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Situada no encontro entre as placas tectônicas do Pacífico e da Austrália, a Nova 
Zelândia apresenta alta incidência de terremotos. Todo o território do país está 
sujeito a movimentações sísmicas e há risco de tsunamis em qualquer parte do 
litoral neozelandês. Como exemplo, a área urbana da capital, Wellington, é 
atravessada por um sistema de falhas geológicas e a topografia da região (costa 
montanhosa, baía de baixa profundidade) potencializa os efeitos de eventual 
maremoto gerado na linha de Hikurangi (a menos de 100km de distância). 
 
Há milhares de terremotos a cada ano na Nova Zelândia, mas somente alguns são 
suficientemente fortes para serem percebidos. Embora os neozelandeses estejam 
bem preparados para enfrentar esse tipo de desastre natural, é importante que os 
brasileiros neste país – tanto os residentes quanto aqueles em viagem de turismo, 
estudos ou negócios – compreendam que terremoto de grandes proporções, com 
alto potencial destrutivo, pode acontecer a qualquer momento e em qualquer lugar 
da NZ, com possíveis tsunamis no litoral. 
 
Infelizmente, a ciência ainda não avançou ao ponto de prever quando e onde os 
terremotos acontecerão (no caso dos tsunamis, dependendo do epicentro do sismo, 
será possível antecipar a chegada das ondas em alguns minutos ou até mesmo em 
várias horas). A melhor forma para que indíviduos e famílias possam minorar as 
consequências desses desastres naturais está em preparar-se para o ANTES, saber 
o que fazer DURANTE e ter presente um roteiro de providências para o DEPOIS. 
Este guia tem o objetivo de oferecer aos brasileiros na Nova Zelândia algumas 
recomendações e sugestões para esses três momentos.  
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 << ANTES 
 
 
Como desde cedo aprendem as crianças nas escolas neozelandesas, 
planejamento, preparação e treinamento são cruciais para enfrentar terremotos e 
tsunamis. Trata-se de permanente “dever de casa”, que, se feito de modo correto, 
aumentará a segurança sua e a de todos os membros de sua família. 
 
Em casa, no trabalho, na escola ou em hotel, analise o ambiente ao seu redor e 
imagine as consequências de um terremoto. Leve em consideração que móveis 
(sobretudo armários e estantes) e objetos pesados (eletrodomésticos, livros, peças 
de decoração, caixas, malas etc.) podem cair mesmo em tremores de menor 
intensidade e causar sérios ferimentos. Sempre que possível, tente aumentar a 
estabilidade desses itens: por exemplo, fixando-os às paredes ou ao chão, e 
armazenando o que tiver mais peso na parte baixa de armários ou estantes. 
  
Tome particular cuidado com móveis e objetos pesados ou de vidro que possam 
cair sobre as camas no meio da noite -- bem como sobre berços ou áreas utilizadas 
por crianças pequenas a qualquer momento do dia. 
 
A Comissão de Terremotos da Nova Zelândia (EQC) fornece uma série de dicas 
sobre como tornar sua casa mais segura em: www.eqc.govt.nz/be-prepared 
(somente em inglês). 
 
Procure identificar um abrigo de rápido acesso para que, em caso de tremor, todos 
possam se proteger da queda de objetos, de fragmentos do teto ou de vidros 
estilhaçados. A recomendação da Defesa Civil neozelandesa é de buscar o vão de 
uma mesa resistente ou uma parede interna, afastada das janelas e livre de móveis 
altos e pesados. Identifique, ainda, onde estão as saídas de emergência mais 
próximas.    
 
Se residir em áreas costeiras ou fluviais sujeitas a tsunamis, informe-se sobre rotas 
de evacuação e saiba qual o local com a altitude mínima para escapar das ondas 
ou da inundação. Percorra ao menos uma vez essa rota para calcular qual o tempo 
mínimo de deslocamento até local seguro (leve em consideração o apoio a crianças 
ou pessoas com dificuldades de locomoção). Pense que, mesmo sem causar 
grandes danos, terremotos podem ser seguidos por tsunamis devastadores.    
 
Elabore seu próprio plano de emergência, incluindo: 
 
- a pré-definição de um ponto de encontro para os membros da família caso o 
terremoto não permita o retorno para casa; 
 

http://www.eqc.govt.nz/be-prepared
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- uma lista com dados e telefones úteis, além de cópias de documentos importantes
(passaportes, por exemplo);

- a identificação prévia de familiares ou de amigos fora da Nova Zelândia que
possam servir como ponto de contato (seus conhecidos no Brasil vão querer saber
logo se você está bem);

- a manutenção de kits individuais ou coletivos de sobrevivência em casa e no
trabalho, assim como de estoques de emergência.

Há um modelo neozelandês de plano residencial de emergência disponível (em 
inglês) em: www.getthru.govt.nz/assets/Uploads/GRG-Checklist.pdf 

Use o bom senso na preparação de seus kits de sobrevivência, mas o 
aconselhável é incluir ao menos uma pequena lanterna, estojo de primeiros 
socorros, medicamentos básicos (em especial analgésicos), cobertor, garrafa de 
água potável e pacotes de alimento não perecível com alto teor calórico (bolachas, 
frutas secas, chocolates). O ideal é que esses kits sejam portáteis, pois a Defesa 
Civil poderá determinar a evacuação de seu bairro.  

Procure manter estoque residencial de água e alimentos para durar ao menos três 
dias (calcule nove litros de água por pessoa e favoreça alimentos para consumo 
imediato, como refeições prontas enlatadas). Separe também um rádio com pilhas 
de reserva para a obtenção de informações de emergência. Tenha em mente que a 
NZ não conta com sistema nacional de sirenes ou alto-falantes e, logo após grande 
terremoto ou tsunami, a rede de telefonia celular e a internet tenderão a apresentar 
problemas de funcionamento. 

Certifique-se de que suas apólices de seguro estejam em dia. Na Nova Zelândia, 
seguros contra incêndio costumam, por exemplo, assegurar acesso ao seguro 
nacional por desastres naturais (EQCover). Saiba mais em: www.eqc.govt.nz/be-
prepared/natural-disaster-insurance (somente em inglês). 

Mantenha-se sempre informado sobre o assunto, acompanhe as notícias do portal 
da Defesa Civil neozelandesa na internet (www.getthru.govt.nz) e promova 
exercícios e simulações regulares com todos os membros de sua família. Pense 
sempre nos ditados “mais vale prevenir do que remediar” em português, “better safe 
than sorry” em inglês. 

Informações sobre os centros comunitários de emergência mais próximos de sua 
casa estão disponíveis em: 

Região da Grande Wellington: www.getprepared.org.nz/Hubs 
Região de Auckland: www.aucklandemergencymanagement.org.nz 
Região de Queensland: www.qldc.govt.nz/our-community/emergency-management 
Demais regiões da NZ: www.civildefence.govt.nz/find-your-civil-defence-group 

http://www.eqc.govt.nz/be-prepared/natural-disaster-insurance
http://www.eqc.govt.nz/be-prepared/natural-disaster-insurance
http://www.getthru.govt.nz/
http://www.getprepared.org.nz/Hubs
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 << DURANTE >> 

Ao sentir um tremor forte, aplique imediatamente a regra dos três “A”s: 

ABAIXE-SE 
Aproxime-se rapidamente do chão e, dessa forma, evite o risco de perder o 
equilíbrio 

ABRIGUE-SE 
A ideia é basicamente a de buscar uma posição para proteger cabeça, nuca e 
pernas 

AGUARDE 
Mantenha a calma e não abandone a posição de abrigo antes de o terremoto parar 

Em inglês, essas regras básicas são conhecidas como: 
“DROP, COVER and HOLD”. 

A maior parte dos ferimentos em terremotos não ocorre por desabamentos, mas 
sim pela queda de móveis, peças de decoração, utensílios domésticos ou 
fragmentos de construção. 

Na falta de uma mesa com vão livre ou caso não seja possível se abaixar (em 
cadeira de rodas, por exemplo), use mãos e braços para proteger a cabeça e a 
nuca.  

Se estiver em rua estreita e movimentada, é melhor entrar em algum prédio para 
buscar abrigo do que se arriscar a ser atingido por objetos, fragmentos de 
construção ou fios elétricos. 

Se estiver em área aberta, como uma praça ou um parque, afaste-se de prédios, 
árvores, estátuas, postes ou fiação elétrica e, em seguida, abaixe-se, abrigue-se 
com as mãos e aguarde. 
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Se estiver dirigindo, encoste o carro assim que possível e aguarde. Mantenha-se 
calmo e atento dentro do carro durante o terremoto. 

Importante: deixe a posição de abrigo somente após o final do tremor! 

Se estiver em prédio com aparentes danos estruturais (com muitas rachaduras, por 
exemplo), busque imediatamente a saída de emergência. Saia com cuidado e não 
se esqueça de ajudar pessoas com dificuldades de locomoção. Terremotos fortes 
podem causar incêndios e costumam ser seguidos de réplicas de intensidade 
variada.  

Se estiver em zonas litorâneas, lembre-se que terremotos podem ser seguidos por 
TSUNAMIS. 

Após um terremoto forte ou longo, busque deslocar-se o quanto antes para um 
terreno elevado, afastado da costa ou de rios costeiros. Na Nova Zelândia, as 
zonas seguras são normalmente indicadas por um símbolo azul claro com a 
inscrição “tsunami safe zone” no asfalto. 

Informe-se sobre a localização exata das zonas de evacuação em caso de 
tsunamis no portal da Defesa Civil neozelandesa: 
www.civildefence.govt.nz/get-ready/get-tsunami-ready/tsunami-evacuation-zones 

Não espere avisos ou sirenes. Como recomenda a Defesa Civil neozelandesa em 
inglês: “long or strong, get gone!”. Em português, memorize essa regra básica: se 
tremer for forte ou demorar, saia logo de perto do mar! 

Aguarde alguma indicação das autoridades locais antes de deixar a zona segura e 
reaproximar-se das áreas costeiras. Tsunamis podem vir em mais de uma onda. 
Além disso, a água que avançou terra adentro retornará para mar com potencial 
igualmente destrutivo. 
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 DEPOIS >> 

A execução de seu plano individual de emergência e a prática adquirida com os 
treinamentos regulares aumentarão consideravelmente a segurança sua e de seus 
familiares depois de um grande terremoto ou tsunami. 

É natural que uma de suas primeiras preocupações seja precisamente a de ter 
certeza de que a família e os amigos estejam todos bem. Mas lembre-se, antes, de 
ajudar os que estão ao seu redor e, na medida de suas possibilidades, colaborar 
com os esforços da Defesa Civil e das demais autoridades locais.  

Em casa, não se esqueça de verificar se o terremoto causou danos estruturais e de 
avaliar a necessidade de desligar a eletricidade ou fechar o gás e a água para 
evitar vazamentos. Após um terremoto intenso, é provável que alguns desses 
serviços sofram interrupções e sua normalização demore algumas semanas (daí a 
importância dos estoques de água e de alimentos para pronto consumo). 

A internet e a telefonia também tendem a sofrer impactos, dificultando o acesso e a 
disseminação de informações úteis. Procure usar os canais de comunicação 
disponíveis apenas para contatos ou solicitações emergenciais.  

O Itamaraty e a Embaixada do Brasil em Wellington estarão mobilizados para 
prestar, em estreita coordenação com as autoridades locais, todo o apoio possível à 
comunidade brasileira na Nova Zelândia após um grande terremoto ou tsunami. 

Tão logo as linhas de comunicação sejam restabelecidas, acompanhe as 
informações e orientações em nossos canais digitais e, se necessário, entre em 
contato com os números do plantão consular em Wellington ou em Brasília. 

Canais digitais da Embaixada e do Itamaraty 

https://www.gov.br/mre/pt-br/embaixada-wellington
www.facebook.com/EmbaixadaWellington 
www.twitter.com/BrazilinNZ 

Números úteis em casos de emergência 

Serviço de Emergência na NZ 111 
Plantão consular da Embaixada +64 (0) 21 473 351
Plantão consular do Itamaraty +55 61 98197 2284


