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Atingir a resiliência das cheias urbanas num futuro 
incerto 

Os resultados preliminares do consórcio de pesquisa de Resiliência à Inundação 
Urbana no Reino Unido são apresentados e discutidos, com o trabalho sendo 
conduzido num contexto de futuras incertezas com relação à mudança climática e 
crescente urbanização. Adotando uma abordagem sistêmica completa, os principais 
temas incluem o desenvolvimento de abordagens adaptativas para projetos de 
engenharia flexíveis de ativos de gerenciamento de inundações cinza e azul-verde 
acoplados; explorar o potencial dos recursos das águas pluviais urbanas através da 
recolha de águas pluviais, modelação do metabolismo urbano e interoperabilidade; e 
investigar as interações entre planejadores, desenvolvedores, engenheiros e 
comunidades em múltiplas escalas no gerenciamento do risco de inundação. O 
trabalho está produzindo novas ferramentas de modelagem e uma extensa base de 
evidências para apoiar o caso da infraestrutura multifuncional que oferece múltiplos 

FONTE:https://www.mdpi.com/2073-4441/11/5/1082 

 

 

EUA: Podemos nos preparar para os impactos climáticos 
sem criar um caos financeiro? 

De Geoff Dembicki 



As comunidades enfrentam um dilema complicado como as mudanças climáticas: 

como se preparar para os impactos sem assustar os proprietários e investidores e 

desencadear uma espiral econômica prejudicial. 

9 de maio de 2019 - Nota do editor: Esse recurso se baseia nos extensos relatórios de 

Geoff Dembicki para o Vice relacionados ao potencial de crises financeiras da mudança 

climática. Aqui, Dembicki explora ainda mais os problemas e também analisa possíveis 

soluções. Você pode ler os relatórios dele para o Vice aqui e aqui . 

Há um perigo perverso e oculto da mudança climática que poucas pessoas, mesmo 
aquelas que inquestionavelmente aceitam a ciência, sabem como lidar. Algum dia, 
provavelmente mais cedo do que pensamos, a destruição que as temperaturas globais 
mais quentes estão infligindo - por meio de inundações recorde, incêndios florestais, 
secas e furacões - poderia sobrecarregar fisicamente nossa capacidade de manter 
muitas comunidades em sua forma existente. 

Mas, falando abertamente sobre isso e tomando as medidas necessárias para 
enfrentá-lo, as comunidades abrem as portas para outro perigo. Se os mercados 
subitamente valorizarem o risco da mudança climática adequadamente, isso poderá 
levar a uma retirada em massa do investimento que mata valores imobiliários, reduz a 
receita tributária e leva a uma crise financeira mais ampla . 

Essa é a realidade que confronta Ted Becker, o prefeito de Lewes, Delaware, uma 
cidade de cerca de 3.000 pessoas na qual alguns edifícios ficam a poucos passos do 
oceano Atlântico. "Quando você mora aqui todos os dias e vê as coisas mudarem, é 
difícil aceitar que a mudança climática não está acontecendo", diz ele. 

Inundações que podem inundar propriedades baixas e tornar as estradas intransitáveis 
estão se tornando muito mais freqüentes. Dos 549 dias de enchente em Lewes desde 
os anos 50, mais de 200 aconteceram nos últimos 15 anos. A cidade reescreveu os 
códigos de construção para que as casas em áreas propensas a inundações sejam 
construídas mais acima do solo. Há cerca de um ano e meio, foi mais agressivo 
abandonar os planos de desenvolver várias estradas e propriedades em Lewes Beach, 
disse o prefeito. 

A proporção de áreas de Delaware expostas a inundações costeiras - 5,4% - deverá 
crescer para 7,1% em três décadas, devido à elevação dos mares. Até então, apenas 
para as 771 casas construídas entre 2010 e 2017, as inundações crônicas poderiam pôr 
em perigo US $ 526 milhões em imóveis costeiros. O número de residências em risco 
poderia ultrapassar 23.000 até 2100 no pior cenário. 

Até agora, nem os investidores nem os proprietários parecem estar incorporando 
totalmente esse risco. "Não tenho conhecimento de ninguém que tenha dito que não 
estou vindo para cá por causa disso", diz Becker. 

Mas as forças do mercado poderiam alterar rapidamente essa percepção - por 
exemplo, se o seguro de inundação refletisse com mais precisão os custos da mudança 
climática ou se fosse redimensionado totalmente em áreas de alto risco. "Então, tenho 



certeza de que as pessoas vão repensar se querem ou não construir nessa área", diz 
Becker. "Eu acho que é um desafio que está por aí." 

 

 
 
JuxtaposeJS 
Ao longo da costa do Atlântico, lugares como Lewes, Delaware, estão experimentando 
aumento das inundações. Aqui, parte de Long Neck, uma área ao sul de Lewes, é vista 
antes e depois da inundação. Foto cedida por Cape Gazette 

O dilema que as comunidades enfrentam - como se preparar para os impactos da 
mudança climática sem espantar os proprietários de imóveis e investidores e 
desencadear uma espiral econômica prejudicial - é cada vez mais urgente em qualquer 
lugar que esses impactos estejam se manifestando. Especialistas em inundações 
costeiras, incêndios florestais destrutivos e secas que desestabilizam financeiramente 
dizem que não há uma resposta fácil. 

Mas a melhor maneira de melhorar nossas chances de sobrevivência a longo prazo, 
enquanto previnem as consequências financeiras de curto prazo, dizem eles, é aceitar 
completamente os perigos à frente. As comunidades que começarem a se preparar 



para esses perigos hoje estarão muito melhor posicionadas para prosperar em um 
perigoso século 21 do que aquelas que esperam.   

Relutante em falar 

No ano passado, a Union of Concerned Scientists publicou um relatório dando um 
contexto nacional aos riscos que a Lewes enfrenta. Cerca de 147 mil casas costeiras e 7 
mil propriedades comerciais nos Estados Unidos, no valor de US $ 63 bilhões, podem 
ser cronicamente inundadas pela elevação do nível do mar em 15 anos. Esse número 
pode subir para 311 mil lares em meados do século. "Isso foi algo que nós sentimos 
que estava realmente voando sob o radar", diz Erika Spanger-Siegfried, analista sênior 
do programa climático e energético do grupo. 

Medidas defensivas como paredões podem ser proibitivamente caras e podem ter que 
proteger longos trechos de costa para serem eficazes. A realidade de que muitas 
residências e edifícios serão difíceis - ou talvez impossíveis - de se defender contra a 
elevação do nível do mar está apenas começando a penetrar na consciência 
dominante de investidores, desenvolvedores, seguradoras e autoridades eleitas. "Em 
geral, é justo dizer que a maioria da costa [dos EUA] não está agindo com base nessas 
informações", diz Spanger-Siegfried. 

Mas uma reavaliação repentina do risco de mercado que leva a uma retirada do 
investimento também não é necessariamente desejável. “Quando atores de mercado 
importantes o suficiente se conscientizarem e começarem a agir sobre esses riscos, 
isso pode potencialmente desencadear uma crise no mercado imobiliário regional, ou 
mesmo uma crise econômica mais generalizada”, diz o relatório . 

É por isso que alguns formuladores de políticas têm relutado em falar abertamente 
sobre inundações crônicas. "Quando eu estava na Casa Branca, havia uma conversa 
sobre 'quanto queremos realmente [esses riscos] serem amplamente conhecidos?'", 
Disse Alice Hill, ex-assistente especial do presidente Barack Obama e pesquisadora do 
Hoover de Stanford. Instituição, disse . “Pode ser apenas uma percepção em massa de 
que toda essa propriedade está seriamente comprometida. Isso seria altamente 
desestabilizador para os mercados imobiliários ”. 

Segundo Spanger-Siegfried, os formuladores de políticas não têm escolha nos dias de 
hoje, mas devem deliberadamente e cuidadosamente reduzir o investimento nas 
regiões mais arriscadas e redirecioná-las para regiões mais seguras. Isso poderia 
significar que o governo federal reduz permanentemente a cobertura de seguro de 
inundação, compra os proprietários de imóveis em áreas expostas e, em alguns casos, 
desenvolve comunidades totalmente novas mais para o interior. "Esta vai ser uma 
fronteira política realmente importante para nós nas próximas décadas", diz Spanger-
Siegfried. 

Processo lento 

Edith Hannigan também observa ameaças existenciais - mas do outro lado do 
país. Originalmente de New Jersey, propenso a inundações, Hannigan é gerente de 



programa de planejamento de uso do solo no Conselho de Proteção Florestal e de 
Incêndio da Califórnia. “Eu cresci neste contexto de proteção contra enchentes e águas 
pluviais e agora trabalho em incêndios florestais, mas ainda são os mesmos objetivos 
subjacentes ao meu trabalho”, diz ela. 

Os incêndios estão se tornando mais freqüentes e cataclísmicos na Califórnia devido a 
condições cada vez mais quentes e secas. Dos 20 maiores que carbonizaram o estado 
desde a década de 1930, a maioria ocorreu nas últimas duas décadas. Uma temporada 
recorde de incêndios florestais em 2017 matou pelo menos 46 pessoas e deixou 
perdas de US $ 20 bilhões. Os incêndios em 2018 mataram quase 100 pessoas e 
causaram prejuízos de US $ 24 bilhões. 

Hannigan vê um aumento acentuado na conscientização pública sobre os riscos de 
incêndio. "Você simplesmente não pode mais ignorar isso", diz ela. Ela ajuda as 
comunidades a se prepararem para o perigo , especialmente aquelas construídas onde 
as áreas urbanas se transformam em áreas selvagens. Mas mesmo quando as 
comunidades tomam todas as precauções - remover árvores inflamáveis, por exemplo, 
ou deixar de 9 a 30 metros de “espaço defensável” em cada lado de uma casa - elas 
ainda podem queimar no chão , como Santa O bairro Fountaingrove de Rosa fez no 
ano passado. 

Em março, a Munich Re tornou-se a primeira grande seguradora a vincular 
explicitamente os incêndios florestais da Califórnia à mudança climática. "Se o risco de 
incêndios florestais, enchentes, tempestades ou granizo aumentar, a única opção 
sustentável que temos é ajustar nossos preços de risco de acordo", disse ao 
Guardian Ernst Rauch, principal climatologista da seguradora . 

O setor imobiliário está observando de perto. Um novo relatório do Urban Land 
Institute alerta que algumas “localidades, e até mesmo áreas metropolitanas inteiras, 
[podem] se tornar menos atraentes devido a eventos relacionados à mudança 
climática, levando ao potencial de ativos individuais se tornarem obsoletos”. 

Navegar nesses perigos físicos e financeiros gêmeos é potencialmente muito mais 
difícil no caso de incêndios florestais do que em inundações costeiras, onde os riscos 
são mais previsíveis. "Você não sabe como ou onde o próximo incêndio vai atingir", diz 
Hannigan. 

Mas, se os incêndios florestais continuarem piorando na Califórnia, como prevê 
a ciência do clima , as comunidades terão que analisar com atenção "em que tipo de 
risco estão dispostos a colocar seus moradores", diz Hannigan. Ainda assim, ela 
continua, quando se trata de decisões sobre o uso da terra, “ter uma mudança de 
mentalidade em grande escala na Califórnia, provavelmente em qualquer lugar do 
país, será um processo lento”. 

Nenhuma ótima resposta 

Isso é certamente verdade nas tensas negociações, que começaram em 2015 
e terminaram emmarço deste ano, entre sete estados do sudoeste dos EUA para 



responder a uma seca de 19 anos no Rio Colorado e impedir que o governo federal 
imponha restrições obrigatórias de água. A mudança climática é um fator 
importante no rio e seus reservatórios estão em seu período mais seco em 1.200 
anos . 

Um relatório de 2014 da Universidade Estadual do Arizona estimou que um ano sem a 
água do rio poderia causar perdas econômicas de US $ 1,4 trilhão e impactar 16 
milhões de empregos em toda a região. Se os cálculos fossem feitos novamente hoje, 
essas estimativas de danos "definitivamente seriam maiores", diz Timothy James, co-
autor do relatório.   

Os acordos alcançados nesta primavera entre Wyoming, Colorado, Utah, Novo México, 
Nevada, Arizona e Califórnia resultaram em estados concordando em tomar menos 
água da bacia do rio Colorado. Mas este é apenas o começo de um processo de longo 
prazo para descobrir nossa sobrevivência em uma era de mudança climática crescente. 

"O que faríamos se vivêssemos em um ambiente mais restrito pela água?", Diz James. 

As correções técnicas são mais fáceis de prever: tecnologias e 
políticas mais eficientes quanto à água, como preços mais altos na água, para 
encorajar sua adoção. Mas adaptar-se às mudanças climáticas também requer 
decisões difíceis sobre o ritmo e a escala do desenvolvimento. Isso poderia significar 
abster-se de construir novas comunidades no deserto completamente. No momento, 
no entanto, Phoenix está crescendo rapidamente .   

Mas por quanto tempo é discutível. Embora um inverno úmido 
tenha temporariamente diminuído o temor de que o lago Mead, um reservatório 
crucial ao longo do rio Colorado, possa secar o suficiente para provocar a primeira 
declaração de escassez no ano que vem, o estreito posto coloca em evidência a boa 
linha de muitos lugares. caminhando à medida que a mudança climática se torna mais 
intensa. Neste contexto, de acordo com o relatório do Urban Land Institute , “os 
principais gestores de investimento e investidores institucionais estão realizando 
varreduras de vulnerabilidade de inundação, resiliência e clima de seus portfólios” - 
incluindo a avaliação dos riscos financeiros de estresse hídrico e calor extremo. 

Cidades vulneráveis como Phoenix enfrentam não apenas uma escassez de água, mas 
também uma fuga de investimento que poderia potencialmente acompanhá-las. Como 
as comunidades podem responder adequadamente a esses tipos de perigos além das 
simples soluções de curto prazo? "Você sabe, eu não tenho uma ótima resposta", diz 
James. 

Em breve, a mudança climática poderia nos forçar a fornecer um. 

FONTE:https://ensia.com/features/climate-change-financial-crisis/ 

 

 

 

 



 

O Canadá ajuda a Região de York a desenvolver a 
resiliência às mudanças climáticas por meio da 
restauração e melhoria das florestas urbanas 

Agora, mais do que nunca, as comunidades precisam de ajuda para se adaptarem aos 
frequentes e intensificados eventos climáticos causados pelas mudanças 
climáticas. Reduzir o impacto de desastres naturais, como enchentes e incêndios 
florestais, é fundamental para manter as famílias canadenses seguras, protegendo as 
empresas locais e apoiando uma economia forte e a classe média. 

O honorável François-Philippe Champagne, Ministro de Infraestrutura e Comunidades, 
e Wayne Emmerson, Presidente e CEO da York, anunciaram hoje o financiamento de 
um projeto para mitigar temperaturas extremas, além de reduzir os impactos das 
inundações e da erosão na região de York. 

O projeto envolve o plantio de árvores e a adição de elementos naturais para 
aumentar a capacidade de drenagem quando ocorrem fortes chuvas. As florestas 
urbanas são uma ferramenta essencial para evitar inundações, reduzindo o volume de 
água que entra no sistema de coleta de águas pluviais. As novas árvores também 
ajudarão a melhorar a qualidade do ar e aliviar as temperaturas extremas dos 
moradores. 

Uma vez concluído, este projeto protegerá mais de 1,2 milhão de habitantes da Região 
de York contra temperaturas extremas e inundações. Espera-se também que 
economize US $ 23,61 para cada US $ 1 investido em economias de longo prazo com 
recuperação e custo de reposição. 

O governo do Canadá está investindo mais de US $ 10,1 milhões neste projeto por 
meio do Fundo de Mitigação e Adaptação a Desastres. A região de York está 
contribuindo com mais de US $ 15,2 milhões para o projeto. 

citações 

"Tomar medidas concretas para se adaptar aos impactos da mudança climática é cada 
vez mais essencial para garantir um futuro próspero seguro para nossos filhos e netos. 
Este projeto de restauração florestal ajudará a Região de York a evitar os impactos de 
condições climáticas extremas, incluindo inundações, erosão e calor extremo. O 
projeto aumentará a qualidade do ar para os residentes e reduzirá bastante os custos 
de recuperação após incidentes climáticos extremos ”. 

O honorável François-Philippe Champagne, Ministro das Infraestruturas e 

Comunidades 



"O clima extremo está se tornando mais grave, mais freqüente, mais prejudicial e mais 
caro por causa da mudança climática. Ao investir na infraestrutura que protege nossos 
bairros, empresas e famílias, estamos construindo comunidades que podem resistir a 
futuros desastres naturais e prosperar por gerações". vir." 

O honorável Ralph Goodale, Ministro da Segurança Pública 

"A Floresta Regional de York é composta de 2.300 hectares de terras protegidas, 
localizadas em toda a nossa Região. O valor da infraestrutura verde se estende muito 
além do ambiente natural. Esse investimento de financiamento proporciona à Região 
de York benefícios concretos para proteger nossas comunidades, implementando 
medidas." para desenvolver uma região mais resiliente contra os impactos de um clima 
em constante mudança ". 

Wayne Emmerson, presidente e diretor executivo da York Region 

Fatos rápidos 

• O Fundo de Mitigação e Adaptação a Desastres (DMAF) é um programa de US $ 
2 bilhões e 10 anos para ajudar as comunidades a construir a infra-estrutura de 
que precisam para enfrentar melhor os riscos naturais, como enchentes, 
incêndios florestais, terremotos e secas.  

• O DMAF faz parte do  plano de infraestrutura do governo federal  Investing in 

Canada , que está fornecendo mais de US $ 180 bilhões em 12 anos para 
projetos de transporte público, infraestrutura verde, infraestrutura social, rotas 
de comércio e transporte e comunidades rurais e do norte. 

• Investir em infraestrutura verde que ajude as comunidades a lidar com os 
efeitos intensificadores da mudança climática é parte integrante da transição 
do Canadá para uma economia mais resiliente e de baixo carbono, que está 
entre os compromissos assumidos sob o Quadro Pan-Canadense de 
Crescimento Limpo e Mudança Climática. .  

• Orçamento de 2019,  Investir na classe média , é o plano do governo para criar 
mais empregos bem remunerados, colocar a casa ao alcance de mais 
canadenses, ajudar os trabalhadores a obter o treinamento necessário para ter 
sucesso, apoiar os idosos e estabelecer as bases para o trabalho nacional. 
pharmacare.  

• Com muitos municípios do Canadá enfrentando sérios déficits de 
infraestrutura, o Orçamento de 2019 propõe uma transferência única de US $ 
2,2 bilhões por meio do Fundo Federal para Impostos sobre o Gás para tratar 
de prioridades de curto prazo em municípios e comunidades das Primeiras 
Nações. 

FONTE:https://www.canada.ca/en/office-infrastructure/news/2019/05/canada-helps-york-region-

build-climate-change-resilience-through-urban-forest-restoration-and-enhancement.html 

 

 



 

Swiss Re Corporate Solutions e Airbus Aerial oferecem 
serviço de modelagem para prevenção de enchentes 

A Swiss Re Corporate Solutions e a Airbus Aerial anunciaram hoje uma colaboração 
que ajudará as empresas a identificar com eficiência os riscos de inundação e prever 
com mais precisão os danos causados pelas inundações causadas pelo clima. Sob a 
colaboração, a ferramenta de avaliação de inundação da Swiss Re Corporate Solutions, 
FLOAT, será alimentada por imagens e dados de drones da Airbus Aerial. 

A Swiss Re Corporate Solutions é o braço de seguros comerciais do Swiss Re Group. O 
serviço da empresa, FLOAT, é uma maneira econômica de ajudar as empresas a avaliar 
os riscos de inundação de usinas e outras instalações. O FLOAT usa drones para 
capturar dados de elevação altamente precisos e específicos do local. O conjunto de 
dados coletados é transformado em uma visualização realista da instalação, incluindo 
uma simulação interativa precisa que mostra possíveis vulnerabilidades e pontos 
baixos. A experiente equipe de Serviços de Engenharia de Risco da Swiss Re Corporate 
Solutions desenvolveu o FLOAT usando sua profunda experiência na indústria, que 
abrange inúmeras linhas de seguros, incluindo a Property. 

Lançada pela Airbus, a Airbus Aerial é uma empresa de serviços aéreos que alavanca o 
melhor software e tecnologia aeroespacial de toda a empresa Airbus para adquirir, 
gerenciar e compartilhar dados e informações fornecidos por drones, satélites, 
aeronaves de alta altitude e outras fontes dentro de um conjunto baseado em nuvem. 

“Estamos muito entusiasmados em anunciar nossa colaboração com um líder global no 
mercado de seguros comerciais e em oferecer essa solução exclusiva aos clientes da 
Swiss Re Corporate Solutions em todo o mundo”, disse Jesse Kallman, Presidente da 
Airbus Aerial, da sede da empresa em Atlanta. 

"A capacidade da Aerial de fornecer imagens e dados de drone de ponta e confiáveis 
faz com que seja uma combinação perfeita para a meta da Swiss Re Corporate 
Solutions de ajudar nossos clientes a proteger seus negócios. FLOAT é um serviço 
inovador e econômico que mostra claramente aos clientes onde eles estão em risco de 
inundação, para que possam tomar medidas para se protegerem melhor ”, disse Philip 
Brandl, Gerente de Serviços de Engenharia de Risco da EMEA da Swiss Re Corporate 
Solutions.  

Com escritórios em Atlanta, Munique e Cingapura, a Airbus Aerial também ajuda seus 
clientes a dimensionar adequadamente o uso de dados e análises aéreas em todo o 
mundo, graças a um conjunto baseado em nuvem fácil de usar. Esta suíte permite aos 
clientes reunir dados de drones, aeronaves tripuladas, satélites e combiná-los com 
análises, ferramentas de inspeção de ativos, recursos de monitoramento de sites e 



recursos de geração de relatórios para transformar imagens em decisões e ações. Para 
saber mais sobre a Airbus Aerial, visite o site da empresa. 

Para obter mais informações sobre o FLOAT da Swiss Re Corporate Solutions, 

FONTE:https://corporatesolutions.swissre.com/insights/news/swiss-re-corporate-solutions-and-

airbus-aerial-team-to-offer-flood-prevention-modeling-service.html 

 

 

O setor privado de seguros / resseguros está pronto para 
enfrentar as crescentes perdas por inundações: Swiss 
Re's Noriega, Wiese 

De Luke Gallin 

As seguradoras e resseguradoras estão prontas para atender ao crescente desejo 
público de melhorar a cobertura de inundações, já que o risco de inundações para as 
comunidades continua aumentando em todo o mundo, de acordo com Santiago 
Noriega e Alexa Wiese, da Swiss Re. 

Noriega explicou que, para alcançar bons resultados, os setores público e privado 
terão que trabalhar juntos, enfatizando que a alavancagem dos recursos de um lado 
será insuficiente para atender às demandas da tarefa em questão. 

“Há mais na questão do que apenas fornecer capacidade. Precisamos levar as pessoas 
a perceber o verdadeiro risco de inundações. Precisamos investir na educação do 
público. Precisamos discutir com os bancos, agentes de seguros, companhias de 
seguros, proprietários, bancos e reguladores de seguros, a fim de aumentar a 
conscientização e facilitar o processo de obtenção de uma política de inundação. 

 “Então, na Swiss Re, uma das coisas que estamos fazendo é usar a economia 
comportamental para entender melhor o que influencia e impulsiona o 
comportamento em torno da compra de seguros contra inundações. Estamos nos 
aproximando disso de alguns ângulos. O primeiro é a educação do agente e como 
encorajar os agentes a venderem um novo produto, como a inundação, enquanto o 
segundo é em torno de mensagens do consumidor e como eles vêem e entendem seu 
próprio risco de inundação. 

 “O setor de seguros privados está pronto para acelerar seu potencial como fonte de 
apoio financeiro. Quando o mercado privado assume mais riscos, diminui o ônus sobre 
os orçamentos dos governos local, estadual e federal que já estão sobrecarregados. A 
colaboração entre todos os diferentes atores do setor de seguros contra inundações 
tornará nossa sociedade mais resiliente  



FONTE:https://www.reinsurancene.ws/the-private-re-insurance-sector-is-ready-to-tackle-rising-
flood-losses-swiss-res-noriega-wiese/ 

 

As regiões da Austrália estão em risco de ruína 
econômica após desastres naturais 

Este relatório considera o papel do seguro na restauração da atividade econômica local 
e na redução do impacto de longo prazo de desastres naturais na Austrália. A análise 
analisa a experiência de três desastres naturais recentes: o ciclone Debbie, os 
incêndios florestais de Tathra e as inundações de Hobart. Todos os três desastres 
tiveram um efeito devastador nas comunidades locais e na atividade econômica e, ao 
contrário de estudos anteriores, essa análise considera o impacto econômico dos 
pagamentos de seguro feitos para os afetados.  

O relatório revela que o seguro desempenha um papel significativo na mitigação de 
resultados adversos e ajuda a restaurar as atividades econômicas normais após 
desastres, independentemente do seu tamanho. Este é particularmente o caso em 
áreas regionais que têm alta dependência de setores de capital intensivo, como 
recursos, agricultura e turismo. O valor do seguro também é claro para áreas que têm 
oportunidades de emprego limitadas ou uma base econômica mais estreita em 
comparação com áreas urbanas que podem absorver as perdas econômicas de um 
desastre com mais facilidade. Sem seguro, é possível que uma cidade regional nunca 
se recupere totalmente de um desastre, pois os danos podem levar a uma capacidade 
econômica prejudicada permanentemente. 

Com grandes partes da Austrália em risco crescente de ciclones tropicais, incêndios 
florestais, tempestades e inundações, a importância do seguro está apenas 
aumentando. Desastres naturais são uma experiência traumática para todos os 
envolvidos, porém, com o seguro, o impacto dos desastres não precisa ser 
permanente.   

FONTE:https://www.sgsep.com.au/application/files/2115/5779/1864/190417-Economic-benefits-of-

Suncorp-Insurance-2019-REPORT-FINAL.pdf 

 

 

EUA: Antecipar o aumento do nível do mar afeta os 
investimentos imobiliários 

Por Nik Steinberg, diretor de análise em 427 



O que o futuro guarda? 

Novas pesquisas sobre o aumento do nível do mar enfatizam o potencial de mudanças 
terríveis ao longo do século.  Dados recente satélite sugere  que o aquecimento de 
água está causando Antártida Oriental para derreter mais rapidamente do que se 
pensava anteriormente e um estudo divulgado no início de maio descobriu que  quase 
um quarto do gelo da Antártica Ocidental é desbaste , com seus maiores geleiras 
encolhendo cinco vezes mais rápido do que em 1992.  Um estudo baseado na opinião 
de especialistas  descobriu que existe a possibilidade do nível do mar aumentar em 2 
metros (6,5 pés) sob um cenário extremo de 5 ° C de aumento da temperatura 
global. Isso significaria uma área de terra tão grande quanto a Líbia seria perdida, e até 
2,5% da população mundial poderia ser deslocada. 

Cenários extremos de aumento do nível do mar terão impactos severos em nossas 
cidades e economias. O aumento do nível do mar está acontecendo hoje em menor 
grau; no entanto, já está tendo impactos tangíveis nos valores imobiliários. Isso 
significa aumentar os custos para os proprietários e inquilinos, mas também tem 
impactos de longo alcance no mercado sobre o acesso e o custo do seguro, flutuações 
nos valores de mercado e aumento potencial de impostos locais para financiar os 
esforços de adaptação. 

De todos os estados dos EUA, espera-se que a Flórida tenha as maiores consequências 
da elevação do nível do mar. Entre 1960 e 2015, o nível do mar ao longo da costa da 
Flórida subiu 10-15 cm  (4-6 in), e o intervalo de projeções varia 
muito, aparecendo algumas décadas, com projeções variando de  33 a 122cm (13-48 
in) até 2060 . 

Risco de inundação generalizado na Flórida 

Espera-se que 65.000 casas na Flórida, no valor de  US $ 35 bilhões, fiquem submersas 
ou afetadas diariamente pelas marés altas em 2040.  Do aumento dos prêmios de 
seguro e aumento do risco de divulgação ao declínio do valor da propriedade e 
diminuição da receita tributária, a elevação do nível do mar já está desafiando 
proprietários, investidores e investidores. bancos. Entre outros impactos, o valor das 
casas unifamiliares no Condado de Miami-Dade que estão expostas à subida do nível 
do mar diminuiu cerca de  465 milhões de dólares entre 2005 e 2016 . 

Além disso, prevê-se que a mudança climática aumente o número de fortes 
furacões  na região. Estas tempestades mais fortes irão combinar com a subida do 
nível do mar para exacerbar os impactos de cheias extremas. A inundação de 
tempestades danifica edifícios e  paisagismo,  destrói mercadorias e também pode ter 
impactos econômicos de grande alcance devido à energia danificada e infraestrutura 
de transporte. 

Por último, mas não menos importante, a enchente de maré, também chamada de 
“incômodo” ou “dia de sol”, aumentou de  1,3 para 3 dias por ano no sudeste de 2000-
2015. No final do século, a inundação das marés poderia acontecer 
diariamente. Mesmo sem chuvas, essas inundações têm impactos significativos - 



interrupção do tráfego, sobrecarga de sistemas de drenagem e infraestrutura 
prejudicial. 

Investidores e empresas têm a responsabilidade de entender esses riscos: usar a 
melhor ciência disponível para medir a exposição ao aumento do nível do mar e outros 
riscos de inundação, se informar sobre os esforços de adaptação dos governos locais e 
se envolver com associações industriais locais ou outros grupos para promover novos 
investimentos. resiliência. 

FONTE:http://427mt.com/2019/05/22/anticipating-sea-level-rise-impacts-on-real-estate-
investments/ 
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I SEMINÁRIO DE RRD DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO - 
Ciência, Tecnologia e Inovação na Redução do Risco de 
Desastres 



A Defesa Civil Municipal do Rio de Janeiro tradicionalmente realiza eventos com a 
participação de especialistas e profissionais na área de Redução do Risco de Desastres 
(RRD), principalmente em datas especiais ou comemorativas, como o Dia Municipal de 
RRD, comemorado todo 1º domingo de julho. 

Em 2019, a instituição, de forma inédita, se uniu à Academia, para realizar um evento 
técnico-científico com algumas características inovadoras. 

O I Seminário Técnico-Científico para Redução de Riscos de Desastres da Cidade do Rio 
de Janeiro (I SETEC – RRD – RIO), será realizado nos dias 9 e 10 de julho, na Fábrica de 
Startups, no Edifício Aqwa Corporate, localizado na Região Portuária da cidade do Rio 
de Janeiro e terá como tema central: A ciência, tecnologia e inovação na Redução do 
Risco de Desastres. 

Convém mencionar que a Comissão Organizadora contou, desde o início, com 
representantes de diferentes instituições. Além da Subsecretaria de Proteção e Defesa 
Civil (SUBPDEC) e do Centro de Operações Rio (COR), instituições públicas municipais, 
professores universitários parceiros da Defesa Civil, coordenadores de projetos de 
pesquisa e extensão na área de RRD, participaram das reuniões de planejamento e 
definiram o formato do evento. 

O I Seminário Técnico-Científico para Redução de Riscos de Desastres da Cidade do Rio 
de Janeiro (I SETEC – RRD – RIO), inova no sentido de receber trabalhos técnico-
científicos e avaliá-los para eventual apresentação (em formato oral e/ou pôster) no 
evento. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 



V CURSO DE EXTENSÃO PSICOLOGIA EM EMERGÊNCIAS 
E DESASTRES. 
INSCRIÇÕES ABERTAS 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



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 

                    

 

 


