nas áreas com grande fluxo de turistas. Esses estudos tornam-se 

extremamente importantes para analisar as questões que estão em aberto, até o 

presente momento, além de outros aspectos que possam ser estudados, como, por 

exemplo, identificar qual o grau de exposição aos riscos de desastres nos destinos, 

no que se refere aos equipamentos e serviços oferecidos pelo trade turístico local. 

A gestão dos desastres naturais no setor do turismo, deve ser uma das 

competências dos atores responsáveis pela elaboração de políticas públicas nos 

destinos turísticos, principalmente devido ao grande número de municípios turísticos 

que apresentam as áreas de riscos, como pode ser constatado no Mapa 10. Além 

disso, outro ponto agravante é que esses municípios categorizados são considerados 

críticos com a ocorrência de desastres naturais que estão inseridos em um sistema 

nacional de monitoramento devido à sua suscetibilidade a eventos adversos e, 

portanto, são considerados prioritários nas ações emergenciais do governo federal 

(BRASIL, 2017).  

Segundo Assis Dias (et al., 2018), a BATER não inclui os dados referentes aos 

alagamentos urbanos, devido à falta de informações disponíveis e, sim, ela traz uma 

sistematização referente às áreas de risco com movimento de massa e riscos 

hidrológicos. Os dados apresentados evidenciam algumas constatações a respeito do 

cenário atual dos destinos no Brasil, onde a gestão de riscos e desastres naturais no 

turismo, nesses municípios, por parte do governo federal, encontra-se inexistente no 

que se refere à promoção das políticas públicas para o setor. É notório que os riscos 

de desastres naturais, em destinos turísticos, são evidentes devido ao grande número 

de municípios classificados com a presença da BATER. É importante destacar, que a 

espacialização dos destinos que gerou o mapa, inclui todos os municípios 

categorizados de A  E, por parte do Ministério do Turismo. No entanto, segundo a 

metodologia estabelecida pelo MTUR, os destinos A e B, possuem os melhores dados 

em relação às variáveis adotadas, contribuindo para promoção da economia local e 

regional. 

Seguindo a presente análise, o mapa 11 apresenta os 116 destinos turísticos 

categorizados em A e B, que possuem a BATER. De acordo com esses dados, 

aproximadamente 48% deles no Brasil possuem uma ou mais áreas de risco, que 

expõem aos desastres naturais, tanto a comunidade local quanto os turistas. 

Vislumbra-se, no mapa, a existência de uma grande concentração de destinos com 
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categoria A e B, nas seguintes regiões do Brasil: Sudeste (46), Nordeste (33) e Sul 

(21) com BATER, o que demonstra uma alta exposição aos desastres naturais e, em 

seguida, a região Norte (11) e Centro-Oeste (5). 

Destaca-se, que a BATER são áreas de riscos que foram delimitadas e, 

consequentemente, podem estimar a quantidade de pessoas que estão vulneráveis 

aos desastres naturais. De acordo com os dados pesquisados, foi possível quantificar 

as áreas de riscos nos municípios que possuem os melhores índices turísticos, como 

os de categorias A e B, isoladamente. Nos destinos de categoria A, possuem o total 

de 13.223 áreas de riscos, distribuídos nos 34 municípios categorizados pelo MTUR, 

enquanto os de categoria B têm 4.319, totalizando 17.542 áreas de riscos. 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



19
4 

 

M
AP

A 
11

 - 
D

ES
TI

N
O

S 
TU

R
ÍS

TI
C

O
S 

C
O

M
 B

AT
ER

 - 
C

AT
EG

O
R

IZ
AÇ

ÃO
 D

E 
A 

E 
B

 

 
FO

N
TE

: O
 a

ut
or

 (2
02

0)
.



195 
 

Outra análise realizada, ocorreu a partir da quantificação dos dados dos 

municípios que possuem a BATER em seus territórios.  Conforme pode ser visto, os 

municípios de Belo Horizonte, Salvador e São Paulo, incluídos na categoria A, são os 

que mais apresentam áreas de risco em seus limites territoriais, com 4.542, 1.380 e 

1.325, respectivamente. No entanto, é importante frisar que, nesses municípios, as 

áreas que apresentam riscos aos desastres naturais são, em sua maioria, em locais 

mais vulneráveis do território, não estando necessariamente nas áreas de 

turistificação. Na categoria B, tem-se como destaque os seguintes municípios: 

Blumenau (1.386), Juiz de Fora (498), e Nova Friburgo (411).  

É importante ressaltar, que os municípios de Blumenau e Nova Friburgo já 

sofreram intensamente com desastres naturais de grandes proporções, que 

impactaram fortemente o cenário turístico, como destacado por Zucco; Magalhães; 

Moretti (2011), Corbiceiro (2013). O mapa mostra que centenas de destinos turísticos, 

com investimentos feitos por parte do governo federal, têm a presença da BATER e, 

até mesmo, já sofreram com desastres naturais que impactaram a atividade turística, 

como mencionado anteriormente. Dessa forma, torna-se notória na análise do PNT 

(2018-2022), no qual percebe-se a ausência de ações que integram a gestão de riscos 

naturais na atividade, em âmbito federal, fato que faz com que todos os municípios 

estejam despreparados para enfrentar situações de crise.  

Mediante essa análise promovida a partir da categorização dos municípios 

considerados destinos turísticos com a presença da BATER, foi possível identificar as 

áreas de riscos existentes neles, foco deste estudo, o de Antonina (categoria C)56. 

Nessa pesquisa, que culminou com a elaboração de mapas, foi possível promover 

cruzamento da BATER com os dados obtidos com a Defesa Civil de Antonina, a partir 

da identificação de residências57 em bairros que estavam localizados em áreas de 

riscos que foram comprometidas devido às fortes chuvas, o que colocava em risco a 

vida dos moradores desses locais. Outro aspecto foi a identificação de 

 
56 Devido à limitação do estudo de Assis Dias (et al., 2018), não foi possível estabelecer no município 
de Morretes a presença BATER em função da ausência de mapeamento realizado. Devido a essa 
questão, não se pode constatar e identificar as áreas de riscos do município e consequentemente 
identificar se os equipamentos de meios de hospedagens e restaurantes se encontram próximos a 
BATER. 
57 Ao todo, 124 casas se encontravam em áreas de riscos em quatro bairros no município. As 
residências foram catalogadas como suscetíveis aos fenômenos, tais como: alagamentos, 
deslizamentos (planar e rotacional); enxurradas; fluxo de lama ou detritos; queda de bloco ou terra 
(ANTONINA, 2012). 
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estabelecimentos de hospedagens e restaurantes que se encontram próximos a essas 

áreas, sendo espacializado em mapas, que serão apresentados a seguir. Com base 

nessas informações Brasil (2018); Defesa Civil Antonina (2019) e Assis Dias (et al., 

2018) o mapa 12 culminou com um cruzamento da BATER entre  as casas 

identificadas pelo município, às quais se encontram expostas aos diversos tipos de 

desastres naturais, tais como: alagamentos, deslizamentos (planar e rotacional); 

enxurradas; fluxo de lama ou detritos; queda de bloco ou terra, com as áreas de riscos 

determinadas pela BATER, segundo Assis Dias (et al., 2018). 

Em relação ao mapa, pode-se identificar o total de seis BATER, ou seja, é 

possível perceber a presença dessas áreas de riscos nos limites territoriais com 

exposição aos riscos de desastres naturais associados com deslizamentos de terra e 

riscos hidrológicos. Além disso, essas áreas estão localizadas na região central do 

município, onde o processo de urbanização é extremamente acentuado, além de 

haver um grande fluxo de turistas. Nota-se uma grande semelhança espacial entre as 

casas identificadas, as quais se encontram suscetíveis aos desastres naturais com as 

áreas de riscos estabelecidas pela BATER. É possível afirmar que as casas com risco 

de desastres naturais (alagamentos, deslizamentos (planar e rotacional); enxurradas; 

fluxo de lama ou detritos; queda de bloco ou terra) estão localizadas dentro ou 

próximas da BATER, tornando o município de Antonina exposto. 
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Além da identificação dos tipos de riscos e a BATER, foram analisados os níveis 

da suscetibilidade a esses fenômenos naturais em que as casas se encontram 

expostas, segundo dados da Defesa Civil de Antonina. Com base no levantamento 

realizado pelo órgão municipal, os riscos foram identificados e atribuídos em três 

níveis: (i) Moderado; (ii) Alto; (iii) Muito Alto, como pode ser ilustrado no mapa 13.  

No mapa abaixo, pode-se destacar que 31 casas possuem nível de risco 

moderado, 67 com risco alto e 26 muito alto. Analisando as duas fontes de dados, 

ressalta-se que, no levantamento realizado pela prefeitura, 124 casas cadastradas 

com grande potencial de risco aos desastres naturais representam quase um 

percentual de 3% das residências ocupadas que se encontram em áreas de riscos.  

Levando em consideração que Antonina possui um total de 4.957 de residências 

ocupadas na área urbana, segundo IPARDES (2019), evidencia-se que, 

aproximadamente, 409 pessoas moram em áreas de riscos em Antonina, segundo a 

média estabelecida pelo IBGE (2020) de 3,30 pessoas por domicílio. 

No entanto, quando se analisa os dados da BATER, em relação à quantidade 

de pessoas expostas aos desastres naturais provenientes de riscos ao movimento de 

massa e riscos hidrológicos esse número aumenta. Com base nessa metodologia, foi 

possível identificar um total de 301 casas que se encontram vulneráveis aos riscos. A 

estimativa da população exposta aos riscos de desastres naturais é de 1.009 pessoas. 

Somando os dois dados apresentados, estima-se que cerca de 1.418 pessoas, em 

Antonina, estão vivendo em condições de exposição aos fenômenos naturais. Em 

relação à quantidade de imóveis que também se encontram nessas condições, 

totalizam-se 425 residências. 
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Outro ponto importante que foi espacializado, são as localizações dos 

empreendimentos turísticos (meios de hospedagens e restaurantes) que se 

encontram perto das áreas de riscos presente no município, expondo os turistas e o 

trade aos riscos devido à exposição dessas construções, como evidenciado no mapa 

14. Pode-se perceber que as residências que se encontram expostas aos riscos estão 

espalhadas pelo município. No entanto, vê-se que os estabelecimentos de 

hospedagens e restaurantes estão concentrados no centro do município, estando 

próximos às áreas com presença da BATER. Algumas dessas áreas foram seriamente 

afetadas no evento que ocorreu em março de 2011. Esse diagnóstico pode ser 

utilizado como uma ferramenta para promover o planejamento e a gestão de riscos 

com as comunidades que se encontram próximas dessas áreas, a fim de resguardar 

sua segurança, bem como seu patrimônio.  

Além disso, boa parte da infraestrutura turística está próxima dessas áreas de 

riscos, ou seja, das BATERs, podendo sofrer danos diretos e indiretos em função da 

ocorrência de desastre natural. Esse fato faz com que seja necessária uma 

implementação de políticas que possam englobar a gestão de riscos aos desastres no 

turismo, com base em estratégias de ações por parte dos gestores municipais, devido 

à importância que o setor possui na geração de receita para o município, evitando, 

assim, que a atividade sofra prejuízos, como ocorrido no fenômeno de 2011. 

É importante salientar que as residências que estão expostas aos riscos de 

desastres naturais como identificado no mapa com a presença da BATER, pode-se 

tornar um grande problema para o cenário turístico. Por mais que as residências e 

áreas de riscos estejam afastadas da área turística, tal condição poderá promover 

danos econômicos para o segmento, caso aconteça um novo desastre natural.  
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Portanto, é lícito mencionar, por exemplo, o impacto no bem-estar da população 

local, assim como, as perdas que geralmente surgem das interrupções no fluxo de 

pessoas, bens e serviços, como resultado de um desastre (UNISDR, 2015). Ou seja, 

a presença dessas áreas de riscos, bem como de centenas de residências que estão 

expostas a novos eventos, poderá proporcionar um entrave para o setor do turismo 

de Antonina futuramente. Além do município estar localizado em uma Bacia 

Hidrográfica vulnerável a esses eventos, como evidenciado anteriormente, fica claro 

que dentro dos limites territoriais municipais existem condições impróprias que podem 

contribuir para a ocorrência de novos desastres naturais, podendo afetar o turismo. 

Essas questões demonstram que é urgente a promoção de uma pauta que possa 

incluir os riscos de desastres no planejamento turístico, especialmente em destinos 

que possuem exposição aos riscos e a desastres naturais como, por exemplo, 

Antonina e Morretes.  

Tal estudo, realizado a partir da realidade identificada, não pode ser 

considerado exceção no Brasil, principalmente por dois fatores fundamentais, a saber: 

(i) devido ao aumento de desastres naturais que vêm atingindo diversos municípios 

do Brasil, entre eles destinos turísticos; (ii) existe uma insuficiência de estudos que 

possam evidenciar análises que venham identificar destinos turísticos que estão 

expostos a riscos de desastres naturais, como na análise realizada no início da seção 

que deixa claro que existem no Brasil uma grande quantidade de destinos turísticos 

expostos aos riscos. 

Essa questão se torna mais preocupante ainda quando as políticas de turismo, 

que deveriam contribuir com esse cenário preocupante, não vêm contemplando a 

gestão de riscos em suas estratégias e ações de promoção do turismo. Esse fato 

constata-se no PNT (2018-2022) onde o documento busca promover ações de caráter 

econômico, não considerando outras dimensões, como os riscos naturais, afirmando 

que: 

 
É importante destacar que a categorização não é um diagnóstico turístico de 
um destino. Também não é um catálogo de informações turísticas. É um 
recurso matemático no qual não se avalia o potencial turístico, atratividade, 
potencialidade, qualidade, nem os demais aspectos de caráter subjetivo. O 
processo de categorização agrupa municípios de acordo com o desempenho 
de suas economias do turismo. Esse agrupamento permite enxergar cada 
município constante no Mapa do Turismo Brasileiro de forma diferenciada e 
possibilita o monitoramento da evolução da economia do turismo em cada um 
deles (BRASIL, 2018, p. 92). 
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Notoriamente, o viés econômico é o principal elemento nas políticas no Brasil, 

não havendo espaço para uma abordagem que incorpore a gestão dos destinos 

turísticos que apresentam histórico e recorrência de desastres e que podem sofrer 

graves crises, tanto econômicas como sociais, caso ocorra um fenômeno natural. É 

preciso que a gestão de riscos e desastres esteja inserida nas políticas de turismo no 

país, para que os municípios que têm áreas expostas a riscos de desastres naturais 

e, principalmente, aqueles que têm histórico e recorrência desses eventos, estejam 

preparados, a fim de minimizar os danos. Quando há uma catástrofe natural em 

destinos turísticos, ações operacionais devem ser adotadas de forma a obter uma 

rápida recuperação, evitando, assim, que a imagem do destino sofra impactos 

negativos (TOUBES, FRAIZ, BREA, 2012). 

Promover políticas públicas com objetivos de nortear ações para a redução de 

desastres naturais no setor do turismo se torna extremamente importante. Para a 

Organização Mundial do Turismo - OMT (1998), a necessidade de estudar a redução 

de desastres naturais em destinos turísticos pode ser expressa nos seguintes termos: 

 O turismo é um fenômeno global importante, envolvendo a mobilidade 

de milhões de indivíduos de todos os países na superfície do Globo; 

 O desenvolvimento do turismo está frequentemente localizado em áreas 

expostas, ou que possam ser expostas aos desastres de início repentino, em particular 

em praias e áreas costeiras [....];  

 Porque os turistas geralmente não falam necessariamente a língua do 

país que eles visitam e, assim, existe uma dificuldade na comunicação imediata em 

caso de início iminente e repentino de desastres contribuindo para um problema 

específico; e 

 Caso os turistas se tornem vítimas de um desastre natural, o impacto 

negativo na imagem de um destino turístico pode ser grave e longo (OMT, 1998). 

 

Os aspectos acima elencados explicitam o quanto é importante implementar o 

gerenciamento de riscos aos desastres naturais em destinos turísticos, principalmente 

aqueles que apresentam áreas de riscos, fato que pode se tornar extremamente 

preocupante para a continuidade do turismo de forma segura, mesmo nos casos em 

que as áreas de riscos não encontram-se nas áreas turísticas, já que dependendo da 

magnitude do fenômeno, o destino pode ser afetado como um todo, tanto direta e 
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indiretamente. O turismo é muito sensível a qualquer interrupção e quando um destino 

é afetado por eventos adversos, os danos podem ser incalculáveis como, por exemplo, 

a diminuição do fluxo turístico, como evidenciado por Rosselló, Becken, Gallego 

(2020), onde os autores analisaram que a ocorrência de diferentes tipos de eventos 

podem alterar os fluxos turísticos em diferentes graus, resultando em visitas reduzidas 

de turistas após um evento, também destacado por World Travel & Tourism Council- 

(WTTC, 2018) a exemplificar pela pandemia mundial provocada pela Covid-19, que 

vem contribuindo para uma redução drástica de turistas que frequentam destinos 

turísticos brasileiros, como divulgado por um estudo recentemente promovido pela 

-19: Proposta 

 

A BATER se constitui como uma ferramenta metodológica de fundamental 

importância no diagnóstico dos municípios considerados turísticos, com a presença 

de áreas de riscos,  principalmente os de categoria A e B, por receberem investimento 

técnico e financeiro do poder público (BRASIL, 2018), mas que ao mesmo tempo 

apresentam vulnerabilidade, como exposição aos riscos de desastres naturais. Vários 

relatórios e documentos (UNEP, 2007), (PNUMA, 2008) (UNEP, 2008), (NGUYEN; 

IMAMURA; IUCHI, 2016), destacam que os destinos turísticos, que estão localizados 

em zonas costeiras, estão mais vulneráveis aos desastres naturais de início súbito58, 

colocando em perigo moradores locais e, principalmente, os turistas.  

No Brasil, o modelo de desenvolvimento da zona costeira do país contribuiu 

para que muitos municípios fossem turistificados, como destacado por Novaes (2012), 

Silveira e Rodrigues (2015). Para Becker (2001) o turismo se transforma em 

importante vetor da ocupação litorânea no Brasil, produzindo-se uma multiplicação de 

complexos imobiliários, balneários e marinas. Conforme constatado, 53 destinos 

turísticos diagnosticados com a BATER estão localizados na zona costeira, onde 

muitos municípios têm na atividade um pilar no âmbito econômico. 

Portanto, é preciso desenvolver estratégias de gestão de riscos aos desastres 

naturais, que conduzam ao fortalecimento do segmento turístico, e que possam 

contribuir para o planejamento integrado por meio do diagnóstico adequado dos 

destinos que apresentam maior probabilidade da ocorrência de desastres naturais. No 

 
58 Segundo Castro (1999) esses desastres caracterizam-se pela subitaneidade, pela velocidade de 
evolução do processo e, normalmente, pela violência dos eventos adversos causadores dos mesmos. 
Esses desastres podem ocorrer de forma inesperada e surpreendente. 
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que se refere às ações de caráter preventivo, a gestão descentralizada, implementada 

pela Política Nacional do Turismo, pode ser utilizada como estrutura metodológica 

para a inserção da gestão de riscos e desastres naturais, em destinos turísticos no 

Brasil. As normas e diretrizes dessa política foram ratificadas, em 2008, pela Lei 

nº11.771/2008, determinando que a Política Nacional de Turismo obedeça aos 

princípios constitucionais da livre iniciativa, da descentralização, da regionalização e 

do desenvolvimento econômico-social justo e sustentável (BRASIL, 2018). 

Observa-se no Brasil a existência de muitos destinos turísticos que se 

encontram expostos aos desastres naturais, com base no levantamento da BATER. 

Entretanto, é importante ressaltar que a análise aqui apresentada não permite afirmar 

que a totalidade das áreas de uso e ocupação turística nos destinos é vulnerável aos 

desastres e, consequentemente, se os turistas e a comunidade local estão totalmente 

expostas aos riscos, cabendo maior aprofundamento científico dessa problemática. 

Contudo, a mesma permite afirmar que tal problema relacionado aos riscos não está 

sendo tratado com a devida importância pelos órgãos responsáveis, pela gestão e 

promoção do turismo brasileiro. 

 

vigente (2018-2022), não estão considerando, em suas diretrizes e ações, a gestão 

de riscos de desastres naturais, mas, pleiteando apenas os ganhos econômicos 

auferidos pela atividade. A adoção de estratégias, de modo a integrar os riscos no 

setor do turismo, deveria ser contemplada pelo poder público na elaboração dos PNT 

's, visando instituir políticas específicas para a gestão de riscos. No entanto, o que se 

percebe é uma completa desarticulação entre os órgãos responsáveis pela gestão do 

turismo no país, onde as agendas não convergem para ações conjuntas, contribuindo, 

assim, para que os destinos turísticos se tornem cada vez mais vulneráveis aos 

desastres naturais. 

 

6.2 AÇÕES PROMOVIDAS NA GESTÃO DE RISCOS E DESASTRES NATURAIS 

EM ANTONINA E MORRETES 

 

O desastre natural que afetou os municípios da Região Turística Litoral do 

Paraná em março de 2011 deixou profundas marcas devido à magnitude do evento. 

Diante disso, constituiu um esforço para identificar e avaliar as políticas públicas e o 
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seu papel na mitigação e prevenção dos riscos de desastres naturais. Com base na 

análise de documentos e relatórios técnicos elaborados pelo poder público, bem como 

nos dados das entrevistas, foi possível constatar que as políticas públicas, tanto na 

esfera municipal como na esfera estadual, teve a preocupação em oferecer suporte 

aos municípios atingidos pelo desastre natural, estabelecendo suas ações 

inicialmente na gestão dos desastres, buscando principalmente atender as 

populações atingidas por meio da recuperação dos serviços básicos e da 

infraestrutura.  

Mediante a isso, com suporte de uma metodologia proposta por Dwyer (2005) 

que estabelece cinco ações essenciais sobre a resposta à crise/ aos desastres, a 

serem tomadas pelos agentes públicos de localidades atingidas pelo desastre natural, 

logo, para um bom gerenciamento dos impactos sofridos foi promovida a análise a 

seguir. Com base nisso, foram identificadas as ações adotadas pelo destino turístico, 

sendo subdividido em duas categorias: Gestão de Desastres Naturais e Gestão de 

Riscos e Desastres Naturais, como destaca no Quadro 31. Essa divisão deve-se ao 

fato da metodologia de Dwyer apresentar elementos que integram essas duas ações, 

com ênfase na ocorrência do fenômeno, executando as primeiras medidas pelo poder 

público, mas também evidencia as ações necessárias a serem promovidas a médio e 

longo prazo na gestão contra novos riscos de desastres naturais, evitando assim, a 

ocorrência de novos eventos. 

  
QUADRO  31 - AÇÕES QUE INTEGRAM A G.R.D.N E A GESTÃO DE RISCO 

GESTÃO DE DESASTRES NATURAIS GESTÃO DE RISCOS E DESASTRES 
NATURAIS 

1- Restaurar infraestruturas públicas 
(estradas, escolas e instalações de saúde); 

1- Proteger o meio ambiente de novas 
catástrofes naturais. 

2- Recuperar a infraestrutura pública de 
apoio às atividades do setor privado; 

 

3- Estimular a economia local;  
4- Restaurar o governo e a administração 
pública; 

 

FONTE: Adaptado de DWYER (2005). 

 

Nessa aplicação metodológica, busca-se demonstrar quais medidas foram 

desenvolvidas pelos órgãos públicos em âmbito municipal e estadual com propósito 

de evidenciar as ações de resiliência executadas em consequência das danificações 

deflagradas pelas fortes chuvas que atingiram setores essenciais e estratégicos dos 

municípios, além de destacar as medidas de gerenciamento de risco que foram 
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implementadas posteriormente ao ocorrido, objetivando identificar e minimizar os 

riscos contra novos eventos adversos. 

Neste sentido, serão apresentadas medidas tomadas focando na Gestão de 

Desastres Naturais devido aos danos provenientes dos fenômenos que atingiram os 

municípios de Antonina e Morretes, visando a adoção de ações emergenciais. 

 

6.2.1 Gestão dos desastres naturais 

 

6.2.1.1 Restaurar infraestruturas puramente públicas (estradas, escolas e instalações 

de saúde) 

 
Com base nos documentos analisados e nas informações coletadas com os 

responsáveis à frente da defesa civil de Antonina e Morretes foi possível evidenciar 

que logo após o início das chuvas no dia 11 de março e a percepção de que esse 

período chuvoso seria um evento de extrema magnitude e que poderia causar um 

desastre, passou a trazer preocupação. Após  esse período de chuvas intensas, foi 

sendo diagnosticado e confirmado que as chuvas causariam destruição em diversas 

áreas dos municípios. Devido a essa questão, os prefeitos de Antonina e Morretes 

decretaram estado de calamidade pública em ambos os municípios no dia 12/03/2011 

desse desastre, que resultaram em danos humanos, materiais e ambientais e nos 

 

Ambos os decretos autorizavam a mobilização para desencadeamento do 

Plano Emergencial de Resposta aos Desastres, bem como a convocação de 

voluntários, para reforçar as ações de respostas e, a realização de campanhas de 

arrecadação de recursos, junto à comunidade, com o objetivo de facilitar as medidas 
de assistência à população afetada pelo desastre (MORRETES, 2011), (ANTONINA, 

2011). Com a deliberação autorizada pelos decretos municipais, iniciaram-se as 
providências de restaurar a infraestrutura pública. As primeiras ações após os 

decretos foi cadastrar as famílias afetadas e encaminhá-las para abrigos que foram 

montados pela defesa civil, com infraestrutura para recebê-los, ficando disponível uma 

unidade móvel (ambulância) e um hospital de plantão emergencial para atender aos 

desabrigados que foram afetados pelas chuvas, por período indeterminado, até que 
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as águas baixassem. 

No entanto, os munícipes que perderam seus bens em função das inundações, 

e deslizamentos de terras continuaram no abrigo, sendo assistidos pela ação social, 

e entraram posteriormente em programas para construção de casas (atualmente eles 

residem nas residências cedidas pelo poder público) (MORRETES, 2011). Foram 

distribuídos aos atingidos kits de alimento, limpeza, higiene pessoal e água potável, 

bem como vestuários e calçados foram doados para as pessoas que ficaram no 

alojamento (MORRETES, 2011). Os quadros 32 e 33 explicitam o resumo dos 

atendimentos feitos aos moradores atingidos de Morretes e Antonina.  

 
QUADRO  32 - RESUMO DE ATENDIMENTO FEITO NAS CIDADES DE MORRETES 

Desabrigados 680 pessoas Cobertor 50 unidades 
Desalojados 8000 pessoas Jogo de Cama 00 

Casas atingidas 1535 Comida 680 Kg 
Casas Evacuadas 25 unidades   
Pessoas no Abrigo 60 pessoas Material de Limpeza 

(Kit) 
100 KITS 

Colchão 00 Fornec. Energia 
Elétrica 

OK 

Entrega de água (3) 306,5 Sistema de Telefonia OK 
Higiene Pessoal 

(Kit) 
300 KITS Hospitais OK 

Vestuário 300 KITS Fornecimento de água Afetado 
Efetivo 

Empregado 
50   

FONTE: Adaptado de PARANÁ (2011), PEDROSO e PINHEIRO (2016). 
 

 
QUADRO  33 - RESUMO DE ATENDIMENTO FEITO NAS CIDADES DE ANTONINA 

Desabrigados 1160 Cobertor 50 unidades 
Desalojados 2289 Jogo de Cama 00 

Casas atingidas 1281 Comida 680 Kg 
Casas Evacuadas 287 unidades   
Pessoas no Abrigo 407 Material de Limpeza 

(Kit) 
100 KITS 

Entrega de água 
potável (m3) 

1260 Fornec. Energia Elétrica OK 

Higiene Pessoal (Kit) 300 KITS Sistema de Telefonia OK 
Vestuário 300 KITS Hospitais OK 

Efetivo Empregado 35 Fornecimento de água Afetados 
Colchão 0K Material de Limpeza 

(Kit) 
100 KITS 

FONTE: Adaptado de PEDROSO e PINHEIRO (2016). 
 

Foi providenciada a sinalização nos locais de riscos, em estradas e nas pontes 

que caíram para evitar novos acidentes. O serviço de coleta de resíduos ficou afetado 

em alguns locais nos municípios pela dificuldade de acesso devido aos estragos 
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provocados pelo desastre. Em entrevista realizada com o Representante da Defesa 

Civil Estadual responsável em coordenar as ações, o mesmo relata o cenário 

encontrado ao chegar nos municípios de Antonina e Morretes: 

 
Quando chegamos à cidade, estava uma situação surreal, a cidade inteira 
estava debaixo 
alagado, o bairro da graciosa [Antonina] foi evacuado que deve ir para 
abrigado (ginásio, paróquia) tudo isso na madrugada. Além disso, todas as 
questões que aconteceram na floresta [bairro localizado na zona rural em 
Morretes]. Os desastres duraram um tempo, gerenciamos várias questões. 
Foi instalado em posto de comando em Paranaguá para atender todas as 
cidades. (PESQUISA DIRETA, 2019). 

 
Com a destruição de uma escola e um posto de saúde no bairro Floresta, em 

Morretes, houve remanejo de alunos a outras escolas mais próximas de sua 

localidade. Aos atingidos que precisavam de atendimento médico, foram 

encaminhados para outros centros médicos. Houve algumas escolas afetadas, mas 

de forma mínima, sendo providenciada a reforma.  

  
6.2.1.2 Restaurar a infraestrutura pública em apoio às atividades do setor privado  

 

Nos municípios de Antonina e Morretes, com o propósito de recuperar o setor 

público, logo após o decreto de Calamidade Pública dos prefeitos, foram montadas 

equipes de trabalho para que pudessem oferecer suporte à comunidade que estava 

sendo afetada pelas fortes chuvas. As chuvas deflagraram um processo que causou 

grande destruição e impacto à infraestrutura pública e privada, demandando um 

esforço muito grande e a utilização de recursos humanos, materiais, equipamentos e 

veículos por parte das organizações municipais, estadual e federal de Defesa Civil e 

órgãos de apoio (PINHEIRO, PEDROSO; 2016). Além disso, o decreto autoriza a 

convocação de voluntários, para reforçar as ações de resposta aos desastres e a 

realização de campanhas de arrecadação de recursos, junto à comunidade, com o 

objetivo de facilitar as ações de assistência à população afetada pelo desastre 

(ANTONINA, 2011). 

Os municípios passaram a contar com o auxílio do governo do estado do 

Paraná no socorro às vítimas. Esse suporte foi em decorrência da infraestrutura do 

município ter sido seriamente danificada, principalmente as vias de acesso. Esse 
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cenário foi relatado pelo Representante da Defesa Civil Estadual59 que atuou no 

desastre natural relatando o seguinte: 

 
Pessoas que não conseguiam descer [seguir de carro em direção aos 
municípios de Antonina e Morretes] porque as rotas estavam interditadas e 
precisavam ser resgatadas, cinco dias depois das chuvas. Muita gente em 
abrigo, mas de 3 mil pessoas entre Morretes e Antonina. Problemas de falta 
de água em Paranaguá, devido ao rompimento da captação de água de 
Paranaguá. O resgate foi aéreo devido problema nas vias de acesso. O 
pessoal que estava no litoral não conseguia subir para Curitiba porque não 
tinha acesso, nem pela BR 376 e 277 (PESQUISA DIRETA, 2019). 
 

 
 Segundo Pedroso e Pinheiro (2016) foram afetadas pontes e estradas da 

rodovia federal BR-277 que atualmente é de concessão da ECOVIA, com um fluxo 

diário elevado de 15.000 veículos, causando uma perda diária significativa por 

aumento do tempo generalizado de deslocamento, tanto durante os dias de 

interrupção total, como nos dias de congestionamento. Com o objetivo de recuperar a 

infraestrutura pública em apoio às atividades do setor privado, várias equipes de 

trabalho foram criadas, como apresenta o Quadro 34. 

 
QUADRO  34 - EQUIPES FORMADAS PARA RECUPERAÇÃO DA INFRAESTRUTURA PÚBLICA 

Resgate e combate a sinistros Saneamento Básico 
Apoio a Saúde e Saúde Pública Obras públicas e serviços gerais 

Avaliação de Danos Promoção, Assistência e Comunicação Social 
Reabilitação de Cenários Instalação e Administração de abrigos 

temporários. 
Assistência médica Equipamentos e Máquinas 

FONTE: Adaptado de MORRETES (2011). 
 

Essas equipes passaram a trabalhar na restauração da infraestrutura do 

município visando minimizar os impactos. Devido aos danos em função da chuva 

torrencial, outros meios foram usados no auxílio às vítimas juntamente com a 

recuperação da infraestrutura básica. Pela falta de estrutura que os municípios 

possuíam contra resposta à crise/desastres, foi solicitado ao governo estadual do 

Paraná recursos financeiros e de equipamentos. Assim, Antonina e Morretes 

passaram a contar com Helicópteros, Barcos, Veículos, Ambulâncias para auxílio e 

resgate dos atingidos (MORRETES, 2011). Além disso, foi montado um gabinete de 

crise em Paranaguá, onde se concentrou várias secretarias de estado, tais como: 

Saúde, Assistência Social, Marinha, Exército, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, 

 
59 A entrevista foi cedida no ano de 2019. 
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municípios, promotoria com propósito de coordenar as ações. 

 

6.2.1.3 Estimular a economia local  

 

Após o desastre iniciado em 11 de março de 2011, as economias de Antonina 

e Morretes sofreram um grande impacto devido ao desastre, prejudicando setores 

importantes. Para tentar recuperar e estimular o setor econômico foi realizado um 

trabalho de marketing visando promover a divulgação do turismo para que a cidade 

pudesse voltar a receber os turistas que deixaram de visitar os municípios, visto que 

ambos destinos possuem uma enorme dependência.  Além desse setor, Antonina e 

Morretes tiveram sua base econômica na agricultura sendo seriamente prejudicada. 

Devido às fortes chuvas, o setor da agricultura obteve muitos prejuízos. Os danos 

ocorreram em plantações não permanentes, causando a destruição das plantas e dos 

produtos, estimando um prejuízo no valor de R$ 9 milhões (PEDROSO; PINHEIRO, 

2016). Para buscar a recuperação econômica, os bancos dos municípios abriram 

crédito rural para que os agricultores pudessem estruturar novamente suas lavouras 

devido às perdas que eles tiveram, bem como ter a aquisição de novas máquinas 

agrícolas, já que muitos dos agricultores perderam seus maquinários.  

 Em virtude disso, o governo federal, por meio da Caixa Econômica Federal fez 

a liberação para saque do FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Serviços) aos 

munícipes dos municípios que foram afetados e tiveram prejuízos, como casas 

destruídas pelas chuvas, como destaca Gonçalves (2011). Esse dinheiro liberado pela 

C.E.F contribuiu para o aquecimento da economia local, principalmente na aquisição 

de produtos relacionados à reconstrução de suas casas e produtos essenciais, como 

móveis e eletrodomésticos. 

 

6.2.1.4 Restaurar o governo e a administração cívica  

 

Após a percepção de que o alto índice pluviométrico causaria o maior desastre 

do litoral paranaense, em Antonina e Morretes, o poder municipal passou a trabalhar 

intensamente na busca da minimização dos impactos e da resiliência do município. 

As primeiras ações foram mobilizar profissionais de diversos setores das prefeituras, 

juntamente com a defesa civil para iniciar os atendimentos aos afetados pelo desastre.  
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ações emergenciais de Resposta ao Desastre - Socorro, Assistência à população 

atingida e, Reabilitação do Cenário - adotadas no âmbito da administração municipal, 

visando atender às necessidades da população afetada pelo desastre, no referido 

1, p. 1). Já em Antonina, o artigo 2º do decreto nº 59 de 

16 de março de 2011, buscou a mobilização do Sistema Nacional de Defesa Civil, no 

âmbito do Município, sob a coordenação da Comissão Municipal de Defesa Civil - 

COMDEC e autoriza-se o desencadeamento do Plano Emergencial de Resposta aos 

desastres, após adaptado à situação real desse desastre (ANTONINA, 2011). 

Com essas medidas, foram iniciadas diversas ações com propósito de 

disponibilizar auxílio aos municípios e a toda comunidade afetada. Foi montada uma 

força tarefa composta por agentes e recursos dos seguintes órgãos: Exército 

Brasileiro, Marinha do Brasil, Mineropar, COHAPAR, SESA, DER, PRF, GRAER, 

Empresa HELISUL, Seção de Transporte Aéreo da Casa Militar da Governadoria, 

COPEL, APPA, IBAMA, Secretaria de Estado da Família e Desenvolvimento Social, 

PROVOPAR, Batalhão de Polícia Ambiental, 9º Batalhão da Polícia Militar do Paraná 

e SANEPAR (MORRETES, 2011). 

Mediante aos prejuízos econômicos e sociais que foram diagnosticados, devido 

às intensas chuvas que provocaram enchentes, inundações e deslizamentos de 

terras, os municípios passaram a recorrer ao estado do Paraná para que pudesse 

auxiliá-los no atendimento aos afetados, bem como requerer auxílio financeiro para 

iniciar o processo de reconstrução. Durante todo o período de atendimento, a defesa 

civil do município produziu relatórios sobre os atos que estavam sendo executados, 

em parceria com outros órgãos e do governo.  

O processo de restaurar o governo e administração cívica foi constante, como 

pode-se perceber nos relatórios da defesa civil, sendo desenvolvido diversas ações 

com prioridade para as populações afetadas. O Quadro 35 apresenta as ações que 

foram desenvolvidas pelo governo municipal para recuperar a administração cívica de 

Antonina e Morretes. 
QUADRO  35 - AÇÕES PARA RESTAURAR O GOVERNO E A ADMINISTRAÇÃO CÍVICA 

 
 

Busca e Salvamento Reabilitação dos serviços essenciais 
Primeiros Socorros 

 
Reabilitação das áreas deterioradas e das habitações 

Atendimento pré-hospitalar Ações de combate aos sinistros 
Atendimento médico cirúrgico Isolamento das áreas de riscos ou áreas críticas 

(continua) 
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Atividades Logísticas 
Assistência e promoção social Evacuação da população de risco 

Promoção, proteção e recuperação 
da saúde. 

Combate direto aos sinistros 

Vigilância das condições de 
segurança global da população 

Controle do trânsito e Segurança da área sinistrada 

FONTE: Adaptado pelo autor  MORRETES (2011) 

 

Em suma, os municípios de Antonina e Morretes buscarão restaurar sua 

infraestrutura, com o foco voltado ao atendimento da população e no retorno à 

normalidade na oferta dos serviços e dos equipamentos públicos, com o propósito de 

minimizar os danos decorrentes das fortes chuvas. Com base nos relatórios da Defesa 

Civil (MORRETES, 2011; ANTONINA 2011), os moradores dos municípios receberam 

todo suporte necessário nas primeiras horas após o início das fortes chuvas e, 

posteriormente, aos desastres. Essas ações fizeram com que os afetados tivessem 

diversos tipos de atendimentos, contribuindo para minimização dos impactos. 

 

6.2.2 Gestão de riscos e desastres naturais 

 
O desastre que atingiu o litoral do Paraná em 2011, que ficou conhecido como 

Antonina e Morretes, devido aos enormes danos. A partir desse fenômeno houve uma 

reestruturação institucional que culminou com a elaboração do Plano Estadual de 

Proteção Civil para a Gestão de Riscos e Desastres, estabelecendo a criação da base 

institucional e legal para o estabelecimento da Política Estadual de Proteção Civil para 

Gestão de Riscos e Desastres. Após isso, foi criado o Conselho Estadual de Gestão 

de Riscos e Desastres  CONSERVED, visando a articulação entre os órgãos do 

governo e dos setores da sociedade diretamente envolvidos e interessados neste 

tema (PEDROSO; PINHEIRO, 2016). 

Essa estrutura institucional adotada no Paraná, proporcionou uma reflexão do 

Sistema de Proteção e Defesa Civil, redirecionando sua atuação para uma nova 

política de integração multissetorial. Essa mudança na política de gestão de riscos e 

desastres naturais no estado, contribuiu para que os órgãos competentes em nível 

estadual formulassem estratégias para serem implementadas em médio e longo 

prazo, assim, instituindo ações com o objetivo de organizar a gestão e a prevenção 

(conclusão) 
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contra novos desastres. Essas diretrizes e ações apontam para uma nova perspectiva 

na gestão e na governança no que se refere aos riscos de desastres naturais. Pode-

se identificar um conjunto de ações e estratégias adotadas pelo poder público em 

âmbito estadual, como destaca Pedroso e Pinheiro (2016), tais como: 

 

 Mapeamento das Ameaças Geológicas-geotécnicas e Mapeamento das Áreas 

Susceptíveis a Desastres no Litoral do Paraná;  

 Sistema Informatizado de Defesa Civil (SMSDC);  

 Brigada Escolar, Plano de Contingência On-line;  

 Escritório de Projetos, Sistema Paranaense de Informações para a Gestão dos 

Riscos a Desastres Naturais (SIG Risco);  

 Comissão Estadual P2R2 (CEP2R2);  

 Radar Meteorológico Oeste;  

 Centro Estadual e Regionais de Gestão de Riscos e Desastres (GRD);  

 Concepção de metodologia para a avaliação de riscos de desastres;  

 Estudo técnico com Cenários Ambientais  Paraná 2030;  

 Rede Paranaense de Monitoramento;  

 Business Intelligence;  

 Sistema Informatizado de Alerta;  

 Sistema de Georreferenciamento; 

 Sistemas de Processamento e Integração de Informações (SI2);  

 Sistema de Previsão e Estimativa de Chuva (SIPREC);  

 CEPED/PR; 

 REDESASTRE; 

 Implementação do Sistema Autônomo de Previsão Hidrológica; 

 Implantação de Sistema de Radar Meteorológico no Litoral e Região 

Metropolitana de Curitiba 

 Criação do Conselho Estadual de Proteção e Defesa Civil (CEPRODEC);  

 Criação do Plano Estadual de Proteção e Defesa Civil;  

 Desenvolvimento Urbano Resiliente;  

 Zoneamento Ecológico-econômico (ZEE);  

 Mudanças Climáticas e Gestão de Riscos de Desastres; e 
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 Plano de gestão de riscos hidrometeorológicos em áreas metropolitanas.  

 

Essas ações adotadas pelo governo do Paraná em âmbito estadual, foi uma 

resposta institucional devido aos danos provocados pelo evento, fato que levou a 

formulação de novas estratégias fundamentadas na gestão de riscos. De acordo com 

Pedroso e Pinheiro (2016) essa nova fase no estado buscou fortalecer o sistema de 

governança na Gestão de Riscos e Desastres, tornando a base institucional mais 

robusta, a partir do envolvimento efetivo de diversos atores sociais na função de 

protagonistas de uma Política Pública vigorosa, coordenada pelo Estado. 

Isso fez com que diversas ações fossem implementadas em todo território 

paranaense, buscando ampliar de forma exponencial as estratégias de prevenção, 

preparação e mitigação contra novos desastres naturais, sempre utilizando o fato que 

ocorreu na região litoral do Paraná como parâmetro. Apesar do surgimento de uma 

nova política estadual de gestão de riscos e desastres naturais no estado, a Defesa 

Civil não deixou de focar em regiões mais críticas, como por exemplo, a Região 

Turística Litoral do Paraná. Com base nos acontecimentos que trouxeram muitos 

danos para Antonina e Morretes em 2011, os órgãos responsáveis vêm buscando 

aprimorar e aumentar o nível de conhecimento relacionado à vulnerabilidade 

socioambiental e exposição aos riscos. Essa condição motivou ainda mais a produção 

do conhecimento dos processos perigosos que se desenvolvem na área e revelou a 

necessidade de investir esforços na preparação das comunidades e na capacitação 

dos agentes locais de proteção e defesa civil para enfrentamento desses eventos e 

convívio com o risco (ROCHA; ACORDES; FELIPE, 2019). 

Mediante a essa necessidade, a Defesa Civil estadual em conjunto com os 

governos municipais de Antonina e Morretes passaram a implementar uma série de 

medidas de cunho preventivo e de mitigação contra novos eventos, como 

continuidade da construção de uma política de gestão de riscos. Entre essas novas 

ações, destaca-se para a construção do Plano de Contingência para ambos 

municípios que estabeleceram diretrizes para ações de resposta a desastres. Essas 

ações tiveram como foco os deslizamentos, alagamentos, inundações, enxurradas, 

granizos, vendavais e tempestades, estabelecendo os procedimentos a serem 

adotados pelos órgãos envolvidos direta ou indiretamente na resposta a emergências 

em virtude dos desastres naturais (PARANÁ, 2017). 

O plano estabelece procedimentos necessários a serem adotados em caso de 
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desastres, recomendando e padronizando a partir da adesão dos órgãos signatários 

os aspectos relacionados ao monitoramento, alerta, alarme e resposta, incluindo as 

ações de socorro, ajuda humanitária e reabilitação de cenários, a fim de reduzir os 

danos e prejuízos decorrentes (PARANÁ, 2017). Como parte do Plano de 

Contingência, o município de Morretes teve a área territorial mapeada com o propósito 

de diagnosticar possíveis áreas suscetíveis a novos desastres naturais, como enfatiza 

(ROCHA; ACORDES; FELIPE, 2019).  

Dessa forma, foram subdivididas em áreas suscetíveis a alagamentos, 

deslizamentos de terra e inundação, buscando identificar quais setores dos municípios 

apresentavam vulnerabilidade a esses fatores. Além disso, foram estabelecidos os 

fatores de risco de cada área mapeada a partir do diagnóstico realizado pela defesa 

civil como medida preventiva. Como continuidade nas ações incorporadas na gestão 

de riscos, em especial na Região Litoral do Paraná, em 2019, a Defesa Civil Estadual 

a Geotécnica síntese 

de adequabilidade à ocupação frente aos desastres naturais na porção leste da Serra 

 

Esse estudo tem como objetivo orientar e disciplinar o planejamento e a 

ocupação do meio físico a partir da identificação e mapeamento das áreas de riscos 

naturais, iminentes e potenciais deslizamentos, fluxos de detritos e 

inundações/alagamentos nos municípios de Morretes (localidades do Rio Sagrado, 

Pindaúva, Mundo Novo, Floresta de Baixo, Marta, Rio do Pinto e Rio Marumbi) 

(ROCHA; ACORDES; FELIPE, 2019). Nesse estudo, através do mapeamento houve 

identificação das áreas que foram seriamente impactadas no evento de 2011, que 

apresentava suscetibilidade a novos eventos. Neste contexto, foram diagnosticados 

diversos setores de risco e posteriormente foram produzidas cartas com o objetivo de 

orientar e disciplinar o planejamento e a ocupação do meio físico, possibilitando a 

prevenção, a mitigação ou a convivência com o risco (PARANÁ, 2019, p. 11).  

Essas diretrizes e ações apontam para uma nova perspectiva na gestão e na 

governança no que se refere aos riscos de desastres naturais na região. Logo, é 

legítimo identificar, com base em levantamento de dados, um conjunto de ações e 

estratégias adotadas pelo poder público para os municípios da Região Turística Litoral 

do Paraná que visa o monitoramento, alerta, alarme e resposta, incluindo as ações de 

socorro, ajuda humanitária e reabilitação de cenários, a fim de reduzir os danos e 

prejuízos decorrentes (PARANÁ, 2017), a saber: 
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 Mapeamento de áreas de riscos realizado pela Mineropar e Defesa Civil 

no município de Morretes; 

 Mapeamento de áreas SISMMAR - para sistema de monitoramento 

alerta e alarme;  

 Instalação de equipamentos de medição pluviométrica em pontos 

estratégicos para monitoramento da precipitação;  

 Criação do sistema para Plano de Contingência Online, em que os 

municípios possuem acesso regulado por login e senha. Na plataforma estão incluídas 

informações sobre áreas de atenção, abrigos, recursos e ações operacionais 

(organização e responsabilidade na hora do desastre). Estas informações geram 

automaticamente um plano de contingência em formato pré-estabelecido;  

 Criação de plataforma pelo Simepar, disponibilizada para a defesa civil, 

para monitoramento do litoral do Paraná, com possibilidade de acompanhar a 

evolução dos índices pluviométricos e viabilizar o envio de alertas; 

 Desenvolvimento de atividades simuladas de atendimento, com 

mobilização das equipes, para alerta e saída das pessoas da área de risco (PARANÁ, 

2017).  

 Instalação de equipamentos de medição pluviométrica em pontos 

estratégicos para monitoramento da precipitação;  

 Monitoramento diário realizado pela Simepar e uma ronda periódica feita 

pela defesa civil de Morretes e Antonina em todas as localidades. Quando o nível de 

chuva passa a trazer preocupação, existe um monitoramento efetuado pela defesa 

civil em áreas que são consideradas de riscos (PARANÁ, 2018); 

 Implementação de monitoramento climático pelo Sistema Meteorológico 

do Paraná (SIMEPAR) e Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil 

(CEPDEC), reconstrução da comunidade, como melhoramento no acesso à entrada 

e à iluminação pública (MORRETES, 2017). 

 

O trabalho da Defesa Civil do Estado do Paraná teve como objetivo promover 

a proteção contra novos desastres com o propósito de preparar o litoral e, 

principalmente, os municípios atingidos em 2011. Essas ações envolveram diversos 
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órgãos do estado do Paraná que culminaram com propostas que visassem buscar a 

preparação contra novos eventos adversos. Desta forma, as medidas preventivas 

aconteceram em parceria entre os municípios e o estado, focando nas comunidades 

que foram afetadas, nas áreas que apresentavam maiores riscos. Como 

prosseguimento das ações, pode-se constatar que nos municípios de Antonina e 

Morretes foram realizadas algumas intervenções com propósito de oferecer maior 

segurança aos moradores, por meio da promoção de simulados de preparação a 

desastres naturais. 

Em Morretes, o bairro escolhido foi o Floresta devido aos danos, onde  centenas 

de famílias ficaram desabrigadas e desalojadas, como enfatizado por Pedroso e 

Pinheiro (2016), Lopes; Souza (2012), Paraná (2017). Outro fator que contribuiu para 

a escolha do bairro, foi devido às características físicas, como destacado no relatório 

da Mineropar (2013) onde o estudo aponta que a localidade possui áreas críticas para 

a instabilidade de encostas: declividades acentuadas, índices pluviométricos elevados 

(devido à ocorrência de chuvas orográficas) e densa cobertura vegetal (MIKOSIK et 

al., 2010). Outro aspecto que motivou a realização de simulados foi a quantidade de 

habitantes que se encontravam na localidade no período da ação. De acordo com o 

relatório da Mineropar (2013), com base em Alves (2008), habitam a bacia do rio 

Sagrado aproximadamente 520 famílias, sendo 270 residentes e 250 ocupantes 

ocasionais de sítios e chácaras, também em números aproximados. 

 Mediante a essas questões, a defesa civil de Morretes em parceria com a 

Defesa Civil Estadual como medida de prevenção a partir das recomendações do 

Ministério Público Estadual, realizou em 2017, o primeiro simulado de abandono da 

comunidade Floresta, com aproximadamente 200 participantes, entre moradores e 

frequentadores eventuais, situada no limite dos municípios de Morretes e Paranaguá 

(MORRETES, 2017), como ilustrado nas Figura 24. No entanto, no final de 2018 e 

início de 2019, foram realizados outros dois simulados de abandono na região da 

comunidade do Rio Sagrado, como apontado por Rocha; Acordes; Felipe (2019). 
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FIGURA 24 - EXERCÍCIO SIMULADO NA COMUNIDADE DE FLORESTA, MUNICÍPIO DE 

MORRETES 

 
FONTE: MORRETES (2017) 

 

A ação teve como objetivo simular que chuvas intensas haviam atingido a 

localidade e, por este motivo, as autoridades do Corpo de Bombeiros e Defesa Civil, 

determinaram que as pessoas deixassem suas casas em função de sua segurança, 

sendo conduzida ao ponto seguro, a Escola Municipal Prof. Desauda Bosco da Costa 

Pinto, local designado como abrigo. Participaram dos simulados, o Batalhão de Polícia 

Militar de Operações Aéreas, fazendo a retirada de um morador que reside em área 

remota de difícil acesso, além de viaturas da Polícia Militar e Guarda Civil Municipal 

de Paranaguá que garantiram a inviolabilidade do patrimônio, durante a ausência dos 

residentes (MORRETES, 2017). 

Outro município a promover o simulado de preparação para desastres naturais 

foi Antonina, em 2011, no mês de novembro, ou seja, dez meses após a tragédia. Os 

bairros escolhidos foram Portinho e Graciosa, sendo duas localidades no município 

que foram bastante afetadas pelo evento e que naquele momento estavam sujeitas a 

riscos de deslizamentos e, mediante isso, aconteceu o treinamento, buscando 

oferecer à comunidade e às autoridades preparação para quaisquer eventualidades 

em caso de um novo evento, como ilustrado na Figura 25. 
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FIGURA 25 - EXERCÍCIO SIMULADO NOS BAIRROS PORTINHO E GRACIOSA, MUNÍCIPIO DE 

ANTONINA 

  
FONTE: Defesa Civil PARANÁ (2011). 

 

O simulado contou com cerca de 360 membros de 99 famílias, participando do 

treinamento promovido pela Coordenação Estadual Defesa Civil, para procedimentos 

de evacuação no caso de nova ameaça de desmoronamento de encostas e 

enchentes. O simulado (Figura 26) é uma das dez fases do exercício, que partiu da 

hipótese da ocorrência de um evento desastroso, passou pela elaboração de um plano 

específico, definição e distribuição de funções, cadastramento da população envolvida 

e divulgação do plano (DEFESA CIVIL PARANÁ, 2011). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



221  

FIGURA 26 - FOLHETO INFORMATIVO SOBRE A REALIZAÇÃO DO SIMULADO EM ANTONINA 

 
FONTE: ANTONINA (2019) 

 
Os simulados que aconteceram em Antonina e Morretes envolveram centenas 

de profissionais de diversos órgãos estaduais e municipais, tais como:  

 

 Agentes da Defesa Civil municipal;  

 Marinha;  

 Simepar;  

 Águas Paraná;  

 Mineropar; 

 Secretaria da Infraestrutura e Logística;  

 Secretaria de Estado da Comunicação Social;   

 Casa Militar;  

 Polícia Militar;  

 Polícia Civil;   
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  Corpo de Bombeiros; e 

 Voluntários da Rede Estadual de Emergência de Radioamadores. 

 

As medidas estabelecidas em Antonina e Morretes buscaram reforçar a 

proteção do meio ambiente contra novos desastres naturais, bem como procurar 

resguardar a comunidade de quaisquer perdas, sejam econômicas, sociais, ou de 

vidas. As estratégias de gestão de risco de desastres naturais estabelecidas pela 

defesa civil municipal e estadual tem como foco tornar ambos municípios mais 

resilientes mediante às possíveis ocorrência de desastres, buscando deixar a 

comunidade preparada. Essas ações trouxeram uma nova fase na governança dos 

riscos não só para a Região Turística Litoral do Paraná, mas também para todo estado 

a partir das ações implementadas em todo o território paranaense, garantindo através 

do gerenciamento de riscos, a implementação de estratégias que buscassem a 

prevenção e preparação contra novos desastres naturais, evitando assim, que esses 

eventos possam ser nocivos para as comunidades, principalmente para aquelas que 

foram seriamente afetadas. 

 
6.3 ESTRATÉGIAS DE GESTÃO DE RISCOS E DESASTRES NATURAIS NO 

SETOR TURÍSTICO EM MORRETES E ANTONINA 

 
Após o desastre que assolou a Região Turística do Paraná, em especial os 

municípios de Antonina e Morretes, houve mudanças institucionais buscando 

fortalecer a implementação de estratégias de gestão de riscos e desastres. É 

importante destacar que esse evento que atingiu o litoral do Paraná, evidenciou a 

ausência da gestão de risco de desastres em destinos turísticos, bem como a 

ausência de políticas públicas que tratem das vulnerabilidades e exposição aos riscos 

dos municípios que integram a região turística. Após esse evento, várias ações de 

cunho preventivo foram adotadas pelo governo estadual e municipais como medida 

de gestão de risco, como pode ser destacado por Pedroso; Pinheiro (2016) e 

Andreguetto (2012). 

Nessa seção, busca-se promover um balanço de alguns aspectos relacionados 

à gestão de riscos no turismo, nos municípios de Antonina e Morretes entre o trade e 

o poder público municipal. Como abordado anteriormente nos procedimentos 
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metodológicos, essa análise foi desenvolvida a partir de documentos oficiais, 

entrevistas (estabelecimentos de meios de hospedagens e alimentos e bebidas), além 

do poder público municipal de turismo e defesa civil municipal e estadual. Essa 

abordagem se faz necessária para identificar o cenário atual dos destinos no que se 

refere à gestão de riscos no setor do turismo em âmbito municipal.  

Contudo, o primeiro foco na pesquisa dos dados foram as informações 

coletadas in loco, buscando promover um diagnóstico da gestão de riscos e desastres 

no turismo. Como parte dessa análise, as questões foram subdivididas em dois 

aspectos, como destacado no Quadro 36. 

 
QUADRO  36 - ASPECTOS EVIDENCIADOS NA PESQUISA DE CAMPO 

ASPECTOS RELACIONADOS À 
SITUAÇÃO DE RISCOS 

ASPECTOS RELACIONADOS À 
GESTÃO 

Ocorrência de desastres Orientação institucional 
Presença de riscos naturais Acesso a planos de contingência 

 Associação do trade 
 Protocolo de actuação 
 Sistema de Alerta 

FONTE: O autor (2021). 

 

Abordando os aspectos relacionados à situação de riscos, especificamente 

sobre a ocorrência de desastres naturais, pode-se constatar que um número 

considerável de entrevistados relatou que já presenciaram a ocorrência de desastres, 

como destacado no Gráfico 9.  
GRÁFICO  9 - PRESENCIOU A OCORRÊNCIA DE DESASTRES NATURAIS 

 
FONTE: O autor (2021). 

0

5

10

15

20

25

Sim Não Não responderam

Presenciou a ocorrência de desastres 

Morretes Antonina Coluna1



224  

Houve relatos de outros eventos citados em anos anteriores como, por 

exemplo, 1986, 1967, 1993, 2005 e 2011 com deslizamentos de terra na Serra da 

Graciosa. Esses dados indicam que a maioria dos responsáveis pelos 

empreendimentos turísticos estavam residindo no município de Antonina e Morretes 

quando as cidades foram atingidas pelo evento natural extremo. Mediante aos 

aspectos relacionados às situações de riscos, foi abordado se os gestores dos 

empreendimentos possuem a percepção de que os estabelecimentos se encontram 

próximos às áreas de riscos naturais. Pode-se verificar que uma parcela dos 

responsáveis pelos empreendimentos turísticos não reconhece que se encontram 

localizados em áreas de riscos, mesmo havendo afirmações de proprietários de terem 

consciência de que seu empreendimento está localizado próximo ao rio no caso de 

Morretes, como apresentado no Gráfico 10.  

 
 

GRÁFICO  10 - PRESENÇA DE RISCOS NATURAIS 

 
FONTE: O autor (2021). 

 

Alguns entrevistados afirmaram que não acreditam estar localizados em área 

de riscos, devido ao local do estabelecimento 
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caso chova muito, enche rápido de água a rua omo no caso de 

Morretes devido à presença do rio Nhundiaquara. 

É importante salientar que as respostas dessa questão tiveram como base a 

sua percepção em relação ao grau de riscos de desastres. Uma possibilidade para 

entender tal afirmação pode ser atribuída devido ao entendimento de que o rio não é 

uma ameaça natural para seus empreendimentos devido à intensidade do desastre, 

mas sendo considerado um aliado, agregando valor ao seu comércio ou que a 

localização de seu negócio não sofrerá danos.  

Podem-se apresentar duas hipóteses para essas afirmativas: (i) seria em 

função do número de vezes - sendo considerado pequeno- que o rio transbordou, 

causando prejuízos para essas pessoas. Devido à baixa recorrência desse fenômeno, 

se tem a percepção de que não existe menor chance de o rio promover algum dano, 

corroborando a afirmativa que não está em área de risco; (ii) essa afirmativa pode ser 

justificada em decorrência de ausência de informações por parte do poder público 

sobre a orientação e diagnóstico de áreas de riscos, principalmente em regiões 

próximas ao rio Nhundiaquara. 

Outro aspecto evidenciado a partir das análises dos dados obtidos com os 

entrevistados foram as iniciativas relacionadas à gestão, instituídas por parte do poder 

público municipal em parceria com os estabelecimentos ligados ao turismo que 

integram a adoção de procedimentos, como planos de prevenção e protocolo de 

evacuação e orientação. Como parte da pesquisa, ficou constatado que a maioria dos 

entrevistados afirmaram que não possui nenhum sistema de protocolo para a 

ocorrência de desastres naturais, demonstrando a inexistência de planos de 

evacuação tanto implementado pelos estabelecimentos comerciais, quanto pelo poder 

público municipal, como evidenciado no Gráfico 11. 
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GRÁFICO  11 - PROTOCOLO DE EVACUAÇÃO 

 
FONTE: O autor (2021). 

 
Pode-se constatar que a cultura de segurança não está sendo evidenciada nos 

estabelecimentos ligados ao turismo devido à falta de ações realizadas tanto pelos 

proprietários, quanto pelos municípios. Em decorrência de Antonina e Morretes ser 

um destino turístico, seria de extrema importância a existência de protocolos de 

evacuação que possa ser subsidiada a partir de informações que sejam repassadas 

aos turistas pelo poder público municipal, quanto pelo estabelecimento de como agir 

na iminência de um desastre.  

Essa constatação pode ser preocupante, sendo que os turistas são muito 

vulneráveis a essas questões relacionadas aos riscos naturais. Diversas pesquisas 

(FAULKNER, 2001), (ROBERTSON et.al, 2006), (HYSTAD; KELLER 2008), 

(RITCHIE, 2008), (SHURLAND; DE JONG, 2008), (HEILEMAN et al., 2009), (CTO, 

2009),  vêm enfatizando sobre a necessidade de promover uma gestão de riscos em 

destinos turísticos que possa implementar ações que contemplem os turistas, 

informando-o sobre os riscos locais, procedimentos de evacuação e optando por 

sistemas de alertas públicos, como aplicativos móveis, auxiliando os turistas na 

tomada de decisão, contribuindo para diminuir os impactos nos destinos. 

Com base nisso, foi identificado que não há por parte dos estabelecimentos 

comerciais conhecimento sobre acesso a planos de contingência estabelecido pelo 

poder público em parceria com o trade turístico de Antonina e Morretes, como ilustrado 

no Gráfico 12, como medida de estabelecer uma padronização de procedimentos a 
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serem adotados tanto pelos estabelecimentos, quanto pelos turistas.  

 
GRÁFICO  12 - ACESSO A PLANOS DE CONTINGÊNCIA 

 
FONTE: O autor (2021). 

 

Devido aos resultados das entrevistas, fica evidente que os municípios não vêm 

informando os munícipes (exceto aqueles que se encontram em áreas de risco), bem 

como os estabelecimentos comerciais de como agir em caso da ocorrência de um 

novo desastre60. As ações de prevenção deveriam englobar todos os moradores dos 

municípios, mesmo aqueles que moram na área urbana, principalmente os 

comerciantes que estão próximos ao rio Nhundiaquara em Morretes e, em Antonina 

e, como constatado anteriormente, onde diversos estabelecimentos ligados ao turismo 

estão próximos às áreas de riscos, possuindo a presença da BATER. 

Mediante a essa ausência de protocolos de evacuação por parte dos 

estabelecimentos ligados à atividade, foi analisado se há presença de sistema de 

alerta oferecido aos turistas no caso da iminência de um novo desastre na região. O 

Gráfico 13 vem ilustrando que não há nenhum tipo de sistema de alerta para a 

ocorrência de desastres naturais. 

 

 
60 No entanto, em áreas como da Floresta e Rio Sagrado que foram bastante afetadas, já foi elaborado 
plano de prevenção através de mapeamento de áreas suscetíveis a desastres (deslizamentos de terra) 
(ROXA; ACORDES; FELIPE, 2019), bem como a realização de simulado de evacuação realizado em 
conjunto pela Defesa Civil Estadual e Municipal, como destaca Antonina (2011) e Paraná (2017). 
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GRÁFICO  13 - QUESTIONAMENTOS SOBRE OS ALERTAS 

 
FONTE: O autor (2021). 

 

Houve uma pequena parcela que afirma oferecer de forma isolada informações 

como, por exemplo, orientando os turistas em caso de chuva forte para 

rio de bóia ou não subir a serra da graciosa orientação de 

evacuação pela BR 277 houve a afirmação de um estabelecimento 

sistema integrado de alarmes para corredores e piscinas

brigada de incêndio

desconhecimento de adoção de procedimento a ser tomado em caso da ocorrência 

de algum desastre por parte do trade turístico. Outra análise realizada nos 

estabelecimentos ligados ao cenário turístico em Antonina e Morretes, foi em relação 

à existência de associação comercial e, se nela há reuniões periódicas que tratem de 

assuntos ligados ao desenvolvimento do turismo, e questões relacionadas aos riscos 

de desastres nos municípios e seus possíveis danos para o setor do turismo, como 

ilustrado no Gráfico 14. 
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GRÁFICO  14 - ASSOCIAÇÃO DO TRADE 

 
FONTE: O autor (2021). 

 

Diante dessa questão, no município de Antonina houve afirmações da maioria 

de que tem conhecimento da existência, mas que não participa das reuniões e uma 

pequena parcela afirmou possuir conhecimento da associação. Para aqueles que 

participaram das reuniões, houve afirmações de que não são "discutidas questões 

sobre os desastres naturais  

A ausência de uma comissão que reunisse o trade turístico em Antonina para 

discutir ações de planejamento para o desenvolvimento do turismo pode ser maléfica 

para a atividade. Com base nos dados, uma boa parcela dos proprietários 

desconhecem a existência da associação que reúne os estabelecimentos ligados ao 

setor do turismo. Isso demonstra que o órgão que deveria contribuir para seu 

crescimento reunindo os representantes para discutir propostas, projetos para serem 

implementados, visando fortalecer a atividade no município, não vem desempenhando 

seu papel satisfatoriamente. Outro fator de destaque é o histórico de desastres 

naturais no município, bem como sua localização física estar próxima da Serra do Mar, 

fato que pode contribuir para a ocorrência de um fenômeno, como deslizamento de 

encosta devido ao grande índice pluviométrico, provocando interrupção no acesso ao 

município de veículos automotores. 

Todas essas questões deveriam ser levadas em consideração para que 

houvesse uma associação comercial fortalecida, até mesmo a existência de um 

Convention & Visitors Bureau que visasse discutir a promoção do turismo da cidade, 
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bem como debater ações de cunho preventivo e mitigatório elencando a gestão de 

riscos. Fica evidente que tanto a associação dos estabelecimentos, quanto a 

secretaria de turismo estão ausentes no processo de gestão e planejamento do 

turismo. 

Já no destino de Morretes foi constatado (Gráfico 14) que uma grande parcela 

dos entrevistados, quase 70% afirmaram saber da existência da associação, o 

Convention & Visitors Bureau. Mas quando foram indagados se têm conhecimento 

sobre a discussão de assuntos referentes aos riscos de desastres, em sua maioria 

afirmaram que "desconhecem as conversas sobre esse assunto

ao afirmar que discutem a questão da suscetibilidade a desastres

comerciantes enfatizaram que sabem da existência da associação, e foram enfáticos 

ao a não participam das reuniões

convite.  

Diante disso, constatou-se três questões relevantes em Morretes: (i) os 

estabelecimentos que compõem o trade turístico não estão totalmente integrados ao 

Convention & Visitors Bureau, órgão responsável em discutir as ações de promoção 

e planejamento do setor turístico municipal, demonstrando que a associação não vem 

integrando todos os proprietários ligados ao trade turístico. No entanto, não é possível 

evidenciar quais seriam os motivos que o Convention & Visitors Bureau não engloba 

todos do trade turístico para as discussões inerentes ao turismo. 

Logo, esse desencontro pode gerar consequências negativas para a promoção 

do turismo municipal devido à ausência de ações coordenadas e planejadas com os 

atores. Nesse sentido, a união de todos os envolvidos deveria integrar a associação 

municipal, com propósito de fortalecer o setor turístico do município, buscando 

planejar ações que possam atrair cada vez mais turistas para Morretes; (ii) com base 

nas informações de quem participa das reuniões, pode-se destacar que não são 

realizadas discussões no âmbito da gestão de riscos para o turismo, fato que 

demonstra total desinteresse por essa questão de extrema importância; (iii) não foi 

identificado uma interligação entre os responsáveis pela gestão do turismo de 

Morretes, não havendo a existência de planejamento unificado nem para a promoção 

da atividade no município, nem tão pouco na promoção de debates que tratem sobre 

a gestão de riscos no turismo. 

Nessa questão, reforça-se que em ambos municípios existem uma similaridade 

em relação à ausência de preocupação dos atores públicos responsáveis com os 
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possíveis impactos que os desastres podem proporcionar no turismo e, também, no 

quesito de proteção ao turista, não somente devido à ocorrência de um novo desastre 

natural nos limites municipais, mas sim, devido à fragilidade da região litorânea do 

Paraná que está localizada em uma área que apresenta um grau de suscetibilidade e 

exposição aos riscos de desastre, como apontado pela Ana (2017), Paraná (2018) e, 

sem mencionar os prejuízos econômicos que os municípios sofreram como destaca 

Pedroso e Pinheiro (2016). 

Além disso, os acessos aos municípios de Antonina e Morretes são feitos pelas 

vias BR- 277 e Serra da Graciosa, no qual há histórico de deslizamento de terra em 

virtude de alto índice pluviométrico, causando interrupção do fluxo. Dessa forma, há 

uma ausência de discussão mais ampla abordando essa questão de extrema 

preocupação, uma vez que os municípios bem como a região, já sofreram com os 

impactos dos desastres, onde ocasionaram danos ao turismo, que representa um dos 

pilares para a economia dos municípios. 

 Por esses motivos, a participação de proprietários dos estabelecimentos 

ligados ao segmento turístico deveria estar integrada com as associações municipais 

com o propósito de contribuir de forma conjunta com os debates a respeito dos riscos 

de desastres. Logo, os municípios deveriam alinhar ações pautadas na recuperação, 

mitigação, promoção e marketing em circunstância de incidência de um novo desastre 

natural, buscando estabelecer procedimentos em uma chance de interrupção de fluxo 

turístico em ambos os municípios, com propósito de minimizar impactos econômicos. 

Além disso, a participação da secretaria de turismo se faz importante nessa dinâmica, 

uma vez que ela é representante do poder público, sendo indispensável nesse tripé 

(Convention-trade-poder público). 

Repara-se que o panorama de Antonina e Morretes no que tange às 

abordagens que tratam da gestão de riscos no turismo, não vem sendo promovidas 

de acordo com os dados analisados. Outro aspecto identificado através das 

entrevistas com o trade turístico - em especial no que se refere aos danos 

provenientes desses eventos - foi a ausência de orientação institucional integrando o 

trade turístico e os turistas, conforme apontam os dados do Gráfico 15.  
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GRÁFICO  15 - ORIENTAÇÃO INSTITUCIONAL POR PARTE DO PODER PÚBLICO 

 
FONTE: O autor (2021). 

 
Ou seja, na implementação das ações que visam estabelecer mecanismos de 

gestão de riscos e desastres, o turismo não tem sido considerado, contrastando com 

a enorme relevância econômica que o turismo possui para os municípios, expondo 

uma ausência no que tange à disponibilidade de informação por parte das autoridades 

locais abordando aspectos relacionados aos riscos de desastres em ambos 

municípios.  

Tanto as secretarias de turismo, quanto os órgãos de defesa civil municipais 

em parceria com a estadual poderiam viabilizar campanhas informativas, 

principalmente para os turistas sobre como proceder em caso da iminência de alguns 

tipos de eventos, tais como:  alagamentos, enchentes e deslizamentos de terras, 

sendo considerados os mais recorrentes. É notório que essa ausência de orientação 

institucional pode acarretar futuramente em sérios problemas aos destinos e aos 

turistas. Alguns estudos que já foram elaborados, como o diagnóstico de áreas mais 

críticas nos municípios a respeito da suscetibilidade e exposição a determinados 

eventos, poderiam ser utilizados em parceria entre defesa civil e secretaria de turismo 

em campanhas de conscientização e de proteção aos turistas levando em 

consideração o histórico de desastres.  

Outro aspecto evidenciado a partir das entrevistas com o trade, e que foi 

consenso entre os entrevistados, foi a queda no fluxo de turistas durante um 
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determinado período. Isso é compreensível à medida que as vias de acesso aos 

municípios mais atingidos foram seriamente comprometidas com o deslizamento de 

terras, causando interrupção de fluxos das vias, interdição e queda de pontes devido 

ao alto índice de chuvas. Diversos estudos (GHADERI; MAT SOM; HENDERSON, 

2015), (RIJAL, 2016), (BHATTARAI, 2017) destacam que a quantidade de visitantes 

pode diminuir vertiginosamente, limitando-se o acesso dos turistas aos atrativos 

(naturais e culturais) e da infraestrutura que compõem as Atividade Características do 

Turismo- ACTs -, promovendo significativas quedas na arrecadação no destino, como 

evidenciado por Ghaderi; Mat Som; Henderson (2015), Rijal (2016), Bhattarai (2017).  

diminuição de fluxo de turistas [por] 

depois de 6 meses voltou 

diminuição aconteceu entre o mês de 

enquanto outros comerciantes salientaram que a diminuição 

do fluxo se deu só na época de 2011

Houve relatos de diminuição do fluxo [de turistas] porque os meios de comunicação 

fazem reportagens falando que Morretes está debaixo da água, que está perigoso, 

que há riscos. Isso tudo influencia para a má reputação da cidade. Às vezes, o rio está 

que está cheio .  

Esse ponto evidencia que devido à cobertura da mídia durante o desastre e no 

pós-desastre contribuiu para que houvesse diminuição de turistas na cidade. A 

despeito dessa questão, Glaesser (2008) destaca que a grande mídia confirma e 

fortalece as atitudes e opiniões existentes por meio da informação divulgada. Assim, 

as notícias apresentadas na mídia exercem um efeito sobre as atitudes, em especial 

se a informação é buscada para a formação de opinião ou quando uma opinião é 

formada pela primeira vez. Desta forma, a comunicação em massa gera 

conscientização e exerce um certo grau de influência sobre a seleção de tópicos 

destinados ao debate público.  

Em entrevista com o Representante Municipal da Secretaria de Turismo de 

Morretes que estava à frente da pasta no período do desastre natural, o mesmo 

relatou que a pasta municipal buscou alternativas de promoção/marketing com a mídia 

local/regional no pós- desastre para aumentar o nível de confiança dos turistas para 

que pudessem voltar a frequentar o município. A despeito disso, o secretário afirmou 

que: 
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Fomos aos canais de comunicação (Globo, Band) e pedi que eles fizessem 
alguma coisa porque todos estavam noticiando o fato, mas era mal, estava 
prejudicando o município. Quando fosse falar na televisão, identificar o local 
que foi atingido. Eles continuaram falando do desastre, mas de forma 
diferente para não arranhar mais a imagem do município e prejudicando o 
setor. [Houve] ação rápida de desmontar a ideia da tragédia em nível de 
turismo, [mas] mantendo a tragédia. Nós nos separamos da tragédia. Em 
reunião com as TVs [eu] disse que a situação estava longe da cidade e 
poderia continuar noticiando a tragédia, mas sempre enfatizando que as 
áreas afetadas se encontravam longe da área que era frequentada por 
turistas. Isso foi falado porque a cidade vive do turismo e muitas pessoas que 
trabalham no turismo, vivem nas áreas afetadas. Então, se o turismo fosse 
prejudicado, essas pessoas também seriam. Então, depois da reunião, a 
mídia aceitou e diziam que a área afetada ficava longe do centro de Morretes 
(ENTREVISTA DIRETA, 2019). 

 

Essas informações reafirmam estudos realizados, como por exemplo, 

Maditinos e Vassiliadis (2008) de que as ocorrências dos desastres em destinos 

turísticos podem promover uma desestruturação do trade turístico em função dos 

impactos diretos sobre a atividade, proporcionando com que haja uma redução 

drástica e rápida dos turistas, causando assim, prejuízos financeiros tanto para os 

prestadores de serviços ligados à atividade, bem como para a economia local, 

podendo se estender para prejuízos até no âmbito regional.  

Os dois municípios evidenciam o despreparo frente às possibilidades de novos 

desastres naturais. Não há preocupação por parte do poder público em desenvolver 

uma política municipal fundamentada na adoção de uma estratégia que possa nortear 

ações que venham minimizar possíveis danos em virtude a novos eventos adversos 

e, tão pouco, buscar ser mais resiliente diante dos impactos. 

É consenso entre a comunidade internacional de cientistas (FAULKNER, 2001), 

(ROBERTSON et. al, 2006), (HYSTAD; KELLER 2008), (RITCHIE, 2008), 

(SHURLAND; DE JONG, 2008), (HEILMAN et al., 2008), (TO, 2009), sobre a 

necessidade de promover estratégias que englobam a gestão de riscos em destinos 

turísticos que possuem histórico e recorrência de desastre e que apresentem 

vulnerabilidade e exposição a riscos de desastres (RITCHIE, 2004), (SANTOS-

LACUEVA, CLAVÉ, SALARIÉ, 2017), com o objetivo de estabelecer um planejamento 

que possa nortear ações para colocar em prática em caso de novos desastres, 

buscando salvaguardar o destino. 

Desta forma, pode-se constatar a ausência na Região Turística Litoral do 

Paraná de ações voltadas para prevenção e mitigação contra desastres naturais na 

região. Ressalta-se a carência de estratégias que culminassem com a implementação 
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das seguintes ações, tais como: (i) planos de protocolos de evacuação contemplando 

o trade e os turistas; (ii) orientação institucional; (iii) acesso a planos de contingência; 

(iv) prevenção e alerta (estabelecida por parte dos municípios a respeito de como lidar 

com um eventual desastre natural). Tais ausências dos elementos evidenciados 

acima, demonstram total despreparo e desconhecimento de estratégias de cunho 

preventivo e informativo oferecido pelo poder público tanto municipal, quanto estadual 

para o trade. De acordo com Faulkner (2001), através do desenvolvimento de uma 

estratégia de gestão dos desastres, muitos perigos potenciais podem ser totalmente 

evitados, ou pelo menos os seus impactos podem ser minimizados, como 

consequência das respostas rápidas facilitadas pelo plano. 

Outra adversidade identificada é a despeito da ausência de profissionais 

técnicos nos destinos para promover tais ações, além do viés político nas pastas de 

turismo se constituindo como um dos grandes empecilhos para o desenvolvimento de 

planos e projetos. Essa realidade acaba dificultando ainda mais e aumenta os desafios 

em perceber que os destinos de Antonina e Morretes precisam estar preparados para 

futuros desastres naturais. É importante enfatizar também que, mediante à ausência 

de corpo técnico nos destinos, se faz necessária a presença dos órgãos a nível 

estadual e federal para que tal realidade possa ser modificada- fato que não está 

acontecendo.  

Nessa perspectiva de que Antonina e Morretes tem no turismo uma opção de 

entrada de divisas e que ambos destinos já sofreram impactos devido à ocorrência de 

desastres naturais, era de se esperar que tal questão estivesse na pauta de 

discussões. Por outro lado, em âmbito estadual e municipal no que diz respeito à 

gestão de risco, houve um enorme avanço como já foi falado anteriormente. Dessa 

forma, diversas estratégias e ações foram executadas ou estão em fase de 

implementação focando na gestão de riscos.  

Portanto, esse cenário apresenta a existência de uma desarticulação por parte 

de seus representantes, evidenciando um desconhecimento sobre a importância de 

se estabelecer um plano de contingência que englobe todos os atores  trade; turistas; 

poder público- visando a retomada das atividades do turismo em caso de um novo 

desastre natural de forma segura e principalmente sólida. Outro aspecto identificado 

é a ausência de estratégias de ações oferecidas para os turistas. Ou seja, até o 

momento não existe um conjunto de ações contemplando os turistas para que eles 

possam saber como lidar com a ocorrência de um desastre natural. O preparo dos 
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turistas é fundamental em qualquer destino turístico que possui histórico e recorrência 

de desastres naturais, pois uma crise pode afetar tanto as viagens de turistas 

estrangeiros como de visitantes domésticos, como destaca Rosselló, Becken, 

Santana-Gallego (2020).  

Sendo assim, com base nas informações coletadas e analisadas no que se 

refere à prevenção e mitigação de riscos de desastres naturais, constata-se que as 

políticas públicas não estão alinhadas com a gestão de riscos com foco no cenário 

turístico, posto que tais ações, pelo menos até o presente, vêm sendo promovidas 

focando na gestão de riscos e desastres naturais de modo amplo, sem incorporar ou 

promover estratégias e planos de ações diretamente voltadas para as atividades de 

turismo encontradas nos destinos em questão. 

Diante disso, destacam-se alguns aspectos problemático apontadas nesta 

análise, a saber:  

I- A necessidade da gestão de riscos e desastres naturais de forma integrada e 

participativa com foco no turismo;  

 

II- A Região Turística Litoral do Paraná enfrenta vários obstáculos que atrasam os 

esforços dos vários atores do território na gestão de riscos e desastres naturais, 

particularmente em escala municipal. Entre os infortúnios no caso de ocorrer 

novos eventos catastróficos na região, identificou-se: 
 

 Falta de recursos financeiros e de recursos humanos;  

 Interferência política na gestão do órgão municipal de defesa civil; 

 Plano diretor desatualizado que não está contemplando a gestão de riscos de 

forma geral e em especial no turismo; 

 Dificuldades na implementação do plano de emergência por parte dos 

municípios;  

 A identificação dos fatores associados aos riscos naturais que podem afetar o 

setor turístico; 

 

III- Com relação ao setor de turismo nos municípios pesquisados, dentre os 

principais resultados encontrados estão:  
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 Falta de preparação do trade local, a falta de coordenação das administrações 

públicas (Prefeituras, Defesa Civil) com o trade local;  

 Falta de troca de informações entre o setor privado do turismo e as instituições 

públicas responsáveis pela gestão de riscos em nível municipal e estadual; 

 Falta de um sistema de prevenção especialmente concebido para atender às 

demandas do setor do turismo; 

 Falta de programa informativo em âmbito municipal dos riscos existentes nos 

municípios que visa atender os turistas que frequentam a cidade, buscando promover 

maior segurança em caso de desastre; e 

 Falta de interligação entre o trade, Convention & Visitors Bureau e o poder 
público entre os municípios de Antonina e Morretes a fim de planejar estratégias a 

serem implementadas no turismo, entre elas ações que possam contemplar a gestão 

de riscos no turismo. 

Com base nas constatações que foram diagnosticadas no presente trabalho, 

especialmente nas problemáticas mencionadas acima, destacam-se algumas ações 

que podem estar sendo aplicadas pelos gestores públicos dos destinos, visando 

estabelecer estratégias que podem ser incorporadas à gestão de riscos no setor do 

turismo nos destinos de Antonina e Morretes, tais como: 

 Criação de um comitê de gerenciamento de crises incorporando os dois 

municípios evidenciados no estudo; 

 Criação de uma comissão de mídia para oferecer informações precisas e 

eficazes, visando contribuir com a cobertura mais fidedigna da realidade, objetivando 

preservar a imagem dos destinos em caso de desastre naturais; 

 Desenvolvimento de campanha de marketing e publicidade, visando garantir a 

confiança a longo prazo do público viajante sobre o destino turístico; 

 Criação de uma comissão vinculando os estabelecimentos ligados ao trade dos 

municípios de Antonina e Morretes com as secretarias de Turismo e Defesa Civil 

municipais, para discutir estratégias de prevenção e mitigação aos riscos de 

desastres. 

 Criação de um sistema de alerta integrando os estabelecimentos turísticos em 

parceria com a Secretária de Turismo e Defesa Civil municipal e estadual; 
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 Estabelecimento de campanhas de informações que possam oferecer 

condições de segurança aos turistas em caso de ocorrência de desastres naturais;  

 Estabelecimento de atividades de capacitação para aprimorar o planejamento 

de contingência para organizar o risco de segurança pessoal de turistas e 

funcionários, bem como danos materiais. 

Tais sugestões de ações podem ser desenvolvidas em parceria entre os 

destinos de Antonina e Morretes, com o objetivo de oferecer condições para os turistas 

e, principalmente, para que os destinos possam se recuperar em um curto espaço de 

tempo. Essas propostas buscam proteger as lacunas diagnosticadas ao longo do 

desenvolvimento do estudo. Logo, é necessário que haja uma interligação entre os 

destinos, especialmente entre os atores públicos que se encontrem nos cargos de 

comando. Essas proposições podem se tornar fundamentais e poderão contribuir para 

a resiliência de Antonina e Morretes, para que ambos não venham a sofrer danos 

econômicos e sociais, além de resguardar a imagem como destino turístico, 

diminuindo, assim, o risco de danos a longo prazo, além de se tornar referência entre 

os destinos que integram a Região Turística Litoral do Paraná.  

Em suma, os dados obtidos com a realização da pesquisa possibilitaram fazer 

um diagnóstico das políticas públicas voltadas para a gestão de riscos e desastres 

nos municípios integrantes da Região Turística do Litoral do Paraná. Pode-se afirmar 

que há uma ausência de ações voltadas especificamente para o cenário turístico, 

apesar de o mesmo ser de grande importância econômica para os municípios 

localizados na região. Apesar do avanço na implementação, por parte do poder 

público, de ações e estratégias na gestão de riscos e desastres naturais que visam 

prevenir e mitigar os impactos que podem resultar com a ocorrência de novos 

desastres na região, tais ações e estratégias não envolvem o turismo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



239  

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
O presente capítulo elucida as considerações finais da tese. A partir da análise 

realizada ao longo deste estudo, é necessário fazer alguns apontamentos importantes 

que precisam ser destacados. Dentro disso, merecem destaque os aspectos 

relacionados ao aumento dos riscos a fenômenos naturais na sociedade 

contemporânea. Essa condição vem avançando nas últimas décadas em virtude da 

interação entre a sociedade e a natureza, associado com aspectos climáticos, 

promovendo maior aumento da exposição e da vulnerabilidade socioambiental aos 

riscos naturais. Essas condições estão ligadas diretamente ao aumento da ocorrência 

de desastres naturais em diversos países, principalmente nos mais pobres e em 

desenvolvimento.  

Nas últimas décadas, principalmente a partir de 1990, quando os desastres se 

tornaram mais recorrentes e de grande intensidade, organizações internacionais, 

como ONU, passaram a tratar essa questão com mais seriedade, devido a uma 

escalada no aumento dos desastres mundiais. Essa preocupação surge devido ao 

grande número de países, entre eles os insulares e litorâneos, que passaram a 

apresentar grandes níveis de exposição e vulnerabilidade, tornando-se, assim, mais 

suscetíveis a desastres naturais, principalmente os classificados como de Hidro 

Meteorológico (Climatológico- Hidrológico-Meteorológico). 

Mediante a essa realidade, uma nova abordagem passou a ser promovida com 

maior participação de organismos internacionais como, por exemplo, quando em 1990 

foi declarada a Década Internacional de Redução de Riscos aos Desastres Naturais 

(DIRDN) pela ONU. A partir desse período, a preocupação com a redução dos riscos 

e das vulnerabilidades socioambientais se tornaram pauta mundial, face ao aumento 

dos números de desastres de grande intensidade que provocaram destruição e 

mortes. Essa nova perspectiva fez com que houvesse uma preocupação maior na 

gestão dos riscos, a fim de estabelecer estratégias que pudessem vir ao encontro 

dessa realidade.  

A partir disso, houve o início de uma série de debates internacionais, 

culminando na promoção de diversos documentos que passaram a estabelecer ações 

que pudessem ser pautadas na gestão de riscos e desastres naturais. Esse panorama 

foi se concretizando devido aos grandes impactos que os desastres naturais 
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causaram, tanto no âmbito social, no ambiental e, principalmente, no econômico, 

afetando múltiplos territórios. A incorporação de estratégias de gestão por parte dos 

organismos internacionais tinha como foco principal minimizar os danos, em especial, 

nos países mais vulneráveis, visando resguardar vidas e a economia.  

Diversos segmentos econômicos foram sendo afetados, merecendo destaque 

para o turismo. Como foi evidenciado no estudo, é cada vez maior o número de 

destinos turísticos que estão sendo atingidos com a ocorrência desse fenômeno e, 

muitas vezes, causando desestruturação da atividade, ocasionando prejuízos para a 

vitalidade econômica dos destinos. Umas das questões importantes de enfatizar é que 

o turismo se tornou uma atividade fundamental no quesito do desenvolvimento local 

em muitos territórios turistificados. Além disso, em muitas situações o setor do turismo 

se desenvolve em territórios vulneráveis e expostos a tais fenômenos.  

Esse cenário contribuiu para debates, proposição de cartilhas e planos que 

passaram a incorporar a gestão de riscos e desastres no turismo, vinculando os 

fenômenos mais recorrentes. É notório que esse segmento é uma parte significativa 

da economia de muitos destinos, em virtude dos recursos naturais e culturais que 

acabam atraindo centenas de turistas. Portanto, essa preocupação internacional em 

propor estratégias de gestão de riscos no turismo vem ao encontro de uma mudança 

institucional, focando em oferecer condições aos destinos e, consequentemente, aos 

turistas, para uma prática mais segura da atividade. Em síntese, como fica claro ao 

longo do estudo, se buscou evidenciar que os desastres podem prejudicar 

extremamente a imagem dos destinos, bem como provocar danos a curto, médio e 

longo prazo. 

Mediante a esse contexto, de que o turismo pode ser prejudicado, à medida 

que os fenômenos naturais ocorram, causando prejuízos aos destinos, merece 

destaque para o problema de pesquisa que balizou a construção desse estudo: Como 

o planejamento e as estratégias para gestão de riscos podem contribuir na diminuição 

das vulnerabilidades e exposição aos desastres naturais nos destinos turísticos? Ao 

longo do estudo, objetivou-se evidenciar que as estratégias de gestão de riscos  

precisam ser implementadas, principalmente almejando estabelecer ações que 

possam incorporar a exposição e vulnerabilidade socioambiental existente nos 

destinos. 

Essa condição é de fundamental relevância para os destinos que estão sujeitos 

à ocorrência de desastres naturais, bem como aqueles que têm histórico e recorrência 
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destes eventos. A proposição de planos visando a gestão com os destinos se mostrou 

em alguns exemplos mencionados no presente estudo que tem como objetivo 

resguardar o turismo do local. Portanto, a gestão de riscos deve, também, ser 

incorporada às políticas públicas e ao planejamento turístico. A avaliação do impacto 

e o gerenciamento subsequente de crises e desastres dependem de sua natureza  

o que deve ser considerado em qualquer esforço na gestão de riscos no setor turístico.  

Buscando delinear para o objetivo geral do estudo, destaca-se a análise da 

gestão de riscos aos desastres naturais no Brasil a partir da caracterização dos 

destinos turísticos no país, com foco nos destinos de Antonina e Morretes. Merece 

destaque o cenário atual no Brasil sobre a inexistência de políticas públicas vinculando 

a gestão de riscos com o turismo. Portanto, considera-se pertinente voltar o olhar a 

essa condição analisada, visto que a pesquisa deixa claro a ausência de estratégias 

e ações nas políticas que norteiam a promoção e desenvolvimento do turismo 

nacional.  

Tal condição diagnosticada vem na contramão da comunidade internacional, 

onde em diversos países, o poder público já evidenciou a importância de se elaborar 

propostas identificando os riscos naturais e sobretudo incorporando e vinculando a 

gestão de riscos no turismo. Esse cenário internacional ainda não se reflete em âmbito 

nacional na implementação das estratégias de gestão. À medida que um destino 

possui riscos naturais e, consequentemente, é afetado por desastres, o cenário 

turístico pode sofrer sérios danos. Pode-se mencionar o que aconteceu recentemente 

no destino de Capitólio, em janeiro de 2022, localizado no estado de Minas Gerais, 

onde um desastre provocou mortes de turistas. Buscando recuperar a confiança do 

mercado turístico e, consequentemente, reestruturar o cenário, o poder público 

Reviva Capitólio - 

restabelecimento do turismo buscando passar a imagem de que o destino de Capitólio 

possui todas as credenciais para continuar a oferecer os melhores atrativos de 

maneira segura.  

Esse exemplo ilustra como as estratégias de gestão de riscos e desastres 

naturais em destinos precisam ser implementadas almejando a prevenção, 

preparação e mitigação contra os riscos naturais existentes e não buscar incorporar 

ações após a concretização do fenômeno. Portanto, o cenário constatado no Brasil 

em relação a presença da BATER em centenas de destinos no Brasil, provoca 

preocupação com a realidade de cada um dos municípios que detém o turismo como 
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fonte de renda e que ao mesmo tempo encontra-se expostos aos desastres naturais 

ou até possuindo histórico, como por exemplo, Morretes e Antonina, objeto de 

pesquisa da tese.  

Com relação aos objetivos específicos do estudo, destaca-se que de modo 

geral foi alcançado o que havia sido proposto inicialmente. Neste sentido, pode-se 

enfatizar a construção cartográfica que buscou espacializar os destinos turísticos no 

Brasil categorizados pelo Mtur que possuíam exposição de riscos de desastres. Dessa 

forma, com a adoção de metodologia própria associado com o geoprocessamento foi 

possível viabilizar a análise e a espacialização cartográfica visando sistematizar o 

cenário atual dos destinos que possuía a presença da BATER.  

Outro aspecto foi a análise dos destinos de Antonina e Morretes a partir da sua 

caracterização cartográfica. Ao longo do estudo foi possível destacar as áreas de 

riscos- BATER- presentes no município de Antonina associando com os 

equipamentos turísticos do destino. A identificação da BATER em Antonina foi 

executável devido ao monitoramento promovido pelo Cemaden e com base nos dados 

cartográficos disponíveis. Tal condição se mostrou extremamente preocupante devido 

à quantidade de áreas de riscos existentes nas localidades que possui a presença de 

fluxo turístico. Mediante a essas questões, o destino de Antonina possui localidades 

de grande exposição aos riscos de desastres naturais, principalmente associado com 

deslizamentos de terra.  

Já no município de Morretes, não foi possível promover a identificação das 

áreas de riscos no centro urbano a partir da BATER devido à ausência de banco de 

dados disponíveis. Apesar dos avanços em relação a implementação de estratégias 

e ações mencionadas no estudo, ainda há uma carência de um levantamento 

minucioso sobre a identificação das áreas de riscos na área urbana do município, 

principalmente na região que detém um grande fluxo turístico inviabilizando a análise 

em questão. Esses dados seriam de extrema relevância já que foi possível promover 

uma espacialização dos equipamentos turísticos (meios de hospedagens e 

estabelecimentos de alimentos e bebidas) e, desta forma, identificá-los se estão 

expostos aos riscos de desastres. 

Destacando os objetivos específicos da pesquisa sobre as ações que foram 

estabelecidas pelo poder público (estadual e municipal) na incorporação de 

estratégias de gestão de riscos correlacionadas com o turismo, destaca-se para uma 

situação muito crítica. O cenário constatado em Antonina e Morretes, evidencia a 
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ausência da gestão de riscos no setor do turismo. A partir da mudança institucional 

em âmbito federal, com a implementação da Política Nacional de Proteção de Defesa 

Civil, em 2011, houve mudanças institucionais por parte do poder público estadual do 

Paraná na incorporação da gestão de riscos enquanto política pública. 

Nesse novo cenário, construído após o evento de 2011, a estrutura da Defesa 

Civil alicerçada na gestão de riscos na Região Litorânea do Paraná, especialmente, 

nos destinos em questão, passou a se estruturar com a parceria estabelecida com os 

órgãos estaduais. No entanto, o que se pode perceber é que existe uma falta de 

articulação vinculando o segmento turístico. É claro que as ações promovidas pelos 

órgãos competentes trazem reflexos positivos na prevenção dos desastres e, 

consequentemente, podem beneficiar segmentos econômicos, como o turismo 

indiretamente. 

Toda a estrutura estabelecida em prol da gestão de risco é válida à medida que 

ambos destinos se encontram em áreas expostas, como evidenciado ao longo do 

estudo. No entanto, é importante mencionar que Antonina e Morretes possuem uma 

alta demanda de turistas praticamente o ano inteiro. A ausência de um plano alinhado 

com o que já existe pode ser muito prejudicial para a atividade, afetando diretamente 

o fluxo turístico. Esse cenário demonstrado ao longo do trabalho é resultado de uma 

ineficiência de estratégias por parte dos atores públicos que estão à frente dos órgãos 

responsáveis. Tal condição vem ao encontro da ausência de políticas públicas em 

âmbito federal no turismo e, portanto, acaba refletindo em destinos turísticos 

espalhados no Brasil. 

Além da ausência de vinculação entre a gestão de riscos com o setor turístico 

de Antonina e Morretes, mereceu destaque para a falta de interligação entre as pastas 

estaduais e municipais que estão à frente da defesa civil e do turismo, bem como o 

trade. Apesar do diagnóstico da existência de uma comunicação direta entre os órgãos 

municipais, ainda sim, há um distanciamento na elaboração e promoção de ações 

entre as pastas, portanto, não sendo constatado planos em conjunto entre os atores 

responsáveis (Secretaria de Turismo e Defesa Civil Municipal). Em suma, pode 

evidenciar uma falta de interligação que estabeleçam diretrizes visando oferecer ao 

turismo um plano que possa conter estratégias a serem tomadas em caso de desastre 

natural, com o objetivo de resguardar o turismo dos efeitos negativos provenientes da 

ocorrência desse fenômeno. 



244  

Mediante a essa constatação da carência de planos e projetos alicerçados na 

prevenção dos desastres no setor turístico em Antonina e Morretes, reafirma-se a tese 

do estudo de que a implementação de estratégias de gestão de riscos e desastres 

naturais no turismo, principalmente em destinos que possam estar expostos aos riscos 

naturais, como os identificados com a BATER, bem como aqueles que possuem 

histórico e recorrência de eventos adversos como, por exemplo, em Antonina e 

Morretes, pode-se tornar um fator primordial para o desenvolvimento seguro do setor 

turístico, buscando a implementação de estratégias de gestão. Essa condição poderá 

direcionar as ações a serem executadas em caso de deflagração de um fenômeno 

natural e, portanto, torna-se primordial oferecer condições necessárias para que o 

turismo não seja profundamente impactado, podendo se recuperar a curto e médio 

prazo.  

Com base na abordagem realizada no estudo, é importante tecer alguns 

comentários sobre quais contribuições espera-se que este estudo ofereça para o 

avanço da temática. Promovendo uma discussão mais geral, constata-se uma 

insuficiência de proposições de estratégias por parte do poder público na promoção 

de políticas públicas, vinculando a estrutura da gestão de riscos às políticas de 

desenvolvimento turístico, face ao aumento dos desastres naturais em destinos. Além 

disso, a comunidade científica brasileira ainda não se despertou para a importância 

de aprofundar nas discussões que incorporam à gestão de riscos na atividade. Com 

o desenvolvimento da pesquisa, almeja que ela possa incentivar à produção de novas 

investigações sobre o tema, com diferentes enfoques, buscando ampliar o campo de 

conhecimento na ciência brasileira que ainda está muito aquém de sua capacidade.  

Já nas questões mais objetivas das contribuições para o avanço do tema, foi 

diagnosticado, em âmbito nacional, os destinos categorizados pelo Mtur com a 

presença da BATER. A análise promovida ao longo do trabalho apresentou um 

panorama extremamente preocupante em relação à quantidade de destinos turísticos 

expostos a desastres naturais no Brasil. Espera-se que esse diagnóstico seja capaz 

de servir como base para novos ensaios, buscando o aprofundamento científico, além 

de buscar contribuir para a elaboração de políticas públicas. Essa realidade 

apresentada demonstra preocupação com o cenário brasileiro, devido a três fatores 

importantes, tais como:  
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- (i) há um despreparo e desconhecimento da exposição aos riscos de 

desastres naturais por parte dos gestores locais em decorrência da falta de estudo e 

políticas mais claras que consiga elucidar tais questões e, muitas vezes, colocando 

em risco a vida dos turistas e toda a infraestrutura do destino;  

- (ii) o turismo nacional vem de uma retomada em suas atividades após dois 

anos de pandemia, devido ao COVID-19 e, desta forma, o incentivo e a promoção dos 

destinos turísticos para atrair turistas vem acontecendo de forma intensa buscando 

recuperação econômica. Tal condição pode ser uma agravante em função do aumento 

vertiginoso de turistas em destinos que apresentem riscos de desastres naturais e, ao 

mesmo tempo, havendo um desconhecimento por parte dos gestores públicos dos 

riscos existentes em seus destinos;  

- (iii) nos destinos categorizados com a presença da BATER destaca-se com 

os melhores índices, os de categoria A e B, onde estão os que mais recebem turistas 

ao longo do ano, tanto nacional, quanto internacional. Esse fato é ainda mais 

preocupante já que esses destinos representam grande parcela de atração dos 

turistas no Brasil. 

Desta forma, com base nas três problemáticas apresentadas acima, espera-se 

que o estudo possa contribuir para ampliar tanto o debate científico sobre o tema e 

colaborar nas discussões de estudos visando a promoção de uma política que integre 

a gestão de riscos no setor do turismo. 

Tecendo comentários sobre as perspectivas para o avanço da temática, 

espera-se que a presente pesquisa contribua devido ao aprofundamento científico do 

tema e que os resultados alcançados possam colaborar para o evolução do assunto 

tanto em âmbito teórico e conceitual, mas principalmente no empírico, no que diz 

respeito às implementações de estratégias de gestão de riscos no turismo. Tais 

apontamentos se tornam extremamente significativos devido ao cenário constatado 

em ambos destinos, bem como em decorrência de estudos que se dedicam em 

analisar esse contexto no Brasil. Outro aspecto que merece destaque são as 

limitações que foram encontradas ao longo do desenvolvimento da pesquisa. A 

temática da gestão de riscos em destinos turísticos no Brasil é muito recente. 

Pouquíssimas pesquisas foram desenvolvidas em âmbito nacional, fato que limitou o 

acesso a dados produzidos e, nesse sentido, foi preciso recorrer aos estudos 

internacionais.  
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Esse cenário é reflexo especialmente da insuficiência de pesquisas ligadas ao 

turismo e à geografia sobre tais questões, face ao aumento de fenômenos em 

territórios turísticos. Essa constatação é extremamente preocupante, já que a ciência 

brasileira está na contramão da comunidade científica internacional, onde as 

pesquisas já estão difundidas há décadas. No entanto, além da ausência de estudos 

que foquem nos destinos no Brasil, pode-se mencionar a falta de dados oficiais sobre 

aspectos que envolvem os riscos, desastres naturais e o setor do turismo, por parte 

do poder público. Essa ausência de informações disponíveis se tornam um empecilho 

para o desenvolvimento de novas pesquisas e, demonstrada por parte do poder 

público uma despreocupação e, até mesmo, o esquecimento sobre a importância de 

propor planejamento para que possa contemplar os riscos nos destinos. 

Essa limitação mencionada vem ao encontro do fato que não há convergência 

entre as políticas de turismo e as políticas de gestão de riscos estabelecidas no Brasil 

com a instituição do PNPDC em 2012. Essa realidade fez com que a presente 

pesquisa não tivesse acessos a estudos detalhados sobre o panorama atual de riscos 

em destinos turísticos no Brasil, ao contrário do cenário internacional, onde em 

diversos países considerados destinos, há estudos que visam resguardar o ciclo de 

vida do destino.   

Outra limitação encontrada na pesquisa por falta de dados disponíveis 

vinculando a gestão de riscos no turismo trata-se de associar a BATER com as áreas 

de grande fluxo turístico nos destinos diagnosticados. Na análise promovida, foram 

evidenciados e categorizados pelo Mtur e que possuem a presença da BATER em 

seus territórios. No entanto, devido às limitações impostas, não há, nesse momento, 

fluxo turístico - expondo os turistas e a infraestrutura aos riscos ou se estão localizadas 

em áreas afastadas, ou seja, sem fluxo turístico.  

Portanto, é necessário o aprofundamento mais minucioso dessa hipótese para 

elucidar quais destinos no Brasil se encontram nessas condições. Essa constatação 

é necessária uma vez que o turismo é uma atividade extremamente sensível a crises 

de qualquer magnitude. É imprescindível que esse estudo mais detalhado possa ser 

promovido a fim de resguardar a atividade, sendo que em muitos destinos, o turismo 

é a principal entrada de divisas econômicas, contribuindo para seu desenvolvimento 

socioeconômico. Nas últimas décadas diversos destinos no Brasil e em outros países 

vêm sofrendo com desastres naturais de grande intensidade, deixando profundas 
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marcas tanto socialmente, quanto economicamente, devido à desestruturação em 

função da interrupção brusca do fluxo turístico.  
Outro aspecto importante de salientar, em relação à limitação da pesquisa, foi 

a delimitação do objeto de estudo. O panorama atual da ocorrência dos desastres 

naturais no Brasil, nos últimos anos, vem se tornando cada vez mais corriqueiro. Pode-

se mencionar, por exemplo, recentemente o estado da Bahia que foi atingido por 

chuvas além da média, provocando destruição devido às enchentes, deslizamentos 

de terras em Trancoso. Outro exemplo, foi o destino de Capitólio, localizado em Minas 

Gerais, onde uma rocha se desprendeu e acabou provocando a morte de turistas. 

Ademais, salienta-se, também, o destino de Petrópolis, localizado no estado do Rio 

de Janeiro, o qual sofreu com desastres em 2011 e, recentemente, em 2022, deixou 

mais de 200 óbitos, prejudicando a imagem turística do município.  

Diante desse panorama, a abordagem em âmbito nacional se torna muito 

ampla para promover uma pesquisa de Doutoramento focando os diversos destinos 

que já sofreram com os desastres naturais. A delimitação do objeto de estudo com a 

escolha dos destinos de Antonina e Morretes-PR, se fez necessário para que 

houvesse o aprofundamento científico sobre as medidas adotadas em ambos destinos 

no quesito da gestão de risco no turismo após o desastre que os atingiu em 2011. Por 

mais que o contexto nacional seja de aumento do número de ocorrência de desastres 

naturais em destinos, optou-se em se aprofundar cientificamente em apenas dois 

municípios, se constituindo em um estudo de caso múltiplo. Tal abordagem se tornou 

imprescindível para poder analisar ambas as localidades que fazem fronteira e que se 

tornaram rotas de turismo regional. 

Dessa forma, na presente pesquisa não foi possível se aprofundar em outros 

destinos que sofreram com desastres para que o estudo não fosse muito amplo e, 

consequentemente, não corresse o risco de não conseguir investigar e tão pouco 

alcançar os objetivos traçados. Outro aspecto que limitou a pesquisa, sobretudo na 

análise de dados, foi a indisponibilidade de informações que remetem aos danos no 

setor do turismo. Essa corroboração provocou uma limitação em aspectos 

relacionados aos dados dos impactos econômicos após o desastre em Antonina e 

Morretes. Essas informações poderiam ser extremamente úteis para a afirmativa, 

principalmente com base nas diversas bibliografias utilizadas na presente tese que 

afirma que quando um desastre atinge o destino turístico, os impactos econômicos 

são extremamente prejudiciais para a atividade. 
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Por fim, tecendo os comentários finais da presente pesquisa, destacam-se 

recomendações para futuras pesquisas sobre o tema em questão. Ao longo do estudo 

foi evidenciado a ausência de políticas públicas no Brasil que vinculam o turismo com 

a gestão de riscos naturais. Desse modo, pode-se citar uma proposta de estratégias 

que viesse suprir essa inexistência de estudos que abordem o tema. Tal 

recomendação seria a criação de um Plano Nacional de Gestão de Riscos no Turismo 

-PAGETUR- com parceria entre os órgãos competentes na identificação dos destinos 

categorizados pelo MTur com riscos naturais e que possuem histórico de desastres. 

Desse modo, tal proposta poderia ser incorporada a partir da Gestão 

Descentralizada do Turismo, sendo utilizada como parte de uma proposta 

metodológica. A própria estrutura de regionalização e gestão descentralizada  poderia 

ser utilizada na proposta do FUNGETUR e, juntamente com a política de 

categorização, pode ser um dispositivo para a identificação dos destinos turísticos que 

possuem aspectos de riscos naturais, exposição e vulnerabilidade socioambiental em 

seus territórios. 

Tal proposição seria extremamente benéfica, como, por exemplo, Antonina e 

Morretes, que poderiam ser contemplados com a instituição de estratégias e ações de 

cunho preventivo. Essa proposta iria promover o ordenamento territorial do turismo 

visando à preparação da atividade incluindo comerciantes, população autóctones, 

gestores públicos e turistas na gestão de riscos nos destinos, elencando as tipologias 

que apresentam maior vulnerabilidade e exposição. Além do estudo visando a 

elaboração do PANTHERTUR, pode-se mencionar outras propostas a nível nacional, 

tais como: 

 

 Promover estudos de mapeamento das áreas de riscos nos destinos 

buscando realizar um catalogação sobre quais são as áreas que estão dentro dos 

limites territoriais que apresentam maior exposição, que podem comprometer a 

atividade em caso de ocorrência de desastres naturais; 

 Promover mapeamento das Atividade Características do Turismo para 

identificar quais das ACTs estão expostas aos riscos naturais e, desta forma, ter 

condições para elaboração de propostas que possam oferecer estratégias de gestão 

de riscos; 

 Desenvolver estudos que possam identificar se as áreas diagnosticadas 
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com a presença da BATER se encontram dentro de áreas de fluxos turísticos e, com 

base nessas constatações promover uma análise dos riscos encontrados e seu grau 

de vulnerabilidade e exposição; 

 Desenvolver avaliações dos destinos turísticos que possuem maior 

recorrência de desastres naturais nos últimos 10 anos e, desta forma, poder 

implementar ações de gestão de visem a prevenção, preparação e mitigação; e 

 Promover estudos sobre a criação de uma rede de monitoramento e 

comunicação entre os órgãos já existentes (CEMADEN e CENAD) com parceria com 

o Mtur focando os destinos turísticos categorizados, principalmente de categoria A e 

B, para permitir uma resposta mais eficaz em situações de crise e desastres naturais.  

 

Já em âmbito municipal, destaca-se para as seguintes recomendações para 

estudos futuros, a saber: 

 

 Promover estudos de geoprocessamento na área urbana de Morretes 

buscando diagnosticar as áreas expostas aos riscos naturais que possam contribuir 

para a ocorrência de desastres  o município de Antonina já possui; 

 Promover estudos nos destinos de Antonina e Morretes que possam 

identificar se a infraestrutura 

próximos ou dentro de áreas de riscos; 

 Promover estudos para elaboração de uma proposta que incorpore os 

destinos com objetivo de oferecer informações aos turistas e, também, ao trade sobre 

como lidar em casos de eventos adversos;   

 Elaborar estudos que possam desenvolver um banco de dados entre os 

destinos integrando as informações fornecidas pelos hóspedes que contemplem seu 

endereço, contato familiar de emergência, etc.; 

  Viabilizar estudos no âmbito econômico para estimar quais seriam as 

perdas econômicas  que o turismo poderia ter em caso da ocorrência de desastres 

naturais. Tais dados poderiam subsidiar outras ações que prevenção; e 

  Promover estudos que apontem quais das ACTs estão propensas a 
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sofrerem impactos econômicos em caso da diminuição de fluxos de turistas; 

Essas recomendações de pesquisas futuras demonstram a carência e a 

insuficiência de estudos que contemplem essa temática no Brasil e, principalmente, 

evidenciam a relevância de se aprofundar cientificamente nos destinos de Antonina e 

Morretes, devido à importância que tais municípios têm no cenário turístico regional. 

Além disso, tais proposições podem se tornar referência para serem implementadas 

em outros municípios turísticos no Brasil que possuem exposição aos riscos naturais 

e histórico de desastres. Essa abordagem assume interesse em decorrência do 

grande potencial do turismo e que, ao lado da questão da segurança de milhões de 

turistas nacionais e internacionais, envolve a própria sobrevivência dos destinos 

turísticos vulneráveis e expostos aos desastres naturais. Portanto, o desenvolvimento 

de propostas que incorporem a avaliação e gestão de risco a desastres naturais em 

Antonina e Morretes, tornam-se indispensáveis para construção de uma agenda 

pública municipal que possa subsidiar ações de prevenção, mitigação e recuperação, 

conhecido, como: pré-evento; durante o evento; pós-evento.  

Logo, a ausência de estratégias e ações nas políticas públicas de turismo no 

Brasil, reflete na insuficiência de estudos e pesquisas científicas a respeito da 

problemática. Dessa maneira, considera-se muito importante o aprofundamento de 

questões que tratem da gestão de riscos e desastres na atividade. Pois, conforme o 

quadro apresentado, em muitos municípios que têm o turismo como uma forte 

dependência econômica, estão expostos aos desastres naturais, e isto é 

extremamente preocupante. Afinal, a ocorrência de eventos adversos pode 

comprometer toda a infraestrutura turística, além de prejudicar a imagem do destino, 

na percepção dos turistas.  
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