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Perspectiva climática, clima e catástrofe: relatório anual 
2017 

Este relatório avalia o impacto das catástrofes naturais e eventos climáticos extremos 
ocorridos em todo o mundo em 2017 e fornece uma visão geral das perdas 
econômicas globais. 

O relatório revela que ocorreram 330 eventos de catástrofes naturais em 2017 que 
geraram perdas econômicas de USD353 bilhões - dos quais 97 por cento (US $ 344 
bilhões) foram devidos a eventos relacionados ao clima, incluindo furacões Harvey, 
Irma e Maria nos EUA e no Caribe, mais Typhoon Hato na China e Cyclone Debbie na 
Austrália. Para o contexto histórico, as perdas de catástrofes naturais de 2017 foram 
93 por cento superiores em relação à média 2000-2016. 

As perdas seguradas para o setor privado e os programas patrocinados pelo governo 
foram entre os mais estimados já incorridos, atingindo USD134 bilhões em 2017 - logo 
abaixo do recorde de US $ 137 bilhões em 2011. 

FONTE:http://thoughtleadership.aonbenfield.com/Documents/20180124-ab-if-annual-report-

weather-climate-2017.pdf 

 

Manual de recuperação do Reino Unido para incidentes 
biológicos 

FONTE :  SAÚDE PÚBLICA DA INGLATERRA (PHE)  



Este manual fornece uma estrutura para identificar uma estratégia de recuperação 
eficaz após um incidente biológico, bem como um compêndio de opções de 
recuperação práticas e baseadas em evidências para auxiliar na remediação da 
contaminação biológica ambiental. O manual destina-se a apoiar os tomadores de 
decisão no desenvolvimento de uma estratégia de recuperação para sistemas de 
produção de alimentos, áreas habitadas e ambientes de água após um incidente 
biológico ou surto de infecção causando contaminação ambiental extensiva. 

Este manual foi escrito para apoiar as funções da Public Health England (PHE), que são 
"proteger a comunidade (ou qualquer parte da comunidade) contra doenças 
infecciosas e outros perigos para a saúde". A PHE presta apoio e trabalha em parceria 
com outros que têm responsabilidades de proteção à saúde, por meio de seu papel na 
redução dos perigos para a saúde decorrentes de infecções e riscos químicos e 
radiativos. 

FONTE:https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/479127/UK

RHBI_Version_1_2015.pdf 

 

Momento Microgrid: Construindo um poder eficiente e 
resiliente 

FONTE :  CENTRO DE SOLUÇÕES DE CLIMA E ENERGIA (C2ES)  

Este documento de pesquisa busca identificar barreiras financeiras e legais para o 
desenvolvimento de microgrédicas nos EUA e fornecer recomendações para superá-
las.  

As microgradas não são um investimento de infraestrutura tradicional ou típico para 
serviços públicos, nem a indústria de energia elétrica existente foi estruturada para 
facilitar o desenvolvimento de microgrédicas por não utilitários. As microgradas 
podem funcionar em energias renováveis, turbinas de combustão a gás natural ou 
fontes emergentes, como células de combustível ou mesmo pequenos reatores 
nucleares modulares. Eles podem alimentar instalações críticas após uma interrupção 
relacionada à intempérie ou à segurança da grade mais ampla ou ser a principal fonte 
de eletricidade para um hospital, universidade ou bairro. As microgrédicas de um único 
usuário, como as que atendem a um site industrial ou a uma base militar, existem há 
décadas. Mas o interesse atual inclui sistemas que podem integrar melhor recursos de 
geração e carregar, atender a múltiplos usuários e / ou cumprir objetivos ambientais 
ou de resposta de emergência. 

FONTE:https://www.c2es.org/site/assets/uploads/2017/03/microgrid-momentum-building-efficient-

resilient-power.pdf 



 

Violência contra mulheres e meninas e resiliência: links, 
impactos e perspectivas do contexto chadiano 

Este relatório examina exemplos de iniciativas desenvolvidas por programas estaduais 
e não-governamentais no Chade para construir resiliência e lutar contra os processos 
que mantêm a exclusão e a vulnerabilidade. Este relatório explora por que é 
importante para os programas de desenvolvimento para enfrentar a violência contra 
mulheres e meninas (VAWG) se eles visam construir a resiliência das pessoas aos 
riscos de desastres e mudanças climáticas, particularmente em contextos ambientais, 
econômicos e políticos frágeis. 

Recomendações para profissionais de desenvolvimento para defender a eliminação de 
toda a violência e discriminação são estendidas em um resumo de políticas (escrito em 
francês e disponível para download abaixo). Este documento de trabalho está 
disponível em francês e inglês. 

FONTE:https://www.odi.org/sites/odi.org.uk/files/resource-documents/12011.pdf 

 

 

Como você calcula o preço de uma tempestade? 

FONTE :  RESEARCHGATE 

Por Maarten Rikken 

O que será no recibo para Harvey, Irma e Maria? Nós falamos com Adam 

Smith da Administração Nacional Oceânica e Atmosférica , que calcula o custo do clima 

e desastres climáticos. Smith explica que o preço de uma tempestade inclui todas as 

coisas mensuráveis: torres de escritórios destruídas, casas danificadas, fazendas e 

culturas, custos de interrupção de negócios e infraestrutura pública como estradas e 

pontes. As companhias de seguros fornecem os totais iniciais, e as agências 

governamentais adicionam o custo de reparar estradas, pontes, parques e linhas de 

energia.  

 

Para saber mais sobre como os custos são calculados, visite o projeto de Smith, US $ 

bilhões de clima e desastres climáticos . 



 

ResearchGate: o que o motivou a estudar o custo do clima e desastres climáticos?  

 

Adam Smith: Esta pesquisa procura reunir os melhores e mais completos dados de 

perda de desastre em uma abordagem unificada e sistemática. Buscamos quantificar 

os custos totais e diretos para inúmeros desastres climáticos e climáticos, incluindo: 

furacões, secas, inundações no interior, tempestades locais severas, incêndios 

florestais, eventos de congelamento de culturas e tempestades de inverno.  

 

RG: Você pode dar uma imagem geral desses custos?   

 

Smith: Estados Unidos sofreu 212 desastres climáticos e climáticos desde 1980, onde 

os danos globais atingiram ou excederam US $ 1 bilhão (incluindo índice de preços ao 

consumidor (IPC) - ajustes para 2017 dólares). O custo total desses 212 eventos 

ultrapassa os US $ 1,2 trilhões (a partir de julho de 2017). 

 

 
 

RG: Quais são os tipos mais dispendiosos de clima e desastres climáticos?  

 

Smith: os ciclones tropicais causaram mais danos (US $ 580,7 bilhões, ajustados pelo 

IPC) e também têm o custo médio mais alto do evento (US $ 16,6 bilhões por evento, 

ajustado pelo IPC). Este cálculo ainda não inclui os custos do furacão Harvey, Irma e 



Maria, o que aumentará consideravelmente os custos médios de furacão nos EUA.  

 

RG: Como você calcula o preço de uma tempestade?  

 

Smith:Essas avaliações de custos de desastres exigem a contribuição de uma variedade 

de fontes de dados públicas e privadas, incluindo seguros e agências 

governamentais. Cada uma dessas fontes de dados fornece informações únicas como 

parte da avaliação geral da perda de desastres. Uma das principais transformações é 

aumentar os dados de perda segurada para responder a perdas não seguradas e não 

seguradas.  

 

RG: Com Harvey, Irma e agora Maria, você acha que 2017 já poderia ser um ano 

recorde?  

 

Smith: Com cada semana que passa, parece mais provável que 2017 possa se tornar o 

ano recorde em termos de custos, superando a temporada histórica de furacões de 

2005, que inclui o furacão Katrina. No entanto, ainda não estamos certos, já que os 

custos contínuos de desastres continuam sendo avaliados. 

 

RG: Por quanto tempo as cidades sentem a dor econômica de um furacão?  

 

Smith: os furacões afetam as cidades de muitas maneiras que são difíceis de 

recuperar. Mas talvez uma das distinções mais importantes seja a força da economia e 

da força de trabalho de uma cidade antes do evento. E, claro, a recuperação de danos 

causados pelo vento como o furacão Andrew é diferente de se recuperar de 

inundações interiores como Katrina e Harvey, uma vez que muito menos danos 

causados pela inundação são reembolsados através do seguro. Mais pessoas têm 

dificuldade em se recuperar de danos de inundação não segurados, porque eles não 

têm o dinheiro para reconstruir rapidamente suas vidas.  

 

RG: As estimativas de custo estimam os efeitos a longo prazo de uma tempestade 

que vão além de coisas como propriedades?  

 

Smith:Buscamos medir o que os melhores dados nos permitem medir. Essas 

estimativas de perda refletem os efeitos diretos dos eventos climáticos e climáticos - 

não incluindo os efeitos indiretos - e constituem perdas totais, tanto segurados quanto 

não segurados. Os componentes de perda direta segurados e não segurados incluem: 

danos físicos a edifícios residenciais, comerciais e governamentais / municipais, ativos 

materiais dentro de um edifício, perdas de elementos temporais, como interrupção de 

negócios, veículos, embarcações, plataformas de energia offshore, infraestrutura 

pública e ativos agrícolas.  



 

No entanto, essas avaliações de perda não levam em conta as perdas de capital / 

ativos naturais, perdas relacionadas a cuidados com a saúde ou valores associados à 

perda de vidas. Portanto, as estimativas devem ser consideradas conservadoras em 

relação ao que é verdadeiramente perdido, mas não podem ser completamente 

medidas. 

 

RG: Você acha que as cidades estão melhorando na mitigação do dano da 

tempestade?  

 

Smith: não particularmente. As cidades que procuram mitigar contra futuros danos 

causados pelas tempestades geralmente são cidades que foram recentemente 

afetadas por eventos extremos. Eles têm uma clara memória dos impactos e não 

querem experimentá-lo novamente.  

 

RG: Você pode oferecer alguma visão sobre o que os próximos anos podem realizar?  

 

Smith:Uma grande parte da infraestrutura dos EUA foi projetada e construída durante 

o século XX. Os extremos climáticos de hoje estão testando os limites desses projetos 

passados. Uma vez que os eventos extremos danificam ou destroem nossas 

infraestruturas e cidades, devemos reconstruir com padrões mais robustos, para 

mitigar melhor nossas perdas futuras. O aumento da riqueza populacional e material 

nas últimas décadas é um fator importante para o aumento do potencial de danos. 

 

Essas tendências são ainda mais complicadas pelo fato de que muitos centros de 

população e infraestrutura existem em áreas vulneráveis, como as costas e as planícies 

de inundação do rio, enquanto os códigos de construção são muitas vezes insuficientes 

para reduzir os danos causados por eventos extremos. A mudança climática também 

está desempenhando um papel na crescente frequência e intensidade de alguns tipos 

de clima extremo que levam a desastres de bilhões de dólares. Para mais informações, 

a NOAA está divulgando uma atualização sobre os desastres de bilhões de dólares dos 

EUA de 2017 na sexta-feira, 6 de outubro às 11:00 da manhã, EDT. Imagem em 

destaque cortesia de  John McQuaid . 

FONTE:https://www.researchgate.net/blog/post/how-do-you-calculate-the-price-of-a-storm 

 



Quadro metodológico para analisar os efeitos em 
cascata dos eventos de inundação: o caso da área de 
Sukhumvit, Banguecoque, Tailândia 

Este artigo descreve um quadro metodológico para analisar os efeitos em cascata das 
inundações que foram aplicadas para a área de Sukhumvit em Bangkok, Tailândia. Isso 
demonstra que os efeitos das inundações podem ser muito mais amplos ao alcance e 
magnitude do que os únicos impactos decorrentes de perdas diretas e imediatas. Em 
Sukhumvit, estes incluem a perda de serviços críticos, bens e bens, congestionamento 
de trânsito e atrasos no transporte, perda de negócios e renda, distúrbios e 
desconforto para os residentes, e tudo isso pode ser rastreado com a análise 
cuidadosa dos efeitos em cascata. O presente trabalho explorou o uso de diferentes 
opções de visualização para apresentar as descobertas. Estes incluem um diagrama de 
loop ocasional, um mapa de resiliência HAZUR, um diagrama de árvore e mapas de 
GIS. 

Os impactos das inundações nas áreas urbanas podem ser diversos e variados. Estes 
podem incluir a perda de vidas humanas, infraestrutura e danos à propriedade, bem 
como outros tipos de incômodos e inconvenientes para a vida urbana. Assim, a 
capacidade de identificar e quantificar os efeitos mais amplos das inundações é de 
extrema importância para os gerentes de inundações urbanas e para os operadores de 
infraestrutura. 

FONTE:http://www.mdpi.com/2073-4441/10/1/81 

 

Comunicando risco de furacões no leste do Canadá: 
aprimorando as linhas de comunicação entre o Centro 
Canadense de Furacão, municípios e seguradoras 

Este relatório pretende fortalecer essas Organizações de Gerenciamento de 
Emergência (EMOs) e aumentar sua capacidade de responder aos impactos e 
consequências das mudanças climáticas, revisando as estratégias de comunicação 
empregadas. Embora os sistemas e estratégias de comunicação existentes sejam 
abrangentes, refiná-los irá permitir cada vez mais que EMOs mitiguem os impactos e 
as perdas associadas a furacões graves. 

Os furacões representam um desafio crítico para EMOs no Canadá Atlântico. Essas 
tempestades, ao mesmo tempo que possuem características de base e características 
de identificação semelhantes, possuem invariavelmente um grau de distinção e 
novidade, que se traduzem em desafios únicos para os gerentes de emergência e suas 
organizações. A resposta efetiva a tais eventos requer instituições altamente 
desenvolvidas que fornecem a base estrutural e o suporte para gerentes de 



emergência, ao mesmo tempo que tem flexibilidade e capacidade de adaptação para 
garantir que o pessoal seja capaz de executar decisões ótimas em situações menos que 
ótimas. 

A natureza dinâmica dos sistemas dentro de sua jurisdição exige que as EMOs avaliem 
e aperfeiçoem continuamente suas abordagens, métodos e estratégias. A ligação entre 
mudanças climáticas, furacões e perda pública e privada favorece esse imperativo na 
região atlântica. 

FONTE:https://www.iclr.org/images/Hurricane_risk_report_web_2017.pdf 

 

Mudança climática e setor segurador: atuando como 
gerentes de risco e investidores 

Perspectivas de executivos de nível C na indústria de seguros  

Este relatório oferece informações sobre o papel do setor de seguros no 
enfrentamento dos objetivos de adaptação e mitigação das mudanças climáticas. Ele 
destaca a proposta de valor do setor de seguros e os esforços para construir resiliência 
financeira aos riscos climáticos e apoiar a transição para uma economia de baixo 
carbono. Propõe recomendações-chave para múltiplos interessados. 

FONTE:https://www.genevaassociation.org/sites/default/files/research-topics-document-

type/pdf_public//climate_change_and_the_insurance_industry_-

_taking_action_as_risk_managers_and_investors.pdf 

 

Um processo participativo para desenvolver um sistema 
de alerta de deslizamento de terra: Paradoxos de 
compartilhamento de responsabilidade em um estudo 
de caso na Alta Áustria 

Este artigo examina como as responsabilidades podem ser compartilhadas entre os 
residentes, especialistas e autoridades públicas durante a concepção e operação de 
sistemas de alerta de deslizamento de terra. Em particular, discutimos o resultado e as 
implicações de três workshops de partes interessadas onde os participantes 
deliberaram sobre as opções do sistema de alerta que, por sua vez, foram baseadas 
em uma análise do discurso de extensas entrevistas com as partes interessadas. Os 
resultados do estudo de caso mostram que uma orientação do usuário final requer a 
consideração das visões de mundo das partes interessadas, interesses e 



conflitos. Paradoxalmente, o público não apoiou totalmente seu próprio envolvimento 
na manutenção e controle do sistema de alerta, mas as autoridades promoveram a 
responsabilidade compartilhada. O planejamento deliberativo não conduz 
necessariamente à partilha de responsabilidade, 

Durante um processo participativo em Gmunden, na Áustria, os acordos 
organizacionais e de compartilhamento de responsabilidades para um sistema de 
alerta de deslizamento de terra resultaram em problemas contestados. Embora as 
questões sobre a tecnologia do sistema de alerta e a distribuição de informações, 
incluindo o alarme para a evacuação, possam ser resolvidas com o apoio de 
especialistas, surgiram controvérsias nas responsabilidades financeiras e legais que 
asseguram o monitoramento a longo prazo e efetivo da proteção do deslizamento de 
terra comunidade de pessoas. 

FONTE:http://www.mdpi.com/2079-9276/6/4/54 
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Portal Emergência On Line 

http://www.emergenciaonline.com 

 



 

INFORMAÇÕES 

        PROMOTOR BRASIL 

          http://www.unisdr.org/campaign/resilientcities/Home/viewalladvocates#page-3 

          CAMPINAS RESILIENTE -  OBSERVATÓRIO 

          https://resiliente.campinas.sp.gov.br/observatorio 

          INFORMATIVOS UNISDR 

         http://www.eird.org/camp-10-15 

         PREVENTIONWEB 

        http://www.preventionweb.net/english/ 

         SECRETARIA NACIONAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 

         http://www.mi.gov.br/web/guest/cidades-resilientes 

         CENTRO UNIVERSITÁRIO DE ESTUDOS E PESQUISAS SOBRE DESASTRES - PARANÁ 

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

         COORDENADORIA ESTADUAL DE DEFESA CIVIL SP 

         http://www.defesacivil.sp.gov.br/  

          SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA CIVIL – RIO DE JANEIRO 

         http://www.rj.gov.br/web/sedec/exibeconteudo?article-id=4173185  

         COORDENADORIA ESTADUAL DE DEFESA CIVIL DE MINAS GERAIS 

        http://www.defesacivil.mg.gov.br/index.php/ajuda/page/280-programa-minas-mais-  resiliente-edital-de-

chamamento-publico-n-01-2016-resultado-de-analise-das-propostas 

           

 

 

 

 

 

 

 


