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O Atlas GAR: Desvelando o risco global de desastres 

O GAR Atlas apresenta o resultado de um Modelo de Risco Global (GRM) que pode 
estimar o risco de desastres associado a diferentes tipos de perigo enfrentados pelas 
economias nacionais em todo o mundo. O modelo usa uma abordagem probabilística 
de última geração análoga à aplicada pela indústria de modelagem e seguro de 
catástrofes nas últimas décadas. Este modelo foi desenvolvido por um consórcio de 
organizações científicas e técnicas líderes, sob a coordenação do UNISDR. Os 
resultados iniciais do modelo já foram visualizados em GAR13 e GAR15. 

O GAR Atlas exibe o risco associado a terremotos, tsunamis, inundações ribeirinhas, 
ventos cíclicos e tempestade com um nível global de observação e um nível nacional 
de resolução. Ao usar a mesma metodologia, aritmética e modelo de exposição para 
calcular o risco para todos esses riscos, o GAR Atlas fornece métricas de risco de risco 
múltiplo globalmente comparáveis e permite comparações dos níveis de risco entre 
países e regiões e entre tipos de perigo. Por exemplo, os valores associados ao risco de 
terremoto na Indonésia e o risco de inundação na Colômbia e sua relevância para as 
economias nacionais podem agora ser comparados porque foram calculados usando o 
mesmo quadro metodológico. 

Desta forma, o GAR Atlas facilita uma melhor compreensão do cenário de risco global, 
permitindo a estimativa da ordem de grandeza das perdas prováveis em cada país e 
aceitando as contribuições de risco de diferentes perigos. O GAR Atlas é o primeiro de 
seu tipo que não é proprietário, completamente aberto e com cobertura global 
multirisco. 

O GAR Atlas: Desvelar o risco global de desastres é uma publicação de realidade 
aumentada. Ele foi projetado para ser lido e explorado usando um tablet IOS ou 
Android. A maioria das informações contidas no GAR Atlas só podem ser acessadas 
dessa maneira. 

FONTE:https://www.preventionweb.net/english/hyogo/gar/atlas/ 



 

Comunidade levando liderança no planejamento de 
emergência para seus animais 

Este breve explora o gerenciamento de emergência animal no contexto de um grupo 
comunitário nas montanhas azuis de Nova Gales do Sul. Ao se concentrar em 
proprietários de animais e grupos comunitários, a pesquisa explora uma abordagem 
"de comunidade para comunidade" para aumentar a conscientização, preparação e 
planejamento para animais em emergências. Identifica atividades, saídas e processos 
chave que podem ser traduzidos para uso por outras comunidades; e fornece agências 
de serviços de emergência com outra rota para o envolvimento da comunidade. 

Ao destacar o impacto dos animais sobre os comportamentos das pessoas em perigos 
naturais, esta pesquisa reforçou a necessidade de apoiar as comunidades a serem 
preparadas e planejar animais. 

FONTE:http://www.bnhcrc.com.au/hazardnotes/35 

 

Gestão do risco climático: monitorização, avaliação, 
aprendizagem e gestão do conhecimento 

Um guia para funcionários da USAID e parceiros de implementação 

Este documento visa ajudar os profissionais do desenvolvimento a gerenciar os riscos 
climáticos de forma adaptativa, aprender com o processo e gravar e compartilhar a 
aprendizagem. O documento abrange a incorporação do gerenciamento de riscos 
climáticos no monitoramento, incluindo indicadores de desempenho, indicadores de 
contexto e métodos de monitoramento, avaliação, aprendizagem e processos de 
gerenciamento adaptativo e gerenciamento de conhecimento. 

Este documento destina-se a acompanhar as Ferramentas de Triagem e 
Gerenciamento de Riscos Climáticos da USAID, que facilitam a avaliação e o 
enfrentamento dos riscos climáticos. O público-alvo inclui funcionários da USAID e 
parceiros de implementação que gerenciam programas da USAID; A integração 
climática da USAID lidera, que apoiam o gerenciamento do risco climático em sua 
missão ou unidade operacional da USAID; e especialistas em monitoramento e 
avaliação. 



FONTE:https://www.climatelinks.org/sites/default/files/asset/document/2017%20July_USAID_CRM_

MEL_Adaptive_Management_Knowledge_Management_v1.pdf 

 

Nações Unidas lideraram a parceria com o Fundo Verde 
para o Clima para apoiar cerca de 1 milhão de 
fazendeiros na Zâmbia 

As Nações Unidas na Zâmbia (especificamente o Programa das Nações Unidas para o 
Desenvolvimento, a Organização das Nações Unidas para a Agricultura e a Alimentação 
e o Programa Mundial de Alimentos) juntaram-se em conjunto com o Fundo Verde 
para o Clima (GCF) para ajudar o Governo da Zâmbia a enfrentar os graves riscos 
induzidos pelas alterações climáticas enfrentando pequenos agricultores. 

O Conselho do GCF aprovou US $ 32 milhões de financiamento climático em sua 
reunião do conselho nesta semana, que juntamente com US $ 125 milhões de co-
financiamento alavancados pelo PNUD apoiarão o Governo da Zâmbia na construção 
de medidas de segurança alimentar e medidas de redução da pobreza resistentes ao 
clima por aproximadamente 940.000 pessoas. 

Implementado pelo Ministério da Agricultura da Zâmbia, os US $ 137 de financiamento 
fortalecerão a capacidade dos agricultores para planejar riscos climáticos que 
ameaçam prejudicar os ganhos de desenvolvimento, promover práticas de produção 
agrícola e diversificação resistentes ao clima para melhorar a segurança alimentar e a 
geração de renda, melhorar o acesso a mercados, e promover a comercialização de 
produtos agrícolas resistentes ao clima. 

No total, o Governo da Zâmbia prevê que seja alcançado mais de 3 milhões de 
beneficiários indiretos através do projeto - aproximadamente 18 por cento da 
população total - que funcionará em 16 distritos nas Regiões Agroeconômicas de 
Mambwe, Nyimba, Chongwe, Luangwa, Chirundu, Rufunsa Chama, Mafinga, 
Kazungula, Siavonga, Gwembe, Namwala, Shangombo, Senanga, Sesheke e Mulobezi. 

"Os agricultores que vivem nesses distritos são especialmente vulneráveis aos riscos de 
mudanças climáticas, principalmente o aumento das secas, a variação das chuvas e as 
inundações ocasionais. Há uma alta taxa de pobreza, o que significa que os esforços 
para acabar com a fome e a pobreza estão em risco se não tomarmos medidas 
imediatas para adaptar as práticas agrícolas às condições climáticas em mudança ", 
disse o Secretário Permanente do Governo da Zâmbia, National Development 
Planning, Sr. Chola Chabala .  

Esta intervenção é um importante contributo para a reunião de um dos principais 
resultados do Sétimo Plano Nacional de Desenvolvimento, que trata da redução da 



pobreza e da vulnerabilidade, contribuindo simultaneamente para a diversificação 
econômica e a criação de emprego na Zâmbia. 

A ONU na Zâmbia, liderada pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, 
e incluindo a FAO e o PAM, trabalhando com instituições nacionais como o Ministério 
da Agricultura e Departamento Meteorológico da Zâmbia, fornecerá um conjunto 
integrado de serviços técnicos que ajudarão a promover o objetivo chave do 
Desenvolvimento Sustentável alvos, especialmente em SDG2 e SDG13. A coalizão 
assegurará que as melhores práticas das iniciativas piloto de resiliência climática 
nutridas com o apoio dessas organizações serão ampliadas para atender os objetivos 
do Governo da Zâmbia sobre a adaptação de sua economia aos impactos das 
mudanças climáticas.  

A fome e a desnutrição são riscos reais e presentes na Zâmbia. Aproximadamente 60% 
das pessoas vivem abaixo da linha de pobreza e 42% são consideradas extremamente 
pobres. De acordo com o PAM, mais de 350 mil pessoas são consideradas inseguras 
em alimentos e cerca de 40% das crianças sofrem um crescimento atrofiado. A 
mudança climática deverá piorar esses impactos em 30% até 2030, em 50 até 2050. 

Dado o papel exclusivo das mulheres na agricultura e provisionamento de alimentos, e 
suas vulnerabilidades únicas às mudanças climáticas, os recursos do GCF concentrarão 
esforços dedicados na construção da resiliência climática para as casas femininas e as 
empresas rurais. 

O projeto alinha-se com os principais objetivos de desenvolvimento da Zâmbia para a 
redução da pobreza e segurança alimentar, bem como o objetivo de se tornar um país 
próspero de renda média até 2030. 

Globalmente, estão em andamento esforços para mobilizar financiamentos 
internacionais para o desenvolvimento com baixo carbono e resistente ao clima 
através de financiamentos climáticos mobilizados através de mecanismos de 
financiamento da UNFCCC, como o Green Climate Fund. Este projeto sinaliza um passo 
importante para mobilizar esses fundos na Zâmbia, ampliar projetos piloto de 
resiliência climática e trabalhar para alcançar a Contribuição Nacionalmente 
Determinada da Zâmbia para o Acordo de Paris. 

Ao cumprir o seu contributo para o Acordo de Paris - e metas globais para limitar os 
aumentos de temperatura para 2 graus, assegurando que ninguém seja deixado para 
trás em termos de desenvolvimento econômico e social - o projeto promoverá a 
conservação da água, melhorará o uso de tecnologias de irrigação, e fortalecer os 
serviços de informação climática. 

 "A ONU na Zâmbia está encantada de que esta subvenção de US $ 32 do Green 
Climate Fund e US $ 125 milhões de co-financiamento alavancados pelo PNUD 
contribuam para melhorar a segurança alimentar diante das variações climáticas e a 
introdução de medidas de redução da pobreza para aproximadamente 940.000 
pessoas na Zâmbia ", disse a Coordenadora Residente da ONU e Representante 
Residente do PNUD, Janet Rogan. 



FONTE:http://adaptation-undp.org/united-nations-led-partnership-together-green-climate-fund-
support-nearly-1-million-farmers-zambia 

 

Perfis de risco de seca e inundação a serem 
desenvolvidos para 16 países da África 

FONTE:  ESCRITÓRIO DAS NAÇÕES UNIDAS PARA REDUÇÃO DO RISCO DE DESASTRES 
- ESCRITÓRIO REGIONAL PARA ÁFRICA (UNISDR AF) 

GENEBRA - O Escritório das Nações Unidas para a Redução do Risco de Desastres 
contratou a Fundação de Pesquisa CIMA para gerar perfis de risco sobre inundações e 
secas em 16 países da África Subsaariana. Os países que participarão da avaliação dos 
riscos são: Angola, Guiné Equatorial, Guiné-Bissau, Ruanda, Suazilândia, Tanzânia, 
Costa do Marfim, Botsuana, Zâmbia, Namíbia, Gâmbia, Gabão, Camarões, Gana, São 
Tomé e Quênia.  

Dr. Roberto Rudari, gerente de projeto da CIMA, disse: "Nosso trabalho será 
quantificar o impacto dos eventos aluviais e de seca, tanto para o clima atual como 
para as mudanças climáticas. Vamos aplicar uma abordagem holística nas avaliações, 
levando em consideração conta não apenas os efeitos sobre a população, mas também 
o impacto econômico.  

"Além disso, avaliaremos o impacto sobre infra-estrutura, tais como transporte, 
escolas, instalações de saúde, edifícios públicos e produção de energia. Essas previsões 
serão feitas com um horizonte futuro de curto prazo projetando-as para 2050. Os 
resultados serão compartilhados com as instituições que têm a responsabilidade de 
definir estratégias de redução de risco de desastres nesses países e serão de 
importância crucial para a melhoria do desenvolvimento sustentável políticas ".  

O Sr. Robert Glasser, Representante Especial do Secretário-Geral das Nações Unidas 
para a Redução do Risco de Desastres, saudando o acordo, disse: "O elemento-chave 
da parceria CIMA e UNISDR será informar melhor as estratégias nacionais e locais de 
redução de risco de desastres no beneficiário países. As inundações e a seca afetam 
mais pessoas do que quaisquer outros riscos naturais, particularmente na África, onde 
milhões de vidas são interrompidas anualmente por eventos que impedem o 
progresso na erradicação da pobreza e da fome. O desenvolvimento dessas estratégias 
é um dos principais objetivos do quadro de Sendai para redução do risco de desastres, 
o plano global para reduzir as perdas de desastres ".  

FONTE:https://www.unisdr.org/files/57277_2018no2.pdf 

 



 

 

Dominica: DOWASCO descreve planos para sistema de 
água resiliente ao clima 

A empresa Dominica Water and Sewerage, DOWASCO, delineou seus planos para a 
realização de um sistema de água mais resistente ao clima. 

As especificações dessa estratégia foram divulgadas pelo Gerente Geral, Bernard 
Etinoffe, na semana passada na Consulta Nacional de Reconstrução e Parceria 
Econômica. 

Os planos para este sistema de água resistente ao clima incluem consultas para criar 
uma infraestrutura de água mais robusta. 

"Um consultor técnico será recrutado em breve para preparar os termos de referência 
para as diversas consultorias a serem realizadas para determinar as intervenções 
relevantes necessárias para construir a resiliência requerida na estrutura da água. Os 
projetos de infraestrutura seguirão com base no resultado das consultorias e as 
intervenções recomendadas poderão começar já em janeiro de 2019 ", informou 
Etinoffe. 

Para facilitar os planos da empresa, o Governo da Dominica destina recursos do 
Departamento de Desenvolvimento Internacional (DFID) do Reino Unido para 
assistência técnica e obras de capital no setor de água na Dominica. O Banco de 
Desenvolvimento do Caribe (CDB) fornecerá suporte de gestão a esse respeito. 

"Entre as medidas necessárias estão os sistemas de alerta precoce; com financiamento 
e suporte técnico do Banco Mundial no âmbito do Projeto de Redução de 
Vulnerabilidade a Desastres, a DOWASCO, juntamente com outras agências chave de 
partes interessadas, como a Forestry e os Met Services, embarcaram em um projeto 
para instalar estações hidrelétricas para medidas de fluxo de fluxo e queda de chuva 
em locais estratégicos em toda Dominica ", acrescentou.  
De acordo com a Etinoffe, a tecnologia atualizada para monitorar níveis de água 
também está nos cartões. 

Ele informou ainda que "no âmbito do terceiro projeto de abastecimento de água 
financiado pelo CDB e pelo governo da Dominica, a DOWASCO está adquirindo um 
sistema SCADA (Supervisory Controlant Data Acquisition) que permitirá o 
monitoramento remoto do sistema de abastecimento de água a partir da rede One 
Area Water. Novos medidores de massa e válvulas e medidores de controle do sistema 
serão usados para retransmitir informações, como taxas de fluxo, pressões e níveis de 



água em reservatórios em tempo real para que as decisões possam ser tomadas em 
tempo mais apropriado ". 

Desde a passagem do furacão Maria, a DOWASCO empregou o uso de geradores para 
bombear água em áreas onde ainda não há eletricidade. 

O Gerente Geral diz que este método se tornará um elemento básico como um 
sistema de backup em todas as áreas onde a água é bombeada para os clientes. 

"Algumas das técnicas resilientes ao clima incluirão geradores de backup necessários 
para cada estação de bombeamento - o DOWASCO atualmente utiliza principalmente 
sistemas alimentados por gravidade, mas reconhecemos a necessidade de ter 
geradores de backup em cada estação de bombeamento para que, quando a grade 
falhar, possamos mudar para aqueles geradores e garantir que as pessoas tenham 
água em suas casas em tempos rápidos ", disse Etinoffe. 

A DOWASCO também está considerando estabelecer ligação com o Ministério das 
Obras Públicas para incorporar corredores protetores de utilidade na concepção de 
novas pontes, em vez de permitir que as linhas de transmissão travam externas às 
pontes. 

Será dada consideração à aplicação de galerias de infiltração de caixas de corrente em 
oposição aos sistemas de captação de águas superficiais. O objetivo é reduzir a 
exposição a detritos pesados em caso de inundação. 

"Nós vamos analisar de onde resumo a água, como esses sistemas são projetados para 
garantir que a resiliência seja construída nesses sistemas. Nós também estaremos 
olhando para os locais, se nós continuamos a subir para gerar fluxo de gravidade ou se 
usamos menos downstream onde a água está ainda mais prontamente disponível e 
usa sistemas de bombeamento que utilizam energia renovável para bombear água em 
oposição a combustíveis fósseis." 

Para promover a escavação rápida após os eventos de inundação, o DOWASCO 
empregará estratégias para evitar o acúmulo de sedimentação.  

O aumento do armazenamento de água e o reflorestamento também fazem parte do 
plano da Companhia para construir um sistema de água mais resistente ao clima.  

FONTE:http://news.gov.dm/index.php/news/4535-dowasco-outlines-plans-for-climate-

resilient-water-system 

 

Previsão de Surtos de Gripe 



Novo software baseado em princípios de probabilidade estatística está ajudando a 
prever nossa temporada de gripe e também pode identificar o nível de ameaça de um 
ataque bioterrorista 

Por Liz Wells e Holly Bennett, Universidade de Melbourne 

Uma ferramenta de previsão que usa dados rotineiramente coletados por 
departamentos de saúde do estado pode ser usada para prever doenças em caso de 
ataque bioterrorista ou nova pandemia de gripe. 
EpiFX, que foi co-desenvolvido por pesquisadores da Universidade de Melbourne e 
o Grupo de Tecnologia da Ciência da Defesa (DST) , já prevê o início e a extensão da 
temporada de gripe do inverno, às vezes até semanas de antecedência. No caso de 
uma pandemia, também pode ser usado para identificar uma resposta adequada. 

A análise permite que os pesquisadores vejam a rapidez com que um vírus está se 

espalhando e iniciando uma resposta apropriada. Imagem: iStock 

 

A colaboração chamou a atenção do Departamento de Defesa do Governo dos EUA, 
que agora está trabalhando com pesquisadores para desenvolver uma nova 
ferramenta para identificar o nível de ameaça de um ataque de bioterrorismo e 
recomendar opções de resposta apropriadas. 
 
MODELANDO A PROPAGAÇÃO DA DOENÇA 

James McCaw, professor em biologia matemática na Universidade de Melbourne, tem 
estado na vanguarda da modelagem de doenças infecciosas desde os primeiros dias da 
Austrália há cerca de 12 anos e lidera a equipe EpiFX da Universidade. 
"Nós temos que começar com o que sabemos sobre esses patógenos e como eles 
podem se espalhar", diz ele. 



"Quando um surto ocorre, naturalmente ou através de um ato de bioterrorismo, a 

ferramenta de previsão fornece o vínculo crucial entre o planejamento de cenários, 

que foi conduzido em preparação para eventos futuros e análise de dados em tempo 

real. 

"Isso é iniciado quando as pessoas afetadas pelo vírus começam a chegar a 
departamentos de emergência, ou quando em um ambiente particular, como um 
quartel, os soldados começam a exibir sintomas. 
"A análise desses dados mostra-nos com a rapidez com que um vírus está se 
espalhando e inicia uma resposta adequada e proporcionada". 
Em casos extremos, isso poderia significar recomendar o fechamento de escolas ou 
fechar o transporte público para minimizar as oportunidades de propagação de um 
vírus. 
O Dr. Tony Lau, que lidera o programa de detecção e previsão de epidemias do Grupo 
DST, diz que a ferramenta combina o conceito de inferência de probabilidade - que 
atualiza a probabilidade de uma hipótese à medida que mais informações se tornam 
disponíveis - com doença compartimental suscetível, exposta, infectada e recuperada 
(SEIR) modelos. 
 

 

 

"Isso fornece uma estrutura matemática para a compreensão do estabelecimento e 
disseminação de doenças infecciosas", diz ele. 
Esta modelagem pode potencialmente prever a rapidez com que uma epidemia irá se 
espalhar e identificar as pessoas mais ameaçadas para que ações preventivas possam 
ser tomadas através de medidas como a vacinação direcionada. 
"Em geral, são os jovens, os velhos e os fracos que correm o maior risco de vírus como 
a gripe", diz o Dr. Lau. "Uma melhor previsão significa que podemos usar recursos 
estaduais ou nacionais de forma mais eficiente, com essas pessoas em mente". 



PREVISÃO DE GRIPE 

Em Victoria, a EpiFX previu com precisão surtos de gripe com até cinco semanas de 
antecedência. As previsões semanais da incidência da gripe são compartilhadas com o 
setor da saúde para obter uma visão mais aprofundada da estação da gripe e continuar 
seu refinamento. 
Apesar do sucesso inicial, os desafios permanecem. 
A temporada de gripe de 2017 na Austrália foi grave, com uma contagem de casos 
extremos registrada em muitas jurisdições. 
O Dr. Rob Moss, biólogo matemático da Universidade de Melbourne e líder do projeto 
técnico da EpiFX, diz que as causas subjacentes a esse aumento ainda não são 
compreendidas, mas podem decorrer, em parte, de mudanças comportamentais.  
 
"Nossas ferramentas estatísticas são semelhantes às usadas para prever o tempo, mas 
enfrentamos o desafio adicional de ter que explicar as mudanças nos comportamentos 
humanos", diz o Dr. Moss. 
"Os indivíduos podem mudar seu comportamento de busca de saúde com base na 
atenção da mídia e os médicos de clínica geral também podem ter mudado suas 
práticas de teste. Nós apenas começamos a arranhar a superfície ao desempacotar 
essas interações complexas ". 
RESPONDENDO AO BIOTERRORISMO 

Esta nova ferramenta que está sendo trabalhada com o Departamento de Defesa do 
Governo dos EUA é uma parceria entre o Grupo DST, a Universidade de Melbourne e a 
Universidade de Adelaide. 
Doenças e vírus altamente contagiosos, como Ebola e gripe, bem como doenças 
emergentes como Zika, estão sendo investigadas como parte de seu desenvolvimento. 

Quando ocorre um surto, a ferramenta de previsão fornece um link entre 

planejamento e análise de dados em tempo real. Foto: Getty Images 

 



O Grupo DST começou a trabalhar com a equipe de pesquisa da Universidade de 
Melbourne sobre modelagem de doenças em 2014.  
 
"Ainda estamos desenvolvendo e refinando nossa previsão, mas em caso de 
emergência em saúde, estamos em melhor posição para responder do que nunca, à 
medida que melhoramos a nossa capacidade de integrar a previsão com nossas 
análises de cenários ", diz o professor McCaw. 
O sucesso dessas ferramentas de previsão envolve uma grande quantidade de 
colaboração de pesquisadores e servidores públicos que trabalham em áreas como 
ciência da computação, física, matemática, engenharia eletrônica e de software, 
epidemiologia e medicina. 
 

Consulte Mais informação 

Outros países, incluindo o Reino Unido, Coréia do Sul e Cingapura, estão interessados 

em usar as capacidades de modelagem de epidemias da ferramenta. 

Este projeto colaborativo entre o Grupo DST e a Universidade de Melbourne é possível 

graças à assistência contínua e ao envolvimento com os guardiões de dados e equipe 

de saúde pública. A participação ativa de três ramos do governo - Departamento de 

Saúde da Saúde e Serviço de Saúde da Região vitoriana, Health Protection NSW e do 

Departamento de Doenças Transmissíveis do Departamento de Saúde de Queensland - 

tem sido uma parte essencial disso. Agradecemos também o Comitê Nacional de 

Vigilância da Influenza (NISC), um subcomitê da Rede de Doenças Transmissíveis da 

Austrália e a Secretaria do NISC do Departamento de Saúde do Governo Australiano 

para a sua contribuição para este projeto. 
Imagem da bandeira: Um vírus da gripe (ortomixovida) visto através de um 
microscópio eletrônico / Alain Grillet e Sanofi Pasteur, Flick 
FONTE:https://pursuit.unimelb.edu.au/articles/forecasting-flu-outbreaks 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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 
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