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White paper: soluções baseadas na natureza para a 
resiliência rodoviária costeira 

Este white paper serve como entrada para uma próxima rodada de intercâmbios 
regionais entre pares sobre soluções baseadas na natureza e constitui um passo 
incremental para o desenvolvimento de um guia de implementação para usar soluções 
baseadas na natureza para melhorar a resiliência de rodovias costeiras a eventos 
extremos e aumento do nível do mar nos E.U.A. 

As soluções baseadas na natureza incluem um espectro de recursos naturais e baseados 
na natureza que servem como alternativas ou aprimoramentos ecológicos das técnicas 
tradicionais de estabilização da linha de costa e proteção de infraestrutura. Neste caso, 
é interessante a capacidade de soluções baseadas na natureza para mitigar as 
inundações provocadas pelas tempestades, os danos causados pelas ondas, a erosão, o 
recuo da linha costeira e os potenciais impactos da subida do nível do mar. 

Embora as soluções baseadas na natureza tenham sido amplamente utilizadas em um 
conjunto diversificado de ambientes costeiros, elas não são comumente implantadas no 
setor de transporte. Em alguns casos, falta compreensão das ferramentas e métodos de 
engenharia para projetar soluções baseadas na natureza para alcançar um resultado 
específico. 

Este white paper aborda essas questões fornecendo exemplos de soluções baseadas na 
natureza e destacando a melhor ciência disponível que descreve seu desempenho como 
soluções para a resiliência de estradas costeiras. O guia de implementação será 
informado pelas trocas de pares e abordará as questões descritas aqui para o uso de 
soluções baseadas na natureza. 

FONTE:http://media.coastalresilience.org/SC/FHA_Coastal_Highway_Resilience.pdf 



 

Como sua rede social poderia salvá-lo de um desastre 

Por Daniel P. Aldrich e Danae Metaxa 

No início de novembro de 2017, o vizinho de Brooks Fisher em Sonoma, Califórnia, bateu 
à sua porta às 2 da manhã, tocou a campainha e gritou: “Há um incêndio vindo e você 
precisa sair agora! Eu posso ouvir as árvores explodindo! 

O céu estava laranja e o cheiro de fumaça era forte. Fisher e sua esposa pularam no 
carro e foram embora, enquanto as chamas engoliam as casas dos dois lados da 
estrada. Brooks ligou para o 911: O despachante disse a ele que ela já tinha relatos de 
incêndios na Rollo Road, mas ele e sua esposa não viram atendentes oficiais. As únicas 
pessoas que tentavam ajudar a evacuar a área eram seus vizinhos, indo de porta em 
porta. 

Quando Brooks e sua esposa finalmente voltaram para sua casa, tudo o que 
encontraram foram cinzas. Mas eles estavam seguros. 

Brooks e sua família sobreviveram graças à intervenção de um vizinho 
preocupado. Muitas mortes que ocorrem durante eventos como inundações, incêndios, 
furacões e deslizamentos de terra podem ser evitadas deixando-se áreas 
vulneráveis. Mas as pessoas nem sempre se movem, mesmo depois de receber ordens 
de evacuação ou avisos de risco iminente. 

Para entender o porquê, trabalhamos com o Facebook para entender os padrões de 
evacuação baseados em informações que as pessoas compartilhavam publicamente nas 
redes sociais antes, durante e depois dos furacões. Descobrimos que as redes sociais, 
especialmente as conexões com os que estão além da família imediata, influenciam as 
decisões de sair ou permanecer no lugar antes dos desastres. 

Insights das mídias sociais 

Muitas comunidades que são vulneráveis a desastres colocam muitos recursos para 
fornecer alertas antecipados aos residentes. Por exemplo, em Montecito, Califórnia, 
durante os  deslizamentos de janeiro de 2018 , autoridades locais e gerentes de 
desastres tentaram  alertar os moradores  por meio de canais que incluíam e-mails, 
alertas de mídia social, press releases e deputados indo de porta em porta. Apesar 
desses esforços, nem todos os moradores foram evacuados e quase duas dúzias 
perderam a vida. 

Tradicionalmente, muita ênfase tem sido dada ao papel da preparação da infraestrutura 
física durante a crise. Mas, à luz das descobertas sobre a  importância do capital social 
durante as crises , nossa equipe queria esclarecer melhor o comportamento humano 
durante esses eventos. 



Para entender o comportamento de evacuação, os cientistas sociais normalmente 
pedem aos sobreviventes semanas ou até anos depois de um evento para relembrarem 
o que fizeram e por quê. Outros pesquisadores esperaram em paradas de descanso ao 
longo de rotas de evacuação e  entrevistaram diretamente evacuados  fugindo de 
furacões ou tempestades. Queríamos capturar melhor as nuances do comportamento 
humano sem ter que confiar na memória ou pegar as pessoas que pararam para beber 
e tomar café. 

Para fazer isso, trabalhamos com pesquisadores do Facebook usando resumos de alto 
nível, agregados e anônimos de dados em nível de cidade antes, durante e depois de um 
desastre para construir as variáveis de resultado “Você evacuou?” E “Se você fez, quanto 
tempo depois do desastre você retornou? ”O Facebook se envolve em  numerosas 
colaborações acadêmicas  em disciplinas de engenharia, negócios e 
pesquisa. Acreditamos que nossa equipe de pesquisa está entre as primeiras a estudar 
o movimento de tantas pessoas em vários desastres usando dados de geolocalização. 

Para proteger a privacidade do usuário, submetemos nosso projeto de pesquisa a uma 
rigorosa revisão interna por especialistas em ciência de dados, direito, privacidade e 
segurança. Nós só informamos associações gerais na população do estudo e usamos 
dados de geolocalização não mais específicos do que o nível da cidade. E nossos modelos 
incorporaram apenas características agrupadas em categorias amplas - por exemplo, 
“faixa etária 35-44”, em vez da idade precisa de qualquer pessoa. 

Redes locais estreitas podem incentivar a permanência 

Com base em pesquisas que mostram que  os laços sociais proporcionam resiliência às 
pessoas durante as crises , suspeitamos que o capital social pode ser um fator crítico 
para ajudar as pessoas a decidir se querem ficar ou sair. Por capital social, entendemos 
as conexões das pessoas com os outros e os recursos disponíveis para elas por meio de 
suas comunidades sociais, como informações e apoio. 

Alguns aspectos desses recursos são refletidos nas mídias sociais. Com isso em mente, 
nos propusemos a estudar se os atributos das redes sociais das pessoas afetavam o 
comportamento de evacuação. 

 
  



Visualizando o êxodo dos moradores da área de Miami nos dias anteriores ao 
desembarque do furacão Irma. Cada ponto representa um grupo agregado de usuários 
em 0,5 graus de latitude / longitude, coloridos por evacuados (em azul) e não evacuados 
(em vermelho). 

Nós analisamos três tipos diferentes de laços sociais: 

 Laços de ligação, que conectam as pessoas para fechar a família e amigos 
 Ligando laços, que os conectam através de um interesse comum, local de 

trabalho ou local de culto 
 Vinculando laços, que os conectam a pessoas em posições de poder. 

Embora nossa pesquisa esteja atualmente sendo revisada para nova publicação em um 
periódico revisado por pares, nos sentimos à vontade argumentando que, controlando 
vários outros fatores, indivíduos com mais laços de ligação e vinculando laços - ou seja, 
pessoas com mais conexões além de suas famílias imediatas. e amigos íntimos - eram 
mais propensos a evacuar de áreas vulneráveis nos dias que antecederam a um furacão. 

Nós teorizamos que isso acontece por vários motivos. Primeiro, pessoas com mais laços 
de ligação têm redes sociais de longo alcance, o que pode conectá-las a fontes de apoio 
fora das áreas diretamente afetadas por desastres. Em segundo lugar, as pessoas com 
mais laços de ligação podem ter construído essas redes movendo-se ou viajando mais, 
e assim se sentem mais confortáveis evacuando-se longe de casa durante um desastre. 

Vincular laços também é importante. Nossos dados mostraram que os usuários cujas 
redes sociais incluíam políticos e figuras políticas eram mais propensos a evacuar. Isto 
pode ser porque eles eram mais propensos a receber informações de aviso e confiar em 
figuras de autoridade divulgando essas informações. 

Em contraste, descobrimos que ter laços de ligação mais fortes - isto é, familiares e 
amigos - tornava as pessoas menos propensas a evacuar, levando a um furacão. Em 
nossa opinião, esta é uma visão crítica. As pessoas cujas redes próximas e próximas são 
fortes podem sentir-se apoiadas e melhor preparadas para enfrentar a tempestade. E 
permanecer no local poderia ter resultados positivos, como uma maior probabilidade 
de reconstrução nos bairros existentes. 

Mas também é possível que ver parentes, amigos próximos e vizinhos decidirem não 
evacuar possa levar as pessoas a subestimar a gravidade de um desastre iminente. Tais 
percepções equivocadas podem colocar as pessoas em maior risco imediato e aumentar 
os danos a vidas e propriedades. Se as pessoas cujos laços de ligação mais fortes os 
levam a ficar melhor ou pior do que os outros, é uma questão para um estudo mais 
aprofundado. 

As alterações climáticas e o desenvolvimento costeiro estão a tornar os desastres  mais 
frequentes e prejudiciais . As ciências sociais e as mídias sociais,  que são uma parte 
crítica dos kits de ferramentas para desastres , oferecem oportunidades para abordar 
questões críticas sobre fatores que podem tornar as comunidades e sociedades mais 
resistentes a desastres e crises. 



FONTE:https://theconversation.com/how-your-social-network-could-save-you-from-a-disaster-96450 

 

Crianças do furacão: o que Katrina nos ensinou sobre 
salvar as vítimas mais jovens de Porto Rico 

Por  Alice Fothergill,  professora de sociologia da Universidade de Vermont; e Jenniffer 
Santos-Hernández,  professora de pesquisa do Centro de Investigações Sociais da 
Universidade de Porto Rico - Rio Piedras 

A catástrofe que se seguiu ao desembarque do furacão Maria em Porto Rico, em 20 de 
setembro de 2017, afetou todos os 3,3 milhões de cidadãos de Porto Rico. 

Todo mundo perdeu o poder por semanas. Metade dos porto-riquenhos  ficou sem 
eletricidade até o Dia de Ação de Graças . Trinta e cinco por cento comemoraram 
o  Natal no escuro . Vários milhares  não veriam seu poder restaurado até agosto de 
2018 . 

O número de mortes do furacão Maria,  de 2.975,  classifica-o entre os mais mortíferos 
desastres naturais da história dos Estados Unidos. 

Entre os sobreviventes da tempestade, um grupo se mostrou especialmente vulnerável: 
os filhos de Porto Rico. 

Os filhos dos desastres 

Estima-se que  657.000 pessoas com menos de 18 anos  viviam em Porto Rico quando o 
furacão Maria foi atingido. Todos experimentaram a intensidade da tempestade e suas 
consequências perturbadoras. 

Pesquisas mostram que  crianças expostas ao desastre  podem sofrer com uma série de 
problemas, incluindo distúrbios emocionais, aumento do estresse, problemas 
comportamentais, problemas acadêmicos e maior risco de doenças. 

Já se passaram 13 anos desde que o furacão Katrina  atingiu a Costa do Golfo dos Estados 
Unidos , matando  1.800 pessoas  e deixando para trás uma zona de desastre caótica e 
perigosa. Mais de um milhão de pessoas foram forçadas a fugir de suas casas. Evacuados 
se espalharam pelos Estados Unidos, de  Dallas a Nova York . 

Conhecemos centenas de jovens vítimas do Katrina enquanto conduzíamos pesquisas 
para o livro “ Children of Katrina ”, de 2015 , em co-autoria com a pesquisadora de 
desastres  Lori Peek. O livro seguiu um grupo de crianças entre as idades de 3 e 18 anos, 
principalmente de New Orleans, durante sete anos. 



Suas histórias oferecem lições críticas sobre como  os sobreviventes mais jovens de 
Mariapodem ser mais bem apoiados pelo trauma do furacão e suas conseqüências. 

O que o Katrina nos ensinou 

Muito poucas crianças simplesmente "se recuperaram" após o furacão Katrina. Após o 
período inicial de ruptura e luta pós-tempestade, as crianças tenderam a seguir um dos 
três caminhos. 

Alguns eventualmente encontraram estabilidade. Eles tinham fortes laços familiares, 
moradia confiável, boa saúde, frequência escolar regular, amizades solidárias e 
atividades extracurriculares. 

Outras jovens vítimas da tempestade entraram no que chamamos de “trajetória 
flutuante” depois do Katrina. Eles experimentaram estabilidade e turbulência - às vezes 
ao mesmo tempo. 

Por exemplo, as crianças podem ser saudáveis e bem alojadas. Mas, se eles estivessem 
morando longe de casa - e, às vezes, de um dos pais - eles poderiam estar aflitos e  se 
meter  em encrencas em sua nova escola. Os altos e baixos duraram meses ou anos. 

Essas crianças não se recuperaram suavemente do Katrina. Mas eles também não 
quebraram completamente. 

Algumas crianças nunca se recuperaram após a tempestade. 

Muitos neste grupo começaram em cenários instáveis: eles vinham de famílias pobres, 
muitas vezes com alojamento minucioso. Essas crianças vulneráveis já enfrentaram um 
futuro difícil. 

O Katrina acelerou, intensificou e solidificou seus desafios, desencadeando uma espiral 
descendente que permaneceu séria mesmo uma  década após a tempestade . 

Depois de evacuações perigosas da zona de inundação, algumas crianças 
desembarcaram em cidades desconhecidas. Lá, eles lutaram para fazer amigos ou até 
mesmo experimentaram hostilidade em escolas que abrigavam um grande número de 
refugiados do Katrina. 

Outras crianças ficaram  desabrigadas  pelo Katrina. Suas dietas não eram saudáveis e 
instáveis. Eles ficaram deprimidos. 

As crianças deste grupo perderam anos de escolaridade ou desistiram inteiramente. 

Escolas são fundamentais para o sucesso 

Desastres ameaçam a capacidade das crianças de crescer e prosperar. Eles dependem 
de adultos e comunidades para ajudá-los a sobreviver. 



Examinar por que as crianças do Katrina se recuperaram totalmente, parcialmente ou 
nada, pode informar estratégias para ajudar os jovens porto-riquenhos hoje. 

A escola foi uma poderosa força estabilizadora na vida de muitas crianças, descobriu 
nossa pesquisa. 

Embora algumas escolas de Nova Orleans tenham fechado após o Katrina e  mais de 4 
mil professores terem sido demitidos , as instalações abertas restantes ajudaram os 
estudantes a estabelecer uma rotina diária regular. 

A escola também lhes dava acesso a colegas atenciosos e  adultos prestativos . Os 
professores de Nova Orleans  aconselharam seus alunos  e os incentivaram a se envolver 
em atividades extracurriculares. 

Algumas escolas públicas  usaram um currículo projetado especificamente para ajudar 
os alunos a processar o desastre, usando arte, redação e terapia. 

Assistentes sociais e conselheiros escolares, tanto em Nova Orleans como em outros 
lugares, eram um sistema de apoio crucial para as vítimas do Katrina. 

As escolas também davam às crianças a oportunidade de ajudar outras crianças, o que 
descobrimos ser um caminho importante para a cura. Isto confirma estudos que 
documentam que os  jovens experimentam efeitos positivos na saúde mental  ao ajudar 
os outros. 

Recursos de sobrevivência 

A centralidade da escola na recuperação do Katrina não é um bom presságio para as 
crianças de Porto Rico. 

No ano desde Maria, nossa equipe de pesquisa visitou dezenas de comunidades em toda 
a ilha para compilar dados sobre o status das utilidades, serviços e 
condições. Nossa  pesquisa sobre desastres em andamento  indica que o futuro das 
crianças de Porto Rico está em jogo. 

Neste verão, depois de um turbulento ano letivo de 2017, que começou com o furacão 
Maria,  265 das 1.100 escolas de Porto Rico foram fechadas  devido à  queda de 
matrículas  e cortes no orçamento da educação. 

O movimento desestabilizou a vida de milhares de crianças, que iniciaram o ano letivo 
de 2018 em um  prédio diferente  com novos professores e, muitas vezes, muitos 
desafios em casa. 

Nós recentemente experimentamos o fechamento de uma escola em primeira mão. Em 
junho, aprendemos com pais e professores preocupados na Escola Elementar Luis 
Muñoz Rivera, que a escola fecharia. Os pais protestaram do lado de fora da instalação 
por semanas. 



No final de julho, os pais ficaram confusos porque ainda não sabiam em quais escolas 
seus filhos iriam comparecer, como chegar lá ou se os serviços para crianças com 
necessidades especiais estariam disponíveis. 

Escolas em áreas rurais como Mayemel eram as  mais propensas a serem fechadas  no 
downsizing de Porto Rico. Esses fechamentos afetam muitos dos mesmos estudantes 
que sofreram mais intensamente com a  escassez de alimentos , eletricidade, internet, 
água limpa e outros serviços críticos por meses após a tempestade. 

Recursos importantes 

Com base em nossa pesquisa em Nova Orleans, isso é motivo de séria preocupação. 

Para algumas crianças porto-riquenhas, o furacão Maria foi uma crise prolongada que 
exacerbou sérios problemas preexistentes como pobreza, fome ou falta de moradia 
estável. 

De acordo com a Pesquisa da Comunidade Americana do Censo  , 57% das crianças 
porto-riquenhas vivem na pobreza, contra apenas 21% das  crianças no continente . 

Agora, algumas dessas crianças vulneráveis também perderam suas escolas, o que em 
Nova Orleans se mostrou um fator de estabilização tão crítico. 

A escola não foi o único fator que influenciou a recuperação das crianças após o Katrina. 

As crianças de Nova Orleans que tinham mais chances de ficar de pé eram aquelas com 
pais empregados e instruídos. 

Essas famílias foram capazes de navegar pelo  labirinto de múltiplas 
burocracias necessárias para receber assistência do governo, pagamentos de seguros, 
auxílio a desastres, informações críticas de recuperação e coisas do gênero. Eles tinham 
fortes redes sociais que poderiam fornecer moradia temporária e oportunidades de 
emprego. 

Identificamos um pequeno grupo de crianças menos abastadas que sobreviveu ao 
rescaldo da tempestade graças ao forte apoio de professores, conselheiros e 
funcionários de abrigos, escolas bem financiadas, programas de ajuda do governo e 
organizações sem fins lucrativos como a Habitat for Humanity. 

É pouco provável que as crianças em Porto Rico se beneficiem desses recursos. 

A lenta crise financeira da ilha - que  resultou na falência de maio de 2017  - já havia 
forçado o governo a reduzir os serviços públicos antes de Maria. 

Como resultado, a ilha tem cada vez menos  médicos , conselheiros de orientação, ligas 
esportivas e programas como os que forneceram apoio crucial para a recuperação das 
vítimas menos favorecidas do Katrina. 



Quem segmentar 

Tememos que muitas crianças porto-riquenhas possam ver suas chances de vida 
diminuídas pelo furacão Maria. 

Os que estão em maior risco agora são os jovens que passaram por lutas cumulativas: 
crianças de comunidades pobres e isoladas que receberam pouca assistência após 
desastres depois que Maria e as escolas locais fecharam. 

As lições do Katrina nos dizem que, para se recuperar desse trauma agudo, essas 
crianças precisarão de serviços públicos bem financiados e apoio da comunidade, tanto 
imediatamente após a tempestade quanto nos próximos anos. 

Mas o desenvolvimento da ilha mostra  resultados mistos  e os próximos anos 
apresentam uma situação financeira desconcertante. 

FONTE:https://theconversation.com/hurricane-kids-what-katrina-taught-us-about-saving-puerto-
ricos-youngest-storm-victims-101509 

 

 

Fire Australia Issue Three 2018: Uma nova abordagem ao 
mapeamento de incêndios florestais 

A terceira edição do Fire Australia para 2018 apresenta uma nova ferramenta de 
mapeamento interativo que ajudará os gerentes a planejar e se preparar para a próxima 
temporada de bushfire, um StoryMap que está educando comunidades e 
administradores costeiros sobre os perigos das tempestades em propriedades e 
infraestruturas projeto único que desenvolveu um programa piloto de treinamento para 
comunidades indígenas remotas com base em suas necessidades culturais. 

A Fire Australia é uma publicação conjunta da Associação de Proteção contra Incêndios 
da Austrália, a AFAC e a CRC de Bushfire and Natural Hazards. Nosso objetivo é levar as 
últimas notícias, desenvolvimentos e informações técnicas para a indústria de proteção 
contra incêndios, serviços de emergência e organizações de pesquisa de desastres 
naturais. A Fire Australia é produzida trimestralmente e distribuída pela Austrália e 
Nova Zelândia. 

FONTE:https://www.preventionweb.net/publications/view/60495?&a=email&utm_source=pw_email 

 



O impacto dos terremotos no México sobre crianças e 
adolescentes: conclusões e recomendações para uma 
melhor resposta 

O objetivo deste estudo foi gerar um entendimento mais preciso da situação vivenciada 
nos terremotos de 7 e 19 de setembro de 2017 em áreas do interior do país e identificar 
os principais impactos sofridos por crianças e adolescentes, bem como suas 
necessidades mais urgentes de uma perspectiva integral. Com o objetivo de gerar 
evidências e recomendações que possam orientar os esforços de advocacy e programas 
de preparação, resposta e recuperação em face de futuras emergências. 

O estudo inclui uma análise comparativa dos casos para os quais foram selecionados os 
municípios de Juchitan em análise de Oaxaca e Morelos Jojutla porque compartilham 
um alto nível de danos sofridos por terremotos e altos níveis de pobreza. Seleção estava 
procurando que os municípios foram semelhantes para controlar, na medida do possível 
por fatores intrínsecos de cada um que poderia explicar os danos sofridos pela 
população e estudar as propostas poderiam ser mais facilmente generalizável.  

FONTE:https://www.unicef.org/mexico/spanish/Reporte_ImpactoSismos_sep7.pdf 

 

Relatório de pesquisa final de Gibika 

Este relatório fornece uma visão geral das descobertas da pesquisa do projeto Gibika de 
2013 a 2018 para melhorar a compreensão de como o estresse ambiental e as mudanças 
climáticas influenciam a resiliência dos meios de subsistência das pessoas e vivem em 
Bangladesh. 

O Gibika é um projeto de pesquisa e ação de cinco anos entre a Universidade das Nações 
Unidas - Instituto de Meio Ambiente e Segurança Humana (UNU-EHS), o Centro 
Internacional para Mudanças Climáticas e Desenvolvimento (ICCCAD) e a Re-Fundação 
de Munique (MRF). avançar no entendimento científico da resiliência dos meios de 
subsistência em Bangladesh, e aplicar conclusões para soluções lideradas pela 
comunidade que melhorem as condições de vida das pessoas vulneráveis. 

FONTE:http://www.icccad.net/wp-content/uploads/2018/09/Gibika-End-Report.pdf 
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INFORMAÇÕES 

        PROMOTOR BRASIL 

          http://www.unisdr.org/campaign/resilientcities/Home/viewalladvocates#page-3 

          CAMPINAS RESILIENTE -  OBSERVATÓRIO 

          https://resiliente.campinas.sp.gov.br/observatorio 

          INFORMATIVOS UNISDR 

         http://www.eird.org/camp-10-15 

         PREVENTIONWEB 

        http://www.preventionweb.net/english/ 

         SECRETARIA NACIONAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 

         http://www.mi.gov.br/web/guest/cidades-resilientes 

                    


