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Sendai pode "libertar" a ciência na redução do risco de 
desastres 
Por Richard Waddington 

   

Osvaldo Luiz Leal de Moraes 
 
Cartagena, Colômbia, 21 de junho - O Marco de Sendai é uma oportunidade para 
"libertar" a ciência a serviço da redução dos riscos impostos pelos desastres naturais 
que levam tantas vidas a cada ano, uma conferência sobre a redução de desastres 
ouvida. 
 
A implementação do plano global de redução de desastres, lançado em 2015, e a 
contribuição que acadêmicos e cientistas podem dar para atingir suas metas são temas 
importantes da Plataforma Regional Vl sobre Redução de Desastres nas Américas, 
realizada na Colômbia. 
 
O plano, que substituiu o modelo de Hyogo para a redução de desastres, marcou uma 



mudança fundamental na abordagem, com forte ênfase sendo colocada no 
entendimento do risco baseado em evidências e suas implicações na prevenção, 
mitigação e resposta a desastres. 
 
"Quando o Sendai [Framework] fez a transição do antigo plano, o Hyogo, houve uma 
mudança fundamental que dizia que deveríamos tentar entender o risco ao nosso 
redor, seja produzido pela natureza ou por seres humanos", disse o Dr. David Green, 
Gerente de Programas de Desastres. Aplicações, NASA .. 
 
"Sendai é uma oportunidade para desencadear a ciência na redução do risco de 
desastres, para preparar, responder e recuperar. Passou de ser sobre risco para ser 
sobre risco", disse ele. 
 
A Estrutura reconhece formalmente a importância da ciência e da tecnologia e apela 
ao aprimoramento do trabalho científico e técnico sobre redução de riscos e 
coordenação de redes existentes e instituições de pesquisa científica em todos os 
níveis e regiões, com o apoio do Grupo Consultivo Científico e Técnico da UNISDR. 
(STAG). 
 
Vários STAG regionais (R-STAG) foram criados. Mas as Américas ainda estão 
trabalhando em quem representará a região no R-STAG proposto ", disse Victor 
Manuel García Lemus, membro fundador da Rede Universitária Latino-Americana e 
Caribenha para a Redução do Risco de Desastres (REDULAC). 
 
Embora a importância da pesquisa científica para a redução de desastres seja 
universalmente reconhecida, as estatísticas mostram que a redução de desastres ainda 
não é uma prioridade de pesquisa. 
 
Dos 27.000 artigos científicos produzidos nos últimos cinco anos, menos de um por 
cento estava relacionado a questões relacionadas à redução de desastres, disse 
Osvaldo Luiz Leal de Moraes, diretor do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas  
de Desastres Naturais do Brasil. 
"Isso mostra quanto tempo é nosso caminho para diminuir nossas lacunas [no 
conhecimento]. Esse é o principal desafio", disse ele. 
 
Dentro das Américas, há uma série de prioridades quando se trata de investigação no 
campo da redução de desastres. São necessários esforços para colmatar grandes 
diferenças entre países na capacidade de investigação científica. 
 
Segundo os especialistas, é necessário compartilhar as melhores práticas e harmonizar 
as agendas acadêmicas com os planos nacionais de redução do risco de desastres. 
Bases de dados contendo informações sobre desastres naturais devem ser abertas e 
acessíveis a todos. 
 



"Precisamos elevar o nível do que estamos fazendo. Houve muito bom trabalho de 
investigação na região, boas contribuições, mas estamos apenas começando e há um 
longo caminho a percorrer", disse Saramiento. 

FONTE:http://eird.org/americas/news/sendai-can-unleash-science-on-disaster-risk-
reduction.html#.Wy-ESOS0XIU 

 

Apresentação no IGNITE Stage  

Experiência de Treinamento na Campanha Desenvolvendo 
Cidades Resilientes no Brasil  - Centro Universitário de Estudos e Pesquisas 

sobre Desastres - CEPED/PR 

      

Major BM Eduardo Pinheiro (Ceped Paraná). 

Possibilidades e Desafios do Ensino de Defesa Civil. A experiência 
da Escola de Defesa Civil na Preparação de Desastres - Secretaria 
Estadual de Defesa Civil  RJ 

 

 

Tenente Coronel BM Alexandre Silveira (Sedec RJ) 



Campanha Global Desenvolvendo Cidades Resilientes nas 
Américas  – Promotores da Campanha UNISDR Américas  

 

Sidnei Furtado- Promotor Brasil 

 

Reunião de Promotores da Campanha Cidades Resilientes 
 

 

Promotores Unisdr: Argentina, Estados Unidos, Uruguay, Equador, Nicarágua, Brasil e Paraguay 

 

 

 

 



 

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 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


