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Diretrizes de palavras em ação: riscos artificiais / 
tecnológicos (revisão pública) 

O Guia leva uma abordagem prática para abordar os riscos artificiais e tecnológicos, e 
baseia-se em análises e recomendações anteriores relacionadas a tais perigos no 
contexto da RRD. 

O Guia baseia-se nos resultados do Grupo de Trabalho Intergovernamental de Peritos 
Abertos sobre Indicadores e Terminologia para o Marco de Sendai e o trabalho sobre 
classificação e terminologia de perigos relacionados a riscos causados pelo 
homem. Abrange as seguintes classes de perigos: 

• Os riscos causados pelo homem (isto é, antropogênicos ou induzidos pelo 
homem) são definidos como aqueles "induzidos inteiramente ou 
predominantemente por atividades e escolhas humanas". Este termo não inclui 
a ocorrência ou o risco de conflitos armados e outras situações de instabilidade 
ou tensão social sujeitas ao direito internacional humanitário e à legislação 
nacional. Os riscos tecnológicos são normalmente considerados como um 
subconjunto de riscos causados pelo homem. 

• Os riscos químicos, nucleares e radiológicos, bem como os perigos do 
transporte, são definidos como "originários de condições tecnológicas ou 
industriais, procedimentos perigosos, falhas de infraestrutura ou atividades 
humanas específicas". 

Exemplos incluem poluição industrial, radiações ionizantes, resíduos tóxicos, falhas de 
barragens, acidentes de transporte, explosões de fábrica, incêndios e derramamentos 
de produtos químicos. Os riscos tecnológicos também podem surgir diretamente como 
resultado dos impactos de um evento de risco natural. Um acidente tecnológico 
causado por um perigo natural é conhecido como Natech. 

Este guia não abrange os colapsos estruturais de edifícios e infraestruturas, tais como 
pontes, barragens e fábricas, pois este é objeto de outro guia. 



Revisão pública do Guia de perigo tecnológico e artificial 

Revisão pública do guia Words in Action sobre Riscos artificiais e tecnológicos: 
Considerações práticas para endereçar os riscos artificiais e tecnológicos na redução 
do risco de desastres 

Como um esforço da comunidade internacional RRD e negociada pela UNISDR, esta 
versão oficial da consulta pública é um produto de um longo e detalhado processo de 
redação, consulta e revisão. Este documento será sobre a PreventionWeb para revisão 
pública durante 3 meses e tem como objetivo assegurar que não supervisionamos os 
aspectos importantes a serem considerados. Compartilhe seus comentários através 
da pesquisa aqui https://www.surveymonkey.com/r/FSN7ZKM 

O Guia de palavras em ação (WiA) aborda os riscos causados pelo homem, incluindo o 
subconjunto de riscos tecnológicos. O Guia leva uma abordagem prática para abordar 
os riscos artificiais e tecnológicos (Man-made e Tech) e se baseia em análises e 
recomendações anteriores relacionadas a tais perigos no contexto da RRD.  

FONTE:https://www.preventionweb.net/files/54012_manmadetechhazards.pdf 

 

Publicação: “Nossas Escolhas, Nossa Voz, Nossa Vez” - 

Guia metodológico do Projeto Fortalecendo a Resiliência 

aos Desastres na Região Serrana do Rio de Janeiro 

  

Esta publicação tem como objetivo “sistematizar a experiência metodológica 

do Projeto Fortalecendo a Resiliência aos Desastres na Região Serrana do Rio de 

Janeiro” e “guiar, servir de referência para líderes e moradores de comunidades, 

equipes escolares, gestores públicos, profissionais, estudiosos ou pessoas interessadas 

na Gestão de Risco de Desastres (GRD), apoiando iniciativas existentes e inspirando 

novas propostas e ações que empoderem e ampliem as capacidades de grupos 

comunitários e escolares para o autocuidado, a prevenção e o fortalecimento da 

resiliência”. 

FONTE:http://new.institutofonte.org.br/projeto-fortalecendo-a-

resiliencia/?utm_source=INEE+email+lists&utm_campaign=e6d73bbefe-

PLC_Language_Update_2015_07&utm_medium=email&utm_term=0_710662b6ab-e6d73bbefe-25743853 

Treinamento de Primeiros Socorros Psicológicos Manual para Cuidadores 

de Crianças 

FONTE:http://new.institutofonte.org.br/wp-content/uploads/2017/10/primeiro-socorros-

psicol%C3%B3gicos-23.05.2017a.pdf 



 

Serviços resilientes de abastecimento de água e 
saneamento: o caso do Japão 

Este estudo de caso descreve as maneiras pelas quais o Japão construiu a resiliência de 
seus serviços de abastecimento de água e saneamento (WSS) através de uma 
abordagem adaptativa baseada em lições aprendidas com desastres naturais 
passados. Ele descreve estruturas legais e institucionais e esforços em Fukuoka, 
Hiroshima, Kobe, Kumamoto, Sendai e Tóquio para construir a resiliência do WSS. 

Esta experiência oferece informações fundamentais para países de baixa e média 
renda buscando reduzir suas vulnerabilidades na provisão de serviços essenciais. 

FONTE:https://www.gfdrr.org/sites/default/files/publication/Resilient%20WSS_Japan%20S

olutions%20Brief%20FINAL.PDF 

 

 

Crie "cidades esponjas" para enfrentar a piora das 
inundações 

Por Martin Khor 

PENANG, Malásia - Com as inundações que agora causam mais danos com mais 
frequência em todo o mundo, é hora de contrariar seus efeitos, transformando nossas 
cidades em "Cidades Esponjas", uma tendência recente popularizada pela China para 
absorver a água da chuva através de estradas permeáveis e pavimentos, parques, 
jardins no telhado e outros espaços verdes. 

Inundações causando grande perda de vidas, casas e outras propriedades aumentaram 
significativamente em muitas partes do mundo. Isto é atribuído a chuvas mais intensas 
resultantes das mudanças climáticas. Mas os fatores manmadeiros, especialmente a 
urbanização e o corte de florestas e árvores também são culpados. 

As cenas dos estragos causados por inundações, como os rios inchados que explodem 
suas margens, e estradas, casas, edifícios proeminentes e automóveis imersos em água 
podem agora ser vistos frequentemente em todo o mundo.  
Os membros comuns do público, que são as principais vítimas e os decisores políticos, 
estão agora a analisar as causas e a procurar soluções para inundações urbanas. 



FONTE:http://www.ipsnews.net/2018/01/create-sponge-cities-tackle-worsening-floods/ 

 

EUA: as inundações estão piorando, e 2.500 sítios 
químicos estão no caminho da água 

Ancorado em áreas propensas a inundações em todos os estados americanos são mais 
de 2.500 sites que lidam com produtos químicos tóxicos, uma análise do New York 
Times da planície de inundação federal e dados industriais mostra. Cerca de 1.400 
estão localizados em áreas de maior risco de inundações. 

À medida que o perigo de inundação cresce - a consequência de um clima de 
aquecimento -, o risco é que haverá derrames mais tóxicos, como o que atingiu 
Baytown, Texas, onde o furacão Harvey inundou uma planta de produtos químicos, 
liberando lixívia. Ou como os de uma fábrica de fertilizantes da Flórida que vazou ácido 
fosfórico e uma refinaria de Ohio que liberou benzeno. 

As inundações em todo o país provavelmente irão piorar devido às mudanças 
climáticas, alertou um relatório científico exaustivo do governo federal no ano 
passado. A intensa precipitação aumenta em intensidade e frequência. 

Ao mesmo tempo, o aumento do nível do mar combinado com inundações mais 
frequentes e extensas de tempestades costeiras, como furacões, pode aumentar o 
risco de instalações químicas perto de vias navegáveis. 

FONTE:https://www.nytimes.com/interactive/2018/02/06/climate/flood-toxic-

chemicals.html 

 

Manual de cenários para avaliar os principais riscos de 
acidentes químicos 

FONTE (S):  COMISSÃO EUROPEIA CENTRO COMUM DE INVESTIGAÇÃO (CCI)  

Este manual apresenta o trabalho coletivo do Grupo de Trabalho Europeu sobre 
Planejamento do Uso da Terra e discute as atividades para decisões mais consistentes 
de planejamento do uso da terra através de abordagens e dados de avaliação de risco 
mais compreensíveis. O objetivo deste livro é ajudar os Estados membros da UE, 
especialmente aqueles que não possuem um sistema consolidado de abordagem, 



cenários e critérios para avaliar os casos de Planejamento de Uso do Território (LUP), 
no cumprimento dos requisitos da Diretiva Seveso. 

O manual começa com um capítulo geral que explica seu propósito geral e alcance e, 
em particular, a importância do cenário de acidente na avaliação de risco para 
prevenção e preparação de acidentes químicos. Os sete capítulos subsequentes 
fornecem cenários de referência comuns para cada um dos 6 tipos de substâncias 
perigosas comumente usadas em toda a União Europeia. O capítulo final descreve um 
exercício de avaliação comparativa em que oito diferentes equipas de especialistas das 
autoridades regionais e nacionais da UE realizam avaliações de risco para o 
planejamento do uso da terra em dois locais fictícios usando os cenários de referência 
comuns neste manual. 

FONTE:https://minerva.jrc.ec.europa.eu/en/shorturl/minerva/handbook_of_scenarios_for_

assessing_major_chemical_accident_risksonlinepdf 

 

O caminho da Bolívia para a resiliência urbana 

Imagine que você mora em uma cidade que inunda, por algum tempo por semanas, 
depois de chuvas extremas. 

Imagine que você mora naquela cidade inundada, onde você e milhares de seus 
vizinhos devem encontrar um lugar para ficar até que a água tenha recuado e você 
finalmente pode voltar para casa, com o medo de encontrá-la devastada. 

A cidade de Trinidad é um lugar como esse, localizado nas terras baixas amazônicas da 
Bolívia, e com fortes precipitações prolongadas, rios, lagoas e lagos aumentam, 
afetando milhares de famílias. 

No geral, na Bolívia, 43% da população vive em áreas de alto risco de 
inundação. Trinidad e outras cidades nas terras baixas experimentam inundações, 
enquanto em La Paz, o centro político boliviano, deslizamentos de terra frequentes 
levam a mortes e danos à habitação e infraestrutura. 

Por que as cidades podem ser particularmente arriscadas? 

Um motivo fundamental é a alta densidade populacional em relação às áreas rurais, o 
que é exacerbado se as áreas urbanas se expandirem sem um planejamento 
adequado: novos assentamentos podem ser construídos em declives instáveis ou em 
planícies inundáveis de rios, com materiais inadequados e não seguindo códigos de 
construção. 

Em um país com crescente urbanização, os riscos devem ser gerenciados com cuidado 
- e a população urbana da Bolívia cresce claramente, especialmente nas cidades 



intermediárias: por exemplo, em Cobija, uma cidade pequena com uma população de 
46.267 (censo 2012), o número de habitantes duplicou ao longo de um período de 10 
anos. 

Além dos riscos naturais, as cidades estão expostas a outros tipos de choques e 
estressores, como poluição, congestionamento, falta de serviços como água e 
saneamento, além de problemas sociais e econômicos. 

Em La Paz, a pobreza e a desigualdade são dois principais estressores que afetam a 
cidade, o acesso aos serviços básicos está abaixo do que se espera de uma cidade 
altamente urbanizada e o acesso limitado a habitação a preços acessíveis está se 
tornando um desafio. 

Para colher os benefícios da urbanização e minimizar as ameaças à população, é 
necessário um planejamento e gerenciamento urbano abrangente e resiliente. 

A resiliência urbana é um conceito holístico que visa o desenvolvimento de cidades 
que, apesar dos choques e estressores de riscos naturais ou de natureza 
socioeconômica ou política, mantenham ou restabelecem rapidamente a prestação de 
serviços e funções essenciais e adaptam-se adequadamente a médio e longo prazo. - 
mudanças de hora. 

As principais qualidades de tais cidades são a robustez para potenciais choques e 
estressores, a coordenação entre os sistemas e agências da cidade, inclusão 
integrando todos os grupos da sociedade, redundância de sistemas para permitir 
alternativas em caso de falha de um link e reflexão para permitir a aprendizagem 
contínua e evoluindo de experiências passadas. 

Consciente da necessidade de desenvolver uma abordagem abrangente do 
desenvolvimento urbano, o governo da Bolívia decidiu se embarcar no 
desenvolvimento de uma política abrangente. A idéia é acompanhar esta política por 
regulamentos e instrumentos adequados para assegurar o crescimento resiliente, 
sustentável e inteligente das cidades. 

Para apoiar países como a Bolívia no processo de construção da resiliência urbana, o 
Banco Mundial e a  Facilidade Global para Redução e Recuperação de Desastres 
(GFDRR)  lançaram o Programa de Resiliência da  Cidade e atualmente estão 
explorando com o governo da Bolívia como melhor ajudar no desenvolvimento e 
aplicação de políticas em cidades-piloto. Fique ligado. 

FONTE:http://blogs.worldbank.org/latinamerica/bolivia-s-path-urban-resilience 

 



As seguradoras pediram para compartilhar modelos para 
ajudar a planificar o risco de inundação 

Os modelos de Catástrofe que as seguradoras canadenses usam para prever o dano 
das inundações devem ser de código aberto, gratuitos e acessíveis a todos, diz o 
executivo-chefe de uma plataforma de modelagem de gato de código aberto. 

Um tema comum na conferência C4 em Ottawa, organizado pela Catastrophe Indices 
and Quantification Inc. (CatIQ), é que as seguradoras canadenses, governos, 
pesquisadores acadêmicos, cientistas e outros precisam compartilhar mais 
informações para ajudar a identificar áreas propensas a inundações e à tempestade 
perdas climáticas. 

Se todos estiverem usando diferentes conjuntos de dados para determinar o risco de 
inundação e na ausência de conjuntos de dados e mapas de inundações padrão, pode 
haver confusão ou desacordo entre governos e seguradoras sobre o valor das 
iniciativas de prevenção de inundações propostas (um exemplo hipotético seria 
construir um paredão ao longo de uma costa em Toronto). 

"A solução é realmente, muito clara", disse Dickie Whitaker, diretor executivo da Oasis 
Loss Modeling Framework. "A solução deve ser que existem conjuntos de dados 
nacionais, recursos públicos, que devem estar disponíveis para todos usarem". 

FONTE:https://www.canadianunderwriter.ca/insurance/insurers-urged-share-cat-models-help-map-

flood-risk-1004126875/ 

O novo programa canadense de mapa de inundações 
busca ajudar a fornecer um verdadeiro risco de 
inundação para seguradoras, outros 

Flood Risk Canada, Inc. (FRC) lançou um novo programa projetado para permitir que 
seguradoras, credores e donos de imóveis recebessem informações precisas e atuais 
sobre risco de inundação e risco de inundação para propriedades comerciais, 
residenciais e de uso misto no Canadá. 

A FRC informa que os novos mapas de inundações no seu Programa de Mapeamento 
de Perigos de Inundação (FHMP) ajudarão a determinar o risco real de inundação de 
uma propriedade e também permitirão a identificação de áreas de inundações de alto 
risco, de modo que as medidas de mitigação específicas da localização possam ser 
priorizadas. declaração quinta-feira da empresa. 



 

Os mapas incorporam a maioria dos dados atuais sobre o fluxo de água, as marés de 
tempestade, as chuvas, as inundações de drenagem, a fusão de neve, a inundação de 
férias e as mudanças climáticas. Adiciona a empresa, fornecedora de soluções 
inteligentes de avaliação e prevenção de risco de inundação para propriedades 
comerciais, com foco em enchentes verdadeiras exposição ao risco, perdas e passivos 
não segurados. 

"Nosso objetivo é fornecer uma ferramenta precisa de mensuração do risco de 
inundação que as seguradoras, credores e promotores imobiliários, proprietários, 
operadores, bem como empresas de gestão de ativos e imobiliário podem usar para 
reduzir a possibilidade de perda de inundações e avaliar com precisão o risco de 
inundação de suas propriedades ", afirma Stephen Gill, sócio e CEO da Flood Risk 
Canada, no comunicado. 

 

A FRC atualmente oferece seu programa de inundações 24/7, que fornece acesso aos 
dados atualizados do mapa de inundações de inundações de rios, inundações 
costeiras, inundações de águas superficiais e até inundações de águas subterrâneas 
para propriedades comerciais e residenciais, estradas, instalações de serviços públicos 
e linhas ferroviárias. 

"O aquecimento global e as inundações são em parte culpados por esses fortes 
eventos de chuva", afirma Gill no comunicado. "Porque o ar mais quente pode conter 
mais umidade, espera-se uma precipitação mais pesada nos próximos anos. Ao mesmo 
tempo, as mudanças nos padrões de queda de neve, o início da primavera e o 
derretimento do rio-gelo podem agravar o risco de inundações ", ele continua. 

FONTE:https://www.canadianunderwriter.ca/insurance/new-flood-map-program-seeks-to-help-
provide-true-flood-risk-for-insurers-others-1003816507/ 

FONTE:http://floodriskcanada.ca/ 



 

Aproveitando a capacidade da comunidade para 
responder a catástrofes de pequena escala: piloto de 
Bangladesh de um mecanismo de financiamento 
alternativo 

Este artigo descreve uma iniciativa piloto realizada pela Concern Worldwide em 
Bangladesh em 2016 e 2017, para estabelecer estruturas geridas pela comunidade que 
levante fundos de caixa no período pré-desastre e usem esses fundos para prestar 
assistência imediata às pessoas afetadas pelo desastre. Este piloto preenche o fosso 
financeiro na resposta a desastres logo após desastres em pequena escala a nível local, 
que muitas vezes são insuficientemente e intermitentemente financiados pelos 
governos nacionais. 

Este artigo fornece várias aprendizagens importantes, inclusive sobre capacitação nas 
comunidades e sobre processos de captação de recursos e transparência. Conclui, 
observando a necessidade de testar ainda mais a ideia em uma área geográfica mais 
ampla por pelo menos três anos para avaliar melhor a eficácia do conceito. 

FONTE:https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/ERCs_Harnessing_Community_Rapid
_Response_to_Disasters-%20Final.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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 

         CENTRO UNIVERSITÁRIO DE ESTUDOS E PESQUISAS SOBRE DESASTRES - PARANÁ 

         http://www.ceped.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=16 

         COORDENADORIA ESTADUAL DE DEFESA CIVIL SP 

         http://www.defesacivil.sp.gov.br/  

          SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA CIVIL – RIO DE JANEIRO 

         http://www.rj.gov.br/web/sedec/exibeconteudo?article-id=4173185  

         COORDENADORIA ESTADUAL DE DEFESA CIVIL DE MINAS GERAIS 

        http://www.defesacivil.mg.gov.br/index.php/ajuda/page/280-programa-minas-mais-  resiliente-edital-de-

chamamento-publico-n-01-2016-resultado-de-analise-das-propostas 

           

 

 

 

 

 

 

 

 


