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OMC abre diálogo sobre comércio e desastres 

De Denis McClean 

GENEBRA - A Organização Mundial do Comércio (OMC) pediu hoje um maior diálogo 

sobre os impactos do crescente número de desastres no comércio mundial e o papel 

que o comércio pode desempenhar na construção da resiliência aos desastres. 

Também anunciou que sua seção de Ajuda para o Comércio realizará um exercício de 

mapeamento para capturar a experiência de membros afetados por desastres e lançar 

um relatório no início do próximo ano. 

O Diretor-Geral da OMC, Roberto Azevêdo, ao abrir o “Simpósio de Desastres 
Naturais”, afirmou que a declaração imediata para a questão é a Declaração feita na 

11ª Conferência Ministerial da OMC, em dezembro, pela Dominica e outros Estados do 

Caribe Oriental. sobre os danos catastróficos causados pela temporada de furacões do 

Atlântico no ano passado. 



O Simpósio ouviu que a Dominica perdeu mais de US $ 1 bilhão como resultado do 

furacão Maria da categoria 5, equivalente a mais de 242% do PIB do pequeno país em 

desenvolvimento e a taxa geral de pobreza na ilha subiu de 28,8% para 42,8%, segundo 

Ricardo James, representante da Organização dos Estados do Caribe Oriental (OECS).  

Azevêdo também citou o exemplo de Vanuatu, cuja graduação do status de país 

menos desenvolvido teve que ser adiada até 2020 por causa do ciclone Pam. 

A OMC atuou em resposta a uma série de desastres, incluindo as preferências 

comerciais concedidas ao Nepal, após o terremoto de 2015 e o Paquistão, após as 

enchentes de 2010. 

O Sr. Azevêdo disse: “A UNISDR diz que a redução do risco de desastres é um assunto 

de todos e eu concordo absolutamente com este sentimento e minha esperança é que 

este simpósio estimule o diálogo sobre essas questões”. 

Ele pediu a análise dos impactos de desastres através de Revisões de Políticas 

Comerciais e outras interações. “Vamos procurar maneiras pelas quais a comunidade 

comercial possa responder a desastres, apoiar a recuperação e promover a 

resiliência”. 

Elhadj As Sy, Secretário-Geral da Federação Internacional das Sociedades da Cruz 

Vermelha e do Crescente Vermelho, lembrou o impacto devastador da epidemia de 

ebola em termos de perda de vidas e impacto econômico nos países afetados, Guiné, 

Libéria e Serra Leoa . 

Ele disse que as fronteiras estão fechadas, vôos cancelados e mercados fechados. “As 

pessoas não podiam se reunir ou até mesmo negociar. Isso teve um impacto sobre o 

estado nutricional das pessoas, particularmente de mulheres grávidas e bebês. Os 

problemas subjacentes foram exacerbados e aumentaram a mortalidade e a 

morbidade ”. 

Segundo Sy, a falta de instalações bancárias e comerciais foi um fator importante em 

tão poucas pessoas que decidiram retornar à pequena ilha de Barbuda no Caribe 

depois que ela foi devastada nos furacões do ano passado. 

Perigos naturais e desastres oferecem oportunidades para o comércio no esforço de 

reconstruir melhor as pessoas, para que as pessoas não fiquem na mesma condição de 

vulnerabilidade que antes. 

A embaixadora Frances Lisson, da Austrália, disse que as perdas econômicas do país 

causadas por desastres devem dobrar até 2050 e há uma grande preocupação com os 

impactos dos desastres em seus vizinhos do Pacífico. 

O embaixador Lission observou que a melhoria dos procedimentos alfandegários pode 

acelerar a entrega de mercadorias. Ela afirmou que a Austrália estava concedendo 

uma doação à OMC para analisar o papel que o comércio pode desempenhar na 



construção de resiliência a desastres e apontou para a importância dada a essas 

questões no Marco de Sendai para a Redução do Risco de Desastres. 

A Sra. Kirsi Madi, diretora da UNISDR, disse: “O comércio tem o potencial de ser um 

dos grandes impulsionadores da Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável e 

alcançar a erradicação da pobreza. Para isso, tem que ser inclusivo e abordar a 

desigualdade adotando ações afirmativas para apoiar os países que estão na linha de 

frente das mudanças climáticas, eventos climáticos extremos e à mercê do risco 

sísmico ”. 

Ela disse que era encorajador ouvir que a OMC “está embarcando em um exercício de 

mapeamento para obter uma melhor compreensão das questões que seus membros 

enfrentam como resultado do crescente impacto dos desastres”. 

Madi disse: “Este trabalho é importante quando você considera o quanto os 

terremotos e eventos climáticos extremos causaram danos nos países de baixa e 

média renda nos últimos tempos. 

"As interrupções na fabricação, turismo e comércio têm um papel significativo nas 

perdas do PIB sustentadas nesses eventos, particularmente em pequenos estados 

insulares em desenvolvimento". 

FONTE:https://www.unisdr.org/archive/58004 

 

 

 

 

Progresso, experiência, melhores práticas, lições 
aprendidas, lacunas, necessidades e apoio fornecido e 
recebido no processo para formular e implementar 
planos nacionais de adaptação 

Relatório de síntese do secretariado 

Este documento reúne informações sobre progresso, experiência, melhores práticas, 

lições aprendidas, lacunas e necessidades, apoio recebido pelas Partes países em 

desenvolvimento e apoio prestado pelas Partes países desenvolvidos no processo para 



formular e implementar planos nacionais de adaptação em 9 de fevereiro de 2018, em 

conformidade com a decisão 4 / CP.21, parágrafo 12 (c). 

FONTE:https://unfccc.int/sites/default/files/resource/inf01.pdf 

 

 

Financiando resiliência climática: Mobilizando recursos e 
incentivos para proteger Boston dos riscos climáticos 

Este relatório analisa diferentes mecanismos financeiros para a resiliência 

climática. Ele fornece recomendações para a cidade de Boston e a região sobre como 

pagar pelos investimentos em adaptação climática. Este relatório examina vários 

mecanismos de financiamento da resiliência e o alinhamento de incentivos em 

múltiplas escalas, desde edifícios individuais a projetos de vizinhança e infraestrutura 

regional. O relatório aborda preocupações de equidade e imparcialidade e concentra-

se em investimentos de resiliência pré-desastre, em vez de financiar a recuperação e a 

reconstrução pós-desastre. Nas seções a seguir, o relatório examina a crescente 

necessidade de investimentos em resiliência, descreve várias falhas de mercado e 

discute uma série de mecanismos para melhorar as finanças de resiliência e os 

incentivos de mercado. O relatório analisa o retorno do investimento de vários 

investimentos em resiliência.  

FONTE:https://www.umb.edu/editor_uploads/images/centers_institutes/sustainable_solutions_lab/

Financing_Climate_Resilience_April_2018.pdf 

 

Comunicação breve: Perda de vida devido ao furacão 
Harvey 

Uma análise foi feita da perda de vida causada pelo furacão Harvey. As informações 

foram coletadas para 70 mortes que ocorreram devido ao evento e foram recuperadas 

nas primeiras 2 semanas após o desembarque. A maioria das fatalidades ocorreu 

devido ao afogamento (81%), particularmente dentro e ao redor dos veículos. Machos 

(70%) e pessoas com mais de 50 anos (56%) estavam sobre-representados no conjunto 

de dados. Mais da metade das mortes ocorreram na região metropolitana de Houston 

(n = 37), onde chuvas fortes e vazamentos de barragens causaram inundações urbanas 

sem precedentes. A maioria das mortes foram recuperadas fora das áreas designadas 

de risco de inundação de 100 e 500 anos. 



FONTE:https://www.nat-hazards-earth-syst-sci.net/18/1073/2018/nhess-18-1073-2018.pdf 

 

 

Avaliação da interação entre florestas montanhosas e 
avalanches de neve em Nevados de Chillán, Chile e suas 
implicações para a redução do risco de desastres 
baseada em ecossistemas 

Os riscos naturais gravitacionais, como avalanches de neve, quedas de rochas, 

deslizamentos rasos e atividade vulcânica, representam um risco para as comunidades 

montanhosas em todo o mundo. Em particular, onde os registros documentais sobre 

esses processos são raros, as decisões sobre gerenciamento de riscos e planejamento 

do uso da terra devem ser baseadas em uma variedade de outras fontes, incluindo 

vegetação, dados de anéis de árvores e modelos de processos naturais. 

Este trabalho utilizou uma combinação desses métodos para avaliar a dinâmica dos 

perigos naturais com foco nas avalanches de neve no Valle Las Trancas, na região de 

Biobío, no Chile. Ao longo deste vale, os riscos naturais ameaçam não apenas a 

população humana local, mas também os inúmeros turistas atraídos pelas atividades 

recreativas ao ar livre. Dada a escassez regional de registros documentais, métodos de 

anéis de árvores foram aplicados para reconstruir a história local de avalanches de 

neve e eventos de fluxo de detritos, que são os processos relacionados a condições 

meteorológicas mais importantes nos respectivos trilhos. Uma versão recente do 

modelo Rapid Mass MovementS (RAMMS), que inclui as influências da estrutura da 

floresta, foi usada para calcular diferentes parâmetros de avalanche, como distâncias 

de desvio e pressões máximas, 

Os resultados mostram que as florestas folhosas Nothofagus locais contribuem para a 

redução das distâncias de desvio da avalanche, bem como a pressão de impacto na 

infraestrutura atual, constituindo uma valiosa medida de redução do risco de desastres 

do ecossistema que pode substituir ou complementar outras medidas tradicionais, 

como galpões de neve. 

FONTE: https://www.nat-hazards-earth-syst-sci.net/18/1173/2018/nhess-18-1173-2018.pdf 

 

Década de dados mostra que os mapas de inundação da 
FEMA perderam as reivindicações 3 em 4 



De Jade Boyd 

O estudo Rice, Texas A & M-Galveston se concentrou em mapas de 100 anos para 
alguns subúrbios de Houston. 

Uma análise das reclamações de inundações em vários subúrbios de Houston de 1999 

a 2009 constatou que os planos de inundação de 100 anos da Agência Federal de 
Gestão de Emergências - a ferramenta usada pelos oficiais dos EUA para determinar o 

risco de inundação e os prêmios de seguro - não conseguiram captar 75% das 

inundações. danos causados por cinco inundações sérias, nenhuma das quais atingiu o 

limiar de um evento de 100 anos. 

A pesquisa feita por hidrólogos e especialistas em uso da terra na Rice University e 

Texas A & M University em Galveston foi publicada na revista Natural Hazards Review 

poucos dias antes da tempestade Hurricane / Tropical Harvey inundar a região de 

Houston e causar algumas das mais catastróficas inundações da história dos EUA. 

"O resultado deste estudo, que foi confirmado em Harvey, é que muitas perdas 

ocorrem em áreas fora da planície de inundação de 100 anos da FEMA", disse a 

coautora do estudo, Antonia Sebastian, pesquisadora associada à Previsão de 

Tempestade Severa, Educação e Evacuação de Rice. do Centro de Desastres (SSPEED) e 

um pesquisador de pós-doutorado na Universidade de Tecnologia de Delft, na 

Holanda. 

"O que tentamos mostrar, tanto com este estudo quanto com vários outros, é que é 

possível fazer melhor", disse o principal autor Russell Blessing, um estudante de Texas 

A & M-Galveston com nomeações conjuntas no Centro SSPEED e Texas A & M. -

Galveston's Center for Texas Praias e Shores. "Existem ferramentas computacionais e 

hidrológicas inovadoras disponíveis para construir mapas mais preditivos". 

No novo estudo, Blessing, Sebastian e co-autor Sam Brody, professor de ciências 

marinhas no Texas A & M-Galveston, diretor do Centro de Texas Praias e Shores e um 

investigador do Centro SSPEED, examinou a bacia hidrográfica de Armand Bayou no 

sudeste do Condado de Harris . A bacia hidrográfica de 60 quilômetros quadrados de 

Armand Bayou inclui partes de Houston, Pasadena, Deer Park, La Porte e Taylor Lake 

Village, bem como porções não incorporadas do condado de Harris. 

Cinco grandes eventos de chuva ocorreram na área de estudo entre 1999-2009. Eles 

foram o Furacão Ike (2008), Tempestades Tropicais Erin (2007) e Allison (2001, e duas 

tempestades que causaram inundações em 2006 e 2009. 

Os hidrólogos geralmente caracterizam eventos de chuva e inundações com uma 

estatística conhecida como "intervalo de retorno". Uma inundação de 100 anos tem 

um intervalo de retorno de 100 anos, mas Blessing disse que isso não significa que uma 

tempestade só ocorra a cada 100 anos. Em vez disso, significa que há uma chance de 1 

em 100, ou 1% de chance, de que o evento ocorra em qualquer ano. Assim, um evento 

de 50 anos teria 2% de chance de ocorrer a cada ano, um evento de 10 anos teria 10% 

de chance e assim por diante. 



Brody disse que um problema com os mapas anuais de 100 anos da FEMA é que eles 

assumem que as enchentes só ocorrerão em uma dimensão, ou seja, a jusante ou 

montante e não perpendicular ao canal. "Essa suposição não se sustenta quando você 

está em áreas muito baixas, como Armand Bayou ou outras bacias costeiras que são 

muito planas", disse ele. “Quando a chuva inundada se acumula nessas áreas, ela pode 

fluir em praticamente qualquer direção, dependendo de quão alto ela fica.” 

Outra questão com os mapas da FEMA é a falta de granularidade. Brody e Blessing 

disseram que o tipo de solo (como argila versus areia) e o modo como a terra é usada 

(como um estacionamento de concreto ou um playground escolar) têm impactos 

significativos nas inundações, e os modelos da FEMA usam uma classificação única 

para bairros inteiros. ou grupos de vizinhanças. Ao fazê-lo, eles perdem recursos de 

pequena escala que podem afetar significativamente as inundações. 

Sebastian disse que concentrar-se em eventos de 100 anos também é problemático 

porque eventos de chuva curtos e intensos que não atingem o limiar de 100 anos ainda 

podem causar graves inundações. 

"Em Armand Bayou, um evento de chuva de 100 anos é aquele que cai 13,5 

centímetros de chuva em um período de 24 horas", disse ela. “Na realidade, também 

experimentamos chuvas muito mais intensas em menos tempo. Assim, por exemplo, 

quando chove 6 polegadas em duas ou três horas, também pode causar graves 

inundações ”. 

Em vários outros estudos, incluindo um número que examinou inundações na bacia 

hidrográfica de Clear Creek, colegas de Blessing, Brody, Sebastian e SSPEED mostraram 

que outras abordagens, como modelagem hidrológica distribuída e mapeamento 

probabilístico de planícies aluviais, podem ser muito mais preditivas de danos e risco 

de inundação. 

A pesquisa foi apoiada pela National Science Foundation. As conclusões e opiniões 

relatadas são de responsabilidade dos autores e não são necessariamente endossadas 

pelas organizações financiadoras ou por aqueles que prestaram assistência em vários 

aspectos do estudo. 

FONTE:http://news.rice.edu/2017/09/11/decade-of-data-shows-fema-flood-maps-missed-3-in-4-

claims-2/?utm_source=Homepage&utm_medium=FemaData&utm_campaign=Homepage%20News 

FONTE:https://ascelibrary.org/doi/10.1061/%28ASCE%29NH.1527-6996.0000242 

 

Estudo de caso: Antecipação de inundações e 
deslizamentos de terra no Tajiquistão 



Este estudo de caso documenta o processo de ação antecipada tomada pelos 

membros da Start Network em antecipação a inundações e deslizamentos de terra no 

Tajiquistão. O estudo de caso identifica a aprendizagem chave para a Janela de 

Antecipação, usando informações de documentos desenvolvidos através do ciclo de 

alerta, juntamente com os dados coletados durante uma visita ao programa em 

outubro de 2017.  

O verão de 2017 foi incrivelmente quente nos vales remotos do Tajiquistão. O 

mercúrio atingiu o pico em 49 graus centígrados e em junho, em três quartos, os dias 

ficaram pelo menos 2 ° C acima da média sazonal. Isto seguiu-se a um inverno gelado, 

com níveis recordes de neve nos picos de montanhas que rodeiam os vales de Rasht e 

Zerafshan. Para um país montanhoso, onde 90% da população vive nas elevações mais 

baixas dos vales, as inundações e os deslizamentos de terra são um risco persistente. O 

verão quente, combinado com grandes quantidades de gelo nas geleiras nos picos das 

montanhas, exacerbou isso, colocando-o fora do "normal". 

Contra essa queda, os membros da Start decidiram agir em antecipação a enchentes e 

deslizamentos de terra e levantaram um alerta em 10 de julho de 2017. A janela de 

antecipação do Start Fund procura mitigar danos e perdas para as comunidades em 

risco de crise. Isso é feito permitindo e incentivando os membros do Start Network a 

monitorar o risco e agir com base nas previsões. Através da janela de antecipação do 

Start Fund, as Organizações Não-Governamentais podem responder a mudanças no 

risco, como uma previsão de chuvas extremas ou uma provável crise política. Um 

elemento-chave dessa abordagem requer uma tomada de consciência coletiva, ou 

análise colaborativa de riscos, em torno da situação prevista e do seu potencial 

impacto humanitário. 

FONTE:https://start-network.app.box.com/s/485d2np1m2g42hsiljgkhqaa8bmgio0n 

 

Enfrentar o desafio global da adaptação, abordando o 
risco climático transfronteiriço 

Este resumo afirma que a importância crítica da adaptação ainda é subvalorizada nas 

negociações internacionais. Especificamente, a visão de que a adaptação é um 

problema local está atrasando a ambição de buscar uma agenda de adaptação global 

que busque soluções além do nível local para o nacional. 

Este resumo argumenta que a adoção de uma visão transfronteiriça do risco climático, 

que reconhece explicitamente as interconexões entre pessoas, ecossistemas e 

economias em um mundo globalizado, altera o escopo e a natureza do desafio de 

adaptação e cria oportunidades para revigorar a cooperação internacional em 

adaptação. Especificamente, a UNFCCC continua a ser um espaço crítico para 



coordenar a ação global sobre a mudança climática, incluindo a construção de 

resiliência e a adaptação aos efeitos adversos de um mundo mais quente. 

Esta breve revisão recente progresso nas negociações internacionais de clima e explora 

como o progresso em enfrentar o desafio global de adaptação pode ser alcançado. 

FONTE:https://www.sei.org/wp-

content/uploads/2018/04/meetingtheglobalchallengeofadaptation.pdf 
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