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RESUMO 

 

Este estudo busca identificar como foi realizado o gerenciamento da crise instalada 

em Nova Friburgo, município da região serrana do Estado do Rio de Janeiro, após o 

desastre de janeiro de 2011, e, compará-lo ao modelo de gestão de crises proposto 

por Dwyer em seu artigo Tsunamis, hurricanes, terrorism, and ???: Lessons for the 

global tourism industry. Tal modelo constitui-se de seis pilares, que são medidas 

estratégicas para gerenciamento de crises voltado para a recuperação de destinos 

turísticos atingidos por desastres. Cada um dos pilares foi estabelecido a partir de 

lições aprendidas com a ocorrência da tsunami que atingiu a Ásia em dezembro de 

2004 e o furacão Katrina que devastou Nova Orleans em agosto de 2005. Foi 

possível concluir, que, de acordo com o modelo de Dwyer, o governo municipal de 

Nova Friburgo apresentou ineficiência na adoção de medidas estratégicas para gerir 

a crise instalada no município. Nenhum dos pilares do modelo foi completamente 

seguido, sendo apenas três deles contemplados com algumas medidas 

emergenciais adotadas. Aqueles que estão diretamente ligados ao turismo não 

apresentaram ações, mostrando que o turismo não foi um setor prioritário na tomada 

de decisões pelo governo municipal para reestruturação de Nova Friburgo.  Para a 

realização do estudo foi feita uma pesquisa qualitativa, que constitui na aplicação de 

entrevistas estruturadas com atores escolhidos de modo estratégico e, também, uma 

análise documental das Atas das Assembleias da Câmara dos Vereadores do 

município, relativas ao período de janeiro de 2011 a dezembro de 2011.  

 

Palavras - chaves: Turismo. Desastres naturais. Gestão de crises. Modelos de 

gestão. Nova Friburgo.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

This study aims to identify how was performed the management of the crisis installed 

in Nova Friburgo, county in the mountainous region of the estate of Rio de Janeiro, 

after the January 2011 disaster, and compare it to the crisis management model 

done by Dwyer in his article Tsunamis, hurricanes, terrorism, and ???: Lessons for 

the global tourism industry. This model consists of six pillars, which are crisis 

management strategic measures for the recovery of touristic destinations hit by 

disasters. Each one of the pillars was established from lessons learned with the 

Tsunami, which hit Asia in December 2004, and the hurricane Katrina that 

devastated New Orleans in August 2005. It was possible to conclude that, according 

to the Dwyer model, Nova Friburgo municipal government showed inefficiency in the 

adoption of strategic measures to manage the crisis in the county. None of the model 

pillars was completely followed, only three of them were awarded with some 

emergency measures adopted. Those pillars that are directly linked to tourism did not 

presented actions, showing that tourism was not a priority sector in decision- making 

by the municipal government to restructuring Nova Friburgo. To conduct this study 

was made a qualitative research, which is the application of structured interviews 

with actors strategically chosen ant also a documentary analysis of the minutes of the 

meetings of the city council of Nova Friburgo, related to the period from January 

2011 to December 2011.         

 

Key-words: Tourism. Natural disasters. Crisis management. Management models. 

Nova Friburgo. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 
 Desastres são cada vez mais uma constante realidade nos mais diversos 

pontos do planeta, afetando de forma considerável vários aspectos da sociedade, 

tanto o lado social quanto o econômico. Inserido nesse contexto, o turismo é afetado 

diretamente com a ocorrência de desastres.  

 Exemplos de gestão de crises bem sucedidas demonstram que o eficaz 

planejamento e gerenciamento de ações estratégicas, não só diminuem o impacto 

dos seus efeitos, mas contribuem de forma efetiva para recuperação do setor 

turístico e da economia como um todo.   

            Dentro deste contexto, optou-se pelo estudo a respeito do desastre ocorrido 

no município de Nova Friburgo, em janeiro de 2011, analisando as ações tomadas 

pelo governo municipal com intuito de responder: quais dos pilares do modelo de 

gestão de crises proposto por Dwyer foram contemplados por essas ações tomadas 

pelo governo municipal? A escolha do acontecido em Friburgo se justifica não só por 

representar um dos maiores desastres naturais da história brasileira, mas por ter 

ocorrido dentro do Estado do Rio de Janeiro, mais precisamente na cidade natal da 

autora do presente estudo, que por ter vivenciado diretamente o problema e 

conhecer profundamente seu povo, sua história e suas necessidades tem interesse, 

também direto, na apresentação de soluções.  

            Assim sendo, o presente trabalho tem como objetivo principal analisar a 

gestão da crise levada a termo pelo Governo Municipal de Nova Friburgo, para 

gerenciamento do evento ocorrido em 2011, verificando se suas ações se encaixam 

no modelo de gestão de crises proposto por Dwyer em sua obra  Tsunamis, 

hurricanes, terrorism, and ???: Lessons for the global tourism industry, já utilizado 

como modelo por outros trabalhos acadêmicos e estruturado dentro do modelo de 

gestão reativa, perfeitamente aplicável ao caso.       

            Para alcance do objetivo proposto, foi realizada uma pesquisa baseada em 

metodologia qualitativa na qual a coleta de dados consistiu na aplicação de 

entrevistas estruturadas com atores escolhidos de modo estratégico por serem 

representativos e envolvidos com a gestão do município e com a atividade turística. 

Foram feitas ainda, no âmbito dessa pesquisa, uma revisão bibliográfica sobre o 

tema e uma análise documental das Atas das Assembleias da Câmara dos 
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Vereadores do Município de Nova Friburgo, relativas ao período de janeiro de 2011 

a dezembro de 2011.     

 Dividiu-se o presente trabalho em seis partes. Cada uma delas é tratada de 

forma específica em um capítulo, e o primeiro refere-se à essa introdução. 

            O capítulo 2 trata inicialmente da conceituação de desastre, trazendo uma 

análise das definições mais importantes defendidas pelo meio acadêmico e 

científico.  

            Também é apresentado um estudo detalhado sobre a classificação e 

tipologia dos desastres, essencial para a tomada de decisão por parte dos governos 

federais, estatuais e municipais, e pelas populações locais, baseada em suas 

características e danos. Cada categoria de desastre exige uma atuação diferenciada 

por parte da administração pública, considerando essencialmente sua origem e 

intensidade dos danos, bem como sua escala de evolução, tendo em vista a criação 

das condições necessárias para minimização dos efeitos nas áreas atingidas, 

devolvendo à população e aos entes econômicos as ferramentas mais apropriadas 

para sua mais rápida recuperação. 

            O capítulo é concluído com uma análise pormenorizada dos desastres 

ocorridos durante a história humana mais recente, no período compreendido entre 

1992 e 2012, em seus mais diversos tipos e características. O estudo traz, além da 

distribuição geográfica de acontecimento dos fatos, uma análise elaborada da 

extensão dos danos, mostrando o impacto no ambiente, nas vidas humanas e nas 

estruturas econômicas e sociais. Mais importante, traz a visão clara, através dos 

exemplos reais e da análise dos gráficos, da associação entre o tipo e extensão do 

dano e o tipo e característica do desastre, essencial para elaboração de políticas 

públicas nas áreas afetadas ou potenciais de risco, servindo de base para 

introdução do conceito de gestão de crise e gestão de desastre. 

            O capítulo 3 trata essencialmente da gestão de desastres. Traz o conceito de 

gerenciamento de crises, a análise das diversas visões acadêmicas sobre o assunto, 

relativamente novo na literatura, e a identificação das duas vertentes básicas: a 

proativa e a reativa. Esse capítulo também  busca estabelecer a relação que existe 

entre os desastres naturais e o turismo, passando pelas crises enfrentadas pelos 

destinos turísticos que sofreram algum tipo de catástrofe. Define a necessidade de 

elaboração de estratégias de gerenciamento de crises para minimização de efeitos 
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de danos e possibilidade de recuperação das estruturas necessárias à manutenção 

da demanda turística. 

           Ainda no capítulo 3 são identificados os modelos de gestão de crise, com a 

visão e conceituação básica de cada autor, sendo feito um estudo mais aprofundado 

do modelo de Dwyer, por ser o mais direcionado para as ações reativas de 

desastres, adequado ao caso do município de Nova Friburgo, dado que o governo 

municipal não possuía estratégia de cunho preventivo.  

 Para enriquecimento do estudo, é exposto o problema das crises e suas 

respostas em dois destinos turísticos, Nova Orleans e Blumenau, considerando o 

paralelo com o modelo de Dwyer.  

            A conclusão do capítulo efetua uma análise sobre políticas públicas na 

gestão de crises, com exemplos reais de fatos e aplicações em território nacional e 

no mundo.  

           Consolidando os conceitos desenvolvidos nos capítulos anteriores, o capítulo 

4 descreve a história do município de Nova Friburgo e suas catástrofes, traçando um 

plano geográfico e social que acabaram criando as condições para ocorrências de 

desastres naturais. São expostos os desastres ocorridos desde a sua fundação até o 

fatídico acontecimento de janeiro de 2011. 

           São mencionados as causas e os danos do desastre de janeiro de 2011, 

passando pela cronologia detalhada dos acontecimentos e identificando as ações 

desempenhadas pela Administração Pública Municipal, pela sociedade civil e por 

todas as instituições e entidades ligadas direta ou indiretamente nas ações de 

socorro e reconstrução do município.  

 O quinto capítulo é destinado à apresentação da crise instalada em Nova 

Friburgo a partir do desastre ocorrido, sobretudo os danos para o turismo local, e, 

também, á apresentação e análise do diagnóstico das medidas de recuperação 

colocadas em prática pelo governo municipal, traçando um paralelo de tais medidas 

com as medidas estratégicas presentes no modelo de gestão reativa de crises 

proposto por Dwyer.  

           O último capítulo refere-se às Considerações Finais, que sintetizam os 

principais pontos abordados, respondendo à pergunta de quais pilares do modelo de 

Dwyer foram contemplados pelas ações tomadas pelo governo municipal de Nova 

Friburgo. 
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2  DESASTRES: CONCEITOS, TIPOLOGIAS E EXPERIÊNCIAS MUNDIAIS 

 

Este capítulo busca esclarecer alguns conceitos relacionados aos desastres, 

bem como suas tipologias e classificações, essenciais para a tomada de decisão 

pelos governos na gestão dos mesmos. Também é apresentado um panorama dos 

desastres naturais no mundo e seus prejuízos causados. 

  

2.1 DEFINIÇÕES E TIPOLOGIAS 

 

Há séculos o mundo passa por eventos considerados catastróficos por 

ocasionarem significativo volume de danos materiais, inúmeras vítimas fatais, e um 

forte sentimento de medo e impotência nas populações atingidas. Tais eventos têm 

ocorrido com maior frequência e intensidade através dos anos, o que desencadeia 

um aumento dos prejuízos gerados e consequentemente um aumento na 

preocupação de quem administra os locais atingidos e os que são considerados 

vulneráveis. É o caso de países árabes onde os ataques terroristas e guerras fazem 

parte do dia a dia da população. Como também é o caso dos Estados Unidos, que 

sofrem com furacões e tornados capazes de devastar toda uma cidade. Um exemplo 

bem próximo é o Brasil, que possui regiões muito afetadas por inundações e 

deslizamento de encostas, como os estados do sul do país e também a Região 

Serrana do estado do Rio de Janeiro, em especial a cidade de Nova Friburgo, objeto 

de estudo desse trabalho.  

Dependendo da intensidade em que ocorrem, esses eventos catastróficos são 

considerados como desastres.  Para Marcelino (2008) muitos deles fazem parte da 

dinâmica natural da Terra, mas caso se desloquem sobre um sistema social, tem-se 

uma situação potencial de danos a pessoas e bens, trazendo perigo para toda a 

população. Se o impacto produzir danos e prejuízos, de difícil superação para as 

comunidades afetadas, será, então, considerado como um desastre. 

O entendimento da comunidade científica de pesquisadores do assunto se 

aproxima muito quanto à conceituação dos desastres. Todos os conceitos, de 

alguma maneira, abordam grandes prejuízos causados para a comunidade afetada, 

de forma que seja difícil a recuperação econômica e social, independentemente do 

estilo do desastre, causando uma verdadeira crise nos locais atingidos.  
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Nesse sentido, Castro (1998 [s.p.]), no Glossário de Defesa Civil, define 

desastre como “o resultado de eventos adversos, ou provocados pelo homem, sobre 

um ecossistema (vulnerável), causando danos humanos, materiais e/ou ambientais 

e consequentes prejuízos econômicos e sociais”. Segundo o autor, os desastres são 

quantificados em função dos danos e prejuízos, em termos de intensidade, enquanto 

que os eventos adversos são quantificados em termos de magnitude. Assim, a 

intensidade de um desastre depende da interação entre a magnitude do evento 

adverso e o grau de vulnerabilidade do sistema afetado.  

Para Castro (1998), os danos causados por um desastre são classificados em 

três grupos: danos humanos, materiais e ambientais.  

Os danos humanos são dimensionados em função do número de pessoas 

desalojadas, desabrigadas, desaparecidas, feridas e mortas.  

Os danos materiais são dimensionados em função do número de edificações, 

instalações e outros bens danificados e destruídos e do valor estimado para a 

reconstrução ou recuperação dos mesmos.  

Por serem de difícil reversão, os danos ambientais contribuem de forma 

importante para o agravamento dos desastres e são medidos, quantitativamente, em 

função do volume de recursos financeiros necessários à reabilitação do meio 

ambiente. (CASTRO, 1998). 

 A UN-ISDR1 considera desastre como: 

 

Uma grave perturbação do funcionamento de uma comunidade ou de uma 
sociedade envolvendo perdas humanas, materiais, econômicas ou 
ambientais de grande extensão, cujos impactos excedem a capacidade da 
comunidade ou da sociedade afetada de arcar com seus próprios recursos. 
(UN-ISDR, 2009 apud SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DE SÃO 
PAULO, 2009, p. 13). 

 

 

Nesses casos, quando os desastres são de grande intensidade, devastam 

tanto os locais onde ocorrem que acabam tornando necessária a ajuda financeira 

internacional.  

A Secretaria de Estado de Meio Ambiente de São Paulo, em seu relatório de 

2009 sobre desastres naturais, divulgou os critérios objetivos para o conhecimento 

                                                             
1 Sigla para The united Nations Office for Disasters Risk Reduction. Criada em Dezembro de                  

1999 como parte do secretariado das Nações Unidas com o objetivo de assegurar a          
implementação da Estratégia Internacional para Redução de Desastres.  
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de um evento como desastre adotados pelo EM-DAT2  em seu Relatório Estatístico 

Anual. É considerada a ocorrência de pelo menos um dos seguintes critérios: 

 

• 10 ou mais óbitos; 
• 100 ou mais pessoas afetadas; 
• declaração de estado de emergência; 
• pedido de auxílio internacional. (EM-DAT, 2007 apud SECRETARIA DE 
ESTADO DE MEIO AMBIENTE DE SÃO PAULO, 2009, p. 13). 

 
  

Apesar dos desastres afetarem as comunidades, negativamente, de maneira 

semelhante, atingindo o lado psicológico, social e econômico das pessoas, eles 

possuem tipologias distintas, que devem ser tratadas e gerenciadas pelos governos 

municipais, estaduais e federais e pelas populações locais de forma diferenciada, 

baseada em suas características e danos.  Assim, foram criadas classificações para 

facilitar esse processo. As mais utilizadas distinguem os desastres quanto à origem 

e à intensidade (ALCÂNTARA-AYALA, 2002; MARCELINO, 2008).   

 

2.1.1 Classificação pela origem 

 
 

Quanto à classificação dos desastres pela origem ou causa primária do 

agente causador, eles podem ser divididos em: naturais, humanos ou mistos. Nessa 

abordagem, a diferença está basicamente no nível de intervenção humana. 

(CASTRO, 1998). 

 

2.1.1.1 Desastres naturais  

 
 

Para Castro (1998 [s.p.]), “desastres naturais são aqueles causados por 

fenômenos e desequilíbrios da natureza que atuam independentemente da ação 

humana”. Já Marcelino (2008) afirma que desastres naturais são o resultado do 

impacto de um fenômeno natural extremo ou intenso sobre um sistema social, que 

não tenham relação com a ação humana. Ele acrescenta, ainda, que os prejuízos e 

danos causados excedem a capacidade dos afetados em conviver com o impacto.  

                                                             
2 Sigla para Emergency Events Database, um banco de dados criado para servir aos objetivos da 

ação humanitária à nível nacional e internacional. 
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Em geral, considera-se como desastre natural todo aquele que tem como 

gênese um fenômeno natural de grande intensidade. 

Os desastres naturais também possuem suas subdivisões. São muitos os 

tipos de fenômenos naturais que acabam se transformando em desastres por 

atingirem uma localidade. Na literatura especializada, são apresentadas diversas 

propostas dessa classificação. Neste trabalho, serão apresentadas duas propostas 

básicas idealizadas por Tobin e Montz (1997 apud TURCATO, 2010). Esses autores 

comentam que enquanto uma proposta visa detectar as semelhanças entre os 

fenômenos, categorizando-os, a outra visa diferenciá-los dentro de uma mesma 

categoria. A primeira proposta, quanto à tipologia, tem como premissa o evento 

geofísico que desencadeou o desastre natural (Figura 1). Esses eventos fazem parte 

da geodinâmica externa (meteorológicos e hidrológicos) e interna (geológicos) da 

Terra. 

 

                         

Figura 1: Classificação dos desastres naturais quanto ao evento geofísico 
desencadeador. 
Fonte: Tobin e Montz, 1997 (apud TURCATO, 2010, p.21). 

 
 

A segunda proposta objetiva diferenciar os desastres dentro de uma mesma 

categoria em relação as suas características comportamentais. Tobin e Montz (1997 

apud TURCATO, 2010) dividiram os desastres naturais em inundação, seca, tornado 

e furacão e os classificou em frequência, duração, extensão, velocidade, dispersão e 

comportamento, como apresenta a figura 2. Pode-se notar na figura 2, que as 
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inundações apresentam características bem distintas das estiagens, assim como o 

tornado do Furacão.  

Com respeito à frequência, Marcelino (2008) expõe que as inundações 

ocorrem praticamente em todos os meses do ano, enquanto que as estiagens estão 

vinculadas à determinada estação ou período do ano. Acrescenta ainda que a 

duração e a extensão das estiagens são bem maiores do que as inundações, em 

compensação a formação e a dissipação é bem mais lenta. Além disso, enquanto as 

estiagens cobrem grandes áreas de forma difusa, as inundações estão limitadas às 

terras planas que margeiam os rios. 

 

 

            

Figura 2: Classificação dos desastres naturais quanto as suas características 
comportamentais. 
Fonte: Tobin e Montz, 1997 (apud TURCATO, 2010, p.22). 

 

Já os tornados e furações assemelham-se em relação à frequência e ao 

comportamento, ou seja, além de relativamente raros, também são aleatórios, o que 

dificulta na previsibilidade. Mas, em termos de extensão, os danos dos tornados são 

extremamente concentrados e intensos, restritos à largura e comprimento do rastro, 

que não medem mais de centenas de metros e dezenas de quilômetros, 

respectivamente. No caso dos furacões, seu raio de destruição, apesar de menor 

intensidade, atinge centenas de quilômetros e é bem mais difuso do que os 
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tornados. E, quanto à velocidade, os tornados deslocam-se mais rápido do que os 

furacões. 

Essas informações sobre tipologias e características dos desastres naturais 

são imprescindíveis para o planejamento da gestão dos mesmos, pois permitem que 

os governos, das três esferas de poder, entendam melhor o ocorrido ou o que está 

para ocorrer. Assim, o planejamento das ações a serem tomadas ficará mais bem 

elaborado, o que leva a poupar tempo, dinheiro e vidas. 

No Brasil, é possível registrar diferentes tipos de desastres naturais ao 

mesmo tempo em sua extensão. É um país tão grande que possui estados 

localizados em diferentes zonas climáticas, fazendo com que ocorram os mais 

variados tipos de desastres. É possível que a população de uma determinada região 

do país sofra com a falta da água, enquanto outra sofre com a quantidade 

exagerada da mesma. Exemplo disso são as Regiões Sul e Sudeste, que no mesmo 

período do ano, início de 2012, enfrentaram crises diferentes, uma grande seca até 

meados do mesmo ano e severas inundações, respectivamente. (JN no Ar [...], 

2012)3.  

 

2.1.1.2 Desastres humanos 

  

Desastres humanos são aqueles provocados por ações ou omissões 

humanas, relacionando-se com o próprio homem enquanto agente. Podem produzir 

situações capazes de gerar grandes danos à natureza, aos habitats humanos e ao 

próprio homem. Normalmente, são consequência de ações desajustadas geradoras 

de desequilíbrios socioeconômicos de profundas alterações de ambiente natural 

(CASTRO,1998). 

Muitos dos desastres humanos são provocados propositalmente, como é o 

caso do terrorismo, assunto tão discutido atualmente, principalmente após os 

atentados contra os Estados Unidos no ano de 2001. Tais atentados foram 

considerados como os maiores da história do país, sendo maior do que o ataque à 

base naval de Pearl Harbor, em 1941, quando 2400 militares norte-americanos 

foram mortos pelos japoneses (DUARTE, 2013). 

                                                             
3
 JN no Ar [...]. 2012. Disponível em: <http://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2012/01/jn-no-ar-

mostra-prejuizos-provocados-pela-falta-de-chuva-na-regiao-sul.html> acesso em: 10 Jun 2012. 
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Em 2001, o que aconteceu foi uma série de ataques suicidas contra alvos 

civis nos Estados Unidos da América em 11 de setembro.  Na manhã desse dia, 

quatro aviões comerciais foram sequestrados por homens suicidas, vindo dois deles 

a colidir contra as torres do World Trade Center em Manhattan, Nova York, 

causando o derrubamento das torres gêmeas. Um terceiro avião foi direcionado 

pelos sequestradores para uma colisão contra o Pentágono, no estado da Virgínia, 

derrubando uma seção inteira do edifício. Os destroços do quarto avião, que atingiria 

o Capitólio, foram encontrados espalhados num campo próximo de Shanksville, na 

Pensilvânia. A versão oficial apresentada pelo governo norte-americano reporta que 

os passageiros enfrentaram os supostos sequestradores e que, durante o trajeto, o 

avião veio a cair. Os atentados causaram a morte de aproximadamente 3.234 

pessoas e o desaparecimento de 24 (DUARTE, 2012). 

O desastre humano que os Estados Unidos sofreram nos ataques do 11 de 

setembro também atingiram a estrutura da economia mundial, com reflexos  

presentes até hoje, uma década depois, em praticamente todo o mundo. Segundo 

Caldeira (2011):  

 

 Para alguns especialistas, as turbulências na economia durante esta 
década são reflexos, em grande parte, das decisões tomadas pelas 
autoridades americanas após os ataques. Exemplos disso são as mudanças 
na política econômica com juros mais baixos, estímulos ao consumo, falhas 
na regulação do sistema financeiro, descaso com a evolução do 
endividamento das famílias, farta oferta de crédito e as guerras no Iraque e 
no Afeganistão, que demandaram investimentos bilionários no setor bélico. 
([s.p.]). 

 

As turbulências na economia a que o autor se refere são as crises que o 

mundo enfrentou e ainda sofre com seus reflexos, principalmente a crise imobiliária 

de 20084.   

O desastre, por sua dimensão, afetando o mercado internacional, e por sua 

tamanha crueldade marcou para sempre as vidas dos cidadãos americanos e de 

toda população mundial, que acabou por rever seus conceitos de segurança. 

   

                                                             
4
 Crise no mercado hipotecário dos EUA em 2008, decorrência da crise imobiliária pela qual passou o 

país, e deu origem, por sua vez, a uma crise mais ampla, no mercado de crédito de modo geral. O 
principal segmento afetado, que deu origem ao atual estado de coisas, foi o de hipotecas chamadas 
de "subprime", que embutem um risco maior de inadimplência. A crise afetou grande parte dos países 
do mundo e resultou na falência de inúmeros bancos e empresas.  
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2.1.1.3 Desastres mistos 

 

A última divisão da classificação pela origem são os chamados Desastres 

Mistos, que são aqueles que ocorrem quando as ações ou omissões humanas 

contribuem para intensificar ou agravar desastres naturais.  

A chuva ácida, assunto muito presente nas discussões ambientais de hoje, 

constitui um exemplo desse tipo de desastre. A chuva, como fenômeno natural 

contém um pequeno grau natural de acidez. Com o grande lançamento de gases 

poluentes na atmosfera, principalmente nas cidades mais industrializadas, com 

grande quantidade de veículos automotores e usinas termoelétricas, esse fenômeno 

é intensificado. Os óxidos de nitrogênio (NOx), dióxido de carbono (CO2) e o dióxido 

de enxofre (SO2) ( gases liberados na atmosfera pela queima de combustíveis 

fósseis) quando entram em reação com as partículas de água que formam as 

nuvens, resultam no ácido nítrico (HNO3) e no ácido sulfúrico (H2SO4), que quando 

precipitam formam as chuvas ácidas. (FRANCISCO, 2008). 

Tal fenômeno prejudica, sobretudo, a saúde humana, além de alterar os 

ecossistemas, contribuir para a destruição de florestas, contaminar a água potável, 

danificar edifícios e corroer monumentos históricos. (FRANCISCO, 2008). 

No Brasil, foi documentada a ocorrência de chuva ácida na região da Floresta 

da Tijuca, na cidade do Rio de Janeiro, como consequência da alta carga de 

contaminantes lançada na atmosfera da cidade. Na década de 80, foram 

encontradas altas concentrações de diversos poluentes, incluindo metais pesados. 

Em pesquisa realizada por Oliveira e Marcelo (1988), publicada nos periódicos da 

Sociedade Botânica do Brasil, foram encontradas nas matas do Parque Nacional da 

Tijuca um teor médio de chumbo de 16,2 pg/g ao longo de um ano, sendo que o teor 

limite de chumbo sem que haja efeitos fitotóxicos5 é de 8 pg/g6. O metal atinge o 

sistema florestal pela deposição atmosférica, e tem origem na queima de 

combustíveis.  

 Em relação ao conceito da classificação pela origem Marcelino (2008) 

defende a ideia de que se se considerar somente este critério de classificação, a 

grande maioria dos desastres conhecidos como naturais, seria de fato desastres 

mistos. Por essa classificação, todo deslizamento de terra provocado por fortes 

                                                             
5
 Efeito tóxico em plantas. 

6
 Variável para determinar o teor de chumbo nas plantas, picogramas por gramas. 
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chuvas ocorrido em encostas habitadas seria desastre misto. O critério para essa 

classificação deveria ser o fenômeno desencadeador do desastre, no caso a forte 

chuva. Marcelino acrescenta que: 

 

Na verdade, o foco de análise não deveria estar no processo e sim no 
fenômeno desencadeador, ou seja, aquele que dispara (gatilho) o 
processo. Por mais que um corte na encosta para a construção de uma 
casa aumente o risco de escorregamento, ele só ocorrerá quando 
disparado por fortes chuvas. Caso for desencadeado por depósitos de lixo, 
aterros em encostas e, principalmente, vazamentos d’água e/ou esgoto, 
este desastre deveria ser classificado como humano. Foi a ação direta do 
homem que resultou no disparo, apesar da susceptibilidade intrínseca da 
encosta.” ( 2008, p. 10). 

 

 

Nesse trecho, Marcelino observa que mesmo que o ambiente seja suscetível 

ao desastre, se o homem faz qualquer intervenção, como é o caso de construção de 

casas em encostas e depósitos de lixo, o desastre deveria ser classificado como 

natural, e não como humano. 

 

2.1.2 Classificação pela intensidade 
 
 

A classificação dos desastres pela intensidade é muito importante para o 

planejamento de resposta e de recuperação do local atingido. As ações e recursos 

necessários ao socorro das vítimas dependem da intensidade dos danos e prejuízos 

provocados. Se o desastre danificou muito a área, com perdas irreversíveis, é óbvio 

que os recursos, a atenção do governo local e a mobilização do setor privado para a 

construção de um planejamento de resposta a essa crise deverá ser maior.  Essa 

classificação, segundo Castro (1998), pode ser estabelecida em termos absolutos ou 

em termos relativos. O autor afirma que: 

 

Em administração de desastres, a classificação de acordo com critérios 
relativos é mais precisa, útil e racional. A classificação, de acordo com 
critérios relativos, baseia-se na relação entre a necessidade de recursos, 
para o restabelecimento da situação de normalidade e a disponibilidade 
desses recursos na área afetada pelo desastre e nos diferentes escalões 
do SINDEC

7
. (CASTRO, 1998, [s.p.]). 

 

                                                             
7
 Sistema Nacional de Defesa Civil. 
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Como se pode observar na Figura 3, Kobiyama (2006 apud Secretaria de 

Estado de Meio Ambiente de São Paulo, 2009) divide a intensidade em quatro 

níveis, possibilitando uma maior percepção e análise das características dos 

desastres pelos líderes de governo, para que as respostas às crises estabelecidas 

sejam facilitadas e mais rápidas. Assim, as divisões estabelecidas pelo autor são: 

desastres de pequeno porte ou acidentes; desastres de média intensidade; 

desastres de grande intensidade e desastres de muito grande intensidade.  

 

 

Figura 3: Classificação dos desastres em relação à intensidade. 
Fonte: Kobiyama 2006 apud Secretaria de Estado de Meio Ambiente de São Paulo, 2009, p. 
15. 

 
 

É através da percepção da intensidade do desastre que são declaradas a 

Situação de Emergência (SE) ou o Estado de Calamidade Pública (ECP). Esses são 

documentos oficiais baixados por autoridade administrativa competente, observando 

os critérios e procedimentos estabelecidos pelo Conselho Nacional de Defesa Civil, 

para decretar, registrar e divulgar publicamente um ato legal, relativo a uma situação 

anormal provocada por desastre, desde que se caracterizem condições que o 

justifiquem. (CASTRO, 1998).  
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Os critérios preponderantes estão relacionados com a intensidade dos danos 

(humanos, materiais e ambientais) e a ponderação dos prejuízos (sociais e 

econômicos). A partir dessa declaração é conhecida a real situação da localidade 

atingida e consequentemente os possíveis recursos necessários para a volta da 

normalidade. Ela passa por um processo, primeiro o governo municipal comunica ao 

Estado a ocorrência do evento adverso, por meio de formulário de avaliação de 

danos, mapas das áreas afetadas e fotos do local. Após, o governador estadual 

pode homologar ou não a Situação de Emergência ou Estado de Calamidade 

Pública. Se homologada é passada ao governo federal para reconhecimento. 

(COORDENADORIA ESTADUAL DE DEFESA CIVIL DE MINAS GERAIS, 2013). 

A Situação de Emergência ocorre quando os prejuízos decorrentes de 

determinado desastre são altos, entre 10% e 30% do Produto Interno Bruto - PIB 

local, mas a situação de normalidade pode ser restabelecida com recursos locais e 

complementada com recursos das outras esferas de governo. Muitos são os casos 

em que isso ocorre, no Rio Grande do Sul, estado da região Sul do Brasil, por 

exemplo, 39 municípios declararam situação de emergência por causa da seca em 

Janeiro de 2012. Apesar de a região ter registrado a passagem de uma frente fria, 

faltou umidade para que chovesse de forma intensa e regular. (MINAS GERAIS [...], 

20128).  

As plantações de milho, soja e feijão, segundo o diretor-técnico da Emater-

RS, Gervásio Paulus, foram intensamente afetadas, causando prejuízos financeiros 

de até R$ 880 milhões. A situação crítica foi normalizada com próprios recursos dos 

governos locais e com a ajuda de R$ 20 mil do governo federal para que o governo 

gaúcho pudesse investir em cisternas. (Prejuízo da seca [...], 20129). 

Por sua vez, o Estado de Calamidade Pública é declarado quando o desastre 

é de maior intensidade, afetando mais de 30% do Produto Interno Bruto - PIB local, 

prejuízo não recuperável pelos recursos locais, necessitando de ajuda internacional. 

Como visto anteriormente, o município de Nova Friburgo, no estado do Rio de 

Janeiro, foi vítima, em Janeiro de 2011, de uma catástrofe natural que devastou a 

cidade e resultou em muitos prejuízos econômicos e sociais. Houve uma 

                                                             
8
 Minas Gerais. 2012. Disponível em: <http://tempo.ruralbr.com.br/noticia/2012/01/minas-gerais-  
decreta-estado-de-emergencia-por-causa-do-excesso-de-chuvas-e-rio-grande-do-sul-pela-estiagem-
3620545.html> Acesso em 26 Jul. 2012. 

9
 Prejuízo da Seca [...]. 2012. Disponível em:     
<http://www.cotrirosa.com/mostraNoticia.php?id_noticia=819> Acesso em: 26 Jul. 2012. 
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tempestade intensa, que alagou a cidade e fez com que ocorressem inúmeros 

deslizamentos de encostas, resultando em um número alarmante de vítimas fatais. 

O governador declarou Estado de Calamidade Pública pelos danos humanos e 

materiais provocados, e pela necessidade de ajuda de recursos financeiros vindos 

dos governos estadual e federal, da União, e de fora do país. O 3º capítulo deste 

trabalho abordará sobre a caracterização desse desastre e como foi feito, pelo 

governo municipal, o planejamento de resposta à essa crise que se instalou em 

Nova Friburgo após a tempestade ocorrida. 

 

2.1.3 Classificação pela evolução  
 
 

De acordo com Castro (1998), a classificação dos desastres é mais completa 

quando se acrescenta a classificação por evolução, pois ajuda na percepção, por 

parte da gestão urbana, se os eventos são sazonais ou não, facilitando ainda mais o 

processo de planejamento e prevenção de desastres. Segundo o autor, essa 

classificação divide os eventos em: desastres súbitos ou de evolução aguda; 

graduais ou de evolução crônica e por somação de efeitos parciais. 

  

2.1.3.1 Desastres súbitos ou de evolução aguda 

 

Essa divisão caracteriza-se pela velocidade com que o processo evolui e 

também pela violência dos eventos adversos causadores dos mesmos. Podem ter 

características cíclicas e sazonais, facilitando sua previsão, ou ocorrer de forma 

inesperada e surpreendente, que na maioria dos casos, provoca danos maiores. Um 

exemplo desse tipo de desastre, já comentado anteriormente, são os tornados, que 

apresentam comportamentos difusos, evoluem com velocidade e ocorrem de forma 

inesperada, dificultando sua previsibilidade. (CASTRO, 1998). 

 No Brasil, segundo o Departamento de Defesa Civil (1998), os desastres 

mais comuns são os de natureza cíclica e caráter sazonal, facilitando sua previsão 

e, teoricamente, diminuindo seus impactos.   
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2.1.3.2 Desastres graduais de evolução crônica 

 
 

Ao contrário dos súbitos, desastres graduais de evolução crônica são aqueles 

que evoluem através de etapas de agravamento progressivo. Caracterizam-se por 

serem, como o próprio nome diz, graduais. No Brasil, um exemplo importante que 

apresenta essa característica é a seca. Esse fenômeno natural é consequência de 

um clima seco, sem precipitações por um longo período de tempo. Segundo a 

Autoridade Nacional de Proteção Civil:  

 
 

Distingue-se das restantes catástrofes por o seu desencadeamento se 
processar de forma mais imperceptível, a sua progressão verificar-se de 
forma mais lenta, a ocorrência arrastar-se por um maior período de tempo, 
poder atingir extensões superficiais de muito maiores proporções e a sua 
recuperação processar-se de um modo também mais lento. (2013, [s.p.]). 

 

A Região Nordeste do Brasil é a região que mais sofre com as secas no país. 

Esta área recebe pouca influência de massas de ar úmidas e frias vindas do sul. 

Logo, permanece durante muito tempo, no sertão nordestino, uma massa de ar 

quente e seco, não gerando precipitações pluviométricas. (MENEZES, 2009). 

 

2.1.3.3 Desastres por somação de efeitos parciais 

 

Esses desastres caracterizam-se por numerosos acidentes ou ocorrências 

semelhantes, cujos danos, quando somados, definem um desastre preocupante.  

No Brasil, segundo Castro (1998), estudos epidemiológicos demonstram que 

essa divisão da classificação por evolução é a que provoca os maiores danos 

anuais. Os acidentes de trânsito estão dentro desta classificação de desastres e 

possuem o maior número de mortalidade no país. Quando vistos como casos 

isolados não são tratados com a devida atenção, mas quando somados apresentam 

um desastre preocupante. Segundo o Centro de Experimentação e Segurança Viária 

- Cesvi Brasil (2012, [s.p.]), “o país mata, por ano, cerca de 37 mil pessoas e 

provoca a internação de outras 180 mil, com um impacto de cerca de 34 bilhões de 

reais”, por consequência dos acidentes de trânsito. Acrescenta ainda que “a 

frequência com que ocorrem é praticamente como se estivéssemos em uma guerra 

– só que nesta guerra só há perdedores.” 
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2.2 NÚMEROS DOS DESASTRES NATURAIS E SUAS OCORRÊNCIAS 

 

Os desastres naturais são os mais antigos registrados na história do mundo. 

Como já visto anteriormente, os fenômenos naturais que os desencadeiam, 

tempestades, terremotos e vulcões, fazem parte da dinâmica natural do planeta, e 

sempre existiram, em qualquer parte do globo. Atualmente, as atenções têm se 

voltado para esse tipo de desastre, pois não só a frequência, mas também a 

intensidade dos mesmos obtiveram um aumento significativo nos últimos anos. 

A UN-IDRS produziu três gráficos, em 2012, com os dados dos desastres 

entre os anos de 1992 e 2012 (Figuras 4, 5 e 6). Esse período compreende os anos 

entre as conferências mundiais da Organização das Nações Unidas - ONU no Rio 

de Janeiro, a ECO-92 e a Rio+20.  Nas quais um dos objetivos era a discussão 

sobre a proteção do meio ambiente. Propositalmente, a UN-IDRS criou os gráficos 

para mostrar os impactos causados pelos desastres até 20 anos depois da ECO-92. 

Eles mostram o número de pessoas afetadas em cada tipo de desastre natural, os 

prejuízos causados e a quantidade de óbitos em cada um deles. (UN-ISDR, 2012). 

 

 

Figuras 4: Pessoas, em milhões, afetadas por desastres naturais no  
período de 1992 a 2012. 
Fonte: Adaptado de UN-ISDR, 2012. 
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Figura 5: Prejuízos, em bilhões de dólares, causados pelos 
desastres naturais no período de 1992 a 2012. 
Fonte: Adaptado de UN-ISDR, 2012. 

 
 
 
 
 

 
 
 
Figura 6: Óbitos no período entre 1992 a 2012 por desastres naturais. 
Fonte: Adaptado de UN-ISDR, 2012. 

 

A partir das figuras 4, 5 e 6 é possível observar que a quantidade de danos 

causados pelos desastres ocorridos no período de 20 anos foi alarmante. No total 

foram 4,4 bilhões de pessoas afetadas, o que equivale a 64% da população mundial. 
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Os óbitos chegaram a 1,3 milhão, que podem ser comparados a 3.125 boeings 747 

cheios. Os prejuízos também foram muito altos, chegaram a 2 trilhões de dólares. 

Para a representante especial do Secretário Geral da UN-ISDR, Margareta 

Wahlström: 

 

Esses números são surpreendentes quando você considera o que isso 
significa em termos de oportunidades perdidas, vidas despedaçadas, 
habitações devastadas, escolas e sistemas de saúde destruídos, perdas 
culturais e estradas extintas. (UN-ISDR 2012, [s.p.]).  

 
 

Também através das figuras 4, 5 e 6 é possível a análise de que os diferentes 

desastres causam danos distintos. Entre o total de pessoas afetadas, a maior parte, 

2,437 milhões, foi atingida pelas inundações, seguida das secas e das tempestades. 

Apesar das inundações serem o tipo de desastre que obtém a maior ocorrência 

através dos anos desde 1980, não foram as responsáveis pelo maior número de 

óbitos.  Os terremotos destruíram a vida de 759.708 pessoas, sendo o desastre que 

mais causaram danos humanos nos últimos 20 anos. Os maiores prejuízos não 

foram causados pelas inundações e nem pelos terremotos. As tempestades, que 

originaram furacões e tornados, foram responsáveis por prejuízos de 720 bilhões de 

dólares, 36% do total, seguido dos terremotos com 31,8% e das inundações com 

24%. (UN-ISDR, 2012). 

Entre o período de 1992 a 2012, 2008, como informa Chade (2009 apud 

ZUCCO; MAGALHÃES; MORETTI, 2010), foi ano no qual o número de vítimas de 

desastres naturais foi o mais alto da história: 211 milhões de pessoas afetadas no 

mundo todo. Segundo o autor, o número de mortes (236 mil) e as perdas 

econômicas (US$ 181 bilhões) estiveram entre as mais altas registradas na história.  

Relatórios da Organização das Nações Unidas - ONU de 2008 registram que 

no ano de 2008 as inundações aumentaram significativamente. Apenas nesse ano, 

117 milhões de pessoas em todo o mundo foram vítimas de cerca de 300 desastres. 

Nos sete anos anteriores a média foi de 170 desastres. (ZUCCO; MAGALHÃES; 

MORETTI, 2010). 

No Brasil, de acordo com o EM-DAT (2009 apud ALMEIDA, 2009), entre 1999 

e 2008 ocorreram pelo menos 49 grandes episódios de secas, inundações e 

deslizamentos de terra, totalizando 5,2 milhões de pessoas atingidas, 1.168 óbitos e 

um prejuízo econômico de US$ 3,5 bilhões. Em 2008, o Brasil foi o 13° país mais 
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atingido por desastres naturais, com 2 milhões de pessoas afetadas principalmente 

pelas chuvas. Já em 2011, o Brasil mudou de posição no ranking e ficou em 9º lugar.  

No mesmo ano, na classificação dos dez piores desastres por número de mortes o 

Brasil atingiu a 3ª posição, devido ao desastre ocorrido em janeiro na região serrana 

do estado do Rio de Janeiro.  A catástrofe contabilizou 900 óbitos, ficando atrás 

apenas da tempestade tropical Sendong nas Filipinas e da Tsunami no Japão. (EM-

DAT, 2012).  

De acordo com alguns cientistas, este cenário pode estar vinculado ao 

aquecimento global, como uma das consequências diretas das mudanças climáticas, 

que podem, não só causar desastres naturais, como também modificar as 

características climáticas e as formas de relevo de determinado local. (MARCELINO 

et al., 2008).  

Salvador Briceño, diretor responsável pela Estratégia Internacional para a 

Redução de Desastres das Nações Unidas, diz, em matéria da Folha Online – 

Ciência (2005 apud COUTINHO, 2007, p. 13), “que a atividade humana está 

causando mais destruição do que as próprias catástrofes” por não enfrentar os 

fenômenos que afetam a Terra de maneira correta e contribuir para que eles 

aconteçam urbanizando zonas inadequadas e contribuindo para o aquecimento do 

planeta. Segundo o diretor, o aquecimento global causará furacões e inundações 

ainda mais fortes. 

Contudo, fato é que diversas áreas do globo já estão sendo seriamente 

impactadas pelos desastres naturais, principalmente aqueles desencadeados por 

fenômenos atmosféricos extremos causados em sua maioria pelas tempestades 

severas. A figura 7, do banco de dados do EM-DAT, apresenta a distribuição dos 

desastres naturais pelo globo no período entre 1900 e 2006.  

Na figura 7 é possível destacar que, em todo o mundo, os tipos de desastres 

que mais ocorreram foram as inundações (35%) e as tempestades (31%), que são 

consequências dos eventos associados a furacões, tornados e vendavais. Portanto, 

aproximadamente 66% dos desastres naturais ocorridos no mundo estão vinculados 

às instabilidades atmosféricas severas. (EM-DAT, 2007). 
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Figura 7: Distribuição por continente dos desastres naturais ocorridos no globo (1900-2006).  
Fonte: EM-DAT 2007, apud Marcelino 2008, p. 15. 

 

O continente que apresentou o maior número de registros foi o asiático com 

3.699 registros, seguido pelo americano, com 2.416 registros. Esse número leva a 

análise de que a grande maioria dos desastres (mais de 70%) ocorreu em países em 

desenvolvimento, comprovando a ideia de Marcelino (2008) e Alcântara-Ayala 

(2002), que afirmam que algumas regiões são mais afetadas em função da 

magnitude e frequência dos fenômenos e da vulnerabilidade do sistema social. 

Marcelino acrescenta que:  

 
 

Estes dados refletem as próprias condições sócio-econômicas desses 
países, como o adensamento populacional em áreas de risco, a falta de 
planejamento urbano, os baixos investimentos na saúde e educação, entre 
outros fatores, que aumentam consideravelmente a vulnerabilidade das 
comunidades expostas aos perigos. (2008, p. 16). 

 
 

A vulnerabilidade diante de desastres naturais é um dos maiores desafios 

para países desenvolvidos e, principalmente, países em desenvolvimento. Para 
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Coutinho (2007), a infraestrutura das cidades, incluindo eletricidade, água, redes de 

comunicação, estradas e portos é fator determinante quando se fala de 

vulnerabilidade. Quando a cidade apresenta uma infraestrutura inadequada, sem 

qualidade, ou até mesmo não possui um de seus componentes, os impactos dos 

desastres serão maiores. Para o autor, quanto mais elevada a vulnerabilidade física, 

maiores serão as perdas econômicas. 

Dessa forma, países do chamado terceiro mundo estão mais despreparados 

para enfrentarem qualquer que seja o tipo de desastre. Esses não possuem uma 

infraestrutura adequada para se defenderem e se reerguerem após as catástrofes, e 

acabam sofrendo muito mais do que países desenvolvidos, que possuem tecnologia 

suficiente para a superação e, principalmente, para a prevenção dos desastres. As 

próprias condições em que vivem as populações acabam resultando em uma maior 

vulnerabilidade do local a esses acontecimentos, pois muitas famílias constroem 

casas em encostas ou em locais de riscos. 

Muitos são os exemplos de desastres naturais de diferentes tipologias e 

características, que devido à vulnerabilidade humana e geofísica dos locais 

atingidos, foram capazes de devastar toda uma cidade.  Um dos maiores conhecidos 

dentro da classificação de eventos meteorológicos é o furacão que passou pela 

região litorânea do sul dos Estados Unidos, especialmente em torno da região 

metropolitana de Nova Orleans, em 25 de Agosto de 2005. O nomeado Furacão 

Katrina foi, como informou o National Hurricane Center (2005), um grande furacão, 

uma tempestade tropical que alcançou a categoria 5 na Escala de Furacões Saffir- 

Simpson10. Tal categoria possui as mais altas velocidades de vento, que no caso de 

Nova Orleans chegaram a alcançar mais de 280 Km/h, obrigando a evacuação de 

mais de 1 milhão de pessoas.  

Segundo o National Hurricane Center (2005, p. 1, tradução nossa), 

considerando o escopo de seus impactos, o Katrina foi um dos desastres naturais 

mais devastadores da história dos Estados Unidos. Seus prejuízos foram tão 

grandes, que dificultaram muito a reconstrução das cidades afetadas. Mais a frente, 

o 2º capítulo abordará mais a fundo como o governo de Nova Orleans agiu para 

tentar trazer a cidade de volta à vida.   

                                                             
10 A Escala de Furacões Saffir- Simpson foi definida pela Organização Mundial de Meteorologia – OMM, 

caracterizando os furacões numa escala de 1 a 5 de acordo com a força dos ventos. 
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Outro exemplo de desastre natural que atinge grande parte dos países do 

mundo são as epidemias. O vírus Influenza é um dos mais perigosos e 

preocupantes. Facilmente transmissível, o vírus causou e ainda causa, no mundo 

todo, epidemias recorrentes de doenças respiratórias febris. A cada três anos, há 

pelo menos quatro séculos, o vírus sofre uma mutação, a qual a população geral 

não tem imunidade e causa doenças sérias em vários países. (GRECO; 

TUPINAMBÁS; FONSECA, 2009). Nesse tempo, ocorreram cinco epidemias que, 

por causa de sua abrangência, tornaram-se pandemias. 

A primeira e maior delas foi a causada pelo subtipo viral H1N1 em 1918. Esse 

vírus causou uma doença grave, a chamada Gripe Espanhola ou Gripe Aviária, 

popularmente conhecida por ter se originado num reservatório aviário na Espanha. 

Responsável por dizimar pelo menos 20 milhões de pessoas em todo o mundo, o 

vírus causou um grande desastre, conhecido e lembrado até os dias de hoje por sua 

grande proporção em todo o mundo.  

Por mais de 90 anos a Influenza A persistiu na população e continua a causar 

epidemias e pandemias. Em 2009, o vírus sofreu uma mutação e se originou, mais 

uma vez, em um reservatório animal, o suíno. A convivência estreita entre porcos, 

humanos e patos na região do México criou o ambiente ideal para combinação 

tríplice de vírus da Influenza aviária, humana e suína. Capaz de provocar a infecção 

inter-humanos, a chamada Gripe Suína teve seus primeiros casos registrados em 

março de 2009, no México, e logo se espalhou para o mundo. Já na segunda 

quinzena de abril, do mesmo ano, a Organização Mundial de Saúde (OMS) divulgou 

alerta sobre a nova epidemia, e aproximadamente três semanas depois já haviam 

sido notificados quase 10 mil casos de Influenza A H1N1, com 79 mortes 

confirmadas. Seguindo normas internacionalmente aceitas sobre as fases das 

epidemias, em 11 de junho de 2009 a OMS declarou que a Gripe Suína havia 

alcançado o nível de pandemia, atingindo 122 países. (IBIAPINA; COSTA; FARIA, 

2005; GRECO; TUPINAMBÁS; FONSECA, 2009).  

Com a quantidade de pessoas infectadas e com a economia dos locais 

afetados prejudicada, a Gripe Suína foi considerada como um desastre natural de 

grande intensidade, fazendo com que governos de vários estados, inclusive os de 

algumas regiões do Brasil, declarassem situação de emergência.  

Um exemplo bem comum de desastre natural no Brasil são as inundações. As 

regiões Sul e Sudeste sofrem muito com esse tipo de desastre. A cidade de 
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Blumenau, no estado de Santa Catarina, no sul do país, foi atingida em novembro de 

2008 por fortes chuvas que inundaram toda a cidade, e causaram sérios prejuízos. 

Segundo Zucco; Magalhães; Moretti (2010, p. 601): 

 
 

Aproximadamente 103 mil pessoas, espalhadas por todo o território foram 
afetadas com a tragédia. Foi necessário o resgate de 563 moradores com 
helicóptero e 4,5 mil por terra, o que implicou trabalho intensivo de mais de 
5 mil pessoas. Os danos materiais se acumularam com quase 2,3 mil casas 
destruídas. Houve corte no fornecimento de água e energia elétrica. As 
estações de tratamento de água e de esgoto pararam e ocorreu rompimento 
de adutoras e redes de distribuição. O transporte coletivo foi totalmente 
paralisado nos primeiros dias do desastre, por causa do alagamento e da 
destruição de terminais e da frota de ônibus, somados às quedas de 
incontáveis barreiras que impediam sua circulação nas ruas.  

 

 

As inundações em Blumenau já fazem parte da história local. Já ocorreram 

algumas vezes, e sempre trazem danos muito grandes. 

Todas essas catástrofes naturais, incluindo os terremotos recorrentes no 

Japão, a Tsunami na Ásia e os vulcões ativos, estão assustando a população 

mundial e fazendo com que a comunidade científica e as autoridades públicas em 

geral voltem suas atenções para elas. Num período de cerca de 30 anos o número 

de desastres naturais passou de 1.280 para 3.435, em todo o mundo. Esse aumento 

na frequência em que ocorrem e seus impactos, capazes de dizimar uma população 

inteira, fizeram com que a ONU decretasse a década de 90 como a Década 

Internacional de Redução de Desastres. A partir daí, a ONU adotou uma política de 

planejamento, gestão e ordenamento do território que zela pela segurança e 

resiliência das comunidades mais vulneráveis a médio e longo prazo perante a 

ocorrência de desastres naturais. Deu-se, assim, uma transição de paradigma em 

relação aos desastres naturais: de uma cultura de reação a uma cultura de 

prevenção. (ALVES, 2011).  
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3 GESTÃO DE DESASTRES NO TURISMO E RESPOSTAS ÀS CRISES 
INSTALADAS EM DESTINOS TURÍSTICOS 

 

Este capítulo busca estabelecer a relação que existe entre os desastres 

naturais e o turismo, passando pelas crises enfrentadas pelos destinos turísticos que 

sofreram algum tipo de catástrofe. Também são apresentados os conceitos de 

gestão de crises, e os modelos mais conhecidos propostos por estudiosos da área 

do turismo. Dentre os modelos está o de Larry Dwyer (2005), que será utilizado 

como base no estudo do desastre ocorrido em Nova Friburgo. Por fim é exposta e 

analisada a gestão proposta por dois destinos turísticos conhecidos 

internacionalmente, Nova Orleans, nos Estados Unidos, e Blumenau, no Brasil. 

 

3.1 DESASTRES NATURAIS E TURISMO 

 

O turismo é um setor da economia mundial que vem crescendo 

significativamente. Segundo dados do Ministério do Turismo (2013) as receitas do 

turismo internacional duplicaram na última década, passando de US$483 bilhões, 

em 2002, para US$1030 bilhões em 2011. O turismo apresenta aproximadamente 

35% das exportações mundiais de serviços e mais de 70% em países menos 

desenvolvidos. Em todo o planeta, 938 milhões de turistas se deslocaram em 2010. 

Já em 2011, houve um aumento de aproximadamente 5%, totalizando cerca de 982 

milhões de turistas. (Ministério do Turismo, 2013; OMT, 2008 apud PHILIPPI JR.; 

RUSCHMANN 2010). 

Esses referidos dados refletem números gerais do turismo no mundo, mas 

infelizmente esse crescimento visto não ocorre em todas as regiões e países. O 

turismo é um dos setores da economia que sofre com os efeitos dos desastres. 

Mesmo com a maturidade do mercado turístico é inevitável que o crescimento do 

setor diminua. Já é comprovado que em muitos destinos turísticos o crescimento do 

turismo é interrompido ou até mesmo diminuído quando ocorre algum fenômeno 

trágico no local ou em suas proximidades. (COOPER, 2005). 

Marinus Groenendal, diretor no Brasil do grupo hoteleiro espanhol Serhs, 

afirmou em entrevista ao Jornal O Norte Online (2005 apud COUTINHO, 2007), que 

catástrofes naturais são entraves ao desenvolvimento da atividade turística. O 

diretor também deu exemplos de perdas estimadas de mais de quatrocentos milhões 
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de reais a cifras na casa das dezenas de bilhões de reais em cidades brasileiras que 

foram alvos de desastres.     

As catástrofes naturais são causadoras de crises nos destinos turísticos que 

atingem. O que pode ser destruído em apenas alguns segundos leva anos para ser 

reconstruído, principalmente a imagem de um destino. A conceituação de crise é 

muito semelhante entre os estudiosos da área, a maioria dos conceitos trata de 

eventos inesperados que interferem, de maneira severa, a operação normal do 

turismo nos destinos atingidos por tais eventos. O conceito proposto por Ritchie 

(2004, tradução nossa) diz que crises são indeterminadas, numerosas, inesperadas 

e imprevisíveis. Para Dwyer (2005, tradução nossa), uma crise é qualquer evento 

inesperado que afeta a confiança dos viajantes em um determinado destino e 

interfere na operação normal do mesmo.  

Dwyer (2005, tradução nossa) acrescenta ainda que eventos de crise sempre 

tiveram relevância para o turismo. Desde o início do turismo de massa na década 

1960, crises como as guerras, desastres naturais, atentados terroristas, ondas de 

crime, epidemias e colapsos econômicos tem impactado na escolha do destino e até 

mesmo na decisão de viajar. Segurança é o principal determinante na decisão feita 

pelos turistas, especialmente entre os viajantes discricionários, que são a maioria 

dos viajantes a lazer.  

Brito (2006 apud COUTINHO, 2007, p. 12-13) publicou pela Universidade 

Federal da Paraíba uma compilação de estudos dizendo que:  

 
 

Apesar de ser um forte gerador de benesses para a comunidade e a 
economia em geral, o turismo também pode ser muito frágil e tímido ante as 
situações e momento de crise. Os altos e baixos das crises econômicas 
podem significar o adiamento do crescimento do turismo. As crises 
internacionais, a alta do dólar como moeda internacional, as variações 
climáticas e as catástrofes naturais entram como pontos negativos que 
podem comprometer a indústria do turismo internacionalmente.  

 

 

Tal crise, responsável pela diminuição do crescimento turístico, ocorre pelo 

fato de os desastres afetarem direta e indiretamente a oferta turística local, refletindo 

negativamente na demanda para o destino. De acordo com Beni (1997), a oferta 

turística pode ser definida como:  
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 [...] conjunto de equipamentos, bens e serviços de alojamento, de 
alimentação, de recreação e lazer, de caráter artístico, cultural, social ou de 
outros tipos, capaz de atrair e assentar numa determinada região, durante 
um período determinado de tempo, um público visitante. (p.159).  

 

 

Inundações, furacões, tornados e terremotos, dependendo de sua 

intensidade, acabam por destruir a infraestrutura das regiões atingidas. Estradas são 

destruídas, o sistema de transporte não funciona, o sistema de comunicação é 

interrompido e o comércio fecha as portas. Além da infraestrutura, que é elemento 

fundamental para que o turismo aconteça, o trade turístico local também sofre as 

consequências. Muitos atrativos e hospedagens são extintos ou perdem parte de 

sua construção, assim como as agências e o setor de serviços em geral, que 

acabam perdendo mão de obra. 

Com a oferta turística local abalada a demanda também sofre uma alteração. 

Turistas que tinham a intenção de viajar ou que já haviam comprado passagens ou 

pacotes para o destino afetado pelos desastres não consolidarão a viagem. Isto 

ocorre pelo fato de que o acesso ao destino não é possível, por causa da falta de 

infraestrutura, de que não existe oferta suficiente que atraia esses turistas, ou até 

mesmo pelo fato de que uma vez ocorrido um desastre as pessoas tem o medo de 

que ocorra uma segunda vez. (COOPER, 2005). 

A esse tipo de demanda Cooper (2005) deu o nome de demanda reprimida. 

Ela é composta pela parcela de pessoas que por algum motivo não viaja. É dividida 

em dois elementos para facilitar a compreensão do motivo pelo qual esse fato 

ocorre. O primeiro deles, a demanda potencial, refere-se àqueles que no futuro irão 

viajar caso haja alguma mudança em seu poder aquisitivo ou um aumento no seu 

período de férias, possuindo assim, o potencial para compor a categoria de 

demanda efetiva. Já o segundo elemento é a demanda adiada, na qual as pessoas 

adiam suas viagens em função de algum problema ocorrido na oferta turística do 

destino pretendido, como falta de unidades habitacionais, condições meteorológicas, 

desastres naturais e também o terrorismo. Contudo, assim que tais problemas na 

oferta estiverem mais favoráveis, a demanda adiada será convertida em efetiva. 

 Segundo Marcelino (2008, p. 9), “por mais que a sociedade se desenvolva, 

os desastres naturais sempre irão ocorrer”, eles fazem parte da geodinâmica da 

Terra. Assim, os esforços humanos devem ser direcionados para a elaboração e 
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adoção de medidas preventivas e mitigadoras que possam amenizar o impacto 

causado pelos desastres naturais.  

Dessa forma, para que a oferta turística dos destinos afetados pelos 

desastres naturais seja reconstruída e a confiança dos turistas restabelecida, é 

necessária a elaboração de estratégias para uma gestão da crise por parte do 

governo local.  

 

3.2 GESTÃO DE CRISES EM DESTINOS TURÍSTICOS 

 

A literatura sobre gestão de crises é relativamente nova, e seus estudos 

começaram as ser mais frequentes e aprofundados a partir do atentado terrorista do 

11 de Setembro aos Estados Unidos, tendo se concentrado na ameaça do 

terrorismo.  Apenas a partir de 2004, com as crises posteriores do tsunami na costa 

da Ásia e da África, e de 2005, com a passagem do furacão Katrina sobre a região 

de Nova Orleans que os estudos na área de gestão de crises a partir de catástrofes 

naturais começaram a surgir. (BLAKE; SINCLAIR 2003; RITCHIE, 2008). Desde 

então pensadores da área do turismo começaram a elaborar modelos estratégicos 

para servirem de guias para destinos turísticos que sofreram algum tipo de desastre. 

Apesar dos crescentes estudos, existem poucos conceitos de gestão de 

crises, pois é difícil defini-la por sua complexidade. Um deles foi elaborado por 

Santana (2003, tradução nossa) que profere que gerenciamento de crise pode ser 

definido como um esforço contínuo e integrado que os governos implantam numa 

tentativa de entender e evitar crises, e, efetivamente gerenciar aquelas que ocorrem, 

levando em consideração, em cada etapa de seu planejamento, o interesse de seus 

stakeholders. 

Na literatura é habitual a divisão da gestão da crise entre duas vertentes: a 

proativa e a reativa. A gestão reativa, como o próprio nome já diz, é a reação após o 

evento, se concentra em ações a serem tomadas quando a crise está acontecendo, 

quando o desastre já atingiu o local. (TOUBES; BREA, 2012). Essa vertente é a que 

mais vem sendo utilizada pelos países, porém sua reconstrução é mais complicada, 

pois os estragos causados pelo desastre são maiores, muitas das vezes até 

irreversíveis, e o dinheiro necessário a essa reconstrução será muito maior. Muitos 

países do sudeste asiático, por exemplo, tem mostrado uma preferência em 
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gerenciamento reativo das crises ao invés do planejamento proativo. (PFORR, 

2006). 

Com o aumento na frequência dos desastres e uma maior intensidade nas 

consequências negativas dos mesmos a ONU decretou a década de 1990 como a 

década de prevenção a desastres naturais. E houve uma mudança no paradigma, 

de uma cultura de reação para uma cultura de prevenção. A partir daí, foi criada a 

outra vertente da divisão da gestão de crises, a gestão proativa. Ao contrário da 

anterior, se concentra na antecipação a um acontecimento negativo em termos de 

prevenção. Nessa gestão o governo local deve prever a crise e elaborar estratégias 

para minimizar seus impactos quando ela de fato chegar ou até mesmo fazer com 

que ela não aconteça. A base dessa vertente é o planejamento estratégico eficaz 

que abranja o momento pré-crise e o pós-crise. (ALVES, 2011). 

Para Santana (1998 apud TOUBES; BREA, 2012) não só no turismo, mas em 

qualquer área, o momento mais apropriado para resolver um conflito é antes que 

realmente aconteça. Não é possível aprender gestão de crise no momento da crise.   

Segundo Faulkner (1999, tradução nossa) os danos causados pelos 

desastres podem ser minimizados e sua recuperação pode ser acelerada se os 

destinos turísticos elaboram estratégias frente a crise apropriadas a esse destino. As 

situações de desastre requerem respostas rápidas, e estas só serão eficazes se 

preparadas e ensaiadas anteriormente de alguma maneira. 

Em 1999, Kofi Annan, então Secretário-Geral da ONU afirmou que as 

estratégias de prevenção são mais eficazes, elas salvam não apenas dezenas de 

milhões de dólares, mas também dezenas de milhares de vidas. Também afirmou 

que apesar de apresentar melhores resultados, a construção de uma cultura de 

prevenção não é fácil porque o custo da prevenção tem de ser pago no presente, 

enquanto seus benefícios serão vistos em um futuro distante. Além disso, esses 

benefícios não são tangíveis, pois eles são os desastres que não aconteceram. 

(GUNAWAN, 2011). 

Além da dificuldade apresentada por Kofi Annan, existe uma série de razões 

que tornam a prática da gestão proativa de crises mais complicada: a complexidade 

na identificação e aproximação à crise mediante o monitoramento dos indicadores 

adequados e com o tempo suficiente para poder tomar medidas, a dificuldade na 

obtenção e reserva de fundos no caso de países em desenvolvimento, e falta de 

uma estrutura institucional adequada para desenvolver um modelo prévio de gestão 
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de crises. Um sistema ineficiente e uma burocracia pesada também podem dificultar 

a introdução de medidas proativas. (TOUBES; BREA, 2012).  

Apesar de apresentar uma eficácia maior do que a gestão reativa, poucos são 

os países que colocam em prática a gestão proativa da crise. A Holanda é um 

grande exemplo desses países. Com 25% de seu território situado abaixo do nível 

do mar já sofreu algumas inundações em sua história. Após a grande inundação em 

1953, que provocou a morte de 1.835 pessoas e a evacuação de outras 70.000 

pessoas um ambicioso projeto foi criado para evitar que novas catástrofes 

ocorressem: o Projeto Delta. As obras de construção de diques foram concluídas em 

1997, levaram 30 anos para ficarem prontas, e hoje são referências de obras de 

defesa costeira. (HIGGINS, 2012). 

Uma das obras do projeto que possui grande destaque por ser altamente 

tecnológica e eficaz é a Maeslantkering (figuras 8 e 9), cujo objetivo é a segurança 

contra inundações no Porto de Roterdã, nas cidades do entorno e nas áreas 

agrícolas. Sua construção começou em 1991, e após seis anos, em 1997, a 

barragem foi inaugurada. O projeto contém dois grandes portões de aço flutuantes, 

com 22 metros de altura e 210 metros de comprimento cada um, em ambos os lados 

da hidrovia. Treliças, também de aço, com 237 metros de comprimento, foram 

soldadas para a sustentação dos portões. Toda a estrutura está ligada a um 

computador sensível aos dados de clima e nível do mar. Quando uma tempestade 

atinge 3 metros acima do nível normal do mar a barreira automaticamente fecha 

seus portões. (CECCARELLI, 2009). 

A partir da implantação do Projeto Delta, a Holanda faz, constantemente, uma 

análise de custo-benefício associada com as questões ambientais para nortear a 

implantação e manutenção dos diques. (CECCARELLI, 2009). 

Segundo o Jornal The New York Times, publicado em 14 de Novembro de 

2012, os Estados Unidos já pensam em colocar em prática o projeto holandês em 

seu país. Porém, em entrevista para o jornal, Wim Kuijken, oficial senior do governo 

holandês para monitorar a política da água em geral, disse que será difícil porque os 

Estados Unidos são excelentes em gestão de desastre, mas trabalhar para evitar o 

desastre é completamente diferente de trabalhar depois do desastre. (HIGGINS, 

2012). 
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Figuras 8 e 9: Dique Maeslantkering com os portões abertos e fechados. 
Fonte: Ceccarelli, 2009 [s.p.]. 

 

 
Além da Holanda existem outros países que apostaram na construção de 

diques e barreiras para a prevenção de desastres, como é o caso da Itália que 

elaborou o projeto de construir comportas nas três entradas da Laguna de Veneza; a 

Inglaterra, que construiu a barreira do rio Tâmisa; e o próprio Estados Unidos, que 

construiu um paredão na cidade de Galveston, em 1904. (CECCARELLI, 2009). 

Com a finalidade de dar apoio à esses países que investem em gestão 

proativa e, também, acelerar o processo de recuperação integral dos destinos 

turísticos atingidos por desastres são formulados, por estudiosos da área, modelos 

de gestão de crises para serem implantados nesses locais. 

 

3.2.1 Modelos de gestão de crises 

 

Cada vez mais necessários, os modelos de gestão de crises são uma espécie 

de guias com ações estratégicas para a prevenção e respostas aos desastres a 

serem seguidos pelos governos de destinos que sofreram algum tipo de catástrofe. 

Principalmente a partir do século XXI diversos autores elaboraram modelos, que 

mesmo que varie em seu desenvolvimento e extensão a maioria inclui tanto o 

enfoque proativo quanto o reativo da gestão de crises. Segundo Gurtner (2005, apud 

TOUBES; BREA, 2012) todos os modelos que envolvem a gestão de crises em 

destinos turísticos deveriam cumprir quatro requisitos básicos: serem holísticos, 

integrados, proativos e sustentáveis.  

Os modelos que correspondem a esses requisitos, segundo Toubes e Brea 

(2012) são os de Faulkner, Ritchie e Wilks e Moore.  
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Faulkner, em seu modelo, elaborou quatro fases para o processo de gestão 

de crises a partir das três fases de desenvolvimento de um desastre. Em cada uma 

delas – pré-desastre, emergência, durante o desastre, recuperação e resolução - se 

articula um conjunto de ações apropriadas para o desenvolvimento de uma 

estratégia e sua implementação. A primeira fase se revela com uma importância 

fundamental neste modelo, pois, na maioria dos casos, as mesmas estratégias de 

prevenção podem ser aplicáveis a todo tipo de emergência, servindo de modelo para 

vários destinos diferentes. Para o autor, a fase do pré-desastre poderia ser incluída 

como parte de um modelo genérico. Porém adverte a importância do conhecimento 

das características do desastre para uma melhor gestão: é importante que os 

destinos identifiquem e definam os desastres para que se possa planejar respostas 

a impactos específicos e recursos para eventos de alto risco. (FAULKNER, 2001 

apud TOUBES; BREA 2012). 

Ritchie realiza uma aproximação estratégica e holística da gestão de crises 

centrando-se principalmente no planejamento proativo da fase pré-crise. Seu 

modelo, diferentemente do modelo de Faulkner que é dividido em fases, divide-se 

em três estratégias: prevenção e planejamento de crises; estratégias de 

implementação; e resposta, avaliação e controle. Na primeira delas, Ritchie mostra a 

necessidade de formulação de um planejamento e de uma estratégia proativa e 

também a necessidade de explorar o desastre para planejar de forma mais eficaz. 

Em relação às estratégias de implementação, o autor dá ênfase na comunicação e 

controle da crise, na gestão dos recursos e no entendimento e colaboração dos 

diferentes stakeholders como necessidades para solucionar a crise. Por último, as 

estratégias de resposta, avaliação e controle são destinadas a recuperação do local 

e a incorporar sistematicamente as experiências e conhecimentos obtidos. Assim 

como no modelo anterior, este também necessita de flexibilidade por depender da 

natureza do desastre (tipologia e intensidade), apesar de ser aplicável à maioria dos 

casos.  (RITCHIE, 2004 apud TOUBES; BREA, 2012).  

A proposta de modelo de Wilks e Moore estrutura as ações principais e 

necessárias para um destino turístico gerir as crises que se instalaram em quatro 

fases: redução, preparação, resposta e recuperação. A primeira fase é uma das 

mais importantes, é neste momento que o governo local vai detectar os primeiros 

perigos e riscos de que uma catástrofe ocorra, podendo minimizar seus efeitos ou 

até mesmo extingui-la. A etapa da preparação, como o próprio nome diz, é a 
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elaboração de planos para quando o desastre acontecer de fato e a realização de 

simulados de tragédias com a população. Na fase da resposta, os autores 

propuseram a execução de operações e planos de comunicação numa situação de 

crise. Por fim, na recuperação se propõe a restauração e a volta da normalidade no 

destino turístico após o desastre. Para Wilks e Moore, um sistema eficaz de gestão 

de crises deve estar em constante atualização e redefinição das duas primeiras 

fases como preparação para as duas últimas. Mais uma vez, esses autores dão 

relativa importância às etapas de preparação. (WILKS; MOORE, 2003 apud 

TOUBES; BREA, 2012). 

Toubes e Brea (2012) elaboraram um quadro que integra os modelos 

apresentados acima (Figura 10). Este quadro facilita a visão e o entendimento dos 

modelos e inclui tanto o enfoque proativo quanto o reativo das estratégias para o 

planejamento de gestão da crise antes, durante e após o desastre.  

 

 

Desenvolvimento do 
desastre 

Enfoques 
Estratégias de Gestão 

de crise 
Fases do processo 
de gestão da crise 

Ações 

Antes Proativo 

Prevenção e 
planejamento de crises 

Pré desastre Redução 

Estratégias de 
implementação 

Prodromo Preparação 

Durante 

Reativo 

Emergência 

Resposta 

Intermedia 

Após 

Recuperação 

Recuperação 

Resposta, avaliação e 
retroalimentación 

Resolução 

 
Figura 10: Quadro integrado dos modelos de gestão de crise. 
Fonte: Adaptado de Toubes e Brea, 2012. 

 
Como visto, os três modelos apresentados apresentam seus pilares na gestão 

proativa das crises. Mas como não é possível, muitas das vezes, extinguir o desastre 

apenas pela prevenção, sendo só possível a minimização de suas consequências 

negativas, também é necessária a adoção de uma política de gestão reativa das 
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crises, trazendo respostas à elas e tentando recuperar o local ao máximo, o 

trazendo para sua normalidade.  

Os modelos de Faulkner, Ritchie e Wilks e Moore são reconhecidos e de 

grande importância na literatura sobre gestão de crises. Porém, apesar disso, são 

muito descritivos e generalistas, não apresentam medidas e estratégias concretas a 

serem seguidas e implantadas pela administração pública de destinos turísticos que 

foram alvos de desastres. Dessa forma, Larry Dwyer vem se tornando um grande 

nome ao propor as medidas estratégicas a serem tomadas a partir de lições 

aprendidas com a ocorrência dos desastres no mundo.  

 

3.2.2  Lições de crises11  

 

Dwyer (2005) parte do princípio de que embora cada caso tenha sua 

especificidade, as lições de superação que outras regiões podem oferecer de 

desastres anteriores tornam-se importante guia nessas ocasiões. Para o autor, das 

grandes crises que emergem, certos padrões podem fornecer lições vitais para 

orientar processos de gestão de crises. Sendo assim, sua argumentação e 

formulações de estratégias são pautadas em lições de dois grandes desastres: o 

tsunami que atingiu a Ásia em dezembro de 2004 e o furacão Katrina que devastou 

Nova Orleans em agosto de 2005. 

Em seu artigo, Dwyer, enumera e ensina sete lições a serem aprendidas, 

principalmente na área do turismo, com a passagem dos desastres mencionados 

acima.  

A primeira das lições é a de que todos são vulneráveis a desastres naturais. 

Apesar dos números e dados mostrarem que as catástrofes danificam com maior 

intensidade os países considerados em desenvolvimento por sua vulnerabilidade 

social e econômica, Dwyer (2005, tradução nossa), contrapondo a ideia de 

Marcelino (2008) exposta no capítulo anterior, afirma que desastres não reconhecem 

fronteiras, e que podem afetar regiões inteiras. Segundo Dwyer (2005, tradução 

nossa) 50 países foram afetados após o tsunami, 11 deles foram afetados 

                                                             
11

 As informações constantes desta seção são baseadas em: DWYER, Larry. Tsunamis, hurricanes, 
terrorism, and ???: Lessons for the global tourism industry.  INTERNATIONAL INSTITUTE FOR 
PEACE THROUGH TOURISM: 3RD GLOBAL SUMMIT ON PEACE THROUGH TOURISM, Pattaya, 
Thailand,2005. Disponível em: <http://www.iipt.org/3rdglobalsummit/.../larry%20dwyer-speech.htm> 
Acesso em: 30 Jul 2013. 
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diretamente, e os outros 39 foram países desenvolvidos, que apesar de não 

sofrerem danos diretos perderam parte de sua população, que por algum motivo 

estavam presentes nos locais afetados. Além disso, o autor lembra os efeitos do 

furacão Katrina e diz que nos mostra que as destinações que apresentam riscos não 

estão confinadas no mundo em desenvolvimento.  

A segunda lição é evitar respostas rápidas. Para Dwyer (2005, tradução 

nossa) o turismo é uma indústria que depende do bom funcionamento de toda a 

comunidade. O autor afirma ainda que os desastres mencionados evidenciaram o 

grau de inter-relação da indústria do turismo com outros setores e revelou sua 

dependência do funcionamento da infraestrutura pública. Portanto, uma das 

primeiras medidas na gestão do desastre é a recuperação da infraestrutura pública. 

E recuperá-la não é um processo rápido, por isso o processo de resposta á crise 

pode levar um bom tempo. 

Prevenir é melhor do que remediar, é a terceira lição de Dwyer. Uma das mais 

importantes lições tiradas a partir dos desastres mencionados pelo autor, é extensa 

e começa pela educação pública. Conscientização e educação são essenciais para 

a proteção das pessoas. Saber o que fazer e quando fazer é a chave para salvar 

vidas, por isso, deveria ser ensinado nas escolas e para a população em geral como 

reagir em caso de emergência.  

Dwyer também enfatiza que uma medida muito importante na prevenção é a 

elaboração de um plano de gestão de crise que contenha um balanço com os 

recursos disponíveis para lidar com a crise; designação de responsabilidades e 

cadeia de comandos para tomada de decisões; uma lista de contatos chave para 

emergências e simulações de crises. Esse plano deve ser elaborado pelo governo 

local em conjunto com a indústria do turismo.  O aviso de que o risco está para 

ocorrer também são importantes na minimização dos danos causados, portanto é 

necessária a implantação de um sistema de alerta de desastres que avise com 

antecedência a chegada de qualquer tipo de desastre natural.  

Outro ponto frisado pelo autor é a necessidade da participação de autoridades 

da indústria do turismo no planejamento da gestão de crise. Eles devem estar certos 

de que sabem de todas as medidas de segurança que estão sendo tomadas. 

Também devem saber quais são os pontos de apoio e os locais seguros que 

serviriam de abrigo em caso de desastre, para assegurar a segurança de turistas em 

situações de emergência. Segundo Dwyer (2005, tradução nossa), o objetivo da 
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participação dessas autoridades é prover um ambiente seguro com procedimentos 

que são invisíveis ao máximo possível para não restringir a chegada de turistas. 

A quarta lição é a necessidade da cooperação e comunicação. Todos os 

segmentos do turismo tem um interesse compartilhado no processo de reconstrução 

da cidade. O elemento comum que aparece em todas as reconstruções de sucesso 

nos eventos de crise é o estabelecimento e implementação de uma aliança efetiva 

de resposta. O autor afirma que quando o governo e o setor privado agem em 

conjunto frente a um objetivo comum de recuperação do destino turístico, o período 

de reconstrução tende a diminuir. Essa aliança deve trabalhar para restaurar, 

rapidamente, a confiança no comércio local, o ciclo de vida de um destino turístico 

depende da manutenção de sua reputação e confiança. A comunicação é 

fundamental nesse sentido, segundo Dywer (2005, tradução nossa) as autoridades 

do destino devem adotar uma política de divulgação completa e honesta sobre o que 

é conhecido e o que não é conhecido, dando detalhes sobre a extensão do desastre, 

o que está sendo feito para assistir as vítimas, como os serviços de segurança estão 

trabalhando para acabar com a crise, e o que está sendo feito para prevenir um 

próximo desastre. Para tal, um website efetivo e atualizado é uma importante 

ferramenta de comunicação. A internet permite cada destino turístico se tornar seu 

próprio canal de notícias.  

No entanto, enquanto autoridades trabalham para recuperar e manter sua 

reputação, a mídia trabalha exatamente para o contrário. Dwyer afirma que se deve 

colocar em prática uma gestão da percepção dos turistas, pois a percepção é um 

determinante chave de uma crise no turismo. Ele acrescenta que durante o Tsunami 

a mídia criou uma percepção de destruição muito maior do que os fatos reais 

revelavam. Para Dwyer (2005, tradução nossa) a gestão da percepção é focada em 

corrigir imagens distorcidas. A recuperação de destinos atingidos por crises 

perceptivas requer uma estratégia na qual a indústria do turismo dissemina fatos 

reais e busca a cooperação da mídia nessa disseminação.  

A necessidade de um marketing efetivo compõe a quinta lição de Dwyer. Para 

fazer com que os números do turismo voltem a crescer em determinada destinação, 

é necessária uma intensiva campanha de marketing. Esta deve ser eficiente para 

mudar a percepção de turistas de local inseguro para um local reconstruído e 

agradável. Programas de incentivo para encorajar esses turistas podem ser 

adotados, porém o autor adverte que a escolha do trade turístico por promoções 
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pode criar sua própria crise. Para ele, a redução de preços pode aumentar o fluxo de 

turistas em um curto período de tempo, mas pode não ser benéfico financeiramente, 

além de criar no consumidor uma expectativa de preço difícil de mudar num 

momento posterior à crise. Incentivos como o valor adicionado é uma forma de 

marketing que possui um maior custo-benefício do que os descontos. Uma refeição 

grátis no hotel, por exemplo, tem um custo relativamente pequeno para o hotel, mas 

para o consumidor é visto como um grande valor.  

A lição seis é a necessidade de uma assistência econômica e financeira 

eficaz para a indústria do turismo. Dwyer defende a ideia de que os governos devem 

trabalhar próximos ao trade turístico para assegurar que a recuperação não possa 

estar limitada quando a crise passar. Acrescenta ainda que taxas de incentivo 

temporárias, subsídios, taxas de aeroportos reduzidas e visto grátis são algumas 

medidas que podem ser tomadas para encorajar operadores de turismo, 

companhias aéreas e de cruzeiros a continuar operando imediatamente após um 

desastre.   

Políticas econômicas de resposta a crises podem ser divididas em duas 

categorias. A primeira delas são medidas para estimular a atividade econômica para 

toda a indústria, provendo subsídios diretos para a produção do turismo, como a 

compensação para as companhias aéreas, e para a o gasto de consumidores nesse 

setor. A segunda categoria são as medidas que objetivam aumentar a liquidez e 

prevenir firmas de se exporem a custos maiores e possivelmente irem à falência. 

Programas de empréstimos e abatimento de taxas são algumas medidas que se 

encaixam nessa categoria. (BLAKE; SINCLAIR, 2003 apud DWYER, 2005).   

Em seu artigo, Dwyer (2005, tradução nossa) cita os cinco principais tipos de 

políticas financeiras e econômicas de resposta à crises a serem adotadas pelos 

governos de destinos atingidos por desastres propostas por Blake e Sinclair (2003). 

São elas: 

 Subsídios para produção (incluindo compensação para companhias 

aéreas); 

 Subsídios para gastos dos consumidores (incluindo taxa de crédito 

para gastos pessoais e de negócios); 

 Subsídios para trabalhadores; 

 Subsídios para rendimento de capital; 
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 Medidas de estímulos fiscais mais generalizadas. 

Essas políticas foram propostas por Blake e Sinclair (2003) a partir de 

investigações da eficácia da assistência financeira e medidas fiscais adotas pelo 

governo dos Estados Unidos após os ataques do 11 de Setembro. Os resultados 

foram muito positivos, principalmente para o setor aéreo e de hospedagens.  Para 

Dwyer (2005, tradução nossa), é difícil dizer quanto generalizáveis esses resultados 

são, mas eles indicam que a política de resposta econômica do governo pode ser 

eficaz em uma crise do turismo. Em relação ao período que as políticas devem ser 

adotadas Dwyer afirma que deve ser analisada a necessidade de mantê-las e até 

quando cobrem seus custos. Segundo ele, para qualquer crise, os tipos de políticas 

econômicas desenvolvidas podem necessitar serem mantidas até algum tempo após 

o evento que desencadeou a crise, mas é importante que não sejam mantidas 

quando não forem mais necessárias. A continuação delas dependerá do processo 

de determinação de se os benefícios de tais políticas cobrem seus custos.  

A sétima e última lição é a de que crises no turismo podem apresentar 

oportunidades. Com a chegada de uma crise a oferta turística de qualquer destino 

precisa se reerguer. A partir desse fato, ela pode ser reformada e melhorar a 

qualidade de seu negócio ou até mesmo reformulá-lo, chegando a apresentar um 

produto ou serviço melhor do que era antes da crise.  Para Dwyer (2005), a palavra 

crise também incorpora a palavra oportunidade, os governos e os stakeholders 

devem saber lidar com o fato de que de uma crise se pode tirar um bom resultado no 

futuro.  

A China, por exemplo, teve seu fluxo turístico diminuído durante a SARS, o 

que fez com que as agências de viagens tivessem um tempo disponível para se 

reorganizarem. Modificaram seus negócios, o marketing e formularam novas ideias 

para futuras estratégias, e depois de pouco tempo o turismo já estava reestabelecido 

e em crescimento.  

Com essa reformulação da oferta turística o destino constrói uma nova 

imagem, que pode apresentar uma atratividade maior do que apresentava antes da 

crise. Segundo Dwyer (2005), muitas campanhas de recuperação que obtiveram 

sucesso incorporaram no destino a tática da re-imagem e diversificação de produtos.  
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3.2.2.1 Modelo de resposta à crises por Dwyer 

 

Como a cidade de Nova Friburgo, objeto de estudo do presente trabalho, 

sofreu um desastre de grandes proporções em 2011 e adotou uma política de 

gestão reativa de crises, as ideias de gestão reativa do autor Larry Dwyer foram 

escolhidas para nortear o estudo que se faz a respeito desse acontecimento.  

A partir das lições de Dwyer apresentadas e da ausência de um modelo que 

deixasse bem claro as estratégias a serem implantadas em uma gestão de 

desastres, foi formulado, para o desenvolvimento do estudo, um modelo de gestão 

de crises que contém seis pilares estratégicos a serem seguidos, em uma tentativa 

de diminuir a complexidade e extensão das estratégias sugeridas por estudiosos da 

área (Figura 11).  

 

Modelo de resposta à crise  

Seis pilares 
estratégicos do 

modelo 

Restaurar a infraestrura pública 

Restaurar o governo e a administração civil 

Estimular a economia local - prover assistência econômica e            
financeira à indústria do turismo 

Criar novas oportunidades turísticas  

Promover intensiva campanha de marketing 

Prevenção a futuros desastres 
 
Figura 11: Modelo de resposta à crise.  
Fonte: Elaboração própria a partir das ideias de Dwyer (2005). 

 
 

Por apresentar estratégias de gestão reativa e, por isso, ser mais simples e 

mais fácil de ser colocado em prática, pois só estão incluídas aquelas estratégias 

que devem ser implantadas após o acontecimento do desastre, o modelo formulado 

será utilizado no estudo sobre a gestão do desastre ocorrido no município de Nova 

Friburgo e norteará as investigações sobre o caso.  
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Como dito anteriormente, apesar de apresentarem gastos maiores, o número 

de destinos turísticos que sofreram algum tipo de desastre e que implantam 

estratégias reativas é bem maior do que aqueles que optam pela prevenção do 

desastre tomando medidas de gestão proativa de crises. Pode-se afirmar que tal fato 

ocorre devido, na maioria dos casos, por dois motivos. O primeiro deles é a 

acomodação do governo frente a momentos de não crise, acreditando que não é 

necessário gastar recursos para prevenir algo que não irá ocorrer. O segundo motivo 

é que a população enxerga muito mais a ação da reconstrução do que a ação da 

prevenção.  

 

3.3 CRISES EM DESTINOS TURÍSTICOS E SUAS RESPOSTAS 

 

Inúmeros destinos turísticos conhecidos mundialmente já foram alvos de 

desastres naturais. Esses acontecimentos têm sido cada vez mais arrasadores e 

frequentes, que acabam por afetar todo o sistema turístico local e sua atratividade.  

 

3.3.1 Nova Orleans 

 

A cidade de Nova Orleans nos Estados Unidos, como visto no primeiro 

capítulo deste trabalho, é um exemplo de destino conhecido mundialmente que teve 

sua atividade turística afetada por um desastre natural.  

No dia 29 de Agosto de 2005 o Furacão Katrina atingiu Nova Orleans 

alagando 40% da cidade. Como consequência da tempestade, muito problemas 

apareceram. Alguns dos diques que protegiam o local não conseguiram conter as 

águas do Lago Pontchartrain, que afluiu cidade adentro, aumentando o alagamento 

para mais de 80% da cidade. Cerca de 200 mil casas ficaram debaixo d’água. 

O Katrina atingiu a cidade devastando um famoso destino turístico do país, o 

delicado French Quarter. O Bairro Francês, como é chamado, é a parte mais antiga 

e famosa da cidade, caracterizada pela sua arquitetura colonial de inspiração 

francesa. Além de sua arquitetura o bairro é conhecido pela intensidade de sua vida 

noturna, pela existência de numerosos estabelecimentos de diversão, com destaque 

para os musicais e, principalmente, por ser berço do Jazz e do famoso Mardi Gras. 

(COUTINHO, 2007). 
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Com a passagem do Katrina, a cidade virou praticamente uma cidade 

fantasma. A maior parte da população foi evacuada, o comércio estava fechado e o 

Jazz, principal atrativo turístico, já não tocava mais. Tal fato, fez com que a imagem 

da cidade virasse uma imagem de destruição, de insegurança, trazendo 

consequências negativas para a atratividade local.  

Segundo o Jornal Folha Online (2005, apud COUTINHO, 2007), as 

companhias aéreas United Airlines e American Airlines cancelaram todos os voos 

para Nova Orleans e também os que saiam da cidade até dia 4 de Outubro. Com 

isso, turistas também tiveram que cancelar suas viagens e muitos não remarcaram 

ou mostraram propensão a viajar um dia para o local. A insegurança e medo desses 

turistas trouxeram também prejuízos para as agências de viagens. 

Enquanto a cidade se recupera os negócios online se esforçam para medir o 

impacto das perdas de meio milhão de consumidores por semanas ou meses. 

Agências de turismo online, como a Expedia, Travelocity e Orbitz, tiveram uma 

enxurrada de ligações cancelando as viagens não só para Nova Orleans como 

também para toda a costa do Golfo do México e milhares de clientes 

desencorajados a voar para o local. (COUTINHO, 2007). 

Burton (2005) informou que as companhias seguradoras estimaram, nas 

estatísticas mais altas, estragos de 10 a 25 bilhões de dólares no French Quarter.  

O furacão mostrou ao mundo o despreparo dos governos frente a situações 

de desastres. Os Estados Unidos, considerado o país mais preparado para 

emergências, não demonstrou tal preparação. Apesar de possuir casas resistentes a 

fenômenos naturais e um discurso preventivo, o governo do país não considerou o 

fato de prevenir a população, e deixou para fazer a evacuação daqueles que 

moravam em locais considerados de risco quando o desastre já estava 

acontecendo. Mesmo assim, muitos cidadãos permaneceram em suas casas devido 

a falta de transporte e uma melhor logística do governo. Além disso, o erro político 

do país de diminuir recursos financeiros destinados à proteção artificial de Nova 

Orleans por meio de diques contra enchentes do Lago Pontchartrain e do Rio 

Mississipi resultou na catástrofe que agravou as consequências do furacão Katrina. 

A AIN (Associação das Indústrias Navais) informou em 2005 (apud COUTINHO 

2007, p.27), “o país mostrou-se incapaz de ser previdente e de alocar recursos com 

eficiência.” 
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Em relação à gestão da crise instalada na cidade, a partir das ações e 

medidas tomadas, o momento em que foram tomadas e os fatos relatados a cima, é 

possível afirmar que foi implantada uma gestão reativa. O prefeito da cidade, Ray 

Nagin, apostou no atrativo turístico mais famoso do local, a música, e também nos 

cassinos, a fim de normalizar o turismo na região, uma das principais atividades 

econômicas de Nova Orleans. Após alguns dias do desastre donos de bares e 

estabelecimentos turísticos foram permitidos a irem até os locais para limparem e 

retomar a vida normal. Com a abertura do aeroporto dia 13 de Setembro, o fluxo de 

turistas obteve um pequeno aumento, porém não o esperado. Isso se deve ao fato 

de que o prefeito focou na retomada do principal atrativo turístico, mas esqueceu de 

reconstruir a infraestrutura local, importantíssima para o setor. Prova disso é que a 

água potável só foi estabelecida na região em Outubro de 2006, além de montes de 

lixo ainda se acumularem nas ruas até setembro do mesmo ano. (COUTINHO, 

2007). 

Comprovando a falta de ações mais concretas para melhoria da cidade, 

Frederic Schwartz, arquiteto urbanista encarregado pelo planejamento e 

reconstrução de Nova Orleans, em entrevista ao jornal eletrônico Zero Hora afirmou: 

  

Depois de meses, ainda havia o caos, e o governo não dava respostas. 

Então, no lugar de o governo orientar o processo, a sociedade tomou as 

rédeas. Foram bilhões de dólares, entre dinheiro privado e governamental. 

Com o reforço da proteção, houve uma mudança psicológica. Há 

consciência de que as falhas do Katrina não podem mais acontecer. 

(SCHWARTZ, 2012 apud EICHLER, 2012 [s.p.]). 

 
 

O arquiteto acrescenta que, mesmo hoje, sete anos depois do desastre, as 

pessoas lentamente ainda voltam para suas casas. E diz: “Não tenho dados 

precisos, mas arriscaria dizer que uns 25% da cidade desapareceu” (SCHWARTZ, 

2012 apud EICHLER, 2012 [s.p.]).  

As ações de reconstrução de casas e ruas e de amparo à população através 

de comida e cuidados médicos foram tomadas a partir de grupos voluntários, 

organizações não governamentais e do governo federal, dentre eles as mais 

destacadas são: a Cruz Vermelha Americana, o Exército da Salvação, a Build Now 

(ONG que construiu novas casas para algumas famílias), Igrejas e o Exército 

Americano. (COUTINHO, 2007). 
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A partir dos fatos citados é possível observar que nenhum dos pilares do 

modelo de gestão de Dwyer foi implantado pelo governo na cidade de Nova Orleans. 

 

3.3.2 Blumenau 

 

A cidade de Blumenau, no estado de Santa Catarina, região sul do Brasil, 

como visto no primeiro capítulo, foi alvo em 2008 de grandes tempestades que 

provocaram um desastre de muito grande intensidade. A cidade, que possui um 

histórico extenso de inundações, foi inundada em Novembro após 3 meses de 

chuvas consecutivas, que acabaram provocando 3 mil deslizamentos de terra. Em 

23 do mesmo mês a prefeitura decretou estado de calamidade pública na cidade. 

As consequências do desastre foram bem extensas. Aproximadamente 103 

mil pessoas foram atingidas e mais de cinco mil moradores tiveram que ser 

resgatados. Os danos materiais se acumularam com quase 2,3 mil casas destruídas. 

O fornecimento de água e energia elétrica foi cortado e ocorreu rompimento de 

adutoras e redes de distribuição. O transporte coletivo também foi totalmente 

paralisado, por causa do alagamento e da destruição de terminais e da frota de 

ônibus. 

A tragédia, ironicamente, ocorreu menos de um mês após a 25ª Oktoberfest, 

que foi criada numa tentativa de reverter a situação de crise na cidade após as 

enchentes de 1984. Podemos identificar na Oktoberfest um dos pilares de Dwyer, 

que trata da criação de oportunidades a partir da crise. Blumenau criou uma festa 

para reverter uma situação de crise e hoje o evento possui projeção internacional, 

sendo considerado como a segunda maior festa de tradição alemã do mundo, se 

destacando no calendário turístico brasileiro. (ZUCCO; MAGALHÃES; MORETTI, 

2010).  

O turismo local foi muito prejudicado, já que grande parte dos atrativos 

turísticos estava de baixo d’água. Muitos locais tiveram seu funcionamento 

comprometido, praças ficaram submersas, igrejas e edifícios antigos foram 

seriamente danificados e ficaram sem condições de acesso. 

Os danos na infraestrutura local e na oferta turística se refletiram na taxa de 

ocupação dos hotéis da cidade. A taxa caiu aproximadamente 20% de Outubro para 

Novembro e mais 20% de Novembro para Dezembro, segundo dados de 2010 do 
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Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares de Blumenau. (ZUCCO; 

MAGALHÃES; MORETTI, 2010).  

Na reconstrução da cidade e retomada do turismo o governo foi mais ativo do 

que o governo de Nova Orleans. A forma de gestão também foi a reativa, porém 

com um maior número de medidas planejadas que resultaram em um maior 

sucesso.  

As primeiras ações estratégicas tomadas pelo governo municipal, seguindo as 

lições de Dwyer (2005), foram atender a população e recuperar a infraestrutura 

pública. A limpeza e reconstrução das ruas foram feitas logo no mesmo mês da 

tragédia. A população foi levada para abrigos, e logo após a fase de emergência, 

316 famílias foram transferidas para sete complexos de moradias provisória, e as 

moradias definitivas já estavam sendo construídas. Em menos de um mês, o 

fornecimento de água, energia, e transporte já estava reestabelecido.  

Além de restaurar a infraestrutura, o governo também tomou medidas para 

estimular a economia local. O Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) foi 

liberado para todos os moradores da cidade, aumentando o potencial de compra dos 

blumenauenses. Também foi criado o Programa de Apoio à Revitalização das 

Empresas, no qual o objetivo era financiar ações voltadas a revitalização de 

empresas que sofreram perdas com as inundações. 

Passado o momento da reconstrução, o governo municipal de Blumenau 

começou a trabalhar na prevenção de possíveis desastres futuros. Diversas medidas 

de ordenamento do solo, monitoramento de fenômenos naturais, conscientização da 

população sobre o que fazer no momento do desastre e proteção ambiental foram 

tomadas a fim de proteger a população de catástrofes iguais a que já ocorreram no 

local. (ZUCCO; MAGALHÃES; MORETTI, 2010). 

A partir dessas informações, foi possível observar que o governo de 

Blumenau apesar de optar pela gestão reativa da crise, se saiu melhor do que o 

governo de Nova Orleans. Tomou medidas mais concretas e direcionadas a 

recuperação da cidade como um todo. Também foi possível observar que as ações 

estratégicas implantadas se enquadram, quase que por completo, no modelo de 

gestão da crise proposto por Dwyer, pois a infraestrutura foi recuperada, a economia 

local incentivada e a prevenção de novas catástrofes começou a ser planejada.   

Blumenau apresenta um caso atípico na gestão de crises, após o desastre de 

2008 o governo local colocou em prática um plano de gestão proativo, que vem 
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apresentando bons resultados. Porém, como visto, essa não é a opção escolhida 

pela maioria das cidades. Frente a essa situação, a ONU vem criando programas e 

ações de incentivo à prevenção de desastres. 

 

3.4 POLITICA PÚBLICA NA GESTÃO DE CRISES  

 

As políticas públicas na gestão de crises são, na maioria das vezes, ligadas 

ao pós-desastre. Como visto anteriormente, as ações governamentais ligadas à 

gestão de crises são focadas na reconstrução e não na prevenção. Dessa forma, a 

ONU criou em dezembro de 1999 a UN-ISDR como parte de seu secretariado, com 

o objetivo de assegurar a implementação da Estratégia Internacional de Redução de 

Desastres – ISDR. Com isso a ONU pretendia conscientizar as esferas de governo 

globais para uma gestão proativa das crises que o mundo começava a enfrentar 

com mais frequência e intensidade por consequência dos desastres naturais, na 

tentativa de construir uma cultura de prevenção no mundo. (UNISDR, 2013). 

A UN-ISDR realizou inúmeras conferências mundiais para discussão de como 

reduzir os impactos causados pelos desastres naturais e como prevê-los. Em uma 

delas, que ocorreu em Hyogo no Japão, 2005, foi criado o Hyogo Framework for 

Action (HFA), que consiste em um plano de ação de dez anos, de 2005 a 2015, para 

tornar o mundo mais seguro dos riscos de desastres. Foi o primeiro plano a explicar 

e detalhar o trabalho requerido aos diferentes setores e atores para a redução dos 

danos de desastres. O HFA delineou cinco prioridades de ações que os países, 

organizações nacionais e internacionais e atores envolvidos devem levar em 

consideração e implantá-las de acordo com suas circunstâncias, são elas:  

- fazer da redução do risco de desastres uma prioridade; 

- conhecer os riscos e tomar atitudes; 

- conscientização da população; 

- reduzir fatores de risco; 

- estar preparado e pronto para agir. (UN-ISDR, 2005).  

O plano de dez anos foi adotado por 168 países no mundo para a redução do 

risco de desastres, entre eles o Brasil. Como forma de controlar o andamento e 

cumprimento das ações prioritárias propostas no HFA, em uma das seções do plano 

a UN-ISDR deixou claro o dever dos governos federais. Estes devem designar 

mecanismos nacionais apropriados para a implantação e controle das ações 
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prioritárias e enviar à UN-ISDR relatórios dessas ações e de programas nacionais 

que forem criados para a redução de risco de desastres. Dessa forma, as ações são 

avaliadas e é possível a análise de se o país obteve algum progresso na área. (UN-

ISDR, 2013). 

O último relatório enviado pelo governo brasileiro, em 2013, revelou uma 

avaliação satisfatória pela UN-ISDR.  A defesa civil foi a área onde o Brasil obteve 

maior progresso. Segundo o relatório, elaborado pelo secretário nacional de defesa 

civil, Humberto de Azevedo Viana Filho, a defesa civil obteve um grande avanço 

com a elaboração da Lei Federal 12.608, que institui a Política Nacional de Proteção 

e Defesa Civil - PNPDEC, dispõe sobre o Sistema Nacional de Proteção e Defesa 

Civil - SINPDEC e o Conselho Nacional de Proteção e Defesa Civil- CONPDEC além 

de autorizar a criação de sistema de informações e monitoramento de desastres12.  

A lei também deixou clara a responsabilização dos municípios com relação à 

atuação no gerenciamento dos riscos de desastres. O governo federal apoia os 

programas e libera os recursos necessários, mas é de inteira responsabilidade do 

governo municipal gerenciar e elaborar planos municipais de redução de riscos13.  

O Brasil elaborou uma lei, em dezembro de 2010, a LEI 12.340, que disserta 

sobre liberação de recursos para áreas atingidas por desastres. Porém, está previsto 

no artigo 17 que apenas serão liberados recursos para reconstrução àqueles 

municípios que apresentarem planos de trabalho, com propostas de ações de 

reconstrução. Esse é o erro de muitas prefeituras, pois não elaboram projetos e 

planos de ação, perdendo os recursos disponibilizados pelo governo federal. A Lei 

em questão reforça a ideia de que os governos municipais tem responsabilidade no 

gerenciamento do risco. (Lei 12.340 [...], 201014).  

Na avaliação da UN-ISDR o país também avançou na questão do 

mapeamento de áreas de riscos. Foram previstos o mapeamento de 212 municípios 

considerados prioritários por apresentarem maior incidência de eventos adversos. 

(UN-ISDR, 2013). 

Apesar do avanço, o Brasil ainda tem muito a progredir com relação á 

prevenção, principalmente no que diz respeito à educação da população e dos 

agentes envolvidos. Falta uma maior participação do governo brasileiro nos fóruns 

                                                             
12

 Ibidem. 
13

 Ibidem. 
14

 Lei 12.340 [...]. 2010. Disponível em: <http://www.leidireto.com.br/lei-12340.html> Acesso em: 30 

Jul. 2013. 
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mundiais organizados pelas Nações Unidas e uma maior comunicação entre as 

esferas de governo nacionais. A cultura de prevenção ainda não está disseminada 

no país, faltando conscientização da população e também do governo para a 

elaboração de programas que contemplem as ações prioritárias do HFA. 

Segundo Debarati Guha-Sapir, coordenadora do Centro de Pesquisa sobre a 

Epidemiologia dos Desastres, entidade que fornece à ONU os dados e números dos 

desastres no mundo, falta vontade do governo brasileiro em agir preventivamente. 

Para Guha- Sapir (2009): 

 
 

O Brasil tem dinheiro suficiente para lidar com o problema dos desastres 
naturais e há anos já poderia ter colocado em funcionamento um sistema de 
prevenção. Mas a grande realidade é que falta vontade política. (apud 
CHADE, 2009 [s.p.]). 

 
 

Os municípios brasileiros não são incentivados a criar projetos de prevenção 

de risco de desastres. O Plano Nacional de Gestão de Riscos e Respostas a 

Desastres Naturais prevê que cada prefeitura elabore seu próprio plano para evitar 

danos causados pelos desastres, porém não há uma orientação para essa 

elaboração e ainda não é uma obrigatoriedade. Assim, convém mais aos 

governantes municipais as ações emergenciais, pois quando uma tragédia ocorre 

em determinada localidade e é declarada situação de emergência ou estado de 

calamidade pública não é necessário fazer licitação para pedido de recursos. 

Segundo o especialista em planejamento e gestão em Defesa Civil, Edmildo Moreno 

Sobralo: 

 
 

As ações preventivas não são prioridade para os gestores municipais, já 
que, para executá-las, deveriam ser elaborados projetos de engenharia, 
planos de trabalho e licitações. A cultura arraigada entre os políticos é a de 
que é melhor esperar acontecer [o desastre] e decretar situação de 
emergência para dispensar licitação e receber maior volume de recursos. 
(SOBRALO, 2012 apud MENEZES, 2012, [s.p.]). 

 
 

Dessa forma, o país fica despreparado. Segundo levantamento da Pesquisa 

de Informações Básicas Municipais - MUNIC, do IBGE, veiculada pelo Jornal Bom 

Dia Brasil, apenas 6,2% dos municípios brasileiros possuem estudos para a gestão 
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de desastres naturais e planos para a redução de riscos de desastres. (Apenas 6,2% 

[...], 201215).   

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
15

  Apenas 6,2% [...], 2012. Disponível em: <http://g1.globo.com/bom-dia-
brasil/noticia/2012/11/apenas-62-das-cidades-brasileiras-estao-preparadas-para-enfrentar-desastres-
naturais-diz-ibge.html > Acesso em: 30 Jul 2013. 
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4 NOVA FRIBURGO: AS CATÁSTROFES E O DESASTRE DE JANEIRO DE 2011  

 

 Este capítulo descreve a história do município de Nova Friburgo e suas 

catástrofes, traçando um plano geográfico e social que acabaram criando condições 

para a ocorrência de desastres naturais. São expostos os desastres ocorridos desde 

sua fundação até o maior deles, ocorrido em janeiro de 2011. São mencionadas as 

causas e os danos desse último, passando pela cronologia detalhada dos 

acontecimentos. 

 

4.1 HISTÓRIA DA CIDADE E SUAS CATÁSTROFES 

 

Nova Friburgo, cidade serrana do Estado do Rio de Janeiro, foi colonizada por 

suíços, oriundos do cantão de Friburgo, através de autorização de D. João VI. As 

famílias suíças chegaram a Friburgo em 1818 para a criação de uma “colônia”. Em 

vista da procedência dos colonos, a sede da colônia recebeu a denominação de 

Nova Friburgo.  

Além dos suíços, também chegaram à região, em 1824, imigrantes alemães 

que trouxeram o progresso a Nova Friburgo, determinado pela implantação de 

indústrias e pela afluência de turistas, atraídos pela beleza natural da zona 

montanhosa e salubridade do clima privilegiado. (PREFEITURA MUNICIPAL DE 

NOVA FRIBURGO, 2012). 

Apesar do progresso, Nova Friburgo teve que se reconstruir algumas vezes 

por conta de desastres naturais que atingiram a região. Por se localizar na serra do 

Rio de Janeiro e possuir extensa Mata Atlântica, a cidade pode ser considerada 

vulnerável à fortes chuvas, que são comuns no local. (EPGEA – ESCOLA DE 

POLÍTICAS PÚBLICAS E GESTÃO AMBIENTAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE 

MEIO AMBIENTE DE NOVA FRIBURGO, 2011). Esse fenômeno da natureza muitas 

das vezes ocasiona inundações. Segundo Santos e Romão (2010), as inundações 

podem ser provocadas por estrangulamento das seções dos rios que pode ocorrer 

por causa da construção de aterros no leito do rio e assoreamento da drenagem por 

sedimentos e/ou lixo.   

Sendo assim, com o crescimento urbano que surgia nas áreas planas da 

cidade e a vulnerabilidade da mesma, Nova Friburgo passou a possuir um extenso 
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histórico de inundações. O Blog História e Memória de Nova Friburgo mostra uma 

passagem do texto de Martin Nicoulin (1996):  

 
 

[...]os friburguenses oitocentistas diziam que o tempo das grandes 
enchentes era, como hoje, iniciando na primavera. Há registros de que 
choveu em Nova Friburgo 3 meses consecutivos nessa época Nova 
Friburgo possui extensa Mata Atlântica e daí o grande nível pluvial. Sempre 
foi uma constante na estação das chuvas as enchentes do Bengalas 
inundarem suas imediações, entrando nas casas, destruindo pontes e os 
precários caminhos.” (apud BOTELHO,2010, [s.p.]). 

 

 

Por causa das frequentes inundações, o cemitério do município, que era 

localizado no nível do rio Bengalas foi deslocado para um local mais alto. Após as 

enchentes, com a força das águas, os corpos ficavam insepultos e espalhados pela 

cidade, causando um grande desconforto na população.  

Tal fato começou a despertar nos friburguenses o desejo de construir suas 

casas em locais mais altos, considerados, na época, mais seguros. A partir daí, e 

mais tarde por questões sociais, o crescimento urbanístico da cidade se esbarrou 

nas paredes das montanhas, e as construções se enfileiraram em torno das 

encostas. Além disso, o ocorrido também foi intensificado pelo motivo de que o 

município está localizado no meio de uma cadeia de montanhas, impossibilitando o 

crescimento urbano de forma plana. 

Com a quantidade de construções irregulares que surgiram, o desmatamento 

das encostas e as fortes chuvas que caíam, Nova Friburgo passou a enfrentar um 

novo tipo de desastre natural, os deslizamentos de terra.  

No processo de deslizamento, a água é um dos seus principais causadores. 

Ela diminui a resistência do solo, aumenta seu peso específico e aumenta as 

pressões internas. Num extenso período de chuva constante, o solo fica 

encharcado, e, segundo o geólogo Kertzman:  

 
 
O encharcamento do solo é indicativo de que todos os poros estão sendo 
preenchidos pela água e isto pode provocar um aumento da pressão 
exercida pela água sobre as partículas de solo, levando a uma diminuição 
de sua situação de equilíbrio, ao desenvolvimento de um plano de ruptura e 
depois, ao deslizamento. (apud NEWERLA,  1999, [s.p.]). 

 
  

Pode-se dizer que esse processo é acelerado pelo mau uso do solo. O 

desmatamento das encostas para a construção de moradias impede a 
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permeabilização da água pela vegetação, deixando o solo encharcado. (NEWERLA, 

1999).   

Dessa forma, o progresso citado anteriormente trouxe consequências maiores 

do que se podia imaginar. As tempestades em Nova Friburgo passaram a ter uma 

dimensão muito maior, causando inundações e também deslizamentos de terra. 

Os desastres são parte de uma história antiga do município (Figura 12). Os 

meses de janeiro, por ser uma época de muita chuva, são sempre preocupantes em 

Nova Friburgo. Há registros de que a primeira enchente do Rio Bengalas tenha 

ocorrido em 1820, logo depois da chegada dos primeiros colonos suíços ao local. O 

século seguinte foi marcado por cinco grandes tragédias, nos anos de 1938, 1945, 

1978, 1979 e 1996. (ARAÚJO, 2011). 

 
 

 

Figura 12: Inundação no ano de 1938 em Nova Friburgo. 
Fonte: Botelho, 2010, [s.p.].  

 

A inundação de 1979 foi uma das maiores em relação a perdas humanas. 

Com apenas um dia de chuva a cidade ficou destruída, deixando 64 vítimas fatais. 

Já a tragédia de 1996 é uma das mais lembradas pelos friburguenses, apesar de ter 

sido registrado um número bem inferior de perdas humanas. A forte chuva caiu em 

meio à noite de Natal, deixando a população sem motivos para comemorar. 200 

pessoas ficaram desabrigadas e três vítimas foram fatais. Os prejuízos foram 

incalculáveis, e o município ficou devastado. (PEDRETTI, 2010). 
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Também na primeira década deste século, Nova Friburgo já foi alvo de 

desastres. Em 2007, as chuvas arrasaram o município, registrando muitos 

deslizamentos, desabamentos de casas, alagamentos e devastações em geral. 

Cerca de 1.100 pessoas ficaram desabrigadas, 1.800 desalojados e 11 mortos. Mais 

de 300 casas foram interditadas pela Defesa Civil e a Prefeitura anunciou prejuízos 

em torno de R$ 80 milhões.  (PEDRETTI, 2010). 

Após esse desastre, a população esperava que algo fosse feito para que os 

problemas relacionados às enchentes fossem resolvidos e para que as fortes chuvas 

não fosse sempre sinônimo de tragédia. Não queriam mais presenciar cenas de 

horror e tristeza. O Secretário de Serviços Públicos da época, em entrevista ao 

Jornal A Voz da Serra, em novembro de 2010, afirmou que a cidade nunca está 

preparada para fortes chuvas, como as trombas d’água, mas garantiu que o órgão já 

estava se precavendo para o fim do ano. Obras do Programa de Aceleração do 

Crescimento (PAC) começaram a ser feitas no Rio Bengalas. O projeto de 

canalização do rio previa paredes laterais maiores e dragagem, diminuindo o risco 

de inundações. A obra foi iniciada em 2009 e a previsão de término era Dezembro 

de 2011. O secretário acrescentou ainda que “na realidade, os rios não são tão 

perigosos quanto pensamos, pois eles enchem, mas uma hora vão esvaziar. Já os 

morros que cercam Nova Friburgo correm frequente risco de deslizamentos, e estes 

podem matar”. (PEDRETTI, 2010, [s.p.]). 

O que a população não esperava era que o pior dos desastres da história do 

município estava por vir pouco tempo depois. Em janeiro de 2011, Nova Friburgo foi 

alvo de uma grande tempestade que ficará para sempre marcada na vida dos 

friburguenses. 

 

4.2 12 DE JANEIRO DE 2011, UM PESADELO QUE DEIXOU CICATRIZES 

 

A região serrana do Estado do Rio de Janeiro já registrava chuva de baixa 

intensidade desde o inicio de 2011, com dez dias de chuvas o solo ficou 

encharcado. O professor Paulo Canedo, coordenador do Laboratório de Hidrologia 

da Coppe/UFRJ, explicou a conjunção de eventos que causou a tragédia: 

 

Foi quando no dia 10 de janeiro uma frente fria vinda do Sul passou por São 
Paulo, que ficou debaixo d'água, e chegou ao Rio e à Região Serrana, em 
forma de chuva forte que pegou toda a serra fluminense. A essa chuva 
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juntaram-se chuvas típicas de verão, que normalmente são como pancadas, 
fortes mas de curta duração. Essas chuvas verticais, que chamamos de 
chuvas de verão, têm curta duração porque se alimentam de umidade 
lateral. Quando a umidade é baixa, elas morrem de inanição. Mas, naquele 
dia, na Região Serrana, um evento aconteceu: uma ligação atmosférica 
entre a Região Amazônica e o Centro do Brasil levou umidade de Manaus 
até a Região Serrana, alimentado as chuvas que lá caíam. Isso foi um fato 
singular: chuva de frente fria conjugada com chuvas de verão não chega a 
ser raro, mas foi absolutamente incomum isso ocorrer na hora em que há 
uma ligação de umidade entre Sudeste e Amazônia. [...] a chuva forte em 
vez de demorar 15 minutos, demorou 4 horas e meia. (CANEDO, 2012 apud 
QUAINO, 2012, [s.p.]). 

 

 

A conjunção a que o autor se refere, propiciou um condensamento localizado 

em cima da Serra dos Órgãos, formando nuvens superiores a 10 km de altura, no 

seu epicentro. A consequência foi a ocorrência de um desastre natural de muito 

grande intensidade na região, devastando municípios. Os mais atingidos e que 

registraram algum tipo de ocorrência foram Nova Friburgo, Petrópolis, Teresópolis, 

São José do Vale do Rio Preto, Bom Jardim, Areal e Sumidouro (Figura 13).  Dentre 

estes, Nova Friburgo foi o mais afetado, por contabilizar um maior número de perdas 

materiais e humanas. (COORDENADORIA REGIONAL DE DEFESA CIVIL, 2011). 

 

 

Figura 13: Mapa de divisão regional do estado do Rio de Janeiro, com ênfase para os 
municípios afetados pelo desastre de janeiro 2011.  
Fonte: PRANDI, 2011, [s.p.].  
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Apesar de a ação humana ter contribuído para uma maior proporção do 

desastre devido às construções de casas nas encostas, que foram destruídas com 

os deslizamentos de terra, o ocorrido foi considerado pela ONU um desastre natural 

e não um desastre misto. A chuva foi tão intensa que aconteceria tudo da mesma 

maneira se não houvesse uma só casa nas encostas, tanto que houve muitas 

ocorrências de deslizamentos em áreas não habitadas, como mostra a figura 14.  

 
 

 

Figura 14: Imagem aérea de regiões rurais de Nova Friburgo 
afetadas pela chuva de Janeiro de 2011. 
Fonte: CBMERJ, 2011, [s.p.]. 

 
 

Segundo a ONU, dentro da classificação de desastres naturais o ocorrido na 

região serrana foi reconhecido como deslizamento, e não como inundação como é 

entendido pela população em geral. Apesar de ter existido a inundação, com o 

transbordamento dos rios, e as consequências que isso gera, tal como a inundação 

de casas, estabelecimentos, ruas e pontes, a intensidade do desastre foi causada 

pelos deslizamentos. A maior parte da destruição e das mortes foram consequências 

das 431 ocorrências de deslizamentos de terra registradas na tragédia 

(COORDENADORIA REGIONAL DE DEFESA CIVIL, 2011; ONU [...], 2011). 

A ONU também colocou a tragédia do dia 12 de Janeiro ocorrida em Nova 

Friburgo no ranking dos dez piores deslizamentos do mundo. O primeiro aconteceu 

em 1949 na União Soviética, que registrou 12 mil mortos. Também é o pior 

deslizamento de toda a história do Brasil e a segunda pior catástrofe natural do país, 



65 
 

a primeira é uma epidemia de meningite de 1974 em São Paulo ainda contabilizada 

pela ONU como o maior desastre natural do País. (ONU [...], 2011). 

 

4.2.1 Cronologia do desastre 

 

Como dito anteriormente, a chuva era contínua na região serrana desde o 

início de Janeiro. A partir das 18h00 do dia 10 de janeiro começou a chover 

intensamente sem interrupções no município de Nova Friburgo. Já no dia 11, o 

acumulado de chuva no bairro de Olaria, segundo a o Instituto Estadual do Meio 

Ambiente - INEA, era de 128 mm, o que significa que choveu 128 litros de águas por 

metro quadrado. Por volta das 16h00 o município registrava a primeira ocorrência de 

desabamento. Um prédio residencial desabou em Olaria, atingindo 3 casas e 

deixando 13 famílias desabrigadas e desalojadas. No centro do município, o 

acumulado de chuva registrada na estação pluviométrica do INEA localizada no 

Suspiro, era de 84 mm (Figura 15).  (COORDENADORIA REGIONAL DE DEFESA 

CIVIL, 2011; INEA, 2011). 

Durante a madrugada do dia 12, a chuva continuou forte. Segundo o Instituto 

Nacional de Meteorologia- INMET, em todo o município, em 24 horas choveu 182,8 

mm², superando a marca histórica do dia 24 de Janeiro de 1964, quando a 

concentração pluviométrica atingiu 113 mm. (INMET, 2011 apud TORRES, Camille; 

PEREIRA, Hermes, 2011). 

 

 

Figura 15: Histórico de chuva na Estação Suspiro no dia 11/01/2011. 
Fonte: INEA, 2011, [s.p.]. 
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Com a chuva o nível de transbordamento do Rio Bengalas ultrapassou cinco 

metros, inundando os bairros por onde passa. É importante considerar que segundo 

dados do 6º GBPM, o nível para se considerar transbordamento é quatro metros. Tal 

indicador nos evidencia um metro acima do nível de transbordamento, às zero hora 

do dia 12, conforme mostra a figura 16. No entanto é importante destacar que o rio 

já havia transbordado antes do que o gráfico registra. Da zero hora até às oito horas, 

o rio ainda se encontrava na mesma situação.  (CBMERJ, 2011). 

 

 

Figura 16: Nível de transbordamento do Rio Bengalas. 
Fonte: CBMERJ, 2011, [s.p.]. 

 

 
Na madrugada deste mesmo dia, dois grandes deslizamentos atingiram a 

região central do município.  A chuva intensa e constante fez com que um 

importante atrativo turístico de Nova Friburgo fosse destruído. Um grande 

deslizamento de terra no Morro da Cruz, próximo a Praça do Suspiro, derrubou um 

cabo de aço e uma das torres que sustentavam o maior teleférico do país. Com 

1.450 metros, o atrativo tinha sua estação inicial na Praça do Suspiro. A avalanche 

destruiu grande parte da estrutura turística do local, que contava com três estações 

do teleférico, a Igreja de Santo Antônio (Figuras 17 e 18), o Teatro Municipal e a 

Praça das Colônias. (BONIN, 2011 e BRITO, 2011). 

A chuva que caiu sobre o local foi intensa. Dados do INEA mostram que a 

chuva acumulada do dia 12/01 foi de 132.2mm na estação do Suspiro (figura 19).   

Fazendo uma ligação entre as figuras 15 e 19, pode-se afirmar que o volume 

de chuva acumulada somente no centro do município foi muito elevado. Somando o 

acumulado do dia 11 de janeiro com o do dia 12 tem-se um acumulado de 216,2mm.   
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Figuras 17 e 18: Igreja de Santo Antônio antes e depois do deslizamento de terra do Morro da 
Cruz. 
Fonte: CASTRO, 2011, [s.p.]. 

 

 

 

 Figura 19: Histórico de chuva na Estação Suspiro no dia 12/01/2011. 
Fonte: INEA, 2011, [s.p.]. 

 

O outro deslizamento ocorrido no Centro do município atingiu dois prédios e 

algumas casas ao redor. A intensa força da terra foi capaz de causar o desabamento 

de um prédio inteiro na Rua Cristina Ziede (Figura 20). Os bombeiros foram 

chamados ao local e enquanto operavam no resgate às vítimas soterradas houve 

outro desabamento, atingindo a guarnição do 6º GBM (Figura 21). (CBMERJ, 2011).  
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Figura 20: Prédio que desabou na Rua Cristina Ziede.  Figura 21: Guarnição do 6º GBM atingida. 
Fonte: Três cidades [...], 2011

16
., [s.p.].                             Fonte: CBMERJ, 2011, [s.p.]. 

 
 

Houve muita dificuldade e tristeza na retirada dos escombros, onde foram 

encontrados os corpos dos três bombeiros e de muitos moradores do local. O 

Tenente Risso do 6º GBM descreveu a situação: 

 

[...]Chovia incessantemente, e testemunhávamos uma noite com muitos 
raios e trovoadas. Subitamente, escutamos um grande barulho e alguém 
que estava presente no local gritou: “Tá caindo!”. Instintivamente, todos 
correram em meio aos gritos e brados, tentando escapar da avalanche de 
lama e escombros que vinha na direção de nossa equipe. Foi uma situação 
indescritível, aterrorizante, cenário do filme mais assustador que se pode 
imaginar. O barulho e o tremor causados pela massa de terra que descia, 
arrastando tudo que estava em seu caminho, era imensurável. Tudo 
aconteceu muito rápido, quase instantaneamente. Eu só pensava que 
poderia ser o fim do mundo [...] Mesmo machucado, continuei trabalhando 
na parte logística das operações de busca e resgate que se sucederam, 
pois não conseguia ficar em casa sabendo que a cidade de Nova Friburgo 
estava precisando de toda força possível. Infelizmente, perdemos três 
amigos e companheiros de trabalho, que morreram cumprindo a nossa 
missão, tentando salvar vidas, mas temos certeza que esses companheiros 
são heróis, e que hoje são anjos a olhar por nós. (2011 apud CBMERJ, 
2011, [s.p]). 

 
   

Na operação de resgate dos três bombeiros soterrados constatou-se que 

debaixo de metros de entulho havia a possibilidade de encontrar sobreviventes. 

Graças ao trabalho dos homens do Grupamento de Busca e Salvamento (GBS) 

duas pessoas foram resgatadas com vida. Um pai, de 25 anos, e seu filho, de seis 

meses, permaneceram quinze horas sob os escombros até serem salvos (Figura 

22). (CBMERJ, 2011).  

 

                                                             
16

 Três cidades[...], 2011. Disponível em: 

<http://rogeriocabral.blogspot.com.br/2011_05_25_archive.html> Acesso em: 5 Abr. 2013. 
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  Figura 22: Salvamento do bebê de seis meses na Rua Cristina Ziede. 
                     Fonte: CBMERJ, 2011, [s.p.]. 
 

Esse fato deixou todos muito mais esperançosos, como disse o Cel. Loureiro, do 
GBS:  

 
 

Foi um trabalho exaustivo, mas esse resgate foi recompensador, com 
certeza o momento mais emocionante de toda essa missão. Sabemos que 
conforme o tempo vai passando, fica cada vez mais difícil achar 
sobreviventes em meio a essa tragédia, mas a esperança é o que nos 
move, e surpresas, como esta, podem acontecer. (CEL. LOUREIRO, 2011, 
apud CBMERJ, 2011, [s.p.]). 

 

 

As notícias dos desabamentos na região central de Nova Friburgo eram o 

prenúncio de uma tragédia.  A avalanche de lama provocada pelas chuvas foi 

destruindo casas, sem distinguir áreas rurais e urbanas, ricos e pobres, crianças, 

adultos, velhos e animais.  

Pedidos de socorro de todo o município e notícias de problemas ainda 

maiores vindos da região do Campo do Coelho, 3º distrito do município, chegavam a 

todo instante no Corpo de Bombeiros durante toda a madrugada. A cada ocorrência 

atendida, os Bombeiros e a Defesa Civil passavam a ter a dimensão do que estava 

ocorrendo. (COORDENADORIA REGIONAL DE DEFESA CIVIL, 2011).  

A madrugada do dia 12 de janeiro foi de desespero. A chuva que caíra até 

então, interrompeu o fornecimento de energia elétrica, água e o serviço de telefonia. 

Ninguém se comunicava mais, ouviam-se os barulhos dos deslizamentos, mas não 

era possível ver o que estava acontecendo por causa da falta de luz. Acredita-se 

que muitas famílias permaneceram dentro de suas casas por esse motivo, o que 
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pode ter as levado a sofrer diretamente com os deslizamentos. Decorrência da falta 

de informações sobre como agir em situações como esta. (CBMERJ, 2011). 

Ao amanhecer, o cenário começou a ser revelado. O que se via eram os 

morros descobertos, casas destruídas e pessoas pedindo socorro. Um verdadeiro 

cenário de guerra.   

A maioria dos bairros de Nova Friburgo foi atingida. Aqueles que somaram a 

maior parcela das ocorrências foram Córrego Dantas, Campo do Coelho, Duas 

Pedras, Conselheiro Paulino, Jardim Califórnia e Riograndina.   

O bairro Córrego Dantas, situado ás margens do curso d’água que dá nome 

ao bairro e entre dois morros, era o que registrava maior número de pedidos de 

socorro. A comunidade que fica dentro do distrito de Campo do Coelho foi a mais 

afetada, no município, pelos deslizamentos de terra. Muita gente dormia quando 

suas casas desabaram sob a força das águas carregadas de terra e entulho, sem 

dar, para muitos, qualquer chance de fuga. Famílias inteiras morreram soterradas 

em suas próprias casas. (CASTRO, 2011).  

Os deslizamentos e o transbordamento do córrego provocaram uma total 

devastação em Córrego Dantas. Menos de 20% das casas e indústrias que havia no 

local antes da tragédia permaneceram de pé (Figura 23 e 24). Muitos meios de 

comunicação se referem ao local como bairro fantasma, pois os moradores que não 

tiveram suas casas destruídas foram aconselhados, e alguns até obrigados, a deixá-

las por motivo de risco de futuros deslizamentos. (CASTRO, 2011).  

 

 

Figura 23: Uma das poucas casas do Córrego Dantas que resistiram aos 
deslizamentos. 

                          Fonte: CATELL, 2011, [s.p.].  
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             Figura 24: EBMA – Empresa Brasileira de Meio Ambiente destruída. 
             Fonte: Catell, 2011, [s.p.]. 

 

A rodovia estadual RJ-130, que liga Nova Friburgo à Teresópolis, passando 

por Córrego Dantas, registrou muitos deslizamentos e foi interditada, isolando 

parcialmente o local.  (COORDENADORIA REGIONAL DE DEFESA CIVIL, 2011). 

O dramático isolamento de vários locais e de parcelas da população, não só 

de Córrego Dantas, mas também de outros bairros mais atingidos, acabou 

prejudicando a chegada de socorro, de atendimento e de abastecimento 

necessários. Não havia como os bombeiros chegarem a algumas localidades. Foi 

um período de caos operacional na unidade do 6º Grupamento de Bombeiro Militar, 

pois não dispunha de viaturas suficientes para atender todos os chamados e ainda 

desobstruir as estradas. Esse foi um fator crítico, pois tinham muitas vítimas nesses 

locais, que eram na maioria das vezes a região rural do município, que tiveram que 

esperar para serem resgatadas17. 

Somente no dia 12, à noite, as equipes de resgate conseguiram chegar a 

algumas das áreas mais atingidas de Córrego Dantas. Era o primeiro contato dos 

bombeiros com o local. Até então não se sabia o que havia acontecido e o que ia ser 

encontrado. Um cenário de guerra era o que lhes esperava, muito pior do que 

imaginavam. Lá encontraram muita, lama, destruição, pessoas andando na rua sem 

saber o que fazer, desesperadas pedindo socorro e muitos corpos pelo chão. 

(QUAINO, 2012). 

No dia 12, por volta das 6h00, uma equipe de apoio do CBMERJ para ajudar 

nas operações chegou a Nova Friburgo. No mesmo dia foi montada uma sala de 

gerenciamento de crises, onde toda a região atingida foi dividida e um mapeamento 

                                                             
17 Ibidem. 
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das áreas isoladas para a procura de corpos e desabrigados foi elaborado. 

(COORDENADORIA REGIONAL DE DEFESA CIVIL, 2011). 

Para facilitar as operações de resgate dos bombeiros na localidade de 

Córrego Dantas, foi criado, em Campo do Coelho, um posto avançado de 

operações, subordinado ao 6º GBM. Diariamente havia uma reunião de trabalho no 

início do dia para dividir as equipes de busca e estabelecer os locais de atuação. Ao 

término do dia, outra reunião era realizada para a apresentação do relatório das 

missões e estabelecimento de novos objetivos18. 

 Graças ao mapeamento das áreas isoladas e ao posto avançado, no dia 14, 

os bombeiros conseguiram resgatar muitos moradores da região do Campo do 

Coelho. Com a ajuda de helicópteros, pois o acesso terrestre ainda não era possível, 

mais de 140 pessoas, que perderam suas casas foram retiradas do local, passando 

a fazer parte do quadro de desabrigados. Era só o começo do resgate, ainda havia 

pessoas para serem resgatadas e muitas desaparecidas.  (CARLYLE JR., 2011).  

Outro local muito atingido foi Conselheiro Paulino, segundo distrito de Nova 

Friburgo. Todos os anos, na mesma época de chuvas, esse distrito sofre com a 

enchente do Rio Bengalas. Sem a canalização totalmente pronta, o Rio transborda 

facilmente, atingindo grande parte do bairro, que fica às suas margens (Figura 25).     

 
 

 

Figura 25: Conselheiro Paulino depois que a água do Rio Bengalas abaixou. 
Fonte: Rocha, 2011, [s.p.].  

 
 

                                                             
18 Ibidem. 
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Na madrugada do dia 12 foi bem diferente. Além da enchente de sempre, 

Conselheiro Paulino registrou muitos deslizamentos, que foram responsáveis por um 

número alarmante de mortes. Muitas casas foram destruídas e muitas outras estão 

condenadas até hoje, mais de dois anos depois da catástrofe. Estão condenadas 

pois ainda há o risco de deslizamentos de terra e também de pedras enormes, 

localizadas no alto das montanhas, que estão perto de rolar em cima das 

comunidades que residem por ali.   

Com toda a tragédia ocorrida, e com danos humanos e materiais e prejuízos 

não recuperáveis com recursos do município, o governador do estado, Sérgio 

Cabral, decretou estado de calamidade pública no dia 14 de janeiro, permitindo 

dispensa de licitação e facilidades de contratação de pessoal para a reconstrução. 

(RJ: decretado [...], 201119;  EMOP, 2011). 

Os distritos de Campo do Coelho e Conselheiro Paulino foram os que tiveram 

o maior número de óbitos no município, apesar de muitos corpos serem encontrados 

também em outros distritos. Considerando todos esses danos humanos, o então 

prefeito de Nova Friburgo, Demerval Barbosa Moreira Neto, decretou no dia 16 de 

Janeiro luto oficial de 30 dias. Nesse mesmo dia o número de óbitos no município já 

era de 284. (SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, 2011). 

Muitas rodovias estaduais e federais de acesso à Nova Friburgo e à seus 

bairros, além da RJ-130, foram atingidas por deslizamentos bloqueando o tráfego. 

As rodovias RJ-148/ RJ-150/ RJ-142/ RJ-116/ RJ-242/ BR-040 e BR-116 também 

foram interditadas logo no início da madrugada. As saídas dos ônibus do Rio de 

Janeiro com destino a Nova Friburgo foram canceladas, pois a RJ-116, que liga 

Macuco a Itaboraí, passando por dentro do município de Nova Friburgo, estava 

totalmente interditada pelos deslizamentos nos kms 73 e 75 (figura 26), na 

localidade de Mury; 78, em Ipu; 88, em Furnas; e 92 no Vale do Tainá, todos em 

Nova Friburgo. (COORDENADORIA REGIONAL DE DEFESA CIVIL, 2011). 
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 RJ: decretado [...]. 2011. Disponível em: <http://esportes.terra.com.br/rumo-a-
2012/videos/0,,341775.html> Acesso em: 8 Abr 2013. 
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Figura 26: Deslizamento de terra no Km 75 da RJ- 116, em Mury. 
Fonte: Platonow, 2011, [s.p.].  

 
 

O sistema de saúde também foi afetado. Alguns dos hospitais também não 

tinham acesso. O Hospital São Lucas obteve uma parte destruída por pedras que 

rolaram da montanha que dá nome ao bairro em que está instalado, Duas Pedras. 

Toneladas de pedras atingiram as áreas da farmácia, onde uma pessoa morreu, da 

lavanderia e do pronto socorro da pediatria (figuras 27 e 28). O Hospital Municipal 

Raul Sertã foi atingido pela enchente, mas mesmo assim, recebeu vítimas e ficou 

lotado. (CASTRO, 2011). 

 

       

Figura 27: Pedras que atingiram o Hospital               Figura 28: Prédio da pediatria destruído pelas                  
Fonte: Botelho, 2012, [s.p.].                                   pedras. 
                                                                                Fonte: Imagens [...], 2011

20
, [s.p.]. 
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 Imagens [...]. 2011. Disponível em: <http://transparencianf.blogspot.com.br/2011/01/imagens-da-

tragedia-em-nova-friburgo-4.html> Acesso em: 08 Abr. 2013. 
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Para dar um apoio à população com atendimentos rápidos e desafogar o 

hospital, a Marinha do Brasil e o CBMERJ montaram dois hospitais de campanha. 

Um na Praça Dermeval Barbosa Moreira, e outro dentro do pátio da Prefeitura 

Municipal de Nova Friburgo, ambos no centro. O hospital situado na praça começou 

a funcionar no dia 14/01 e o outro abriu as portas no dia 15/01. Além dos 

procedimentos de urgência também eram realizados atendimentos da clínica 

médica, da clínica cirúrgica, da ortopedia, odontologia e da pediatria.  Os casos mais 

graves eram enviados aos hospitais do município ou até do Rio de Janeiro e Além 

Paraíba. No total foram realizados 3.905 atendimentos. (CBMERJ, 2011 e Marinha 

[...], 201121).  

As chuvas também afetaram o comércio do município. As lojas da região 

central foram alagadas destruindo grande parte de seus produtos. A consequência 

desse fato foi a falta de produtos alimentícios em Nova Friburgo. Por alguns dias, a 

população ficou sem consumir alimentos de grande importância na dieta diária do 

cidadão, como, por exemplo, a carne. Além da triste realidade de perda de imóveis e 

de entes queridos, grande parte da população ainda teve que enfrentar a fome. Num 

ato de desespero, o que se via nas ruas eram as pessoas pegando os produtos 

cheios de lama do chão, que os comerciantes jogavam fora (figura 29).  

 
 

 

Figura 29: Sobreviventes pegando produtos 
descartados por um supermercado no centro de 
Nova Friburgo. 
Fonte: RJ [...], 2011, [s.p.]

22
. 
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  Marinha [...]. 2011. Disponível em: <http://www.brasil.gov.br/noticias/arquivos/2011/01/25/marinha-
inicia-desmobilizacao-do-hospital-de-campanha-em-nova-friburgo> Acesso em: 06 Abr. 2013. 
22RJ [...], 2011. Disponível em: <http://noticias.terra.com.br/brasil/rj-sobreviventes-enfrentam-sede-

fome-e-desespero,b00944fa607da310VgnCLD200000bbcceb0aRCRD.html> Acesso em 07 Abr. 
2013. 
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Segundo dados da Secretaria Municipal de Assistência Social de Nova 

Friburgo, a tragédia ocorrida na madrugada do dia 12 de Janeiro deixou 513 imóveis 

totalmente destruídos e 4.070 parcialmente destruídos, que terão de ser demolidos. 

Com os imóveis destruídos 3.796 pessoas ficaram desabrigadas (949 famílias), e 

outras 4.528 ficaram desalojadas, sem poder voltar para suas casas por se 

localizaram em áreas de riscos.  Para alojar esses moradores foram criados abrigos 

em diferentes pontos da cidade. Até o dia 8 de Fevereiro a população contou com 69 

abrigos, após esse dia alguns foram fechados pelo fato de que algumas famílias 

receberam o aluguel social e deixaram os abrigos e outras foram para casas de 

parentes. (COORDENADORIA REGIONAL DE DEFESA CIVIL, 2011; SECRETARIA 

DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DE NOVA FRIBURGO, 2011). 

A solidariedade foi muito importante na ajuda às famílias que estavam nos 

abrigos. Assim que a mídia informou o ocorrido na região serrana do Estado do Rio 

de Janeiro, com ênfase de que Nova Friburgo teria sido o município mais afetado, 

muitas doações chegaram ao local. Segundo a Coordenadoria Regional de Defesa 

Civil (2011), as doações encaminhadas aos Grupamentos de Bombeiros do Estado 

chegaram a um total de 721.706 litros de água, 715.766 quilos de alimentos e 

384.460 quilos de roupas e artigos de higiene. As doações eram separadas 

conforme a necessidade de cada abrigo e encaminhada à eles. (COORDENADORIA 

REGIONAL DE DEFESA CIVIL, 2011). 

Outra grande ajuda veio dos muitos voluntários que tentaram de alguma 

forma fazer com que a tragédia fosse minimizada. Muitos moradores do local, de 

outras cidades e até de outros países, ajudaram desde a separação das doações 

arrecadadas, passando por todas as atividades no abrigo até a tarefa mais difícil, o 

resgate de corpos (figuras 30 e 31).    

Houve muita ajuda externa em todas as operações. Além dos muitos 

voluntários e doações que chegavam diariamente, muitas instituições estaduais e 

federais vieram para Nova Friburgo. Segundo o CBMERJ (2011) foram elas: 

 Marinha do Brasil (Hospital de Campanha, Helicópteros, Viaturas, 

Hospedagem de Equipes no Hotel de Transito e Pessoal de campo); 

 Exército Brasileiro (Apoio de Engenheiros do IME no mapeamento de 

áreas atingidas, Viaturas, Pessoal de campo); 
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 Força Aérea Brasileira; 

 Força Nacional de Segurança (Viaturas e Pessoal de campo), Polícia 

Rodoviária Federal (Helicópteros e Pessoal de campo); 

 Governo do Estado do Rio de Janeiro (Coordenação, Gerenciamento e 

Logística de todo o Evento, nas fases de socorro, assistência à População e 

reconstrução da cidade); 

 Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro (Helicópteros, Viaturas e 

Pessoal de Campo, Distribuição de Mantimentos, água e demais itens às 

populações afetadas); 

 Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro (Helicópteros, Viaturas e 

Pessoal de Campo, Distribuição de Mantimentos, água e demais itens às 

populações afetadas); 

 Corpo de Bombeiros de Santa Catarina (Pessoal de campo); 

 Prefeitura do Rio de Janeiro (Apoio no restabelecimento da 

normalidade, Máquinas e Equipamentos e Pessoal de Campo); 

 Prefeituras de Nova Friburgo, Macaé, Magé, Cachoeiras de Macacu, 

dentre outras; 

 DRM (Mapeamento de risco geológico); 

 Instituições Civis de Busca e Resgate, de Psicologia de Desastre e 

Clubes de Serviço.  

 

   

Figura 30: Voluntários entregando doações à      Figura 31: Voluntários descarregando doações  
desabrigados.                                                    do helicóptero da Marinha. 
Fonte: Ortiz, 2011, [s.p.].                                     Fonte: Oliveira, 2011, [s.p.]. 

 

 Ao todo foram 620 operações terrestres e 252 aéreas, totalizando 872 

operações de busca a sobreviventes e corpos. De acordo com o relatório de 
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operações de buscas à vítimas fatais do corpo de bombeiros, foram encontrados até 

o dia 23 de Fevereiro de 2011 um total de 427 corpos. Destes, 22 encontravam-se 

sem identificação no IML, o que não era um número definitivo. Outros 37 corpos não 

foram encontrados. Aos 24 dias de Fevereiro o Coronel BM Palência declarou que o 

processo de busca já poderia ser considerado como concluído. (COORDENADORIA 

REGIONAL DE DEFESA CIVIL, 2011). 

 Toda essa tragédia acarretou na instalação de uma crise em Nova Friburgo. A 

economia em geral foi fortemente abalada, atingindo, principalmente, o setor de 

turismo, uma das principais atividades econômicas do município.  
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5 A CRISE EM NOVA FRIBURGO, O TURISMO E SUA RECONSTRUÇÃO  

 

Nesse capítulo é apresentada a crise instalada no município de Nova Friburgo 

a partir do desastre ocorrido, sobretudo os danos para o turismo local. Também é 

relatada a pesquisa de quais medidas estratégicas de gestão de crises o governo 

municipal da cidade adotou, fazendo um paralelo com o modelo de gestão de crises 

proposto por Dwyer. Também são analisados quais dos pilares desse modelo foram 

contemplados pelas medidas tomadas pela Prefeitura de Nova Friburgo.  

 

5.1 INSTALAÇÃO DA CRISE 

 

O município teve a maior parte de seu território afetado. Pode-se dizer que 

todos os bairros, mesmo que indiretamente, sofreram algum tipo de dano. A tragédia 

ocorrida em Janeiro de 2011 que atingiu Nova Friburgo deixou cicatrizes fortes na 

economia local, fazendo o município entrar em crise.  

A economia baseada em atividades como turismo, indústrias de moda íntima, 

têxteis e metalúrgicas, flores de corte, olericultura e caprino cultura foi abalada por 

essa crise instalada no município. (PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA 

FRIBURGO, 2013).  

A indústria têxtil que chegou ao faturamento de R$ 140 milhões por ano e 

gerava 1.500 empregos diretos, teve nove empresas atingidas diretamente pela 

chuva e pelos deslizamentos e duas delas foram completamente destruídas. 

(INDÚSTRIAS [...], 28/01/2011).  

A indústria de moda íntima, polo muito importante de Nova Friburgo, 

responsável por 22% de toda produção nacional e um dos principais atrativos 

turísticos do município, sofreu indiretamente com o ocorrido. Apesar de não terem 

sido atingidas pelo desastre, as empresas sofreram com a falta de matéria prima, 

por conta de fornecedores friburguenses que foram atingidos, e também com a falta 

de mão de obra. Algumas perderam seus funcionários por falecimento e pelo êxodo 

de muitas famílias para outros locais em busca de segurança.  Além disso, 

revendedores e turistas raramente procuravam essas empresas, devido à falta de 
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informação da situação do município e também por medo. (SAYURI, 2013; A 

tragédia [...], 201123; Após tragédia [...], 201124).  

As fortes chuvas e os deslizamentos também afetaram a indústria metal 

mecânica, destruindo uma fábrica inteira e atingindo outras.   As fábricas, que são 

responsáveis por 40% da produção nacional de fechaduras e ferragens para 

construção civil, operavam no final do mês de janeiro de 2011 com apenas 45% da 

capacidade, acumulando perdas de produção e matéria-prima. (Indústrias [...], 

2011). 

O turismo, grande potencial de Nova Friburgo, foi fortemente afetado pelo 

desastre. Muitos atrativos turísticos e hotéis foram atingidos pelos deslizamentos de 

terra, prejudicando a oferta turística do município. Além do teleférico, que não tem 

previsão para voltar a funcionar, a praça do suspiro contava com outros atrativos 

destruídos. O Teatro Municipal foi atingido por um grande deslizamento que acabou 

destruindo todo seu anfiteatro. Esse também atingiu a Praça das Colônias, conjunto 

com dez salas destinadas às colônias que ajudaram a construir a história de Nova 

Friburgo, que ainda está fechada. (BONIN, 2011; SAYURI, 2013).  

Um grande atrativo do município, chamado Jardim do Nêgo, que é um espaço 

em área rural com grandes esculturas em formas de animais e pessoas feitas nos 

morros, teve algumas de suas estruturas destruídas, além de seu acesso ter ficado 

interditado.   

Famoso cartão postal de Nova Friburgo, a cachoeira conhecida como Véu 

das Noivas, não existi mais (figuras 32 e 33). A cascata artificial, que era resultado 

do excesso de água que jorrava do canal que a transportava para uma usina, teve 

seu fluxo interrompido devido a ocorrência de queda de barreiras que derrubaram 

sua tubulação. (CASTRO, 2011 b). 

Além dos atrativos turísticos comentados, alguns outros foram atingidos mas 

continuaram operando, como é o caso do Nova Friburgo Country Clube. (BONIN, 

2011; SAYURI, 2013).  

Além da oferta afetada, a demanda também sofreu grande consequência. 

Com as notícias do desastre sendo veiculadas por todos os meios de comunicação, 

turistas deixaram de pensar em Nova Friburgo como um destino. Os que já estavam 
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 A tragédia [...],2011. Disponível em: <http://opiniaoenoticia.com.br/brasil/a-tragedia-empresarial-em-
nova-friburgo/> Acesso em: 23 Maio 2013. 
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 Após tragédia [...], 2011. Disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/874877-apos-
tragedia-no-rio-friburgo-enfrenta-exodo-de-mao-de-obra.shtml> Acesso em: 23 Maio 2013. 
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com a viagem comprada, ligaram para cancelar as reservas, e os que tinham a 

intenção da viagem deixaram de ter. Com isso a taxa de ocupação dos hotéis e 

pousadas do município obteve uma queda considerável.  

 

            

Figuras 32 e 33: Véu das Noivas antes e depois do desastre de janeiro de 2011. 
Fonte: Castro, 2011 b [s.p.]. 

 

Segundo o Nova Friburgo Convention & Visitours Bureau - NFRC&VB (2010), 

o setor de turismo no município vinha apresentando números favoráveis ao seu 

crescimento e consolidação até 2010. Os meses que compõem a alta temporada de 

Nova Friburgo, assim como em toda a região turística da Serra Verde Imperial, são 

os que correspondem ao inverno. No ano de 2010, de acordo com o levantamento 

realizado pela Secretaria de Turismo de Nova Friburgo e pelo NFRC&VB, os meses 

de maio, junho, e julho apresentaram uma média na taxa de ocupação de 98%, 14% 

acima do registrado no mesmo período de 2009, como mostra a figura 34. (NOVA 

FRIBURGO CONVENTION & VISITORS BUREAU, 2010). 

No entanto, em 2011, devido ao desastre ocorrido, esse crescimento parou e 

obteve um decréscimo. Os meses de maio, junho e julho registraram uma taxa de 

ocupação nos hotéis e pousadas de Nova Friburgo de 59%, 75% e 63%, 

respectivamente, chegando a uma média de 65,6%. (NOVA FRIBURGO 

CONVENTION & VISITORS BUREAU, 2013). 



82 
 

Esses números, apesar de serem muito baixos para a época, já 

demonstraram uma leve recuperação do setor, pois no Carnaval de 2011, que 

ocorreu na primeira semana de Março, dois meses após a tragédia de janeiro, a taxa 

de ocupação do município foi de 47%. Em 2010 essa taxa foi de 90%. 

 

Período/ Ano 2008 2009 2010 2011 

Carnaval 90% 95% 90% 47% 

média dos 
meses de maio, 

junho e julho 

69% 84% 98% 65,60% 

               
Figura 34: Taxa de ocupação de Nova Friburgo de 2008 a 2011. 
Fonte: Elaboração própria a partir de dados fornecidos pelo Nova 
Friburgo Convention & Visitours Bureau, 2013. 
 

 

Através dos dados apresentados é possível duas análises. A primeira a de 

que o carnaval apresentou, durantes os anos que antecedem o desastre de janeiro 

de 2011, taxa de ocupação maior ou muito próxima às taxas dos meses que 

correspondem ao inverno, consolidando a data também como alta temporada em 

Nova Friburgo.  A segunda análise é a de que o turismo no município foi muito 

afetado pelo desastre. O setor que vinha obtendo um crescimento, além de tê-lo 

interrompido registrou demanda muito pequena em comparação aos anos 

anteriores.  

Esse cenário é difícil de ser revertido de acordo com a teoria de Dwyer 

(2005), debatida no segundo capítulo desse trabalho, de que a segurança é o 

principal determinante na escolha do destino por um turista. Se o destino apresenta 

algum tipo de perigo, ou, a mídia diz que apresenta e enfatiza essa ideia, o 

consumidor adia a vigem. É a chamada demanda adiada de Beni (1997), também 

exposta no segundo capítulo, o turista adia a viagem, assim que o destino se 

recuperar e apresentar segurança ele vai realizá-la. Por isso a importância da gestão 

da crise. 
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5.2 GESTÃO DA CRISE EM NOVA FRIBURGO 

 

Essa seção apresenta um diagnóstico das ações tomadas pela Prefeitura de 

Nova Friburgo para a gestão da crise provocada pelo desastre ocorrido no município 

em janeiro de 2011. Para tal, foram realizadas duas entrevistas estruturadas: uma 

com o Vereador Professor Pierre, que foi relator da Comissão Parlamentar de 

Inquérito - CPI da tragédia (apêndice A), e outra com o proprietário do Hotel 

Sanjaya, José Leonardo Mattos da Silva (apêndice B).  A realização dessa primeira 

parte da metodologia constituiu-se um desafio. Houve muita dificuldade em marcar 

entrevistas com o poder público e com o trade turístico local.  

Também foi realizada uma análise documental das Atas das Assembleias da 

Câmara dos Vereadores do Município de Nova Friburgo, relativas ao período de 

janeiro de 2011 a dezembro de 2011.  

Os conteúdos obtidos nas entrevistas foram examinados à luz do preconizado 

no diagnóstico das ações com base no modelo de gestão reativa da crise proposto 

por Dwyer (2005), que possui seis pilares de ações estratégicas para a reconstrução 

do turismo local. São eles: restaurar a infraestrutura pública, restaurar o governo e a 

administração civil, estimular a economia local – prover assistência econômica e 

financeira à indústria do turismo, criar novas oportunidades turísticas, promover 

intensiva campanha de marketing e prevenção a futuros desastres. Cada uma das 

subseções a seguir enfoca um pilar do modelo de Dwyer (2005). 

 

5.2.1 Restaurar a infraestrutura pública 

 

O primeiro pilar de Dwyer, como visto no segundo capítulo, enfoca a 

necessidade de restaurar a infraestrutura pública local para que a atividade turística 

se reestabeleça, uma vez que o turismo depende do bom funcionamento de toda a 

comunidade. 

As primeiras ações do governo municipal foram de recuperação da 

infraestrutura pública, para se retomar as atividades dos diversos setores de Nova 

Friburgo. Começando pela limpeza das ruas, já a partir do dia 12 de janeiro, a 

Companhia Municipal de Limpeza Urbana do Rio de Janeiro – Comlurb retirava mais 

de 800 toneladas de lama, lixo e entulho, por dia, das ruas. No dia 18 de janeiro, já 
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era possível a abertura de boa parte do comércio local devido á limpeza realizada. 

(Nova Friburgo [...], 201125).  

Apenas um dia após a tragédia, no dia 13 de janeiro, os serviços de telefonia 

celular já estavam funcionando, e os de telefonia fixa voltaram a funcionar para 70% 

dos usuários. Os serviços de água e luz foram mais complicados de restabelecer, 

porém, no dia 15 de janeiro a Águas de Nova Friburgo informou que 65% do 

abastecimento de água do município já estavam restabelecidos.  Após quatro dias 

sem luz, desde o dia 11 de janeiro, no dia 14, 70% do fornecimento de energia 

voltou a funcionar, mas ainda havia distritos e bairros inteiros no escuro. (Empresa 

[...], 201126; Serviços [...], 201127).  

Passada a fase emergencial, as pessoas que estavam nos 69 abrigos do 

município começaram a receber o Aluguel Social, que é um benefício temporário 

destinado a atender as necessidades de famílias que residem em áreas de risco ou 

são desabrigadas em razão de vulnerabilidade temporário ou calamidade pública. 

Através desse benefício muitas famílias puderam sair dos abrigos. Terrenos para a 

construção de moradias também foram analisados, e no dia 12 de janeiro de 2012, a 

empresa Odebrecht Infraestrutura, através do governo do estado, iniciou as obras. 

Em 28 de maio de 2013 foram entregues as primeiras 50 casas. (SECRETARIA DE 

ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS, 2013; RANGEL, 

213).   

Obras de acessibilidade também foram previstas. A RJ-116, de entrada à 

Nova Friburgo, obteve muitas ocorrências de deslizamentos que acabaram 

interditando a estrada e impedindo a entrada de turistas no município. A partir do dia 

13 de janeiro de 2011 ela já estava liberada no sistema de pare e siga, e as obras de 

recuperação da rodovia começaram a dar inicio.  

De acordo com o Vereador Professor Pierre, as ações para restaurar a 

infraestrutura pública foram muito pontuais. Apesar de ter havido limpeza e  

recuperação de ruas, praças, pontos de ônibus e orelhões foi muito pouco perto do 
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28 Maio 2013.  

 



85 
 

que precisava ser feito para o município voltar a ser o que era. Além de serem obras 

pontuais não aconteceram na totalidade dos bairros, muitas ruas, principalmente as 

mais afastadas do centro, não foram recuperadas até 2013 e não há previsão para 

que isso ocorra. Segundo o vereador, obras mais significativas para a restauração 

da infraestrutura pública não aconteceram porque Nova Friburgo padece de um 

planejamento. Não havia recursos financeiros para obras maiores, pois o que tinha 

não foi gerido da maneira correta e o que o Governo Federal dispõe para cidades 

atingidas por desastres naturais a prefeitura não conseguiu arrecadar por falta de 

um projeto de obras. Em entrevista o vereador afirmou: 

 
 

Não vi nenhuma política de direcionamento do poder executivo pra 
organizar a cidade em torno de um processo de reconstrução, pra captar 
dinheiro. Não tem! Não tem projeto! E o orçamento de Nova Friburgo, não é 
de agora é de anos, padece de planejamento. Então o que Nova Friburgo 
sofreu em termos de desorganização por conta de uma tragédia climática, 
nada mais nada menos foi do que uma eclosão de um processo de 
desorganização que já vem em torno de 20 anos na cidade. Então, não 
existe planejamento em Nova Friburgo. Ações mesmo, concretas, 
organizadas, nós não vimos nenhuma com êxito e com cabeça pensada. 
Foram situações pontuais, obras do governo do estado em alguns setores. 

 
 

As situações pontuais citadas acima foram obras emergenciais de contenção 

de encostas, as quais o governo do estado iniciou meses após a tragédia de janeiro 

e que ainda não foram concluídas. Mesmo após dois anos e meio do desastre os 

morros continuam descascados, dando a sensação de que falta apenas uma chuva 

para terminar de cair o que restou, passando ainda a imagem de local perigoso.  

Apesar de haver muitos trabalhos interminados e falta de projetos de obras 

para a recuperação total da infraestrutura de Nova Friburgo, pode-se considerar que 

esse primeiro pilar do modelo de Dwyer foi contemplado com algumas medidas 

tomadas pelo governo municipal, sobretudo no que diz respeito à limpeza e 

comunicação.  

 

5.2.2 Restaurar o governo e a administração civil – cooperação e comunicação 

 

Nesse pilar, Dwyer (2005) enfoca a necessidade da cooperação entre o trade 

turístico e o governo municipal para que o turismo local volte a ser restabelecido. 

Também é destacada a importância da comunicação entre eles, a população e 

turistas e a necessidade da adoção, por parte das autoridades, de uma política de 
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divulgação honesta sobre o que ocorreu no local e prover detalhes do que está 

sendo para acabar com a crise instalada.    

Com relação à comunicação entre os setores do governo municipal de Nova 

Friburgo, foi percebido durante a entrevista com o Vereador Professor Pierre que há 

falhas e desencontros de informações. Segundo o vereador, não estão bem 

definidos os papéis de cada um desses setores na gestão do município, 

principalmente em situações de crises, para ele “porque tudo era uma confusão”. 

Com a falta de comunicação, faltaram informações e ações importantes para que 

fosse criada uma estratégia de ação para a reconstrução do município. Esse fato 

abriu portas para que houvesse erros em contratos com empresas que fariam a 

limpeza das ruas e obras de reconstrução em todos os setores. Segundo o Vereador 

Professor Pierre, a prefeitura sequer conhecia a lei do governo federal que regula o 

sistema nacional de tragédias, e perdeu dinheiro para a reconstrução. Os recursos 

repassados através dessa lei pelo governo federal são para limpeza e para 

emergências. Não sabendo disso, o prefeito em exercício na época foi afastado do 

governo em novembro de 2011 por contratar empresas para a realização de obras 

que nunca existiram com esses recursos. Além disso, foi acusado de desvio de 

verba. 

Em relação à comunicação do governo com a população, houve um pequeno 

avanço. Constam na ata da assembleia da Câmara dos vereadores de Nova 

Friburgo, do dia 1 de março de 2011, indicações de reuniões itinerantes em bairros 

atingidos pela tragédia para a discussão de necessidades e melhorias dos mesmos. 

Segundo o Vereador Professor Pierre, esse processo foi muito embrionário. Essas 

reuniões só começaram a acontecer de fato em 2012 e não rendeu o esperado. 

Para o vereador esse processo de ouvir a população é muito complexo, pois quando 

ouviam uma comunidade não eram necessidades coletivas, os moradores pediam 

para que necessidades pessoais fossem atendidas. Em entrevista disse que as 

reuniões não funcionavam porque “era uma demanda particular, falava do bairro 

genericamente, mas na hora da demanda é a minha casa. Então não avança pra 

uma política regional.” O legislativo não possui poder para realizar ações imediatas 

como era pedido nessas reuniões, e a população não entendia. 

Apesar de ter acontecido essas reuniões, faltou, em muitos casos, passar 

informações para a população. A câmara ouvia as necessidades e repassava ao 

executivo, mas o que era decidido não era repassado à população. 
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O município avançou na questão da aliança entre o setor público e o privado. 

Por uma proposta legislativa foi criado o Conselho de Desenvolvimento de Nova 

Friburgo – CODENF, que tem como finalidade propor ao governo municipal políticas 

de desenvolvimento socioeconômico. O conselho possui caráter deliberativo e 

consultivo e suas atribuições são exercidas em parceria com entidades da 

sociedade civil e poder público. O CODENF é formado por membros voluntários 

distribuídos em 13 câmaras técnicas. São elas: agronegócios, responsabilidade 

social e esportes; jovens empreendedores; educação e cultura; saúde; marketing; 

indústria; infraestrutura; captação de recursos e atração de investimentos; turismo; 

micro e pequenas empresas; segurança, justiça e cidadania; e construção imobiliário 

civil. (CODENF, 2013).   

Para o Vereador Professor Pierre o CODENF apresentou grande avanço 

desde sua criação, porém, para que esse avanço se torne desenvolvimento para 

Nova Friburgo é necessário que haja mais comunicação entre o poder público e o 

conselho. Segundo ele “o CODENF é muito importante mas precisa ter uma 

articulação melhor entre o legislativo, o CODENF e o executivo”. Sem essa 

articulação fica impossível, na maioria das vezes, o conhecimento de projetos e 

ações que estão sendo realizadas pelas três partes citadas, o que resulta em 

desencontros. Isso acaba trazendo consequências negativas para o município, o 

vereador afirmou que “agora no final de ano, o comércio de Friburgo estava fechado, 

o comerciante foi fazer turismo! E tinha turista na cidade”.  Afirmou ainda que não vê 

um grande interesse nos empresários de Friburgo em se envolverem em certos 

projetos.  

O município apresentou grande falha na comunicação entre os setores da 

sociedade e, sobretudo, dentro do próprio governo, trazendo sérias consequências 

para o crescimento local devido à falta de troca de informações importantes. Apesar 

desse fato, pode-se considerar que o segundo pilar do modelo de Dwyer também foi 

contemplado, mesmo que incompleto, por medidas tomadas pelo governo de Nova 

Friburgo. Essas medidas são a criação de câmaras itinerantes, que mesmo não 

gerando os resultados esperados, foram ações estratégicas previstas nesse pilar, e 

a criação de uma aliança entre os setores público e privado, o CODENF. 

5.2.3 Estimular a economia local – prover assistência econômica e financeira à 

indústria do turismo 

 



88 
 

O terceiro pilar enfatiza a necessidade, por parte do governo local, de prover 

assistência econômico-financeira para a indústria do turismo, através de medidas 

que estimulem a atividade econômica de todos os setores e que aumentem a 

liquidez das empresas. Dwyer ainda afirma que é necessário que o governo trabalhe 

próximo ao trade turístico para que a recuperação não fique limitada quando a crise 

passar.  

Nova Friburgo adotou medidas para aumentar a liquidez das empresas. 

Segundo o Vereador Professor Pierre, houve uma anistia de impostos, como o IPTU 

e o ISS, e também um perdão de juros de quem estava com o pagamento desses 

impostos atrasado.  

Já o proprietário do Hotel Sanjaya, José Leonardo Mattos da Silva, discorreu 

em entrevista que não houve nenhuma política de incentivo ao turismo. Segundo 

ele, o que foi oferecido foram apenas empréstimos a juros menores pelo BNDES.  

Para o empresário essa medida não resolveu o problema das empresas, apenas 

postergou o fôlego das mesmas, pois como a demanda turística do município ainda 

não voltou ao normal, muitos empresários não estão tendo como pagar estes 

empréstimos. 

Na ata da assembleia do dia 20 de janeiro de 2011 da câmara dos 

vereadores, consta um projeto do executivo autorizando a criação do fundo de 

combate a situação de emergência e/ou calamidade pública. Esse fundo contaria 

com recursos financeiros reservados para a reconstrução econômica do município 

frente a uma crise, provendo assistência à indústria do turismo. Quando perguntado, 

em entrevista, sobre esse fundo, o Vereador Professor Pierre proferiu que ele foi 

criado e que consta no orçamento da cidade mas não foi implementado porque não 

está em consonância com o plano nacional. Faltou um estudo maior sobre o assunto 

e sobre como fazer um projeto desses, para o vereador, Nova Friburgo além de não 

fazer projetos não sabe fazê-los. 

Diferentemente dos dois primeiros pilares, esse terceiro não pode ser 

considerado como contemplado pelo governo do município. Segundo os dados 

obtidos através das entrevistas realizadas com o Vereador Professor Pierre e com o 

proprietário do Hotel Sanjaya, não houve nenhuma assistência econômico- 

financeira à indústria do turismo, por parte do governo municipal, de modo a 

estimular a atividade. A anistia de impostos e oferecimento de empréstimos a juros 

menores apenas postergaram o problema. Uma política de incentivo deveria ter sido 
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colocada em prática, estimulando os empresários a enfrentarem a crise e a saírem 

dela melhor do que estavam antes. Além disso, não houve uma proximidade do 

governo com o trade turístico, medida estratégica presente nesse terceiro pilar de 

Dwyer. 

  

5.2.4 Criar novas oportunidades turísticas 

 

Esse pilar de Dwyer enfoca a possibilidade de criar novas oportunidades 

turísticas a partir de crises envolvendo desastres. Com a necessidade de reerguer a 

oferta turística após um desastre, ela pode ser reformada e melhorar a qualidade de 

seu negócio, ou até mesmo ser reformulada, apresentando um novo produto ou 

serviço.  

O proprietário do Hotel Sanjaya, José Leonardo Mattos da Silva afirmou em 

entrevista que Nova Friburgo pode criar oportunidades de várias maneiras a partir do 

desastre ocorrido em janeiro de 2011. Segundo ele a primeira oportunidade veio 

logo nos primeiros dias após a catástrofe, mas que o município não soube aproveitá-

la. A taxa de ocupação obtida pelos hotéis nos primeiros dias após o desastre veio 

através de jornalistas que foram cobrir a tragédia, voluntários de fora do município e 

funcionários de empresas que fariam algum tipo de serviço na reconstrução de Nova 

Friburgo. Para o empresário “foi o ápice do turismo de negócios. Esta foi a primeira 

oportunidade. Depois o pessoal acomodou e a política aqui descambou” . 

Com a tragédia a imagem de Nova Friburgo ficou abalada pela constante 

aparição na mídia da destruição ocorrida no local. Segundo o Vereador Professor 

Pierre: 

  

Infelizmente a mídia colabora com uma imagem negativa da cidade, e não 
foi só na tragédia [...] Toda vez que tem tragédia no estado do Rio de 
Janeiro Nova Friburgo é vinculada, mesmo que não tenha caído um pingo 
d’água aqui. [...] Caiu numa visão no país, e está até hoje com essa marca. 
Há um dano à imagem da cidade imenso.  

 
  

Para José Leonardo, dessa imagem negativa poderia surgir outra 

oportunidade para o turismo. Segundo ele “tínhamos nosso nome na mídia, 

podíamos ter feito desse limão uma limonada”. A recuperação e superação do 

município poderia ter sido toda noticiada, mostrando às pessoas de fora o que 

estava sendo feito no local ao invés de não deixar sair da memória dos turistas em 
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potencial a imagem de destruição e insegurança. Para o proprietário isso já deveria 

ter sido feito, que “agora o trabalho será maior, mas ainda há tempo”.  

O Vereador Professor Pierre acrescenta ainda que a tragédia poderia ter sido 

um impulso para a criação de uma identidade para Nova Friburgo. Segundo ele as 

cidades que passam por situações de crises criam identidades:  

 
 

Friburgo não tem rosto! Ninguém define o rosto de Friburgo! É uma 
identidade, Blumenau tem uma identidade. As cidades que saíram de 
situações difíceis criaram identidades para elas. Nós perdemos a identidade 
e até hoje procuramos. Hoje a identidade de Friburgo é o desastre. 

  
 

Nesse trecho o vereador cita a cidade de Blumenau porque esta enviou seu 

prefeito à Nova Friburgo para mostrar e explicar as medidas tomadas pelo governo 

municipal de lá para acabar com a crise instalada após o desastre de 2008. 

Nenhuma delas foi implantada pelo governo de Nova Friburgo, segundo o Vereador 

Professor Pierre. 

Igualmente ao terceiro pilar, esse também não pode ser considerado 

contemplado por ações tomadas pela Prefeitura de Nova Friburgo. Apesar do 

desastre ocorrido em janeiro de 2011 ter apresentado caminhos para novas 

oportunidades no turismo, como comentado por José Leonardo Mattos da Silva e 

pelo Vereador Professor Pierre, nada foi feito para que isso se concretizasse. A 

oferta turística do município não foi reformada, muito menos reformulada.  

 

5.2.5 Promover intensiva campanha de marketing  

 

O quinto pilar de Dwyer disserta sobre a necessidade de uma intensiva 

campanha de marketing para que os números do turismo em destinos atingidos por 

desastres voltem a crescer. A campanha deve ser eficiente para mudar a percepção 

dos turistas de um local inseguro para um local que forneça segurança e satisfação. 

Também deve ser realizada se a estratégia do quarto pilar de Dwyer for colocado 

em prática pelo destino turístico, reformulação da oferta e novos produtos 

necessitam de campanhas de marketing.  

Nova Friburgo não apresentou medidas estratégicas em relação ao 

marketing. Nas atas das assembleias da câmara dos vereadores não foram 
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encontrados nenhum projeto do executivo nem indicações da câmara para 

campanhas de marketing.  

Em entrevista, José Leonardo Mattos da Silva, quando perguntado sobre esse 

assunto afirmou que ainda não houve nenhuma medida com relação ao marketing 

do município. Segundo o empresário: 

 
 

Falta uma assessoria de imprensa por parte dos governos para que as 
notícias de chuvas sejam menos dramáticas. Até hoje quando chove as 
imagens de 2011 vêm ao ar. Precisamos falar mais e melhor de nossa 
cidade e região [...] Precisamos dar mais valor a nossa Nova Friburgo e 
divulgar isso. 

 

O marketing que houve foi negativo, vindo das mídias que noticiavam a todo 

instante imagens do município destruído. Sempre que ocorre algum evento adverso 

em outro local a noticia é vinculada também à região serrana como um todo. O 

Vereador Professor Pierre proferiu em entrevista que houve uma chuva em Xerém e 

Petrópolis no início de 2013 que foi noticiado em jornal que havia desabrigados em 

Nova Friburgo, mesmo sem ter chovido no município. Segundo ele isso não ocorreu 

e ninguém ficou desabrigado: “Não havia! Toda vez que tem tragédia no estado do 

Rio de Janeiro Nova Friburgo é vinculada, mesmo que não tenha caído um pingo 

d’água aqui”.  

Além de não ter havido intensiva campanha de marketing para que os 

números do turismo voltassem a crescer, não houve nenhuma iniciativa para apagar 

a imagem negativa que passou a fazer parte de Nova Friburgo após o desastre de 

janeiro de 2011. Portanto, o quinto pilar do modelo de Dwyer foi mais um entre os 

seis que não pode ser considerado contemplado pelo governo de Nova Friburgo, já 

que nenhuma ação voltada para o marketing do município foi tomada.  

 

5.2.6 Prevenção a futuros desastres 

 

O último pilar de Dwyer enfatiza a ideia de que prevenir é melhor do que 

remediar. Essa prevenção engloba desde a conscientização e educação da 

população até as medidas mais efetivamente preventivas, como a criação de planos 

de gestão de crises e implantação de sistemas de alerta. 
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Consta na ata da assembleia do dia 03 de fevereiro de 2011 da câmara dos 

vereadores de Nova Friburgo uma indicação de projeto de lei para a criação do 

Programa de Prevenção à Catástrofes do município. Quando perguntando sobre 

esse programa, o Vereador Professor Pierre afirmou que só foi proposta e que nem 

chegou ao legislativo. Segundo o vereador “na verdade houve ações desarticuladas, 

isoladas e pontuais, que foram chamadas de plano de gestão riscos. Mas não tem 

esse plano organizado”. 

Uma das ações pontuais citadas, mas que foi realizada pelo governo do 

estado em parceria com o INEA, foi o mapeamento de áreas de risco. Geólogos 

foram à Nova Friburgo e estudaram as áreas onde ocorreram deslizamentos e 

inundações para a verificação de possibilidade de futuras novas ocorrências. O 

município foi mapeado e houve restrições totais e parciais de ocupação. (INEA, 

2013). A defesa civil do município também fez vistoria em imóveis de localidade 

consideradas de risco e condenou alguns, marcando com tinta vermelha aqueles 

que seriam demolidos. No final de janeiro de 2011 esses imóveis começaram a ser 

demolidos. (Friburgo [...], 201128). 

Outra ação realizada no município foi a implantação de sirenes de alerta nos 

bairros onde há o risco de ocorrerem tragédias em caso de desastres como o último 

ocorrido no local. Com recurso do governo do estado, 38 sirenes começaram a ser 

instaladas no final do ano 201. Em caso de acionamento das mesmas a população é 

orientada a sair de casa e ir para um ponto de apoio pré-determinado. (FREITAS, 

2011). 

Para que esse processo de deslocamento da população em caso de 

emergência funcione a Defesa Civil de Nova Friburgo educa e conscientiza a 

população de áreas de riscos. Para isso, são realizados simulados de evacuação 

dessas áreas. A Defesa Civil avisa o dia que será feito o teste e no dia marcado as 

sirenes são acionadas, a partir daí a população deve agir exatamente como agiria 

em caso de desastres, pegar apenas os documentos, deixar suas casas e seguir 

para o ponto de apoio. Uma série de palestras sobre prevenção também fazem parte 

das ações da defesa civil do município para que as pessoas se conscientizem de 

que há o risco e que elas necessitam saber como agir para que nada de ruim 

                                                             
28

 Friburgo [...]. 2011. Disponível em: <http://odia.ig.com.br/portal/rio/friburgo-come%C3%A7a-a-

demolir-casas-em-%C3%A1reas-de-risco-1.284475> Acesso em: 11 Jun 2013. 
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aconteça. As palestras são realizadas nos próprios bairros, geralmente em escolas 

municipais. (PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO, 2013 b). 

A defesa civil também criou um quadro de interpretação dos estágios de 

alerta de chuvas (figura 35) para que a população saiba como agir em cada um dos 

alertas, que quando são decretados são divulgados através de programas de rádio, 

de televisão e por mensagens enviadas via celular. 

 

 

Figura 35: Estágios de alerta de chuvas. 
Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO, 2013 b [s.p.]. 

 
 

Segundo o Vereador Professor Pierre a defesa civil foi o setor do governo 

municipal que mais desenvolveu essa questão da prevenção em Nova Friburgo, pelo 

fato de terem sido tomadas medidas de educação e conscientização da população. 

Porém, acrescenta que o município precisa desenvolver muito esse assunto, e que 

infelizmente não existe um planejamento para a gestão de desastres porque a 

política de gestão do município é reativa. Segundo o vereador “não é só nos 

desastres, a política brasileira é reativa, Que político investe na área de 

infraestrutura de baixo da terra? Nenhum! Porque não aparece!” Acrescenta ainda 

que “as tragédias são muitas vezes utilizadas como mecanismos para se conseguir 

dinheiro fácil a partir de contratos emergenciais”. Investir em prevenção não 

possibilita a isenção de licitação para contratos, diferentemente de situações de 

emergência. 
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Tal fato afirma a ideia discutida no segundo capítulo desse trabalho, que diz 

que a gestão reativa é a preferida pelos governos de locais atingidos por desastres, 

pois ações de prevenção são os desastres que não aconteceram, não deixando 

visível à população que o governo faz investimentos, além do fato da facilidade da 

isenção de licitações para contratos em situações de emergência. 

Nova Friburgo, assim como toda a região serrana do estado do Rio de Janeiro 

e muitas cidades do país, possui vulnerabilidade à desastres naturais, dessa forma, 

esse sexto e último pilar do modelo de Dwyer, apesar de ter sido considerado 

contemplado pelas ações do governo municipal, deveria ser mais levado à serio, 

para que próximos eventos adversos não signifiquem tantas perdas estruturais, 

econômicas e, principalmente humanas, como em janeiro de 2011.      
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A maior frequência e intensidade dos desastres, causadores de crises em 

locais que atingem, com destaque para destinos turísticos, está fazendo com que a 

gestão de crises se modifique, aos poucos, deixando de ser uma política de reação 

para uma política de prevenção. Apesar disso, é possível observar que ainda há 

muito a ser discutido e desenvolvido nessa área para que as consequências dos 

eventos adversos deixem de ser tão danosas para a sociedade. Mesmo que haja 

discursos de políticas de gestão proativa de crises, ainda há princípios e práticas de 

gestão reativa.   

Foi possível verificar no trabalho desenvolvido, que apenas 6,2 % das cidades 

brasileiras estão preparadas para enfrentar situações de crises provocadas por 

desastres naturais. Integrando a porcentagem de municípios que não estão 

preparados para enfrentar essas situações encontra-se Nova Friburgo. A partir daí, 

buscou-se neste estudo identificar a política de gestão adotada pelo governo 

municipal de Nova Friburgo frente ao desastre natural ocorrido em janeiro de 2011, e 

verificar se essa se encaixa ao modelo de gestão de crise proposto por Dwyer. 

Tal identificação constituiu um desafio, na medida em que a burocracia 

impediu o acesso a informações importantes e postergou ao máximo o contato com 

as atas das assembleias da câmara dos vereadores. Também houve muita 

dificuldade na obtenção de dados estatísticos a respeito da atividade turística, uma 

vez que órgãos municipais de Nova Friburgo, ligados ao turismo, não possuem 

esses dados.   

Após a análise das atas das assembleias da Câmara dos Vereadores de 

Nova Friburgo, relativas ao período de janeiro de 2011 a dezembro de 2011, foi 

possível observar que não houve nenhuma discussão para colocar em prática um 

gerenciamento de crise. O que consta nas atas são indicações ao executivo de 

ações isoladas, a maioria de recuperação de ruas.   

Com as entrevistas realizadas com o Vereador Professor Pierre e com José 

Leonardo Mattos da Silva, proprietário do Hotel Sanjaya, observou-se que houve 

ações pontuais para a recuperação do município, realizadas pelo governo municipal 

em parceria com o governo estadual. Ações essas que não abrangeram estratégias 

diretas para a recuperação e desenvolvimento do turismo local.  
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Pode-se concluir, através da análise das entrevistas e das atas das 

assembleias da câmara dos vereadores, que o governo municipal de Nova Friburgo 

apresentou ineficiência na adoção de medidas estratégicas para gerir a crise 

instalada no município de acordo com o modelo de gestão proposto por Dwyer. As 

ações colocadas em prática, como dito, foram emergenciais e insuficientes, 

deixando todos os pilares do modelo em questão incompletos. Sendo assim, 

aqueles que contaram com alguma medida tomada pelo governo municipal foram 

considerados contemplados.   

A partir desse fato, identificou-se que a gestão do município contemplou três, 

apesar de incompletos, dos seis pilares a serem seguidos do modelo de Dwyer. 

Foram eles: restaurar a infraestrutura pública, restaurar a administração civil e 

prevenir o meio ambiente de novas catástrofes. Com base nesses três pilares, pode-

se afirmar que ainda há muito a ser feito para que as ações realizadas os 

contemplassem de maneira adequada, sobretudo o que enfoca a administração civil. 

A comunicação entre os setores do governo é muito falha, prescindindo de uma 

articulação entre eles para que as ações sejam tomadas num consenso e projetos 

de governo sejam criados. 

Os outros três pilares, estimular a economia local e prover assistência 

econômico-financeira para a indústria do turismo, promover intensiva campanha de 

marketing e criar novas oportunidades para o turismo, não obtiveram nenhuma ação, 

e por isso não foram considerados como pilares contemplados pelo governo 

municipal. Sendo assim, foi possível observar que não houve uma preocupação, por 

parte do governo, com a recuperação do turismo, visto que esses três pilares podem 

ser vistos como chave nessa questão. A atratividade de um destino turístico 

depende muito do que é oferecido por ele e pela imagem que se tem do mesmo. 

Nova Friburgo não considerou esse fato e não adotou uma política de reestruturação 

de sua oferta e imagem, deixando a imagem de local perigoso e destruído presente 

na memória de todos. Pode-se concluir através dessa observação que o setor de 

turismo não é uma prioridade do governo municipal de Nova Friburgo. 

Com base neste trabalho foi possível diagnosticar a emergencial necessidade 

de estudos de gestão reativa de crises por parte do poder público do município que 

permitam uma eficiente recuperação do município frente a situações de desastres. 

Além disso, é justificável sugerir que seja realizada a mudança de política a ser 

adotada nessas situações, de gestão reativa de crise para a gestão proativa. 
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Desastres frequentes quebram muito o crescimento e desenvolvimento de setores, 

principalmente o turismo. Impedir que esses aconteçam ou diminuam seus impactos 

contribui muito nessa questão. Assim, a política preventiva pode ser posta em 

prática com vistas a permitir o melhor aproveitamento do potencial turístico de Nova 

Friburgo.     
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APÊNDICE A - Entrevista com o Vereador Professor Pierre, relator da CPI da 

tragédia. 

 

1. O que foi a CPI da tragédia? 

2. O que foi discutido para a melhora da infraestrutura da cidade? 

3. Quais foram os setores da economia mais afetados pela tragédia?     

4. Chegou-se a um número absoluto de perdas em reais? 

5. O que é o Fundo de Desenvolvimento de Nova Friburgo? 

6. Houve alguma política de isenção de impostos? 

7. O que foi o projeto  “Serra Carioca”? Ele foi colocado em prática? 

8. Estava bem definida a função de cada esfera do governo pra reconstrução da 

cidade? 

9. Nas atas da Câmara consta a criação de audiências públicas, isso de fato 

ocorreu? 

10. Como anda a construção de moradias? 

11. Houve alguma parceria entre o setor público e privado? Foi aí que o Codenf 

foi criado? 

12. Houve algum tipo de estudo sobre gestão de desastres?  

13. O que foi discutido na visita do prefeito de Blumenau à cidade? 

14. Plano Municipal de Contenção de Riscos, esse Plano existe mesmo? 

15. Houve algum interesse ou discussão para a prevenção de futuros desastres? 
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APÊNDICE B - Entrevista com José Leonardo Mattos da Silva, proprietário do 

Hotel Sanjaya 

 

1. A tragédia afetou a chegada de turistas?  

2. Houve algum incentivo por parte do governo municipal ou estadual? 

3. Houve alguma campanha de marketing? 

4. O turismo de Friburgo pode tirou alguma oportunidade da tragédia? Você 

acredita que pode tira alguma? 

 


