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Introdução

Resultados

Muito se discute a respeito da necessidade de reduzir a perda de vidas
humanas, dano ao patrimônio e ao meio ambiente, principalmente
relacionados a eventos de desastres associados às mudanças climáticas,
contudo, ainda é ínfimo a análise da aplicação de tais medidas nas
comunidades suscetíveis. Os sistemas de alerta compõem uma das
principais medidas para a redução do risco de desastres, possibilitando a
adoção de ações preparatórias para mitigar os danos e os prejuízos
decorrentes destes eventos. A figura² abaixo traz algumas informações
sobre o uso da tecnologia SMS.

A pesquisa bibliográfica buscou alcançar o maior número de países que
apresentam sistemas de alerta que utilizam a ferramenta SMS para a
disseminação das informações à população. Foram identificados pela
pesquisa 40 países que emitem SMS para alertar a população em seu
território. Isso representa cerca de 20,7% do total de 193 países em todo o
mundo.

Objetivos

Os continentes da África e Oceania apresentaram o menor número de países
em que o SMS compõem os meios de comunicação dos alertas de desastres,
O quadro abaixo demonstra os percentuais representativos dos países em
relação ao continente que fazem parte e quais os desastres naturais
comunicados por SMS nos sistemas de alerta.

Este estudo tem o objetivo de identificar o uso da tecnologia SMS (short
message service) para disseminação de alertas de desastres.
Tentou-se identificar no contexto mundial, quais foram os países que
implementaram a tecnologia SMS como ferramenta de disseminação de
alertas a população, quer seja por meio de sistemas de alertas multi
ameaças, quer seja para perigos específicos, e contextualizar a aplicação do
SMS nos alertas emitidos no Brasil.

Metodologia
O estudo apresentado possui um caráter exploratório e utiliza uma
abordagem qualitativa para a análise dos sistemas de alerta a nível
internacional, entre o período de 2000 a 2021. Foi realizado o levantamento
bibliográfico em artigos, legislações, relatórios e sites oficiais dos governos
dos países, que apresentavam sistemas de alerta considerados de maior
relevância pela comunidade científica e de acordo com a classificação do
Center of Research The Epidemiology of Disaster (CRED)¹.

Os Estados de Santa Catarina e Rio de Janeiro apresentam um alcance
populacional de 7% com a emissão dos alertas por SMS. Esses alertas
apresentam informações relacionadas a desastres de natureza climatológica,
meteorológica, hidrológica e biológica conforme o quadro 5 representa
graficamente esses dados.

Conclusão

Bibliografia
1. CRED. Center for Research on the Epidemiology of Disaster.
Classification
of
disasters.
Disponível
em:
(https://www.emdat.be/classification) Acessado em 16 Mai. 2021.
2. ITU,
International
Telecommunication
Union.
World
Telecommunication/ICT Indicators Database 2020. ITU-ICT Statistics.
Ed.24. Genebra. Dez. 2020.

Os resultados sugerem que o SMS é um dos meios de comunicação de baixo
custo e de grande capilaridade na sociedade do Brasil e do mundo,
considerando o avanço tecnológico e o número de pessoas que utilizam
dispositivos de telefonia móvel em todo o globo. Apesar do baixo custo
dessa tecnologia, os países com menor representatividade econômica ainda
carecem de aplicação dessa tecnologia voltada à disseminação de alertas de
desastres. Muitos deles não possuem nenhum tipo de sistema de alerta, seja
ele tecnológico ou aplicado de maneira rudimentar. Desta forma, verifica-se
que o compartilhamento de informação de maneira mais difusa por meio de
instrumentos amplamente utilizados, especialmente o SMS, tem um
potencial significativo no alcance de pessoas e comunidades vulneráveis a
ameaças de desastres naturais.

