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Brasil doa US$ 100 mil para vítimas de terremoto e 
tsunami na Indonésia 

O governo do Brasil anunciou neste mês (19) uma doação de 100 mil dólares para a 
resposta humanitária à crise na Indonésia, que foi palco de um terremoto e um tsunami 
em setembro último (28). Catástrofes atingiram a província de Sulawesi Central, 
deixando mais de 2,1 mil mortos e 4,6 mil indonésios com ferimentos graves. De acordo 
com a Organização Internacional para as Migrações (OIM), 212 mil cidadãos foram 
deslocados pela tragédia. 

Ainda segundo a agência da ONU, 68 mil casas tiveram sua estrutura severamente 
danificada ou foram destruídas. A agência nacional de gerenciamento de desastres da 
Indonésia estima que 680 pessoas estejam desaparecidas, o que poderia elevar o 
número de vítimas fatais. 

As contribuições do Brasil vão ao encontro do apelo internacional feito pelo governo do 
país asiático e pelo Escritório das Nações Unidas de Coordenação de Assuntos 
Humanitários (OCHA). A doação será realizada pela Agência Brasileira de Cooperação 
(ABC), do Ministério das Relações Exteriores brasileiro. A pasta está em contato com o 
Programa Mundial de Alimentos (PMA), agência da ONU que tem auxiliado as 
autoridades da Indonésia a coordenar a logística da assistência às vítimas. 

O anúncio do aporte brasileiro ocorreu durante encontro do chanceler Aloysio Nunes 
com os embaixadores de países da Associação das Nações do Sudeste Asiático (ASEAN). 
A comunidade internacional está se mobilizando para enviar ajuda antes que a crise seja 
agravada pelas fortes chuvas que caem de novembro a junho na Indonésia. 

Devido à dificuldade de acesso às áreas afetadas, as doações de recursos financeiros 
estão sendo encorajadas. Elas permitem também maior flexibilidade para apoiar o plano 
de recuperação do governo indonésio. 



A cooperação humanitária 

Desde agosto de 2016, a ABC tem coordenado as ações brasileiras de resposta a 
emergências e crises humanitárias. O organismo coordena doações de alimentos, 
medicamentos e outros itens de necessidade básica para países e populações que 
enfrentam desastres socioambientais, situações de calamidade pública, conflito armado 
e fome. O Itamaraty também presta assistência a nações e pessoas em contextos de 
ameaças generalizadas aos direitos humanos. 

As iniciativas de ajuda humanitária reforçam o compromisso institucional que o Brasil 
tem com a cooperação internacional, princípio consagrado no artigo 4º da Constituição 
brasileira. 

FONTE: http://www.abc.gov.br/imprensa/mostrarConteudo/1025 

 

 

EUA: Resiliência 2025: Melhorando nossa prontidão para 
o terremoto e o tsunami de Cascadia 
Esta agenda política do Gabinete do Governador do Estado do Oregon tem como 
objetivo preparar o estado para sobreviver e se recuperar de um terremoto Cascadia 
esperado de magnitude 9,0 e consequente tsunami.  

Esta agenda de políticas concentra-se em seis estratégias principais: 

 Continuar os investimentos estatais em atualizações sísmicas de escolas e edifícios de 
serviços de emergência em todo o Oregon. 

 Desenvolver um plano para o Centro de Infraestrutura de Energia Crítica para prevenir 
e mitigar falhas catastróficas e garantir que o fornecimento de combustível e fontes de 
energia alternativas estejam disponíveis para os profissionais de resposta e o público. 

 Implementar um sistema de alerta antecipado de terremotos em todo o estado até 
2023. 

 Trabalhar com governos locais, grupos comunitários e a Cruz Vermelha Americana para 
garantir que 250.000 lares vulneráveis tenham suprimentos prontos para as duas 
semanas nos próximos três anos. 

 Fortalecer as organizações locais de gerenciamento de emergências e desenvolver bases 
de preparação logística mais robustas, cadeias de suprimento locais e mais opções de 
seguro contra terremoto e deslocamento em massa.  

 Atualize o Plano de Resiliência do Oregon em 2021 para refletir as melhores práticas 
atuais, contribuições da comunidade e pesquisa acadêmica, incluindo um plano 
específico para a Costa do Oregon. 



FONTE:https://www.oregon.gov/gov/policy/Documents/resiliency-policy-
agenda.pdf 

 

 

 

A ameaça do tsunami para Sydney intensifica a 
necessidade de maior conscientização 

Remoinhos de água no Spit, inundação de Manly Corso e grandes perturbações são 
possíveis impactos revelados em um estudo inédito sobre a ameaça do tsunami a todo 
o Porto de Sydney. 

Publicados em  Relatórios Científicos  e apoiados pelo Escritório de Gerenciamento de 
Emergências de NSW, pesquisadores costeiros da Universidade de Newcastle e do 
Bureau of Meteorology modelaram os efeitos da inundação de tsunamis em Sydney, 
prevendo o impacto de eventos que variam em gravidade. 

Os resultados mostraram o potencial para mudanças significativas na água, desde 
correntes poderosas até a formação de redemoinhos perigosos, destacando a 
necessidade de maior conscientização da comunidade. 

O principal autor e candidato a PhD, Kaya Wilson, disse que o risco de tsunami para a 
Austrália foi sub-pesquisado e precisava ser levado a sério. 

"Quando você aborda a ideia de a Austrália ser suscetível a tsunamis, você geralmente 
se depara com uma dicotomia - ou descrença total de que estamos em risco, ou pânico 
quanto ao significado da ameaça para o indivíduo", disse Wilson. 

“A NSW foi afetada por eventos sérios no passado - por exemplo, o terremoto no Chile 
em maio de 1960, que causou grandes transtornos ao porto de Sydney - e precisamos 
garantir que estamos equipados para melhor responder a todos os possíveis cenários 
futuros.” 

Como um tsunami pode parecer em NSW 

A principal causa dos tsunamis são os terremotos submarinos. A grande maioria destes 
ocorre nos limites das placas tectônicas da "zona de subducção", onde duas placas 
tectônicas estão colidindo. Quando uma tensão suficiente se acumula, ela é liberada e 
a força empurra a coluna de água para cima, fazendo com que as ondas se irradiam para 
fora. 

Para a costa leste da Austrália, uma das zonas de subducção mais próximas é a Trincheira 
de Puysegur, ao sul da Nova Zelândia. Como os tsunamis podem viajar tão rápido quanto 



os jatos marítimos no fundo do oceano, um tsunami originado na fossa de Puysegur 
poderia chegar a Sydney em cerca de duas horas. 

A líder do projeto e geocientista costeira,  Dra. Hannah Power , disse ao considerar um 
cenário provável para Sydney e outras áreas estuarinas na costa leste, nosso 
entendimento do tsunami precisava ser preciso. 

"A siderúrgica de Sydney provavelmente enfrentará um tsunami durante sua vida, mas 
a maneira como pensamos sobre o tsunami precisa ser reformulada para refletir uma 
imagem realista de um evento provável", disse o Dr. Power. 

“Hollywood nos vende imagens de enormes paredes de água e ondas, mas na verdade 
estaríamos olhando para algo mais como uma maré significativa e imprevisível entrando 
e saindo em minutos, em vez de horas. A água pode estar subindo e descendo 
rapidamente, com a velocidade atual mudando de direção a cada poucos 
minutos. Como resultado, pudemos ver redemoinhos perigosos a leste da Spit Bridge, 
algo que teria acontecido em 1960 durante o tsunami chileno. Poderíamos também ver 
uma séria infraestrutura de impacto da erosão costeira. 

“Alguns dos maiores eventos que nós modelamos poderiam causar velocidades rápidas 
de até oito metros por segundo, tornando-se perigosas muito rapidamente. Por 
contexto, um nadador olímpico pode nadar dois metros por segundo mais rápido. 

“Embora não esperássemos um risco para a CDB, correntes fortes e movimentos rápidos 
e imprevisíveis da água tornariam o porto um lugar inseguro, ameaçando os nadadores, 
pescadores, velejadores e, potencialmente, aqueles próximos à água.” 

O Dr. Power enfatizou a importância de aumentar a conscientização da comunidade 
sobre o risco de tsunami para Sydney, a fim de assegurar uma melhor compreensão de 
como responder. 

"Se você pensar em um swell de dois metros, não sentiríamos a necessidade de 
preocupação, no entanto, um tsunami de dois metros seria devastador", disse o Dr. 
Power. 

“Precisamos colocar o risco em contexto para o público em geral, para que, quando 
recebermos alertas alertando sobre uma possível ameaça de tsunami, as pessoas levem 
a sério e atuem com segurança. Isso significa seguir as instruções e advertências dos 
nossos serviços de emergência, conforme recomendado, em vez de tentar testemunhar 
o evento. ” 

Modelando as possibilidades 

A probabilidade de um grande tsunami afetar o NSW é muito baixa, mas as 
consequências de um tsunami podem ser devastadoras, como foi observado em todo o 
Oceano Índico em 2004, no Japão em 2011 e no recente evento na Indonésia. 



A equipe de pesquisa trabalhou para modelar diferentes cenários de várias zonas de 
origem - locais onde um tsunami poderia se originar - em uma variedade de magnitudes 
de terremotos de 7,5 a 9. 

Utilizando um impressionante mapa em 3D da terra e do oceano em torno do porto de 
Sydney, que Wilson desenvolveu ao juntar partes individuais de informações de 
mapeamento, a equipe conseguiu reproduzir com precisão o efeito de tais eventos em 
Sydney. 

"Analisamos vários cenários prováveis, que variam de um evento mais provável em 20 
anos, até um evento mais importante em 5000 anos", disse Wilson. 

“Por exemplo, o tsunami de 1960 que veio do Chile teve impactos marinhos 
significativos em Sydney. Poderíamos esperar um tsunami de tamanho similar no Porto 
uma vez a cada 50 a 100 anos ”. 

O Dr. Power enfatizou o uso da probabilidade como uma medida deve ser colocada em 
contexto. 

“Quando dizemos que algo tem uma probabilidade em 20 anos, isso não significa que 
isso acontece uma vez a cada 20 anos. Isso significa que, em média, há uma chance em 
20 de que o evento aconteça a cada ano ”, disse o Dr. Power. 

“Embora você possa pensar que um evento de 1 em 100 anos é pouco frequente e 
improvável de acontecer durante a sua vida, na realidade há uma chance de 1 em 100, 
ou um por cento, de ocorrer a cada ano. 

“Se você traduzir isso para algo que as pessoas possam colocar mais ênfase, talvez como 
a saúde delas, se houvesse um por cento de risco de um procedimento médico dar 
errado, você poderia repensar se queria ter essa operação, e é por isso que É imperativo 
que tenhamos essa pesquisa para apoiar a preparação para emergências da Austrália ”. 

Impacto na resposta de emergência 

Se um evento tsunamigênico ocorrer, os avisos sobre a ameaça do tsunami ao território 
australiano e aos territórios offshore são fornecidos aos serviços de emergência, ao 
público e à mídia pelo  Centro Conjunto Australiano de Alerta de Tsunamis . Este centro 
é administrado em conjunto pelo Bureau of Meteorology and Geoscience Australia. Em 
NSW, o Serviço de Emergência do Estado coordena a resposta de emergência. 

Wilson explicou que os resultados de suas pesquisas mostrando a propagação do 
tsunami em estuários é útil para o planejamento da evacuação. 

“Sydney é obviamente incrivelmente populosa, então queremos garantir que estamos 
respondendo da maneira mais segura. No caso de uma emergência de tsunami, evacuar 
ou evacuar a área poderia ser desastroso ”, disse Wilson. 



“Este estudo contribui para a base de conhecimento que usamos na Austrália como 
parte da infraestrutura que temos para nos proteger dos tsunamis.” 

Onde a partir daqui? 

Como prova da investigação da equipe, os serviços de emergência já prestaram muita 
atenção aos resultados. 

Trabalhando em prol da meta de aumentar a conscientização pública em torno dos 
prováveis efeitos do tsunami gerado pelo terremoto, a equipe espera aplicar sua 
modelagem ao resto da costa leste e ainda mais longe. 

"Agora, temos esses resultados de nossa modelagem de trabalho Sydney, podemos 
fazer uma avaliação informada de que regiões estuarinas semelhantes estariam em risco 
comparável", disse Wilson. 

“Ainda não tivemos a oportunidade de modelar o Newcastle, já que não conseguimos 
acessar os dados. Adoraríamos mapear nosso próprio quintal, pois suspeitaríamos que 
o Newcastle correria um risco semelhante ao de Sydney. 

"Esperamos continuar nosso trabalho para garantir que a Austrália, e até os locais de 
maior risco no exterior, estejam bem equipados para lidar com qualquer cenário 
possível para ajudar a manter nossas comunidades seguras". 

FONTE:https://www.newcastle.edu.au/newsroom/featured-news/tsunami-threat-to-sydney-
intensifies-need-for-increased-awareness 

 

EUA: o furacão Michael pode trazer mais inundações para 
os estados do sudeste 

Craig E. Colten, Carl O. Sauer Professor de Geografia da Universidade Estadual da 
Louisiana 

Os condados costeiros da Carolina do Norte e do Sul ainda estão avaliando os danos 
causados pelo furacão Florence, que caiu em  até três pés de chuva  em algumas áreas 
em setembro. Agora, juntamente com o sul da Geórgia, eles enfrentam  novas previsões 
de enchentes perigosas  do furacão Michael. 

Desde a década de 1950, as comunidades costeiras ordenaram que as evacuações 
afastem as pessoas dos caminhos de tempestades perigosas. Os residentes costeiros 
também se preparam construindo casas acima dos níveis de água previstos, e os códigos 
de construção geralmente exigem construções reforçadas para suportar altas 
velocidades do vento. 



Hoje, no entanto, o risco de furacões está se estendendo para o interior. Alguns dos 
piores danos dos furacões da costa oriental nas últimas décadas vieram de inundações 
internas ao longo de rios depois que tempestades foram para terra. As evacuações de 
furacões geralmente direcionam os residentes costeiros a recuarem para o interior, mas 
as inundações nos rios podem colocá-los em risco se não houver abrigos e acomodações 
suficientes em locais seguros. E as comunidades do interior podem não tomar medidas 
adequadas para garantir a segurança de seus residentes. 

Grande parte da  minha pesquisa , incluindo meu livro “ Águas do Sul: os limites da 
abundância”, enfocou a complexa geografia histórica da água no sul dos Estados 
Unidos. O que tenho visto é que as inundações dos rios internos ligadas a furacões e 
tempestades pesadas representam um enorme risco no sudeste, mas recebem muito 
menos atenção nos planos de emergência do que nas áreas costeiras. 

Bacias hidrográficas quentes e chuvosas 

A costa do Golfo dos Estados Unidos e a costa leste são particularmente suscetíveis a 
inundações de rios devido ao clima tropical que se desloca para o continente. Da Nova 
Inglaterra à Geórgia, uma densa rede de rios desce dos Apalaches orientais através do 
Piemonte - um planalto amplo e ondulado que se estende das montanhas até a planície 
costeira - e desagua no Oceano Atlântico e no Golfo do México. Gradientes íngremes 
movem a água rapidamente pelas encostas das montanhas. 

No Piemonte, muitos pequenos riachos se fundem e se transformam em rios sinuosos 
na planície costeira baixa. Quando os sistemas climáticos tropicais migram para o 
interior e se movem para o interior, eles sobem pela face íngreme das Montanhas Blue 
Ridge. À medida que o ar saturado se move para cima, ele esfria e libera grandes 
quantidades de chuva - um processo conhecido como  precipitação orográfica . 

Esse fenômeno, aliado a chuvas fortes despejadas em altitudes mais baixas por esses 
sistemas tropicais, desencadeia dramáticas chuvas que se afunilam nas redes fluviais e 
correm em direção ao mar, muitas vezes transbordando das margens dos canais 
sobrecarregados. 

Centros de planejamento em comunidades costeiras 

Uma série de tempestades na década de 1950 levou agências federais a começar a 
planejar eventos climáticos extremos. Em agosto de 1954, o  furacão Carol  atingiu os 
Outer Banks da Carolina do Norte antes de atacar Long Island e Rhode Island e causar 
danos extensos às inundações na Nova Inglaterra. O furacão Edna seguiu um caminho 
semelhante duas semanas depois, mas permaneceu no mar. E uma tempestade de 
outubro despejou 10 polegadas de chuva nos Apalaches enquanto se movia para o 
interior, causando graves inundações, danos e mortes em Maryland e na Pensilvânia. 

Em 1955, o  furacão Connie  provocou enormes chuvas em Nova York. Dias depois, 
o  furacão Diane  produziu danos modestos ao longo da costa, mas causou inundações 
extensas nos rios, enquanto continuava pela Nova Inglaterra. Embora ambas as 



tempestades tenham atingido a Carolina do Norte, seus impactos no nordeste, mais 
densamente povoado, estimularam a ação federal. 

Após estas trágicas e consecutivas temporadas, o Corpo de Engenheiros do Exército dos 
EUA lançou uma série de avaliações de risco de furacões para comunidades ao longo das 
costas do Atlântico e do Golfo, e o Weather Bureau - o precursor do Serviço Nacional de 
Meteorologia - começou a estudar sistemas climáticos tropicais. . O Corpo considerou a 
construção de proteção estrutural para a maioria das cidades, mas descobriu que as 
paredes de inundação eram muito caras na maioria dos locais. Em vez disso, 
recomendou evacuações, códigos de construção e zoneamento para limitar a exposição 
em áreas sujeitas a tempestades - isto é, na zona costeira imediata. 

O Departamento de Meteorologia emitiu um modelo para o planejamento de furacões 
em 1959 que usava uma comunidade hipotética situada diretamente na costa. Ele 
enfatizou a comunicação eficaz de emergência, educação pública, preparação e, o mais 
importante, a evacuação. Nenhuma das agências prestou atenção significativa às 
inundações no interior. 

A ameaça crescente do interior 

O furacão Floyd,  em 1999, mostrou que os eventos climáticos tropicais podem causar 
estragos no interior do país, principalmente por inundação de rios. Floyd mudou-se para 
a costa perto de Cape Fear, Carolina do Norte, em meados de setembro, com ventos de 
cerca de 105 milhas por hora e viajou para o norte, despejando 20 polegadas de chuva 
ao longo de uma trilha na Nova Inglaterra e no Canadá. 

Chuva copiosa empurrada para o interior à frente do olho da tempestade  dominou a 
maioria dos rios no leste da Carolina do Norte . Os atendentes de emergência realizaram 
centenas de resgates de água doce no interior. Algumas cristas de inundação do rio não 
ocorreram até mais de uma semana após a passagem da tempestade. Milhões de 
porcos, galinhas e outros animais da fazenda se afogaram, e dezenas de lagoas de 
resíduos animais transbordaram,  contaminando o abastecimento de água . 

O impacto de Floyd foi agravado pelo fato de que ele seguiu o  furacão Dennis  por cerca 
de 10 dias, então os solos já estavam saturados. E os rios ainda estavam em estágios 
acima do normal quando o  furacão Irene  chegou um mês depois. Os danos totais do 
Floyd foram estimados em  US $ 6,5 bilhões , em grande parte devido a inundações no 
interior. 

Enormes inundações em  Columbia, Carolina do Sul, em 2015  e no  sudeste de Louisiana 
em 2016 , causadas por eventos raros de chuvas intensas, inundaram grandes áreas 
urbanas e desencadearam evacuações - mais uma vez, principalmente por inundação de 
rios. E em 2017, o furacão Harvey caiu  pelo menos 52 polegadas de chuva  em Houston 
em seis dias, uma quantidade  descrita pela NASA como "insondável ". 

Prepare-se para o interior 



Como mostra o registro, os locais adjacentes ao mar não são as únicas zonas de perigo 
durante os furacões. A inundação fluvial dos furacões é um grande risco, 
particularmente em áreas com populações densas. A expansão urbana e a expansão 
suburbana colocaram mais pessoas em áreas onde ninguém vivia em 1955. O pântano 
da Flórida e o Georgia Piedmont tiveram um desenvolvimento extensivo. 

À medida que  as temperaturas mais quentes do oceano  contribuem para  chuvas mais 
pesadas e  furacões mais lentos , as inundações no interior provavelmente 
aumentarão. Até que o planejamento de furacões incorpore totalmente essa ameaça, 
as comunidades costeiras correrão o risco de evacuar as pessoas diretamente para o 
caminho do perigo e os residentes do interior compartilharão uma falsa sensação de 
segurança. 

FONTE:https://theconversation.com/hurricane-michael-could-bring-more-inland-flooding-to-
southeast-states-104681 

 

As barragens de Kerala exacerbaram as inundações da 
Índia no século? 

De Euan Rocha, Rajendra Jadhav e Promit Mukherjee 

A Reuters aprendeu que os dois maiores reservatórios em Kerala - Idukki e Idamalayar - 
operam há anos sem nenhum plano de ação de emergência - um requisito básico para 
as principais barragens em todo o mundo. Os reservatórios também carecem de "curvas 
de regra", outro protocolo de segurança fundamental que determina o nível de água 
que pode ser mantido com segurança atrás de uma barragem em qualquer ponto, dados 
os fatores sazonais. 

Os dados também mostram que, se os níveis de água em Idukki e Idamalayar tivessem 
sido reduzidos lentamente para mais perto de suas médias históricas nas duas semanas 
anteriores às piores enchentes, eles teriam absorvido toda a chuva que caiu durante a 
tempestade de meados de agosto. . 

James Wilson, que trabalha para o governo de Kerala como oficial especial em um 
comitê consultivo interestatal de água, disse que culpar KSEB era injusto, já que as 
barragens de Kerala têm capacidade apenas para armazenar menos de um décimo da 
chuva anual do estado. anos de chuvas extremas. 

Embora os partidos da oposição em Kerala tenham exigido uma investigação judicial 
sobre a liberação da água da represa, autoridades do governo culparam o Departamento 
Meteorológico da Índia (IMD) por previsões ruins e a liberação de água na represa de 
Idukki de Mullaperiyar - uma represa administrada pela vizinha Tamil. Estado de Nadu - 
por exacerbar a inundação. 



FONTE:https://www.reuters.com/article/us-india-floods-insight/did-keralas-dams-exacerbate-indias-
once-in-century-floods-idUSKCN1MK2XC 

 

II Workshop da Regional Metropolitana com Gestores 
Municipais de Defesa Civil 

Realizado em 24 de outubro 

Participação: Itaboraí, Maricá, Niterói, Rio Bonito, São Gonçalo, Tanguá e Cemaden/RJ 
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        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 

         CEPED – PARANÁ 

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

                    


