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Combater informações falsas sobre mídias sociais em 
desastres e emergências 

Este white paper examina as motivações que as pessoas podem ter para compartilhar 
informações falsas, discutir questões subjacentes que causam informações falsas e 
oferecer estudos de casos de desastres recentes para ilustrar o problema. Múltiplos 
motivos levam as pessoas a postar informações falsas nas mídias sociais: alguns 
cartazes buscam um resultado específico, como fechar as escolas para o dia; algum 
desejo de chamar a atenção com um cargo dramático; alguns estão empurrando uma 
fraude ou agenda política para ganhar dinheiro; e alguns inocentemente repetem 
informações ruins ou desatualizadas.  

As melhores práticas para agências contra a desinformação, boatos e informações 
falsas são detalhadas e categorizadas neste white paper, e desafios e considerações 
adicionais são apresentados para análise.  

Rumores, desinformação e falsas informações nas mídias sociais proliferam antes, 
durante e depois de desastres e emergências. Embora essas informações não possam 
ser completamente eliminadas, as agências de primeiros socorros podem usar várias 
táticas e estratégias para compensar informações incorretas. 

FONTE:https://www.dhs.gov/sites/default/files/publications/SMWG_Countering-False-Info-Social-

Media-Disasters-Emergencies_Mar2018-508.pdf 



 

Como usar as mídias sociais para envolver melhor as 
pessoas afetadas por crises: um breve guia para aqueles 
que usam mídias sociais em organizações humanitárias 

Este breve guia fornece dicas e conselhos práticos sobre como usar as mídias sociais de 
forma eficaz para envolver-se com pessoas afetadas por crises e prestar contas a 
elas. É principalmente para os funcionários responsáveis pelos canais oficiais de mídia 
social em sua organização. Tópicos relacionados, como marketing de mídia social ou 
captação de recursos, não são abordados neste guia.  

FONTE:https://www.preparecenter.org/sites/default/files/how_to_use_social_media.pdf 

 

Estado das tecnologias de mídia social para preparação 
para desastres na região da Ásia-Pacífico 

Este relatório visa contribuir para uma compreensão abrangente das implicações das 
ferramentas de análise de mídia social para preparação para desastres, com foco na 
região Ásia-Pacífico. A pesquisa na qual se baseia segue uma abordagem de tecnologia 
na prática, ou seja, examina as práticas dos usuários realizadas em sua interação com 
recursos e funções tecnológicas (por exemplo, transmissão de mensagens no Twitter, 
ferramentas analíticas visuais no ThinkUp) em diferentes situações. Especificamente, 
esta pesquisa tem como objetivo solicitar dados de opiniões autorelatadas das 
organizações humanitárias e uso de mídias sociais e ferramentas de análise 
relacionadas, o que ajuda a responder à questão prática de se e de que forma o 
comportamento das informações das organizações (ou seja, comunicação nas mídias 
sociais, 

Como resultado, as descobertas desta pesquisa são úteis e relevantes para vários 
interessados envolvidos na preparação para desastres. Em particular, as organizações 
humanitárias se beneficiarão dessa pesquisa para obter conhecimento sobre se e 
como usar novas tecnologias, como mídias sociais e ferramentas de análise 
relacionadas, em seus programas existentes de preparação para desastres e 
envolvimento da comunidade. Além disso, os membros da comunidade podem se 
beneficiar das descobertas desta pesquisa sabendo se e como utilizar as mídias sociais 
na construção de recursos com organizações humanitárias para preparações de 
desastres de curto prazo e resiliência comunitária de longo prazo. 



FONTE:https://www.preventionweb.net/files/45445_socialmediatechnologiesdisasterprep.pdf 

 

 

Exclusivo: resposta a desastres na era digital 

Entrevista com Jon Pedder, líder técnico, Esri Disaster Response Program. 

Foi em meados de agosto, quando a ameaça do furacão Harvey apareceu 
ameaçadoramente no horizonte. No entanto, a Divisão de Gerenciamento de 
Emergências do Texas (TDEM) ainda dependia principalmente de mapas em papel 
para preparar a resposta ao furacão apenas três dias antes do desembarque. 

À medida que o furacão varreu seu vasto e destrutivo caminho, a TDEM precisava de 
uma maneira de gerenciar a inundação de dados que a acompanhava. A provedora de 
software GIS Esri forneceu suporte, conhecimento e recursos para ajudar a acelerar a 
implementação do ArcGIS Online - uma plataforma GIS baseada na web que fornece à 
TDEM uma base para mapear, visualizar e analisar dados para apoiar a tomada de 
decisões críticas. Usando essa plataforma, a TDEM pôde dar suporte a operações de 
gerenciamento de emergência, incluindo evacuações, auxiliar nas operações de busca 
e salvamento e salvar vidas. 

O Programa de Resposta a Desastres (PRD) da Esri desempenhou um papel central, 
alavancando sua experiência profunda e variada em soluções de GIS da Web para fazer 
a maior diferença possível. “Nós diminuímos a lacuna quando ela excede a capacidade 
das agências ou a capacidade de responder”, diz Jon Pedder, líder técnico do DRP. A 
Esri tem apoiado governos em todo o mundo em emergências e crises como esta nas 
últimas décadas, diz ele. 

Pedder compartilha com o GovInsider três estudos de caso de como as soluções da Esri 
ajudaram os governos em todo o mundo a melhorar a resposta a desastres - e, mais 
importante, tornarem-se mais resilientes em direção a um futuro incerto. 

Furacão Harvey 

Para apoiar os governos quando ocorre um desastre, o DRP fornece software, licenças 
temporárias e experiência em fluxo de trabalho - e até envia pessoas no local quando a 
escala de um evento garante isso, diz Pedder. 

O TDEM costumava imprimir mapas a cada 12 horas e usá-los para briefings. Mas 
durante um desastre, "estão ocorrendo resgates, estradas sendo fechadas, mais 
enchentes estão acontecendo", diz Pedder. 

Considere também o fato de que o furacão foi responsável por aproximadamente 
35.000 milhas quadradas de inundações no leste do Texas. E mais de 400 operadores 



estavam no campo coletando dados, enquanto mais informações eram transmitidas de 
sensores, medidores e informações meteorológicas de todo o estado. 

Em uma escala tão grande, os mapas em papel simplesmente não podem 
“acompanhar o fluxo de dados” da maneira como os mapas interativos GIS podem, de 
acordo com Pedder. “No momento em que você imprime um mapa, ele está 
desatualizado em um desastre”, observa ele. Com o tempo se esgotando rapidamente, 
o departamento implementou recursos completos de GIS na Web com o apoio da 
equipe de resposta a desastres da Esri ao longo de um fim de semana. 

O Web GIS pode dar aos governos uma visão geral de um desastre, com informações 
“tão em tempo real quanto os feeds de dados”. Quando o furacão Irma ameaçou 
devastar a Flórida, a equipe de Pedder apoiou equipes locais e estaduais ao 
estabelecer e comunicar rotas de evacuação para milhões de pessoas - o que é “um 
problema GIS”, diz ele. 

Com base em dados e análises cruciais que a web GIS pode fornecer, o governo local 
poderia tomar decisões sobre a localização de abrigos, por exemplo, e onde alterar as 
vias de acesso para ir de mão única em vez de mão dupla para evacuações. "Duas 
pistas são boas, mas quatro pistas são melhores", ressalta. 

Furacão maria 

Em setembro, o furacão Maria praticamente “achatou” Porto Rico. O resultado não 
significou energia nem internet, a Esri apoiou equipes de engenheiros de campo com 
recursos de mapeamento offline para que eles pudessem navegar e ainda coletar 
dados, diz Pedder. Sua equipe também trabalhou com o distribuidor local da Esri para 
apoiar suas necessidades, incluindo trabalhar com um distribuidor de energia para 
identificar rotas de transmissão de energia, a tempestade havia destruído linhas e 
postes. 

Aqui, as imagens pós-evento podem ser uma ferramenta poderosa. Fotos noturnas 
antes e depois de um desastre podem ser extremamente úteis: “elas podem dizer 
onde as luzes estão apagadas, onde não há energia, pela ausência de dados”, explica 
Pedder. O Laboratório de Propulsão a Jato da Nasa voou satélites sobre as áreas 
atingidas pelo desastre de Porto Rico para tirar fotos que “deram uma primeira olhada 
em socorristas”. 

A Esri também trabalha com outras agências e provedores de imagens de satélite para 
obter e publicar serviços de imagem, o que pode fazer uma enorme diferença nos 
esforços de resposta e recuperação, continua Pedder. 

Os protestos de Charlottesville 

Os treinamentos compõem uma grande parte do trabalho da Esri com os governos, de 
modo que, se ocorrerem “eventos não planejados”, eles têm o know-how necessário 
para responder de forma transparente e eficaz. 



Em Richmond, na Virgínia, o Corpo de Bombeiros do Condado de Henrico apóia as 
corridas anuais da NASCAR e as utiliza como eventos de treinamento para equipes de 
pessoal e GIS por anos, de acordo com Pedder. Esse conhecimento tornou-se 
particularmente útil durante o incidente de Charlottesville em agosto, quando uma 
marcha de supremacistas brancos se tornou violenta. 

A equipe de Henrico foi chamada para “apoiar e executar o evento do ponto de vista 
de gerenciamento de incidentes”. Eles trouxeram com eles o conhecimento 
operacional do GIS e os dispositivos de rastreamento usados nas corridas da NASCAR 
para que pudessem rastrear a polícia, ambulâncias, médicos e outros recursos. 

Foi durante este incidente que um frequentador de rally levou seu veículo para a 
multidão, matando um e ferindo outros 19. A equipe recorreu à sua experiência de 
gerenciamento de eventos planejados, para que eles pudessem apontar os médicos 
para o local exato onde as pessoas feridas estavam e dar à polícia acesso a dados que 
lhes permitissem estabelecer rotas de saída e bloqueios de estradas. 

A resposta deles foi mais eficiente e coordenada porque “eles praticaram e acertaram 
antes”, observa Pedder. "Agora, quando eles precisam, se tudo der certo em um 
evento como esse, eles poderão entrar e administrá-lo com mais eficiência." 

Um mundo resiliente 

O mundo é mais complexo do que nunca. A vulnerabilidade de uma cidade ao desastre 
só aumenta à medida que sua população e riqueza se tornam mais concentradas nas 
áreas urbanas. 

Isso significa que os governos não podem se dar ao luxo de esperar que um desastre 
aconteça antes de entrar em ação. A resiliência é fundamental: as cidades devem 
abordar as ameaças potenciais e o gerenciamento de riscos de desastres de uma forma 
holística, onde o governo se une ao setor privado, à sociedade civil, aos institutos 
educacionais e aos próprios cidadãos. 

Na preparação para desastres, é essencial que as partes envolvidas sejam capazes de 
comunicar suas necessidades. A equipe do DRP realiza treinamentos e exercícios de 
mesa para reunir especialistas e operadores de GIS, para que possam colaborar e criar 
mapas e aplicativos direcionados e focados, de acordo com Pedder. "Se eles não estão 
falando a mesma língua, como eles devem falar uns com os outros e pedir produtos?", 
Diz ele. 

Uma vez que ambos os lados estão falando a mesma "linguagem", eles estarão mais 
bem preparados quando eventos não planejados acontecerem, acredita Pedder. 

A preparação para desastres também significa que os funcionários do governo sabem 
de que recursos sua cidade precisa e exatamente onde encontrá-los, no caso de um 
desastre. Aqui é onde a rica e variada experiência da Esri em gerenciamento de 
emergências pode ajudar. 



No rescaldo, a equipe de Resposta a Desastres da Esri é capaz de apoiar os esforços de 
recuperação do governo mapeando a infraestrutura danificada, as populações 
afetadas e os recursos. Esta equipe altamente especializada também poderá trabalhar 
com funcionários para desenvolver planos de mitigação, gerenciar recursos e priorizar 
esforços de recuperação. 

Desastres são inevitáveis - mas se as cidades puderem se recuperar e se recuperar 
mais rápido do que antes, isso significa economizar mais recursos, infraestrutura crítica 
e, o mais importante de tudo, vidas 

FONTE:https://govinsider.asia/smart-gov/jon-pedder-esri-disaster-response-programme/ 

 

Catástrofes naturais e desastres provocados pelo 
homem em 2017: um ano de perdas recorde 

Este relatório fornece uma visão geral das perdas e danos causados por desastres 
naturais e provocados pelo homem no ano de 2017. 

O total de perdas seguradas de catástrofes naturais e grandes desastres causados pelo 
homem foi de US $ 144 bilhões em 2017. Uma temporada de furacões no Atlântico 
Norte e uma série de incêndios florestais, tempestades e precipitações em diferentes 
regiões levaram as reivindicações de catástrofes globais ao seu nível mais alto. já 
registrado em um único ano. As perdas econômicas totais foram de US $ 337 bilhões, 
gerando uma lacuna global de proteção contra catástrofe de US $ 193 bilhões em 
2017. Globalmente, mais de 11.000 pessoas perderam a vida ou desapareceram em 
desastres, enquanto milhões ficaram desabrigadas. 

FONTE:http://www.swissre.com/library/editors-pick/sigma_1_2018_en.html#inline 

 

Clima, clima e catástrofe: relatório anual de 2017 

Este relatório avalia o impacto dos desastres naturais e eventos climáticos extremos 
que ocorreram em todo o mundo durante 2017 e fornece uma visão geral das perdas 
econômicas globais. 

O relatório revela que houve 330 eventos de catástrofe natural em 2017 que geraram 
perdas econômicas de US $ 353 bilhões - dos quais 97% (US $ 344 bilhões) foram 
devidos a eventos climáticos, incluindo os furacões Harvey, Irma e Maria nos EUA e 
Caribe. Tufão Hato na China e ciclone Debbie na Austrália. Para o contexto histórico, as 



perdas por catástrofe natural de 2017 foram 93% mais altas do que a média de 2000-
2016. 

As perdas seguradas para o setor privado e os programas patrocinados pelo governo 
estão entre os mais caros já incorridos, atingindo US $ 134 bilhões em 2017 - logo atrás 
do recorde de US $ 137 bilhões em 2011. 

FONTE:http://thoughtleadership.aonbenfield.com/Documents/20180124-ab-if-annual-report-

weather-climate-2017.pdf 

 

Revisão de catástrofe natural: série de furacões faz 2017 
ano de maiores prejuízos segurados já 

O trio de furacões de Harvey, Irma e Maria custará à indústria de seguros uma quantia 

recorde em 2017: a fatura final de seguro para essas e outras catástrofes naturais, 

incluindo um forte terremoto no México, deve chegar a US $ 135 bilhões - mais do que 

nunca antes. E as perdas gerais - ou seja, incluindo perdas não seguradas - somaram 

US $ 330 bilhões, a segunda maior quantia já registrada em desastres naturais. O único 

ano mais caro até agora foi 2011, quando o terremoto de Tohoku no Japão contribuiu 

para perdas totais de US $ 354 bilhões em dólares de hoje. 

Torsten Jeworrek, Munique Re Membro do conselho responsável pelos negócios de 
resseguro global:  “As catástrofes naturais extremas deste ano mostram como o 
seguro é importante na absorção de perdas financeiras na sequência de tais 
desastres. A Munich Re está disposta a desenvolver ainda mais esse negócio - temos a 
capacidade e o conhecimento necessários. Para mim, um ponto-chave é que alguns 
dos eventos catastróficos, como a série de três furacões extremamente danosos, ou as 
muito severas inundações no sul da Ásia depois de chuvas de monção 
extraordinariamente pesadas, estão nos dando uma antecipação do que está por 
vir. Porque mesmo que eventos individuais não podem ser diretamente atribuída a 
mudança climática, os nossos especialistas esperam que tais condições meteorológicas 
extremas a ocorrer com mais frequência no futuro “.  
 
Figuras de perda do ano em detalhes: 
A perda total de US $ 330 bilhões, para todos os tipos de desastres naturais, foi quase 
o dobro da média de dez anos, ajustada pela inflação, de US $ 170 bilhões. Perdas de 
catástrofes naturais relacionadas ao clima estabelecem um novo recorde. As perdas 
seguradas foram quase três vezes superiores à média de US $ 49 bilhões. Nossas 
estatísticas identificaram um total de 710 catástrofes naturais relevantes, que também 
foram significativamente mais do que a média de 605. Aproximadamente 10.000 
pessoas perderam suas vidas em desastres naturais este ano, o que é um número um 
pouco maior do ano passado, mas pelo menos muito menor que a média de dez anos 
de 60.000. (Leia mais)  



 
As perdas dos EUA dominam as estatísticas 
A participação dos EUA nas perdas em 2017 foi ainda maior do que o usual: 50% em 
comparação com a média de longo prazo de 32%. Ao considerar a América do Norte 
como um todo, a participação sobe para 83%.  
 
Alguns fatos sobre os desastres naturais que afetaram os EUA: 

• No final de agosto, o furacão Harvey atingiu o Texas como uma tempestade de 
categoria 4. Após o landfall, a tempestade parou no estado por vários dias e foi 
capaz de continuar a absorver a umidade do muito quente Golfo do 
México. Isso resultou em chuvas torrenciais de tal magnitude sobre a cidade de 
Houston que, com base em estatísticas de longo prazo, deveriam ocorrer 
menos de uma vez em mil anos. Com perdas totais de cerca de US $ 85 bilhões, 
o furacão Harvey foi o desastre natural mais caro de 2017.  (Leia mais sobre a 
temporada de furacões de 2017 e sobre o furacão Harvey) 

• Pouco tempo depois, o furacão Irma, categoria 5 (a categoria mais alta, com 
ventos superiores a 300 km / h), provocou destruição no Caribe antes de 
atravessar a Flórida em 10 de setembro e chegar à costa sudoeste da Flórida. 
. Considerando as velocidades do vento, as perdas na Flórida permaneceram 
comparativamente moderadas. Mas, dada a sua maior parcela de danos 
causados por tempestades seguradas, o furacão Irma, no entanto, acabou 
sendo o desastre natural mais caro para as seguradoras em 2017, com perdas 
seguradas de cerca de US $ 32 bilhões. (Consulte Mais informação) 

• O furacão Maria causou danos extremos nas ilhas do Caribe. Por exemplo, em 
Porto Rico, muitas instalações de produção, incluindo aquelas usadas para a 
fabricação de produtos farmacêuticos, foram afetadas. Infraestrutura na ilha, 
um território dos Estados Unidos, estava quase totalmente aleijado; Seis 
semanas após a tempestade, três quartos das famílias ainda estavam sem 
energia. (Consulte Mais informação)   

• Uma série de tempestades severas na primavera, acompanhadas de tornados e 
granizo, também contribuiu para as pesadas perdas nos EUA. Nada menos que 
cinco surtos de granizo causaram perdas seguradas superiores a US $ 1 bilhão 
cada. 

• Paradoxalmente, as fortes nevascas do inverno passado e as chuvas na 
Califórnia realmente alimentaram a devastadora temporada de queimadas 
deste ano. Isso porque, depois de uma longa seca, a precipitação fez com que 
muitas plantas brotassem e voltassem a crescer. O calor do verão transformou 
essa vegetação aumentada em uma verdadeira caixa de fósforos, levando a 
fortes incêndios que duraram até dezembro. Devido à alta densidade de 
seguros em alguns subúrbios impactados, as perdas totais apenas para os 
incêndios de outubro foram de US $ 10,5 bilhões, e as perdas seguradas devem 
ficar em torno de US $ 8 bilhões. (Consulte Mais informação) 

 
Tony Kuczinski, Presidente e CEO da Munich Re, EUA: “Esta temporada de furacões é 
um exemplo absoluto do papel extremamente importante que a Munich Re 



desempenha na ajuda às pessoas e comunidades a se reconstruírem na sequência de 
catástrofes naturais. E aprendemos com esses eventos. Primeiro, que a mitigação e a 
melhoria do gerenciamento de riscos, tais como códigos de construção mais fortes na 
Flórida, podem trabalhar para reduzir as perdas e promover a segurança da vida. Em 
segundo lugar, continua a haver uma lacuna considerável em termos de seguro, 
mesmo em um mercado altamente desenvolvido como os Estados Unidos, onde, por 
exemplo, a grande maioria dos proprietários de residências e pequenas empresas não 
adquire seguros contra inundações. A especialização em risco do setor, a força do 
capital e a infraestrutura de tratamento de reclamações são essenciais para encontrar 
soluções significativas, e a Munich Re participa ativamente da parceria público-privada 
que busca oferecer mais opções de seguro contra inundações e promover proteção 
contra inundações. 
 
Europa: A geada tardia após um longo período quente causa grandes perdas As 
baixas temperaturas em abril causaram bilhões de dólares em prejuízos aos 
agricultores europeus, já que suas plantações já haviam crescido de maneira robusta 
em outra primavera quente. Dependendo da região e da fruta em particular, as 
colheitas foram até 50% menores do que o habitual. Outro aparente paradoxo é que 
tais eventos podem começar a ocorrer com mais frequência no futuro como resultado 
da mudança climática: as plantas em certas regiões estão começando a brotar mais 
cedo na primavera, enquanto a ameaça de geada geralmente não diminui na mesma 
proporção, então que o risco realmente aumenta. As perdas causadas pela geada 
tardia atingiram US $ 3,6 bilhões, dos quais apenas US $ 650 milhões foram segurados, 
dada a baixa penetração de seguros no setor agrícola. 
 
Ásia: Chuvas de monção pesada custam muitas vidas humanas 
Cerca de 2.700 pessoas perderam a vida após uma monção extremamente severa no 
sul da Ásia. A temporada anual de monções, que traz a chuva desesperadamente 
necessária, durou cerca de quatro semanas a mais que o normal em 2017. As regiões 
mais severamente afetadas desta época foram as terras baixas do Terai no Nepal, 
onde quase metade dos nepaleses vivem, assim como certos índios. províncias ao 
longo do Himalaia. Em alguns distritos, três quartos do território estavam sob a 
água. O fato de que apenas uma pequena fração dos US $ 3,5 bilhões em perdas totais 
foi segurada contribuiu para a catástrofe humanitária. (Leia mais)  
 
Hermann Pohlchristoph, membro do Conselho de Administração da Munich Re 
responsável pela Ásia-Pacífico:“Na região da Ásia-Pacífico, as perdas com catástrofes 
naturais foram felizmente menos severas do que em anos anteriores: em US $ 33 
bilhões, ficaram abaixo do total do ano passado de US $ 96 bilhões e da média de dez 
anos de US $ 85 bilhões. Ao mesmo tempo, os números mostram como a cobertura de 
seguro ainda é esparsa na Ásia: apenas 8% das perdas foram seguradas. E, no entanto, 
existem soluções adequadas de seguro, que podem ajudar significativamente a 
recuperar financeiramente as pessoas e suas economias depois de um desastre 
natural. ”  
 
Ernst Rauch, Diretor de Desenvolvimento de Negócios do Setor de Clima e 
Público: “A parcela acima da média de perdas seguradas este ano mascara a realidade 



de quão pouca cobertura muitas partes do mundo ainda têm. Em muitos países em 
desenvolvimento, as perdas decorrentes de catástrofes naturais permanecem quase 
totalmente sem seguro. E mesmo em países altamente desenvolvidos como os EUA, 
cuja parcela de perdas seguradas é significativamente maior, uma cobertura de seguro 
mais ampla ainda seria muito benéfica para a economia. Embora houvesse, de fato, 
um leve revestimento de prata entre todas as nuvens: Irma e Maria queriam dizer que 
algumas ilhas caribenhas foram atingidas duas vezes seguidas por furacões graves este 
ano. No entanto, apenas alguns dias após os eventos, o CCRIF (Fundo Caribenho de 
Seguro contra Risco de Catástrofe), um grupo de seguros regional público-privado, 
conseguiu pagar cerca de US $ 50 milhões em fundos emergenciais. 

FONTE:https://www.munichre.com/en/media-relations/publications/press-releases/2018/2018-01-

04-press-release/index.html 

 

Harvey aprendeu com o Katrina? Observações iniciais da 
resposta a animais de companhia durante o furacão 
Harvey 

Neste estudo, seis funcionários-chave envolvidos na resposta ao furacão Harvey foram 
submetidos a uma entrevista semiestruturada para investigar o impacto da Lei de 
Animais de Emergência e Padrões de Transporte (PETS) sobre preparação e 
resposta. Embora os resultados tenham limitações devido ao baixo tamanho da 
amostra, constatou-se que a Lei PETS e as lições do furacão Katrina contribuíram para 
uma mudança cultural positiva na inclusão de animais de estimação (animais de 
companhia) na resposta de emergência. No entanto, havia um tema geral de que os 
planos exigidos pela Lei PETS estavam subdesenvolvidos e muitas das lições de 
resposta animal de emergências anteriores permanecem sem solução. O estudo 
também observou o primeiro caso empírico de acumulação de desastres, que destaca 
a necessidade de agências de aplicação da lei de animais para ser ativo na resposta de 
emergência. 

O rescaldo do furacão Katrina em 2005 tornou-se a gênese da gestão de emergências 
animais e criou reformas significativas nos EUA, particularmente a aprovação da Lei 
PETS em 2006, que exigia que os arranjos estaduais e locais de gerenciamento de 
emergências fossem inclusivos em animais de estimação e serviços. Mais de uma 
década depois, o furacão Harvey atingiu os estados do Golfo com todas as 68 mortes 
diretamente relacionadas que ocorreram no estado do Texas.  

FONTE:http://www.mdpi.com/2076-2615/8/4/47/htm 



 

Eu fico ou vou? Percepção de risco de furacões e 
comportamento de evacuação 

De Craig Trumbo 

Gerentes de emergência e pesquisadores acadêmicos focados em desastres têm um 
interesse comum em entender os fatores que influenciam as decisões de evacuação 
tomadas pelo público. Embora as evacuações de emergência possam ocorrer em várias 
circunstâncias, uma das mais comuns - e, em muitos aspectos, as mais complicadas - 
envolve a evacuação de furacões em terra. Uma quantidade significativa de pesquisa 
foi direcionada para a compreensão desse contexto de tomada de decisão. 

Como os membros do público tomam a decisão de evacuar em face de um 
furacão? Por que algumas pessoas ficam paradas, mesmo depois de as ordens de 
evacuação obrigatórias terem sido emitidas? Por que os outros saem quando o sol 
ainda está brilhando e os céus ainda estão azuis? 

Não há uma resposta para essas perguntas. Há muitas considerações práticas que 
influenciam o comportamento de evacuação, como responsabilidades de trabalho, 
cuidados com membros da família com necessidades especiais, preocupação com 
animais de estimação e acesso a transporte e economia. A experiência passada com 
furacões também é um fator crítico, assim como a natureza da tempestade que se 
aproxima e a localização da terra firme. E, claro, previsão e informação oficial é crítica. 

Uma influência que às vezes é negligenciada é a maneira pela qual as pessoas vêem o 
risco. Este aspecto da tomada de decisão de evacuação é relativamente sutil em 
comparação com preocupações práticas, mas ainda assim tem um forte efeito sobre as 
ações que as pessoas decidem adotar. 

A percepção de risco de furacões pode ser dividida em duas áreas de influência. Por 
um lado, as pessoas julgam o risco com base no pensamento objetivo sobre 
informações e fatos. Isso é muitas vezes referido como percepção de risco 
cognitivo. Por outro lado (e ao mesmo tempo), as pessoas também julgam o risco com 
base na emoção. Isso geralmente é chamado de percepção de risco afetivo. 

Embora ambos os modos de julgamento desempenhem um papel, durante eventos 
intensivos em informação, como os processos de percepção do risco cognitivo de 
furacões, podem ser especialmente importantes, pois tais julgamentos são 
tipicamente formados a partir de informações que o indivíduo encontra. Esta 
informação pode vir de uma ampla variedade de fontes oficiais e não oficiais. Um dos 
aspectos interessantes dessa forma de percepção de risco é que as pessoas 



frequentemente atualizam a percepção de risco baseada em cognitividade à medida 
que encontram novas informações. 

Da mesma forma, a percepção de risco afetivo também desempenha um papel 
importante. De fato, os processos baseados na emoção da percepção de risco 
geralmente têm a palavra final. Mas eles não funcionam isoladamente. Em vez disso, 
as reações emocionais aos perigos podem ser construídas em processos 
cognitivos. Um grande número de forças está em jogo em reações afetivas ao risco, 
como uma experiência passada com o perigo ou mesmo com outros perigos. As 
pessoas também têm orientações diferentes em relação ao risco, com algumas tendo 
mais personalidades avessas ao risco do que outras. Características demográficas 
como idade e gênero também podem desempenhar um papel, assim como vários 
aspectos sociais da vida de um indivíduo, como afiliação de grupo e experiências de 
socialização relacionadas. 

Juntos, esses dois componentes da percepção de risco determinam como as pessoas 
(individualmente ou em grupos, como as famílias) decidem agir. Entender esses 
processos, ou pelo menos entender que eles estão no trabalho, pode fornecer uma 
base aprimorada para fornecer e receber informações de emergência, como previsões 
de furacões e ordens de evacuação. Os membros do público podem levar 
conscientemente esses processos em consideração enquanto tomam decisões. O 
simples fato de estar ciente de que a tomada de decisão envolve tanto o pensamento 
baseado na informação quanto a emoção pode ajudar a esclarecer o processo. Aqueles 
que comunicam profissionalmente as informações de previsão e aviso podem criar 
mensagens mais efetivas, considerando propositalmente esses processos. Claro que, 
ao mesmo tempo, 

Nessas situações críticas de tomada de decisão, todas as partes querem uma ação que 
maximize a proteção. Mas os furacões e outros perigos podem ser complexos e estão 
mudando rapidamente. Quando tanto os remetentes como os destinatários das 
informações de perigo e advertência entendem esse aspecto fundamental da 
percepção pública de riscos e da tomada de decisões de emergência, todo o processo 
de comunicação se torna muito mais focado e eficaz. 

FONTE:https://hazards.colorado.edu/news/research-counts/do-i-stay-or-do-i-go-hurricane-risk-
perception-and-evacuation-behavior 

 

 

À medida que a frequência de inundações aumenta, 
mais cidades dos EUA optam por infraestrutura verde 



O Fort Point Channel, em Boston, é um canto sombrio de uma cidade embelezadora 
que, de outro modo, seria rapidamente renovada. À sombra do brilhante distrito 
financeiro, esse canal fino, revestido de velhas fábricas de concreto, podia facilmente 
passar para o cenário de um romance de Charles Dickens. É também baixo e à direita - 
e isso é um problema. Em 2018, recordes de maré alta provocados por nor'easters em 
janeiro e março inundaram a área várias vezes com águas pluviais geladas. 

Mas no outono passado, o prefeito de Boston, Martin Walsh, anunciou planos para 
uma rede de parques públicos ao longo do canal que poderiam revitalizar a 
hidrovia. Os bancos inclinados desta instalação gramada serviriam como uma 
captação, protegendo os bairros próximos da água da enchente. A ideia é uma 
extensão de uma iniciativa mais ampla, a Climate Ready Boston. 

As cidades americanas costumam dragar rios e construir muros de concreto ao longo 
das margens do rio para conter as marés em elevação. Mas essa assim chamada 
infraestrutura cinza pode ser inestética, cara de manter e inflexível, diz Kimberly Gray, 
professora de engenharia civil e ambiental da Northwestern University. As inundações 
severas estão aumentando nos Estados Unidos, de acordo com a Administração 
Nacional Oceânica e Atmosférica. Como resultado, os planejadores urbanos de Boston 
a Houston e Milwaukee estão considerando cada vez mais transformar valiosos 
imóveis em frente ao mar em vias verdes naturais adaptáveis ao clima. 

FONTE:https://www.csmonitor.com/World/Progress-Watch/2018/0330/As-flooding-

frequency-increases-more-US-cities-opt-for-green-infrastructure 
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