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Lições do sistema de alerta precoce do terremoto no 
México 

O devastador terremoto de Puebla, em 2017, oferece uma oportunidade para avaliar 
como os cidadãos percebem e usam o sistema de alerta antecipado de terremotos da 
Cidade do México 

Por Richard M. Allen, Elizabeth S. Cochran, Thomas J. Huggins, Scott Miles e Diego Otegui 

Em 19 de setembro de 2017, um terremoto sacudiu a Cidade do México com uma 
intensidade não sentida desde o mesmo dia 32 anos antes, quando o terremoto de 
Michoacan de magnitude 8,1 matou mais de 9 mil pessoas e deixou mais de 100 mil 
desabrigados. 

O terremoto de Puebla de magnitude 7,1 em setembro de 2017   fez parte de 
uma  sequência de eventos sísmicos que incluíram um  terremoto de magnitude 8,2 
na  costa de Chiapas, México, e um tremor de magnitude 6,0 naquele evento. Após as 
perdas resultantes do  terremoto de Michoacán, em 1985 [ Espinosa-Aranda et al. , 
2009], o Centro de Instrumentação e Registro Sísmico (CIRES) desenvolveu um sistema 
de alerta precoce de terremotos (EEW) com a esperança de fornecer um alerta de 60 
segundos para terremotos que iniciem ao longo da zona de subducção [ Espinosa-
Aranda et al. 1995]. 

O sistema forneceu alertas para vários eventos pequenos a moderados desde sua 
implementação em 1991. No entanto, a sequência de setembro de 2017 é o teste mais 
significativo do sistema de alerta antecipado do México até o momento. Por esse 
motivo, o Instituto de Pesquisa em Engenharia de Terremotos ( EERIenviou uma equipe 
de pesquisadores de sismólogos e cientistas sociais para a Cidade do México de 1 a 6 de 
outubro de 2017. A equipe se reuniu com pessoas de diversas origens e interesses no 
alerta precoce de terremotos, incluindo os responsáveis pela geração de alertas e 
ativação de sirenes locais. organizações governamentais, cientistas universitários e 



membros do público. O objetivo da pesquisa de reconhecimento foi compreender o 
desempenho e a percepção pública do sistema de alerta precoce, logo após a ocorrência 
de um terremoto devastador, para extrair lições iniciais para sistemas de alerta 
antecipado em todo o mundo. 

As lições aprendidas com a observação do sistema de alerta precoce do terremoto no 
México, atitudes do público e respostas a alertas de terremotos estão informando 
esforços semelhantes nos Estados Unidos, incluindo a implementação do sistema de 
alerta precoce ShakeAlert que começará a fase 1 de um lançamento público em 2018. 

História dos sistemas de alerta antecipado na Cidade do México 

A Cidade do México começou a receber alertas de terremotos do sistema de alerta 
precoce do terremoto em 1991 [ Espinosa-Aranda et al. 1995; Goltz e Flores , 1997]. Na 
época, o sistema foi criado para detectar terremotos ocorrendo ao longo da   porção 
de Guerrero Gap da zona de subducção localizada a 300 quilômetros da cidade. O 
Guerrero Gap foi considerado a fonte mais provável para gerar eventos futuros com 
potencial para afetar a Cidade do México. 

O sistema funciona assim: receptores de rádio especiais em escolas, escritórios do 
governo e estações de rádio e TV recebem alertas de transmissão de rádio que fornecem 
aviso de tremores iminentes [ Suarez et al. , 2009]. O sistema foi inicialmente projetado 
para emitir um alerta que forneceria cerca de 1 minuto de alerta antes que os moradores 
da Cidade do México começassem a sentir um terremoto (correspondendo a magnitude 
5 ou maior na porção de Guerrero Gap da zona de subducção [ Espinosa-Aranda et al. , 
1995]). 

Desde o seu início até setembro de 2017, o sistema emitiu um total de 33 alertas sobre 
terremotos com magnitudes estimadas de  M 6 ou maiores e 70 alertas para terremotos 
com magnitudes estimadas entre  M 5 e  M 6 [ Centro de Instrumentação e Registro 
Sísmico , 2018]. Em um caso, um alerta foi emitido devido a um erro técnico e não foi 
associado a nenhum terremoto conhecido. Uma avaliação mais detalhada do 
desempenho do sistema é dada em  Suarez et al. [2009]. 

Desde sua implementação, a CIRES implantou sensores adicionais no interior e ao longo 
de grande parte da zona de subducção ao longo da costa ocidental do México [ Espinosa-
Aranda et al ., 2009; Cu E llar et al. , 2017]. Com uma rede sísmica maior, o sistema - 
atualmente chamado de  Sistema de Alerta Sísmico Mexicano  (SASMEX) - agora é capaz 
de fornecer alertas em outras cidades do México. 

A mensagem de alerta do SASMEX indica apenas que um terremoto com probabilidade 
de ser sentido foi detectado. O alerta não fornece uma estimativa do tempo até o início 
da agitação ou intensidade da agitação, que pode variar muito. 

Atualmente, vários canais fornecem alertas SASMEX na Cidade do México: Os rádios 
meteorológicos da Administração Nacional Oceânica e Atmosférica especialmente 
adaptada fornecem alertas em milhares de escolas e instalações críticas; 12.000 
altifalantes montados em postes podem soar uma sirene característica e um aviso verbal 



que se destina a ser ouvido em toda a cidade. O SASMEX também envia alertas para 
uma conta dedicada do Twitter ( @SASMEX ). 

Um mês ocupado por terremotos na Cidade do México 

Setembro de 2017 foi um mês difícil para a população da Cidade do México, já que as 
12.000 sirenes da cidade sinalizaram um total de cinco alertas de terremotos. Um 
técnico que trabalhava nas sirenes acionou acidentalmente o primeiro alerta em 6 de 
setembro, mas esse alerta não estava associado a um terremoto. 

Em 7 de setembro, o choque principal de magnitude 8.2 Chiapas acionou o 
sistema. Sirenes soaram em toda a Cidade do México 2 minutos antes do início do 
tremor. Embora as pessoas do outro lado da cidade sentissem o tremor, causaram danos 
relativamente pequenos devido à grande distância (mais de 700 quilômetros) entre a 
fonte e a cidade. No dia 19 de setembro, às 11h, aniversário do terremoto de 
Michoacán, em 1985, as sirenes soaram para a broca anual de terremotos. Cerca de 2 
horas depois as sirenes soaram novamente, desencadeadas 
pelo  terremoto M 7.1  Puebla . Este terremoto foi relativamente próximo da Cidade do 
México (120 quilômetros de distância), então o alerta SASMEX foi emitido apenas cerca 
de 5 segundos após a  onda primária ( P ) chegada e aproximadamente 20 segundos 
antes da chegada da onda secundária ( S ). 

As  ondas P  causaram forte agitação na cidade que tornou o alerta um tanto 
redundante: os moradores começaram a iniciar as respostas quando sentiram 
a  chegada da onda P. Em resposta ao tremor, algumas pessoas evacuaram estruturas 
enquanto outras se abrigavam no lugar. Visitamos uma escola onde estudantes e 
funcionários praticavam regularmente a evacuação para áreas seguras designadas fora 
dos edifícios, como a resposta planejada para um tremor de terremoto ou um alerta. No 
entanto, durante o  terremoto M 7.1 de Puebla, a força do tremor inicial forçou os 
estudantes e professores a se abrigarem em vez de evacuar os edifícios. 

No dia 23 de setembro, o sistema foi acionado novamente, desta vez pelo tremor de 
magnitude 6,0 do terremoto de 7 de setembro em Chiapas. A maioria das pessoas na 
Cidade do México, no entanto, não se sentiu abalada com esse evento. 

Percepção pública do sistema de alerta precoce do terremoto 

Nossas entrevistas com pessoas em toda a Cidade do México indicaram que sua atitude 
em relação à SASMEX foi geralmente positiva após os eventos de setembro de 2017. As 
pessoas pareciam ter valor em ter um sistema de alerta para tomar medidas de 
proteção, mesmo quando recebem um alerta sem sentir ou, de outra forma, estarem 
cientes do tremor. Na verdade, parecia que os moradores da Cidade do México 
consideravam um alerta ser "falso" somente se não houvesse nenhum terremoto, 
mesmo que eles não sentissem a agitação em seu local. 

Em outras palavras, parece haver uma aceitação geral das limitações técnicas do sistema 
de alerta antecipado em troca de alguma medida de tranqüilidade, para promover a 
conscientização geral sobre os riscos de terremotos e para promover comportamentos 



protetores, como a evacuação de edifícios que possam estar propenso a entrar em 
colapso. Observamos que as pessoas aceitavam muito mais os alertas de eventos 
menores, sem tremores perceptíveis ou mesmo nenhum evento, do que não receber 
um aviso em tempo hábil (ou seja, um alerta perdido). 

Notamos que é possível, e talvez provável, que a percepção do sistema possa mudar, 
dependendo de quão recentemente os alertas e terremotos ocorreram. Por exemplo, a 
percepção do sistema pode ser mais positiva logo após um terremoto prejudicial, mas o 
apoio pode diminuir com o aumento do tempo desde o último terremoto 
significativo. Essas questões exigirão estudos de acompanhamento adicionais para 
responder. 

Na Cidade do México, descobrimos que ter o alerta precoce do terremoto pode 
contribuir para uma certa “cultura de prevenção” que cultiva a percepção de risco e 
certos comportamentos de resposta [ Goltz e Flores , 1997]. Por exemplo, falamos com 
um diretor financeiro de uma grande empresa que achava que 30 minutos de trabalho 
perdido para uma broca ou um “falso alerta” a cada dois meses seria uma troca aceitável 
para receber um alerta quando fortes tremores ocorressem, e ele estava pensando em 
comprar um receptor de aviso antecipado de terremoto para seu prédio. 

Mensagens e informações de aviso prévio 

Desenvolvedores de sistemas de aviso prévio de terremotos e sismologistas algumas 
vezes propuseram que os alertas deveriam fornecer uma estimativa da intensidade 
esperada de tremor na localização do usuário e o tempo esperado até a 
agitação. Aprendemos na Cidade do México que os desafios associados a essa 
abordagem provavelmente não serão superados. 

Por exemplo, educar o público sobre qualquer mensagem de aviso que não seja 
simplesmente advertir sobre tremores iminentes traz dificuldades 
substanciais. Geralmente, os membros do público em geral estão familiarizados apenas 
com a magnitude do terremoto. Eles não apreciam a diferença entre a magnitude (o 
tamanho da fonte do terremoto) e a intensidade da agitação (que diminui com a 
distância da fonte). Assim, é improvável que usuários inexperientes de sistemas de aviso 
prévio interpretem corretamente uma estimativa de intensidade, especialmente 
quando a informação deve ser interpretada e implementada em segundos. 

Além disso, é tecnicamente difícil determinar com precisão o momento em que a 
agitação será iniciada em cada local alertado. Normalmente, os sistemas de alerta 
precoce de terremotos, incluindo o SASMEX, estimam o desempenho usando o tempo 
até a chegada de uma   onda S , que geralmente é associada a tremores mais fortes 
[ Espinosa-Aranda et al. 1995; Allen et al. , 2009]. No entanto, no terremoto de 19 de 
setembro em  M 7.1 Puebla, os moradores de toda a cidade sentiram 
a   onda P fortemente. Comunicar uma estimativa do   tempo de chegada da onda S ao 
público teria sido insignificante porque a maioria das pessoas começou a tomar medidas 
de proteção logo após sentirem o tremor da   onda P. 

Canais de comunicação para alertas precoces do terremoto 



Cidade do México é incomum em ter um sistema de alto-falantes públicos preexistentes 
que poderia ser aproveitado para soar alarmes de terremotos. Mesmo assim, muitos 
moradores querem receber alertas em seus smartphones. De fato, pelo menos duas 
empresas privadas operam seus próprios sistemas independentes de detecção e alerta 
de terremotos no México, com o objetivo de enviar alertas para dispositivos conectados 
à Internet. 

No entanto, ainda não está claro a rapidez com que um alerta pode ser enviado a 
milhões de smartphones que executam um aplicativo. Essa incerteza cria um potencial 
descompasso entre como as pessoas querem receber alertas de terremotos e os 
desafios técnicos associados a notificações por push para aplicativos de smartphones. 

A transmissão celular é uma solução possível para obter alertas para telefones 
celulares. Essa abordagem foi implementada para a distribuição de alertas de 
terremotos no Japão, mas ainda precisa ser implementada no México. 

Advertências eficazes, respostas imediatas 

Do nosso reconhecimento, extraímos várias conclusões iniciais. Primeiro, um sistema de 
alerta antecipado de terremotos deve fornecer um alerta inicial que seja o mais simples 
possível para fins de ação tecnológica e de proteção. O alerta deve simplesmente indicar 
"terremoto" para desencadear ações de proteção imediatas. Informações de alerta mais 
complexas não são necessariamente úteis para avisos públicos. 

Segundo, as informações de acompanhamento são necessárias nos segundos e minutos 
após um alerta ser emitido. As informações imediatas de acompanhamento podem ser 
tão simples quanto indicar que um terremoto ocorreu e possivelmente uma estimativa 
de seu tamanho. Essas informações podem ajudar as pessoas a tomar mais medidas de 
mitigação, como abrigos seguros, ou podem evitar indivíduos frustrantes que não se 
sentem tremendo. As informações de acompanhamento devem ser fornecidas por meio 
de uma ampla variedade de canais de mídia para garantir que atinja o número máximo 
de pessoas. Na Cidade do México, a mídia social serviu como uma importante fonte de 
informações pós-aviso para as pessoas. 

Em terceiro lugar, é importante que as informações de alerta e as mensagens fornecidas 
pelos sistemas de alerta precoce sejam consistentes e distribuídas o mais amplamente 
possível. 

Por último, qualquer sistema de alerta é tão bom quanto a ação tomada pelos usuários 
para reduzir danos a si mesmos e aos outros. Na Cidade do México, percebemos que há 
uma confusão considerável sobre qual ação tomar quando um alerta de terremoto é 
emitido. A recomendação oficial da Proteção Civil, a agência federal de gerenciamento 
de emergências do México, é mudar para um espaço seguro, como próximo a uma 
coluna estrutural, que geralmente é designada para estar dentro de um prédio. 

A sinalização indicando a recomendação é necessária para muitas categorias de 
ocupação do edifício, mas a maioria das pessoas com quem conversamos disse que foi 
avisada para evacuar e evacuou após receber um alerta. Isso destaca como as 



mensagens de um sistema de alerta antecipado de terremotos podem corresponder à 
capacidade de ações de proteção recomendadas. No entanto, certificar-se de que essas 
ações de proteção são viáveis e eficazes significa unir de perto os sistemas de aviso 
prévio do terremoto com a pesquisa, a educação, o planejamento e a política de 
preparação para desastres. 

ShakeAlert e aviso antecipado nos Estados Unidos 

A percepção do público sobre o sistema de alerta precoce do terremoto no México pode 
ajudar a informar a estratégia do sistema de alerta antecipado de terremotos dos 
Estados Unidos. Esse sistema, chamado  ShakeAlert , começará a fase 1 de seu 
lançamento público no outono de 2018. Os usuários beta do sistema atualmente 
recebem alertas com a magnitude, a intensidade esperada de tremores e uma contagem 
regressiva até a   chegada da onda S. 

Uma lição significativa do México é simplificar essa mensagem para alerta público. O 
pouco tempo que as pessoas têm de agir antes da chegada do tremor provavelmente 
impede a interpretação efetiva de uma grande quantidade de informações ou 
informações atualizadas à medida que o terremoto (e a esperada agitação) cresce. É 
provável que as pessoas ignorem ou sejam confundidas com informações detalhadas ou 
atualizadas que não estejam efetivamente vinculadas a ações de proteção possíveis. 

Nos Estados Unidos, a atual ação protetora recomendada quando as pessoas sentem 
fortes tremores é cair de mãos e joelhos, cobrir a cabeça e o pescoço com um braço, 
procurar abrigo sob uma mesa ou perto de uma parede interior, se possível, e segurar 
em seu abrigo (quando o abrigo estiver disponível). Essa ação de proteção é comumente 
chamada de “ soltar, cobrir e segurar ” e normalmente leva alguns segundos para ser 
executada. 

“Largar, cobrir e segurar” é amplamente divulgado como parte da popular  broca anual 
do  terremoto Great ShakeOut , bem como de muitas campanhas de educação pública 
estaduais e locais de gerenciamento de emergência. Assim, espera-se que as 
advertências emitidas no ShakeAlert resultem em pessoas tomando a ação de proteção 
recomendada nos Estados Unidos para mantê-las seguras. Esse emparelhamento de 
ação recomendada e alerta antecipado, por sua vez, provavelmente será mais eficaz na 
redução de lesões futuras do que sem aviso prévio. Alinhar as expectativas do público 
em relação ao desempenho e mensagens do ShakeAlert com os recursos, o design e o 
histórico do sistema é a melhor maneira de facilitar uma resposta eficaz a terremotos 
futuros. 

FONTE:https://eos.org/features/lessons-from-mexicos-earthquake-early-warning-system 

ShakeAlert ™: um sistema de alerta antecipado de terremotos para a costa oeste 
dos Estados Unidos 

FONTE:https://www.shakealert.org/ 

 

 



 

Mecanismos de seguro contra riscos climáticos e sistemas 
de proteção social: Resiliência que reforça mutuamente 
as comunidades inseguras em alimentos 

Tem havido um foco maior na proteção social como uma ferramenta para a redução da 
pobreza com a adoção dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) e, em 
particular, do ODS 1, para acabar com a pobreza em todas as suas formas em todos os 
lugares. As metas do Objetivo 1 incluem a implementação de sistemas e medidas de 
proteção social nacionalmente apropriados para todos, assim como a resiliência dos 
pobres e daqueles em situações vulneráveis, reduzindo sua exposição e vulnerabilidade 
a eventos climáticos extremos relacionados ao clima. Por essa razão, é imperativo 
integrar sistemas de proteção social com respostas de emergência e recuperação de 
desastres que sejam oportunas e econômicas para evitar que famílias de baixa renda 
caiam na pobreza quando eventos climáticos extremos interrompem meios de 
subsistência e danificam propriedades. 

A proteção social refere-se ao amplo conjunto de políticas e programas destinados a 
proteger os membros da sociedade contra choques e tensões ao longo do seu ciclo de 
vida, incluindo redes de segurança, políticas do mercado de trabalho, opções de seguro 
e serviços sociais básicos. Quando as medidas de proteção social proporcionam apoio 
regular e previsível às pessoas ao longo da vida, ela desempenha um papel fundamental 
na redução da pobreza e da desigualdade, ao mesmo tempo em que apoia o 
crescimento inclusivo. 'Proteção social sensível ao choque' ou 'sensível ao choque' 
refere-se ao papel potencial que um sistema de proteção social pode desempenhar ao 
lidar com os impactos negativos dos choques tanto reduzindo os riscos de longo prazo 
quanto ajudando a lidar com os efeitos imediatos desses choques. Os sistemas 
administrativos necessários para implementar a proteção social têm o potencial de ser 
aproveitados em respostas de emergência eficientes e eficazes, que podem ser 
complementadas com mecanismos de seguro contra riscos climáticos. Isso pode 
fornecer recursos financeiros que podem ser usados, se apropriado, para a expansão 
temporária dos programas de proteção social e seus benefícios verticalmente, quando 
o valor ou duração das transferências para as famílias beneficiárias é aumentado ou 
horizontalmente, quando o número de beneficiários é expandido incluir novos 
domicílios afetados por um choque. 

O Programa Mundial de Alimentos (PMA) desenvolveu ferramentas e processos 
inovadores para a transferência de riscos relacionados ao clima por meio de uma 
variedade de produtos de seguro, visando tanto as famílias de agricultores de baixa 
renda quanto a cobertura de todos os estados nacionais. O dinheiro em tempo útil ou 
assistência em espécie que esses produtos de seguro oferecem é vital para as pessoas 
vulneráveis antes que elas tomem medidas de sobrevivência, como vender seus animais, 
propriedades ou serem deslocadas de suas casas. Para aumentar a eficiência e a eficácia 



desse apoio, o PAM também está desenvolvendo estruturas de parceria com programas 
nacionais de proteção social para complementar e alavancar os sistemas existentes de 
gestão de alvos e dados, mecanismos de distribuição, coordenação e financiamento; 

A expansão da cobertura do seguro de risco climático para as pessoas mais pobres e 
vulneráveis pode ser alcançada através da integração do microsseguro como um 
componente de um sistema de proteção social. Por outro lado, isso também pode ser 
alcançado por meio do macro-seguro em escala nacional, que aproveita os esquemas 
existentes ou desenvolve novas políticas que criam as condições adequadas para 
respostas precoces a desastres que reduzem o impacto que esses eventos causam em 
vidas e propriedades. Existem vantagens comparativas para cada mecanismo de seguro, 
com o seguro micro e macroeconômico fortalecendo reciprocamente o potencial de 
construção de resiliência de cada instrumento. 

Apoiar a criação de mercado de microsseguro através da proteção social 

O aumento do acesso a produtos de microsseguro que protegem famílias de baixa renda 
dos meios de subsistência que ameaçam os riscos climáticos, como secas, inundações, 
doenças animais e pragas agrícolas, pode ser alcançado através da ligação desses 
produtos a esquemas de proteção social, quando esses riscos são descobertos. Quando 
implantados como parte de uma estratégia integrada de gerenciamento de riscos, esses 
instrumentos permitem que as pessoas mais pobres e vulneráveis façam e protejam 
investimentos que aumentam, melhoram e diversificam sua produtividade, meios de 
subsistência e bem-estar. 

Quando fornecido a famílias de baixa renda por meio de apoio governamental, o 
microsseguro é uma forma de proteção social, com os pagamentos de apólices de 
seguro fornecendo transferências previsíveis e rápidas que compensam os beneficiários 
pelos custos de investimento de produção durante as crises cíclicas. Isso fornece 
proteção contra a variabilidade climática inter-anual e é acionado apenas quando as 
condições climáticas afetam a segurança alimentar. O pagamento do seguro é 
efetivamente uma expansão dos benefícios gerais de proteção social para as famílias 
participantes - se estiverem recebendo quaisquer outras. O processo de entrega da 
transferência é estabelecido antes do choque durante o projeto do produto de 
seguro. Inicialmente, o seguro permite uma recuperação mais rápida para as famílias 
após um choque; como os participantes segurados se tornam mais resilientes, a 
intervenção pode promover cada vez mais o investimento em atividades mais 
produtivas. Para as famílias agricultoras, isso pode ajudar não apenas a lidar com os 
choques, mas também a torná-los menos vulneráveis, aumentando a produtividade, a 
renda e a segurança alimentar, potencialmente reduzindo ou eliminando a necessidade 
de transferências do sistema de proteção social. A proteção social também pode 
incentivar os participantes a reduzir sua exposição a riscos relacionados ao clima, o que 
melhora a viabilidade do produto de seguro, por meio de programas de trabalho 
comunitários focados na redução do risco de desastres. 

O PMA tem uma vasta experiência na implementação de programas de microsseguro 
para pequenos agricultores através da Iniciativa de Resiliência Rural R4 (R4), em parceria 
com a Oxfam America. Na Etiópia, o R4 constrói seu componente de redução de risco 



no Programa de Rede de Segurança Produtiva (PSNP). Os agricultores inscritos no 
esquema de microsseguro fazem parte do PSNP, tornando-se elegíveis para o seguro, 
uma vez que tenham completado o número especificado de dias de trabalho de 
construção de ativos da comunidade. Este exemplo destaca como um programa social 
liderado pelo governo pode aumentar o acesso dos beneficiários ao microsseguro, 
assegurando que as famílias possam proteger seus meios de subsistência e manter a 
segurança alimentar quando impactadas por um choque. 

Seguro de risco climático soberano que alavanca os sistemas de proteção social para 
a entrega de respostas a emergências 

Soberano ou macro-seguro, significando seguro que fornece cobertura e pagamentos 
no nível nacional, reduz o montante de perdas econômicas de desastres através de 
investimentos na gestão de riscos antes que os desastres atinjam greves, resultando em 
assistência chegando muito antes de uma resposta de emergência convencional após 
uma crise . Esses mecanismos de seguro, que fornecem suporte ex ante para o 
gerenciamento de riscos de desastres, geralmente exigem planos de contingência que 
definem claramente como os pagamentos serão utilizados, o que significa que as 
decisões críticas sobre a mobilização de recursos são determinadas antes da 
catástrofe. Esses planos de contingência também podem alavancar a arquitetura 
institucional dos programas de proteção social, o que evita a necessidade de estabelecer 
mecanismos de entrega ex-novo para apoiar a resposta de emergência. O pagamento 
pode ser utilizado para expandir o programa de proteção social existente para famílias 
adicionais que são impactadas pelo choque (ou, de fato, para financiar uma resposta de 
emergência autônoma, se mais apropriado). As transferências para os beneficiários 
finais que são fornecidos a partir desses seguros de índice macro não fazem mais parte 
de um pagamento de seguro, mas agem como uma rede de segurança temporária e 
alcançam uma ampla área geográfica, talvez incluindo onde não há cobertura atual de 
esquemas de proteção social . 

Para ampliar o acesso ao seguro contra riscos climáticos, o WFP está testando o ARC 
Replica, uma iniciativa para permitir que agentes humanitários comprem políticas de 
seguro soberano de “risco” que reflitam a cobertura da política de compra do governo 
dos países membros da ARC. A African Risk Capacity (ARC) é uma instituição criada pela 
União Africana, destinada a melhorar a eficácia da resposta de emergência nos países 
membros em caso de seca. Por meio da associação do risco aos riscos climáticos em 
todo o continente africano, a ARC reduz o custo dos prêmios para apólices de seguro 
que oferecem proteção contra riscos relacionados ao clima, com os governos dos países 
membros como segurados. 

Para assegurar que os recursos sejam mobilizados de forma rápida e eficaz, o PAM 
desenvolve planos de operação para cada país replicado que traça o perfil do risco de 
desastre, identifica intervenções específicas e desenvolve um plano preliminar de 
implementação para quando ocorrer uma crise. Esses planos complementarão a 
resposta de emergência liderada pelo governo e, em última análise, reduzirão o impacto 
negativo de desastres relacionados ao clima sobre as pessoas poderem atender às suas 
necessidades básicas de alimentos. 



Quando os pagamentos de políticas ARC e ARC Replica são acionados por secas 
extremas, os recursos disponibilizados podem alavancar os mecanismos de 
direcionamento e distribuição de esquemas de proteção social para alcançar 
rapidamente os destinatários mais vulneráveis, fornecendo uma rápida infusão de 
assistência às comunidades como um todo. componente da resposta ao risco de 
desastres para secas extremas. 

Fortalecimento recíproco: seguros micro e macro 

Embora essas iniciativas estejam no extremo oposto da escala de produtos de seguro 
contra riscos climáticos, esses dois mecanismos de transferência de risco, se 
implementados em conjunto, podem fortalecer seu potencial de desenvolvimento de 
resiliência. Os dois mecanismos têm vantagens distintas em diferentes contextos em 
termos de tempo, requisitos administrativos, tamanhos de transferência e alcance 
geográfico. O microsseguro tem a vantagem de fornecer assistência mais rápida, além 
de maiores tamanhos de transferência por domicílio, mas apenas os participantes pré-
inscritos no programa são elegíveis para receber essa assistência, enquanto o macro-
seguro pode atingir toda a população afetada em uma área geográfica. Os mecanismos 
também podem alavancar suas semelhanças; por exemplo, ambos podem ser produtos 
baseados em índices climáticos, que dependem de dados de satélite para determinar a 
quantidade de disponibilidade de água e / ou cobertura vegetal que fornece uma 
estimativa do impacto sobre a produção agrícola e pecuária. Se implementadas em 
conjunto, essas iniciativas podem compartilhar dados que melhorarão a eficiência dos 
índices e fornecerão fontes adicionais de informações para monitorar o risco de base 
dos produtos de microsseguro. 

FONTE:https://www.insuresilience.org/climate-risk-insurance-mechanisms-and-social-
protection-systems-mutually-reinforcing-resilience-for-food-insecure-communities/ 
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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 

                    


