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Após tragédia na Grécia, ONU pede esforços de 
prevenção a incêndios florestais no mundo  
 

 

Bombeiros dinamarqueses trabalham com a Força Interina das Nações Unidas no Líbano 

(UNIFIL) para combater incêndio no Líbano. Foto: ONU/Pasqual Gorriz 

Após a morte de pelo menos 80 pessoas devido a incêndios florestais perto da capital 

grega, Atenas, nos últimos dias, a principal autoridade da ONU para redução do risco de 

desastres enviou suas condolências às famílias das vítimas e pediu mais investimentos 

em prevenção no mundo todo. 

Descrevendo as mortes na Grécia como uma “tragédia verdadeiramente dolorosa”, 

Mami Mizutori, que também é representante especial da ONU para redução do risco 

de desastres, manifestou suas “sinceras condolências ao governo e ao povo grego neste 

momento difícil, enquanto as buscas por desaparecidos continuam”. 



O incêndio começou na segunda-feira (23) à tarde e se espalhou rapidamente pela 

pequena cidade de Mati, 29 quilômetros a leste de Atenas. O número de mortos deve 

aumentar na medida em que avançam as buscas. Centenas de pessoas ficaram feridas. 

“Devemos àqueles que perderam suas vidas na Grécia e em outros lugares intensificar 

os esforços na prevenção e supressão de incêndios florestais”, disse. “Investir em 

resposta a desastres e preparação são ações vitais para este esforço, considerando que 

as perdas globais com incêndios florestais atingiram níveis recordes no ano passado, e 

poucas partes do mundo são poupadas deste risco à medida que a mudança climática 

multiplica a ameaça”. 

Mizutori enfatizou que o risco de incêndio deve ser levado em consideração quando 

estratégias nacionais e locais para redução do risco de desastres estiverem sendo 

desenvolvidas para cumprir o prazo de 2020 para reduzir as perdas por desastres, 

conforme descrito no Marco de Sendai para Redução de Riscos de Desastres. 

Segundo um relatório da União Europeia, as florestas cobrem mais de um terço da área 

total da Europa. Grandes incêndios florestais tem afetado o continente repetidamente, 

especialmente os países do Mediterrâneo, lembrou o documento, enquanto “a 

atividade humana (acidental, negligente ou deliberada) é uma das causas mais comuns”. 

Este ano, a Suécia sofreu grandes incêndios florestais e 2017 registou um elevado 

número de incêndios mortais em Portugal, Espanha e Itália. Nos últimos anos, a 

extensão de áreas devastadas por incêndios na Europa, no oeste dos Estados Unidos e 

no sudeste da Austrália aumentou dramaticamente, de acordo com o Escritório da ONU 

para Redução de Risco de Desastres (UNISDR). 

https://news.un.org/en/story/2018/07/1015532 

 

ONU oferece apoio nos esforços de resgate após 
rompimento de represa no Laos  

Após o rompimento de uma represa em uma hidrelétrica em construção ter matado dezenas de 

pessoas e deixando outras centenas desaparecidas no Laos, o secretário-geral da ONU, António 



Guterres, disse na terça-feira (24) que a Organização está pronta para apoiar os esforços de 

resgate e socorro, caso seja solicitado pelas autoridades. 

De acordo com informações da imprensa internacional, o colapso da represa provocou 

enchentes que varreram a província de Attapeu, no sudeste do Laos, cobrindo aldeias e deixando 

mais de 6 mil pessoas desabrigadas. 

“O secretário-geral da ONU está entristecido com as mortes e danos significativos causados por 

um rompimento na hidrelétrica em construção, o que se adicionou à destruição provocada pela 

tempestade tropical Son”, disse seu porta-voz Stéphane Dujarric em comunicado. 

A estimativa é de que ao menos 20 pessoas tenham morrido nas enchentes provocadas pelo 

rompimento da represa. Segundo a imprensa internacional, as tempestades contínuas 

provocaram um grande acúmulo de água no reservatório do projeto, o que colocou pressão sobre 

a barragem. 

O secretário-geral da ONU enviou suas condolências às famílias das vítimas e ao governo e ao 

povo do país do Sudeste Asiático, ao mesmo tempo em que expressou a disposição da ONU de 

apoiar os esforços nacionais de resgate e socorro, caso seja necessário, disse Dujarric. 

FONTE:https://news.un.org/en/story/2018/07/1015472 

 

        

Estratégia árabe para redução do risco de desastres 2030 
A Estratégia Árabe para a Redução do Risco de Desastres (ASDRR) foi adotada em virtude 
da Resolução da Liga dos Estados Árabes no Nível da Cúpula (SS 733 GO (29) - E 3- 
15/04/2018) em Riyadh, Reino de Arábia Saudita em 15 de abril de 2018. 

O ASDRR complementará os esforços contínuos das instituições técnicas nacionais, 
regionais e internacionais para reduzir os riscos de desastres na região. Os principais 
temas do ASDRR compreendem: 1) Compreender o risco de desastres; 2) Fortalecer a 
governança do risco de desastres para gerenciar o risco de desastres; 3) Investir na 
redução do risco de desastres para aumentar a resiliência; e 4) Aprimorar a preparação 
para desastres para uma resposta eficaz e para “reconstruir melhor” na recuperação, 
reabilitação e reconstrução. 

Os temas representam o quadro geral através do qual atividades, programas e 
mecanismos de ação serão desenvolvidos em consonância com as diferentes 
capacidades e necessidades dos países participantes e organizações regionais 



especializadas, apoiadas pelos parceiros de desenvolvimento. O resultado esperado do 
ASDRR é conseguir uma redução substancial das perdas de vidas e propriedades em 
desastres nos níveis social, econômico e ambiental em comunidades e países da região 
árabe. 

FONTE:https://www.preventionweb.net/files/59464_asdrrreportinsidefinalforweb.pdf 

 

Reino Unido: Programa Nacional de Adaptação e Terceira 
Estratégia para Relatórios de Adaptação ao Clima 
O Programa Nacional de Adaptação (NAP) define as ações que o governo e outros 
tomarão para se adaptarem aos desafios da mudança climática no Reino 
Unido. Estabelece ações-chave para os próximos 5 anos. 

O relatório também detalha como administraremos o terceiro ciclo de relatórios de 
adaptação. 

Este relatório faz parte do ciclo quinquenal dos requisitos estabelecidos no Climate 
Change Act 2008. 

FONTE:https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_d
ata/file/727252/national-adaptation-programme-2018.pdf 

 

EUA: 5 mitos comuns sobre seguros contra inundações 

De Raymond J. Piper 

O Programa Nacional de Seguro contra Enchentes trabalhou para proteger a vida que 
você construiu nos últimos 50 anos e continuará a fazê-lo no futuro. Não deixe boatos e 
mitos conduzirem suas decisões.  

Aqui estão os cinco mitos mais comuns sobre o seguro de inundação. 

MITO: Eu recebo seguro de inundação através do seguro do meu imóvel.  
FATO: As  apólices de seguro do proprietário normalmente não cobrem os danos 
causados pelas inundações. É por isso que o governo federal apoia o NFIP. Você pode 
comprar o seguro Federal contra inundações através de um agente de seguros ou 
empresa. O custo médio de uma política de inundação é de cerca de US $ 700 por ano. 



MITO: Mesmo que minha propriedade inundasse, não seria muito.  
FATO:  Apenas cinco polegadas de água podem causar mais de US $ 25.000 em danos. 

MITO: O seguro contra inundações está disponível apenas para proprietários de 
residências.  
FATO: O  seguro contra inundações está disponível para proprietários de imóveis, 
locatários, condomínios e empresas. A melhor maneira de aprender mais é ligar para o 
seu agente de seguros ou ir para floodsmart.gov.  

MITO: Somente aqueles que vivem em uma Área Especial de Perigo de Enchentes 
(SFHA) podem comprar seguro de inundação.  
FATO:  Se chover em sua comunidade, isso pode inundar sua comunidade. Qualquer 
pessoa pode comprar seguro de inundação se você mora nas mais de 22.000 
comunidades participantes. Uma comunidade junta-se voluntariamente ao NFIP ao 
concordar em adotar os critérios mínimos de gerenciamento da planície de inundação 
do NFIP em sua ordenança local. Em troca, o seguro de inundação e outras formas de 
assistência a desastres são disponibilizados para a comunidade. Se a sua comunidade 
não participa do NFIP, você pode fazer um pedido para fazê-lo através do seu prefeito, 
conselho da cidade ou do escritório do comissário do condado. 

MITO: Eu não preciso de seguro de inundação se puder obter assistência de desastre 
da FEMA.  
FATO:  Uma apólice de seguro de inundação responde a eventos de enchente que 
podem não ser graves o suficiente para resultar em uma declaração de desastre  
residencial. Antes que a assistência individual não-NFIP da FEMA seja disponibilizada, o 
incidente de inundação deve ser suficientemente grave declarado como um desastre 
federal pelo Presidente. Declarações federais de desastres são emitidas em menos de 
50 por cento dos eventos de inundação. Se uma declaração for feita, a assistência 
federal contra desastres normalmente está na forma de um empréstimo para 
desastres de juros baixos, que deve ser pago. Quaisquer subvenções que possam ser 
fornecidas não são suficientes para cobrir todas as perdas. Por exemplo, no furacão 
Harvey, uma verba média de assistência individual da FEMA era de US $ 7.000, 
enquanto a média do pedido do NFIP era superior a US $ 100.000.  

Para obter mais informações sobre o seguro de inundação, visite floodsmart.gov ou 
ligue para seu agente de seguros. 

FONTE:https://www.fema.gov/blog/2018-07-23/5-common-flood-insurance-myths 

 

O impacto do meio ambiente e das mudanças climáticas 
na oferta e demanda futura de infraestrutura 

A Comissão Nacional de Infraestrutura foi encarregada de montar uma Avaliação 
Nacional de Infraestrutura, uma vez que o Parlamento. Este documento de discussão, 



focado no meio ambiente e na mudança climática, faz parte de uma série que examina 
os impulsionadores da futura oferta e demanda de infraestrutura no Reino Unido. As 
suas conclusões destinam-se a ajudar a Comissão a elaborar cenários plausíveis até 
2050, mas não estabelecerá opções políticas nesta fase. 

 

Cinco razões para repensar a temporada de furacões 

Por Jeff Waters e Holly Widen 

O pensamento convencional desafiador paga dividendos no que diz respeito à avaliação 
do risco de furacões. E como a atual temporada de furacões do Atlântico Norte avança, 
aqui estão cinco pontos - alguns dos quais são insights da temporada ativa do ano 
passado, que podem ajudá-lo a reformular e potencialmente repensar sua visão do risco 
de furacões. 

1. A ameaça do furacão não é apenas causada pelo vento ou tempestade 

Em muitos aspectos, o furacão Harvey foi o furacão de destaque do trio do ano passado 
de eventos notáveis em Harvey, Irma e Maria. As fortes chuvas de Harvey - mais de 
cinquenta polegadas (127 cm) em algumas áreas do sudeste do Texas em agosto de 2017 
- certamente diferenciaram esse evento. 

Em 2014, Robert Muir-Wood, diretor de pesquisa da RMS,  escreveu um blog sobre  a 
questão de saber se a água, e não a eólica, é a principal causa do risco de furacões e das 
perdas correspondentes. Com eventos como o Harvey em 2017, o ponto de vista de 
Robert se torna cada vez mais válido. Embora Harvey fosse um furacão de categoria 4 
na terra, cerca de  90% das perdas estimadas  eram de inundações no interior. O 
domínio das perdas causadas por enchentes em eventos recentes - sejam causados por 
tempestades, precipitação ou ambos - defende uma solução completa de modelagem 
de catástrofes para furacões. Se a chuva induzida por ciclones tropicais não for incluída 
como um perigo modelado, há todas as chances de perder uma grande contribuição de 
perda total para eventos como Harvey. 

2. Só porque você vive fora da planície de inundação de 100 anos, não significa que 
você não está em risco de inundação ou não precisa de seguro 

Essa era a dura realidade de Harvey. Mais da metade das residências danificadas pelas 
enchentes de Harvey estavam fora das atuais designações de zona de inundação de 100 
anos da FEMA (ou Áreas de Perigo de Enchentes Especiais) e, portanto, com ou sem 
seguro. A regulamentação atual exige apenas que as propriedades com hipotecas com 
garantia federal que se encontram dentro dessas zonas comprem seguro contra 
inundações. Isso talvez crie a crença de que apenas propriedades nessas áreas estão em 



risco. A indústria de seguros tem uma  enorme oportunidade para explicar o risco  e 
garantir que os proprietários de imóveis recebam proteção adequada de seguro. 

3. Observações do Ciclone Tropical são Críticas 

Dados observacionais são vitais para ajudar a informar e validar representações precisas 
do tamanho, intensidade e impactos do vento de um ciclone tropical. Mas, como 
Michael Young, vice-presidente de Model Product Management da RMS ilustrou em 
um  blog sobre o furacão Maria , um dos maiores desafios na modelagem do campo 
eólico de Maria foi o fracasso generalizado das estações de medição de vento em Porto 
Rico, incluindo a destruição do radar da ilha. cúpula. 

Ser dependente de fontes de dados específicas pode ser problemático, e é necessário 
ter acesso ao conjunto mais amplo de fontes de dados em tempo real. Como Michael 
menciona em seu blog, o uso de mais de 30 diferentes fontes de dados terrestres, 
marítimos e aéreos em tempo real, juntamente com dados históricos de campos eólicos 
desenvolvidos pela  RMS HWind durante Maria e os outros eventos da última 
temporada ajudaram nossos clientes a tomar decisões críticas. evento desdobrado. 

4. Assuntos de Mitigação de Enchentes 

A altura do primeiro andar é um dos fatores mais críticos que influenciam os danos e a 
perda de inundação. Elevar o primeiro andar de uma propriedade, bem como qualquer 
conteúdo valioso ou facilmente danificado, pode reduzir significativamente o risco de 
inundação. Além disso, uma variedade de produtos de mitigação pode ser 
implementada para proteção contra inundação / impermeabilização, tais como paredes 
de inundação, aberturas mecânicas (como  respiradouros de ventilação Smart Vent ), 
bombas de depósito e também a simples vedação de paredes e fissuras. O RMS 
incorpora tais produtos / esforços de mitigação como modificadores secundários dentro 
de nossos modelos para fornecer uma avaliação de risco mais precisa. 

5. IKE: Uma maneira melhor de estimar a intensidade do ciclone tropical e o potencial 
de dano 

É difícil entender todo o potencial destrutivo de um furacão usando métricas baseadas 
somente na Escala de Vento de Furacões de Saffir-Simpson ou em medições de energia 
acumulada (como a Energia Acumulada de Ciclones), pois essas são apenas uma função 
da velocidade máxima do vento. 

A energia cinética integrada (IKE) poderia fornecer um melhor indicador da força do 
ciclone tropical e do potencial de danos, já que leva em consideração tanto o tamanho 
quanto a intensidade do campo de vento da tempestade. Inventado pelo  fundador da 
RW HWind Dr. Mark Powell , o IKE é uma métrica para quantificar a força ou potencial 
destrutivo total da tempestade, levando em consideração o tamanho e a energia da 
porção do campo de vento com ventos acima da força da tempestade tropical (mais de 
39 milhas por hora). 



Com um pico estimado IKE de mais de 170 terajoules (TJ) para o furacão Irma, ele 
superou todas as tempestades para a temporada de furacões do Atlântico de 2017. Com 
94 TJ para o furacão Maria e apenas 27 TJ para o furacão Harvey, dá uma sensação para 
a diferença de escala - Maria tinha mais de seis vezes a energia de Harvey. 

FONTE:http://www.rms.com/blog/2018/07/23/five-reasons-to-rethink-hurricane-risk/ 

 

EVENTOS 

 

Certificado de especialização: Avaliação e gestão de riscos 
geológicos e climáticos 

Descrição 

O certificado de pós-graduação CERG-C é projetado para ser de interesse para 
profissionais e cientistas de uma ampla experiência, incluindo geólogos, engenheiros 
civis, geógrafos físicos, cientistas sociais ou outros especialistas de campo. O principal 
objetivo do curso é desenvolver habilidades multidisciplinares para a avaliação e gestão 
do risco natural. 

O treinamento é composto de duas partes: 

 Um intensivo 7 semanas de palestras (incluindo imersão em campo) e 
 2 semanas de validação, além de uma dissertação pessoal baseada em uma 

pesquisa ou em um estágio dentro de organizações nacionais ou internacionais. 

Áreas de assunto 

Este curso inclui 5 módulos: 

 Gerenciamento de riscos 
 Risco vulcânico 
 Risco sísmico 
 Instabilidades do terreno 
 Risco relacionado a inundações e clima 

Público-alvo 

Pessoas que trabalham no campo da redução de desastres em organizações 
governamentais e não-governamentais ou em instituições privadas, e aquelas que 



desejam aprofundar sua compreensão sobre riscos geológicos e climáticos e gestão de 
riscos. 

Requisito de Admissão 

Os candidatos devem ter um mestrado ou um diploma universitário de 5 anos. 

Os candidatos devem possuir um visto válido para o espaço Schengen. Eles também 
devem entrar em contato com a Embaixada ou Consulado da Suíça e os outros 
consulados em seu país de residência para obter o visto necessário antes de chegar a 
Genebra. Um candidato sem o visto exigido não será admitido no curso. 

Candidatos com um certificado reconhecido de especialização em qualquer um dos 4 
campos de riscos geológicos podem pedir equivalência no campo relevante. 

Freqüência 

Anual 

Cobertura geográfica 

Global 

Duração 

15 de abril de 2019 - 14 de junho de 2019 

Prazo final para aplicação 

15 de setembro de 2018 

FONTE:http://www.unige.ch/sciences/terre/CERG-C/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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 

                    

 

 


