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CAE aprova uso de royalties do petróleo para prevenir 
desastres naturais 

Recursos dos royalties do petróleo poderão ser destinados à prevenção de 
desastres naturais e ao socorro das populações atingidas por esses 
fenômenos. Projeto de lei (PLS 227/2011) com esse intuito foi aprovado na 
Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) esta semana. O texto deve passar 
por mais um turno de votação na comissão. 

Os royalties são tributos pagos ao governo pelo direito de exploração do 
petróleo. Os recursos são arrecadados pela União. Do total dos royalties, 
20% vão para o Fundo Especial do Petróleo, de onde são repartidos entre 
todos os estados e municípios não produtores. 

O PLS 227 do senador licenciado Walter Pinheiro (sem partido-BA), 
determina que pelo menos 20% do dinheiro desse fundo seja aplicado em 
ações contra desastres naturais, como obras de prevenção, de evacuação 
de áreas de risco, de reflorestamento de margens de rios, de contenção de 
encostas, entre outras. O dinheiro também deverá ser investido na 
prevenção de tragédias provocadas pelo vazamento de materiais 
radioativos. 

O relator na CAE, senador Valdir Raupp (PMDB-RO), modificou a proposta 
para acrescentar mais uma área em que governos estaduais e prefeituras 
deverão aplicar a verba: a prevenção de incêndios em instalações de 
armazenamento de combustíveis. 

O senador Cristovam Buarque (PPS-DF) foi o único a votar contra a 
proposta, por temer um enfraquecimento do Fundo Especial do Petróleo. 

- Eu temo que esse projeto dilua recursos. Na época da aprovação do fundo, 
eu lembro que debatemos com muito cuidado. Eu próprio queria 



concentrar em educação, terminou chegando também em saúde, esporte, 
ciência, tecnologia e meio ambiente. De qualquer maneira, para educação 
está garantido 50%, mas eu temo que sejam diluídos recursos que iriam 
para ciência, tecnologia, meio ambiente, esporte e saúde - disse. 

Na opinião do senador, para os desastres naturais a população e as 
prefeituras podem fazer novos esforços em busca de dinheiro e não retirar 
recursos do Fundo Social, que vai se esgotar quando acabarem as reservas 
de petróleo. 

FONTE:https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2018/07/06/cae-aprova-uso-de-royalties-do-
petroleo-para-prevenir-desastres-naturais 

Projeto de Lei do Senado n° 227, de 2011 
O Projeto de Lei 227 de 2011, está em consulta no Senado até o final do mês de julho. 

Ementa:  
Altera as Leis nº 9.478, de 6 de agosto de 1997, e nº 12.351, de 22 de dezembro de 2010, 
para garantir que parte dos recursos dos royalties e do Fundo Social sejam destinados 
para prevenção de desastres naturais ou provocados por vazamento radioativo, bem 
como para o atendimento das populações e áreas atingidas por esses desastres, e dá 
outras providências.  

Explicação.da.Ementa:  
Altera a Lei nº 9.478/97 - que dispõe sobre a política energética nacional, as atividades 
relativas ao monopólio do petróleo e institui o Conselho Nacional de Política Energética 
e a Agência Nacional do Petróleo - para determinar que no mínimo 20% dos recursos 
transferidos aos estados e municípios pelo fundo especial previsto no § 4º do art. 27 da 
Lei nº 2004/53 deverão ser destinados para prevenir desastres provocados por causas 
naturais ou por vazamento de elementos radioativos, bem como para atender à 
população e às áreas atingidas por esses desastres; remete a regulamento específico a 
previsão de um plano de contingência para os referidos desastres; estabelece, ainda no 
âmbito da alteração da Lei nº 9.478/97, que nas áreas localizadas no pré-sal contratadas 
sob o regime de concessão, a parcela dos royalties que cabe à administração direta da 
União será destinada integralmente ao Fundo Social (art. 47 da Lei nº 12.531/2010); 
determina que no mínimo 20% dos recursos transferidos pelo Fundo Especial deverão 
ser destinados para prevenir desastres provocados por causas naturais ou por 
vazamento de elementos radioativos, bem como para atender a população e as áreas 
atingidas por desastres; altera a Lei nº 12.351/2010 - que dispõe sobre a exploração e a 
produção de petróleo, de gás natural e de outros hidrocarbonetos fluidos, sob o regime 
de partilha de produção, em áreas do pré-sal e em áreas estratégicas; cria o Fundo Social 
- FS e dispõe sobre sua estrutura e fontes de recursos - para determinar que deverá ser 
contemplado pelos recursos do Fundo Social a prevenção de desastres naturais 
provocados por causas naturais ou por vazamento de elementos radioativos, bem como 
de atendimento à população e às áreas atingidas por desastres.  

FONTE:https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/100126 



 

 

2017 furacão temporada FEMA pós-relatório de ação 

A escala, o escopo e os impactos sem precedentes da complexa combinação dos 
furacões Harvey, Irma e Maria testaram as capacidades que a FEMA desenvolveu e 
melhorou desde os furacões Katrina e Sandy. Após a temporada de furacões de 2017, a 
FEMA realizou uma análise pós-ação dos preparativos da agência para as operações de 
recuperação imediata e imediata dos furacões Harvey, Irma e Maria. O FEMA After-
Action Report 2017 da Furacão Season captura insights transformadores de uma 
temporada histórica de furacões que ajudará a agência, a comunidade de 
gerenciamento de emergências e os EUA a melhorar a preparação, o gerenciamento de 
desastres e a recuperação no futuro. 

FONTE:https://www.fema.gov/media-library-data/1531743865541-
d16794d43d3082544435e1471da07880/2017FEMAHurricaneAAR.pdf 

 

 

ONU vê progresso a passos lentos para cumprir novas 
metas de desenvolvimento 

Se quiserem cumprir os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) dentro do 

prazo, até 2030, países precisarão acelerar o progresso rumo a um mundo mais justo. O 

alerta é da presidente do Conselho Econômico e Social das Nações Unidas (ECOSOC), 

Marie Chatardová, que participou nesta semana do Fórum Político de Alto Nível da ONU, 

encerrado na quarta-feira (18). Dirigente vê lentidão nos avanços para acabar com a 

pobreza e as desigualdades. 

Chatardová lembrou que embora a miséria tenha alcançado níveis equivalentes a um 

terço do registrado em 1990, o problema ainda afeta 10,9% da população mundial. 

Segundo a especialista, apesar de 71% das pessoas de todo o planeta terem eletricidade, 

valor que representa um aumento de 10% em comparação com os últimos anos, 1 bilhão 

de indivíduos permanecem “no escuro”. 



“Existe progresso, mas, no geral, não a uma velocidade suficiente para cumprir os ODS 

até 2030”, afirmou a chefe do conselho em painel na segunda-feira (16). 

“Não temos tempo a perder”, acrescentou o presidente da Assembleia Geral da ONU, 

Miroslav Lajčák, que disse ainda que uma em seis pessoas não tem acesso a água 

potável. Outros desafios incluem a exclusão das mulheres e meninas e o aquecimento 

global. “Além disso, sabemos que nossas demandas de água, comida, energia e moradia 

já são insustentáveis”, completou.  

Lajčák defendeu também mais financiamento para os ODS, um pauta urgente que 

exigirá novos modelos de investimento. “Não temos dinheiro suficiente para cumprir 

nossas metas”, avaliou. 

Apesar dos desafios, 46 países — um número recorde — já monitoram voluntariamente 
o cumprimento dos ODS em seus territórios. Nações apresentaram relatórios de 
iniciativas e indicadores usados para implementar e acompanhar as metas das Nações 
Unidas. 

FONTE:https://news.un.org/en/story/2018/07/1014832 

 

Parlamentares latino-americanos alertam que leis contra 
a fome podem virar letra morta 
Sem orçamento e sem monitoramento, as leis de combate à desnutrição na América 
Latina e Caribe não terão efeito. O alerta vem das Frentes Parlamentares regionais 
contra a Fome, que se reuniram neste mês (12), na Guatemala. Mais de 30 deputados 
e senadores de 19 países discutiram medidas para evitar que legislações sobre o tema 
virem letra morta, sobretudo tendo em vista a meta da ONU para acabar com a 
malnutrição até 2030. 

Sem orçamento e sem monitoramento, as leis de combate à desnutrição na América 
Latina e Caribe não terão efeito. O alerta vem das Frentes Parlamentares regionais 
contra a Fome, que se reuniram neste mês (12), na Guatemala. Mais de 30 deputados e 
senadores de 19 países discutiram medidas para evitar que legislações sobre o tema 
virem letra morta, sobretudo tendo em vista a meta da ONU para acabar com a 
malnutrição até 2030. 

Para o chefe da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO) 
na Guatemala, Diego Recalde, além de criar textos constitucionais, “os órgãos 



legislativos têm uma grande responsabilidade em monitorar as leis e outras ações dos 
poderes do Estado, garantindo orçamentos adequados e responsabilização”. 

Representando as frentes parlamentares, a senadora mexicana e coordenadora-geral 
dos organismos, Luisa María Calderón, afirmou que a meta do grupo para 2018 será 
garantir que países ajam em conformidade com as políticas sobre malnutrição já 
vigentes em cada país. 

FAO capacita consultores legislativos 

O secretário-geral do Parlamento latino-americano e caribenho (PARLATINO), Pablo 
González, lembrou a importância dos consultores legislativos, que auxiliam os 
representantes eleitos na elaboração de propostas de leis. Com isso, garantem que as 
novas políticas sejam sustentáveis. 

A FAO capacitou recentemente mais de 30 consultores legislativos em temas como 
investimento responsável para a agricultura e sustentabilidade nos sistemas 
alimentares. 

Engajamento de parlamentares ganha apoio dentro e fora da região 

Nos dias 29 e 30 de outubro, será realizada a Primeira Cúpula Mundial Parlamentar 
contra a Fome e a Malnutrição. O evento acontece na Espanha, onde as 19 Frentes 
Parlamentares latino-americanas e caribenhas apresentarão seus compromissos e 
iniciativas na área. A expectativa dos participantes é estimular a criação de organismos 
similares em outras regiões. 

O encontro global terá o suporte da FAO, do PARLATINO, da Cooperação Espanhola e do 
Parlamento Espanhol. A parceria reafirma o apoio de instituições como a ONU e o 
Ministério das Relações Exteriores da Espanha às frentes contra a fome. A Agência 
Brasileira de Cooperação e o Programa Fome Zero na Mesoamérica, do governo do 
México, também apoiam as entidades parlamentares. 

A União Europeia e a Secretaria-Geral Ibero-americana já reconheceram as 
contribuições dos grupos de deputados e senadores empenhados em erradicar a 
desnutrição. 

FONTE:http://www.fao.org/americas/noticias/ver/pt/c/1145321/ 

FONTE:http://www.fao.org/3/a-au866s.pdf 

 

 



Sistemas de informação climática intermédia para 
sistemas de alerta precoce 

Este documento mostra a experiência piloto realizada pela Practical Action em parceria 
com a comunidade local e o município de Lurigancho-Chosica em Lima, Peru, para 
aplicar novas tecnologias de comunicação, software livre e hardware para melhorar os 
sistemas de alerta antecipado (EWS) para inundações e deslizamentos de terra. Este 
documento descreve uma abordagem participativa que demonstra o uso apropriado de 
tecnologia para monitorar e disseminar informações de risco. 

FONTE:https://www.preventionweb.net/publications/view/59490?&a=email&utm_source=
pw_email 

 

EUA: Reautorizando o Programa Nacional de Seguro 
contra Enchentes: uma atualização 

Thomas Wade 

Os seguidores do Programa Nacional de Seguro contra Inundações (NFIP) estarão 
familiarizados com as preocupações de longa data com o programa, tanto político 
quanto financeiro. Como mais um prazo (31 de julho) para a reautorização do NFIP, 
todos os olhos estão no Congresso. Apesar dos problemas bem documentados,  38 das 
41  re-autorizações anteriores foram extensões limpas e não envolveram nenhuma 
reforma. Dado o curto período de tempo antes que a autorização expire novamente, a 
reforma real parece improvável.  

Esse esforço particular de reautorização, no entanto, poderia ser incomumente 
perturbador. Indicações sugerem que a Câmara não pode aprovar uma lei com qualquer 
reforma e o Senado não apoiará uma lei sem ela. Sendo este o caso, há uma chance real 
de que a autorização do NFIP expire. As implicações para isso são tremendas, pois o NFIP 
não poderá criar novas políticas, renovar políticas expiradas ou alterar políticas 
atuais. Corretores de imóveis estimam que no último mês em que a autorização expirou, 
em junho de 2011, cerca de 40.000 transações imobiliárias foram bloqueadas. Poderia 
haver um melhor apelo às armas para um mercado robusto de seguros contra 
inundações privadas, se as soluções do governo forem impraticáveis? 

Sob essa luz, tomei a liberdade de renovar o trabalho de meu antecessor, Meghan 
Milloy. De uma perspectiva financeira, atualizei algumas das figuras que ela cita; as 
preocupações políticas permanecem infelizmente válidas. Para a análise original de 
Meghan, por favor  veja aqui .  

Sumário executivo 



 O Programa Nacional de Seguro contra Enchentes (NFIP) é de US $ 20 bilhões em 
dívidas para os contribuintes americanos. A maior parte dessa dívida é resultado 
dos furacões Harvey, Katrina e Rita e Superstorm Sandy. Estima-se que o furacão 
Harvey tenha custado  US $ 125 bilhões . 

 A autorização do NFIP expira no final de julho, e um caminho de sucesso para a 
reautorização - sem falar da reforma - por meio da Câmara e do Senado parece 
menos provável do que nunca. 

 As áreas afetadas pela Harvey são o lar de mais de 700 propriedades de Perdas 
Repetitivas (RL), conforme definido pela Agência Federal de Gerenciamento de 
Emergências. Quanto maior o nível de propriedades repetidamente inundadas, 
as Propriedades de Perdas Repetitivas Severas (SRLs) compreendem apenas 1% 
das propriedades atualmente seguradas, mas respondem por 30% das 
reclamações de inundação. 

Introdução 

O Programa Nacional de Seguro contra Enchentes (NFIP), administrado pela Agência 
Federal de Gerenciamento de Emergências (FEMA), foi criado para oferecer seguro de 
inundação acessível às comunidades, desde que atendam aos requisitos mínimos de 
mitigação de inundações. No entanto, embora o NFIP tenha sido relativamente bem-
sucedido em incentivar a mitigação e reduzir a necessidade de auxílio imediato a 
desastres, é estruturalmente incapaz de minimizar os subsídios do contribuinte e os 
riscos morais. Como resultado, seus prêmios cobrados não refletem os riscos cobertos, 
e os contribuintes internos acabam subsidiando casas costeiras em áreas 
ambientalmente sensíveis. 

Status atual do NFIP 

Antes do furacão Harvey atingir a costa do Texas, o NFIP tinha 24,6 bilhões de dólares 
em dívidas, e o Escritório de Orçamento do Congresso (CBO) estima que, mesmo sem o 
auxílio de Harvey, o programa  mantém um déficit anual de 1,4 bilhão de dólares . 

Como o Government Accountability Office (GAO) explica  em seu relatório de 2017 , 
“FEMA, que administra o NFIP, devia US $ 24,6 bilhões em março de 2017 ao 
Departamento do Tesouro (Tesouro) por dinheiro emprestado para pagar sinistros e 
outras despesas, incluindo US $ 1,6 bilhão. emprestado após uma série de inundações 
em 2016. A eliminação da dívida poderia reduzir a necessidade de aumentar as taxas 
para pagar juros e principal sobre a dívida existente. No entanto, ainda seriam 
necessários prêmios adicionais para reduzir a probabilidade de futuros empréstimos a 
longo prazo. Aumentar as taxas de prêmio pode criar problemas de acessibilidade para 
alguns proprietários de imóveis e desencorajá-los a comprar seguros contra inundações, 
e exigiria outras ações potenciais para ajudar a mitigar esses desafios ”. 

Estas dívidas são em grande parte devido a enormes desastres que invadiram os cofres 
do programa ano após ano. No entanto, as deficiências contínuas do NFIP e a 
incapacidade de se tornar solvente são um resultado direto de prêmios que não são 
satisfatórios, a falta de participação de donos de propriedades propensas a enchentes e 
subsídios federais que tentam equilibrar a acessibilidade com a estabilidade do 



programa. A OBC fixa o déficit anual em dois fatores principais: 1) a subestimação da 
FEMA das reivindicações esperadas, que é usada para determinar os prêmios para essas 
políticas; e 2) o custo de cobrar tarifas com desconto para determinadas apólices e a 
falta de recibos de uma sobretaxa destinada a cobrir esses descontos. 

A CBO prossegue explicando que a subestimação das reclamações se deve em grande 
parte à incerteza de prever danos causados pelas inundações. Especificamente, a 
natureza esporádica das tempestades e o amplo impacto das tempestades e suas 
inundações, mesmo em áreas similares, tornam as previsões extremamente 
difíceis. Somando-se à dificuldade de prever reivindicações e estabelecer prêmios 
precisos, está a tecnologia de envelhecimento usada para criar mapas de taxa de seguro 
de inundação (FIRMs). O GAO constatou que  a própria negligência gerencial do NFIP 
levou ao uso de dados imprecisos aos pagamentos de preço e à falta de procedimentos 
adequados para gerenciar dados de apólices e de seguro - apesar de um investimento 
de US $ 40 milhões em um novo sistema de gerenciamento de TI. 

Impacto do furacão Harvey sobre o NFIP 

Com um custo estimado de  US $ 125 bilhões , o furacão Harvey é o segundo desastre 
natural mais caro da história dos Estados Unidos, depois do furacão Katrina, com  US $ 
161 bilhões . A Casa Branca obteve do Congresso um  pacote de ajuda de US $ 14,5 
bilhões , mas a grande maioria foi destinada à ajuda direta e não ao NFIP ou a outros 
programas de seguro. Em vez disso, o NFIP provavelmente assumiu tanto ou mais dívida 
do que em 2005 com Katrina e Rita e continuou sua espiral financeira descendente. 

As coisas de fato pioraram. Em outubro do ano passado, o Congresso  perdoou US $ 16 
bilhões da dívida do NFIP ao  atingir seu limite de endividamento de US $ 30 bilhões. Os 
dois pilares do argumento do Congresso provaram ser perigosamente insalubres: as 
reformas propostas que acompanham o perdão não se materializaram; e números 
recentes indicam que houve menos de  US $ 10 bilhões em reclamações , 40% menos 
do que o pressuposto trabalhado pelo Congresso. O NFIP emprestou mais US $ 6 bilhões 
em novembro de 2017. Tudo dito, o NFIP tomou emprestado um total de US $ 39,4 
bilhões, teve US $ 16 bilhões perdoados, deve US $ 20 bilhões ao contribuinte dos EUA 
e devolveu apenas US $ 2,82 bilhões do princípio original . 

Propriedades de Perda Repetitiva 

Com base nos dados da FEMA, as áreas mais diretamente afetadas pelo furacão Harvey 
(condados de Harris e Galveston)  abrigam mais de 700 propriedades de perda 
repetitiva ; Harris County é o  lar de 370 propriedades de Perda Repetitiva Severa . Há 
muitos outros que ainda não foram contabilizados ao longo da costa e nos subúrbios de 
Houston. 

Uma  propriedade de Perda Repetitiva (RL)  é qualquer edifício segurável que recebeu 
dois ou mais pagamentos de sinistros, cada um superior a US $ 1.000, em qualquer 
período de dez anos; enquanto, uma propriedade de Perdas Repetitivas Severas (SRL)  é 
aquela que: 1) tem pelo menos quatro pagamentos de reclamações NFIP acima de $ 
5.000 cada, com quaisquer duas reclamações ocorrendo dentro de um período de dez 



anos, e o valor acumulado de pagamentos de reclamações excede $ 20.000; ou 2) 
recebeu dois pagamentos de sinistros separados, nos quais o valor acumulado da porção 
de construção excede o valor da propriedade, e duas dessas reivindicações ocorreram 
dentro de um período de dez anos. 

No mínimo, considerando apenas as propriedades de SRL do Condado de Harris, o NFIP 
pagou US $ 7,4 milhões para residências em Houston que são conhecidas por 
repetidamente inundarem, serem reconstruídas e inundarem novamente. O Condado 
de Harris abriga o  maior número de propriedades  do programa de doações para SRL, 
que visa mitigar as inundações nas propriedades de SRL. Mas essa mitigação depende 
de doações da FEMA e de um processo aparentemente interminável de solicitações e 
aprovações pendentes. 

Mesmo antes do furacão Harvey, Houston e Harris County resistiram a outra "inundação 
de 500 anos" por meio do furacão Allison, que  resultou em US $ 5 bilhões de danos  e 
um pagamento de quase US $ 2 bilhões do NFIP . Os desastres naturais não podem ser 
perfeitamente previstos e preparados, mas os residentes em áreas propensas a 
desastres precisam de um programa de seguro de inundação eficaz que não os deixe 
também - e outros contribuintes - à mercê de bilhões em dívidas. 

Como corrigir o NFIP 

Harvey será caro para todos os programas envolvidos - não há escolha. Mas o padrão do 
NFIP de déficits, dívidas e resgates dos contribuintes não precisa ser imutável. Em vez 
disso, há uma série de reformas relativamente simples que podem ser feitas ao 
programa para ajudar a garantir que ele esteja disponível e estável para futuros 
desastres. 

Aumentar o tamanho do pool de cobertura 

Das 1,5 milhão de propriedades na designação de Áreas Especiais de Perdas por 
Enchentes (SFHAs) que são obrigadas a ter seguro contra inundações,  apenas cerca de 
53% são seguradas . Propriedades não seguradas significa uma maior necessidade de 
ajuda direta da FEMA na sequência de um desastre. Por outro lado, quanto menor o 
número de propriedades que possuem seguro de inundação, menor o número de 
pagamentos de prêmio que chegam ao NFIP a cada mês para cobrir os custos dos 
pagamentos de sinistros. 

Como tal, o número de segurados da NFIP deve ser aumentado, não apenas para elevar 
o nível de conformidade entre as estruturas situadas nas SFHAs, mas para elevar o 
montante da receita de prêmios que entra no programa. A FEMA deve aumentar sua 
supervisão dos requisitos de compra de seguro para pessoas físicas com hipotecas 
seguradas pelo governo federal localizadas em zonas de inundação 
designadas. Impulsionar o crescimento em setores como o setor hipotecário, que ficam 
aquém dos requisitos de conformidade, não só ajudará a distribuir o risco entre mais 
acionistas, mas também aumentará a renda do programa, ajudando a reduzir a dívida 
do NFIP para os contribuintes. 



Cobrar prêmios que reflitam com precisão o risco 

Os atuais prêmios do NFIP têm quatro falhas fatais, em grande parte devido às tentativas 
legislativas mais recentes de reforma do programa: 1) Os prêmios não refletem o 
risco; 2) Os prêmios de risco total são muito baixos; 3) As bonificações nos aumentos de 
prêmios são muito baixas; e 4) As taxas premium dependem de dados imprecisos. 

O problema com o seguro de inundação é que, ao contrário de outra propriedade ou 
seguro de saúde, as reclamações sobre apólices de seguro de inundação geralmente 
acontecem de uma só vez. As perdas são baixas em alguns anos, mas extremamente 
altas em outros. Como resultado, o NFIP tem lutado consistentemente para encontrar o 
prêmio certo que seria apropriado para eventos médios, de pequena inundação, mas 
que também cobriria os catastróficos. Outras questões confusas são a necessidade de 
subsidiar prêmios para áreas de baixa renda para tornar o seguro de inundação acessível 
para todas as propriedades em risco. O Congresso tentou manter os prêmios acessíveis, 
estabelecendo limites para os aumentos de prêmios, mas os limites permanecem baixos 
demais para manter o programa funcionando. 

Por outro lado, os prêmios subsidiados são prêmios de “risco total”, que devem ser altos 
o suficiente para cobrir o custo de qualquer evento de enchente para uma propriedade 
particular. Para fins de comparação, as seguradoras de cheias privadas cobram prêmios 
que incluem uma margem para cobrir tanto o lucro quanto uma parte das reservas de 
perda. O NFIP, por outro lado, cobra prêmios de risco total que representam apenas o 
valor de uma perda relativa à perda média histórica por ano - um número que não leva 
em conta as raras e catastróficas perdas de inundação como as de 2005. , 2012 e agosto 
de 2017. 

Os segurados da NFIP devem ser cobrados prémios que reflictam a quantia real de risco 
de perda para as suas propriedades e, portanto, a quantia real que a NFIP poderia 
previsivelmente ter de pagar por uma reclamação. Como primeiro passo, o NFIP deve 
atualizar suas FIRMs para informar com mais precisão aos compradores e construtores 
sobre o risco de suas propriedades e basear suas decisões de preços de acordo. Além 
disso, o NFIP deve eliminar gradativamente as taxas de prêmio mais antiquadas que 
vieram de reclassificações de zona de risco de enchente com carga política anterior. 

Taxa de choque causada por um aumento imediato nos prémios poderia ser evitada por 
grandfathering nas taxas mais atuarias sólidas para os actuais detentores de apólices 
NFIP e, para novos compradores de propriedades existentes e para novas construções, 
as taxas novas, reformadas baseadas em risco . Quando os compradores percebem os 
prêmios de seguro de inundação mais elevados, menos compradores em potencial 
fazem lances em propriedades arriscadas, o que envia um sinal ao mercado de que 
menos valor deve ser exposto ao risco de inundação mais grave. 

Por outro lado, os segurados existentes ainda poderiam estar sujeitos a aumentos de 
prêmios, mas estes seriam razoavelmente limitados a 10 ou 20% ao ano. Combinadas, 
as políticas de taxas não subsidiadas para novos compradores e construtores e um 
aumento gradativo gradual dos segurados existentes ajudarão a reverter as deficiências 
crônicas do programa. 



Partilhar risco com o mercado segurador privado 

Não diferentemente das propostas que foram distribuídas para compartilhar o risco das 
hipotecas subprime com as seguradoras de hipotecas privadas, o NFIP poderia reduzir 
sua exposição ao risco de inundação através de uma maior participação de seguradoras 
privadas de inundação. Isso não apenas reduz a exposição ao risco do NFIP, mas também 
permite que a FEMA se concentre no trabalho de assistência emergencial e na mitigação 
do risco de enchente e permite que o mercado se concentre na subscrição de apólices 
de seguro contra inundações. 

A natureza correlacionada do risco de inundação torna altamente improvável o 
desenvolvimento de um mercado de seguros de inundação totalmente privado. No 
entanto, existem opções que permitiriam o compartilhamento eficiente de riscos. Por 
exemplo, uma combinação de cenários em que as seguradoras privadas fornecem 
cobertura primária à maioria dos segurados, ou adquirem o risco transferido do NFIP 
por meio de resseguro, ou as seguradoras privadas e o NFIP subscrevem conjuntamente 
o risco primário de inundação e agrupam qualquer resseguro. Tudo seria viável. Em 
qualquer um desses casos, o NFIP poderia atuar como ressegurador de última instância 
ou poderia fornecer um seguro primário focado exclusivamente nos riscos de mercado 
remanescentes do que as seguradoras de inundação privadas não poderiam ou não 
deveriam subscrever. 

Atualizar a tecnologia do programa 

Por último, e talvez o mais simples, o NFIP deve atualizar sua tecnologia de 
programa. Atualmente, está usando tecnologias e processos que datam da década de 
1960, quando o programa começou. Por exemplo, compradores de casas em SFHAs são 
obrigados a comprar uma nova certificação de elevação que deve ser preenchida por 
um inspetor a cada vez que uma propriedade é comprada e vendida porque não há um 
banco de dados central dos dados de elevação de inundação. Ao simplesmente criar um 
repositório central para dados de zona de inundação ou permitir que os compradores 
de casas contassem com dados de GPS em vez de exigir um vistoriador físico (caro), os 
custos dissuasivos de compra no NFIP poderiam ser significativamente reduzidos. Além 
disso, o NFIP deve implementar uma plataforma segura para processar reclamações, 
análise de negócios e atendimento ao cliente. 

Conclusão 

O NFIP está em extrema necessidade de reforma. Se o Congresso não for capaz de 
reautorizar, muito menos de reformar, o NFIP indica que uma solução do governo para 
esse problema pode não ser possível ou de fato desejável. A participação das 
seguradoras privadas no mercado cauterizaria o NFIP, para que, como Meghan disse tão 
elegantemente, continuasse a causar uma hemorragia de bilhões de dólares adicionais 
dos contribuintes em resgates futuros. 

FONTE:https://www.americanactionforum.org/insight/reauthorizing-the-national-flood-insurance-
program-an-update/ 
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Monitorando inundações urbanas usando sensoriamento 
remoto 

PRINCIPAIS ORGANIZADORES: ADMINISTRAÇÃO NACIONAL DE AERONÁUTICA E 
ESPAÇO (NASA) 

De acordo com o PNUD, em 2050, dois terços da população mundial provavelmente 
viverá nas cidades. A inundação urbana já é um grande risco para as cidades. O aumento 
da área de superfície impermeável, a drenagem inadequada de águas pluviais e a 
infraestrutura de envelhecimento contribuem. Como resultado, o crescimento das 
populações urbanas enfrentará um risco maior de inundações devido a eventos 
climáticos extremos. Esta série de webinars se concentrará nos componentes da 
inundação urbana que os dados de satélite podem rastrear: 

 precipitação extrema 
 inundação 
 superfícies alagadas e com lagoas 

O uso de dados de satélite permite que indivíduos e organizações desenvolvam 
melhores planos para lidar com inundações. Isso pode incluir o desenvolvimento de 
melhores técnicas de alerta precoce, melhores planos de resgate e socorro e 
planejamento de infraestrutura de longo prazo mais eficaz. 

Objetivos de aprendizado:  

No final do treinamento, os participantes serão capazes de:  

 Descrever dados do sensoriamento remoto e do modelo do sistema terrestre 
úteis para o monitoramento de inundações em áreas urbanas 

 Identifique como o sensoriamento remoto pode ajudar no planejamento de 
sistemas de alerta antecipado, resposta a enchentes e esforços de recuperação 
de enchentes 

Formato do Curso:  

 Duas sessões de duas horas 



 As sessões serão realizadas na quarta-feira, 25 de julho e 1º de agosto de 2018 
 Um certificado de conclusão será fornecido aos participantes que assistirem a 

todos os webinars ao vivo e completarem todos os trabalhos de casa. Nota: Os 
certificados de conclusão indicam apenas que o participante participou em todos 
os aspectos do treinamento. Eles não implicam proficiência no assunto, nem 
devem ser vistos como uma certificação profissional. 

Pré-requisitos:  

Fundamentos de Sensoriamento Remoto, Sessão 1 ou conhecimento equivalente 

Público:  

Este treinamento destina-se principalmente a gestores urbanos de água e desastres, 
planejadores urbanos, equipes de emergência, fornecedores e planejadores de 
transporte e serviços públicos, profissionais de saúde pública e setor de 
seguros. Indivíduos deste tipo de organização terão preferência sobre indivíduos e 
organizações focados principalmente em pesquisa.  

Informações de registro:  

Não há custo para o webinar, mas você deve se inscrever para participar das sessões. Por 
favor, inscreva-se apenas para a sessão A ou B, não para ambas.  

 Sessão A: 09: 00-11: 00 EST (UTC-4) » 
 Sessão B: 18: 00-20: 00 EST (UTC-4) » 

Agenda do Curso:  

Agenda.pdf 

Sessão Um, 25 de julho 

Esta sessão fornecerá uma visão geral das causas e riscos associados às inundações 
urbanas. Ele também vai passar por necessidades de dados para o gerenciamento de 
inundações (antes, durante e após a inundação) e como usar o sensoriamento remoto 
para monitorar a precipitação.  

Segunda Sessão, 1 de agosto 

Esta sessão examinará exemplos de monitoramento de inundação urbana com base em 
SAR e exemplos de dados LIDAR para detecção de planície de inundação urbana. Os 
participantes também aprenderão sobre dados urbanos baseados em Landsat, dados de 
terreno SRTM, dados socioeconômicos e como acessar dados MODIS Near Real-Time, o 
Sistema Global de Alerta e Coordenação de Desastres (GDACS) e o Global Flood 
Monitoring System (GFMS). 



SITE DO EVENTO:  HTTPS://ARSET.GSFC.NASA.GOV/DISASTERS/WEBINARS/URBAN-
FLOODING-18 

 

Observações da Terra para Monitorar os Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável da ONU 

Localização:  
Sede da ONU, 405 E 42nd Street, Nova York, NY 
Encontro:  
Segunda-feira, 30 de julho de 2018 a terça - feira, 31 de julho de 2018 
Horários:  
08:00 - 16:30 EDT (UTC-4) 
Este treinamento será dado como parte da oitava sessão do Comitê de Peritos da ONU 
sobre Gestão Global de Informação Geoespacial (UN-GGIM 8). O treinamento tem como 
objetivo mostrar as aplicações atuais e potenciais de observações da Terra e 
informações geoespaciais para monitorar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 
(ODS) da ONU. Este treinamento de dois dias irá incorporar uma combinação de 
palestras, demonstrações e atividades práticas, com palestrantes convidados do UN-
GGIM, GEO, NASA e outras organizações. Os participantes aprenderão a acessar, 
interpretar e aplicar observações da Terra da NASA a escalas locais e globais, com foco 
na aplicação de observações da Terra para abordar o monitoramento e o relatório de 
SDG. Estudos de casos e exemplos enfocarão as regiões da América Latina e Caribe, 
Curso Objetivo:  
No final deste treinamento, os participantes serão capazes de: 

 Descreva os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, com foco nos 
Objetivos 6 e 15 

 Compreender os usos e aplicações das observações da Terra e da informação 
geoespacial para monitorar e relatar os ODS  

 Acessar, interpretar e aplicar dados de observação da Terra da NASA para avaliar 
os indicadores de ODS 6.6.1 (sub-indicador 2), 15.1.1 e 15.3.1 

Informações de registro:  
Este é um treinamento somente para convidados. 
Agenda do Curso:  
Agenda.pdf 
Sessão Um: Introdução aos ODS 

O Quadro Global: uma visão geoespacial  

Observações da Terra a serviço da Agenda 2030  



A perspectiva regional: América Latina e Caribe  

Perspectivas Nacionais  

Cubos de dados 

Sessão Dois: Detecção Remota para Monitoramento da Qualidade da Água 

Visão geral do SDG 6 e Indicador 6.6.1 e 6.3.2  

Demonstração do acesso a dados sobre a qualidade da água usando portais on-line  

Adquirindo Dados de Qualidade de Água Baseada em Satélites para SDG 6.6.1  

Sessão Três: Detecção Remota para Aplicações Terrestres 

Visão geral do SDG 15  

Introdução ao Sensoriamento Remoto para Avaliação de ODSs Relacionados à Terra  

Visão geral da meta 15.1 e indicador 15.1.1  

Visão geral de portais de dados e ferramentas para visualização e aquisição de dados de 
terrenos  

Sessão Quatro: Detecção Remota para o SDG 15 

Visão geral da meta 15.3 e indicador 15.3.1  

Visão Geral dos Dados de Classificação da Detecção de Alterações e da Cobertura da 
Terra Supervisionada  

Area de aplicação:  
Todos 
Idiomas disponíveis:  
Inglês 
FONTE: https://arset.gsfc.nasa.gov/all/workshops/GGIM-SDGs-18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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 

                    

 

 


