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UNISDR 

A Estratégia Internacional para Redução de Desastres (ISDR, na sigla em inglês) é uma estratégia 

de atuação adotada pelos Estados Membros das Nações Unidas em 2000, que guia e coordena os 

esforços de uma ampla rede de parceiros para alcançar uma redução substancial das perdas 

ocasionadas por desastres e construir nações e comunidades resilientes como uma condição 

essencial para o desenvolvimento sustentável.  
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preservar vidas, bem como prevenir o sofrimento humano de populações afetadas por desastres 
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AIDS   Acquired immune deficiency syndrome  

(Síndrome da imunodeficiência adquirida) 

BBC   British Broadcasting Corporation   

(emissora britânica de televisão) 
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 (programa de gestão de desastres) 
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DfID UK  Department for International Development  

(departamento para o desenvolvimento internacional, Reino Unido) 

DRR   Disaster risk reduction  

(Redução de riscos de desastres, RRD) 

GAR   Global Assessment Report  

(relatório de avaliação global) 

GDP   Gross domestic product  

(produto interno bruto, PIB) 

FAO   Food and Agriculture Organization, UN  

(Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação) 

FEMA  US Federal Emergency Management Agency  

(Agência Federal de Gestão de Emergências) 

HFA   Hyogo Framework for Action  

(Quadro de Ação de Hyogo) 

HIV   Human immunodeficiency vírus   

(vírus da imunodeficiência humana) 

IFRC   International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies   

(Cruz Vermelha) 

IOC   Intergovernmental Oceanographic Commission of UNESCO  

(Comissão Oceanográfica Intergovernamental da UNESCO) 

IPCC  Intergovernmental Panel on Climate Change 

(Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas) 

ISDR   International Strategy for Disaster Reduction  

(Estratégia Internacional para Redução de Desastres) 

 

                                           
1
 Nota da tradução: para as siglas já traduzidas ou usualmente utilizadas no português, utilizam-se as iniciais maiúsculas; para as 

demais, apresenta-se o significado da sigla, em minúsculas. 



 
 

 
 
 
IUCN   International Union for Conservation of Nature  

(União Internacional para a Conservação da Natureza e dos Recursos Naturais) 

LDC   Least developed countries 

(países menos desenvolvidos) 

LHD   Low human development 

(baixo desenvolvimento humano) 

NGO   Non-governmental organization  

(organização não governamental, ONG) 

NOAA US  National Oceanic and Atmospheric Administration  

(gestão oceânica e atmosférica, Estados Unidos) 

NWFP  North-West Frontier Province, of Pakistan  

(Província Paquistanesa da Fronteira Noroeste) 

OCHA UN  Office for the Coordination of Humanitarian Affairs  

(Escritório das Nações Unidas de Coordenação de Assuntos Humanitários) 

OECD  Organization for Economic Co-operation and Development 

(Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico) 

OFDA   Office of US Foreign Disaster Assistance 

(escritório de assistência a desastres no exterior, Estados Unidos) 

UNDP   United Nations Development Programme 

(Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, PNUD) 

UNEP   United Nations Environment Programme 

(Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, PNUMA) 

UNICEF  United Nations Children’s Fund 

(Fundo das Nações Unidas para Infância) 

UNU   United Nations University 

(Universidade das Nações Unidas) 

USGS   US Geological Survey 

(serviço de pesquisa geológica, Estados Unidos) 

WMO   World Meteorological Organization 

(Organização Mundial de Meteorologia, OMM) 
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PREFÁCIO À EDIÇÃO BRASILEIRA 

 

No debate sobre desenvolvimento no Brasil, não podemos ser neutros. Como tem sido dito 

frequentemente, a pobreza neste país tem cor e gênero. Os mais vulneráveis são as mulheres 

afrodescendentes que, muitas vezes, cuidam de seus filhos sozinhas ou com ajuda de familiares e 

vizinhos - seja na periferia das nossas insustentáveis regiões metropolitana, ou nas áreas rurais de 

difícil acesso. Famílias estas que são invisíveis e excluídas da maioria dos bens e direitos de nossa 

sociedade, mas sempre lembradas nos períodos eleitorais. 
 

Em muitas áreas rurais, a presença do Estado e de outros atores da sociedade se faz tão rara, que 

quando aparecemos para apresentar um trabalho social somos questionados com desconfiança: 

“O Senhor é candidato a que mesmo?”. Se quisermos ser ativos na adaptação às mudanças 

climáticas, o maior desafio enfrentado por nossa sociedade após o combate à escravidão e à 

ditadura, temos que tomar posição e definir de que lado estamos. 
 

Por mandato de sua missão, a CARE Brasil está ao lado dos grupos mais vulneráveis em diversos 

territórios remotos de nosso país, testando tecnologias sociais que reduzam a vulnerabilidade e 

ampliem a capacidade de auto-gestão das famílias. Buscando contribuir, assim, para a maior 

capacidade de resiliência destes territórios.  
 

Conhecemos aqueles grupos que mais sofrem os impactos das mudanças climáticas, mas que 

menos contribuíram para elas. São as famílias que dependem de políticas de assistência como o 

programa de transferência de renda Bolsa Família, ou a aposentadoria rural. Ou seja, as famílias 

mais vulneráveis aos desastres, um dos principais impactos das mudanças climáticas no Brasil, tem 

nome, endereço e CPF registrados no cadastro único da assistência social. 
 

Para que essas famílias tenham maior autonomia, um dos principais insumos de que necessitam é 

informação capaz de gerar conhecimento e mudança de atitude. Esta é a razão pela qual a CARE 

Brasil tem satisfação em participar de projetos de sensibilização e formação tanto com populações 

rurais no norte do Piauí, no sul da Bahia e no interior do Acre, bem como populações urbanas na 

periferia de São Paulo e na Região Serrana do Rio de Janeiro.  
 

Neste sentido, apresentamos com satisfação este manual dirigido aos profissionais que formam a 

opinião pública no Brasil. Desejamos que ele contribua para que a informação seja cada vez mais 

qualificada, mobilizadora, cidadã e capaz de influenciar políticas e contribuir para a resiliência dos 

mais pobres e drasticamente atingidos pelos eventos extremos em nosso país.  
 

Markus Erwin Brose 

Membro do Comitê de Programas da CARE Brasil  



 
 

 
 
 
PREFÁCIO 

 

O terremoto e tsunami que afetou o Japão em 11 de março de 2011 é um duro lembrete de que os 

desastres podem atingir qualquer local, a qualquer momento.  No entanto há ainda muitas ações a 

serem tomadas – tanto por nações desenvolvidas quanto pelas em desenvolvimento – para 

construir a resiliência e mitigar os impactos das ameaças naturais. 
 

Neste contexto, jornais, rádio, televisão e outras mídias têm um importante papel no 

desenvolvimento e divulgação do conhecimento, e na disseminação de informações sobre os 

desastres. 
 

Infelizmente, esta cobertura ainda não desencadeou as mudanças na política e legislação 

necessárias para salvar e proteger vidas e meios de subsistência. Os governos ainda estão lentos 

na implantação de políticas para redução de riscos de desastres e continuam a reagir às 

emergências e desastres muito mais do que procurar maneiras de preveni-los.  
 

Sendo um repórter, comentador ou responsável por uma emissora, você pode fazer mais que 

apenas informar e ampliar o conhecimento sobre desastres. Você pode realmente fazer a diferença 

na forma como as pessoas pensam e agem, especialmente neste momento em que as mudanças 

climáticas são reconhecidas como um grande desafio que poderá agravar nossa vulnerabilidade 

aos desastres.  
 

Explorar a raiz da causa dos desastres e suas dimensões sociais irá conduzir a estórias de redução 

de riscos de desastres que poderão auxiliar comunidades e países a compreender o que os faz 

vulneráveis, e o que podem fazer para ampliar suas capacidades para lidar com os desastres. 
 

Você é muito mais que um simples espelho da sociedade. Você é uma poderosa foça com potencial 

para alterar as ideias das pessoas. Você pode influenciar na alteração de políticas e, em conjunto 

com outros formadores de opinião, construir a ponte de informação entre comunidades e 

governos. Você pode ajudar a construir populações mais seguras e mudar o mundo de uma cultura 

reativa, para uma cultura de prevenção.  
 

Margareta Wahlström,  

Representante especial da Secretaria Geral para Redução de Riscos de Desastres da ONU. 
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INTRODUÇÃO 

 

Ameaças são naturais. Desastres não o são.  

Não há nada de “natural” em um desastre. A natureza é responsável pelas ameaças – terremotos, 

erupções vulcânicas, inundações e tantos outros – mas a ser humano ajuda a criar o desastre. Não 

podemos prevenir a erupção de um vulcão, mas podemos fazer com que ela não se transforme em 

um desastre.  

Um vulcão que entra em erupção no meio de um deserto, por exemplo, é uma ameaça natural. 

Mas se a erupção ocorre nas proximidades de uma grande cidade há o potencial de um grande 

desastre, ameaçando a vida de centenas de milhares de pessoas e suas comunidades.  

Aqui estão algumas maneiras de prevenir ou minimizar os efeitos de um desastre: incluindo o risco 

de erupções vulcânicas no planejamento urbano, reduzindo o número de pessoas que vivem 

próximas a um vulcão, educando e alertando a população sobre os riscos, preparando-os para 

evacuação quando um vulcão entra em erupção e, identificando abrigos para protegê-los. Todas 

essas medidas fazem parte das ações de redução de riscos de desastres.  

Uma vez que compreendemos que existe uma diferença entre “ameaças naturais” e “desastres”, 

podemos entender que os desastres são na maior parte das vezes produzidos pelo ser humano, e 

cada vez mais provocados pelas atividades humanas como desflorestamento, rápida urbanização, 

degradação ambiental e mudanças climáticas.  

O primeiro passo que você pode dar como um jornalista é evitar o termo “desastres naturais” e 

usar, em contrapartida, os termos “desastre” ou “ameaças naturais”. Isto irá ajudar a mudar a 

maneira como os formadores de opinião, e o público em geral, percebem o desastre. Fazendo isto, 

você irá ajudar a criar uma cultura de prevenção e não apenas uma cultura de resposta ou reativa 

aos desastres.  

Jornais, emissoras e empresas de comunicação têm, frequentemente, jornalistas especializados 

em economia, educação ou saúde. A redução de riscos de desastres (RRD), entretanto, não está na 

agenda dos meios de comunicação de massa. Este documento é um guia para jornalistas, 

repórteres e emissoras que desejam saber mais sobre estes momentos trágicos e demasiado 

frequentes em que a fragilidade de governos e populações encontra com as forças da natureza. 

Este é um manual para a mídia, preparado por jornalistas e especialistas em desastres que 

entendem que a redução de riscos de desastres é um dever cívico, uma responsabilidade 

governamental, uma obrigação nacional e uma boa estória para virar notícia.   
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1. O que você 

precisa saber 

sobre Redução de 

Riscos de 

Desastres 
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O básico: utilizando 

as palavras certas 

Os desastres podem afetar a todos, e são, portanto, assunto do 

interesse de todos. A redução de riscos de desastres deve estar 

nas decisões e atitudes diárias: desde sobre como as pessoas 

educam seus filhos até sobre como planejam suas cidades. Cada 

decisão pode nos fazer tanto mais vulneráveis como mais 

resilientes.   
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Antes e sempre que escrever sobre a redução de riscos de desastres, é importante ter um bom 

conhecimento sobre o assunto e entender a terminologia da área: 

 

Ameaça 

Uma ameaça é um evento físico, fenômeno ou atividade humana que possa causar danos à vida, à 

propriedade, sociais, econômicos, e ambientais. As ameaças têm diferentes origens: natural 

(geológica, hidrológica, meteorológica e biológica) e pela ação humana (ambiental e tecnológica). 

 

Desastre 

Desastres surgem da combinação entre ameaças, condições de vulnerabilidade e capacidade ou 

medidas insuficientes para reduzir as consequências negativas do risco. A ameaça torna-se um 

desastre quando coincide com uma situação de vulnerabilidade, quando população e 

comunidades não estão aptas a lidar com seus recursos e capacidades. 

 

Vulnerabilidade 

Vulnerabilidade é o grau que alguém ou algo pode ser afetado por uma ameaça particular, e 

depende de diversos fatores e processos: 

 Físicos (construções instáveis, proximidade às ameaças, construções frágeis e 

desprotegidas). 

 Econômicos (população não produtiva economicamente, pessoas com oportunidades 

limitadas de renda, população mal remunerada, famílias com única fonte de renda, 

pessoas sem poupança ou seguros).  

 Sociais (população sem status social, relações de gênero, possibilidades limitadas de poder 

de decisão, estruturas formais e informais de opressão, hierarquias políticas, econômicas e 

sociais). 

 Psicológicos (medos e temores provocados por instituições religiosas e outras instituições 

ligadas a crenças; ideologias; pressões políticas; doenças mentais). 

 Fisiológicas (estágios da vida – jovens, idosos, adolescentes, grávidas, lactantes, portadores 

de doenças crônicas, deficiências, HIV/AIDS, outras infecções, exposição à violência e 

assédio sexual).  
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Desastres em 

números: O  

HIV/AIDS mata 3 

milhões de pessoas 

a cada ano. A 

malária vitimou 1,3 

milhão de vidas. 

Cerca de 1,2 milhão 

morre em acidentes 

de tráfego 

anualmente  

 
 
 

Risco 

Risco é a probabilidade de consequências prejudiciais ou perdas esperadas 

(mortes, e danos à propriedades, meios de subsistências, atividades 

econômicas interrompidas ou prejuízos ambientais) resultante de interações 

entre ameaças naturais ou induzidas pelo homem e populações vulneráveis.  

 

Redução de Riscos de Desastres 

A Redução de Riscos de Desastres (RRD) inclui todas as políticas, estratégias 

e medidas que podem tornar pessoas, vilas, cidades e países mais resilientes 

a ameaças, e reduzir os riscos e as vulnerabilidades aos desastres.  

RRD inclui diferentes componentes: 

Prevenção: integra todas as atividades que evitam os impactos adversos das 

ameaças e os meios para minimizar os desastres ambientais, tecnológicos e 

biológicos.  

Mitigação: a mitigação tem diferentes significados para os pesquisadores 

sobre mudanças climáticas e para os especialistas em gestão de risco e 

desastres, frequentemente causando alguma confusão. Para a gestão de 

risco e desastre, a mitigação foca nas medidas estruturais e não estruturais 

realizadas para limitar os impactos adversos das ameaças naturais, 

degradação ambiental e ameaças tecnológicas.  

Preparação: atividades que contribuem para que a resposta ao desastre 

ocorra de forma oportuna e eficaz, focando nos indivíduos e comunidades 

para reduzir os impactos de uma ameaça natural e lidar com as 

consequências de um potencial desastre. 

Recuperação: consiste nas decisões e ações tomadas após o desastre para 

restaurar ou melhorar as condições de vida existentes na comunidade 

afetada antes do desastre. 

Reconstrução: é o conjunto de ações tomadas após um desastre para 

reabilitar o funcionamento de serviços básicos, reparar danos físicos e 

equipamentos comunitários, restaurar a atividade econômica e dar suporte 

psicológico e bem estar social aos atingidos.  

 

(Veja o Anexo II para mais informações sobre terminologias)   
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Diante dos fatos: Estatísticas 

de Desastres e Tendências 

Os desastres decorrentes da vulnerabilidade a ameaças naturais 

causaram a morte de mais de meio milhão de pessoas em 2010, 

um dos anos com maior número de mortos em mais de uma 

geração. Desde o terremoto no Haiti e outros grandes tremores 

no Chile e na China, até as inundações no Paquistão, Austrália e 

Europa, passando pelos incêndios florestais na Rússia, poucos 

foram os dias de 2010 em que não tivemos vidas perdidas, 

pessoas desalojadas e propriedades danificadas como resultado 

desses desastres.   
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A seguir está uma lista de 10 itens relacionados a estatísticas e tendências 

em desastres que você deve saber antes de escrever uma notícia sobre 

redução de riscos de desastres.  

 

Mais de 226 milhões de pessoas são afetadas por desastres 

todo ano 

Somente em 2010, 373 desastres resultaram na morte de 226.000 pessoas e 207.000 

afetados. Entre os anos de 2000 a 2010, foram contabilizados 400 desastres, com 

98.000 mortes e 226.000 milhões de afetados a cada ano. No total, foram 1.077.683 

pessoas que perderam a vida e 2,4 bilhões de afetados na última década, (CRED). 

Tendências: No futuro mais pessoas estarão em alto risco quanto mais pessoas 

viverem em assentamentos urbanos de áreas de risco, especialmente em áreas 

costeiras e expostas a inundações, ciclones e tempestades.  As projeções mostram um 

aumento constante, mesmo excluindo grandes eventos com mais de 10.000 mortes, 

como o tsunami no Oceano Índico em 2004, o Ciclone Nargis em 2008, e os terremotos 

no Paquistão, China e Haiti em 2005, 2008 e 2010, respectivamente.  

 

Terremotos e secas são os que causam mais mortes 

Mais de 680.000 pessoas morreram em terremotos entre 2000 e 2010, devido, 

principalmente, a edifícios mal construídos. O colapso de construções e os incêndios 

que vêm em seguida são a principal causa morte. Os índices mais altos de risco estão 

em países de renda média que não possuem planos ou regulamentações adequados ao 

crescimento urbano. Os terremotos são os que mais causam mortes em todos os 

continentes, mas a seca na África supera esse número. Até 1980, a seca e a fome a ela 

associada vitimou 558.000 vidas e afetou mais de 1,6 bilhão de pessoas (CRED). 

Tendências: Enquanto as cidades continuarem a crescer e mais e mais pessoas 

ocuparem áreas de pobreza sem condições de construção seguras, a tendência ao 

aumento do número de mortes relacionadas a terremotos provavelmente continuará a 

subir. Nos próximos anos as mudanças climáticas irão também provocar mais secas em 

todo o mundo.   
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Inundações e tempestades são as ameaças que afetam mais 

pessoas 

Os desastres resultantes de ameaças naturais, como ciclones, vendavais, inundações e 

deslizamentos de terra, são o que afetam o maior número de pessoas. Desastres 

relacionados a meteorologia representaram 81% de todos os eventos, 72% das perdas 

econômicas e 23% das fatalidades no período de 2000 a 2010. Em média, 37 milhões 

de pessoas são afetadas todo ano por ciclones, furacões e tufões, aproximadamente 

366.000 por deslizamentos de terra e 102 milhões por inundações (CRED). 

Tendências: Mais pessoas vivem em áreas de alto risco climático. Das 33 cidades que 

terão ao menos 8 milhões de moradores até 2015, 21 estão em áreas costeiras. 

Inundações litorâneas tendem a crescer rapidamente devido ao aumento do nível dos 

mares e enfraquecimento dos ecossistemas costeiros e dos recifes de corais 

impactados pelo aumento da temperatura dos mares e oceanos.  

 

A Ásia é o continente mais exposto ao risco 

O continente asiático continua sendo o mais afetado, com mais de 62,5% das mortes 

causadas por desastres e 89,7% das pessoas afetadas. Juntas, Ásia, África e Américas 

contabilizam 87% do total de mortos associados a desastres durante o período de 

2000 a 2010. Europa e América do Norte são menos afetadas em termos de mortes e 

perdas materiais do que em termos de impactos econômicos. Os 66 desastres 

registrados na Europa em 2007 contabilizam 28% das perdas econômicas em todo o 

mundo ocasionadas por desastres naturais, mas somente por 5% das mortes. 

Tendências: De acordo com o quarto relatório do IPCC, aproximadamente 200 milhões 

de pessoas vivem hoje em áreas costeiras sujeitas a inundação, sendo que apenas na 

parte sul da Ásia, esse número é de 60 milhões de pessoas.   
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Os pobres são os mais vulneráveis 

Os pobres são os mais afetados por desastres do que qualquer outro grupo 

econômico. Esta é uma realidade tanto em países desenvolvidos como em 

desenvolvimento. Todos os países são vulneráveis às ameaças naturais, mas a maioria 

das 3,3 milhões de mortes causadas por desastres nos últimos 40 anos ocorreram em 

nações pobres. São eles também que sofrem por um período maior as consequências 

dos desastres, na medida em que não possuem seguros ou meios de recuperação 

rápida, e em que frequentemente perdem suas casas, trabalhos e meios de 

subsistência, piorando ainda mais as condições de vulnerabilidade a próximo desastre.  

Tendências: Quanto mais as favelas concentram populações excluídas social e 

economicamente, o número de pessoas vulneráveis a desastres também aumenta. 

Três bilhões dos habitantes do mundo vivem em condições de pobreza com menos de 

US$2,00 por dia; e 1,3 bilhão com menos de US$1,00 por dia. De acordo com a UN-

Habitat, em 2030, aproximadamente 3 milhões de pessoas viverão em favelas.  

 

Mulheres, crianças e deficientes estão entre os mais 

vulneráveis 

Segundo dados da IUCN, mulheres e crianças têm 14 vezes mais chances de morrer 

que homens durante um desastre. Em países industrializados, mais mulheres que 

homens morreram durante as ondas de calor registradas em 20003 na Europa; muito 

mais mulheres da África e América foram afetadas pelo furacão Katrina em 2005. Em 

muitos países, mulheres têm posições de subordinação, mobilidade restrita, pouca 

oportunidade para estudos, menos poder de decisão e empregos mal remunerados, 

tudo o que amplia a vulnerabilidade. Durante o furação Micht em 1998, um número 

desproporcional de crianças de rua na América Central foi afetado. A Save the Children 

relata que mais de 50% dos afetados pelos desastres em todo o mundo são crianças.  

Tendências: No que diz respeito à sensibilização e preparação, pode-se dizer que tem 

havido algum progresso com mulheres e crianças. Entretanto, enquanto esses grupos 

permanecerem duramente excluídos dos processos decisórios e de educação em RRD 

nenhum progresso real será atingido.  
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Os prejuízos econômicos dos desastres estão em ascensão  

Entre 2000 e 2010, os prejuízos econômicos resultantes de desastres marcam US$ 1 

trilhão, sendo que apenas em 2010 o total estimado de prejuízos foi de US$ 109 

bilhões. Os prejuízos nas duas últimas décadas ultrapassam significativamente os de 

décadas anteriores. Este aumento pode refletir tanto a maior exposição, quanto mais e 

melhores registros, ou mesmo ambos. Países ricos (Estados Unidos, países da Europa, 

e cada vez mais a Ásia) registram maiores danos absolutos uma vez que suas 

estruturas são maiores. Os prejuízos econômicos são menores na África, onde há 

menos investimentos e propriedades. O tsunami no Oceano Índico em 2005 custou 

US$ 10 bilhões enquanto que o Furacão Katrina custou mais de US$ 130 bilhões nos 

Estados Unidos. A média do custo de um desastre é de US$ 636 milhões para uma 

nação altamente desenvolvida, US$ 209 milhões para uma nação desenvolvida, e de 

US$ 79 milhões para uma nação pouco desenvolvida economicamente.  

Tendências: Um relatório conjunto do Banco Mundial e das Nações Unidas indica que 

as perdas anuais globais oriundas de ameaças naturais podem triplicar para US$ 185 

bilhões ao final deste século, mesmo sem calcular o impacto das mudanças climáticas. 

As mudanças climáticas podem adicionar outros bilhões (entre US$ 28 e US$ 68) aos 

prejuízos a cada ano, uma vez que somente os ciclones, por exemplo, devem tornar-se 

mais severos e frequentes. 

 

Mesmo os desastres de pequeno porte causam impactos em 

longo prazo 

Dezenas de milhares de pequenos desastres ocorrem todo ano ao redor do mundo, 

como inundações, deslizamentos de terra, incêndios e tempestades. O impacto desses 

pequenos desastres pode ser tão prejudicial quanto dos grandes, ocasionando perdas 

materiais e mortes, eliminando os meios de subsistência e levando a pobreza crônica.   

Tendências: Desastres de pequeno porte frequentemente não são registrados, mas 

possuem cada vez mais um grande impacto no desenvolvimento das cidades e no 

empobrecimento de populações.   

7. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

8. 



Um guia para a cobertura jornalística em Redução de Riscos de Desastres 
 

 

25 
 

 
 
 

Menos de 0,7% dos recursos de Ajuda Humanitária são 

destinados à redução de riscos de desastres 

Em 2001, apenas 0,1% da Ajuda Humanitária Internacional foi aplicado em prevenção 

de desastres, e em 2008 0,7%, (Banco Mundial). Durante a Segunda Sessão da 

Plataforma Global para Redução de Riscos de Desastres em 2009, os participantes 

acordaram em investir o equivalente a 10% dos recursos de ajuda humanitária em 

trabalhos de RRD. Na mesma direção existem propostas para um fundo de 

reconstrução pós-desastre e projetos de recuperação, e para planos nacionais de 

preparação e resposta, igualmente no valor de 10%. Apelos têm sido feitos para que 

ao menos 1% dos recursos nacionais destinados a desenvolvimento e assistência seja 

aplicado a medidas de RRD.  

Tendências: A redução de riscos de desastres é vista, frequentemente, como uma 

solução de longo prazo, mas é, na verdade, uma solução com retornos imediatos que 

repercutem consideravelmente na redução da pobreza, nos impactos das mudanças 

climáticas e nos riscos de desastres.  

 

A prevenção se paga 

Graças a efetividade das regulamentações legais para construção civil e outras 

medidas de RRD, o terremoto de magnitude 8.8 que afetou o Chile em 2010 matou 

apenas uma pessoa a cada 595 afetadas. O terremoto do Haiti, entretanto, mesmo 

tendo sido 500 vezes menor, matou 1 a cada 15 afetados. Na Nova Zelândia, por sua 

vez, não houve mortes no terremoto de magnitude 7.2, ocorrido também em 2010 na 

cidade de Christchurch.  Apesar das grandes perdas materiais e humanas provocadas 

pelo terremoto e tsunami do Japão em 2011, muitas vidas poderiam ter sido perdidas 

e danos materiais ampliados se o governo japonês não houvesse investido 5% de seu 

orçamento anual em RRD nos últimos 15 anos. Os investimentos alocados em 

regulamentações para construção civil, e medidas de preparação após o terremoto de 

1995 salvaram vidas em 2011.  

Tendências: Investir em RRD é uma tripla vitória – ajuda a reduzir os impactos de 

ameaças, reduz a pobreza e permite que comunidades se adaptem às mudanças 

climáticas. RRD não é a busca por mais recursos, mas sim a aplicação de recursos de 

desenvolvimento e assistência humanitária de diferentes maneiras.    
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2
 Nota da tradução: o dado referente ao movimento de massa molhada, 2000 a 2009, total de mortos, mantém o registro do 

documento original, embora se perceba, pela escala do gráfico, que o dado correto seja 13.258 e não 3.258.  
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Desastres em números 

 

 

Danos econômicos globais provenientes de ameaças 

1970 a 2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: EM-DAT/CRED. 

 

3  

                                           
3
 Nota da tradução: optou-se por alterar o título original de 1970 a 2010, para 1970 a 2008, pois o gráfico contempla dados 

somente até 2008, o que significa que a queda à zero em 2010 reflete, na verdade, a ausência de dados. 

 

ANO
S 

B
IL

H
Ó

ES
 D

E 
D

Ó
LA

R
ES

 



Um guia para a cobertura jornalística em Redução de Riscos de Desastres 
 

 

28 
 

 
 
 

Porcentagem de mortos  Tendência, por desastres 

por região  registrados, 1975 a 2010 
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4
 Nota da tradução: houve correção do documento original referente ao total da média 2000 a 2009, cuja somatória é de 386, 

enquanto  que o original registrava 387. 
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* Desastres biológicos excluídos (epidemias, infestações por insetos). Criado em 11 de janeiro de 2011.  

Fonte: EM-DAT: The OFDA/CRED International Disaster Database - www.emdat.be - Université Catholique deLouvain -

Bruxelas, Bélgica.  

* 

* 

http://www.emdat.be/
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Por que os desastres 

estão ocorrendo? 

Os desastres ocorrem por muitas razões, mas os principais fatores 

que contribuem para o aumento do risco de desastres são: 

mudanças climáticas, urbanização acelerada, pobreza e 

degradação ambiental.   
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Em 2020 mais de 20 milhões de pessoas estarão sob ameaça  

do aumento do nível dos mares em Bangladesh. 
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Mudanças climáticas 

As mudanças climáticas trarão novas ameaças como o derretimento de geleiras, o aumento 

do nível dos mares e eventos climáticos extremos a populações que nunca os viram antes. 

Isto irá agravar os riscos de desastres e vulnerabilidades já existentes e expor milhões de 

pessoas em todo o mundo que nunca haviam sido afetadas por desastres. 

 

Os fatos 

No seu quarto relatório, o IPCC  previu que em 2010: 

 O aquecimento da temperatura média da superfície global aumentaria entre 1,1°C e 

6,4°C. 

 O nível dos mares deveria subir entre 18cm e 59cm; tal elevação, somada às 

tempestades costeiras, aumentaria o risco de inundações, ameaçando os 

ecossistemas prospectivos. 

 Os oceanos deveriam tornar-se mais ácidos e quentes. 

 Ondas de calor extremas e chuvas fortes deveriam ocorrer com mais frequência. 

 Áreas de latitudes mais altas experimentariam mais precipitações, e áreas 

subtropicais teriam tendência a tornarem-se mais áridas. 

 Ciclones tropicais (incluindo tufões e furacões) seriam intensificados, com picos de 

vento a altas velocidades e precipitações mais pesadas, bem como aumento da 

temperatura da superfície dos mares tropicais. 

 As regiões mais atingidas incluiriam o Ártico, a África subsaariana, pequenas ilhas, 

países em desenvolvimento, deltas asiáticos e zonas costeiras. 

 O aumento da seca em algumas regiões levaria a degradação do solo, danos à 

agricultura e rendimentos reduzidos; mortes de gado e incêndios florestais também 

aumentariam, e famílias rurais teriam de enfrentar a escassez de alimentos e água, 

desnutrição e aumento de doenças, forçando a migração.   

 O aumento das precipitações em algumas áreas provocaria mais inundações e 

deslizamentos de terra, com consequente interrupção da agricultura, comércio e 

transporte. 
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 O aumento do número e intensidade de grandes ciclones afetaria regiões costeiras e 

ampliaria as perdas humanas e materiais. 

 O aumento das temperaturas e o derretimento de geleiras aumentariam o risco de 

inundações catastróficas; e com o recuo das montanhas glaciais, fazendeiros e cidades de 

áreas baixas que dependem da água do derretimento nos meses de verão, estariam cada 

vez mais em risco.  

 

O que pode ser feito? 

As nações podem: 

 Fazer na redução de riscos de desastres uma prioridade nacional e local, com instituições 

fortalecidas para a tomada de decisão. 

 Estabelecer sistemas de alerta e alarme que atendam a toda a população, em tempo 

apropriado de ação, acompanhado de orientação adequada e útil. 

 Incorporar os riscos climáticos ao planejamento urbano e aos processos de gerenciamento 

da água e de florestas.  

 Manter e fortalecer diques, barreiras contra ressacas, e outras proteções para casos de 

inundação. 

 Ter sistemas adequados de drenagem para evitar inundações. 

 Incorporar a consideração dos riscos climáticos nos projetos de infraestrutura, 

especialmente de hospitais, escolas, e pontos de abastecimento de água. 

 Apoiar a diversificação de soluções, incluindo novas fontes de renda, diversificação de 

culturas e novas técnicas agrícolas, novas maneiras de escoamento de água, e redução de 

erosão. 

 Construir mecanismos para evacuação de comunidades em casos de desastres, e preparar 

abrigos para recebê-los quando forçados a sair de suas casas. 
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Metade da população em Caracas, Venezuela, vive em favelas, propensas a  

deslizamentos na ocorrência de inundações ou fortes chuvas. 
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Urbanização acelerada e sem planejamento 

O rápido crescimento das cidades combinado aos efeitos das mudanças climáticas e a 

explosão da população urbana, cria novas dificuldades aos assentamentos urbanos e faz 

dos moradores das cidades pessoas cada vez mais vulneráveis aos desastres. 

 

Os fatos 

 Uma a cada duas pessoas vive hoje em cidades, e esta proporção tende a continuar 

crescendo; em 2030, dos 8,1 bilhões de habitantes de todo o mundo, 5 bilhões 

viverão em centros urbanos.  

 Uma a cada três pessoas que habitam áreas urbanas vive em assentamentos 

marginalizados ou em favelas lotadas com acesso deficitário a água limpa, 

saneamento básico, escolas, transporte e outros serviços públicos.  

 Um a cada quatro habitantes de centros urbanos vive em absoluta pobreza; em 

2030, dois terços da humanidade viverão em cidades e 3 bilhões em favelas.  

 Oito das dez cidades mais populosas do planeta são vulneráveis a terremotos; seis 

das dez são vulneráveis a inundações, tempestades e tsunamis.  

 O ineficiente planejamento de uso do solo, os inadequados códigos legais para 

construção civil, e os defeituosos padrões de construção colocam milhões de 

pessoas em risco.  

 Em 2015, 33 cidades terão, ao menos, 8 milhões de habitantes; dessas, 21 estão em 

áreas litorâneas e particularmente vulneráveis às ameaças meteorológicas causadas 

pelas mudanças climáticas – a exemplo de  Dhaka, Shanghai, Manila, Jakarta e 

Mumbai. Cidades com governos ineficientes, e pequenas ou médias áreas urbanas 

são mais vulneráveis a desastres, pois suas capacidades de gerenciar o crescimento 

urbano, o desmatamento e a destruição dos sistemas costeiros são deficientes.  

 

De acordo com a UN-HABITAT, 3351 cidades em todo o mundo estão localizadas em áreas 

baixas e litorâneas que podem ser afetadas pelo crescente nível dos mares. Seis das dez 

maiores cidades também estão localizadas em áreas de falhas geológicas sujeitas a abalos 

sísmicos.  
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O que pode ser feito? 

As nações podem: 

 Estabelecer orçamentos nacionais e regionais para integrar, sistematicamente, a redução 

de riscos de desastres a todos os aspectos do planejamento urbano.  

 Planejar a urbanização e evitar construções em áreas de risco. 

 Evitar a formação de favelas, oferecendo áreas seguras para famílias de baixa renda. 

 Providenciar que escolas, hospitais, estradas e pontes estejam mais seguros e resistentes a 

qualquer tipo de ameaça.  

 Identificar áreas de alto risco, construir programas de redução de riscos de desastres e 

implantar políticas eficazes de recuperação após os desastres. 

 Integrar os dados das avaliações de riscos sísmicos aos projetos de construção de edifícios 

em áreas vulneráveis a terremotos. 

 Ampliar o envolvimento das pessoas com o tema, educando-as para a redução de riscos de 

desastres e fazendo com que tornem sua própria vizinhança um local mais seguro; isto 

efetivamente empodera as pessoas e amplia suas capacidades de resposta aos desastres.  

 Proteger as comunidades, instalando sistemas de alerta e alarme. 

 Fazer com que os alertas sejam mais efetivos, realizando simulados regulares, e 

aumentando a capacidade local de prever, preparar e lidar com os desastres.  

 Prover às comunidades de baixa renda acessos a mecanismos de financiamento para 

proteção de suas casas e bens.  

 

 

 

 

  

Construindo Cidades Resilientes 

A UNISDR lançou, em 2010, a campanha mundial para construir cidades mais resilientes. A 

campanha propõe uma lista com Dez Passos Essenciais para Construir Cidades Resilientes que 

podem ser implantados por prefeitos e gestores públicos locais. Os Dez Passos derivam das 

cinco prioridades do Quadro de Ação de Hyogo 2005-2015: Aumento da resiliência das nações 

e das comunidades frente aos desastres, um instrumento chave para implantação da redução 

de riscos de desastres. Cumprir todos, ou mesmo alguns, dos Dez Passos irá ajudar a tornar as 

cidades mais resilientes.  
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A pobreza agravou os impactos do terremoto de 2010 no Haiti. 
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Pobreza 

A pobreza e as desigualdades socioeconômicas agravam os desastres. Eles não apenas fazem dos 

pobres mais vulneráveis aos desastres, mas também os prende num círculo vicioso de pobreza. 

 

Os fatos 

 Os desastres afetam mais os pobres. Isto não é uma realidade apenas em países em 

desenvolvimento, mas também nos desenvolvidos. Níveis de vulnerabilidade são mais altos 

a depender da situação econômica do indivíduo, comunidade ou nação. Os mais afetados 

durante o furacão Katrina nos Estados Unidos foram as comunidades pobres. E durante a 

temporada de furacões em 2008, o Haiti foi o mais abalado nos Estados do Caribe.  

 53% das pessoas afetadas por desastres vivem em países em desenvolvimento, enquanto 

que 1,8% vive em países desenvolvidos. Mais de 95% por cento das mortes por desastres 

ocorrem em países de média e baixa renda, de acordo com a classificação do Banco 

Mundial baseada no rendimento nacional bruto (RNB, ou GNI na sigla em inglês) per capita.  

 Os desastres afetam países e comunidades pobres desproporcionalmente. O Banco 

Mundial registra que: “Este efeito desproporcional sobre os países em desenvolvimento 

tem muitas explicações. A falta do desenvolvimento em si contribui para os impactos de 

um desastre, tanto porque a construção civil é de baixa qualidade, suas regulamentações 

legais são escassas e não há rigor na fiscalização, como porque numerosas outras 

prioridades de desenvolvimento deslocam a atenção dos riscos representados por eventos 

naturais” (Hazards of Nature, Risks to Development, Banco Mundial 2006).  

 O nível de desenvolvimento de um país tem um impacto direto nos prejuízos causados por 

ameaças naturais que afetam as populações. Países menos desenvolvidos sofrem mais, são 

afetados mais frequentemente e com mais severidade. Sua infraestrutura deficitária e 

capacidade limitada para ações de prevenção faz com que se tornem países mais 

vulneráveis do que países ricos e industrializados.  

 Metade da população mundial é vulnerável a desastres por conta de suas condições 

sociais. Favelas e ocupações urbanas irregulares estão mais expostas aos desastres.  

 Estima-se que 1 bilhão de pessoas em todo o mundo viva em favelas e ocupações urbanas 

irregulares,  o que as torna mais vulneráveis aos desastres.  
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 Pesquisas demonstram que os pobres estão mais propensos a ocupar locais 

perigosos, menos desejáveis – tais como áreas de inundação, margens de rios, 

encostas íngremes e terrenos desvalorizados – uma vez que são locais mais baratos 

e muitas vezes invadidos.  

 Os pobres tendem a viver em construções menos seguras e desprotegidas, as quais 

serão as primeiras a colapsar no caso de um desastre.  

 As perdas por desastres são mais devastadores na população mais pobre.  

 Os desastres têm consequências de longo prazo na vida de pessoas em situação de 

pobreza, uma vez que têm menos condições de se recuperar. Os pobres não apenas 

perdem familiares, casas, fonte de renda e meios de subsistência quando os 

desastres acontecem; mas também se tornam mais vulneráveis a desastres futuros.  

 

O que pode ser feito? 

As nações podem: 

 Estabelecer programas urbanos que reduzam a formação de favelas em áreas de 

risco e previnam o crescimento de construções em encostas e áreas de inundação.  

 Proporcionar acesso a terrenos fora de áreas de risco aos mais pobres.  

 Envolver as comunidades mais pobres na construção de sua própria capacidade de 

resiliência a desastres, uma vez que são elas as potencialmente mais expostas, 

dando a possibilidade de uma maior participação nos processos locais de tomada 

de decisão.  

 Providenciar que os mais pobres tenham acesso irrestrito aos sistemas de alerta e 

alarme, medidas de preparação, e ao mesmo tempo acesso a mecanismos de 

financiamento que possam auxiliá-los a proteger suas casas, saúde e meios de 

subsistência.  

 Desenvolver programas de micro financiamento que incluam microcrédito, micro 

poupança e micro seguros – instrumentos que auxiliam na redução da pobreza, 

reduzindo também suas vulnerabilidades a ameaças naturais.  
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Haiti. As florestas representam apenas 2% da superfície do Haiti hoje; o desmatamento irá agravar 

os impactos de inundações no futuro.   
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Degradação ambiental 

As comunidades também podem, frequentemente, aumentar a probabilidade e severidade 

dos desastres quando destroem florestas, recifes de corais e terrenos úmidos, que 

deveriam protege-las. 

 

Os fatos 

 As florestas já ocuparam 46% da superfície terrestre – metade disso desapareceu; e 

apenas um quinto das florestas da Terra resta intocado.  

 Recifes de corais são o habitat de um quarto das espécies marinhas; 60% dos recifes 

de corais podem ser extintos nos próximos 20 a 40 anos.  

 A expansão dos desertos e a degradação ambiental ameaçam aproximadamente 

um quarto da superfície terrestre; mais de 250 milhões de pessoas são afetadas 

diretamente pela desertificação e 1 bilhão está em risco.  

 O aquecimento global pode ser acompanhado pela perda generalizada de espécies, 

danos no ecossistema, inundações em áreas de ocupação humana e aumento da 

frequência e severidade de outros desastres em face à vulnerabilidade às ameaças 

naturais.  

 

O que pode ser feito? 

As nações podem: 

 Realizar o planejamento do solo urbano a partir de uma abordagem ambiental e 

atenta ao ecossistema terrestre. 

 Reconhecer a função dos ecossistemas na redução de riscos em suas políticas e 

legislações ambientais. 

 Identificar e proteger sistemas naturais de proteção, como florestas, mangues e 

recifes de corais. 

 Realizar reflorestamentos e recuperação de manguezais para proteger as 

comunidades de ameaças como tempestades, inundações costeiras, e tempestades 

tropicais.  

 Monitorar as florestas para reduzir o risco de incêndios florestais. 
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Por que devemos proteger o meio ambiente 

Ecossistemas como terrenos úmidos e florestas funcionam como esponjas naturais que absorvem 

e lentamente liberam água para a superfície, seja de origem de chuvas, de neve derretida, ou água 

de cheias. A destruição dessas áreas pode colocar dezenas de milhões de pessoas em risco.  

Manguezais, dunas e recifes, por exemplo, atuam como barreiras físicas naturais para proteger 

comunidades de ameaças litorâneas. Com seu desaparecimento, comunidades ficam cada vez 

mais expostas ao risco de inundação. Da mesma maneira, o desmatamento causa cheias mais 

severas uma vez que sem a cobertura florestal diminui a capacidade de reter água. Como 

resultado, a erosão do solo reduz a produtividade agrícola, amplia a seca e, eventualmente, 

contribui para a desertificação.  

 

 

“Os seis países que melhor trabalharam os fatores de risco relacionados ao planejamento 

urbano deficiente, ao declínio dos ecossistemas e a pobreza; e que possuem uma forte 

governança para o tema, são: Suíça, Suécia, Dinamarca, Irlanda, Noruega e Finlândia. Na outra 

ponta, os seis países que pior administraram suas deficiências (Afeganistão, Chade, Haiti, 

Somália, República Democrática do Congo e Eritreia) são países de baixa renda que vivenciam 

ou vivenciaram recentemente conflitos ou crises políticas.” 

Global Assessment Report 2011 (Relatório de Avaliação Global, 2011) 
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Como podemos prevenir um 

desastre? 

Em janeiro de 2005, apenas três semanas antes do tsunami no 

Oceano Índico que matou aproximadamente 250.000 pessoas, 

168 governos reuniram-se na segunda Conferência Mundial para 

Redução de Desastres, na cidade de Kobe (Hyogo), e  adotaram 

um planejamento de 10 anos para redução das perdas por 

desastres, até 2015. Este plano é chamado de Quadro de Ação de 

Hyogo 2005-2015: Aumento da resiliência das nações e das 

comunidades frente aos desastres. 
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Quadro de Ação de Hyogo 

O objetivo principal do Quadro de Ação de Hyogo (HFA, na sigla em inglês) é construir a 

resiliência de cidades, comunidades e nações, e reduzir os impactos dos desastres até 2015 

em termos de perdas humanas e econômicas. O documento não registra nenhuma meta 

quantitativa, mas identifica três objetivos estratégicos e cinco prioridades de ação que 

farão das nações e comunidades mais seguras frente aos desastres, uma vez cumprido e 

implantado o HFA.  

 

Objetivos Estratégicos: 

1. Integrar a Redução de Riscos de Desastres às políticas, planos e programas de 

desenvolvimento sustentável. 

2. Desenvolver instituições, mecanismos e capacidades em todos os níveis, 

particularmente no nível comunitário, que contribuam para a construção da 

resiliência às ameaças.  

3. Incorporar sistematicamente a Redução de Riscos de Desastres nas ações de 

preparação para emergências, resposta e programação de recuperação.  

 

Prioridades de ação: 

1. Garantir que a Redução de Riscos de Desastres torne-se uma prioridade local e 

nacional, com uma forte base institucional para implantação. 

 Tornar a redução de riscos uma prioridade para governantes e suas políticas 

públicas, engajando o maior número possível de lideranças comunitárias e 

autoridades nacionais.  

 Ter em andamento um plano de ação nacional, legal e institucional, que 

enfoque a redução de risco e identifique “quem faz o quê”, envolvendo todas as 

partes interessadas para prevenir, mitigar e preparar-se para os impactos das 

ameaças nos níveis regional, nacional e local.  
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3. Identificar, avaliar e monitorar os riscos de desastres, melhorando os sistemas de alerta e 

alarme.  

 Identificar as áreas de risco por meio de ferramentas de avaliação, tais como mapas de 

ameaças e vulnerabilidades, desenvolvendo sistemas locais de alerta e alarme.  

4. Utilizar o conhecimento, a inovação e a educação para construir uma cultura de segurança e 

resiliência em todos os níveis. 

 Ampliar a informação das comunidades sobre desastres, educar crianças em escolas e 

promover o uso do conhecimento para construir uma cultura de segurança e 

resiliência em todos os níveis. 

5. Reduzir os fatores de risco. 

 Planejar o uso e ocupação do solo.  

 Conservar as proteções naturais. 

 Construir casas resilientes e investir em estruturas como hospitais, escolas, pontes e 

estradas em áreas seguras. 

 Possuir mecanismos instalados de proteção social e financeira. 

 Reduzir riscos em todos os setores (agrícola, turístico, saúde, transporte). 

6. Fortalecer a prevenção e preparação para desastres, em todos os níveis. 

 Possuir planos de evacuação bem planejados e testados. 

 Compreender os alertas de ameaças. 

 Organizar exercícios simulados. 

 Possuir planos de contingência. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

O HFA não é um documento vinculativo, mas é o único enquadramento internacional que 

fornece uma abordagem estratégica e global abrangente para o desafio de reduzir os riscos de 

desastres naturais até 2015. O documento representa uma mudança significativa de atenção 

em direção à compreensão das causas dos desastres como uma parte essencial para o 

desenvolvimento sustentável, em contraponto à resposta aos desastres isoladamente.  
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Até o momento, 192 

nações compromissaram-

se em implantar o Quadro 

de Ação de Hyogo, e 

muitas já comprometeram 

ao menos 10% de seus 

fundos de resposta para 

prevenção de futuros 

desastres. A Redução de 

Riscos de Desastres está 

ganhando visibilidade, mas 

ainda são necessários mais 

compromissos e 

investimentos para 

proteger as populações 

mais vulneráveis.  

 

 

 

Os recursos necessários de fontes internacionais para atingir os objetivos do Quadro de 

Ação de Hyogo correspondem a um valor entre US$ 750 milhões até US$ 2,4 bilhões 

anualmente. A primeira projeção baseia-se numa suposta razão de 10 por 1, entre o total 

anual dos recursos internacionais de assistência humanitária e o custo estimado para 

redução de desastres. A segunda é um cálculo de que a Redução de Riscos de Desastres 

pode custar 1% do total do financiamento internacional para desenvolvimento, incluindo 

fontes públicas e privadas, no valor de US$239 bilhões. 

 

 

Para mais informações visite: 

 www.unisdr.org/eng/hfa/hfa.htm  
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Hyogo Framework for Action 2005-2015 Mid-Term Review. 

(Quadro de Ação de Hyogo, 2005-2015. Revisão de médio 

prazo). Para saber mais sobre o que foi feito desde a adoção 

do HFA em 2005, leia o documento HFA Mid Term Review, 

que foi lançado em Roma, em março de 2011. 

http://www.unisdr.org/eng/hfa/hfa.htm
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Quem é responsável pela 

redução de riscos de 

desastres? 

Embora a responsabilidade básica recaia sobre governos e 

governantes, o Quadro de Ação de Hyogo reconhece que 

autoridades regionais, civis e locais, organizações não 

governamentais e cidadãos devem, igualmente, envolver-se. Sem 

a completa participação de governos, comunidades e indivíduos, 

a implantação das políticas para redução de riscos de desastres 

não será possível. 

 

  



Um guia para a cobertura jornalística em Redução de Riscos de Desastres 
 

 

55 
 

 
 

 

Redução de Riscos de Desastres é assunto de todos 

Colaboração é o que está no coração do Quadro de Ação de Hyogo. Os desastres podem afetar a 

todos e, portanto, trata-se de assunto de todos. A Redução de Riscos de Desastres deve fazer 

parte das decisões diárias: desde como as pessoas educam suas crianças a como planejam suas 

cidades. Cada decisão pode nos fazer mais vulneráveis ou mais resilientes.  

Para aprender mais sobre quem faz o quê nas Nações Unidas para promover políticas de RRD, 

acesse o documento “Disaster Risk Reduction in the United Nations 2009” (A redução de riscos de 

desastres nas Nações Unidas, 2009). A publicação reúne os principais resultados dos parceiros da 

Estratégia Internacional para Redução de Desastres, do Grupo Inter Agências, e lista redes 

nacionais e internacionais de redução de riscos de desastres, responsáveis por diversas áreas de 

trabalho a nível nacional.  

Para mais informações, visite: http://www.unisdr.org/publications/v.php?id=9866.  

 

 

“A redução de riscos de desastres é responsabilidade de todo cidadão. 

Todos nós podemos ser afetados por ameaças – seja um terremoto, um 

furação ou uma inundação. Vidas e meios de subsistência podem ser 

salvos quando a RRD é encarada como uma prioridade” 

Salvano Briceño, Diretor da UNISDR. 

  

http://www.unisdr.org/publications/v.php?id=9866
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Perguntas frequentes sobre 

redução de riscos de desastres 
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A seguir uma lista com as 10 perguntas mais frequentes sobre redução de 

riscos de desastres: 

 

Por que a RRD não é uma prioridade para governos e governantes? 

Para alguns governantes, a RRD frequentemente não é tida como uma prioridade, 

especialmente porque requer investimentos com uma visão de longo prazo e os 

retornos podem não ser visíveis durante o período eleitoral de interesse. As medidas 

de RRD são vistas como um seguro contra algo que pode ocorrer, mas não 

necessariamente está associado a consequências imediatas. Se as medidas de RRD 

funcionam bem, elas representam um sucesso invisível; se não houver um desastre e 

se ninguém perceber essa ação bem sucedida, não haverá retorno político. As 

mudanças climáticas e aumento considerável no número de desastres em todo o 

mundo podem mudar um pouco tais percepções, especialmente quando os desastres 

causam danos significativos a infraestrutura ou mesmo ameaçam a segurança 

nacional.  

 

Os riscos de desastres podem ser considerados como um problema de 

desenvolvimento? 

A redução de riscos de desastres é certamente uma questão que afeta o 

desenvolvimento.  Existe uma correlação muito próxima entre os desastres, a pobreza, 

o desenvolvimento e o meio ambiente. Quanto mais exploramos os recursos naturais 

para nossa sobrevivência, mais crescem os riscos de desastres; estar repetidas vezes 

exposto aos desastres pode levar à pobreza crônica. Uma maneira para quebrar esse 

ciclo é introduzir medidas de RRD como parte dos programas de desenvolvimento. 

Gestores públicos e líderes de opinião que ignoram a relação entre desastres e 

desenvolvimento prestam um desserviço aos que confiam e os tomam como exemplo. 

Cada vez mais, ministros de planejamento e finanças, com o suporte das Nações 

Unidas e de ONGs estão avaliando projetos de desenvolvimento no contexto da gestão 

de redução de riscos de desastres, e desenham programas de redução de risco e 

recuperação a desastres com uma perspectiva necessária de desenvolvimento em 

longo prazo.  

  

 

1. 

 

 

 
 

 

2. 



Um guia para a cobertura jornalística em Redução de Riscos de Desastres 
 

 

59 
 

 

 
 

A corrupção reduz a eficiência das medidas de RRD? 

A corrupção é uma ameaça ao desenvolvimento, ela mina os esforços de ajuda e recua 

doações internacionais. O problema é grande e generalizado o suficiente para que a 

ONU tenha declarado o dia oficial anticorrupção. Durante as atividades para marcar o 

dia em 2009, o Secretário Geral da ONU, Ban Ki-Moon afirmou que quando o dinheiro 

público é roubado para ganhos pessoais, significa que menos recursos são destinados 

para construir escolas, hospitais, estradas e estações de tratamento de água. O 

desenvolvimento não é a única vítima. A corrupção também rouba eleições, solapa o 

estado de direito e pode comprometer a segurança de uma nação. (Veja o Anexo III) 

  

Todos os desastres têm relação com as mudanças climáticas? 

Um clima é o padrão de eventos climáticos observados ao longo de décadas. Sempre 

houve eventos dramáticos e extremos, e seria errado – e até mesmo enganoso – 

associar toda inundação, vendaval, ondas de calor ou seca às mudanças climáticas. 

Entretanto, é correto dizer que aparentemente o aumento da frequência e severidade 

dos extremos climáticos está alinhado às projeções feitas pelo IPCC. Um relatório em 

especial do IPCC – Managing the Risks of Extreme Events and Disaster to Advance 

Climate Change Adaptation for adaptation to climate change – explora pontos mais 

específicos dessa questão.  

 

RRD é realmente mais interessante economicamente? 

É difícil estimar o custo de um desastre que tenha sido evitado por ações de RRD. Não 

há, internacionalmente, um consenso para definir custos, acordar benefícios, 

descontar o futuro ou determinar o valor da vida humana. Entretanto, tanto o Banco 

Mundial como a US Geological Survey (serviço de pesquisa geológica dos EUA) 

acreditam que a gestão de riscos pode trazer benefícios significativos, e as perdas 

econômicas causadas por desastres na década de 1990 poderiam ter sido reduzidas 

em US$ 280 bilhões, se US$ 40 bilhões tivessem sido investidos em medidas de 

prevenção. A OMM acredita que a cada dólar investido em prevenção podem ser 

economizados sete dólares em reconstrução. Já a agência federal americana de gestão 

de emergências, FEMA diz que a cada dólar investido são economizados entre quatro e 

sete dólares em reconstrução.  

3. 

 

 
 

 

4. 

 

 

 
 

5. 
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É preciso ser um país rico para implantar políticas de RRD? 

As políticas de RRD são mais um investimento que um custo. É mais uma questão de 

prioridades do que de recursos financeiros. Existem medidas que não custam muito e 

com as quais é possível salvar vidas e manter os meios de subsistência de uma 

população. Medidas educativas que introduzem o tema de RRD nos currículos 

escolares, e medidas de preparação, como as implantadas em Bangladesh, Vietnã e 

Cuba, são ações efetivas que contribuem largamente para a redução do número de 

mortos por desastres nesses países. Políticas que impedem a construção em áreas de 

risco, e adaptações agrícolas que asseguram a colheita em períodos de seca ou 

inundação, não são necessariamente caras, mas exigem uma visão de prevenção a 

desastres. Certamente, algumas medidas exigem investimentos. Por exemplo, pode 

ser necessário incluir um percentual a mais no orçamento para construção de um 

hospital seguro aos desastres, mas este custo não se compara ao custo de um hospital 

que é destruído por um desastre.  

 

Quais os limites da RRD? 

Ações de RRD podem reduzir o impacto dos desastres, mas não podem fazer de uma 

região ou nação totalmente à prova de desastres. Sistemas de alerta e alarme podem 

reduzir o impacto de um tsunami se as pessoas souberem o que fazer quando o 

sistema for acionado, mas não podem proteger alguém que esteja na praia a 10 

metros da onda. Diferentes comunidades possuem diferentes capacidades para 

enfrentar os desastres, mas mesmo os países que investem rotineiramente em 

redução de risco podem sofrer danos severos. O furacão Katrina, que afetou Nova 

Orleans em 2005, foi classificado como furacão de categoria 5: a maior classificação 

possível. Mais tarde, à medida que se movia em direção ao continente, foi rebaixado 

para categoria 4. Infelizmente, os diques que protegiam as partes mais pobres da 

cidade foram projetados para um furacão de categoria 3, apenas.  
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Por que se levou tanto tempo para incluir RRD nos recursos de 

assistência humanitária e nas políticas de desenvolvimento? 

Historicamente, os desastres eram vistos como eventos naturais imprevisíveis, diante 

dos quais, aos cidadãos e governos restavam apenas ações de resposta. A maior parte 

dos governantes, ONGs e até mesmo nações que realizam doações focavam seus 

recursos em ações emergenciais. Hoje, especialistas desenvolveram uma compreensão 

mais qualificada das causas e dos fatores socioeconômicos que provocam os desastres. 

Esse entendimento revela que uma ação política é possível antes que o desastre 

aconteça. As políticas de RRD são hoje vistas como soluções que podem auxiliar na 

redução do impacto dos desastres e construir comunidades mais resilientes a futuras 

ameaças. A mudança de uma cultura reativa para uma cultura de prevenção é lenta, 

mas governos, investidores e agências atualmente envolvidas no processo de 

reconstrução após uma emergência, reconhecem os benefícios de incorporar ações de 

RRD em seus programas de reconstrução.  

 

 

  

8. 

 

 

 
 

 

Mudanças na ajuda humanitária internacional  

Hoje, menos de 5% da ajuda humanitária de origem pública é investida em prevenção de 

riscos, enquanto que a maior parte é engolida pela resposta a emergências. É preciso 

equilibrar essa proporção. Para cada dólar gasto em prevenção, há uma economia entre 

quatro e seis dólares antes gastos com resposta. Os programas de preparação para desastres 

da Cruz Vermelha em Moçambique e Bangladesh, por exemplo, salvaram milhares de vidas 

em anos recentes. Estamos trabalhando duro para aprimorar as medidas de redução de 

vulnerabilidades em todo o mundo. Mas um único órgão de ajuda humanitária, mesmo que 

poderoso, não conseguirá, sozinho, fazer a diferença. 

 

Trechos do discurso de Markkyu Niskala, Ex-Sercretário Geral (2003 a 2008) da IFRC (Federação 

Internacional da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho). 
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Os desastres estão relacionados a conflitos? 

Desastres decorrentes de ameaças naturais – como os terremotos, erupções 

vulcânicas, inundações, tsunamis e furacões – podem ter consequências políticas 

maiores. Com frequência, os desastres levam a conflitos por conta da desordem em 

massa que provocam na vida das pessoas e em seus meios de subsistência. 

Imediatamente após um grande desastre, a infraestrutura física de um país está 

afetada, plantações estão destruídas, dando origem a escassez de alimentos, fome e 

conflitos localizados decorrentes da busca por recursos. Da mesma maneira como um 

desastre destrói muitas estruturas políticas e sociais, ele pode afetar a estabilidade 

política.  

O impacto de um desastre sobre comunidades já divididas pode inflamar a disputa, ou 

talvez, extingui-la. A região da Indonésia denominada Aceh foi palco de um longo e 

amargo conflito entre separatistas e o governo central quando o tsunami do Oceano 

Índico atingiu sua costa em dezembro de 2004. A devastação parecia ajudar as 

comunidades em guerra a fazer um começo novo e diferente, com um compromisso 

formal firmado em 2005. Mas, de acordo com pesquisa publicada pela Universidade de 

Oslo, a mesma onda de destruição parecia fazer pouca diferença na guerra civil no Sri 

Lanka.  

 

 

Qual o papel da iniciativa privada na Redução de Riscos de Desastres? 

A iniciativa privada pode desenvolver um importante papel na redução dos impactos 

dos desastres investindo mais em RRD, tanto para a continuidade de seus negócios, 

como para as comunidades onde sua força de trabalho reside. Para companhias 

multinacionais de alcance global, as iniciativas de responsabilidade social corporativa 

devem apoderar-se das ações de RRD como um assunto de importância crescente para 

o desenvolvimento e ajuda humanitária.  
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Os pequenos negócios – que com frequência representam a maior parte na economia de muitos 

países – têm também um importante papel para as ações de RRD. Eles podem contribuir com a 

construção de casas, prédios comerciais e infraestrutura civil, além de prover meios de 

comunicação como parte de um plano de contingência. Quando uma ameaça natural atinge uma 

nação, serviços públicos e privados têm igualmente a obrigação de proteger seus bens, força de 

trabalho, e manter em funcionamento a oferta de serviços e cadeias de distribuição, minimizando 

os impactos à sociedade e economia.  
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Mensagens chave para redução 

de riscos de desastres 

1. Desastres não são naturais. Ameaças sim. Desastres podem, frequentemente, ser 

prevenidos e seus impactos mitigados. 

2. A prevenção se paga e tem retorno imediato. Prevenção não é um custo, mas um 

investimento.  

3. Os desastres não causam apenas destruição e sofrimento humano imediatos, mas 

também impedem o desenvolvimento em longo prazo mantendo a população presa em 

um círculo vicioso de pobreza. 

4. A redução de riscos de desastres significa o salvamento de vidas e a manutenção de 

meios de subsistência pela mudança de comportamento das pessoas. 

5. As pessoas têm o direito a viver em segurança e com dignidade. Esta é uma 

responsabilidade de Estado para proteger seus cidadãos. Para tanto, é vital que as 

políticas de RRD sejam sistematicamente integradas às estratégias de desenvolvimento 

sustentável em todos os níveis, do local ao nacional.  

6. Hospitais, escolas e equipamentos de infraestrutura básica seguros são fundamentais 

para reduzir as vulnerabilidades sociais. Os governantes têm a responsabilidade de 

proteger os prédios de serviços essenciais, como escolas e hospitais, tornando as 

comunidades mais resilientes frente aos desastres.  

7. Sistemas de alerta e alarme podem salvar vidas. Se forem ativados antes do desastre, 

perdas humanas podem ser evitadas. 

8. Educar para construir a cultura de prevenção. As pessoas precisam receber informação, 

conhecimento, treinamentos, habilidades e recursos para proteger a si mesmas dos riscos 

de desastres, semelhante à saúde e ao trânsito. 

9. Meio ambiente saudável e seguro é fundamental. Manter o meio ambiente protegido é 

responsabilidade de todos para mitigar os impactos causados por ameaças naturais.  

10. A adaptação às mudanças climáticas começa com a redução de riscos de desastres. As 

mudanças climáticas tendem a aumentar a frequência e intensidade de tempestades, 

inundações e secas. As comunidades precisam estar preparadas para lidar com os 

impactos das ameaças relacionadas ao clima. 
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2. A Redução de 

Riscos de 

Desastres e a 

Mídia 
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Explorando a raiz dos 

desastres e suas dimensões 

sociais que levam a estórias 

de redução de riscos 

 

Por meio de perguntas como: 

 Por que os desastres ocorrem? 

 Como os desastres podem ser prevenidos? 

 De quem é a responsabilidade? 

 

A mídia pode influenciar as decisões políticas, alterar 

atitudes públicas e, claro, salvar vidas.  
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A responsabilidade da mídia na 

cobertura dos desastres 

Jonathan Baker é jornalista e editor, e até 2010 ocupou o cargo de chefe de reportagem na BBC. 

Tornou-se o diretor da Escola de Jornalismo da BBC. As opiniões aqui registradas expressam sua 

própria visão.  

 

Quer nós gostemos ou não, a maneira como uma agência de notícias e os meios de comunicação 

respondem a um desastre será direcionada primeiro, e principalmente, pelo quão forte eles julgam 

que é a notícia. Para ser mais direto: O quanto ruim é o fato? Quando os repórteres chegam a uma 

catástrofe, seja de inundação ou terremoto, o instinto jornalístico fará as seguintes perguntas: 

 

 Quantas pessoas estão mortas, feridas ou desabrigadas? (suficiente para dizer que há ali 

uma notícia). 

 Existem pessoas do meu país entre as vítimas? (se não, estou interessado no fato?). 

 Quais são e como estão as imagens e vídeos do cenário? (se são bons, preciso deles, 

independente das respostas às duas questões anteriores). 

 Um jornalista deve ir diretamente ao cenário? Se sim, qual a distância, quanto tempo e 

quanto custará para chegar ao local? (os orçamentos estão sempre sob pressão). 

 Minha audiência estará interessada nessa notícia? (eles se importarão?)  

 Que outras notícias há hoje? (nunca há espaço suficiente para todas as notícias que eu 

quero dar). 

 Eu poderia ganhar um prêmio com essa cobertura? (seria bom). 

 

Esta é uma postura egoísta, mas é o reflexo perfeitamente compreensível dos jornalistas em todo o 

mundo, quer sejam empregados de organizações comerciais ou públicas. E mesmo quando um 

desastre cumprir com todos esses requisitos editoriais, não há garantias de que haja qualquer 

volume de cobertura. A fome na África pode ser retirada da lista editorial sob o argumento de que  
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já se arrasta por um longo tempo e provavelmente assim continuará. Ou, não há nada de “novo” a 

dizer, pairando a sensação de desamparo diante de uma realidade que ninguém pode fazer nada 

para preveni-la. As constantes inundações em Bangladesh, por exemplo, podem não ser inseridas 

nas discussões editoriais por sua regularidade e ocorrência sazonal – não é notícia.  

Isto pode soar insensível, e é certamente deprimente, mas é também, com toda certeza, inevitável. 

Segundo algumas estatísticas os desastres ocorrem, literalmente, todos os dias do ano. Muitos 

passarão sem serem noticiados. A maioria receberá uma cobertura jornalística local, e apenas uns 

poucos comporão a agenda global de notícias. O que é frustrante, é que os mais merecedores de 

atenção são os que não entram na agenda global. Pense na enorme cobertura internacional dada 

às inundações de Moçambique anos atrás. Foi um reflexo do número de mortos, do número de 

desabrigados, dos danos econômicos e ambientais? Foi, certamente, muito mais um reflexo de 

todas as dramáticas imagens de helicópteros resgatando pessoas, e a estória da mulher que deu à 

luz em uma árvore enquanto aguardava seu resgate.  

 Mais a frente, neste guia, você encontrará argumentos poderosos que pretendem mudar essa 

mentalidade, estimulando os jornalistas a focarem mais a prevenção do que a cura, o alerta 

antecipado, as orientações, e os esforços posteriores de reconstrução e reabilitação. É muito mais 

difícil vender essas notícias para agências de notícias e empresas de comunicação que estão 

condicionadas a simplesmente cobrir os eventos à medida que ocorrem, e que possuem uma 

capacidade limitada de atenção, além de pouco interesse no contexto em que os fatos se dão. 

Entretanto, muitos irão vê-lo como parte de sua responsabilidade de ampliar e tornar sua 

abordagem jornalística mais multifacetada.  

E essa abordagem ampliada deve também direcionar a cobertura atual de um evento. Se a 

reportagem chegará à vista e aos ouvidos dos que permanecem na área afetada, obviamente 

haverá uma enorme quantidade de informação pública a ser prestada pela mídia. Isto pode 

ocorrer de diversas maneiras – detalhes das áreas mais afetadas, previsões do tempo, onde 

encontrar abrigo, água, comida e outros itens de primeira necessidade. A isto, pode-se adicionar 

informações sobre o atendimento de vítimas em hospitais, e quando possível, encontrar notícias de 

pessoas sem comunicação e afetadas pelo desastre.  

Esta primeira cobertura de um desastre irá, com frequência, fazer com que a mídia, os gestores 

públicos, os serviços de emergência, e as organizações de resposta, trabalhem juntos para produzir 

o máximo de informação a ser repassada para o maior número de pessoas. Tudo isso é um esforço  
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legítimo, e de fato obrigatório, que faz parte da cobertura midiática. Nesse sentido e nessas 

circunstâncias todos são produtores de informação, como serviço público. Algumas vezes, o público 

irá querer saber o que fazer para ajudar – com dinheiro, comida, roupas, remédios – e a cobertura 

jornalística pode orientá-lo sobre o que é mais necessário e como enviar sua ajuda.  

O público também irá querer saber mais sobre o que está acontecendo e por quê. Muitos desastres 

podem ser atribuídos a uma causa, humana ou natural. As pessoas em todo o mundo estavam 

ansiosas por saber a causa do tsunami que teve um impacto tão devastador sob uma área tão 

ampla. Deslizamentos de terra podem, algumas vezes, ter relação com desmatamentos ocorridos a 

quilômetros do local. Cada vez mais as pessoas estão percebendo relação entre os desastres e o 

aquecimento global e mudanças climáticas.  

Frequentemente, também, é um desejo natural do ser humano querer encontrar um responsável 

ou alguém a quem culpar. Houve algum governante que ignorou alertas prévios de sistemas de 

monitoramento, ou poupou investimentos contra ameaças? Fechou os olhos à exploração 

excessiva de uma madeireira, ou às emissões tóxicas de uma planta industrial de produtos 

químicos? Alguma empresa ignorou normas de segurança para garantir maiores lucros?  Os 

incêndios florestais foram propositais e criminosos? 

Todas essas possibilidades são áreas importantes a serem exploradas pelos jornalistas porque 

podem contribuir para que os esforços sejam direcionados tanto para prevenir novos desastres – 

ou se não for possível – para mitigar os efeitos de uma nova ocorrência. Agências de notícias e 

empresas de comunicação devem se sentir na obrigação de retomar algumas estórias para 

certificar-se de que promessas tenham sido de fato cumpridas, de que a ajuda internacional 

chegou de fato a quem mais precisava, e de que a reconstrução está avançando em ritmo 

razoável. Assegurar que as pessoas sejam responsáveis pelo acompanhamento e fiscalização de 

suas áreas é uma das propostas básicas para que a mídia cumpra com seu propósito.  

De tudo isto, ficará evidente que mesmo que a mídia dê uma resposta cega e altamente subjetiva a 

um desastre, ela pode e deve ter um papel proeminente em trazer o desastre à atenção pública, 

em dar suporte à resposta a partir de seu esforço de disseminar a informação com rapidez, em 

encontrar explicações contextualizadas sobre causas e efeitos, e em garantir que as pessoas 

prestem contas por suas ações. Estas são responsabilidades que a maior parte das agências de 

notícias e empresas de comunicação deveria reconhecer e prontamente aceitar.   
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Dez boas razões para cobrir a 

redução de riscos de desastres 

No decorrer das últimas três décadas, meios de comunicação, 

editores de revistas, jornalistas e blogueiros têm ajudado a 

provocar mudanças sociais em atitudes relacionadas a bebida, 

cigarro, alimentação, HIV e AIDS, e meio ambiente. Se a Redução 

de Riscos de Desastres tornar-se parte da agenda nacional, civil e 

midiática, isto terá ocorrido em função da cobertura sistemática, 

medida e sensível feita por profissionais responsáveis e 

esclarecidos que fazem parte da mídia.  
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A seguir uma lista com 10 boas razões para cobrir a redução de riscos de 

desastres: 

 

Ameaças naturais estão em alta, e continuarão a produzir notícia. 

As ameaças naturais tendem a se tornar um dos principais e mais desafiantes temas no 

futuro, assim como a pobreza, os riscos urbanos, as mudanças climáticas e a 

degradação ambiental, que expõem cada vez mais pessoas a uma escala inteiramente 

nova de devastação. Para cobrir a redução de riscos de desastres não é preciso ampliar 

o orçamento ou os recursos humanos, é preciso uma mudança de comportamento, o 

estabelecimento de fontes de informação e um bom entendimento do “processo” que 

está por trás de cada desastre.  

 

RRD é pauta política.  

Enquanto os desastres continuarem a crescer e as pessoas demandarem atitudes de 

seus governantes por ações de prevenção, a RRD tende a ser, nos próximos anos, tema 

significativo na política. Enquanto as populações estiverem sendo cada vez mais 

afetadas pelo aumento do nível dos mares, inundações e secas – o que pode contribuir 

para a instabilidade econômica e política – mais países propensos a desastres estarão 

menos inclinados a aceitar a recorrência de desastres como um fatalismo, insistindo 

por compromissos políticos mais fortalecidos. O aumento dos danos causados por 

desastres dentro e fora das fronteiras nacionais irão também provocar a aproximação 

e a colaboração regional e internacional. Países da ASEAN (Associação de Nações do 

Sudeste Asiático) apelam para que o HFA seja um documento vinculativo, e a 

presidente brasileira, Dilma Roussef, ordenou a implantação de um sistema de 

monitoramento e alerta mais preparado para atender o país, após a morte de 900 

pessoas nos deslizamentos de janeiro de 2011. Outros governos estão demandando 

mais ações de RRD, mas muitos deles o fazem apenas quando os desastres já afetaram 

seriamente seus países.  

 

 

 

 

 

1. 

 

 

 

2. 
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RRD é pauta econômica. 

Os desastres custam cada vez mais caro e causam impactos econômicos de longo 

prazo tanto em países desenvolvidos como nos em desenvolvimento. Em 2010, os 

danos econômicos foram de US$ 109 bilhões, três vezes mais que em 2009. O 

terremoto de magnitude 8.8 que afetou o Chile em fevereiro de 2010 custou US$ 30 

bilhões. E apesar do terremoto no Haiti ter sido o evento mais letal de 2010, com a 

morte de 250.000 pessoas, seu prejuízo econômico foi de US$ 8 bilhões. As inundações 

de julho e agosto no Paquistão custaram US$ 9,5 bilhões, enquanto que os danos 

causados pelas inundações da Austrália estão estimados em AUS$ 30 bilhões. A crise 

do vulcão islandês, em abril de 2010, custou às companhias áreas US$ 1,7 bilhão em 

receitas perdidas (IATA). Em 2005, o furacão Katrina causou danos de US$ 130 bilhões. 

Os custos crescentes parecem continuar em ascensão com os danos do último 

terremoto e tsunami no Japão, que se espera que cheguem a mais de US$ 300 bilhões.  

 

 

RRD é pauta de direitos humanos. 

Governantes têm como responsabilidade básica a proteção de seus cidadãos contra os 

desastres. Recentes crises humanitárias causadas por situações de desastres 

ampliaram e criaram novos desafios, em particular em relação a proteção dos direitos 

humanos básicos das vítimas e populações afetadas por desastres. Embora o conceito 

de proteção aos direitos humanos seja amplamente reconhecido como um elemento 

crucial das estratégias humanitárias em períodos de emergência e desastre, os 

aspectos relacionados ao longo prazo, como a promoção e definição de uma 

abordagem em prevenção e redução de desastres, são ainda vistos com limitação.  
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RRD é pauta ambiental. 

A gestão dos recursos ambientais tem um importante papel na redução de muitos dos 

riscos provocados por ameaças naturais. Os ecossistemas funcionam como proteção 

natural, a exemplo de barreiras que podem, naturalmente, ajudar a proteger 

comunidades vulneráveis a, pelo menos, alguns dos impactos das mudanças climáticas. 

A redução de riscos de desastres tende a se integrar com as agenda de 

desenvolvimento sustentável e com as negociações sobre mudanças climáticas, que já 

recebem uma significativa cobertura da mídia.  

 

 

RRD é pauta cultural.  

As pessoas possuem diferentes percepções dos desastres e reagem a eles de 

diferentes maneiras. Algumas ignoram ameaças e acreditam que os desastres são 

inevitáveis, enquanto outras acreditam que fazem parte da vontade de Deus ou da 

natureza e não há nada a ser feito. Por outro lado, muitas sociedades já se deram 

conta de que as ameaças podem ser identificadas e os desastres prevenidos. 

Utilizando o conhecimento tradicional, pessoas em muitas regiões realizaram 

adaptações em suas construções para enfrentar terremotos ou sobreviver a 

inundações. Cada cultura enfrenta as ameaças de diferentes maneiras, de acordo com 

suas tradições. Quando o tsunami no Oceano Índico afetou a Ásia, em dezembro de 

2004, mais de 250.000 pessoas morreram. Na ilha de Simeulue, entretanto, apenas 

sete pessoas, de uma população de 83.000, perderam a vida a apenas 40 km do 

epicentro do terremoto. Praticamente toda a população da ilha sobreviveu graças ao 

conhecimento de tsunamis anteriores, repassado de geração para geração. Puderam 

identificar o tsunami e sabiam que para sobreviver era hora de evacuar as 

proximidades das praias e subir para terras mais altas. 
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RRD é pauta de gênero. 

Nos países mais pobres, mulheres e crianças tendem a ser as mais afetadas pelos 

desastres. Em muitos países, a vulnerabilidade das mulheres é maior em função de sua 

posição de subordinação na família, falta de controle sobre os meios de produção, 

mobilidade restrita, acesso limitado a educação, desemprego, e desigualdades, 

inclusive de comida, em relação aos homens. Resultado disso, no ciclone Nargis, que 

atingiu Mianmar em 2008, morreram duas vezes mais mulheres que homens, com 

idade entre 18 e 60 anos. Estórias exemplares de mulheres líderes em suas 

comunidades, por toda Ásia e África, podem se transformar em reportagens atraentes, 

contribuindo para o empoderamento das mulheres.  

 

RRD é fonte de boas estórias de investigação e em profundidade. 

Jornalistas fazem mais que simplesmente transmitir notícias. Existem diversas 

maneiras de inserir a redução de riscos de desastres na pauta cotidiana, maneiras que 

podem informar, educar e ampliar a preparação e o entendimento sobre uma ameaça 

em particular. Esses profissionais podem questionar a atuação dos governos e 

governantes, emitir alertas e ajudar um grupo vulnerável em particular a lidar com um 

desastre em potencial. Eles podem chamar a atenção para a vulnerabilidade, e alertar 

para desastres com base em avaliações de risco. Algumas reportagens ampliam a 

discussão sobre controvérsias políticas, corrupção, escassez orçamentária, e claro, 

riscos e perigos potenciais.  Muito antes do furacão Katrina, o Times-Picayune of 

Louisiana investigou o desastre que estava por vir, e advertiu com considerável 

precisão o que poderia ocorrer, em uma série de cinco edições.  
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RRD NÃO é apenas uma boa estória. 

As estórias de RRD não devem ser apenas sobre os desastres em si. Cobrir riscos e 

perigos corriqueiros e recorrentes, relembrar desastres passados, reportar esforços de 

reabilitação e reconstrução, bem como ações positivas que podem salvar vidas, como 

educativas ou de conhecimento tradicional, como ser boas estórias também. A estória 

de Tilly Smith, uma jovem inglesesa de férias em Phuket, na Tailândia, durante o 

tsunami de 2004 é uma delas. Tilly salvou centenas de pessoas no hotel em que estava, 

graças as aulas de geografia que ela havia tido na escola sobre tsunamis antes de suas 

férias.  

 

 

RRD é assunto de todos. 

Como “espelhos da sociedade”, os meios de comunicação têm a responsabilidade de 

elevar o perfil das discussões sobre redução de riscos de desastres entre o público em 

geral. A mídia teve um papel essencial na ampliação do conhecimento sobre os perigos 

da AIDS e na segurança no trânsito, reduzindo o número de mortos a cada ano em 

função dessas duas atuações.  Ninguém deixaria de usar cinto de segurança ou 

preservativos, porque nunca sofreu um acidente de carro ou nunca contraiu HIV.  Na 

mesma direção, ninguém deveria deixar de cuidar de sua casa, local de trabalho ou 

escola dos filhos, porque nunca sofreu com inundações ou terremotos. A mídia pode 

ajudar a fazer com que todos atuem na redução de risco e construir um mundo mais 

seguro frente aos desastres. A mídia tem ainda mais um importante papel nos 

sistemas de alerta e alarme, pois são frequentemente os primeiros a produzir 

mensagens sobre a possibilidade de desastres.  

 

 

  

9. 

 

 
 

 

 
 

10. 
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Plataforma Global de Redução de Riscos de Desastres, 2009. 
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Dicas para cobrir a redução de 

riscos de desastres 

Jornalistas de impressos, de rádio, internet e agências de notícias 

têm um papel crucial na promoção da redução de riscos de 

desastres, antes e depois dos desastres.  
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Aqui estão algumas dicas para garantir uma boa 

cobertura em RRD: 

 

Para editores: 

 Tenha uma política interna que defina quem cobre desastres. 

 

 Tenha um plano de contingência interno para enfrentar situações de desastres. 

 

 Tenha um plano para repassar mensagens de alerta. 

 

 Atribua a um repórter a cobertura de RRD, o mesmo repórter pode também cobrir 

mudanças climáticas.  

 

 Dê tempo e espaço para investigações sobre as causas de um desastre. 

 

 Invista em conhecimento sobre RRD, enviando repórteres para treinamentos ou atividades 

de campo sobre o tema. 

 

 Compreenda o papel que você pode desempenhar na mudança de políticas.  

 

 Organize reuniões particulares de alto nível com gestores nacionais de RRD. 

 

 Organize programas educativos para sensibilizar e divulgar conhecimento aos públicos 

mais vulneráveis 

 

Para repórteres: 

 Desenvolva contatos pessoais com especialistas em desastres antes da ocorrência de um 

desastre, saiba quem são eles, suas especialidades e mantenha contato regular. 
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 Tenha uma lista com os contatos dos especialistas em riscos urbanos, sistemas de alerta e 

alarme, mudanças climáticas, gênero, meio ambiente e desenvolvimento para enriquecer 

sua matéria sobre desastres.  

 

 Mantenha relacionamento com os órgãos nacionais e locais de meteorologia, órgãos de 

gestão de risco, ministros e ministérios envolvidos na redução de risco, proteção civil e 

defesa civil. 

 

 Mantenha atualizada sua lista de especialistas para todos os tipos de ameaças mais 

comuns em seu país. 

 

 Tenha informações atualizadas de estatísticas sobre eventos previstos para sua região.  

 

 Busque familiaridade com as áreas mais propensas e vulneráveis a desastres. 

 

 Mantenha um histórico sobre os principais desastres passados e de lições aprendidas. 

 

 Busque familiaridade com as principais medidas de prevenção e mitigação adotadas pelas 

autoridades locais, para que no momento do desastre você já as tenha prontas. 

 

 Saiba os fatores que podem agravar um desastre. 

 

 Tenha como base de informação apenas o conhecimento científico sólido. 

 

 Invista em conhecimento sobre RRD para, mais tarde, desenterrar boas estórias.  

 

 Visite comunidades e ouça o que elas têm a dizer.  
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O que você pode fazer antes e depois dos 

desastres? 

 

Antes dos desastres: 

 Investigue o potencial das ameaças e dos riscos que podem colocar em perigo a vida de 

populações na sua região ou país (ocupações irregulares, construções precárias em áreas 

de risco e destruição de barreiras naturais de proteção). 

 

 Não espere que um desastre aconteça para escrever sobre as ameaças. Seja proativo.  

 

 Investigue as medidas que estão sendo tomadas em RRD (prevenção, mitigação, 

preparação, recuperação). 

 

 Mantenha viva a memória de desastres passados: as pessoas têm a tendência de esquecer 

e reagir apenas quando os desastres ocorrem.  

 

 Cubra simulados, exercícios de preparação, medidas educativas e atividades de informação 

sobre os riscos e vulnerabilidades de uma localidade, bem como orientações do que fazer 

em RRD.  

 

 Mantenha conversas informais com gestores públicos e produza textos que possam ser 

atualizados; conduza entrevistas e inicie um possível debate sobre um tema de RRD.  

 

 Construa regularmente estórias com pessoas de áreas vulneráveis a desastres – 

vulnerabilidades sociais, ambientais, econômicas – e faça matérias sobre como a sociedade 

civil e o poder público interagem. 

 

 Organize reuniões informais e regulares com o meio científico e acadêmico que possua 

material útil sobre avaliação de risco e medidas de mitigação – isto irá ajuda-lo a ser mais 

técnico e fornecer informações científicas sólidas quando os desastres ocorrerem. 
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 Participe de encontros sobre gestão de desastres para compreender como funcionam.  

 

 Faça correlações entre seus produtos jornalísticos sobre RRD, com aspectos relacionados a 

meio ambiente, pobreza, mudanças climáticas e riscos urbanos; em outras palavras, realize 

reportagens em áreas de risco em que estejam se desenvolvendo todo tipo de 

vulnerabilidades.  

 

 Aproveite a ocorrência de um desastre internacional para enfatizar os riscos de uma área 

de risco local ou nacional.  

 

 Produza material sobre o Dia Internacional para Redução de Desastres, comemorado em 

13 de outubro.  

 

Depois dos desastres: 

RRD: “A estória perfeita para o dia seguinte” 

 Informe sobre as causas do desastre e não apenas os fatos.  

 

 Levante informações e divulgue sobre o sistema de alerta e alarme. 

 

 Levante informações e divulgue sobre o planejamento urbano. 

 

 Levante informações e divulgue sobre a construção da resiliência. 

 

 Levante informações e divulgue sobre as ações dos responsáveis pela gestão do desastre. 

 

 Levante informações e divulgue sobre os investimentos, recursos financeiros e políticas em 

RRD.  

 

 Levante informações e divulgue sobre as medidas de RRD no local: como funcionaram? 

 

 Pense sobre a vulnerabilidade social e a questão de gênero: porque mais mulheres que 

homens morrem em desastres? 
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 Investigue sobre os impactos econômicos, sociais e culturais do desastre.  

 

 Encontre especialistas que possam identificar lições, baseie-se em múltiplas fontes.  

 

 Analise em profundidade a causa do desastre: Por que ocorreu? Poderia ter sido evitado? 

 

 Retome os dados sobre custos humanos e econômicos de reconstruções passadas e a 

ausência de lições aprendidas. 

 

 Busque informações sobre ocorrências semelhantes ou desastres anteriores em outros 

países para informar sobre possíveis soluções.  

 

 Acompanhe os efeitos de longo prazo do desastre e os programas de reconstrução e 

reabilitação  

 

 Levante informações e divulgue sobre as etapas de reconstrução e reabilitação, publicando 

editoriais que ampliem do debate.  

 

 Mantenha notas pós-desastre no noticiário (investimentos necessários, medidas que 

precisam ser postas em prática, corrupção, falta de prioridade política). Isso pode ocorrer 

novamente? O que precisa ser aperfeiçoado? 

 

 Continue informando e investigando as mudanças políticas e de comportamento.  

 

 Esteja atento a novas ameaças de desastres, visite áreas de risco.  

 

 Mantenha o assunto vivo, incluindo notícias de RRD em coberturas de eventos culturais e 

sociais, a exemplo de programas infantis, programas de atualidades, programas de 

entrevistas, novelas, etc. 

 

 Publique notícias locais onde desastres semelhantes podem ocorrer ou que está em vias de 

acontecer face às ameaças e vulnerabilidades similares entre as localidades.  

 

  



Um guia para a cobertura jornalística em Redução de Riscos de Desastres 
 

 

83 
 

   



Um guia para a cobertura jornalística em Redução de Riscos de Desastres 
 

 

84 
 

 
 
 

Lista de Afazeres 

Quando um desastre acontece, é preciso fazer as 

seguintes perguntas: 

 

Questões gerais: 

Quando e onde ocorreu? Quais são as especificidades no contexto deste desastre? 

O que aconteceu? 

Era previsível? 

Quais são as causas, os principais fatores relacionados à tragédia (pobreza, mudanças climáticas, 

degradação ambiental, crescimento urbano)? 

Poderia ter sido evitado? 

Existia alguma ação de RRD em curso? 

Existia um sistema de alerta e alarme no local? 

Funcionou? 

Como foi a resposta? 

Como foi a reação das pessoas? Busque diferentes fontes.  

 

Questões sobre medidas estruturais: 

Quantas casas foram destruídas? 

Quantos hospitais e escolas foram destruídos? 

Havia um planejamento para uso e ocupação do solo no local? 

Houve alguma integração entre o planejamento de uso e ocupação do solo com as abordagens 

sobre ameaças e vulnerabilidades? 

As escolas e hospitais foram construídos para serem resilientes a desastres? 

Qual era o padrão construtivo das casas? Havia alguma recomendação ou padrão de construção 

civil? O material utilizado para construção levou em conta a resiliência? 
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Questões sobre medidas não estruturais: 

Como o meio ambiente foi afetado? 

O desmatamento era uma preocupação local? 

Havia alguma barreira natural de proteção? 

Que outras medidas não estruturais foram realizadas no local? 

 

Questões sobre medidas de preparação: 

Havia um plano de contingência para o local? 

Qual a proporção de pobres, mulheres e crianças entre os afetados? 

Qual o impacto do desastre sobre diferentes grupos econômicos? 

Quem são os mais impactados? 

Havia abrigos aptos a receber os desabrigados próximos ao local? 

 

Questões econômicas: 

Qual o impacto econômico do desastre? 

Quanto deveria ter sido investido em RRD? 

 

Questões sobre o processo de reconstrução: 

De que maneira a reconstrução investirá em edificações melhores que as anteriores? 

As medidas de RRD estão integradas ao processo de reconstrução? 

O que é preciso ser feito para proteger a população mais vulnerável? 

Qual o orçamento para ações de RRD no total de recursos para reconstrução? 

 

Questões sobre responsabilidades: 

Quem foi o responsável? 

Quem deveria ter sido responsável?  
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Exemplos de reportagens sobre 

redução de riscos de desastres 

Aqui estão exemplos de produtos jornalísticos que colocaram a lista dos afazeres em prática 

 

1. Preparação para riscos de desastres na Austrália ajudou a evitar 

vítimas do ciclone Yasi 

Central de Notícias da ONU, 4 de fevereiro de 2011.  

Um alto nível de preparação para riscos de desastres, conscientização e planejamento ajudou a 

evitar vítimas quando o ciclone tropical Yasi atingiu o nordeste da Austrália no início desta 

semana, disse hoje o especialista oficial em riscos de Desastres da ONU, incentivando que outros 

países invistam na melhoria de suas capacidades de resposta a desastres. 

“O que as pessoas consideram como um milagre nada mais é do que a compreensão do risco e o 

conhecimento sobre como reduzir vulnerabilidades e minimizar a exposição ao risco”, disse a 

Representante Especial da Secretaria Geral para Redução de Riscos de Desastres, Margareta 

Wahlström, referindo-se a notícia de que os australianos estavam protegendo suas casas, 

evacuando shopping centers e dirigindo-se a lugares mais seguros ao sul do estado de Queensland.  

O ciclone Yasi cruzou o estado de Queenslad a meia noite de quarta-feira, horário local; e apesar 

de ter sido classificado à categoria 5, não houve registros de fatalidades ou danos materiais sérios, 

de acordo com o escritório da ONU para coordenação de assistência humanitária, OCHA, na sigla 

em inglês.  

A senhora Wahlström enfatizou que antes do ciclone atingir a localidade, as autoridades já haviam 

alertado pelo sistema de previsão do tempo para o “risco de morte” – com a mesma intensidade 

do furacão Katrina que atingiu os Estados Unidos em 2005 – que iria atingir a costa nordeste. O 

alerta estava alinhado às previsões dos últimos anos produzidas pelo Australian Bureau of 

Meteorology de que o país vivenciaria ciclones mais severos e frequentes nesta estação do ano. 

 

 

 

 



Um guia para a cobertura jornalística em Redução de Riscos de Desastres 
 

 

87 
 

 
 

A Austrália tem uma longa história de enfrentamento a eventos climáticos extremos – 

desde o ciclone Tracy em 1974, até o ciclone Larry em 2006, ambos na categoria 4 – 

que deixou para o país lições de resiliência.  

“Nem todos os países em risco possuem o mesmo nível de percepção de risco que a 

Austrália, o que é preocupante uma vez que qualquer um deles pode ser atingido por 

um desastre na próxima tempestade”, disse a senhora Wahlström. “Parte do nosso 

trabalho é convencer governantes a investir na construção da resiliência com seus 

cidadãos diariamente, pois não há cidade imune a um desastre”.  

O Secretariado da ONU para a Estratégia Internacional para Redução de Desastres 

(UNISDR), é o responsável por monitorar um quadro de ação estratégico – conhecido 

como Estratégia Internacional para Redução de Desastres e adotado por países 

membros da ONU em 2000 – que pretende guiar e coordenar os esforços para atingir 

substancialmente a redução de perdas por desastres e construir a resiliência das 

nações e comunidades como uma condição essencial para o desenvolvimento 

sustentável.  

Em maio, a UNISDR irá promover o terceiro encontro da Plataforma Global para 

Redução de Riscos de Desastres, um apanhando dos principais representantes mundiais 

em redução de riscos de desastres para discutir a aceleração das ações de RRD em todo 

o mundo.  

 

2. Desmatamento e pobreza por trás das inundações que 

levaram à crise no Haiti 

AFP, 7 de setembro de 2008.  

Com severas inundações, centenas de mortos e centenas de milhares sem comida e 

acesso a serviços essenciais, o Haiti foi fortemente afetado nesta temporada de 

furacões, com quatro tempestades extremas nas últimas quatro semanas.  

A nação caribenha tem sofrido mais que seus vizinhos, também afetados pelas 

tempestades, em parte em consequência do grande desmatamento e pobreza extrema.  

Após a tempestade tropical Fay e o furacão Gustav, em agosto, o país mais pobre das 

Américas foi devastado, na última semana, pela tempestade tropical Hanna. A situação 

foi agravada pelas inundações de sábado à noite e pelo furacão Ike, no domingo, que 

cortou o norte do país, seguindo em direção a Cuba. A infraestrutura danificada e a  
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continuidade das chuvas fazem com que organizações humanitárias lutem para prover assistência 

emergencial às centenas de milhares de vítimas.  

Cerca de 600 pessoas morreram nas recentes tempestades no Haiti, de acordo com informações da 

ONU e do governo, e um milhão foram afetadas. As tempestades também destruíram estradas e 

pontes. Mas muitos dizem que os estragos poderiam ter sido minimizados se houvesse um melhor 

planejamento ambiental.  

“Existe uma emergência real. Medidas devem ser tomadas para frear a degradação ambiental no 

Haiti”, disse Joel Boutroue, representante do Programa das Nações Unidas para o 

Desenvolvimento (PNUD). 

“Com esse ritmo de desmatamento, estamos correndo contra o muro”, afirmou Boutroue, 

acrescentando que a falta de cobertura florestal contribui para a pobreza bem como para a 

ocorrência de inundações. O uso de carvão vegetal para cozinhar na maior parte do Haiti – onde 

70% vivem com menos de dois dólares por dia – tem contribuído para o desmatamento massivo. A 

madeira é sistematicamente derrubada para o uso do carvão, na cozinha e lavanderia, levando à 

degradação ambiental do Haiti. A cobertura florestal do Haiti está estimada em menos de 2%, e 

recentes chuvas pesadas levaram a graves inundações, muito piores que na vizinha República 

Dominicana, que divide a Ilha de São Domingos com o país. O Ministro do Meio Ambiente do Haiti, 

Jean-Marie Claude Germain, disse que a falta de um planejamento agrícola apropriado remonta à 

independência do país no início do século XIX, o que contribui diretamente para a vulnerabilidade 

local.  

“Na vizinha República Dominicana, a cobertura florestal é estimada em 30% e o exército cuida da 

área de meio ambiente, diferente do Haiti, onde não há política ambiental”, completou Germain. A 

geografia haitiana completa o problema: com 80% de montanhas, todos os tipos de furacões 

representam uma ameaça, afirmou o meteorologista Ronal Semelfort. Boutroue, um coordenador 

de assistência humanitária internacional, chamando o governo haitiano e doadores internacionais 

a investir no meio ambiente e “agir rapidamente” para repensar os programas de reflorestamento.  

“Eles precisam de mudanças imediatas, além de por em prática significativas reformas 

governamentais ainda pendentes”, concluiu.  
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3. Inundações: A responsabilidade é dos gestores mesquinhos e seus 

homens de planejamento – não do Clima 

Por Geoffrey Lean, Mail Online, 27 de junho de 2007.  

Nunca antes houve um dia de verão como aquele – mas os cientistas dizem que os ventos e a 

tempestade daquela segunda-feira representam cada vez mais a forma estranha das coisas que 

estão por vir.  A mesquinharia e negligência dos governos têm, lamentavelmente, nos levado ao 

despreparo para enfrentar as ameaças futuras de desastres. Chuvas só podem ser esperadas, 

naturalmente, nas semanas de Glastonbury e Wimbledon: nosso tradicional verão dificilmente 

seria o mesmo sem estes dois tradicionais eventos britânicos, ameaçados pelas águas que estão 

por vir. Mas aquela segunda-feira foi algo completamente diferente: o dia mais chuvoso no que 

parece ser o junho mais chuvoso de todos os tempos.  

Mais chuva caiu sobre os britânicos em apenas 24 horas do que normalmente recebemos durante 

toda a temporada que supostamente deveria ser o “junho ardente”. A agência ambiental 

descreveu oficialmente o dilúvio como “sem precedentes” e acrescentou que, como resultado, a 

inundação foi “fora de escala”. Mas isto não é apenas uma ação da natureza. A inundação de que 

falamos é também resultado de uma sistemática e míope falha de sucessivos governos. É hora de 

responder a algumas questões: 

 

 Por que metade das construções erguidas após a Segunda Guerra Mundial está em áreas 
de risco de inundação? 
 

 Por que continuamos impermeabilizando o solo de nosso país, destruindo os processos 
naturais de drenagem? 
 

 Por que menos de 50% de nossos principais sistemas contra inundações está operante? 
 

 Por que tantos de nossos rios foram alterados na tentativa desastrosa de controlar seus 
fluxos? 
 

 Por que nossas autoridades locais e nacionais continuam a desprezar as orientações 
oficiais de planejamento urbano? 
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Até que consigamos resolver essas questões, cenas caóticas como as de ontem serão cada vez mais 

comuns. Grande parte da Sheffield ainda estava inundada por um volume de água, que na melhor 

das hipóteses, chegava a seis metros de altura. As pessoas do local descreveram como as ruas 

tornaram-se afluentes do Don, onde muitas delas precisaram ser resgatadas de helicóptero.  

Nas proximidades de Rotherham, engenheiros tentaram, ontem, evitar que uma barragem 

entrasse em colapso por conta da força da água, o que inundaria três vilarejos. Um estado de 

emergência foi declarado em Hull.  

Mais de 1.400 pessoas tiveram de ser evacuadas de suas casas em Sheffield – destino 

compartilhado por famílias desde Chesterfiedl até Cheltenham, de Worksop em Nottinghamshire 

até Waynefleet em Linconshire. No amanhecer de ontem, havia 146 alertas oficinais de inundação, 

23 deles “severos” nas áreas de South Yorkshire, Linconshire e Midlands. E apesar do tempo mais 

claro de ontem ter trazido algum alívio, mais chuva é esperada. Obviamente, chuvas torrenciais já 

ocorreram. Parece estarmos de volta a julho de 1955, quando o recorde de dez polegadas caiu em 

24 horas em Martinstown, em Dorset.  E – ainda mais incrível – sete polegadas e meia de água a 

baixo caíram em apenas duas horas em um ponto de West Yorkshire, em julho de 1989.  

Chuvas torrenciais, entretanto, estão tornando-se mais frequentes. Uma pesquisa da  Newcastle 

University concluiu no último ano que as tempestades tornaram-se duas vezes mais intensas em 

terras britânicas nas últimas quatro décadas, que o clima tem se tornado mais quente, e que os 

eventos climáticos tendem a tornar-se quatro vezes mais frequentes. Algumas partes do país, 

especialmente na Escócia e o noroeste, acrescentam os pesquisadores, estarão frequentemente 

inundados, como se estivessem nas monções indianas.  

A expectativa é que a tendência de chuvas continue, e leve a mais inundações. Cientistas da 

Reading University preveem que muitos invernos chuvosos tornem-se cinco vezes mais comuns no 

decorrer do século, enquanto que a agência ambiental estima que os dias de chuvas fortes 

aumentem entre três e quatro vezes, provocando inundações dez vezes mais frequentes.  
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Se neste momento estamos, lamentavelmente, vulneráveis, isso é reflexo de décadas 

de complacência oficial. Mais de dois milhões de residências, uma a cada doze 

habitações britânicas, já estão em áreas de risco de inundação; mais de 400.000 – 

habitação de 900.000 pessoas – estão em situação grave. Metade de todas as casas 

construídas após a guerra na área de West Midlands foram imprudentemente erguidas 

em áreas de risco de inundação sob as atuais condições de tempo e temperatura. A 

agência ambiental recusou centenas de milhares de pedidos para construções em 

diversas áreas na última década, mas muitas vezes ignorada pelas autoridades locais 

ou desautorizada por gestores públicos – numa flagrante contravenção às diretrizes 

oficiais de planejamento urbano.  

O concreto espalhado por todo o país faz das florestas, pastagens e pântanos – que 

absorvem a água da chuva - áreas impermeabilizadas que já não podem absorver a 

água. Então, ao invés de suavemente infiltrar no solo ou formar pântanos com rica vida 

selvagem, a água permanece em superfícies impermeáveis, mergulha em esgotos e 

bueiros, enche os rios e provoca, rapidamente, o assoreamento de suas margens. 

E os rios que antes eram naturalmente sinuosos, são canalizados, perdem seu percurso 

natural, numa tentativa muitas vezes equivocada de controlar seu volume de água. O 

resultado tem se apresentado oposto ao pretendido; a água corre com mais velocidade 

dentro dos canais, tornando-o ainda mais capaz de romper e transbordar. Muitas 

cidades e vilarejos vulneráveis ainda não providenciaram mecanismos de prevenção e 

preparação às inundações. Um relatório do National Audit Office concluído este mês, 

diz que apenas 57% dos sistemas de prevenção e preparação às inundações estão em 

boas condições. Para os principais sistemas, como os que protegem cidades inteiras, a 

situação é pior – chega a 46%. A tendência é que tudo piore com o aumento e 

intensidade das chuvas. A Associatinon British Insurers (associação britânica de 

seguradoras) estima que – a menos que as políticas públicas interfiram na realidade e 

invistam mais – o número de residências em risco de inundação irá dobrar para quase 

3,5 milhões. A última vez que a Grã Bretanha sofreu em grande escala com inundações 

foi no outono de 2000 – os gestores públicos prometeram mudanças que nunca 

ocorreram. O Vice Primeiro Ministro John Prescott, que reside na cidade de Hull 

seriamente afetada na segunda-feira, descreveu as inundações de sete anos atrás 

como um “despertador para acordar”. 
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Este é uma tácita – e clara – admissão de que, até então, os gestores públicos estavam 

desacordados para os desastres. E embora tenham admitido a necessidade de acordar de um sono 

profundo nos últimos sete anos, ainda permanecem cochilando. Os gastos com prevenção e 

preparação contra inundações cresceram, mas não tanto quanto era necessário, ou como os 

estudos especializados recomendavam. O resultado é que metade dos mecanismos de prevenção e 

preparação não é bom o suficiente, e os novos mecanismos necessários não foram providenciados. 

Apenas pergunte aos moradores de Ripon. Dois anos atrás, a agência ambiental aprovou um 

projeto para proteger a catedral histórical de Yorkshire. Deveria ter um custo de £11 milhões, com 

um retorno de nove vezes sobre o investimento.  Ainda assim, Margaret Beckett, Secretária de 

Meio Ambiente, recusou o provimento dos recursos necessários. O trabalho deveria ter iniciado em 

2006, mas foi adiado para 2012. Então, na semana passada, quando a sequência de inundações 

teve início, o rio Skell transbordou, foraçando as pessoas deixarem suas casas, causando danos de 

milhões de libras para reparação. 

Wigan – que passou por três inundações nas últimas quatro décadas – e Banbury estão entre as 

cidades que deveria estar com obras de contenção, mas mais uma vez tiveram os investimentos 

postergados pela administração pública. O relatório do National Audito Office, entretanto, mostra 

que o que foi gasto para manter ou aprimorar os sistemas de defesa não foi o suficiente. Os 

gestores públicos reforçam as diretrizes legais de planejamentos contra a construção em terrenos 

localizados em áreas vulneráveis, mas lamentavelmente não conseguiram aplica-las. E o que é 

pior, têm desrespeitado suas próprias regras – planejando construir 200.000 casas em áreas de 

risco de inundação na Thames Gateway.  

As inundações de segunda-feira parecem soar um alarme ainda mais alto. O novo Primeiro 

Ministro, Gordon Brown deve ouvi-lo.  Ninguém no governo sabe melhor o valor do dinheiro, ele 

também já demonstrou que aprecia o valor no investimento no tempo certo. Deve agora colocar 

um fim na irresponsabilidade, miopia e desrespeito dos anos de Blair, e iniciar um investimento 

inteligente para o que se anuncia como um número assustador de dias de chuva demasiada. 
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Iniciativas midiáticas para promover a RRD 

A revista indonésia Tempo foi uma das primeiras revistas a publicar artigos sobre redução 

de riscos de desastres de forma regular. O texto a seguir é uma entrevista da UNISDR com 

o Editor Executivo da revista, Yuli Ismrtono, sobre a cobertura de redução de riscos de 

desastres. 

 

Como e por que vocês tiveram a iniciativa de trabalhar com a redução de riscos de 

desastres? 

Depois do tsunami de 2004 que afetou a província de Aceh e o norte de Sumatra, e o 

grande terremoto que atingiu Yogyakarta em Java, a revista começou a incluir mais artigos 

relacionados aos desastres, particularmente de outros tipos como inundações, 

deslizamentos de terra, e mesmo as iminentes erupções vulcânicas, entre eles. Nós 

queríamos fazer mais que simplesmente relatar um acidente. Queríamos saber o que 

aconteceu com as vidas das pessoas impactadas pelos desastres e o que os governantes 

faziam – tanto local como nacionalmente – para mitigar os efeitos desses desastres. 

Por que vocês iniciaram uma seção sobre RRD? 

A seção especial de redução de risco seguiu a seção do tsunami em Aceh e Sumatra. A 

reconstrução e reabilitação após o tsunami envolveram muitas questões sociais que 

precisaram ser expostas. Depois de dois anos, decidimos continuar a cobertura, com foco 

maior na redução de riscos de desastres e gestão de desastres, e então ampliar a cobertura 

para outras partes do país.  

Quem é o público da revista e da seção? 

Nosso público é formado por assinantes e leitores da Tempo, uma variada gama de pessoas 

de órgãos oficiais de governo e diplomatas até executivos da iniciativa privada, acadêmicos 

e estudantes. A revista também é lida por assinantes das vizinhas Singapura, Malásia e 

Austrália.  

Quantos jornalistas trabalham nessa seção? Quanto custa para mantê-la? 

Nós dependemos de nossos correspondentes e colaboradores eventuais (freelancers) para 

fazer as matérias. Se nós sugerimos uma ideia, o repórter recebe o equivalente a US$ 50,00 

por matéria. Se a ideia vem do próprio repórter, o pagamento é de US$ 75,00 por matéria. 

Na média, produzimos três matérias principais.  
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Como vocês escolhem os assuntos? Existe alguma parte investigativa? Ou espaço para opinião?  

Normalmente nós procuramos por ONGs que trabalham na área e verificamos o que há de novo, o 

que precisa ser exposto. Nós temos a possibilidade de fazer uma investigação de até três páginas, 

mas o usual é fazer matérias de duas páginas. Não há na seção uma parte opinativa, mas é 

possível inserir uma coluna de opinião.  

Qual o retorno que recebe dos que são de sua rede de relacionamento, e daqueles que são de 

fora?  

Nós temos recebido retornos positivos porque nenhuma outra revista possui uma seção específica 

e especializada no assunto. Acreditamos que nosso material seja utilizado em apresentações, 

especialmente em escolas. Uma vez uma universidade nos solicitou autorização para reproduzir 

uma edição que publicou um mapa dos principais pontos de risco passados e presentes.  

Quais as principais dificuldades que encontram para cobrir este tipo de pauta? 

As dificuldades são as mesmas de quando realizamos outra reportagem: chegar ao ponto chave da 

matéria, fontes relutantes, em especial funcionários de governo. E precisamos de tudo isso para 

dar equilíbrio à notícia. Durante os desastres, o acesso ao local é geralmente um problema. Levar 

os repórteres a compreender o escopo da notícia para que produzam um material adequado, 

também pode ser um problema, especialmente com os mais jovens e inexperientes. Percebemos 

que um treinamento em redução de riscos e gerenciamento de desastres, para reconhecer uma 

boa notícia e escrevê-la, é necessário para alguns jornalistas não especializados.  

Você sentiu algum tipo de resistência em sua instituição? 

Sim, não se considerava um tema que atraísse a atenção e interesse dos leitores. Tive que buscar 

recursos externos para conseguir financiar a seção.  

Você percebe alguma mudança na percepção política sobre desastres em seu país? 

O aumento da cobertura sobre mudanças climáticas em geral tem feito com que as pessoas 

estejam mais atentas aos desastres na Indonésia e percebam a necessidade de mitigar riscos. Esse 

movimento em direção a essa mudança de comportamento é liderado por ONGs, mas também 

atinge governos locais que agora pedem ajuda a países e organizações internacionais para 

financiar seus programas.  

    



Um guia para a cobertura jornalística em Redução de Riscos de Desastres 
 

 

95 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RRD na TV 

A RPN9 Television – Radio Philippinies Channel 9 dedica um espaço regular para notícias 

diárias de redução de riscos de desastres em seus boletins.  

 

“Nós queremos ajudar na mudança da percepção de riscos. O que 

significa que resposta e prevenção podem ser assuntos importantes, 

mas a mitigação dos desastres é o que realmente importa. Na TV, 

isso pode parecer fora de propósito. Nós devemos ser a única rede 

que fala sobre inundações e tufões durante os dias de sol, mas 

abraçamos uma causa maior, uma visão estratégica. Isso nos ajuda 

a superar o que nos tem preocupado. Dá-nos uma razão para estar 

no ar e encontrar o significado de nossa existência.” 

–– Orlando Mercado, Presidente e Diretor Executivo da Radio Philippines Network 
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3. Lições de RRD 

a partir de 

quatro desastres 
 

O que aconteceu? Por que tantos morreram? 

Por que algumas pessoas eram tão 

vulneráveis? O que pode ser feito para 

reduzir riscos? Como podemos reconstruir 

melhor que antes? 

 

As lições seguintes podem funcionar como um 

roteiro para sua próxima matéria sobre 

desastres. 
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Tsunami do Oceano Índico – 

2004 

Tsunamis não são tão raros, mas nem sempre são tão destrutivos 

como o do Oceano índico em 2004. Ele foi o mais devastador de 

todos os tempos, com registro de 230.000 perdas humanas.  

 

 

 

Tsunami do Oceano Índico 
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No dia 26 de dezembro de 2004, um terremoto oceânico de magnitude 9.3 na 

escala Richter, com epicentro no Oceano Índico, costa norte de Sumatra, 

Indonésia, resultou em um tsunami com ondas de mais de 30 metros de altura. 

As mortes decorrentes do terremoto e tsunami são estimadas entre 230.000 e 

310.000, em mais de 12 países, afetando particularmente Sri Lanka, sul da 

Índia, Tailândia, Indonésia, Somália, Mianmar, Malásia e Maldivas. Entre os 

mortos, pelo menos 9000 turistas estrangeiros de 39 diferentes países. A 

Suécia foi o país europeu mais atingido, com 500 cidadãos mortos ou 

desaparecidos. O tsunami foi uma das maneiras mais dramáticas de relembrar 

que raramente o impacto de um desastre se limita à sua localização inicial.  

 

Por que tantas pessoas foram afetadas? 

Não havia no local um sistema efetivo de alerta e alarme 

A dimensão d o tsunami de 26 de dezembro de 2004, e o horror por ele causado, abalaram todo o 

mundo, fazendo com que enxergássemos que se sistemas de alerta e alarme estivessem instalados 

na região, milhares de vidas poderiam ter sido salvas. Apesar do Centro de Alerta de Tsunamis do 

Pacífico ter sido fundado em 1949, até 2005 não havia um sistema de alerta e alarme para o 

Oceano Pacífico. 

 

Como um desastre como esse pode ser prevenido ou reduzido no futuro? 

Cuidadosos planos de ocupação do solo para áreas costeiras podem minimizar riscos. 

Aproximadamente três bilhões de pessoas, ou quase metade da população mundial, vive em zonas 

costeiras, as quais em muitos casos são áreas propensas a ameaças naturais – especialmente 

ciclones tropicais, inundações, tempestades e tsunamis. Para muitos, o mar é uma fonte de renda, 

como para vilas de pescadores ribeirinhos. Governantes e autoridades locais precisam implantar 

planos de urbanização e de uso do solo com perspectiva de longo prazo para garantir que os riscos 

de desastres sejam minimizados. 

 

 



Um guia para a cobertura jornalística em Redução de Riscos de Desastres 
 

 

99 
 

 
 
 

Programas públicos de informação e educação são essenciais para proteger pessoas e bens 

materiais. 

Na Tailândia, mais de 1800 vidas foram salvas porque um líder tribal reconheceu o perigo iminente 

quando o mar de repente secou e retraiu-se, decidindo evacuar sua população até as colinas. 

Cerca de 100 turistas devem suas vidas a uma menina inglesa de 10 anos que os alertou para fugir 

em busca de um local seguro momentos antes do tsunami engolir a praia. A garota reconheceu os 

sinais após aprender sobre tsunamis em suas aulas de geografia. O tsunami de 2004 chamou à 

atenção para os riscos que outras regiões enfrentam por não possuir sistemas de alerta e alarme 

regionais para tsunamis, como a região do Caribe e países ao longo da costa mediterrânea.  

 

Desenvolver e respeitar diretrizes e códigos apropriados de construção civil pode minimizar a 

exposição aos riscos. 

A construção de residências e hotéis em áreas costeiras vulneráveis ao longo do Oceano Índico 

significou o tragamento de milhares de pessoas pelo enorme tsunami enquanto tomavam sol ou 

dormiam em seus hotéis. Regulamentos para gerenciar a construção de novos prédios próximos a 

linha costeira e o desenvolvimento de prédios de vários andares que oferecem refúgio nos pisos 

superiores sãos exemplos do que poderia significar a minimização de perdas humanas em 

tsunamis futuros.  

 

Países podem trabalhar juntos em tempos de prevenção, bem como quando um desastre 

acontece. 

Houve muitos casos de países da região do Oceano Índico que rapidamente forneceram ajuda aos 

países vizinhos afetados. Mas os países podem cooperar entre si também em tempos de 

prevenção, antes que os desastres aconteçam, como por exemplo, na implantação de sistemas de 

alerta e alarme e nos planos de preparação e resposta, em complemento às ações necessárias em 

nível nacional e local.    



Um guia para a cobertura jornalística em Redução de Riscos de Desastres 
 

 

100 
 

 
 
 

A redução de riscos depende de uma relação próxima entre as comunidades científicas e 

técnicas, as autoridades públicas e as organizações de base comunitária. 

O desastre demonstrou a importância da interação sólida e da comunicação entre atores técnicos 

e políticos. É preciso estreitar o elo entre instituições científicas e técnicas, autoridades nacionais e 

locais, e líderes comunitários para construir conhecimento e evitar futuras perdas humanas, 

econômicas e sociais decorrentes dos desastres.  
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Monte Pinatubo, Filipinas - 

1991 

Depois de mais de 500 anos de inatividade, o Monte Pinatubo na 

ilha de Luzon, Filipinas, entrou em erupção em junho de 1991, 

produzindo uma das maiores e mais violentas erupções do século 

XX. A erupção de Pinatubo foi dez vezes maior que a erupção do 

Monte Saint Helens em 1980, matando mais de 700 pessoas e 

deixando desabrigadas outras 200.000. 
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No auge da erupção as cinzas alcançaram 30 km de altura. As nuvens de cinzas 

vindas do vulcão cobriram uma área de 125.000 km2, deixando a maior parte 

de Luzon na escuridão. As cinzas, os depósitos sedimentares e a lama 

destruíram grande parte da área em volta do vulcão. Milhares de casas foram 

demolidas pela erupção.  

 

Por que tantas pessoas foram afetadas? 

Em março, uma sucessão de tremores a noroeste do vulcão marcou os primeiros sinais de perigo, 

fazendo com que cientistas iniciassem o monitoramento da montanha. As pessoas começaram a 

deixar a área voluntariamente. Em abril, as autoridades evacuaram moradores de uma área de 10 

km, depois de 20 km e em junho 40 km, quando as erupções iniciaram. Ao todo, 60.000 pessoas 

foram retiradas numa área de 30 km. Muitas das mortes ocorreram por desabamentos de 

telhados. Dez bilhões de toneladas de magma foram expulsos da montanha e grossas camadas de 

cinzas foram espalhadas em mais de 125.000 km2.  O peso das cinzas foi ampliado pela forte chuva 

provocada por um tufão que se aproximava da região ao mesmo tempo, provocando a morte de 

centenas de pessoas. Na sequência outras centenas de pessoas morreram porque não puderam 

receber tratamento hospitalar, uma vez que diversas unidades de saúdes foram destruídas.  

 

Como um desastre como esse pode ser prevenido ou reduzido no futuro? 

Monitoramento e sistemas de alerta e alarme salvam vidas. 

O Philippine Institute of Volcanology and Seismology (instituto Filipino de vulcanologia e 

sismologia) divulgou uma séria de alertas indicando a possibilidade de uma grande erupção duas 

semanas antes. Esses alertas e o monitoramento contínuo permitiram uma evacuação organizada 

de mais de 250.000 pessoas. Ter um sistema de monitoramento em funcionamento, que permita 

observar as mudanças das condições de um vulcão é fundamental para prever erupções e   
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providenciar evacuações. A redução de riscos vulcânicos demonstra a importância da forte 

interação e comunicação entre instituições científicas e técnicas, autoridades nacionais e locais e 

lideranças comunitárias. Programas de informação pública e de educação são também 

fundamentais. As pessoas que residem nas proximidades de vulcões precisam ser informadas 

sobre os riscos e educadas para como responder a mensagens de alerta e alarme em tempo de 

evacuação.  

 

Mapeamentos de risco são essenciais para identificar ameaças e vulnerabilidades. 

Conhecer a potencialidade das áreas de risco e identificar as populações vulneráveis é essencial 

para alertar e evacuar pessoas rapidamente. O planejamento de uso e ocupação do solo pode 

minimizar o impacto de uma erupção. Os riscos provocados por vulcões são substancialmente 

reduzidos se o desenvolvimento urbano foi limitado em áreas de risco. Solos vulcânicos são muito 

férteis e por isso, muitas vezes é difícil evitar que pessoas instalem-se em suas proximidades, 

fazendo com que seja ainda mais importante a preparação para evacuação em áreas onde há 

ocupação urbana. 

 

Programas de orientação específicos para esses riscos de desastres e construções que levam em 

conta tais informações podem minimizar riscos. 

Muitas pessoas morrer porque telhados desabam pelo peso da cinza acumulada e úmida. 

Materiais de construção mais resistentes podem evitar o colapso de telhados.  

 

Hospitais e serviços de saúde são serviços essenciais e sua infraestrutura deve ser protegida 

contra desastres, empenhando esforços para que mantenham acessibilidade.  

Serviços de saúde danificados em áreas vulcânicas podem causar muitas mortes se as pessoas não 

puderem ser assistidas quando o cuidado médico é mais necessário. A mídia e os serviços de 

telecomunicações têm um crucial papel a desempenhar na redução de riscos de desastres; 

sistemas de telefonia fixa e celular, televisão, rádio, jornais e internet são ferramentas essenciais 

para comunicar o perigo e informar as pessoas sobre ameaças, riscos e vulnerabilidades. 
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Furacão Katrina, Estados 

Unidos - 2005 

O furacão Katrina atingiu a costa do golfo dos Estados Unidos no 

dia 29 de agosto de 2005, deixando mais de 1800 mortos, 

danificando mais de 215.000 casas e custando US$ 130 bilhões 

em danos. A tempestade pressionou as barreiras contra 

inundações de Nova Orleans de maneira que o sistema não 

suportou, inundando 75% da cidade histórica, onde velhos e 

inadequados diques de proteção falharam horas depois que o 

furacão atingiu o local. 
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Por que tantas pessoas foram afetadas? 

Apesar das ordens voluntárias e mandatórias de evacuação terem sido emitidas antes do impacto 

do Katrina, e 80% da população de 1,3 milhões de pessoas em Nova Orleans tenha se retirado do 

local, muitos permaneceram em risco porque o transporte público foi desativado. Cuidadores e 

enfermeiras domésticas ficaram sem condições de evacuar seus pacientes.   

 

Como um desastre como esse pode ser prevenido ou reduzido no futuro? 

Sistemas de alerta e alarme só são efetivos se os cidadãos souberem o que fazer depois de 

acionados. 

Apesar dos avisos de evacuação obrigatória em toda a cidade, muitas pessoas ainda se recusavam 

ou não sabiam o que fazer para se retirar do local. Não compreendiam a urgência do aviso ou não 

possuíam meios financeiros ou físicos para a evacuação. Muitos estavam também receosos de que 

pudessem ocorrer saques. Governantes locais têm um papel importante na garantia da segurança 

de seus cidadãos.  

 

Programas públicos de informação e educação são essenciais para proteger pessoas e bens 

materiais quando os desastres ocorrem. 

As pessoas necessitam ser preparadas por meio de simulados de evacuação para responder às 

mensagens de alerta e alarme. Os abrigos devem ser identificados e o transporte público deve 

estar preparado e operante para que as pessoas saiam de suas casas antes que um ciclone atinja 

uma região. A preparação pode salvar vidas e ajudar na evacuação de grupos mais vulneráveis, 

como crianças, mulheres grávidas, idosos e pessoas com deficiências. 

 

Investimentos prévios em redução de riscos de desastres poderiam ter salvado vidas e dinheiro. 

Se o governo local tivesse investido no aprimoramento de diques e em melhores sistemas de 

proteção contra chuvas, perdas econômicas poderiam ter sido reduzidas e vidas poderiam ter sido 

salvas. Em um relatório de junho de 2006 sobre o desastre, engenheiros do exército americano 

(US Army Corps of Engineers), que construíram os diques, admitiram que as especificações do  
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projeto possuíam falhas, partes incompletas e baixos padrões de construção para diques e 

barragens, o que contribuiu para os danos causados pelo furacão Katrina. Outro relatório, 

produzido pela sociedade americana de engenheiros civis (American Society of Civil Engineers) em 

julho de 2007 também admitiu que dois terços das inundações na cidade poderiam ter sido 

evitadas se os diques tivessem funcionado.  

 

O furacão Katrina demonstrou a necessidade de uma interação melhor entre atores políticos e 

técnicos.  

Cientistas avisaram sobre o colapso das defesas, barragens e diques, mas suas falas não foram 

ouvidas. A redução de risco depende de uma interação muito próxima entre as comunidades 

técnica e científica, as autoridades públicas, e as organizações comunitárias de base. O 

gerenciamento durante e depois do furacão também demonstrou a ausência de coordenação 

entre as autoridades oficiais da cidade, do estado e da nação.  

 

Escolas, hospitais, pontes, aeroportos e estradas precisam funcionar durante e depois de um 

desastre. 

Hospitais, escolas e outros serviços públicos e de infraestrutura essenciais foram invadidos pelas 

águas e não haviam retomado suas operações até meses depois do desastre. A maior parte das 

estradas, dentro e fora da cidade, ficou danificada.  

 

Os desastres têm consequências de longo prazo na vida das pessoas. 

Depois do furacão muitas pessoas estavam desabrigadas e nunca retornariam para suas casas. O 

Katrina obrigou mais de um milhão de pessoas a se realocar da costa central do golfo para algum 

outro local nos Estados Unidos. No final de janeiro de 2006, cerca de 200.000 pessoas estavam 

morando novamente em Nova Orleans, menos da metade da população anterior ao desastre.  
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O papel da mídia durante o Katrina foi fundamental, com repórteres envolvendo-se na gestão 

de crises. 

Em função do colapso nos sistemas de telefonia, repórteres, radioamadores, e operadores de 

radiodifusão tornaram-se, em alguns casos, o único contato entre populações isoladas e 

autoridades. O Times-Picayune, um jornal local de Nova Orleans, perdeu sua tiragem de jornais, 

mas concentrou toda sua cobertura em seu site, o qual se tornou uma fonte de informação vital 

para as operações de resgate. A mídia também desempenhou um importante papel nos primeiros 

alertas, e posteriormente nas análises sobre as causas do desastre. 
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Terremoto da Caxemira, 

Paquistão - 2005 

O terremoto da Caxemira em 2005 (também conhecido como 

terremoto do Sul da Ásia) foi o principal terremoto com epicentro 

na Caxemira – região administrada pelo Paquistão – e na NWFP, 

Província Paquistanesa da Fronteira Noroeste; afetando também 

partes da Índia. 

 

 

Foto: Evan Schneider Mansehra, Nações Unidas, Paquistão.  
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O terremoto ocorreu às 8h52 no horário paquistanês no dia 8 de outubro de 

2005, e registrou uma marca de 7.6 na escala Richter, magnitude similar ao 

terremoto de São Francisco, em 1906 e ao terremoto de Gujarat, em 2001. De 

acordo com o CRED 73.338 pessoas morreram, 128.309 ficaram feridas, e mais 

de 3,5 milhões foram afetadas pelo terremoto, que causou um total de US$ 5,2 

bilhões de danos e prejuízos.  

 

Por que tantas pessoas foram afetadas? 

A maior parte dos abalos ocorreu no Paquistão, e a maioria das vítimas sofreu pelo colapso das 

construções. O terremoto destruiu mais de 7500 escolas. Aproximadamente 17.000 crianças 

morreram pela queda de escombros enquanto estudavam, e – porque foi durante o Ramadan, 

mês de jejum para o Islã – muitas pessoas dormiam após a refeição antes do amanhecer, ou não 

receberam os alertas. Muitos hospitais ficaram destruídos, e muitas mortes ocorreram pela falta 

de atendimento.  O terremoto provocou deslizamentos de terra, soterrando ou danificando 

estradas em muitas áreas dentro de NWFP e Caxemira. Muitas estradas ficaram bloqueadas em 

diversos pontos, isolando populações e dificultando os esforços de resgate.  

 

Como um desastre como esse pode ser prevenido ou reduzido no futuro? 

Desenvolver e utilizar diretrizes e códigos apropriados para construção civil pode minimizar a 

exposição aos riscos.  

A existência de planejamentos para uso e ocupação do solo e a aplicação de regulamentos para 

construção civil poderia ter prevenido o colapso de muitas construções e assim, ter salvado 

inúmeras vidas. Uma avaliação dos edifícios danificados em Muzaffarabad e seus arredores, 

realizada pelo centro de engenharia sísmica de uma universidade de Peshawar (Earthquake 

Engineering Center of the University of Engineering and Technology) mostrou que cerca de 60% 

das construções de alvenaria em áreas urbanas não foi reforçada com blocos de concreto sólido, o 

que ocasionou a maior parte de mortes e ferimentos.  
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Um plano de gestão de desastres implantado com antecedência à ocorrência de desastres pode 

salvar vidas. 

Todo país vulnerável a desastres deve ter um gerenciamento de desastres permanente, que 

contemple suas capacidades e recursos. Desde o terremoto de 2005, o Paquistão criou a Agência 

Nacional de Gerenciamento de Desastres, responsável por diversas ações para melhor preparar 

suas populações vulneráveis a riscos de abalos sísmicos. O terremoto afetou muitas áreas 

montanhosas remotas e de difícil acesso. O terreno acidentado e a altitude tornaram as operações 

de resgate mais difíceis. O mapeamento de riscos sísmicos deve integrar o planejamento de uso e 

ocupação do solo, o que inclui regulamentos operacionais adequados.  

 

Escolas, hospitais e infraestrutura, como pontes, devem ser protegidos em áreas de risco de 

terremotos.  

Depois de um desastre é fundamental garantir a continuidade de serviços básicos como 

atendimentos de saúde, educação, transporte, saneamento básico e energia. A educação pode 

salvar vidas. Muitas crianças poderiam ter sido salvas se tivessem recebido alguma capacitação 

sobre terremotos em suas escolas. Existem algumas regras básicas para salvar vidas, como a 

evacuação ou a busca por proteção embaixo de mesas. 

 

Prédios de patrimônio histórico deveriam ser mais bem protegidos contra terremotos.  

Na Caxemira indiana, o principal minarete do santuário de Hazratbal – onde se acredita haver uma 

relíquia do profeta Maomé – foi danificado. O forte Moti Mahal de 200 anos localizado no distrito 

de Poonch, na Caxemira, também foi completamente destruído.  

 

Investir em prevenção de desastres antes que eles ocorram é a melhor solução.  

Depois de uma avaliação preliminar de danos e necessidades, lançada em 12 de novembro de 

2005, o Banco de Desenvolvimento Asiático (ADB) e o Banco Mundial estimaram que o Paquistão 

precisava de aproximadamente US$ 5,2 bilhões para implantar estratégias de resposta, 

recuperação e reconstrução.  
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4. Informações 

úteis sobre 

ameaças naturais 



Um guia para a cobertura jornalística em Redução de Riscos de Desastres 
 

 

112 
 

 
 
 

Avalanches 

Milhares de avalanches ocorrem todos os anos, levando à morte 

uma média de 500 pessoas em todo o mundo.  
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Países alpinos são os mais propensos à ocorrência de avalanches. Nos últimos dez anos, a França 

tornou-se a recordista em fatalidades provocadas por avalanches, seguida pela Áustria (18%), 

Estados Unidos (17%), Suíça (16%), Alemanha e Noruega (ambas com 2%). As avalanches nem 

sempre podem ser previstas, mas estão associadas às condições de tempo que podem ser 

consultadas com antecedência. A maioria dos acidentes ocorre hoje porque as pessoas ignoram os 

avisos. 95% dos incidentes por avalanche envolvem esquiadores.  

 

Descrição geral 

Avalanches ocorrem quando grandes blocos de neve se quebram e se soltam de uma montanha, 

despedaçando-se como vidro na corrida montanha abaixo. Esse movimento de massa pode chegar 

a velocidade de 130 km/h em cinco segundos. As avalanches de inverno tornam-se um grande 

perigo quando a gradiente é mais íngreme que 220, e sempre que a profundidade da neve recém 

caída é maior que 75 cm. (90% das avalanches ocorrem durante tempestades de neve).  A neve 

que vem das avalanches é precedida por uma onda de ar forte o suficiente para achatar florestas e 

desmantelar edifícios, e os redemoinhos que se formam dentro das avalanches chegam a 300 

km/h. Avalanches com tempestades de neve arrancam e levam consigo árvores e pedras, o que 

aumenta o seu potencial destrutivo.  

 

Fatores de risco 

Uma rápida mudança em qualquer um dos fatores de risco – tempo, neve e terreno – pode 

desencadear uma avalanche e criar as condições para um risco tanto baixo, como moderado ou 

alto. As mudanças climáticas serão o principal fator de risco no futuro, uma vez que a mudança de 

temperatura pode levar a avalanches. Os fatores de risco aumentam nas temporadas, com os 

amantes dos esportes de inverno que lotam as estações de esqui e ocupam áreas de risco.  

 

Áreas vulneráveis 

As áreas tornam-se cada vez mais vulneráveis porque as pessoas ocupam áreas de potencial de 

avalanche; porque vivem em vilas rurais montanhosas sem sistemas de alerta e alarme; e porque 

os assentamentos humanos não possuem cobertura florestal; além de turistas e esquiadores que 

não possuem informação e conhecimento sobre riscos de avalanche.  
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Medidas de redução de riscos de desastres 

 Não construir casas, estradas ou outras obras de infraestrutura (estações de esqui, hotéis, 

escolas, hospitais, etc.) em áreas com risco de avalanche.  

 Implantar um sistema de alerta e alarme vinculado a um serviço nacional de avisos de 

avalanche que receba informações periodicamente sobre todas as situações de risco. 

 Prover informações sobre os riscos e os impactos de avalanches para serviços de 

informação a turistas. 

 Estudar, planejar e executar técnicas adequadas sempre que necessário. 

 Garantir que proteções naturais, como plantio de árvores e florestas, sejam preservadas.  

 Manter códigos de construção civil e garantir utilização de material adequado para o 

reforço da resiliência.  

 Manter programas de sensibilização, educação e formação de pessoas, incluindo 

residentes, turistas e frequentadores de escolas de esqui, sobre o que fazer antes, durante 

e depois de uma avalanche.  

 

 
  

 

Links Úteis 

 Avalanche Center – www.avalanche-center.org/News (centro de avalanches)  

 Emergency Events Database (EM-DAT) – www.em-dat.net (banco de dados de 

desastres) 

 Ifyouski.com – www.ifyouski.com/Avalanche/Types (se você esquia) 

 Natural Disasters Website – www.naturaldisasters.ednet.ns.ca/avalanche.html 

(desastres naturais)  

 National Snow and Ice Data Center – http://nsidc.org/snow/avalanche/ (banco de 

dados de neve e gelo) 

 Oracle ThinkQuest: Natural Disasters – 

http://library.thinkquest.org/03oct/00477/NatDisasterPages/ (fundação educacional) 

 Swiss Federal Institute for Forest, Snow and Landscape Research – 

www.slf.ch/english_EN  (instituto suíço de pesquisas em floresta, neve e paisagem) 

http://www.avalanche-center.org/News
http://www.em-dat.net/
http://www.ifyouski.com/Avalanche/Types
http://www.naturaldisasters.ednet.ns.ca/avalanche.html
http://nsidc.org/snow/avalanche/
http://library.thinkquest.org/03oct/00477/NatDisasterPages/
http://www.slf.ch/english_EN
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Secas e Estiagens 

As secas e estiagens são uma ameaça natural relacionada ao clico 

da água, podendo afetar uma imensa região durante meses ou 

anos. Os fenômenos têm um impacto bastante significante na 

economia de um país ou região, particularmente na produção 

alimentar.  
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Desde 1980 mais de 558.000 pessoas morreram e mais de 1,6 bilhão de pessoas foram afetadas 

por secas ou estiagens. A expectativa é que as vulnerabilidades a seca e a estiagem cresçam 

principalmente à medida que cresçam também a população dessas áreas, a degradação 

ambiental, e as pressões para desenvolvimento.  

 

Descrição geral 

A seca e a estiagem geralmente referem-se a um período prolongado de chuvas abaixo do normal. 

Apesar do que se considera “normal” variar de região para região, a seca e a estiagem 

caracterizam-se como eventos recorrentes em quase todas as regiões climáticas no mundo. Os 

efeitos variam muito, a depender da agricultura, dos aspectos urbanos e das necessidades de água 

de cada ambiente. Há quatro maneiras diferentes para se definir a seca ou estiagem: 

 Para a meteorologia – é uma medida de precipitação a partir de uma medida padrão; 

devido às diferenças climáticas, o que se considera como seca em um local, pode não ser 

considerado em outro.   

 Para a agricultura – refere-se a uma situação em que a umidade do solo não satisfaz as 

necessidades de uma cultura em particular.  

 Para a hidrologia – ocorre quando a abastecimento de água no solo e subsolo estão abaixo 

do normal.  

 Para a sócioeconomia – refere-se ao momento em que a escassez física de água começa a 

afetar as pessoas.  

 

Fatores de risco 

Os riscos de seca e estiagem não estão associados apenas à falta ou escassez de chuva, mas 

também a pobreza e vulnerabilidade rural, mau gerenciamento da água e do solo, governos 

deficientes ou mal estruturados, e mudanças climáticas. As mudanças climáticas irão contribuir 

para a diminuição das chuvas e consequente desertificação.  

 

Áreas vulneráveis  

Em seu relatório Climate Change 2007: Impacts, Adaptation and Vulnerability, (Mudanças 

Climáticas 2007: Impactos, Adaptação e Vulnerabilidade), o IPCC confirma o aquecimento da  
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atmosfera, uma tendência que impactará na frequência e severidade de algumas ameaças 

naturais, como a seca ou estiagem. Na região africana de Sahel, por exemplo, condições quentes e 

secas levaram a redução do crescimento sazonal com efeitos prejudiciais para agricultura. Na 

África Austral (parte sul do continente) longas temporadas de tempo seco e chuvas incertas estão 

levando a medidas de adaptação (IPCC). Pequenos proprietários rurais, entre os mais pobres, cujas 

fontes de renda dependem da agricultura de subsistência compõem o grupo social mais exposto e 

vulnerável à seca. A seca ou a estiagem raramente, ou unicamente, são responsáveis pelos 

conflitos locais, mas podem contribuir para o conflito por meios de subsistência aumentando a 

competição por recursos já escassos e exacerbando as tensões étnicas normalmente devido à 

migração.  

 

Medidas de redução de riscos de desastres  

A exposição à seca e estiagem varia regionalmente e ao longo do tempo, e há muito pouco, se há 

algo, que possa ser feito para evitar a sua ocorrência. Entretanto, é criticamente importante para 

os cientistas compreender e comunicar a probabilidade de secas e estiagens, suas intensidade e 

duração. Os elementos para um quadro de ação em redução de riscos de seca e estiagem podem 

ser sumarizados em quatro áreas principais: 

 As políticas públicas e os governantes são elementos essenciais para o gerenciamento do 

risco de secas e estiagens, o que significa compromisso político. 

 A identificação dos riscos de seca e estiagem, as avaliações de impacto, e os sistemas de 

alerta e alarme, incluem o monitoramento e análise de ameaças; a análise de 

vulnerabilidades e capacidades; as avaliações dos possíveis impactos e o desenvolvimento 

de sistemas de comunicação para alerta e alarme.  

 Os programas públicos de informação e gestão do conhecimento criam a base para uma 

cultura de redução de risco e para a construção de comunidades resilientes.  

 A efetiva mitigação da seca e estiagem e as medidas de preparação devem transbordar as 

políticas para práticas de redução do potencial negativo dos efeitos da seca.  

Todos esses elementos necessitam de um forte compromisso político, participação comunitária e 

consideração das realidades locais e conhecimentos indígenas.  
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Dimensionando a seca e a estiagem 

A Organização Mundial de Meteorologia (OMM) adotou recentemente o índice de precipitação 

padrão (SPI – Standardized Precipitation Index) como uma referência global de medida 

meteorológica para secas e estiagens. O SPI é um índice de cálculo poderoso, flexível e simples 

baseado em dados de chuvas, que pode identificar períodos ou ciclos de tempo seco ou úmido.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Links Úteis 

 Global Assessment Report – www.preventionweb.net/english/hyogo/gar/2011 

(relatório de avaliação global) 

 National Drought Mitigation Center – www.drought.unl.edu (centro de mitigação para 

a seca e estiagem) 

 NOAA Drought Information Center – www.drought.noaa.gov (centro de informação 

sobre seca e estiagem) 

 US Drought Monitor – www.drought.unl.edu/dm/monitor.html (órgão de 

monitoramento) 

http://www.preventionweb.net/english/hyogo/gar/2011
http://www.drought.unl.edu/
http://www.drought.noaa.gov/
http://www.drought.unl.edu/dm/monitor.html
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Terremotos 

Terremotos são ameaças naturais que causam mais mortes a 

cada evento. De acordo com o CRED, entre 1988 e 2007, mais de 

495.000 pessoas morreram em terremotos e aproximadamente 3 

milhões de pessoas vivem em regiões propensas a abalos 

sísmicos.  

 

 

 Foto: Evan Schneider, Nações Unidas, Ying Xiu Township, China, 24 de maio de 2008.  
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Geofísicos podem identificar locais onde terremotos certamente irão ocorrer, mas ninguém poder 

prever quando um terremoto irá acontecer, ou sua severidade.  

 

Descrição Geral 

A superfície da Terra é formada por 15 placas tectônicas, todas em movimento e qualquer uma 

pode gerar um terremoto. Cerca de 90% dos terremotos mais destrutivos são de origem tectônica, 

3% de origem vulcânica e o restante causado por colapsos subterrâneos. Sismólogos registram 

mais de 30.000 tremores por ano, sendo a maioria de baixa magnitude e alguns dos grandes 

abalos ocorrem em áreas remotas ou próximas a comunidades já bem preparadas, causando 

poucos prejuízos.  

 

Fatores de Risco 

Muitos fatores agravam os riscos de terremotos, incluindo: 

 Densidade populacional – à medida que mais pessoas ocupam áreas propensas a 

terremotos, ficam mais expostas aos riscos sísmicos. Oito entre as dez cidades mais 

populosas no mundo são vulneráveis a terremotos e estão localizadas em países em 

desenvolvimento. A maior parte dos terremotos em todo o mundo ocorre nas 

proximidades da orla do Pacífico e muitos deles na Ásia onde vivem dois terços da 

população mundial.  

 Construções sem projetos de engenharia – ocupações irregulares normalmente possuem 

construções precárias e sem projetos de engenharia que não têm condições de resistir a 

força dos abalos sísmicos e tampouco as pessoas às estruturas colapsadas, levando-as à 

morte.  

 Pobreza – a pobreza faz com que as pessoas vivam em aglomerados, em habitações 

improvisadas e em locais inseguros. Os terremotos ferem os pobres, muito mais que os 

ricos, pois o conhecimento e os altos padrões de construção podem salvar vidas, enquanto 

que a ignorância e a corrupção as destroem.  

 

Áreas vulneráveis 

Concentram-se em centros urbanos localizados em zonas de terremotos, onde as populações 

habitam prédios antigos e sem projetos de construção civil adequados, com uma alta taxa de 

ocupação em áreas de risco de terremotos.  

  



Um guia para a cobertura jornalística em Redução de Riscos de Desastres 
 

 

121 
 

 
 
 

Medidas de redução de riscos de desastres 

 Integrar o planejamento de uso e ocupação do solo aos riscos sísmicos e às estratégias de 

desenvolvimento urbano em áreas de riscos de terremotos.  

 Garantir o emprego de códigos de construção civil e empregá-los com rigidez em áreas de 

alta ocupação (hospitais, escolas, moradias e fábricas) para prevenir que construções 

sejam completamente destruídas por terremotos, e garantir a continuidade de serviços 

básicos (saúde, educação, transporte, fornecimento de energia, água, esgoto, etc.) depois 

de um terremoto.  

 Possuir um sistema de alerta e alarme para, ao menos, interromper o fornecimento de gás 

e eletricidade e assim reduzir o risco de incêndios logo após um terremoto. Em Kobe, no 

Japão, em 1995, muitas pessoas morreram em incêndios decorrentes de terremotos.  

  Ampliar o conhecimento e investir em campanhas educativas por meio de treinamentos e 

programas de preparação em escolas e em espaços de educação informal, enfatizando a 

importância de se edificar construções seguras.  

 

 

Escala Richter 

O sistema de classificação utilizado para dimensionar a magnitude dos terremotos é chamado de 

Escala Richter. Desenvolvida por Charles Richter em 1935 indica a energia liberada por um 

terremoto. Outro sistema de classificação, a Escala de Mercalli Modificada mede a intensidade 

sísmica. A magnitude de um terremoto é uma medida de valor do tamanho do terremoto. A 

intensidade de um terremoto é uma medida do abalo criado pelo evento; esse valor varia de 

acordo com sua localização.  
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Categorias da Escala Richter 

 

< que 3,5 Geralmente não sentido, mas registrado. 

De 3,5 a 5,5 Sentido, mas raramente com danos decorrentes. 

< que 6,0 Causa danos leves a prédios bem construídos, e danos severos a 
construções precárias. 

De 6,1 a 6,9 Causa danos em áreas desabitadas numa extensão de 100 km. 

De 7,0 a 7,9  Terremoto grande, causando sérios danos em uma área muito ampla. 

> que 8,0 Terremoto severo, causando danos numa extensão de centenas de 
quilômetros para além do epicentro. 

> que 9,0 Terremoto raro, causando sérios danos em uma extensão de mais de 
1.000 km. 

Fonte: USGS 

 

 

 

  
 

Links Úteis 

 Earthquakes and Megacities Initiative – www.emi-megacities.org/home (terremotos e 

grandes cidades) 

 Emergency Events Database (EM-DAT) – www.em-dat.net (banco de dados de 

desastres) 

 PreventionWeb – www.preventionweb.net/english/hazards/earthquake (comunidade 

sobre redução de riscos) 

 USGS, Earthquake Hazards Program – http://hearthquake.usgs.gov/learn/faq (ciência 

para um mundo em mudança) 

http://www.emi-megacities.org/home
http://www.em-dat.net/
http://www.preventionweb.net/english/hazards/earthquake
http://hearthquake.usgs.gov/learn/faq
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Inundações 

As inundações afetam mais pessoas que qualquer outro desastre. 

1,5 bilhão de pessoas foram afetadas por inundações na última 

década do século XX. Ao redor do mundo, aproximadamente 200 

milhões de vidas estão ameaçadas, em especial em zonas 

costeiras caracterizadas como áreas de risco de inundações.  
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Descrição Geral 

As inundações são frequentemente o resultado de chuvas pesadas ou continuadas que excedem a 

capacidade de absorção do solo e a capacidade de vazão dos rios, córregos e áreas costeiras. As 

inundações podem também ser desencadeadas por tempestades, tornados, ciclones tropicais, 

monções, derretimento de neve e quebra de barragens. Além disso, o derretimento de geleiras e a 

consequente elevação do nível do mar vão trazer o risco de inundação para regiões antes não 

vulneráveis.  

 

Áreas vulneráveis 

Países em desenvolvimento são os mais vulneráveis e apesar da Ásia situar-se no continente mais 

afetado por inundações, países da África e América Latina são também seriamente afetados. Em 

2008 as inundações afetaram 40 milhões de pessoas na China e 20 milhões na Índia. Nações ricas, 

entretanto, não são imunes às inundações. Em 2002, na Europa, as inundações causaram a morte 

de 100 pessoas, e enchentes na Grã-Bretanha provocaram um prejuízo de US$ 2 bilhões. Os mais 

pobres, com menos possibilidades de adaptar-se, são forçados a viver em áreas de alto risco: 

encostas, várzeas, barrancos ou em aglomerados urbanos e áreas baixas de grandes cidades.  

 

Medidas de redução de riscos de desastres 

 Integrar as avaliações de risco de inundações às estratégias de planejamento urbano, não 

permitir construções em terrenos alagadiços, desenvolver novos regulamentos para 

construção civil que contemplem a resiliência a inundações, e devolver aos rios, várzeas e 

mangues e seus lugares de origem.  

 Garantir aos recifes de corais e aos mangues a sua preservação, que certamente 

contribuem para reduzir a velocidade da invasão da água do mar, a força das ondas e a 

força do vento em tempestades costeiras.  

 Manter sistemas de alerta e alarme em funcionamento, reforçados com frequentes 

exercícios simulados de evacuação.  

 Ter um plano de evacuação para inundações, que inclua o atendimento a idosos, 

deficientes e crianças.  

 Catalisar financiamentos e programas de seguros para proteger bens materiais e meios de 

subsistência, frequentemente destruídos pelas inundações. 
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Links Úteis 

 Association of State Floodplain Managers – www.floods.org (associação de gestores 

para áreas alagadiças) 

 Centre for Research on the Epidemiology of Disasters (CRED) – www.cred.be (centro 

belga de pesquisa em desastres e epidemiologia) 

 Emergency Events Database (EM-DAT) – www.em-dat.net (banco de dados de 

desastres) 

 Global Identification Number – www.glidenumber.net (banco de dados de desastres) 

 UNISDR Guidelines for Reducing Flood Losses – 

http://www.unisdr.org/eng/library/isdr-publication/flood-guidelines/isdr-publication-

floods.htm (documento da ONU para redução de desastres) 

http://www.floods.org/
http://www.cred.be/
http://www.em-dat.net/
http://www.glidenumber.net/
http://www.unisdr.org/eng/library/isdr-publication/flood-guidelines/isdr-publication-floods.htm
http://www.unisdr.org/eng/library/isdr-publication/flood-guidelines/isdr-publication-floods.htm
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Furacões, ciclones e tufões 

Furacões, ciclones e tufões afetam milhões de pessoas todo ano, e 

no futuro tendem a tornarem-se mais severos e frequentes, 

devido às mudanças climáticas. 
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Furacões são normalmente mais destrutivos que inundações e causam danos catastróficos ao 

longo de regiões costeiras e a centenas de quilômetros em direção ao interior, principalmente 

porque são as áreas de maior concentração populacional.  Os furacões Mitch e Katrina estão entre 

os piores furacões na história do Atlântico; o furacão Mitch deixou, em 1998, 11.000 pessoas 

mortas e sérios danos materiais estimados em mais de US$ 6,5 bilhões. Em 2005, o Katrina 

provocou a morte de mais de 1800 pessoas e custou US$ 130 bilhões.  

 

Descrição Geral 

Ciclones, furacões e tufões, apesar dos nomes diferentes, descrevem um mesmo tipo de desastre. 

São referidos como ciclones nos Oceanos Índico e Pacífico Sul, como furacões no Atlântico 

Ocidental e Pacífico Oriental, e como tufões no Pacífico Ocidental. No Caribe, os meses de agosto 

e setembro registram os picos da temporada de furacões, que começa no início de junho e vai até 

o final de novembro. No Pacífico Oriental a temporada tem início em meados de maio e se 

estende até novembro.  

 

Fatores de risco 

Mudanças climáticas, degradação ambiental e crescimento urbano em áreas costeiras estão entre 

os aspectos que mais contribuirão para exposição das populações ao risco de furacões no futuro.  

 

Áreas vulneráveis 

Áreas costeiras são mais propensas a furacões. Os furacões geralmente ocorrem após fortes 

chuvas e tempestades e, em zonas baixas e planas, formam-se como surtos que podem afetar 

dezenas de milhares de pessoas ribeirinhas. China, Bangladesh, Índia e Caribe são os mais afetados 

a cada ano por esse tipo de desastre. As populações que vivem em áreas litorâneas em 

construções frágeis e precárias são as mais vulneráveis aos ventos fortes que causam grandes 

danos à infraestrutura e habitação.  
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Os furacões são medidos de acordo com a escala Saffir-Simposon, que classifica os danos 

provocados por furacões pela velocidade do vento. Os furacões podem causar danos terríveis 

mesmo quando a velocidade do vento não é tão alta.  

 

Categorias de Furacões 

 

Categoria 
Velocidade do 
vento (km/h) 

Efeitos 

1 119 a 153 Sem danos a construções, com alguma inundação costeira. 

2 154 a 177 Alguns danos a telhados, portas e janelas, danos 
consideráveis a vegetação.  

3 178 a 209 Destruição de construções precárias, maior intensidade de 
inundação. 

4 210 a 249 Erosão e inundação em áreas de interior e desabamento de 
telhados.  

5 > que 250 Completa destruição de telhados e destruição de algumas 
construções. Inundações e deslizamentos de terra, com 
usual evacuação de comunidades.  

Fonte: USGS 

 

 

Medidas de redução de riscos de desastres 

 Possuir um sistema de alerta e alarme para proceder com a evacuação de populações. 

Ciclones, furacões e tufões podem ser previstos com vários dias de antecedência e, 

portanto, os sistemas de alerta e alarme são a melhor maneira de proteger as pessoas. 

Esse tipo de tecnologia, entretanto, não terá nenhum efeito se não forem realizados 

regularmente, treinamentos e exercícios simulados de evacuação, para garantir a 

participação comunitária em todo o processo e a consequente resposta imediata.  

 Executar medidas estruturais que resistam ou minimizem o impacto de ventos e 

inundações, e que assim possam reduzir os danos causados por furacões.  
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 Integrar a avaliação de riscos de inundações às estratégias de planejamento urbano.  

 Evitar que a população construa em áreas muito próximas à costa, onde as ondas 

provocadas pelos furacões causam inundações.  

 Edificar prédios à prova de ventos para garantir os abrigos comunitários durante os 

furacões. 

 Utilizar material resistente a inundações, como concreto, cerâmica ou tijolo. 

 Construir diques e barreiras, que podem ajudar a proteger as localidades litorâneas das 

ondas durante as tempestades. 

 Preservar manguezais, árvores e recifes de corais que servem como sistemas naturais de 

drenagem e absorvem grande volume de água. 

 Ampliar o conhecimento das comunidades, sua preparação e prática para evacuação, por 

meio de planos de contingência, incluindo atenção aos idosos, deficientes e crianças.  

 Incorporar aos espaços escolares e aos espaços informais de educação programas 

educativos com foco na minimização dos danos provocados por furacões.  

 

 

  
 

Links Úteis 

 Atlantic Oceanographic & Meteorological Laboratory – 

http://www.aoml.noaa.gov/hrd/tcfaq/tcfaqHED.html (laboratório de meteorologia e 

oceanografia do atlântico)  

 BBC, Nature’s lethal weapons – http://news.bbc.co.uk/2/hi/202344.stm (reportagem 

intitulada: Armas letais da natureza) 

 Federal Emergency Management Agency (FEMA) – 

http://www.fema.gov/hazard/hurricane/hu_about.shtm (agência de gestão de 

emergências) 

 NOAA: Hurricane Preparedness – http://www.nhc.noaa.gov/HAW2/english/intro.shtml 

(preparação para furacões) 

http://www.aoml.noaa.gov/hrd/tcfaq/tcfaqHED.html
http://news.bbc.co.uk/2/hi/202344.stm
http://www.fema.gov/hazard/hurricane/hu_about.shtm
http://www.nhc.noaa.gov/HAW2/english/intro.shtml
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Deslizamentos 

A Ásia é o continente mais afetado por deslizamentos, enquanto 

que as Américas registram o maior número de perdas humanas, e 

a Europa as maiores perdas econômicas com uma média de 

quase US$ 23milhões por ocorrência.  

 

 
  



Um guia para a cobertura jornalística em Redução de Riscos de Desastres 
 

 

131 
 

 
 
 

Os deslizamentos podem alcançar velocidades de mais de 50 km/h, podendo esmagar ou arrastar 

por longas distâncias pessoas, objetos e edifícios. Os deslizamentos não podem ser previstos, mas 

as pessoas que vivem em áreas de risco podem ser alertadas sobre as possibilidades se houver 

sistemas de monitoramento, alerta e alarme que acompanhem as medidas e níveis de chuvas.  

 

Descrição Geral 

Existem cinco tipos principais de movimentos de massa: quedas, tombamentos, rolamentos de 

rochas, corridas de massa e rastejos5. Os tipos mais comuns estão associados à acomodação do 

solo, ao rolamento de rochas, e aos fluxos de lama e detritos, caracterizando-se por serem mais 

destrutivos. Em casos extremos, erosões marinhas ou movimentos de massa e rolamento de 

rochas podem, inclusive, causar tsunamis. Os deslizamentos podem ser decorrentes de causas 

geológicas ou físicas como o derretimento glacial e de geleiras, fortes chuvas e pressão da água, 

terremotos, erupções vulcânicas e sobrecarga de encostas. Os deslizamentos também podem ser 

causados pela ação humana, principalmente em função de construções em encostas instáveis.  

 

Fatores de risco 

O crescimento da população em todo o mundo, a rápida urbanização e a degradação ambiental 

(desmatamento e uso e ocupação do solo irregular) ampliam os riscos de deslizamentos e a 

exposição de cada vez mais pessoas aos perigos do deslizamento. A alta densidade populacional, 

as chuvas pesadas e as mudanças frequentes no uso e ocupação do solo ampliam a instabilidade 

das encostas, tornando as populações vulneráveis.  

 

Áreas vulneráveis 

Áreas urbanas são as mais vulneráveis por conta da concentração populacional. Pessoas que 

residem em encostas instáveis e em terrenos íngremes estão particularmente em risco. As áreas  

 

 

 

                                           
5
 Nota da tradução: segundo o CODAR – Código brasileiro de desastres, ameaças e riscos, a classificação está dividida em: 

escorregamentos e deslizamentos; corridas de massa; rastejos; quedas, tombamentos e ou rolamentos de matacões e ou rochas; 
erosão laminar; erosão linear; erosão fluvial; erosão marinha; subsidência do solo; soterramento de localidades litorâneas por 
dunas de areia. Todos esses tipos integram: desastres naturais relacionados com a geomorfologia, o intemperismo, a erosão e a 
acomodação do solo.  
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que já foram afetadas por deslizamentos, bem como seus arredores, do pé ao topo dos morros, 

são também mais vulneráveis aos deslizamentos. Além disso, são os pobres os grupos mais 

vulneráveis uma vez que, por razões econômicas, são frequentemente levados a ocupar áreas de 

alto risco, como encostas, várzeas e barrancos, e são os que menos possuem condições de se 

adaptar ou responder a um desastre.  

 

Medidas de redução de riscos de desastres 

 Possuir um mapa de risco que identifique as principais ameaças e as áreas vulneráveis.  

 Possuir um sistema de monitoramento que acompanhe e emita alertas quando são 

previstas a ocorrência de deslizamentos.  

 Integrar a avaliação de risco às estratégias de planejamento urbano.  

 Desenvolver novos padrões e regulamentações de construção, com ênfase ao uso de 

materiais de construção que reforcem a infraestrutura das edificações, tornando-as mais 

resilientes.  

 Implantar medidas estruturais como providências práticas de estabilização de encostas, 

refazer a proteção de rios, e reduzir a erosão.  

 Garantir a segurança de cidades, vilas e túneis localizados abaixo de encostas, construindo 

muros de contenção ou outras obras de proteção.  

 Reforçar a proteção de rios com barragens e represas que limitem o fluxo em leitos com 

potencial de fluxos de detritos.  

 Aprimorar sistemas de drenagem, construir túneis e trincheiras que estabilizem as 

encostas.  

 Proteger a cobertura florestal e proibir o corte sem autorização criteriosa.  

 Desenvolver programas educativos sobre os riscos de deslizamentos. 

 Implantar sistemas de monitoramento, alerta e alarme que meçam os níveis de chuva, 

realizando treinamentos e simulados de evacuação que garantam a participação 

comunitária.  

 Ter um plano de contingência em níveis nacional e local para que seja possível proceder 

com a evacuação em tempo, sempre que necessário.  
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Links Úteis 

 Emergency Events Database (EM-DAT) – www.em-dat.net (banco de dados de 

desastres) 

 International Consortium on Landslides (ICL) – www.iclhq.org (consórcio internacional 

de deslizamentos)  

 International Society for Soil Mechanics and Geotechnical Engineering (ISSMGE)  

www.issmge.org/home/page.asp?sid=296&mid=2&PageId=34546 (sociedade 

internacional de engenharia geotécnica e de mecânica do solo) 

 Kyoto University Research Center on Landslides – http://landslide.dpri.kyoto-u.ac.jp/J-

RCL.html – www.fema.gov/hazard/landslide/index.shtm (centro de pesquisas sobre 

deslizamentos, Kyoto, Japão)  

 Prevention Web – www.preventionweb.net/english/hazards/land-slide (comunidade 

sobre redução de riscos) 

 USGS Landslide Hazards Program – http://landslides.usgs.gov/learning/faq (programa 

sobre ameaças de deslizamentos) 

 

http://www.em-dat.net/
http://www.iclhq.org/
http://www.issmge.org/home/page.asp?sid=296&mid=2&PageId=34546
http://landslide.dpri.kyoto-u.ac.jp/J-RCL.html
http://landslide.dpri.kyoto-u.ac.jp/J-RCL.html
http://www.fema.gov/hazard/landslide/index.shtm
http://www.preventionweb.net/english/hazards/land-slide
http://landslides.usgs.gov/learning/faq


Um guia para a cobertura jornalística em Redução de Riscos de Desastres 
 

 

134 
 

 
 
 

Tornados 

Os tornados matam menos de 100 pessoas ao ano, mas podem 

ser bastante destrutivos e causar substanciais perdas econômicas.  
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Os Estados Unidos são o país onde se registra a maior incidência de tornados, com 1000 eventos 

por ano que causam 80 mortes e mais de 1500 feridos. O país concentra 75% dos tornados em 

todo o mundo, seguido por Canadá e Bangladesh (no dia 26 de abril de 1989, um tornado causou a 

morte e 1300 pessoas ao norte de Dacca, em Bangladesh). Austrália, Nova Zelândia, África do Sul, 

Índia, Argentina e Rússia são também países fortemente atingidos por tornados. 

 

Descrição Geral 

Os tornados são funis verticais que fazer o ar circular rapidamente, provocando espirais. Os ventos 

podem atingir 400 km/h e podem limpar tudo ao longo de um percurso de mais de 1 km de 

extensão, com 80 km de comprimento. A maioria dos tornados forma-se com 100 metros; mas 

tornados maiores podem atingir a extensão de um quilômetro, viajando 50 km ou mais. O 

tamanho de um tornando não indica necessariamente o quanto destrutivo ele é. Pequenos 

tornados também podem ser destrutivos. Muitos deles são claramente visíveis durante o dia, em 

que tempestades e nuvens não escurecem o céu. Os tornados podem ter diferentes formatos, 

tamanhos, cores e intensidades.  

 

Fatores de risco 

A ausência de sistemas de alerta e alarme e de programas de preparação ampliam os fatores de 

riso. Entretanto, mesmo quando sistemas de alerta e alarme existem, os registros de mortalidade 

demonstram que idosos e crianças têm menor capacidade de resposta. Populações que vivem em 

palafitas ou habitações temporárias são também mais vulneráveis aos tornados. A taxa de feridos 

graves ocupantes de construções precárias é de 85, 1 a cada 1000, contrastando com a taxa de 3 

para 1000 habitantes de construções de alto padrão construtivo. 

  

Áreas vulneráveis 

A maior parte das áreas vulneráveis em todo o mundo está localizada na América do Norte, em 

particular na região dos Estados Unidos denominada de Grandes Planícies, e no centro-sul do 

Canadá.  A região denominada “Tornado Alley” – que inclui a parte oriental da Dakota do Sul,  
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Nebraska, Kansas, Oklahoma, norte do Texas e leste do Colorado – é a casa do maior e mais 

destrutivo evento desse tipo. Um considerável número de tornados é registrado nas planícies 

europeias, do sul e leste asiático, da Austrália e da América do Sul. Comunidades que vivem em 

construções precárias e frágeis são extremamente vulneráveis. Comunidades pobres, sem 

condições de edificar construções seguras, e que habitam áreas próximas a bases aéreas estão 

particularmente em perigo. Além disso, durante a ocorrência de um tornado, todos que não 

conseguem abrigo, e permanecem em áreas abertas têm grandes chances de perder a vida.  

 

Os 10 tornados com maior número de mortes 
 

Local Ano  Quantidade de mortos 

Bangladesh 1989 1300 

Bangladesh 1969 917 

Estados Unidos 1925 695 

Bangladesh 1973 681 

Bangladesh 1977 623 

Bangladesh 1996 605 

Estados Unidos 1840 317 

Estados Unidos 1896 255 

Índia 1998 150 

Fonte: EM-DAT, OFDA/CRED – banco de dados internacional sobre desastres 

 

Medidas de redução de riscos de desastres 

 Produzir mapas de riscos que identifiquem ameaças e vulnerabilidades. 

 Implantar sistemas de monitoramento que acompanhem as trovoadas com radares e 

recebam relatórios sobre tornados.  

 Implantar um sistema de alerta e alarme, que efetivamente crie uma comunicação com as 

comunidades para emissão de avisos de tornados. 
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 Manter dispensas abastecidas e construir porões em casas e abrigos para proteger 

pessoas. 

 Evitar a ocupação de assentamentos urbanos em áreas de risco. 

 Implantar programas educativos sobre tornados, sobre alerta e alarme e sobre medidas de 

segurança. 

 

A Escala Melhorada de Fujita (Enhanced Fujita Tornado Scale) 

A Escala de Fujita é assim denominada em função do Dr. TT (Ted) Fujita, o primeiro que 

sistematizou os estudos sobre as forças do tornado; que foi substituída pela escalda melhorada de 

Fujita (EF – Enhanced Fujita) em fevereiro de 2007. A escala EF é a que melhor representa as 

pesquisas sobre os danos provocados por tornados, pois alinha de maneira mais próxima os dados 

sobre a velocidade do vendo e os danos decorrentes.  

 

EF-0: 105 a 137 km/h (65-85 mph) – danos menores, com alguns galhos de árvores quebrados. 

EF-1: 138-178 km/h (86-110 mph) – tetos desabam, construções precárias perdem sua 
fundação ou capotam. 

EF-2: 179-218 km/h (111-135 mph) – danos consideráveis, construções precárias são 
destruídas e árvores arrancadas do solo pela raiz. 

EF-3: 219-266 km/h (136-165 mph) – telhados e paredes desabam, trens capotam e carros são 
arrastados.  

EF-4: 267-322 km/h (166-200 mph) – edificações de alto padrão construtivo são afetadas, 
carros são lançados pelo vento e pequenos mísseis se formam.  

EF-5: >322 km/h (>200 mph), - construções perdem suas fundações e são lançadas a distâncias 
consideráveis, automóveis voam a até 100 metros.  

Fonte: FEMA 
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Links Úteis 

 FEMA – www.fema.gov/hazard/tornado/index.shtm (agência de gestão de 

emergências) 

 NOAA US Tornado Climatology – 

http://www.ncdc.noaa.gov/oa/climate/severeweather/tornadoes.html (climatologia e 

tornado) 

 PBS Nova – http://www.pbs.org/wgbh/nova/tornado/country.html (reportagem sobre 

tornado) 

 Prevention Web – http://www.preventionweb.net/english/hazards/tornado 

(comunidade sobre redução de riscos) 

 Storm Prediction Center – www.spc.noaa.gov/faq/tornado (centro de previsão de 

tempestades) 

 Tornado Project – www.tornadoproject.com (projeto Tornado) 

 

http://www.fema.gov/hazard/tornado/index.shtm
http://www.ncdc.noaa.gov/oa/climate/severeweather/tornadoes.html
http://www.pbs.org/wgbh/nova/tornado/country.html
http://www.preventionweb.net/english/hazards/tornado
http://www.spc.noaa.gov/faq/tornado
http://www.tornadoproject.com/
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Tsunamis 

De acordo com a gestão oceânica e atmosférica dos Estados 

Unidos (NOAA - US National Oceanic and Atmospheric 

Administration), a zona do Pacífico é a que mais concentra 

tsunamis, que, entretanto, são formados nos mares do Caribe e 

Mediterrâneo, e nos oceanos Índico e Atlântico.  

 

 

Tsunami do Oceano Índico 

  



Um guia para a cobertura jornalística em Redução de Riscos de Desastres 
 

 

140 
 

 
 
 

Os tsunamis mais destrutivos são gerados por grandes terremotos superficiais com epicentro ou 

falha geológica próxima ou no fundo do oceano. Geralmente, surge de um terremoto de 

magnitude superior a 7.5 na escala Richter, e o recuo da água do mar caracteriza-se como um dos 

primeiros sinais visuais de um tsunami. Especialistas acreditam que após visualizarem o recuo das 

águas, as pessoas têm cerca de 5 minutos para evacuar a área.  

 

Descrição Geral 

A palavra tsunami vem do japonês que significa “porto ou refúgio da onda”. O evento caracteriza-

se por uma série de gigantes e longas ondas oceânicas (dez ou mais) decorrentes de uma alteração 

nos solos submarinos, como um terremoto, um movimento de massa, uma erupção vulcânica ou 

mesmo um meteorito. As ondas ocorrem em séries, entre 10 e 60 minutos, e por isso algumas 

vezes um tsunami pode demorar horas para chegar desde a primeira onda. Algumas vezes é 

possível que o fundo do oceano fique exposto durante o recuo do mar, marcando as longas ondas 

que chegam a mais de 100 km, e o que justifica o intervalo de até uma hora entre uma e outra. 

Além disso, as ondas chegam a cruzar oceanos sem perder força e energia. O tsunami do Oceano 

Índico, por exemplo, viajou cerca de 5000 km até a África, chegando com força suficiente para 

matar pessoas e destruir propriedades inteiras. As dimensões de um tsunami são tão grandes, que 

chegam a unir-se a rios e lagos, ameaçando inclusive populações distantes de áreas litorâneas, 

fazendo com que milhares de pessoas estejam em risco. Apesar de serem relativamente raras, 

violentas erupções vulcânicas também representam um impulso para os tsunamis, podendo 

deslocar um grande volume de água e gerar ondas extremamente destrutivas na área do entorno 

imediato.  

 

Fatores de risco 

Cada vez mais pessoas ocupam áreas litorâneas e áreas propensas a terremotos, edificando suas 

construções sem preocupar-se com a resiliência aos desastres, o que faz com que mais e mais 

pessoas tornem-se vulneráveis aos tsunamis. A destruição do meio ambiente e das barreiras  
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naturais em áreas onde não há planejamento para uso e ocupação do solo são fatores que 

agravam os impactos de um tsunami. Também o desenvolvimento de áreas destinadas ao turismo 

no litoral de regiões que não possuem avaliações de risco para tsunamis amplia a vulnerabilidade 

de todos.  

 

Áreas vulneráveis 

Todas as áreas litorâneas no mundo podem sofrer um tsunami, mas a região o oceano Pacífico – e 

de seus mares próximos – é muito mais vulnerável à ocorrência de grandes, destrutivos e mais 

frequentes tsunamis por conta dos muitos terremotos que ocorrem nas redondezas do Pacífico. A 

verdade é que todas as áreas baixas e costeiras podem ser atingidas por tsunamis. Alguns desses 

eventos podem ser bastante grandes, com ondas chegando a 10 metros ou mais (30 metros em 

casos extremos), e atingindo regiões para além da costa, centenas de metros adentro, 

dependendo da inclinação dos terrenos.  

Comunidades ribeirinhas que vivem até 200 metros da costa e, portanto em áreas baixas, são as 

mais vulneráveis aos impactos diretos das ondas de um tsunami e dos detritos por elas trazidos. 

Também comunidades que vivem em construções de madeira, palha, papelão e todo tipo de 

estrutura sem fundamento apropriado expõem-se ainda mais aos riscos das ondas e das 

inundações decorrentes. Por fim, regiões turísticas e de pescadores que não desenvolvem projetos 

educativos sobre os riscos de tsunamis, estão expondo seus habitantes e visitantes aos sérios 

impactos provocados pelos mesmos.  

 

Medidas de redução de riscos de desastres 

 Compreender o que são os tsunamis, como se desenvolvem e que impactos causam em 

áreas litorâneas. 

 Ter um mapa de risco para tsunamis, incluindo informações claras sobre áreas designadas 

como abrigos ou fora de risco, os quais possam ser acessados imediatamente após o 

acionamento do sistema de alerta e alarme.  

 Ter um sistema de alerta e alarme em funcionamento.  

 Proteger a infraestrutura essencial, como escolas e hospitais, estradas, portos, usinas de 

energia e bancos, tornando-os altamente resistentes.  

 Instalar barreiras e outras proteções que possam ser edificadas ao longo da costa de 

maneira a proteger áreas litorâneas das ondas e tempestades.  
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 Garantir que as barreiras naturais – dunas, manguezais e corais de recife – permaneçam 

protegidas, pois são elas as responsáveis por mitigar os impactos do desastre na costa, 

naturalmente.  

 Manter vivos os conhecimentos e práticas indígenas sobre tsunamis, que podem salvar 

vidas e diminuir dos danos e prejuízos a populações vulneráveis.  

 Manter programas educativos sobre os riscos de tsunamis, destinados a habitantes locais e 

turistas, integrando, sempre que possível, tal conhecimento aos currículos escolares.  

 Garantir que todos saibam da necessidade de procurar áreas altas para proteger-se de 

tsunamis, toda vez que virem o recuo considerável das águas do mar.  

 Manter equipamentos de alarme ao longo de rodovias que possam ser claramente 

identificados, direcionando a população para áreas de interior ou terrenos mais altos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Links Úteis 

 NOAA – http://www.tsunami.noaa.gov (gestão oceânica e atmosférica) 

 http://www.ioc-unesco.org/ (comissão intergovernamental de oceanografia) 

 

Historicamente os tsunamis devastam as cidades litorâneas. O tsunami que destruiu Callao, no 

Peru, por exemplo, deixou praticamente todos os 6000 habitantes mortos, no ano de 1746. 

Hoje, Callao possui uma população de 800.000 habitantes, e o Peru é um dos países que pode 

ser afetado por um tsunami devastador, com ondas que atinjam até 60 metros de altura e 

inundem toda a costa em menos de 15 minutos.  

O Japão é o país vulnerável com o maior PIB (mais de US$ 140 bilhões em 2009) e com a 

segunda maior população (4,5 milhões de pessoas) exposta ao alto risco de tsunamis. 

Relatório de avaliação global, 2011 (Global Assessment Report 2011) 

 

http://www.tsunami.noaa.gov/
http://www.ioc-unesco.org/
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Vulcões 

Existem mais de 1500 vulcões potencialmente ativos em todo o 

mundo e mais de um milhão de bocas de vulcões no fundo do 

mar; além disso, entre 50 e 60 vulcões entram em erupção todo o 

ano.  
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Os vulcões produzem uma grande variedade de ameaças naturais que podem matar e causar 

sérias perdas econômicas. As avalanches geradas por uma grande quantidade de lava vulcânica 

que escorrem para o mar podem desencadear um tsunami. Comparadas a outras ameaças 

naturais, como os terremotos, por exemplo, as erupções vulcânicas geralmente causam menos 

mortes, principalmente porque podem ser previstas e assim, há tempo para evacuação das áreas 

de risco.  

 

Descrição geral 

Um vulcão é uma abertura, ou ruptura, na superfície ou crosta terrestre, por onde saem a altas 

temperaturas rochas derretidas, cinzas e gases advindos do interior do planeta em direção à 

superfície. As erupções vulcânicas podem ser classificadas a partir de um espectro que varia de 

uma atividade silenciosa (efusiva) à violenta; de não explosiva e lenta queda de lavas até erupções 

explosivas que espalham magma e gás pelo ar. A violência de uma erupção é determinada 

principalmente pela quantidade e taxa de efervescência dos gases, e pela viscosidade do magma 

propriamente dito.  

 

Fatores de Riscos 

Apesar do monitoramento da atividade vulcânica ter tido um notável progresso em décadas 

recentes, a vulnerabilidade humana aos vulcões cresce devido à rápida urbanização e à alta 

densidade populacional nos arredores de vulcões e em seus vales. Cerca de 500 milhões de 

pessoas em todo o mundo estão expostas ao risco de vulcões e mais de 60 grandes cidades estão 

localizadas próximas a áreas de vulcões ativos. Os principais vulcões definidos como de alta 

ameaça potencial estão localizados em países em desenvolvimento da região do Circum Pacífico 

(parte da Ásia, América Latina, Caribe e Sudeste do Pacífico).  

 

Áreas de Risco 

Populações que vivem nas proximidades de um vulcão sem monitoramento e sem sistemas de 

alerta e alarme são mais vulneráveis às erupções vulcânicas. Grupos pobres são também os mais  
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vulneráveis uma vez que, menos favorecidos economicamente, são forçados a viver em áreas de 

risco alto como favelas ou em vales próximos a vulcões; piora a situação, o fato de serem os 

menos preparados para reagir aos desastres. Todos que vivem próximos a vulcões poderão ser 

forçados a abandonar suas terras e lares para sempre. Entretanto, mesmo os que vivem distantes 

de vulcões podem ser afetados pelas erupções, cidades inteiras, plantações, áreas industriais, 

sistemas de transporte e redes elétricas podem ser danificadas pela temperatura, pelas cinzas, 

lavas e inundações decorrentes de uma erupção vulcânica.  

 

Medidas de redução de riscos de desastres 

 Ter um mapa de risco que identifique ameaças e vulnerabilidades.  

 Instalar um sistema de monitoramento que acompanhe o comportamento de vulcões, e 

que possa prever a ocorrência de erupções, de maneira a possibilitar evacuações 

antecipadas.  

 Integrar o planejamento de uso e ocupação de solo aos fatores de risco de vulcões: esse 

risco pode ser substancialmente reduzido pela limitação do desenvolvimento de 

infraestrutura em áreas de risco.  

 Garantir que planos de contingência e resposta sejam constantemente atualizados, tanto 

em nível local como nacional, de maneira que seja possível evacuar em tempo toda a 

população em risco.  

 Desenvolver programas educativos para ampliar o conhecimento sobre o risco de vulcões.  

 

As nuvens de cinzas vulcânicas que afetaram a Europa em abril de 2010 causaram um prejuízo 

estimado de US$ 521 milhões, considerando-se apenas a perda de PIB no Reino Unido, e US$ 4,7 

bilhões globalmente. Apesar das erupções vulcânicas sempre terem ocorrido, os impactos de 2010 

trouxeram à tona novas vulnerabilidades. Relatório de Avaliação Global, 2011 (Global Assessment 

Report 2011). 
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Links Úteis 

 European Volcanic Society – http://www.sveurop.org (sociedade europeia de vulcões) 

 Geological Survey of Canada – http://gsc.nrcan.gc.ca (pesquisa geológica do Canadá) 

 IRD – http://www.ifremer.fr/ird (instituto de pesquisa para o desenvolvimento) 

 Island Vulnerability – http://www.islandvulnerability.org (vulnerabilidade em ilhas) 

 Michigan Technological University Volcanoes Page – 

http://www.geo.mtu.edu/volcanoes (universidade de Michigan) 

 USGS – http://volcanoes.usgs.gov. (ciência para um mundo em mudança) 

http://www.sveurop.org/
http://gsc.nrcan.gc.ca/
http://www.ifremer.fr/ird
http://www.islandvulnerability.org/
http://www.geo.mtu.edu/volcanoes
http://volcanoes.usgs.gov/
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Incêndios Florestais 

Os incêndios florestais não são os que causam o maior número de 

mortes, mas ainda assim podem ser consideravelmente 

destrutivos. Muitos deles são causados por atividades humanas, 

quer acidentalmente, por descuido ou mesmo de origem 

criminosa. Sua principal característica é a falta de controle devido 

à dimensão que tomam, espelhando-se rápida e facilmente por 

grandes áreas.  
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Os incêndios florestais de 2007, ocorridos na Grécia, foram a causa morte de 77 pessoas; no 

mesmo ano, na Califórnia, ao menos 1500 casas foram destruídas e mais de 200.000 hectares de 

terras entre o município de Santa Bárbara e a fronteira com o México foram queimados por 

incêndios semelhantes. Incêndios florestais na Rússia em 2010 também mataram ao menos 50 

pessoas e destruíram 40.000 hectares de floresta protegida.  

 

Descrição geral 

O termo incêndio florestal é utilizado para a ocorrência de fogo fora do controle que destrói 

florestas e muitos outros tipos de vegetação, incluindo espécies animais. Três condições precisam 

estar presentes para iniciar um incêndio florestal: combustível, oxigênio e fonte de ignição. O 

combustível é qualquer material inflamável pelo fogo, incluindo árvores, pasto, arbustos ou 

mesmo casas. A fonte de ignição pode estar nos relâmpagos, em fogueiras de acampamento, 

cigarros, ventos quentes e até mesmo o calor do sol.  

 

Fatores de risco 

O centro de monitoramento global de incêndios (Global Fire Monitoring Centre), que monitora 

incêndios florestais, projeta um crescimento dos fatores de risco em decorrência da crescente 

demanda por terras para agricultura e da expansão de áreas residenciais e infraestrutura em 

regiões de vegetação propensa a incêndios, além de prolongados períodos de seca. Incêndios 

florestais irão causar cada vez mais degradação ambiental (erosão do solo e diminuição da 

produtividade), e como consequência aumentar a ocorrência de inundações e deslizamentos de 

terra.  

 

Áreas vulneráveis 

Terras para agricultura e pasto, nas quais o fogo é utilizado para controlar ervas daninhas, matos 

indesejados ou para limpar a área são as mais vulneráveis aos incêndios florestais. Também as 

terra e pastagens subtropicais (África e Austrália, por exemplo), ou ao norte (América do Norte e 

Rússia, por exemplo), além de plantações agrícolas e florestais (a exemplo do eucalipto e do  
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pinheiro) registram uma grande ocorrência de incêndios naturais. Outras áreas vulneráveis 

incluem: áreas residenciais ou habitações dispersas próximas a vegetação seca; áreas residenciais 

e construções em geral feitas de materiais altamente inflamáveis (como madeira e palha); vilas 

rurais abandonadas ou mesmo ocupações humanas sem nenhum tipo de gerenciamento, 

prevenção ou sistema de resposta a incêndios florestais.  

 

Medidas de redução de riscos de desastres 

 Limitar o desenvolvimento em áreas de alto risco de incêndios florestais e manter a 

vegetação baixa nos arredores de casas e outros tipos de concentração populacional.  

 Construir pistas de incêndio ou barreiras entre habitações e qualquer área de floresta ou 

vegetação, se já não houver outras barreiras, como estradas e rios. 

 Plantar vegetações pouco inflamáveis. 

 Evitar construções em áreas de alto risco, vizinhas a florestas, pastagens ou sertão, e 

restringir o desenvolvimento humano em áreas historicamente de ocorrência de incêndios 

florestais.  

 Utilizar métodos tradicionais e avançados de queimadas para uma agricultura sustentável, 

que inclua uma gestão adequada da fauna e flora e gerenciamento de combustível. 

 Garantir que a legislação e as regulamentações estejam sendo tratadas nos níveis 

adequados de jurisdição. 

 Promover atividades com participação comunitária de minimização do risco de incêndios 

durante todas as etapas de gerenciamento do risco.  

 Implantar sistemas de alerta e alarme, por meio de um monitoramento adequado que 

inclua classificações do risco de incêndio e sistemas de previsão que levem em conta 

chuvas, temperatura, velocidade do vento e combustíveis.  

 Desenvolver programas educativos e comunitários sobre o risco de incêndios florestais, 

tendo em conta que frequentemente as causas dos mesmos são negligência humana.  

 Desenvolver capacidades de combate a incêndios e atendimento público de saúde 

específicos às ocorrências de incêndios florestais.  
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Links Úteis 

 Community-Based Fire Management (Brim) – http://www.fire.uni-

freiburg.de/Manag/CBFiM.htm (comunidade para gerenciamento de incêndios) 

 FAO – http://www.fao.org/forestry/firemanagementstrategy/en (Organização das 

Nações Unidas para Agricultura e Alimentação) 

 Global fire Monitoring Center – http://www.fire.uni-freiburg.de (centro de 

monitoramento) 

 Wild land Fire Early Warning Portal – http://www.fire.uni-freiburg.de/fwf/EWS.htm 

(portal de alerta e alarme para incêndios florestais) 

http://www.fire.uni-freiburg.de/Manag/CBFiM.htm
http://www.fire.uni-freiburg.de/Manag/CBFiM.htm
http://www.fao.org/forestry/firemanagementstrategy/en
http://www.fire.uni-freiburg.de/
http://www.fire.uni-freiburg.de/fwf/EWS.htm
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Centros de informação 

 

Informações estatísticas 

Centre for Research on the Epidemiology of Disasters (Centro de Pesquisa em Epidemiologia dos 

Desastres)  

O Centro de Pesquisa em Epidemiologia dos Desastres (CRED, na sigla em inglês), faz parte da 

Escola de Saúde Pública da Universidade Católica de Louvain, em Bruxelas, Bélgica, e trata-se de 

uma fonte essencial para jornalistas que cobrem RRD. O centro mantém um banco de dados 

mundial sobre eventos e emergências (EM-DAT), e possui uma base completa sobre ameaças 

naturais, documentando mais de 12.500 eventos, por tipo e país de ocorrência, registrados no 

último século.  

Acesse: http://www.cred.be 

 

Munich Reinsurance (Resseguros Munique) 

O serviço Nat Cat é mais um banco de dados de destaque, mantido pelo departamento de 

pesquisa e desenvolvimento da Munich Reinsurance (Munich Re), localizado na cidade de 

Munique, Alemanha. O centro dispõe de informações sobre as principais catástrofes naturais e 

tecnológicas que ocorreram em todo o mundo desde 1965.  

Acesse: http://www.munichre.com 

 

Swiss Reinsurance (Resseguros Suíço) 

Outra grande companhia de resseguros, a Swiss Re, mantém um banco de dados específico em 

ameaças naturais e catástrofes desde 1970. Parte dessas informações é disponibilizada no SIGMA, 

publicado oito vezes por ano.  A Swiss Re também publica um relatório anual (rewew), que 

sintetiza as informações sobre a incidência de desastres e suas análises, tendências de exposição 

ao risco, e as considerações de seguros comerciais em diversos idiomas.  

Acesse: http://www.swissre.com 

  

http://www.cred.be/
http://www.munichre.com/
http://www.swissre.com/
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Para mais informações sobre desastres 

MCEER Information Service (Serviço de informação MCEER) 

O MCEER é uma fonte de informação completa sobre engenharia sísmica, mitigação de riscos e 

ameaças, preparação para desastres e tópicos relacionados.  O serviço de informação atualiza seu 

conteúdo constantemente, clipando notícias e temas de pesquisa de uma ampla rede.  

Acesse: http://mceer.buffalo.edu 

 

Prevention Web (Rede de prevenção) 

O PreventionWeb.net fornece as informações mais completas e qualificadas sobre redução de 

riscos de desastres, categorizando-as por tema/assunto; relatórios por países; publicações; 

multimídia e podcasts;  redes de redução de riscos de desastres; calendário de eventos; 

organização de contatos; e todo tipo de informação especializada que você precisa para 

desenvolver produtos jornalísticos sobre redução de riscos de desastres.  

Acesse: http://www.preventionweb.net 

 

Relief Web (Rede de assistência e socorro) 

O Relief Web, um banco de dados virtual e serviço de informações operado pelo escritório das 

Nações Unidas para coordenação de assistência humanitária (OCHA, na sigla em inglês), foca 

primariamente em emergências internacionais e em desastres com implicações humanitárias. 

Além disso, trabalha também com orientação para respostas a desastres.  A rede oferece uma 

ampla e excelente seleção de informações, matérias e reportagens, contatos relevantes, e 

informação operacional, além de manter um arquivo especializado de mapas relacionados a 

situações de emergências e crise.  

Acesse: http://www.reliefweb.int  

http://mceer.buffalo.edu/
http://www.preventionweb.net/
http://www.reliefweb.int/
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UNISDR 

A Estratégia Internacional para Redução de Riscos da ONU (UNISDR, na sigla em inglês) é uma 

estratégia de ação adotada pelos Estados Membros das Nações Unidas no ano de 2000, com o 

objetivo de guiar e coordenar os esforços para uma ampla rede de parcerias, e assim atingir uma 

redução substancial em perdas ocasionadas por desastres, além de construir a resiliência de 

nações e comunidades, como condição essencial para o desenvolvimento sustentável. O sistema 

da UNISDR compreende diversos países, instituições de financiamento, técnicos especialistas e 

sociedade civil, que trabalham juntos e compartilham informação para a redução de riscos de 

desastres.  

Acesse: http://www.unisd.org 

 

 

  
 

Mais links sobre RRD: 

 Global Facility for Disaster Reduction and Recovery – www.gfdrr.org/gfdrr (redução de 

desastres e reconstrução) 

 National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) – www.noaa.gov (gestão 

oceânica e atmosférica)  

 Portail de la prévention des risques majeurs – www.prim.net (prevenção de riscos 

importantes) 

 Save the Children – 

http://www.savethechildren.net/alliance/what_we_do/drr/index.html (organização 

não governamental de defesa da criança) 

 UN System’s Work on Climate Change – www.un.org/climatechange/index.shtml 

(sobre mudanças climáticas, da ONU) 

 US Geological Survey – www.usgs.gov (pesquisa geológica) 

http://www.unisd.org/
http://www.gfdrr.org/gfdrr
http://www.noaa.gov/
http://www.prim.net/
http://www.savethechildren.net/alliance/what_we_do/drr/index.html
http://www.un.org/climatechange/index.shtml
http://www.usgs.gov/
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Publicações sobre redução de riscos de desastres 

Disaster Risk Reduction: A Development Concern (RRD: uma preocupação ao desenvolvimento) 

O governo do Reino Unido publicou em 2004 o documento que enfoca os tão falados “desastres 

naturais”, e examinou o crescimento do peso dos desastres para a pobreza; os efeitos adversos ao 

desenvolvimento e ao progresso para atingir os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio; as 

origens que determinaram as falhas no desenvolvimento; a razão pela qual o desenvolvimento 

tende a negligenciar os desastres; e como a redução de riscos de desastres pode ser mais bem 

integrada às políticas e práticas de desenvolvimento sustentável.  

Acesse: http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/+/http://www.dfid.gov.uk/pubs/files/disaster-

risk-reduction-policy.pdf 

 

Global Assessment Report on Disaster Risk Reduction 2009 - Risk and Poverty in a Changing 

Climate (Relatório Global de Avaliação em RRD, 2009 – Risco e Pobreza nas mudanças 

climáticas) 

Apresenta evidências contundentes para demonstrar como, onde e por que o risco de desastre 

cresce em todo o mundo. O relatório – o primeiro documento bienal sobre avaliação global em 

RRD preparado no âmbito da UNISDR – mostra as principais conclusões resultantes de uma análise 

global sobre padrões e tendências em riscos de desastres, incluindo onde estão concentradas as 

taxas de mortalidade e de perdas econômicas.  

Acesse: http://www.preventionweb.net/english/hyogo/gar 

  

http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/+/http:/www.dfid.gov.uk/pubs/files/disaster-risk-reduction-policy.pdf
http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/+/http:/www.dfid.gov.uk/pubs/files/disaster-risk-reduction-policy.pdf
http://www.preventionweb.net/english/hyogo/gar
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Global Assessment Report on Disaster Risk Reduction 2011 - Revealing Risk Redefining 

Development (Relatório Global de Avaliação em RRD, 2009 – Descobrindo o risco para redefinir 

desenvolvimento) 

Este relatório tem como ponto de partida o rápido crescimento do compromisso político no 

sentido de superar dois desafios: a redução de riscos de desastres, e a adaptação às mudanças 

climáticas no contexto do desenvolvimento sustentável e da redução da pobreza. O documento 

oferece uma análise atual sobre os riscos globais, tendências e direções; uma identificação de 

custos e benefícios na gestão de riscos; uma revisão dos avanços obtidos entre 2009 e 2011 no 

cumprimento do Quadro de Ação de Hyogo; e um conjunto de recomendações para políticas 

públicas na criação de uma cultura de redução de riscos.  

Acesse: http://www.preventionweb.net/english/hyogo/gar/2011/ 

 

Global Environment Outlook – GEO (Perspectivas globais para o meio ambiente) 

O GEO é a síntese do programa das Nações Unidas para o meio ambiente, que enfoca tendências 

ambientais; informações básicas sobre as ameaças ambientais e principais questões relacionadas; 

e políticas implantadas em níveis regionais e global. Suas conclusões e recomendações são a base 

para as atividades de PNUMA na área de sistemas de alerta, vulnerabilidades e avaliações de risco.  

Acesse: http://www.unep.org 

 

Human Development Report – Fighting Climate Change: Human Solidarity in a Divided World , 

2007-2008 (Relatório sobre o Desenvolvimento Humano – O combate às mudanças climáticas: 

solidariedade humana em um mundo dividido, 2007-2008) 

O relatório mostra que as mudanças climáticas não são apenas um cenário futurista, mas que o 

crescimento da exposição aos riscos de seca, inundação e tempestades já destrói oportunidades e 

esforços de igualdade. O relatório desafia todo o mundo a investir numa ação coletiva forte e 

rápida frente às mudanças climáticas baseada no compartilhamento de valores.  

Acesse: http://hdr.undp.org/en/reports/global/hdr2007-8/ 

  

http://www.preventionweb.net/english/hyogo/gar/2011/
http://www.unep.org/
http://hdr.undp.org/en/reports/global/hdr2007-8/
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IFRC World Disasters Report (Relatório mundial sobre desastres da Cruz Vermelha) 

Desde 1993 a Cruz Vermelha, que publica esse relatório anualmente, fornece informações sobre 

as últimas tendências, fatos e análises das crises humanitárias mundiais. Aborda também, o tema 

da preparação para desastres e seu valor em termos de vidas, meios de subsistência e bens 

materiais preservados.  

Acesse: http://www.ifrc.org/publicat/wdr2010/index.asp?navid=09_03 

 

In the Face of Disaster: Children and Climate Change (Diante do desastre: as crianças e as 

mudanças climáticas) 

Esta publicação, produzida pela Save the Children, explora o impacto potencial das mudanças 

climáticas e dos “desastres naturais” nas crianças – em particular sob os aspectos da saúde, 

nutrição, proteção e educação. O documento enfoca a redução de riscos de desastres e a 

importância do envolvimento de crianças e comunidades em suas estratégias.  

Acesse: http://www.eird.org/publicaciones/Climate_Change_and_children_Report_PDF.pdf 

 

Living with Risk: A Global Review of Disaster Reduction Initiatives (Vivendo com o risco: uma 

visão global das iniciativas em RRD) 

Publicado pela UNISDR, este livro é um guia e uma orientação política, bem como uma referência 

sobre boas práticas em redução de riscos, vulnerabilidades e ameaças. É indicado para os que têm 

interesse ou atuam na área de gestão de riscos de desastres e desenvolvimento sustentável.  

Acesse: http://www.unisdr.org/eng/about_isdr/bd-lwr-2004-eng.htm 

 

 

 

  

http://www.ifrc.org/publicat/wdr2010/index.asp?navid=09_03
http://www.eird.org/publicaciones/Climate_Change_and_children_Report_PDF.pdf
http://www.unisdr.org/eng/about_isdr/bd-lwr-2004-eng.htm


Um guia para a cobertura jornalística em Redução de Riscos de Desastres 
 

 

158 
 

 
 
 

Natural Hazards, Unnatural Disasters: The Economics of Effective Prevention (Ameaças são 

naturais, desastres não: a economia de uma prevenção efetiva) 

Esta publicação, produzida pelo Banco Mundial e pela ONU, enfoca, de início, o desastre sob a 

lente da economia. Lentes, entretanto, podem distorcer ou aguçar as imagens, o livro, portanto, 

também enfoca outras disciplinas: a psicologia, para compreender como as pessoas percebem o 

risco; a ciência política, para compreender o comportamento de eleitores; e a nutrição, para 

compreender como nanismo em crianças após um desastre prejudica suas habilidades cognitivas 

e, mais tarde, sua produtividade como adulto. O documento aborda não apenas estas complexas 

questões, mas algumas menos esperadas, como: Todos os desastres devem ser prevenidos? Os 

desastres ampliam ou diminuem conflitos? A ajuda internacional colabora ou dificulta a 

prevenção? 

Acesse: http://www.unisdr.org/english/networks/gfdrr/documents/v.php?id=15136 

 

Reducing Disaster Risk: A Challenge for Development (RRD: um desafio ao desenvolvimento) 

Neste documento o PNUD apresenta um Índice de Risco de Desastre, que compara países de 

acordo com seus níveis de risco ao longo do tempo. O índice destaca o nível de progresso nacional 

em mitigação de riscos de desastres.  

Acesse: http://www.undp.org/bcpr/disred/rdr.htm 

 

State of the World’s Cities 2006/7 (O estado das cidades do mundo, 2006-2007) 

O relatório, produzido pela UN-Habitat, expõe o impacto da pobreza, desde áreas rurais até 

favelas em centros urbanos. Apresenta ainda dados concretos que confirmam que o um bilhão de 

moradores de favelas em todo o mundo é mais vulnerável à fome, a doenças, a falta de educação, 

tendo, portanto, menos chances de trabalho e renda, perdendo sua vida mais jovem.  

Acesse: http://www.unhabitat.org 

 

Outras publicações sobre RRD podem ser encontradas em: http://www.unisdr.org/eng/library/lib-

index.htm  

  

http://www.unisdr.org/english/networks/gfdrr/documents/v.php?id=15136
http://www.undp.org/bcpr/disred/rdr.htm
http://www.unhabitat.org/
http://www.unisdr.org/eng/library/lib-index.htm
http://www.unisdr.org/eng/library/lib-index.htm
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Especialistas 

A seguir, uma lista de organizações internacionais que trabalham com o tema de Redução de 

Riscos de Desastres. 

 

ONGs e outras organizações internacionais 

Action Aid International - www.actionaid.org  

Asian Disaster Preparedness Center (ADPC) - www.adpc.net  

Asian Disaster Reduction Center (ADRC) - www.adrc.or.jp  

Care International - www.care.org  

Christian Aid - www.christian-aid.org.uk  

International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies (IFRC) - www.ifrc.org  

International Union for Conservation of Nature (IUCN) - www.iucn.org  

Oxfam - www.oxfam.org  

Prevention Consortium - www.proventionconsortium.org  

Tear Fund - www.tearfund.org  

World Bank (Hazard Risk Management) - www.worldbank.org  

World Economic Forum - www.weforum.org  

 

África 

Africa, Caribbean and Pacific (ACP) Secretariat - www.acpsec.org  

African Development Bank (AfDB) - www.afdb.org  

African Union Commission (AU) - www.africa-union.org  

Drought Monitoring Centre for the Greater Horn of Africa - www.dmcn.org  

IGAD Climate Prediction and Applications Centre (ICPAD) - www.icpac.net  

New Partnership for Africa’s Development (NEPAD) - www.nepad.org  

 

Ásia e Pacífico 

Aga Khan Development Network - www.akdn.org  

All India Disaster Mitigation Institute (AIDMI) - www.aidmi.org  

Asian Development Bank (ADB) - www.adb.org  

 

 

 

 

 

http://www.actionaid.org/
http://www.adpc.net/
http://www.adrc.or.jp/
http://www.care.org/
http://www.christian-aid.org.uk/
http://www.ifrc.org/
http://www.iucn.org/
http://www.oxfam.org/
http://www.proventionconsortium.org/
http://www.tearfund.org/
http://www.worldbank.org/
http://www.weforum.org/
http://www.acpsec.org/
http://www.afdb.org/
http://www.africa-union.org/
http://www.dmcn.org/
http://www.icpac.net/
http://www.nepad.org/
http://www.akdn.org/
http://www.aidmi.org/
http://www.adb.org/
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Asian Disaster Reduction and Response Network (ADRRN) - www.adrrn.net  

Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) - www.aseansec.org  

Bangladesh Disaster Preparedness Centre (BDPC) - www.bdpc.org.bd  

National Disaster Management Authority, Pakistan (NDMA) - www.ndma.gov.pk  

National Society for Earthquake Technology, Nepal (NSET) - www.nset.org.np  

Pacific Disaster Center (Hawai, USA) - www.pdc.org  

South Asian Association for Regional Cooperation (SAARC) - www.saarcsec.org  

South Pacific Applied Geosciences Commission (SOPAC) - www.sopac.org 

 

Europa 

CIS Interstate Council - www.emercom.on.ufanet.ru  

Council of Europe (CoE) - www.coe.int  

Economic Cooperation Organization - www.ecosecretariat.org  

European Commission’s Humanitarian Aid and Civil Protection Department (ECHO) - 

http://ec.europa.eu/echo/index_en.htm 

European Commission- Joint Research Centre (EC/JRC) - www.jrc.cec.eu.int  

 

América 

Association of Caribbean States (ACS) - www.acs-aec.org  

Caribbean Disaster Emergency Management (CDEMA) - www.cdera.org  

Centro de Coordinación para la Prevención de los Desastres Naturales en América Central 

(CEPREDENAC) - www.cepredenac.org  

Comité Andino para la Prevención y Atención de Desastres (CAPRADE) - www.caprade.org  

Comunidad Andina de Naciones (CAN) - www.comunidadandina.org  

Inter-American Development Bank (IADB) - www.iadb.org  

Organization of American States-Inter-American Committee on Natural Disaster Reduction (OAS-

IACNDR) - www.oas.org/usde  

 

Outras organizações internacionais especializadas 

Earthquakes and Megacities Initiative (EMI) - www.emi-megacities.org/  

Global Fire Monitoring Center (GFMC) - www.fire.uni-freiburg.de  

Group on Earth Observations (GEO) - www.earthobservations.org  

International Consortium on Landslides (ICL) - www.iclhq.org/  

International Council for Science (ICSU) - www.icsu.org  

 

 

http://www.adrrn.net/
http://www.aseansec.org/
http://www.bdpc.org.bd/
http://www.ndma.gov.pk/
http://www.nset.org.np/
http://www.pdc.org/
http://www.saarcsec.org/
http://www.sopac.org/
http://www.emercom.on.ufanet.ru/
http://www.coe.int/
http://www.ecosecretariat.org/
http://ec.europa.eu/echo/index_en.htm
http://www.jrc.cec.eu.int/
http://www.acs-aec.org/
http://www.cdera.org/
http://www.cepredenac.org/
http://www.caprade.org/
http://www.comunidadandina.org/
http://www.iadb.org/
http://www.oas.org/usde
http://www.emi-megacities.org/
http://www.fire.uni-freiburg.de/
http://www.earthobservations.org/
http://www.iclhq.org/
http://www.icsu.org/
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Nações Unidas 

Food and Agriculture Organization (FAO) - www.fao.org  

International Civil Defence Organisation (ICDO) - www.icdo.org  

International Labour Organization (ILO) - www.ilo.org  

International Telecommunication Union (ITU) - www.itu.int  

Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA) - http://ochaonline.un.org  

Pan American Health Organization (PAHO) - http://new.paho.org/disasters  

United Nations Centre for Regional Development (UNCRD) - www.uncrd.or.jp  

United Nations Convention to Combat Desertification (UNCCD) - www.unccd.int  

United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP) - 

www.unescap.org  

United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) - www.unesco.org  

United Nations Environment Programme (UNEP) - www.unep.org  

United Nations Human Settlements Programme (UN-Habitat) - www.unhabitat.org  

United Nations International Children’s Emergency Fund (UNICEF) - www.unicef.org  

United Nations Institute for Training and Research (UNITAR) - www.unitar.org  

UNOSAT - www.unosat.org  

United Nations Regional Economic Commissions for Africa (ECA) - www.uneca.org 

United Nations Regional Economic and Social Commissions for Latin America and the Caribbean 

(ECLAC) - www.eclac.cl  

United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) - www.unfccc.int  

United Nations University (UNU) - www.unu.edu  

United Nations Volunteers (UNV) - www.unv.org  

World Food Programme (WFP) - www.wfp.org  

World Health Organization (WHO) - www.who.org  

World Meteorological Organization (WMO) - www.wmo.int/disasters  

 

  

http://www.fao.org/
http://www.icdo.org/
http://www.ilo.org/
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Atendimento à imprensa e outros contatos 

A seguir uma lista de contatos de atendimento à imprensa e meios de comunicação em geral, 

entre os quais, as principais organizações internacionais e das Nações Unidas que trabalham com 

o tema da Redução de Riscos de Desastres: 

 

European Commission’s Humanitarian Aid Office (ECHO) 

Tel.: +32 2 295 44 00 | E-mail: echo-info@ec.europa.eu  

 

Inter-governmental Panel for Climate Change (IPCC) 

ipcc-media@wmo.int  

 

International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies (IFRC) 

http://www.ifrc.org/en/news-and-media/media-center/media-contacts-in-thezones/  

 

United Nations Children’s Fund (UNICEF) 

http://www.unicef.org/media/media_contact.html  

 

United Nations Development Programme (UNDP) 

Tel.: +1 212 906 5382 | Fax: +1 212 906 5364 | E-mail: UNDP-newsroom@undp.org  

 

UNDP Bureau for Crisis Prevention & Recovery (BCPR) 

Tel.: +1 212 906 6711 | E-mail: bcpr@undp.org  

 

United Nations Environment Programme (UNEP) 

Nick Nuttall | Tel.: + 254 20 7623084 | E-mail: nick.nuttall@unep.org  

 

United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) 

Tel.: +49 172 258 6944 | E-mail: secretariat@unfccc.int  

 

United Nations International Strategy for Disaster Reduction (UNISDR) 

Brigitte Leoni | Tel.: +41 22 917 8897 | E-mail: leonibn@un.org  

 

 

 

 

mailto:echo-info@ec.europa.eu
mailto:ipcc-media@wmo.int
http://www.ifrc.org/en/news-and-media/media-center/media-contacts-in-thezones/
http://www.unicef.org/media/media_contact.html
mailto:UNDP-newsroom@undp.org
mailto:bcpr@undp.org
mailto:nick.nuttall@unep.org
mailto:secretariat@unfccc.int
mailto:leonibn@un.org
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United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA) 

Elizabeth Byrs, Seção das Nações Unida para sensibilização e informação pública / OCHA, Genebra. 

Tel.: (41) 22 917 26 53 | E-mail: byrs@un.org  

Stephanie Bunker, Seção das Nações Unida para sensibilização e informação pública / OCHA, Nova 

Iorque. 

Tel.: (1) 917-367-5126 | E-mail: bunker@un.org  

 

World Bank 

Atendimento geral - Tel.: (202) 473-1000 | Fax: (202) 477-6391  

Atendimento a jornalistas – Tel.: (202) 473-7660 

 

World Meteorological Organization (WMO) 

Carine Richard-Van Maele | Tel.: +41 22 730 8315 | Mobile: +41 79 406 4730 | E-mail: 

cvanmaele@wmo.int  

 

World Health Organisation (WHO) 

http://www.who.int/mediacentre/contacts/en/   

mailto:byrs@un.org
mailto:bunker@un.org
mailto:cvanmaele@wmo.int
http://www.who.int/mediacentre/contacts/en/
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Conclusão: O poder da Mudança 

 

Como um profissional da mídia, o que você deveria fazer? Mudar a sociedade é parte do trabalho 

de um jornalista? 

De fato, a mídia e os meios de comunicação possuem um grande, mas às vezes imperceptível 

papel na mudança do comportamento humano, simplesmente porque fazem das notícias o que 

lhes parece importante, e assim permanece.  

No decorrer das últimas três décadas, emissoras de rádio e TV, editores de revistas e jornais, 

jornalistas e blogueiros ajudaram a provocar mudanças consideráveis no comportamento social 

relacionado à bebida, ao cigarro, à alimentação saudável e à transmissão de doenças sexuais, 

como o HIV / AIDS. Se você acredita que as mudanças climáticas constituem-se em um problema 

de interesse global, você assim pensa em consequência da abrangência que os meios de 

comunicação passaram a suportar nas últimas duas décadas. Portanto, se o tema da Redução de 

Riscos de Desastres tornar-se parte da agenda nacional, cívica e midiática, isso ocorrerá por conta 

da sistemática, calculada e sensível cobertura de profissionais de comunicação responsáveis e 

esclarecidos. 

Haverá alguma resistência a esse tipo de cobertura, resistência de leitores, de autoridades locais e 

de gestores governamentais. Sempre há resistência: somos, naturalmente, relutantes à mudança 

de hábitos, e naturalmente minimizamos riscos que não tenham sido previamente esclarecidos. 

Independente dos obstáculos, entretanto, você deve explorar as possibilidades do desastre e 

sobriamente lembrar à sociedade sobre os riscos, ameaças e vulnerabilidades existentes, bem 

como tudo que não é feito para preveni-los.  O paradoxo é que você vai produzir esse conteúdo na 

esperança de que lhe provem o contrário.  

Você não receberá muito reconhecimento (ou mesmo nenhum) sobre os avisos de desastres que 

não ocorrerem. Mas quem quer ganhar notoriedade dizendo que um desastre poderia ter sido 

evitado, na eminência d’ele ocorrer?  
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Na primeira semana de maio de 1902, o Les Colonies – jornal da vila de Saint Pierre, Ilha do Caribe 

francês chamada Martinique – minimizou os impactos do vulcão em atividade Mount Pélee, por 

convencer os moradores de que a cidade era o melhor local para abrigar-se. No dia 8 de maio, o 

vulcão entrou em erupção, mantando catastroficamente 28.000 pessoas.  

A moral dessa história para os jornalistas é: leve os desastres a sério. Eles acontecem. Mas muito 

pode ser feito para salvar vidas e prevenir perdas trágicas. E podemos nos dar conta disso, com 

uma clareza terrível, a cada novo e cruel desastre. O grande desafio para os meios e profissionais 

de comunicação é enxergar a verdade de tudo isso antes que ela aconteça, e então ajudar a 

preveni-la.  
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Anexo I – Uma breve história sobre a evolução da Redução de Riscos de Desastres 

Fase I: Ameaças Naturais  

A redução de riscos de desastres foi inicialmente construída com base no conceito de que as 

ameaças naturais ocasionam os desastres, e que a partir de uma melhor compreensão de tais 

ameaças – terremotos, ciclones, inundações e secas – países e comunidades podem responder 

melhor aos impactos de um desastre. Essa primeira fase teve início quando cientistas que estudam 

as ameaças naturais, como terremotos e inundações, começaram a trabalhar com questões 

relativas ao desenvolvimento, e então passaram a apoiar os órgãos que normalmente respondem 

à ocorrência de desastres. Essas duas instituições – academia e órgãos de resposta – estão no 

centro da ação para reduzir o sofrimento humano.  

 

 Fase II: Vulnerabilidades físicas 

A segunda fase da redução de riscos de desastres data às décadas de 1970 e 1980 quando os 

cientistas e profissionais, de áreas como engenharia civil e arquitetura, começaram a articular-se. 

Neste período, especialistas começaram a observar os impactos das ameaças naturais nas cidades, 

particularmente nas estruturas físicas vulneráveis – como alguns prédios eram destruídos ou 

parcialmente danificados, enquanto que outros permaneciam intactos. Pelo cálculo da 

vulnerabilidade e das ameaças em potencial, foi possível iniciar a mensurar o risco de perdas 

prováveis.  

Novas abordagens foram introduzidas à redução de risco de desastres, incluindo a resiliência a 

desastres, por meio de regulamentações e padrões de construção civil, melhor planejamento do 

uso e ocupação do solo, que evitassem construções em áreas de risco ou adaptassem estruturas já 

existentes (como hospitais, escolas e pontes), ou que implantassem métodos de controle e 

barreiras contra inundações. Tais abordagens alteraram o foco da prevenção de desastres, para a 

mitigação de desastres. Engenheiros, por exemplo, certamente não podem evitar a ocorrência de 

um terremoto ou gerenciar o ciclo das águas, mas podem mitigar os danos e perdas causados 

pelos desastres, reduzindo as vulnerabilidades.  
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Fase III: Vulnerabilidades sociais e econômicas 

Na terceira fase da redução de riscos de desastres, geógrafos e cientistas sociais passaram a dar 

mais atenção às vulnerabilidades sociais, culturais e econômicas. Tomemos como exemplo duas 

construções idênticas que tenham sofrido exatamente o mesmo nível de danos.  

Em uma das construções vivem famílias que de alto poder aquisitivo e que possuem seguros e 

assistência particular, enquanto que a outra construção é o lar de famílias pobres que não 

possuem seguros ou qualquer tipo de investimento privado, além de estarem desempregadas. O 

impacto do mesmo desastre nestes dois diferentes grupos sociais será completamente diferente.  

Um terremoto não pode ser culpado pelas desigualdades sociais e de desenvolvimento, posto que 

é um fenômeno natural. Mas é preciso questionar aqueles que constroem ou permitem a 

construção de moradias para habitantes de baixa renda em áreas de risco de terremoto, e que não 

possuem assistência básica em saúde ou serviços de educação. Isto não é natural, mas sim um 

produto do desenvolvimento insustentável.  

As ameaças naturais são um desafio para o desenvolvimento, e como resultado a redução de 

riscos de desastres passou a ter como ponto de atenção a maneira como os processos de 

vulnerabilidade e desigualdade social e econômica são gerados, para pensar em estratégias de 

intervenção.  

 

Fase IV: Desenvolvimento e degradação ambiental 

Desde os anos 1990 que a quarta fase da redução de riscos de desastres tem sido trabalhada a 

partir de uma visão mais holística, na tentativa de compreender as relações entre os desastres, o 

desenvolvimento e o meio ambiente. Enquanto que ameaças como terremotos e vulcões são 

naturais, tais ameaças e muitas outras – inundações, deslizamentos, secas – tem sido ampliadas 

pelo desenvolvimento e pela degradação ambiental, resultado da atividade humana.  

Tomemos como exemplo o terremoto que afetou a Cidade do México em 1985.  Porque a cidade 

foi construída em uma área de aterro, o local era considerado como de alto risco, fazendo com 

que o impacto do desastre fosse muito maior. Há muitos outros locais em todo o mundo onde 

cidades inteiras estão expostas a ameaças provocadas pela ação humana. As mudanças climáticas 

são também consideradas como um risco que faz crescer a cada dia, tanto ameaças como 

vulnerabilidades.  
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A redução de riscos de desastres aborda tudo isso. E suas intervenções hoje, estão associadas às 

quatro fases aqui apresentadas. Em relação à primeira fase, especialistas ainda trabalham em 

sistemas de preparação e de alerta e alarme, bem como investem em pesquisas que buscam 

compreender a ameaça natural como componente do risco. Em relação à segunda fase, os 

avanços que garantem a ampliação da resiliência continuam a ser significantes, além do 

investimento em estudos sobre estratégias para redução de danos e prejuízos a partir de cálculos 

de vulnerabilidade física.  

Embora ainda haja um longo caminho a percorrer para compreender todas as implicações das 

vulnerabilidades sociais na construção do risco, muito já se avançou no entendimento do 

desenvolvimento econômico e social, como descrito na fase três. A quarta e atual fase é ainda 

uma etapa em desenvolvimento, dado que a redução de riscos de desastres continua a lutar 

contra os impactos das mudanças climáticas e da degradação ambiental. Mais que isso, é a fase 

onde os que estão em risco passam a ser percebidos como “sujeitos” e não mais como “objetos” 

da redução de riscos de desastres.  

 

 

 

* Esta breve história da redução de riscos de desastres baseia-se em uma entrevista dada por 

Andrew Maskrey, Assessor Sênior da UNISDR, encarregado da coordenação do Relatório de 

Avaliação Global em RRD (Global Assessment Report on Disaster Risk Reduction). 
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Anexo II: Terminologia  

Adaptação às mudanças climáticas 

Ajuste de sistemas humanos ou naturais em resposta a estímulos climáticos (reais ou esperados), 

ou seus efeitos, com o objetivo de minimizar danos e prejuízos, ou aproveitar oportunidades de 

benefícios. 

 

Adaptação e Melhorias 

Reforço de estruturas com o objetivo de tornar-se mais resistente e mais resiliente às forças das 

ameaças naturais.  

 

Aquecimento global 

Aumento das médias de temperatura na Terra devido ao aumento dos níveis de gases do efeito 

estufa na atmosfera. A mídia, frequentemente, usa o termo para referir-se às mudanças climáticas 

(um conceito mais amplo, que inclui o aquecimento global bem como outras mudanças). 

 

Análise ou avaliação de risco 

Metodologia que determina a natureza e a extensão do risco, pela análise das ameaças potenciais 

e pela avaliação das condições de vulnerabilidade que podem representar possibilidades de danos 

e prejuízos a pessoas, propriedades, meios de subsistência, e meio ambiente do quais dependem.  

 

Capacidade 

Combinação de habilidades e recursos disponíveis em uma comunidade, sociedade ou organização 

que podem reduzir o nível de risco ou os efeitos de um desastre. A capacidade inclui aspectos 

físicos, institucionais, sociais e econômicos, bem como habilidades pessoais ou coletivas, como 

liderança e gerenciamento.  
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Desastre múltiplo 

Desastre que não possui uma única causa (a exemplo de uma tempestade), mas sim que se 

constitui a partir de uma combinação de diversos fatores os quais podem envolver eventos 

climáticos extremos, conflitos e ou processos migratórios, degradação ambiental e outros 

aspectos. Desastres múltiplos estão tornando-se cada vez mais frequentes em decorrência das 

mudanças climáticas, que podem alterar as ameaças e ampliar vulnerabilidades. 

 

Desenvolvimento sustentável 

Desenvolvimento que satisfaz as necessidades presentes sem comprometer a capacidade de 

gerações futuras em satisfazer suas próprias necessidades. Está alinhado a dois conceitos chave: o 

conceito de “necessidades”, em particular as necessidades essenciais dos pobres, para as quais 

deve ser dada prioridade absoluta; e a ideia de limitação imposta pelo estado de tecnologia e 

organização social sobre a capacidade do meio ambiente em atender as necessidades presentes e 

futuras.  

 

El Niño, oscilação Sul 

Complexa interação entre a parte tropical do Oceano Pacífico e a atmosfera global que resulta na 

ocorrência de episódios irregulares de mudança das águas do oceano e padrões de condições de 

tempo em muitas partes do mundo, frequentemente com impactos significantes, como alterações 

de habitats marinhos, mudanças nos ciclos de chuva, inundações e secas.  

 

Erosão costeira 

Movimento de massa em área costeira devido às forças das ondas e correntes marítimas. A erosão 

costeira apresenta tendência a tornar-se cada vez mais intensa devido ao aumento do nível dos 

mares e à intensidade de tempestades associadas às mudanças climáticas.  
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Eventos climáticos extremos 

Condições de tempo extremamente raras registradas em locais específicos, a exemplo de chuvas 

intensas, ondas de calor extremo, e vendavais severos. Por definição, as características do que 

chamados de “eventos climáticos extremos” variam de local para local. Frequentemente é 

definido como algo que, em média, ocorra menos de uma vez a cada trinta, cinquenta ou centenas 

de anos.  

 

Gases do efeito estufa 

Gases, como dióxido de carbono e metano, que absorvem e reemitem radiação infravermelha. 

Quando a poluição adiciona esses gases à atmosfera terrestre, eles aprisionam mais energia solar 

em nosso planeta (como em uma estufa) aquecendo a superfície da Terra e contribuindo para as 

mudanças climáticas.  

 

Gerenciamento do risco climático 

Uma abordagem para sistematizar o gerenciamento dos riscos relacionados ao clima, que afeta 

atividades, estratégias ou investimentos, e leva em conta os riscos decorrentes da atual 

variabilidade climática e eventos extremos, bem como das mudanças no clima registradas ao 

longo da história.  

 

Mitigação 

Este termo tem significados diferentes para quem trabalha com mudanças climáticas e para os 

que atuam com gerenciamento de desastres, geralmente levando a alguma confusão. Para a 

gestão do risco de desastres significa as medidas estruturais e não estruturais definidas para 

limitar os impactos adversos das ameaças naturais, degradação ambiental e ameaças tecnológicas.  
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Mudanças climáticas 

A Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (UNFCCC, na sigla em inglês) 

define o termo como uma mudança no clima atribuída direta ou indiretamente a atividade 

humana que altera a composição da atmosfera global, somada à variabilidade climática natural 

observada ao longo de períodos comparáveis. A UNFCCC faz então uma distinção entre uma 

mudança no clima atribuída a atividade humana que altera a composição atmosférica, e a 

variabilidade climática atribuída a causas naturais.  

 

Planejamento para o uso e ocupação do solo 

Planejamento físico e socioeconômico que determina formas e avalia utilidades ou limitações de 

diversas opções para utilização do solo. Além disso, considera, para a tomada de decisão, os 

efeitos que o uso e a ocupação do solo terão em diferentes grupos sociais ou como afetarão os 

interesses de uma comunidade.  

 

Preparação para desastres 

Inclui atividades que contribuem para a resposta efetiva, em tempo e planejada, de indivíduos e 

comunidades com o objetivo de reduzir o impacto de uma ameaça e lidar com as consequências 

de um desastre. 

 

Prevenção 

Integra todas as atividades que permitem a limitação dos impactos adversos das ameaças e a 

minimização dos desastres ambientais, tecnológicos e biológicos relacionados a tais ameaças.  

 

Reconstrução e reabilitação 

Decisões e ações implantadas após um desastre com a perspectiva de restaurar e aprimorar as 

condições de vida existentes antes do desastre em comunidades afetadas – o que significa dizer  
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habitar serviços básicos para retomar o funcionamento, para reparar os danos físicos de 

estruturas comunitárias, para retomar as atividades econômicas e para dar suporte ao bem estar 

psicológico e social dos sobreviventes a um desastre, ao mesmo tempo em que se reduza riscos 

futuros.  

 

Regulamentos e códigos de construção civil 

Regulamentações para controle dos projetos de construção, das construções em si, dos materiais 

utilizados, das alterações de ocupações já instaladas, e do nível de ocupação de qualquer estrutura 

física, com o objetivo de garantir a segurança e bem estar humano. Tais regulamentos incluem 

tanto padrões técnicos como operacionais.  

 

Risco Aceitável 

Nível de danos e perdas que uma sociedade ou comunidade considere aceitáveis dadas as 

condições sociais, econômicas, políticas, culturais, técnicas e ambientais existentes.  

 

Sistemas de alerta e alarme6 

Fornecimento de informações efetivas e em tempo adequado, que partem de instituições oficiais, 

as quais permitem que indivíduos expostos a uma ameaça possam reagir para evitar ou reduzir o 

risco e preparar-se para uma resposta efetiva. Os sistemas de alerta e alarme dependem: (1) da 

compreensão e do mapeamento de risco; (2) do monitoramento e previsão; (3) do processamento 

e da disseminação de avisos a autoridades políticas e à população (4) do correto entendimento 

para uma ação em tempo de resposta adequado.  

 

 

 

 

                                           
6 Nota da tradução: o documento original trabalha com o conceito de early warning (aviso antecipado). O termo, entretanto, foi 
traduzido em todo o documento como sistema de alerta e alarme, ou por vezes, sistema de monitoramento, alerta e alarme 
considerando o contexto brasileiro em que: monitoramento significa o acompanhamento, principalmente tecnológico, das 
ameaças naturais; alerta significa os avisos, geralmente meteorológicos, produzidos por instituições de monitoramento que têm 
por função comunicar a previsão de ocorrências de desastres; e alarmes que são equipamentos de comunicação local (sirene, sino 
de igreja, etc.) previamente acordado com os moradores, que têm por função dar início a uma medida de resposta a um desastre 
iminente, como a evacuação, por exemplo. 
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Variabilidade climática 

Variações das médias (ou outras variações como desvio padrão ou estatísticas de extremos) do 

clima em escalas temporais e espaciais, além de eventos climáticos específicos. A variabilidade 

pode se dar devido a processos internos naturais dentro dos sistemas climáticos (variabilidade 

interna), ou devido a variações provocadas por forças externas naturais ou antropogênicas 

(variabilidade externa). 

 

 

Este glossário foi construído pelas definições fornecidas pela Comissão Brundtland, pelo quarto 

relatório do IPCC, pela Cruz Vermelha, pelo programa da ONU de desenvolvimento, pelo GEF, pela 

UNISDR e pelo Banco Mundial.  

 

Para mais informações sobre RRD e conceitos relacionados, acesse: 

Estratégia Internacional para Redução de Riscos de Desastres – compêndio de termos de redução 

de riscos, em: http://www.unisdr.org/eng/library/lib-terminology-eng%20home.htm  

 

Programa de Desenvolvimento das Nações Unidas – glossário compacto de termos, anexo à 

publicação Reducing Disaster Risk: A Challenge for Development, em: 

http://www.undp.org/bcpr/disred/documents/publications/rdr/english/glossary.pdf 

 

Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas – glossário de termos usados pelo Grupo de 

Trabalho II: Impactos, Adaptação e Vulnerabilidade no terceiro relatório de avaliação, 2001, em: 

http://www.grida.no/climate/ipcc_tar/wg2/689.htm 

 

Estratégia Internacional para Redução de Riscos de Desastres – Terminologia: termos básicos na 

redução de riscos de desastres, em: http://www.unisdr.org/eng/library/lib-terminology-

eng%20home.htm 

 

 
  

http://www.unisdr.org/eng/library/lib-terminology-eng%20home.htm
http://www.undp.org/bcpr/disred/documents/publications/rdr/english/glossary.pdf
http://www.grida.no/climate/ipcc_tar/wg2/689.htm
http://www.unisdr.org/eng/library/lib-terminology-eng%20home.htm
http://www.unisdr.org/eng/library/lib-terminology-eng%20home.htm
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Anexo III: A corrupção custa vidas 

A corrupção é o fator menos reconhecido da vulnerabilidade às ameaças naturais, e suas 

consequências são ainda raramente reportadas, prosperando em segredo e silêncio. Sua natureza 

e seu modus operandi são a falta de evidências concretas. Suas consequências, ao contrário, são 

claras e podem ser catastróficas.  

O Secretário Geral da OECD (Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico) 

declarou que: “O impacto da corrupção vai muito além do desrespeito e mau comportamento dos 

atores envolvidos. Suas repercussões solapam populações inteiras... por meio do descarrilamento 

dos planos de desenvolvimento e da incoerência das decisões de investimentos. Rodovias 

inacabadas, escolas caindo aos pedaços e sistemas de saúde aleijados são... alguns poucos 

exemplos [de seus] impactos”. 

Com a desculpa de que é “prática comum” por muitos, as consequências da corrupção passam por 

desigualdades, privações, pobreza, doenças, perdas econômicas e mortes. Em níveis diversos, a 

corrupção é ainda evidente em todos os países.  

A área da construção civil é o campo mais propenso à indústria da corrupção em todo o mundo, 

segundo o Índice Bribe Payer (2002), da Transparência Internacional.  A gestão das construções 

corruptas é tida como a razão pela qual, por exemplo, em uma área de risco de terremotos em um 

país europeu, 5.500 prédios escolares são registrados como não conformes às regulamentações 

legais de construção, e mais da metade deles, como sem “certificados de segurança”. 

Similarmente, uma região em desvantagem econômica no mesmo país permanece em iguais 

condições, ainda que por um período de mais de 50 anos tenha recebido doações equivalentes a 

milhões de dólares para o desenvolvimento de infraestrutura local. Em outra cidade da Europa, 

considerada como de alto risco de terremoto, o administrador público é acusado de ter 

“adquirido” para fins pessoais o equivalente a quase US$ 5 milhões; e em mais um exemplo, o 

“prefeito da anticorrupção” acumulou para si próprio mais de US$ 4,25 milhões. 

A corrupção nessas escalas não pode ser considerada como uma prática normal ou como deslizes 

acidentais de uma administração normalmente benevolente, mas sim como uma prática financeira  
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premeditada e sistemática. Nesses dois países, tomados como exemplo, prédios escolares 

mostraram-se como construções inadequadas durante a ocorrência de terremotos, sofrendo, por 

consequência, mais danos e provocando mais mortes e ferimentos.  

As práticas de corrupção na área da construção civil é uma das razões porque o colapso de prédios 

durante a ocorrência de terremotos não pode ser prevenido apenas por legislações. O cimento no 

concreto pode ser reduzido, o aço reforçado pode ser extinto, e toda a qualidade de uma 

construção comprometida quando inspeções e auditorias em obras são influenciadas ou não 

realizadas em função de subornos. E apenas quando esses edifícios desabam ou colapsam durante 

um terremoto é que os resultados da corrupção aparecem.  

Pela sua natureza, a construção civil é um processo de acobertamento, o trabalho de um 

fornecedor sendo encoberto pelo próximo – das fundações no solo até a última demão de tinta. 

Portanto, apenas uma inspeção regular e independente pode garantir sua integridade.  Mas os 

principais responsáveis não são os operários. Pressões para omissões, corte de custos ou redução 

de prazos são práticas constantes dos gestores, decorrentes de propinas recebidas para que 

garantam contratos, um aumento nas despesas que só pode ser corrigido por meio do corte de 

custos e consequente redução da qualidade do processo de construção.   

Existe uma estreita relação entre a incidência nacional de corrupção e o controle político de 

proprietários de jornais, rádio e televisão. O aumento da compreensão sobre a construção para 

fins habitacionais, por exemplo, e seu potencial letal na formação da vulnerabilidade – requisito 

primordial para redução de risco – pode ser estimulado por uma imprensa bem informada e 

independente. Isso pode ser feito pela exposição de funcionários corruptos na mídia alternativa, 

quando a grande mídia está impedida de fazê-lo por seus proprietários ou outras autoridades.  

No geral, é necessário que haja transparência nos governos locais, sem o quê as comunidades não 

terão a possibilidade de conhecer e participar das decisões políticas que as afetam.  A missão da 

UNISDR em construir a resiliência de comunidades a desastres pode ser prejudicada pelas decisões 

corruptas e paralelas na gestão do solo, das florestas e da água, por exemplo. Fica prejudicada 

também como o desenvolvimento de projetos em geral, em que as comunidades não têm 

possibilidades de participar, conhecer ou impedir decisões equivocadas, e pelos quais a 

vulnerabilidade a todos os tipos de ameaças agrava-se cada vez mais. 
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O potencial negativo e danoso da prática corrupta deve ser reconhecido como um componente da 

vulnerabilidade e da redução de riscos, e então ser erradicada a possibilidade de corrupção como 

parte do comprometimento de autoridades públicas para implantação de políticas e ações de 

redução de riscos de desastres.  A ciência da redução de desastres e suas aplicações devem incluir 

a ampliação do conhecimento sobre a corrupção, suas origens, causas, recursos e práticas; tudo o 

que tem potencial de destruir outros objetivos humanitários.  

 

 

 

O texto “A corrupção custa vidas” baseia-se em uma entrevista com James Lewis, escritor da área 

de arquitetura e meio ambiente, e membro do Royal Institute of British Architects (RIBA) com 

Datum International. 
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“Milhões de pessoas em meu país pensam que um desastre é um desejo 

de Deus, ou um processo natural, e eu estava entre elas. Depois de ler 

este guia, eu percebi com toda clareza que estávamos errados. De fato, 

somos todos responsáveis por todos os tipos de desastres.” 
 

Shreeram Singh Basnet, Jornalista, Nepal 

 

 

“Este livro é uma boa referência e um bom guia para que os jornalistas 

escrevam e produzam conteúdo a respeito da redução de riscos de 

desastres e da preparação para desastres. O material é claro e de fácil 

compreensão, apresentando exemplos de reportagens sobre desastres. 

Deveria estar na mesa de todos os editores.” 
 

Yuli Ismartomo, Tempo Magazine, Indonésia 

 

 

 

“Nós, jornalistas, precisamos mudar a forma como fazemos a cobertura 

dos desastres se quisermos que os políticos da América do Sul mudem a 

forma com que gerenciam os desastres. Nós podemos influenciá-los e 

ajudar a salvar mais pessoas do impacto dos desastres.” 
 

María Antonia Ortiz Molina, El Heraldo, Honduras 


