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Suramericana S.A., uma empresa de Seguros, Tendências e Riscos

Administrar para
a competitividade sustentável
Que fatores podem melhorar ou afetar
os resultados de sua empresa? Diante
dessa pergunta, você provavelmente
faria uma lista de assuntos normativos,
financeiros, de equipes de trabalho, de
distribuição, de fornecimento, de segurança, entre outros. Em cada negócio
terão um peso diferente, mas a lista
parece poder ser definida facilmente.
No entanto, na Sura acreditamos
que o ambiente das organizações está
influenciado não só por riscos tradicionais e emergentes, mas também por
tendências, que são padrões de comportamento das pessoas, dos consumidores e dos mercados, como resposta
a circunstâncias globais, regionais ou
locais de natureza social, econômica,
climática ou normativa.
Por isso, o panorama de tendências e riscos com incidência nas empresas é cada vez mais amplo e dinâmico, e torna-se fundamental gerenciá-lo
para tomar decisões que atenuem seus
efeitos sobre a estabilidade dos resultados e para identificar oportunidades
que alavanquem os negócios e gerem
valor. Precisamente com esse objetivo,
criamos o modelo de Gestão de Tendências e Riscos (GTR), produto de um
trabalho intenso de identificação dasnecessidades dos nossos clientes para
que possamos prevê-las.
Nesse modelo identificamos a natureza como uma fonte de tendências
e riscos, cujo conhecimento aplicado
abre um amplo leque de possibilidades
de gestão para as empresas. Enchentes, terremotos, secas, ventos, neblinas e até mesmo fenômenos próprios
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do espaço cósmico podem impactar de
maneira positiva ou negativa na atividade produtiva, no recurso humano e
nos resultados financeiros das organizações. A variabilidade e as mudanças
Procuramos apoiar os nossos
climáticas influenciam
clientes na apropriação
no comportamento dos
do conhecimento necessário
consumidores, nas repara entender as interdes de abastecimen-relações da natureza com
to e nas tecnologias
os objetivos estratégicos
de produção, venda e
de suas organizações.
prestação de serviços,
por isso conhecê-las
oferece vantagens competitivas e oportunidades de desenvolvimento dos negócios.
A revista Geociências SURA nasce no âmbito desse grande desafio que
nossa organização iniciou, e que busca
apoiar os nossos clientes na apropriação do conhecimento necessário para
entender as inter-relações da natureza com os objetivos estratégicos de
suas organizações.
Esperamos que esta revista de
circulação periódica, na qual a SURA
coloca à disposição parte de seu conhecimento e experiência de mais de 70
anos na indústria de seguros, seja um
meio eficiente e eficaz para contribuir
a essa gestão das tendências e riscos
que provêm da natureza, e especialmente para contribuir ao bem-estar e
à competitividade das organizações,
garantindo assim sua sustentabilidade.

GESTÃO do risco sísmico,

indicador de competitividade

O Chile enfrentou terremotos muito fortes e aprendeu com
eles, especialmente no que se refere ao projeto e construção
de edificações e obras civis. O trabalho desse país revela lições
positivas para gerenciar adequadamente o risco sísmico.

GONZALO ALBERTO PÉREZ ROJAS
Presidente da Suramericana S.A.
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Esquema geral de alvenaria confinada

Esquema de subducção
Vigas

6

Zona de concentração
de forças
Placa superior
(continental)

Colunas

de amarração de concreto reforçado, reagiriam melhor
que os construídos em alvenaria sem confinamento
(sem vigas nem colunas de concreto reforçado),
conforme explica o engenheiro estrutural Patricio
Bonelli.
Posteriormente, quando começaram a construir
edifícios em altura, passaram a utilizar muros de
concreto armado (concreto reforçado). Essa ideia foi
transmitida para as seguintes gerações de engenheiros,
que aprenderam sobre a necessidade de projetar
estruturas com muros, pois
os mesmos garantiam maior
Com o sismo de magnitude rigidez lateral e, portanto,
melhor desempenho sísmico.
8,8 Mw, o sétimo maior
Finalmente, na década
registrado mundialmente,
de 1970, os muros de concreto
a engenharia chilena
armado assumiram papel
demonstrou que os
importante no Chile.
projetos e construções
Isso foi fundamental
sismo-resistentes são
quase quarenta anos depois, no
realmente eficazes.
sismo de 2010, pois, segundo o
engenheiro Bonelli, a maioria
dos edifícios funcionaram muito bem porque, além de
serem bastante rígidos, foram construídos em solos
Na madrugada do dia 27 de fevereiro de 2010, um
duros com boas características, como é a brita em
sismo de magnitude de 8,8 Mw originou-se na
Santiago. “Isso gerou resultados surpreendentes, com
área central da costa do Chile, causando danos em
pouca ou nenhuma incursão das estruturas no regime
elementos estruturais (projetados para suportar as
não lineal (níveis baixos de deformação) e às vezes sem
cargas gravitacionais e as forças horizontais, como
fissuras nem danos”, explica.
vento e sismo) e não estruturais (elementos que não
Em um trabalho recente realizado pelo
cumprem uma função estrutural tais como fachadas,
engenheiro Patricio Bonelli junto com o engenheiro
elementos divisórios, sistemas de ar condicionado,
René Lagos e outros profissionais, foi realizada uma
redes hidráulicas e elétricas, etc.) em edificações das
avaliação de uma amostra de mais de 2.000 edifícios
cidades de Concepción, Viña del Mar, Constitución,
no Chile, que mostraram deformações relativas muito
Talca e Santiago do Chile.
baixas associadas ao sismo de 2010. Concluiu-se que
Ainda que tenha sido considerado o segundo
o bom desempenho desses edifícios foi o resultado dos
maior sismo na história do Chile e o sétimo na história
bons solos de cimentação, a distância da falha onde se
mundial, a maior parte das edificações não sofreram
originou o sismo e a alta rigidez lateral dos edifícios.
danos. Isso é um exemplo claro do bom desempenho
Uma das lições que esse fenômeno natural
sísmico, e uma mostra de que a engenharia sismodeixou aos chilenos foi continuar com a sua tradicional
resistente afeta de um modo direto na atenuação do
estruturação de muros rígidos, pois, diferentemente
risco sísmico e na competitividade e desenvolvimento
dos edifícios com batentes ou pórticos, formados
sustentável de um país.
por vigas e colunas, esses causam deslocamentos
menores e, consequentemente, danos menores.
Tradição de estruturas rígidas
Além disso, para o engenheiro Bonelli, o segredo
O Chile é um país que se viu na obrigação de enfrentar
dos muros de concreto armado (concreto reforçado)
sismos muito fortes. Após o terremoto de Chillán
está em determinar a espessura e o aço de reforço
em 1939 (magnitude de 7,8 Mw), observou-se que
necessário nas bordas do muro, a fim de melhorar a
os edifícios construídos sob a técnica de alvenaria
resposta sísmica do edifício.
confinada, isto é, com tijolos de argila, colunas e vigas

A

Vão

Placa que subduz (oceânica)

Vão
Muro

Muro

Muro

Alvenaria confinada

B
Muro

Distorção lenta

Alvenaria mal confinada

C

Ruptura, liberação
de energia em um sismo.

NO DIA 27 DE FEVEREIRO
DE 2010 ÀS 3:34 A.M.
originou-se na zona central
da costa do Chile um
SISMO DE
, Mw
MAGNITUDE
devido ao deslocamento
da placa de Nazca debaixo
da placa Sul-Americana.
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Espessura e confinamento dos muros
Segundo o engenheiro Bonelli, os sismos no Chile,
especialmente o de 2010, deixaram várias lições:
• Não podemos confiar nos muros com pouca
espessura, pois geralmente o confinamento não é
eficaz e seu comportamento tende a ser muito frágil.
A encurvadura (flexão causada pela compressão)
dos muros deve ser evitada. Isso depende das
características da estrutura e da demanda de
deformação esperada no lugar do edifício.
• A demanda de deformação não está somente
relacionada ao tipo de sismo e à distância do lugar
de interesse, mas aos efeitos de amplificação dos
movimentos sísmicos vinculados a solos moles e a
condições topográficas.
• O solo é um fator decisivo na geração de danos por
sismo; por isso, dependendo das características
dos solos, existem áreas nas quais deveriam
estar restritos certos tipos de edificações, já que
envolveriam um esforço maior de deslocamento.
Segundo o engenheiro Bonelli, as práticas
atuais de projetos no Chile estão direcionadas à
construção de estruturas rígidas que se comportem
adequadamente e tenham a maior ductilidade
possível, isto é, capacidade de resistir a dano
permanente sem colapso, mas sem ter que chegar a
utilizá-la, o que significa contar com estruturas que
se deformem pouco.
7
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Dissipadores sísmicos

A ANÁLISE
DA SURAMERICANA
O sismo de 27 de fevereiro
de 2010, foi uma grande
demonstração das novas
tecnologias de proteção sísmica.

Incorporar tecnologias
Na data do sismo de 2010 havia poucos edifícios com
isolamento sísmico em Santiago do Chile e Viña del
Mar. Todos eles reagiram de maneira excelente diante
desses movimentos. Por isso, durante os últimos
anos tem sido ampliado o uso do sistema, pois, como
afirma o engenheiro Patricio Bonelli, com o isolador
“elimina-se o sismo”.
Segundo a engenheira Gloria María Estrada,
Gerente de Geociências da Suramericana, um sistema
de isolamente de base faz com que os deslocamentos
relativos entre os andares do edifício sejam pequenos
e desse modo não causem danos.
Outra tecnologia utilizada é a dissipação de
energia, que reduz em aproximadamente 30% a
deformação. No sismo de 2010, vários edifícios que
contavam com esse sistema reagiram muito bem,
no entanto, a melhor solução, segundo o engenheiro
Bonelli, é o isolamento sísmico, que deveria ser
regularizado e utilizado massivamente.
Mesmo que o edifício não sofra danos estruturais
(que comprometam sua estabilidade e resistência),
é importante considerar que podem surgir danos
não estruturais que impeçam sua ocupação e
funcionamento imediato após o sismo. O isolamento
sísmico oferece a grande vantagem de ser uma solução
para reduzir os danos de ambos os tipos.
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Estrutura convencional

Estrutura com isolamento sísmico

Suporte

Por isso, é considerado um sucesso que no Chile
esteja sendo implementada essa tecnologia não só
em edifícios baixos, mas também nos mais altos,
como os de 20 e até mesmo os de 30 andares. Quando
começaram a utilizá-la, os custos aumentaram
aproximadamente 5%, mas estão diminuindo e
atualmente o aumento dos custos das obras é baixo.
“É preciso continuar promovendo o uso da
tecnologia de isolamento sísmico, porque, como o
deslocamento relativo entre os andares do edifício se
limita, sabemos que o mesmo não será sensível aos
danos”, aponta o engenheiro Bonelli e acrescenta
que é a melhor solução para diminuir tanto danos
estruturais quanto não estruturais.

Em abril de 2010, dois meses
após o sismo no Chile, a
Suramericana realizou uma visita de
reconhecimento de campo das zonas
mais afetadas, que foi conduzida
pela engenheira Gloria María
Estrada, e na qual participaram
especialistas renomados na área
de engenharia sísmica. Estas foram
suas principais conclusões:
 O projeto e a construção
sismo-resistente são realmente
efetivos, além disso, é possível
implementar eficientemente
essa filosofia para proteger
tanto as vidas humanas quanto
o patrimônio de um país.
 As tecnologias de proteção
sísmica, como os isoladores e
os dissipadores sísmicos, foram
testadas pelo terremoto de 27 de
fevereiro de 2010 no Chile, com
resultados muito satisfatórios.
A proteção das estruturas e
seus conteúdos mostra que o
isolamento sísmico permite
garantir o funcionamento das
estruturas, inclusive em caso
de abalos sísmicos severos.
 Os aspectos de confinamento de
muros estruturais, considerações
de configuração estrutural e
aspectos construtivos devem
ter novos ajustes nas normas de
sismo-resistência nos diferentes
países da região.

Gestão do risco sísmico para ocupação
e/ou funcionamento imediato
Os grandes efeitos do sismo de 2010 no Chile
foram o lucro cessante e os danos ocasionados em
elementos não estruturais, que impossibilitaram a
ocupação e o uso imediato das estruturas após o
sismo. Por isso, é necessária
a gestão do risco sísmico com
Os sistemas de isolamento
um foco preventivo.
sísmico mostram um futuro
Na medida em que
promissor para o projeto e
gerenciem o risco sísmico, as
construção de edificações
empresas contarão com outro
que devem seguir em
indicador de competitividade,
funcionamento depois
de um evento sísmico.
que se refere à atenuação
de perdas associadas ao
lucro cessante. Ao não sofrer danos em suas
instalações, tanto em elementos estruturais
quanto não estruturais, poderão continuar
funcionando, já que não será necessário fechá-las
FONTES:
parcial ou definitivamente.
Patricio Bonelli
Engenheiro civil da Universidade
Embora as normas sísmicas chilenas
do Chile, especialista em cálculo
especifiquem que em terremotos como o de Maule
estrutural de concreto armado.
Pesquisador e professor da
se aceitam danos até certo ponto, o engenheiro
Universidade Técnica Federico
Patricio Bonelli destaca que, na prática, as
Santa María de Valparaíso, Chile.
Diretor de grupos de estudos das
pessoas “não aceitam qualquer tipo de dano”. Por
normas de projetos sísmicos, foi
isso a importância de ter consciência para evitar
secretário técnico do Instituto
de Normalização em estudos
os danos, como um elemento fundamental de
de projetos sísmicos de edifícios.
competitividade e sustentabilidade.
Gloria María Estrada Álvarez
Engenheira civil, especialista em
A gestão do risco sísmico também exige uma
engenharia ambiental, especialista
capacidade de resiliência, isto é, capacidade de
e Me. em engenharia sismo-resistente. Gerente de Geociências
recuperação após o sismo. Este é um grande exemplo
da Suramericana, trabalhou no
desenvolvimento e coordenação
da engenharia chilena, como afirma o engenheiro
de estudos e pesquisas de
Bonelli: “Se você passear por Concepción e Santiago
engenharia sísmica, dinâmica de
solos e risco sísmico. Publicou
nunca pensará que aconteceu um terremoto como o
mais de 20 artigos técnicos na
de 2010”.
área de engenharia sísmica.
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Conhecer os sismos

para preservar a vida,
a propriedade e a competitividade
Compreender a utilidade do conhecimento sísmico atual é a base fundamental
para gerenciar os riscos relacionados e assim garantir a sustentabilidade do
desenvolvimento econômico no âmbito individual, empresarial e governamental.

SISMOS

afunda-se no material quente que está abaixo e é menos
denso, deslocando-o para cima em um ciclo constante.
Essas transferências de calor provocam correntes de
convecção que causam movimentos no manto.
Há diferentes tipos de contatos entre placas, os
quais incidem na natureza dos sismos que acontecem ao
longo delas.
Como resultado da interação entre as placas tectônicas, ocorrem também os sistemas de falha, que são
rachaduras com deslocamento ao interior das placas
(intraplaca) nos quais podem acontecer concentrações
de esforços, cuja liberação também gera sismos conforme as rochas se deslocam repentinamente umas sobre as outras.
Há outras causas da geração de sismos como a ativida-

Origem dos sismos
A explicação mais aceita sobre a origem dos sismos
baseia-se na teoria moderna da tectônica de placas, cuja
hipótese principal é que a superfície da Terra, denominada “crosta terrestre”, está formada por grandes blocos chamados “placas”, que apresentam movimentos
relativos entre si. A deformação relativa entre as placas
acontece em áreas estreitas próximas das bordas. Essa
deformação pode ocorrer de maneira lenta e contínua
(deformação assísmica: não produz sismos) ou, repentinamente, em forma de sismos. Devido à deformação que
acontece predominantemente nas bordas das placas, é
nesse local onde ocorre a maior concentração de sismos. O mapa da sismicidade histórica global confirma
essa condição, o que tem reforçado fortemente a teoria
das placas tectônicas.
Quando as placas da crosta terrestre movimentam-se, produzem sismos e liberam energia acumulada
que se propaga em forma de ondas sísmicas. A medição
dessas ondas tem sido uma das áreas de pesquisa indireta que permitiu avançar no conhecimento da estrutura
interna do planeta, porque os diversos tipos de ondas
sísmicas propagam-se de maneira diferente através dos
materiais que formam as camadas da Terra.
A teoria mais aceita sobre os movimentos entre
as placas tectônicas baseia-se no equilíbrio termomecânico dos materiais que compõem a Terra. A parte superior do manto está em contato com a crosta
relativamente fria, enquanto a sua parte inferior o faz
com o núcleo exterior, muito quente; portanto, observa-se um gradiente de temperatura dentro do manto. Este gradiente produz, por sua vez, variações na
densidade do manto, o que cria uma situação instável porque se tem um material mais denso (mais frio)
apoiado sobre um material menos denso (mais quente). O material mais denso e frio, por ação da gravidade,
10

de vulcânica e algumas atividades humanas. Os sismos
relacionados com a atividade vulcânica ocorrem por
causa da intrusão ou movimentos de magmas ou fluidos vulcânicos, que podem causar a ruptura da crosta
continental; geralmente afetam áreas muito específicas. Em relação às atividades humanas, a detonação
subterrânea de explosivos químicos ou de dispositivos
nucleares e a construção de represas podem causar
sismicidade induzida por alterações nas concentrações
de esforços que podem diminuir a resistência das rochas com potencial de ruptura. Geralmente, nesse tipo
de atividades e projetos, dá-se importância ao desenvolvimento de estudos prévios para evitar fenômenos
de sismicidade induzida.

O que é
P
 rincipais placas tectônicas e sismicidade histórica global

Limite de deslocamento lateral
Placa Norte-Americana

Placa Euroasiática
Placa Juan de Fuca
Placa Norte-Americana

Limite divergente ou construtivo

Placa do
Pacífico

Placa do Caribe

Placa da Arábia

Placa das Filipinas

Placa da África

Placa de Cocos

Placa Indiana
Placa do
Pacífico
Placa Sul-Americana
Placa Australiana

Placa de Nazca

Limite convergente ou destrutivo (Subducção)

Placa Escocesa

Placa Antártica

Limites entre
placas tectônicas

Magnitude sismos (Mw)
< 5.6

5.60 - 5.70

5.71 - 5.80

5.81 - 6.00

6.01 - 6.30

6.31 - 6.60

>6.61

Fonte: Sismicidade global de 1900 até 2009 - Catálogo sísmico ISC-GEM
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SISMOS

E
 strutura interna da Terra
e propagação de ondas sísmicas

Hipocentro
de um sismo

Placa Sul-Americana
desloca-se ao oeste

Um sismo – terremoto, movimento telúrico ou tremor
de terra – é o movimento e vibração da crosta terrestre
devido a uma liberação rápida de energia acumulada
entre placas tectônicas ou em um sistema de falhas,
resultado da ruptura da rocha que se propaga através
de ondas sísmicas. A propagação dessas ondas registradas pelos instrumentos de medição é percebida algumas vezes pelas pessoas e é a causa dos movimentos nas construções.

Propagação das
ondas sísmicas

Placa de Nazca
desloca-se ao leste
Correntes
de convecção

América do Sul

Magnitude dos sismos

Dorsal meso-atlântica

Subducção
Recebem ondas
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Núcleo externo
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P”
Manto superior

A magnitude de um sismo é um parâmetro muito importante e historicamente tem sido descrito de diversas
formas. Antes do desenvolvimento da instrumentação
sísmica moderna, os métodos para determiná-la eram
descrições qualitativas de seus efeitos, o que implicava uma medida combinada do tamanho do sismo e de
seus danos. Isso representava uma dificuldade porque
os danos dependem não só da magnitude e profundidade, mas também da qualidade do projeto e construção
das edificações.
As estações sismográficas modernas têm permitido o desenvolvimento de medidas quantitativas do tamanho dos sismos. Se algum equipamento revolucionou a
área da sismologia foi o sismógrafo inventado por Harry
O. Wood e J.A. Anderson em 1922, que se tornou uma referência para o desenvolvimento das pesquisas sísmicas.
Baseado nas medições realizadas com esse sismógrafo,
em 1935 desenvolveu-se a escala de magnitude Richter,
cujo nome vem do autor Charles F. Richter, do Instituto
Tecnológico da Califórnia. A escala de magnitude Richter
é a medida mais conhecida para estabelecer a magnitude dos sismos, mas não é a mais adequada. Essa e
outras escalas têm sido substituídas pela Magnitude de
Momento, uma medida direta dos fatores que produzem
a ruptura que causa o sismo, e que, desse modo, cumpre
melhor o objetivo de medir a energia liberada.
A Magnitude de Momento mede o tamanho de um
sismo a partir da análise das formas das ondas registradas pelos sismógrafos. As diversas formas e direções
do movimento das ondas são registradas através de
gráficos denominados “sismogramas”, que são utilizados para estimar a geometria da falha. As amplitudes
ou tamanhos das ondas dos sismogramas são utilizadas
para calcular a resistência ao cortante da rocha falhada,
a área da zona de falha e o deslocamento médio da falha.

Para um sismo de certa magnitude, quanto maior for a
A ESCALA
profundidade na qual se iniDE MAGNITUDE
cia a ruptura, menor será sua
RICHTER
intensidade na superfície da
Terra. As ondas sísmicas viaA escala de magnitude
jam através da estrutura da
Richter é expressa
Terra por centenas e milhaem números inteiros
res de quilômetros e atenue frações de decimais.
am-se com a distância.
Devido à base
logarítmica dessa
As medidas de intensiescala, cada número
dade mais antigas, anteriores
inteiro de aumento em
à instrumentação sísmica,
magnitude representa
consistiam em descrições dos
aproximadamente
efeitos dos sismos com base
31 vezes mais
energia liberada.
em entrevistas após os fenômenos, focadas na percepção
da população das áreas afetadas. Esse tipo de medidas requer uma dose significativa de
subjetividade.
O auge da instrumentação sísmica (sismógrafos e
acelerômetros) permite meExemplo:
dir a intensidade dos sismos
em termos quantitativos dos
Um sismo de magnitude
8 libera 31 vezes mais
movimentos do terreno. Denenergia que um sismo
tro dos aspectos com maior
de magnitude 7,
incidência na variabilidade
aproximadamente
desses movimentos, destaca1.000 vezes (31x31)
mos os efeitos de amplificação
mais energia que um
de magnitude 6 e por volta
relacionados com as caractede 30.000 vezes
rísticas do solo em cada lu(31x31x31) mais energia
gar. “Por definição, tentamos
que um de magnitude 5.
caracterizar, em média, os
primeiros 30 metros do perfil
do solo. Sobre os diferentes
tipos de solo ssão estabelecidas toda a infraestrutura e
as edificações. Essas características do solo contribuem
para atenuar a intensidade do movimento do terreno ou,
pelo contrário, para intensificá-lo”, explica a geóloga
María Mónica Arcila, Especialista em ameaça sísmica do
Serviço Geológico Colombiano. Por causa da acentuada
influência que, mundialmente, os efeitos dos solos têm
mostrado nos sismos, sua caracterização torna-se cada
vez mais importante. Devido à crescente necessidade de
conhecer melhor a resposta sísmica dos solos e seus

Intensidade dos sismos
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SISMOS

EPICENTRO
É a projeção do hipocentro na superfície da
Terra, isso significa que é o lugar na superfície
mais próximo do hipocentro.

efeitos nas intensidades sísmicas que são transmitidas para as construções, foram desenvolvidos
em muitos países do mundo, tais como Estados
Unidos, Japão, Índia, Turquia e alguns da América Latina, os estudos de microzoneamento sísmico. Um bom exemplo desse tipo de estudos
são os realizados na Colômbia, onde dentro da
norma de projeto e construção sismo-resistente incluem-se os requisitos mínimos para o seu
desenvolvimento. Graças a isso, atualmente as
principais cidades na Colômbia contam com estudos de microzoneamento sísmico. Tais estudos
constituem ferramentas úteis no planejamento e
elaboração de projetos de engenharia das edificações, e é primordial levar em conta suas recomendações assim como explica a engenheira
Gloria María Estrada, Gerente de Geociências da
Suramericana S.A.
O conhecimento da probabilidade de superar determinados níveis de intensidade dos movimentos sísmicos em um local de interesse é a
base para a avaliação de vulnerabilidade da infraestrutura e das construções existentes e futuras.

Monitoramento dos sismos
Todos os dias acontecem muitos movimentos
telúricos em diversas partes do mundo, mas a
maioria deles não é perceptível devido a sua baixa magnitude ou por serem muito profundos. A
instrumentação sísmica torna possível o registro,
facilitando o monitoramento, a pesquisa e a divulgação do conhecimento sísmico.
Um bom exemplo da instrumentação sísmica atual é a Rede Sismográfica Global, formada
por mais de 150 estações sísmicas modernas distribuídas no mundo inteiro e conectadas por redes
de telecomunicações. Essa rede é o resultado da
cooperação entre um grupo de instituições das
quais destacamos o Instituto de Pesquisas Geológicas dos Estados Unidos (USGS, sigla em inglês),
a Fundação Nacional da Ciência (NSF, sigla em
inglês) e o Consórcio de Instituições de Pesquisa
de Sismologia (IRIS, sigla em inglês).
Existem também redes de instrumentação
local nos países. Um caso desse tipo de redes é
a Rede Sismológica Nacional da Colômbia (RSNC,
sigla em espanhol) do Serviço Geológico Colombiano (SGC, sigla em espanhol), composta por 50
estações sismológicas que transmitem dados em
tempo real. Além disso, o SGC também conta com
a Rede Nacional de Acelerômetros da Colômbia
14

INTENSIDADE
É uma medida
das características dos
movimentos do terreno
na superfície. Varia
dependendo do lugar
onde está o observador.

(RNAC, sigla em espanhol), composta por 120 equipes digitais (das
quais 32 estão em Bogotá) e orientada ao registro dos sismos intensos
que ocorrem no território nacional; esses registros são parte fundamental dos estudos de ameaça sísmica do país. No caso da Colômbia,
há também redes locais de acelerógrafos, como é o caso da Rede Acelerográfica de Medellín (RAM, sigla em espanhol) e de sua Área Metropolitana (RAVA, sigla em espanhol), composta por 32 equipes (22
sediadas em Medellín), as quais têm sido fundamentais nos estudos
de microzoneamento sísmico do Vale de Aburrá.
Baseado na informação gerada pelos serviços geológicos e organizações dedicadas ao monitoramento dos sismos, desdobra-se
informação significativa sobre a atividade sísmica. “Os serviços geológicos permitem avançar sobre o conhecimento sísmico para desenvolver códigos de sismo-resistência, divulgar informação para os escritórios de prevenção e atenção de desastres e apoiar mecanismos
de gestão de risco sísmico”, explica a geóloga María Mónica Arcila.

HIPOCENTRO
É o ponto onde começa a ruptura
que causa as primeiras ondas
do sismo. A partir do hipocentro,
a ruptura estende-se através
da falha.

MAGNITUDE
É uma medida da energia
liberada por um sismo e seu
valor não depende do lugar
onde está o observador.
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SISMOS

E
 scala de Magnitude de Momento
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nuclear no mundo
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A história nos conta

Imprevisíveis, porém cíclicos

Os registros instrumentais de sismos, geralmente, são
O estudo sísmico tem experimentado avanços significamuito recentes, o que torna necessário consultar a histivos nas últimas décadas, tanto na tecnologia utilizada
para analisar cada terremoto quanto nas conclusões dos
tória para reunir dados e realizar estudos de ameaça sísregistros históricos. No entanto, “no estamica. Na Colômbia, por exemplo,
o primeiro registro remonta ao
do
atual da ciência, em nenhum lugar do
Saber onde estão as
ano de 1566, com um relato hismundo
é possível prever a ocorrência de
concentrações de sismos
um sismo, entendendo a previsão como
tórico. Essa recopilação de inforna Terra, a probabilidade
o dia, a hora, o lugar e a magnitude, mas
mação é conhecida como sismide superar determinados
é possível gerenciar o risco, baseado nas
cidade histórica e complementa
níveis de intensidade dos
probabilidades de ocorrência e nas caraca sismicidade instrumental.
movimentos
do
terreno
Há outra alternativa de
terísticas prováveis que podem ter os moe o comportamento esperado
conhecimento: a paleo-sismicivimentos. O papel das redes sismológicas
das construções em um
é gerar esse conhecimento”, explica a geódade, que faz referência à concerto local são elementos
tribuição da geologia e da arqueloga María Mónica Arcila.
suficientes para identificar
De acordo com dados do Serviço Geoologia. Trata-se de buscar nas
camadas do solo evidências de
lógico Colombiano, por ano são registrados
prioridades de gestão do
movimentos sísmicos ocorridos
em média sete sismos com magnitudes
risco sísmico que permitam
no passado através do uso de
proteger a vida, a propriedade entre 5,0 e 5,9 Mw, e um entre 6,0 e 6,9 Mw.
técnicas como a do carbono-14
Desde 1964, data de início da instrumentae a competitividade.
– método de datação por radioção moderna, foram registrados seis siscarbono para mostras orgânicas
mos de magnitudes entre 7,0 e 8,0 Mw e
de até 45.000 anos. “É voltar no tempo até muito antes
um de magnitude 8,1 Mw.
da história registrada pelas pessoas. Desse modo temos
Os movimentos sísmicos são resultado da acumua possibilidade de saber alguma coisa sobre os terrelação de esforços e suas condições e características são
conhecidas cada vez melhor. Desse modo, é possível demotos ocorridos que não possuem registro. Essa informação é muito valiosa para caracterizar a ameaça sísterminar onde ocorrem e qual é seu ciclo sísmico, para
que, com essa informação, sejam realizados mapas de
mica de uma região”, afirma a engenheira Gloria María
ameaça, em termos de probabilidade.
Estrada Álvarez.
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Rede sismográfica

Utilidade do conhecimento sísmico
Na gestão do risco sísmico é fundamental apropriar-se
do conhecimento atual para o planejamento do desenvolvimento de projetos de infraestrutura e edificações
e para a adaptação de construções e obras existentes.
Para isso são fundamentais tanto a rigorosidade dos
estudos e projetos de engenharia quanto os processos
de construção em conformidade com os projetos, não só
O terremoto mais forte
por sua incidência na vida e na
registrado instrumentalmente
propriedade, mas pelos efeiocorreu no Chile em 22 de maio
tos que um mal desempenho
de 1960 e teve uma Magnitude
pode ter na prestação de serde Momento de 9,5 Mw.
viços públicos essenciais e nas
redes de abastecimento.
Os avanços sobre o conhecimento sísmico e o
monitoramento da sismicidade são elementos úteis
para tomar decisões de gestão em nível individual, familiar, empresarial e governamental.

+400

50
102
16
50

Estações sismológicas
próprias de cada país

FONTES:
María Mónica Arcila Rivera
Geóloga da Universidade de Caldas. Vinculada ao Serviço Geológico Colombiano desde
1991, inicialmente em atividades de vigilância vulcânica, onde, como chefe de projeto,
consolidou o Observatório Vulcanológico de Popayán; desde 2003 desenvolve estudos em
sismotectônica para avaliação de ameaça sísmica; atualmente lidera essas avaliações no
âmbito das pesquisas aplicadas às ameaças e riscos geológicos.
Gloria María Estrada Álvarez
Engenheira civil, especialista em engenharia ambiental, especialista e Me. em engenharia
sismo-resistente. Gerente de Geociências da Suramericana, trabalhou no desenvolvimento
e coordenação de estudos e pesquisas de engenharia sísmica, dinâmica de solos e risco
sísmico. Publicou mais de 20 artigos técnicos na área de engenharia sísmica.

40

51

EUA
Canadá
GSN (Rede Sismográfica
Global)

135

França
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GLOBAL EARTHQUAKE MODEL

GEM: Iniciativa mundial

para atenuar o risco sísmico

PROJETOS
GLOBAIS
E GRUPOS
DE TRABALHO

PROGRAMA DE ALIADOS REGIONAIS
E COMUNIDADE MUNDIAL DE ESPECIALISTAS
Cientistas e engenheiros: aumentam a quantidade
e qualidade da informação

R
 ecebem:
Dados processados, ferramentas
para integração e comparação

Recebem:
Dados padronizados em escala
regional e mundial

11
ALIADOS PRIVADOS

Indústria, empresas,
organizações: garantem a
satisfação das necessidades
dos diversos setores

Contribuem:
Experiência da empresa
privada, guias e
padrões, ferramentas de
desenvolvimento

Contribuem:
Dados nacionais e regionais

PLATAFORMA
OPENQUAKE

15

ALIADOS PÚBLICOS

Países, regiões, cidades; universidades e
instituições: garantem a satisfação das
necessidades nacionais

Recebem:
Dados de ameaça e risco nacional
e regional para países
e programas de ajuda estrangeira

10

ÓRGÃOS INTERNACIONAIS

ONGs que trabalham para melhorar a resiliência sísmica

Avaliar o risco sísmico no mundo e informá-lo abertamente é o principal objetivo da Fundação GEM. Para conseguir isso, a GEM pesquisa e transfere
informação e conhecimento que são traduzidos na possibilidade de atenuar
perdas econômicas e, o mais importante, preservar vidas.
Global Earthquake Model (Modelo Global de Terremotos,
A GEM tem patrocinadores
GEM, sigla em inglês), com sede principal na comuna italiana
e aliados públicos e privados no
de Pavia, é uma parceria público-privada sem fins lucrativos
mundo inteiro. A Sura é patrocinadora
que providencia às organizações e indivíduos recursos aberda GEM desde 2014 e tem apoiado
tos para avaliar o risco sísmico em qualquer parte do munativamente seus projetos e atividades
do. “Acreditamos que a parceria entre organizações estatais,
na América Latina.
acadêmicas e privadas do mundo inteiro é fundamental para
gerenciar os desastres naturais e preservar vidas”, explica o
Dr. John Schneider, secretário geral da GEM.
18

OpenQuake é um conjunto de
programas de livre acesso que
permite que a comunidade utilize
dados, metodologias e aplicações
desenvolvidas de maneira
colaborativa. Os programas
incluem a plataforma OpenQuake,
o software OpenQuake e uma
ampla variedade de ferramentas
de modelagem para acessar,
explorar e compartilhar os
produtos que a GEM oferece.

ESPECIALISTAS
LOCAIS
E REGIONAIS

Ver, explorar, capturar
e baixar dados, modelos,
resultados e ferramentas

Dados, modelos,
resultados

A Fundação GEM é uma parceria público-privada que promove um esforço
de colaboração global na qual se utiliza a ciência para desenvolver recursos
de alta qualidade focados na avaliação e gestão do risco sísmico no mundo.

Contribuem:
Dados e sua interpretação

PLATAFORMA

COMUNIDADE
CIENTÍFICA

Resultados

Dados locais

Dados e resultados

Melhores práticas
globais e bases
de dados

FERRAMENTAS
DE MODELAGEM

Cálculos de ameaça
e risco

ESPECIALISTAS
LOCAIS
E REGIONAIS

Desenvolvimento de modelos
de risco, ameaça, exposição
e vulnerabilidade, e de indicadores
de variabilidade socioeconômica

Modelos de ameaça, exposição
e vulnerabilidade

Modelos locais
e regionais

As pesquisas desenvolvidas tentam criar ferramentas, coletar informação e construir sinergias a fim de compartilhar conhecimento e trabalhar de maneira transparente. Com tudo isso, a GEM
Com o apoio e contribuição
pretende tornar-se uma ponte de
da GEM, várias universidades
comunicação entre o rigor ciendo mundo implementaram
tífico e as comunidades sujeitas à
cursos de avaliação e
ameaça sísmica no mundo.

gestão do risco sísmico.

A origem
A GEM começou suas atividades em 2009 e desde então lidera
pesquisas globais e tem divulgado publicamente seus resultados
com base nos princípios estabelecidos desde seu início: verossimilhança, abertura, colaboração e transparência. Sua criação foi uma
resposta à iniciativa do Fórum Mundial de Ciência da Organização
para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), em
2006. Desde a sua criação tem procurado tornar-se a mais completa fonte de conhecimento sobre risco sísmico e uma referência
mundial pelo seu conhecimento e aplicação.
“Nós trabalhamos não só para desenvolver ferramentas
ou coletar informação, mas para construir sinergias nas quais
todos os envolvidos estejam convencidos da importância de
compartilhar, ser abertos e trabalhar juntos”, afirma o Dr. em
geofísica, Schneider.

A SURAMERICANA
PARTICIPA NA GEM
A decisão da Suramericana
de participar nessa iniciativa baseouse nos princípios da GEM:
Verossímil: confiável do
ponto de vista científico.
Aberto: informação e ferramentas
públicas, resultado da conexão
da ciência com a prática e do
conhecimento com a ação.
Transparente: ferramentas criadas
para que os usuários possam avaliar
o impacto de qualquer suposição nos
resultados, implementar dados ou
modelos alternativos e considerar
explicitamente a incerteza.
Colaborativo: sinergia entre
a academia, os organismos
internacionais e os setores públicos
e privados para contribuir com a
atenuação do risco sísmico.

19

GEOCIÊNCIAS SURA

GLOBAL EARTHQUAKE MODEL

SARA,

PESQUISAS NA AMÉRICA DO SUL
RISCO SÍSMICO INTEGRADO
Vulnerabilidade socioeconômica
e resiliência
Vulnerabilidade social e econômica
e capacidade de enfrentar
os fenômenos sísmicos

Risco sísmico
Probabilidade de dano e perda
de vidas e estruturas
por sismo
Ameaça sísmica
Probabilidade de diferentes
níveis de movimentos do
terreno relacionado ao sismo

Exposição
Elementos em risco

Vulnerabilidade física
Vulnerabilidade das
estruturas e seus ocupantes
devido ao risco sísmico

Durante os primeiros anos de trabalho, muitos recursos econômicos foram entregues pelas organizações públicas e privadas na forma de patrocínio. No
entanto, os diretores da GEM compreenderam que as
organizações mostram mais interesse em patrocinar
projetos específicos em suas áreas de influência e,
por isso, ampliaram seu esquema de trabalho e vincularam instituições comprometidas com trabalhos
em nível regional e mundial.

Mapa de ameaça sísmica - Projeto SARA
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Desde 2009, foram diversas aprendizagens. Cada
pesquisa oferece dados de grande valor, além disso, “com cada terremoto temos a chance de coletar
mais informação que pode ser utilizada para aprovar nossos modelos e avançar na prevenção”, explica o Dr. Schneider.
Sismos como o do Chile e do Haiti em 2010, do
Japão em 2011 e do Nepal em 2015 serviram para
comprovar resultados. O Dr. Schneider comenta que
“o nosso trabalho não é avaliar se os governos estão
preparados ou não para responder. Nosso trabalho é
ajudá-los a entender o risco e que eles mesmos avaliem se os planos que têm para atenuá-los – como
os códigos para a construção de edificações, o planejamento urbano ou os planos de reabilitação de edifícios – são apropriados ou não”. Por esse motivo, seus
relatórios, pesquisas e ferramentas como OpenQuake
são compartilhados com os interessados que queiram
acessá-los no mundo inteiro, contribuindo então com
conhecimento para estimar a ameaça e o risco sísmico.
A GEM não se aprofunda diretamente em outros fenômenos como os tsunamis ou as enchentes:

A South America Risk
Assessment (SARA, Avaliação
do Risco Sísmico na América
do Sul) é um projeto
desenvolvido pela GEM
que beneficia essa região
do continente. O projeto
começou em janeiro de 2013
e busca o desenvolvimento
de um modelo para estimar
a ameaça e risco sísmico
na região através do uso
de dados padronizados e
metodologias baseadas nos
princípios de transparência e
intercâmbio de conhecimento
e rigor científico.

A SARA busca atenuar impactos
e seu trabalho é ainda mais
destacado quando lembramos
que entre 1970 e 2012
morreram 77.000 pessoas e
e 15 milhões foram afetadas
pelos terremotos ocorridos na
na América do Sul e que, além
disso, as perdas econômicas
foram calculadas em 37 bilhões
de dólares. Por esse motivo,
os especialistas da região
projetaram pesquisas para
oferecer produtos que melhoram
a gestão do risco e fortalecem
o interesse em conhecer mais
sobre esse fenômeno.

Este projeto envolve

7 PAÍSES

Venezuela

Colômbia
Equador
Peru
Bolívia
Chile
Argentina

no entanto, tem coordenado parcerias com organizações
especializadas no estudo de outros fenômenos naturais.
Um exemplo é a fundação italiana Centro Internacional
de Monitoramento Ambiental (CIMA), com a qual trabalha conjuntamente na modelagem, prevenção e gestão
do risco hidrológico. Também tem trabalhado com universidades e instituições científicas de vários países,
como os institutos geofísicos da Austrália, Alemanha,
Estados Unidos e Colômbia. Essas instituições implementaram informação
ou utilizam ferramentas
A GEM implementará
da GEM como a base de
modelos de risco e
seus planos de desenvolameaça sísmica em
vimento e divulgação do
convênio com instituições
do mundo inteiro.
conhecimento sísmico.

O futuro
Atualmente a GEM conta com vários projetos que pretende executar. Um dos mais importantes é seguir alimentando seu projeto global de informação sobre as fontes
de sismos. No aspecto da ameaça sísmica, pretende coletar informação adicional sobre a resposta local dos diferentes tipos de solo, especialmente nas áreas urbanas
onde a variabilidade é alta. Trabalhará em modelos de
recuperação para entender como os fatores sociais, físicos e econômicos contribuem para que as comunidades
respondam ou se recuperem diante de um terremoto. A
GEM criará protótipos parecidos ao OpenQuake que poderão ser utilizados para outros tipos de riscos naturais.
Pesquisa, transferência de conhecimento e preservação da vida e da propriedade são objetivos que fazem
com que o trabalho da GEM gere benefícios e fortaleça a
atenuação do risco sísmico no mundo.

Participaram mais de

50 especialistas
de 17 organizações

da América Latina e 2 da Europa.

Para mais informações
Para o secretário geral da GEM, o Dr. John Schneider,
“esse projeto tem sido um sucesso. Atualmente possui a
informação mais completa sobre o risco sísmico da região”.
Isso foi comprovado após o terremoto do Equador, que
ocorreu no dia 16 de abril de 2016, quando as pesquisas
realizadas foram um recurso valioso para o Governo desse
país para estimar os danos potenciais nos edifícios, o custo
da reposição, a distribuição das vítimas e o impacto geral.
Além disso, a GEM realizou na América do Sul capacitações
específicas sobre os usos e aplicações de seus produtos e
e ferramentas, acompanhamento para universidades que
oferecem cursos de avaliação e gestão do risco sísmico, e
e trabalha junto com os centros de prevenção de desastres
de vários países da região.

www.globalearthquakemodel.org;
Twitter: @GEMwrld; Facebook: GEMwrld

FONTE:
John Schneider
Geofísico da Universidade da Califórnia, San Diego, Estados Unidos, Dr.
em geofísica da Universidade de Wisconsin. Trabalhou com diversas
organizações acadêmicas e privadas dos Estados Unidos na avaliação do
risco sísmico.
Liderou o desenvolvimento do programa australiano para avaliar os riscos
da natureza e o desenvolvimento de capacidade para redução do risco de
desastres naturais nesse país. Formou a equipe da cooperação da Austrália
no sudeste Asiático e no Pacífico, desenvolvendo programas para a avaliação
do risco por ameaças da natureza e impulso de capacidades nos países em
desenvolvimento. Foi representante do governo australiano na GEM de 2009
a 2015 e atualmente é o secretário geral dessa entidade. É assessor do
Escritório das Nações Unidas para a redução do risco de desastres.
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Gestão de Tendências
e Riscos, fundamental em um modelo
competitivo e sustentável
A Sura criou o modelo de Gestão de Tendências e Riscos como
um modo de administrar para a competitividade sustentável.

TENDÊNCIAS

MODELO GTR
OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS

Identificação de tendências

Valoração
quantitativa
de riscos

CONHECIMENTO
AMBIENTE

MATURIDADE
NA GESTÃO
DE TENDÊNCIAS
E RISCOS

Inter-relação entre riscos

Em meados de 2014 nasce a Gestão de
Tendências e Riscos da Sura - GTR, um
modelo que vai além do que normalmente
propõe a indústria de seguros e estabelece
conexões entre as tendências e os riscos
estratégicos de uma empresa.
Para Gonzalo Pérez, Presidente da
Suramericana, GTR, mais que um produto,
constitui um modelo de administração que
agrega valor ao cliente gerando consciência a partir do manejo da incerteza.
Além disso, o modelo oferece informação sobre como o mundo está se
movimentando, estabelece prioridades e

Inter-relação
de riscos estratégicos

Ajuste do apetite
de riscos
da organização
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conexões entre tendências e riscos. Assim,
torna-se uma ferramenta valiosa para a
tomada de decisões focada na competitividade e na sustentabilidade organizacional.
“O risco não é só um problema para
as organizações, também pode ser uma
oportunidade se for entendido adequadamente”, afirma Juana Llano, Vice-presidente de Seguros Suramericana, para
explicar como o modelo GTR dá um novo
significado ao negócio de seguros ao incorporar a possibilidade de gerenciar
qualquer tipo de tendência e risco e colocar o cliente no centro da estratégia.

Financeiro

Nicolás Bedoya, Gerente de Administração
de Riscos da Sura-Colômbia

PROGRESSO DO GTR
Até junho de 2016, o modelo
atingiu a seguinte cobertura:
• 102 empresas o conhecem
• 44 oficinas de aprimoramento
• 23 oficinas de tendências
• 14 oficinas de identificação
de riscos
• 6 oficinas de inter-relação
de riscos
• 3 oficinas de correlação
• 37 empresas com estudos
GTR de inter-relações
com riscos da natureza,
que abrangem mais de 900
terrenos e edificações

Jurídico
Regulatório

Talento
Humano

Queremos ser muito
mais que provedores de soluções
para tornar-nos aliados estratégicos”.

Financiamento

Identificação de riscos

Do risco à oportunidade

Kodak, Blockbuster e Remington não saíram do mercado pelo contrabando, pela concorrência ou por um
fenômeno natural. Foi a impossibilidade de prever uma
tendência, de reagir e de adaptar-se que as levou a um
ponto irreversível.
Em um cenário global não é suficiente estarmos
cobertos contra incêndios, terremotos ou qualquer outro
risco operacional ou de mercado. Atualmente, as organizações devem proteger-se daqueles riscos e tendências
que não são evidentes ou fáceis de prever, mas que em
curto, médio ou longo prazo podem tornar-se estratégicos e ameaçar a competitividade e sustentabilidade das
empresas.

Tratamento
de risco

Operação

REPUTAÇÃO

Político/Social

Mercado

Tecnologia
da Informação

Natureza

Rede de Abastecimento

Ambiental
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livre

A Sura compreendeu isso e há dois anos vem
trabalhando na exploração de alternativas
que não se limitem em oferecer soluções
de seguros, mas que gerenciem o risco em
várias dimensões. Uma resposta à velocidade
com a qual o mundo está se movendo e à
necessidade de adaptar-se.
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A participação do mercado de seguros na
América Latina é de 3,1% do Produto Interno
Bruto, enquanto no mundo é de 6%, o que
mostra que o negócio de seguros ainda tem
espaço para crescer. Para conseguir isso
é preciso oferecer valor agregado.
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No ambiente em que as empresas atuam existem
duas opções: esperar que o mercado indique o caminho e talvez desaparecer ou parar,
repensar o negócio e desenvolver
Além de seguros, a Sura busca
oportunidades. Este último é o oboferecer soluções integrais diante das
jetivo do GTR.
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Implementação
• Impactos
• Estratégias
• Modelos de negócios

administradores identifiquem pontos fundamentais
para realizar ajuste nos aspectos logísticos e de produção. Com essa informação, a empresa pode:
• Atenuar os efeitos, nos resultados do negócio, de
uma possível suspensão de operações.
• Orientar esforços e investimentos para garantir a
sustentabilidade e a competitividade.
• Identificar falhas ou ineficiências na rede de abastecimento.
• Transformar situações desfavoráveis em oportunidades de negócio e geração de resiliência.
Os resultados e os benefícios serão diferentes, dependendo do tipo de organização, do setor ao qual
pertence, das inter-relações que queira analisar. O
importante é que esse modelo já está disponível e
constitui uma ferramenta incalculável para
antecipar-se a tudo aquilo que possa afetar uma organização ou, até mesmo, para
detectar oportunidades que garantam sua
permanência e aprimorem seus resultados
no mercado.

FONTES:
Gonzalo Alberto Pérez Rojas
Advogado da Universidade de Medellín, especialista
em Seguros da Swiss Re em Zurique, CEO’s
Management Program do Kellogg Graduate School
of Management de Chicago. Trabalha na
Suramericana desde 1981, ocupou vários cargos.
Desde 2003 é Presidente da Suramericana S.A.
Juana Francisca de Chantal Llano Cadavid
Advogada, especialista em Direito Financeiro e
de Negócios, Direito de Responsabilidade Civil e
Seguros da Universidade Pontifícia Bolivariana,
especialista de Resseguro da Universidade Pontifícia
de Salamanca. Trabalha na Suramericana S.A. desde
2004, ocupou vários cargos. Desde dezembro de
2015 é Vice-presidente de Seguros da empresa.
Nicolás Bedoya Zapata
Engenheiro mecânico da Universidade Eafit, Me. em
Administração do Instituto Tecnológico de Monterrey.
Trabalha na Suramericana desde 2008, atualmente
é Gerente de Administração de Riscos Empresariais.
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FURACÕES

CICLONE

Depressão
tropical

Natureza
dos

FURACÕES

e atenuação de seus impactos

Que passem muitos anos sem a incidência de furacões
não deve fazer com que baixemos a guarda. A
preparação é fundamental para gerenciar melhor os
riscos relacionados a esse fenômeno natural que todos
os anos tem uma temporada típica entre os meses
de junho e novembro para a região do Atlântico norte
e do nordeste do Pacífico.
“As pessoas devem se preparar seja para a previsão de um só
furacão ou de vinte”, diz o Dr. Lixion Ávila, Especialista Sênior do
Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos, ao enfatizar
no ponto central da gestão diante desses fenômenos: é preciso
ter sempre um plano de ação. A “seca” desse tipo de eventos
na região, como a vivenciada no estado da Flórida, que não foi
impactado por furacões durante um período de 10 anos entre o
furacão Wilma em outubro de 2005 e a passagem do furacão Mathew no mesmo mês de 2016, não pode fazer com que baixemos
a guarda, pois parte da nossa região pode ser afetada a qualquer
momento por esse tipo de ameaças.
26

O fenômeno
Os termos “furacão”, “depressão” e “tempestade” estão relacionados com uma manifestação meteorológica denominada “ciclone”. Essas
manifestações caracterizam-se pela circulação
fechada ao redor de um núcleo central quente
de baixa pressão, também chamado de “olho”.
Geralmente, esses eventos acontecem nos trópicos, onde as águas superficiais do oceano podem
atingir maiores temperaturas, por esse motivo
são conhecidos como “ciclones tropicais”. Podem
durar vários dias e produzem efeitos derivados,
como chuvas torrenciais e fortes ondas.
Dependendo da área onde aconteça, recebe uma denominação diferente. Se ocorrer na
bacia do Atlântico norte ou no nordeste do Pacífico, é chamado de “furacão”. Em outras áreas
do mundo, como é o caso do Pacífico, se chamaria “tufão”. É importante precisar que essas denominações são derivadas das línguas nativas
das regiões de origem.

Tempestade
tropical

Furacão

velocidade ventos
entre

velocidade ventos

velocidade ventos

entre

supera

km/h

km/h

37 e 62

63 e 117

Um ciclone pode ter diversas fases, de
acordo com a velocidade dos ventos e a distribuição das baixas pressões no sistema.
Se o ciclone ocorrer no hemisfério
norte, a circulação dos ventos acontece na
direção oposta a dos ponteiros do relógio.
Se ocorrer no hemisfério sul, os ventos circulam na direção dos ponteiros do relógio.
Esses padrões de circulação estão relacionados ao sentido de rotação da Terra.
A intensidade do ciclone aumenta conforme o aumento da velocidade do
vento e a diminuição da pressão no núcleo
central. São classificados usando a escala
Saffir-Simpson, que para os furacões varia
da categoria 1 (ciclone mais fraco) até a categoria 5 (ciclone mais forte).
Os ciclones tropicais formam-se a
partir de perturbações atmosféricas: um
conjunto de várias tempestades em uma
atmosfera carregada de umidade. As perturbações que originam a maioria dos furacões que afetam a bacia do Atlântico são
conhecidas como “ondas de leste”, nascem
no continente africano devido ao contraste
entre o ar seco e quente do deserto do Sara
e a umidade da costa da Guiné.
Esses sistemas de tormentas atravessam o Oceano Atlântico em direção ao
oeste, para o continente americano, gerando com sua passagem regiões de baixas
pressões atmosféricas quando o ar quente
da superfície do oceano se eleva a grandes
alturas, e onde se esfria e se condensa
posteriormente. Com as condições ideais,
essas perturbações podem intensificar-se

118
km/h

ESCALA
SAFFIR-SIMPSON
A intensidade do ciclone aumenta conforme o aumento
da velocidade do vento (V) e
a diminuição da pressão (P).

CATEGORIA

1

V 118 - 153 km/h
P >980 (hPa)

MÍNIMO

2

V 154 - 177 km/h
P 979 - 965 (hPa)

3

V 178 - 210 km/h
P 964 - 945 (hPa)

4

V 211 - 250 km/h
P 944 - 920 (hPa)

5

MODERADO

EXTENSO

EXTREMO

V > 251 km/h
P >920 (hPa)

CATASTRÓFICO

e originar uma depressão tropical, que é a
etapa inicial da formação de um furacão.
Para isso, é preciso que ocorram as seguintes situações:
• Baixa pressão atmosférica.
• Temperatura média de 26.5 °C sobre a camada superficial do oceano (profundidades menores a 15 metros).
• Enfraquecimento dos ventos alísios.
De modo geral, quando a temperatura
média superficial do oceano está em aproximadamente 26.5 °C, o calor é transferido
para a atmosfera por meio do aumento da
taxa de evaporação. Quando essa transferência de energia entre o oceano e a atmosfera ocorre durante a passagem de
uma perturbação atmosférica no Atlântico,
as baixas pressões relacionadas com esse
sistema descem ainda mais e é nesse ponto que se inicia o processo de formação de
uma depressão tropical: o ar desloca-se das
áreas de alta pressão em direção às áreas
com baixas pressões. Esse fluxo, afetado
pelo movimento de rotação da Terra, permite o mecanismo de circulação da massa de
ar que começa a organizar-se em forma de
espiral ao redor do centro de baixas pressões. A partir desse processo, e dependendo da disponibilidade de energia calórica no
oceano, esses sistemas, que transformam o
calor em energia mecânica, podem intensificar-se até chegar a sua máxima categoria.

Ameaças relacionadas
Aos ciclones podemos relacionar ameaças
de vento, maré ciclônica e chuvas torrenciais.
• Ventos: além dos ventos fortes que podem superar os 250 km/h, os furacões e
tempestades tropicais podem produzir
tornados que se formam longe do núcleo
do ciclone.
• Maré ciclônica: é o aumento anormal das
ondas causado por um ciclone tropical.
• Chuvas torrenciais: as bandas de chuva
desses sistemas podem causar precipitações acumuladas de até 1000 mm em um
dia, o que pode causar enchentes.
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ORIGEM E EVOLUÇÃO DE UM FURACÃO

FURACÕES



ANATOMIA DE UM FURACÃO
Ar ascendente

Olho

Fluxo de saída

Ar quente
e úmido

Ar frio
que desce

Furacão

América do Norte

Ar quente
que sobe

Quando as velocidades do vento de
uma tempestade tropical superam
os 118 km/h, o ciclone tropical
categoriza-se como furacão e sua
intensidade é atribuída conforme
a escala de ventos de furacão
Saffir-Simpson.

5

Parede do
olho

Tempestade tropical
As depressões tropicais podem
intensificar-se a partir do calor
latente disponível no oceano,
tornando-se uma tempestade
tropical. A partir deste momento
designa-se um nome.

4

Depressão
tropical

3

América Central

Baixa
pressão

A medida que uma
perturbação se acentua,
diminui a pressão do
sistema, os ventos
aumentam sua velocidade
e o sistema torna-se
uma depressão tropical.

Bandas
de tempestade

Perturbação
atmosférica

1

CIRCULAÇÃO PRIMÁRIA
As massas de ar deslocam-se das áreas de alta pressão
em direção às de baixa
pressão, causando
o movimento ciclônico
do sistema devido aos
efeitos de rotação da Terra
(força de Coriolis).
CIRCULAÇÃO SECUNDÁRIA
As parcelas quentes de ar
sobem em forma de espiral
pelo centro do furacão, devido
à diferença de temperatura
com seu entorno. Depois que a
parcela atinge a parte mais alta
do furacão, sua temperatura
diminui rapidamente e dispara-se à parte baixa da atmosfera.

Deserto do Saara

O contraste entre as condições quentes
e secas do deserto do Saara
e a umidade do Golfo da Guiné causam
perturbações atmosféricas. Essas
são as condições necessárias para a
formação de um furacão.

Por cada aumento
na escala Saffir-Simpson,
o estrago potencial do furacão pode
aumentar em um fator de 4.

Costa da Guiné

2
Ventos alísios
conduzem os ciclones
das costas africanas
ao oeste.

América do Sul

Zona d
e
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Banda de águas quentes sobre
o Oceano Atlântico. Varia ao longo do
ano e tem o seu ápice em setembro,
mês que coincide como ápice
da temporada de furacões.

Temperaturas do mar ao redor de
26.5 °C favorecem a transferência
de energia calórica entre oceano e
atmosfera mediante processos de
evaporação, intensificando
as perturbações existentes.
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Estratosfera

GERAÇÃO
DE CHUVAS TORRENCIAIS

TROPOPAUSA:
Limite entre as atmosferas
interna e externa da Terra.

>10 Km
10 Km

CUMULONIMBUS
CAPILLATUS:
Nuvem com grande
desenvolvimento vertical,
em forma de bigorna.

MAMMATUS:
Acumulação de nuvens
com alto conteúdo de água.
Cor: azul acinzentada.

DIREÇÃO DO VENTO

Troposfera
ESTRATO-CÚMULO:
Localizadas entre 2 e 7 km de altura.
Tem espessura bem definida.
As correntes de vento separam-nas
de outras formações nebulosas.

VENTO FRIO
DESCENDENTE

FURACÕES

Os países mais afetados pela
temporada de furacões no Caribe
e no Pacífico nordeste são: Porto Rico,
República Dominicana, Haiti, Estados
Unidos, México, Honduras, Nicarágua
e as ilhas do Caribe. Alguns países
como Panamá e El Salvador não são
afetados diretamente pela trajetória
de ciclones tropicais. No entanto, os
efeitos derivados dos mesmos, como
chuvas torrenciais e marés ciclônicas,
podem causar grandes impactos
socioeconômicos.

Monitoramento contínuo
O Dr. Lixion Ávila explica que o Centro Nacional de Furacões faz
parte do Serviço Meteorológico dos Estados Unidos, e é delegado
pela Organização Meteorológica Mundial (OMM), para emitir todos os alertas de ciclones tropicais, da África até as proximidades
do Havaí, incluindo as ilhas do Caribe.
A missão principal dessa entidade é proteger a integridade
das pessoas, atenuar os estragos e melhorar a eficiência econômica através de:
• Emissão de alertas e prognósticos.
• Análise de condições meteorológicas tropicais severas.
• Avanços no conhecimento desses fenômenos.
Há um sistema de alertas e monitoramento de ciclones tropicais que é coordenado pelo Centro Nacional de Furacões dos
Estados Unidos e ao qual pertencem os serviços meteorológicos
de outros países.

AR ESTÁVEL
RAJADA FRONTAL DE AR TEMPERADO

0 Km

Diâmetro típico do olho do
furacão: 20 a 50 km.
Diâmetro típico do campo de
ação de um furacão: 500 km.
Diâmetro médio em áreas
com velocidades superiores
a 118 km/h: 160 km.

A ação conjunta dos
ventos e das baixas
pressões de um furacão
causa um aumento
anormal do nível do mar.
Outros fatores importantes
que incidem sobre as marés
ciclônicas são o diâmetro
do furacão, a velocidade
de propagação, o ângulo
de aproximação com a costa,
a inclinação do leito marinho
e outras características locais
como rios, ilhas, estuários
e baías.

Maré

de te

mpe

stad

Mar

1m

é cic

l mé

Os maiores aumentos
no nível da maré, devido às
marés ciclônicas, ocorrem
em águas pouco profundas.
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QUADRANTE FRONTAL DIREITO:
A direção dos ventos coincide com
a direção de propagação do furacão.
As maiores velocidades do vento
ocorrem neste quadrante.

A capacidade de prever os
furacões dever ser um processo
de apropriação do conhecimento.
Os furacões são fenômenos
recorrentes, por isso, os planos
de gestão são fundamentais na
atenuação de seus efeitos”.
Dr. Lixion Ávila, Especialista
Sênior do Centro Nacional de
Furacões dos Estados Unidos

A maré ciclônica começa antes
do impacto do furacão sobre os
solos continentais.
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As ondas empurram a água
em direção à costa mais
rápido do que esta pode
ser drenada.
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OS NOMES
Muitos se perguntam como
se nomeiam os furacões.
O Dr. Lixion Ávila explica
que os nomes são escolhidos
a partir de um consenso realizado
na Organização Meteorológica
Mundial, cuja sede permanente
está em Genebra, Suíça. Essa
organização estabelece uma lista
dos nomes para os possíveis
eventos que ocorrerão nos
próximos seis anos, usando os
três idiomas principais na região:
espanhol, inglês e francês. A cada
temporada anual, atribuem-se
os nomes em ordem alfabética,
conforme vão ocorrendo os
eventos.
Tradicionalmente, os nomes
atribuídos aos furacões
correspondiam ao gênero
feminino, no entanto, desde
1979, adotaram-se nomes tanto
femininos quanto masculinos.
Os nomes dos furacões que
causaram maior destruição não
se incluem nas futuras listas de
de possíveis eventos.

Para o monitoramento da formação e o desenvolvimento de furacões, existem várias ferramentas:
• Sistema de monitoramento de boias ou estações flutuantes com
instrumentos de medição de variáveis atmosféricas e oceânicas.
• Aviões caça-furacões, cuja missão é sobrevoar o núcleo central
quente, realizar inspeção visual e coletar dados meteorológicos.
• Acompanhamento via satélite permanente das condições atmosféricas.
• Observadores em terra que coletam e analisam informações das
estações meteorológicas localizadas em solos continentais e insulares.

• 
Modelos estatísticos - baseiam-se na relação

existente entre as tempestades históricas e alguns detalhes específicos de uma tempestade
particular, sem considerar a física atmosférica.
• Modelos estatísticos - dinâmicos, permitem
realizar o prognóstico a partir do comportamento de uma tempestade determinada e das variáveis físicas do meio obtidas através de modelos
dinâmicos.
Com base nessas classes de modelos, é possível
realizar dois tipos de prognósticos:
• Estacional: É realizado anualmente, antes do
início da temporada, com dados históricos das
tempestades tais como intensidades em termos
de categorias, pressão, velocidade dos ventos e
trajetórias de acordo com as condições do oceano e os fenômenos macroclimáticos.
• Operacional: Inicia a partir do momento em que
se forma a perturbação atmosférica, e oferece
informação conforme a mesma evolui. Oferece
um prognóstico em três dias que é atualizado
diariamente com a trajetória e intensidade dos
ventos.

Prognósticos
As condições meteorológicas fazem com que todo ano aconteça
uma temporada ciclônica, normalmente entre 1º de junho e 30
de novembro, que impacta principalmente os países da América
Central e do Caribe. Entre essas datas ocorre o início da estação
quente (verão) no hemisfério norte e, por sua vez, inicia o fortalecimento dos ventos do leste na superfície, criando as condições
apropriadas para a formação de ciclones.
A fim de realizar os prognósticos das trajetórias e intensidades dos furacões, o Centro Nacional de Furacões utiliza mais de
trinta modelos de diversos níveis de complexidade e estrutura, que
estão classificados assim:
• Modelos numéricos ou físicos - realizam o prognóstico das trajetórias e intensidades dos furacões a partir da solução matemática
das equações físicas que representam o movimento da atmosfera.

Priorização baseada na quantificação em termos monetários,
considerando os seguintes aspectos básicos:
Segurança das pessoas,
equipamento de comunidades
(serviços de saúde, refúgios
e abrigos), infraestrutura sanitária
e ordem social.

MARÉ
CICLÔNICA:

VENTOS

PRECIPITAÇÕES
TORRENCIAIS
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Rede logística,
produção,
matérias-primas,
provedores,
infraestrutura
viária e de
serviços públicos.

REDE D
E
ABASTECIME
NT
O

Avaliação
de vulnerabilidade

GESTÃO
DO RISCO
DE FURACÃO

TA
L

EN
TO
H

GESTÃO
D
RISCO SO O
CI A
L

FI
NA
NC
EIROS

Caracterização de ameaças diretas e relacionadas

UMANO

Número de funcionários, salários,
capacitação do recurso humano,
absentismo, baixa produtividade
dos funcionários (presentismo),
grupo familiar do trabalhador, lugar
de residência dos funcionários.

FURACÕES

Risco
de crédito
(carteiras
de clientes),
impacto
na rentabilidade,
receitas
e ativos.

Sobre os prognósticos, o Dr. Lixion Ávila explica:
“Os avanços tecnológicos relacionados com a
pesquisa avançaram significativamente nos últimos 30 anos. Há 20 anos emitíamos um prognóstico de três dias e podia haver um erro médio
na trajetória do furacão de 480 km. Atualmente,
o erro médio de um prognóstico é de 160 km ou
menos”.

A gestão de riscos
No que se refere às previsões que devemos ter
diante das ameaças relacionadas como os ciclones tropicais, o Dr. Lixion Ávila comenta: “A recomendação que fazemos para as comunidades da
nossa área é que, antes de iniciar a temporada,
devemos revisar o plano de ação definido pelas
autoridades responsáveis em caso de furacão,
que varia de uma área para a outra”. As ações que
devem ser seguidas não são iguais em um lugar
propenso a enchentes, em uma ilha de baixo relevo topográfico ou em uma com alto relevo, por
isso é recomendado que estejamos atentos constantemente aos alertas emitidos pelos serviços
meteorológicos de cada país.
É importante ir além dos planos de evacuação definidos nos protocolos de resposta diante
dessas ameaças.

Prognósticos para a temporada de 1º de junho a 30 de novembro de
2016, em comparação com a atividade vista até agosto de 2016.
Parâmetro
prognosticado

Média histórica
por temporada

Atividade
prognosticada
temporada 2016

Atividade
observada até
agosto de 2016

Tempestades nomeadas

12

15

11

Dias de tempestades
nomeadas

60

55

49

Furacões

7

6

5

Dias furacão

21

21

22

Furacões severos
(categoria maior a 3)

2

2

2

Dias de furacões severos

4

4

5

Fonte: Philip J. Klotzbach. Department of Atmospheric Science Colorado State University.

A gestão desse tipo de riscos deve ir mais além do âmbito de proteção da vida para o de proteção dos bens,
continuidade dos negócios e capacidade de resiliência.
Essa gestão abrange:
• Identificação e quantificação das
A Suramericana está
ameaças diretas e relacionadas
atualmente implementando
ao fenômeno, como ventos, chuum serviço de alertas para
vas torrenciais e marés ciclônios clientes com instalações
cas, nas áreas de interesse.
localizadas em áreas com
• Avaliação da vulnerabilidade das
alto potencial de serem
pessoas, bens, sistemas produtiafetadas por ciclones, com
vos e infraestrutura viária.
informação específica e
• Priorização baseada na quantidetalhada das previsões
meteorológicas dependendo
ficação monetária dos aspectos
de onde estejam localizados,
que controlam a gestão dos rislevando em conta os boletins
cos relacionados com esses feemitidos pelo Centro
nômenos de diversos pontos de
Nacional de Furacões dos
vista – sociais, empresariais e
Estados Unidos e outras
governamentais –, e que abranentidades oficiais de
gem aspectos como a saúde e a
pesquisa e monitoramento.
segurança das pessoas, a operação da infraestrutura de caráter
indispensável, o abastecimento de bens e serviços, a
continuidade dos processos produtivos e a prestação de
bens e serviços, que integralmente geram a sustentabilidade do desenvolvimento econômico.

FONTES:
Lixion Ávila
Especialista Sênior em furacões no Centro Nacional de Furacões da Administração
Nacional Oceânica e Atmosférica dos Estados Unidos (NOAA, sigla em inglês). Me. e Dr.
em Ciências Atmosféricas da Universidade de Miami. Foi consultor do Centro Nacional de
Furacões e divulgador científico sobre os furacões.
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EL NIÑO E LA NIÑA

El Niño e La Niña:

origem, efeitos e oportunidades
Na variabilidade climática fala-se muitas vezes dos fenômenos conhecidos como
“El Niño” e “La Niña”. Ambos os eventos são parte de um só: o ENSO, sigla em
inglês (El Niño Southern Oscillation) ou, em espanhol, ENOS (El Niño Oscilación
del Sur). Como se manifesta e quais são as suas características?

A ocorrência desse fenômeno em qualquer uma das duas fases produz efeitos diferentes em diferentes regiões do
continente e do mundo, portanto, é possível que enquanto nas ilhas do Caribe
haja um aumento do número de dias
ensolarados – e ocorram secas na Colômbia durante a manifestação da fase
El Niño – em outros países, como Peru,
aumentem as precipitações esperadas.
Por que seus efeitos são sentidos
de forma diferente na América Latina?
ENSO é um fenômeno macroclimático
que somado a outras variáveis climáticas, geográficas e topográficas, como a
proximidade de um lugar determinado
aos trópicos, a configuração orográfica,
a proximidade com a Bacia Amazônica,
e as correntes oceânicas do Pacífico,
afeta a dinâmica de comportamento do
clima local.
O fenômeno ENSO é bastante
complexo e, embora a sua probabilidade
de ocorrência possa ser prevista, a duração e intensidade são difíceis de prever e
seus impactos dependem das condições
climáticas específicas de cada país.
É importante estar ciente dos
efeitos climáticos que esse fenômeno
causa em cada região e sua probabilidade de ocorrência. Para fazer isso,
as agências responsáveis monitoram
constantemente o estado atmosférico--oceânico e contam com canais de
comunicação para informar e oferecer
os elementos fundamentais que permitam planejar as ações a seguir pelos
34

É preciso trabalhar conjuntamento com a
comunidade científica, agências internacionais,
instituições, e jornalistas, entre outros, para que
os impactos do clima sejam transformados em
oportunidades, na medida do possível”.
Oceanógrafo Rodney Guillermo Martínez Güingla, diretor internacional
do Centro Internacional para a Pesquisa do Fenômeno El Niño, CIIFEN

 udanças nos desvios típicos da temperatura
M
superficial do Pacífico equatorial

Condições El Niño

Condições La Niña

Graus Celsius
-3

-2

-1

-0.5

0

0.5

1

2

diferentes setores, caso ocorra o El Niño ou La Niña, a fim de
atenuar os seus impactos.

O que é o ENSO?
Na sigla em inglês significa El Niño Southern Oscillation, em
espanhol, ENOS, um fenômeno de variabilidade climática que
tem impacto significativo sobre a dinâmica de ventos atmosféricos e os padrões de precipitação nos trópicos, causados
pela elevação ou diminuição da temperatura média superficial do Oceano Pacífico Equatorial.
Quando falamos de ENSO nos referimos a qualquer uma
de suas três condições: fase neutra, fase quente (El Niño) e fase

3

fria (La Niña).
O ENSO é um fenômeno que acontece por causa da interação entre o oceano
e a atmosfera no Pacífico Equatorial. Dependendo de seu estágio, certas regiões
do Oceano Pacífico Equatorial aumentam
sua temperatura superficial, produzindo
a elevação do ar quente para a atmosfera, que, ao ser condensado, pode causar
um aumento considerável de chuvas em
certas regiões.
A intensidade do ENSO pode ser
classificada em três níveis: fraco, moderado e forte. Para estimar cada nível de
intensidade, existem diferentes índices

macroclimáticos que são construídos a partir da comparação
das variáveis climáticas

observadas em várias regiões do Oceano
Pacífico Equatorial, como a temperatura superficial do oceano,
pressão atmosférica, velocidade do vento de superfície e cobertura de nuvens.
Já que cada índice é construído a partir da observação de
diferentes variáveis climáticas, os valores obtidos podem variar
uns dos outros, de modo que a intensidade final de cada evento
ENOS é definido por um consenso realizado por especialistas de
entidades como a Administração Nacional Oceânica e Atmosférica dos Estados Unidos (NOAA, sigla em inglês), o Centro de Pesquisa do Fenômeno El Niño (CIIFEN) e o Instituto Internacional
de Pesquisa de Clima e Sociedade (IRIS), além de outras entidades em todo o mundo, coordenadas pela Organização Meteorológica Mundial.
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EL NIÑO E LA NIÑA
Janeiro - abril

CARACTERÍSTICAS
DAS FASES

Em condições Neutra e La
Niña, a estrutura térmica do
Oceano Pacífico leste não
apresenta uma diferença muito acentuada na superfície das
águas profundas. Isso atrai a
fauna marinha devido à elevação de nutrientes do fundo do
oceano, condição que favorece
a indústria pesqueira.

Neutra

Ocorre quando os desvios típicos da
temperatura superficial do Oceano
Pacífico Equatorial permanecem em
um intervalo entre -0,5 e 0,5 graus
Celsius com respeito ao valor médio
multianual. Sob condições ENSO
Neutras, normalmente observam-se
altas precipitações sobre a Indonésia
e o Pacífico Tropical oeste, enquanto
no Pacífico Tropical leste, ocorrem
baixas precipitações.

Indonésia

Águas quentes
Austrália

Águas frias

América
do Sul

Aumento da Convecção

El Niño
As águas superficiais que fluem em
direção leste a oeste, por causa da
ação dos ventos alísios, deslocam-se
com mais lentidão na região leste do
Pacífico Equatorial (costas peruanas),
fazendo com que as anomalias de
temperatura superficial do oceano
superem o limite de 0.5 graus
Celsius. Em condições de El Niño,
a formação de tempestades e as
precipitações médias diminuem
no Pacífico equatorial oeste e
aumentam o movimento vertical de
ar quente para atmosfera no Pacífico
Tropical leste e central, por meio
de um processo conhecido como
convecção.

Águas quentes

América
do Sul

Austrália

Águas frias
Durante a fase El Niño,
o aumento da temperatura
superficial do Oceano
Pacífico Equatorial cria
uma camada quente de
água estável que impede
a elevação de nutriente do
fundo do oceano, motivo
pelo qual, nas costas peruanas, a fauna marinha
diminui.

Forte Convecção

La Niña
Os ventos alísios se fortalecem
e as águas do Oceano Pacífico
Equatorial são transportadas
para a costa australiana, e lá sua
temperatura superficial aumenta;
tudo isso enquanto na costa
peruana ocorre uma diminuição
significativa na temperatura média
das águas superficiais. Durante
condições La Niña, as tempestades
e precipitações médias diminuem
no Pacífico Equatorial leste, mas
aumentam no Pacífico central e
oeste.
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Novembro - abril

O nome
Durante a fase quente do ENOS (El Niño), as temperaturas
superficiais ao longo do Oceano Pacífico Equatorial atingem seu ápice em dezembro. Esse fato incide diretamente
na estrutura térmica do oceano, especialmente no Pacífico leste, nas costas peruanas, onde é inibida a mistura das
águas superficiais com as profundas, o que evita que os
nutrientes possam emergir para as camadas superficiais
a partir do leito marinho. Por esse motivo, grande parte da
fauna marinha migra para outras regiões buscando alimento.
Os primeiros a notarem essa situação foram os pescadores das costas peruanas, que associaram o fenômeno
com o nascimento de Jesus (El Niño Dios) devido à época
na qual acontecia essa anomalia, motivo pelo qual começaram a referir-se ao fenômeno como “El Niño”. A comunidade científica adotou esse nome para a fase quente do
ENSO, e denominou a outra parte do fenômeno (fase fria)
como “La Niña”.

Como se comporta

Indonésia

O fenômeno ENSO mostra seus primeiros sinais na variação da temperatura superficial do Oceano Pacífico Equatorial, aproximadamente no trimestre março - abril - maio
(MAM), consolida-se entre junho e novembro, e atinge sua
máxima intensidade aproximadamente no mês de dezembro, momento em que começa a perder força.
A variação das temperaturas médias mensais do Oceano Pacífico Equatorial, não incidem imediatamente nas
perturbações climáticas de cada região onde se percebem
os efeitos desse fenômeno. As diminuições ou aumentos
nas precipitações médias podem demorar alguns meses
após os sinais do ENSO no oceano, dependendo da localização geográfica de cada região.
O ENSO exibe um ciclo irregular, o que significa que
suas fases nem sempre são alternadas, isso é, não necessariamente uma fase El Niño deve ser seguida de uma
fase La Niña e vice-versa. Um exemplo de irregularidade
que pode ocorrer em cada uma de suas fases é o período
La Niña que ocorreu entre 2010-2011, de intensidade moderada, o qual foi seguido por outro período La Niña entre
2011-2012, com intensidade fraca.

ENSO e a Mudança Climática
Indonésia

Águas quentes
Austrália

Fluxo ascendente de águas frias

Águas frias

América
do Sul

Dezembro - março

O oceanógrafo Rodney Guillermo Martínez Güingla, diretor do Centro Internacional para a Pesquisa do Fenômeno El Niño (CIIFEN), explica que a comunidade científica
ainda mantém um debate aberto sobre o comportamento
do ENSO no que se refere à Mudança Climática, e coloca
como exemplo as últimas discussões do Painel Governamental de Mudança Climática (IPCC, sigla em inglês):

Junho - março
Abril-junho

Julho - dezembro

Janeiro - maio

Efeitos do
El Niño por região
Aumentos na
precipitação
Déficit na
precipitação

Junho - setembro

Setembro - janeiro

“Quanto incide a Mudança Climática no ENSO? Como
afeta a frequência e intensidade do fenômeno? Até hoje
não há um consenso científico a respeito”. No entanto,
um fato tangível que faz com que sejam mais sentidos os
efeitos do fenômeno – e que nos torna mais vulneráveis a seus
efeitos – é o desenvolvimento não planejado da sociedade.
A pecuária extensiva, o assentamento da população
nas cidades de maneira desorganizada e em áreas de risco,
assim como a desinformação, entre outros aspectos, fazem
com que, ao haver temporadas de precipitações intensas ou
de secas prolongadas, sintam-se mais as consequências.

Variabilidade dos efeitos
Quando falamos do ENSO, encontramos que cada evento
relacionado com sua fase quente ou fria pode apresentar
diversas características associadas a sua duração e severidade, motivo pelo qual as repercussões climáticas de uma
temporada, como o desenvolvimento da fase El Niño em
certa região, não são as mesmas que poderiam gerar outra
temporada associada à mesma fase.
No que se refere aos seus impactos, o fenômeno
apresenta um comportamento diferenciado por regiões,
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Melhorou-se bastante a capacidade de
previsão dos fenômenos, no entanto, ainda
não se conhece o modelo completamente. Há
padrões robustos, mais ou menos gerais, mas
cada fase tem sua particularidade relacionada
com a duração, intensidade e impacto”.
Dr. Germán Poveda, Especialista em hidroclimatologia
e mudança climática e professor pesquisador
da Universidade Nacional da Colômbia.

Decisões hidroclimáticas inteligentes
O oceanógrafo Martínez, destaca que é fundamental assimilar o conceito de desenvolvimento climaticamente inteligente. “Isso faz com que a informação hidroclimática seja
uma entrada adicional para a árvore de decisão dos governos nacionais e locais, e também para os líderes empresariais que queiram manter sua competitividade no mercado e
ter atividades econômicas sustentáveis. É claro, isso implica estar informado para tomar decisões a tempo”.
O objetivo é buscar soluções que permitam tomar decisões oportunas, porque a América Latina deve ir em direção ao caminho do planejamento estratégico, “do contrário
estaremos improvisando o tempo todo e, do ponto de vista
produtivo, isto implicaria em perdas e pouca resilência na
atividade econômica”, explica.

inclusive dentro de um mesmo país. Por exemplo, a fase
El Niño causa precipitações em excesso na costa peruana
e um aumento da temperatura do ar na região andina. Na
Colômbia, seu comportamento também é diferenciado, já
que na região andina há uma diminuição acentuada nas preO desafio de gerenciar o risco e as oportunidades
cipitações em comparação com outras áreas do país.
De acordo com o oceanógrafo Martínez, é preciso adquirir
Se mencionamos países como Argentina, Uruguai,
conhecimento no que diz respeito ao prognóstico, à atenuChile ou Brasil, devemos explicar que, por suas caracterísação e à preparação diante desse tipo de eventos. “Temos
o desafio de preparar-nos adequadamente para os efeitos
ticas geográficas e o enfraquecimento dos ventos alísios,
do ENSO, esse é o conceito da gestão de risco, ainda mais
é esperado que ocorram mais chuvas quando estamos na
quando somos tão vulneráveis”. Sua lógica é simples: “Se
fase quente (El Niño).
levarmos em conta esse princípio de precaução, estaremos
“Os efeitos do ENSO são sentidos com mais intensidade
preparados caso ocorra ou não o fenômeno, e teremos um
no norte da América do Sul que no sul. Dependendo da região
território pronto para enfrentar as
geográfica, os efeitos podem variar.
suas consequências”.
Na Colômbia, La Niña causa um auA Suramericana realiza um
Os diferentes setores produtivos
mento nas precipitações que causam
monitoramento constante do
devem buscar agir antecipadamente
enchentes e deslizamentos; enquanto
prognóstico estacional (trimestral)
a fim de poder atenuar os impactos
no Chile e em grandes áreas das bado ENSO gerado pelas agências
negativos que possa causar qualquer
cias do Rio Paraná e do Rio La Plata as
internacionais e nacionais
fase do ENSO. No entanto, essas mesecas intensificam-se”, explica o Dr.
encarregadas
pela
Organização
Germán Poveda, Especialista em hididas não devem estar limitadas soMeteorológica Mundial (OMM), a
droclimatologia e mudança climática e
mente a gerenciar o risco de estragos
fim de informar oportunamente
professor pesquisador da Universidamateriais diretos, mas também cona seus cliente a probabilidade
de Nacional da Colômbia.
siderar o risco das redes de abastecimento (que abrangem os provedode ocorrência do fenômeno.
res, infraestrutura, logística, clientes,
Setores mais afetados
entre outros) para tomar decisões preventivas e garantir a
De acordo com a observação do Dr. Poveda, todos os sesustentabilidade dos negócios.
tores produtivos podem ser impactados de modo positivo
Um ponto interessante na discussão é que nem todos
ou negativo por esse fenômeno; por exemplo, os setores
os impactos do ENSO são negativos, como é o caso do El Niño
agropecuário, pesqueiro, energético, turístico e da saúde,
para a indústria turística do Caribe, devido à diminuição de fuentre outros.
Por isso, é muito importante conhecer em tempo real
racões, o que incentiva a reflexão sobre a forma em que essas
o estado das variáveis climáticas que definem o El Niño ou
condições possam ser aproveitadas “e não só se antecipar
La Niña, para atenuar seus efeitos negativos por meio do
para as possíveis perdas, mas também se beneficiar da preplanejamento urbano e implementação de medidas de provisão do fenômeno”, como menciona o Dr. Germán Poveda.
Consequentemente, é possível tomar decisões inteligentes
teção e para potencializar os efeitos positivos em oportunino que se refere à maneira de gerenciar os negócios, ao ter
dades de negócios e desenvolvimento econômico.
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REPÚBLICA DOMINICANA
E PORTO RICO
Fase El Niño, que reduz as tempestades tropicais,
pode estimular o turismo.

PANAMÁ, COSTA RICA, COLÔMBIA
Aumento de temperaturas e diminuição das
precipitações pode ativar o turismo.

MÉXICO
Prognósticos permitiriam
tomada de decisões
no setor agrícola sobre:
• Disponibilidade de água
de cultivos
• Plantio de variedades
resistentes às secas
• Alternância de períodos
de cultivos.

PARAGUAI
Aumento de precipitações
favorece a geração
de energia hidrelétrica.

BENEFÍCIOS
DE ANTECIPAR-SE
AO ENSO
COLÔMBIA
Aumentos das
precipitações durante a
fase La Niña favorecem
a geração de energia
hidrelétrica.

a possibilidade de conhecer as perturbações climáticas em cada fase do ENSO.
Um claro exemplo é o setor agrícola,
altamente sensível às condições climáticas
de cada região, motivo pelo qual, ao conhecer oportunamente o desenvolvimento das fases do ENSO e as perturbações
climáticas relacionadas, é possível tomar
decisões oportunas no que diz respeito a
aspectos como planejar a disponibilidade
da água para os cultivos, implementar o
plantio de variedades resistentes à seca e
alternar os períodos de cultivos.

Conhecer antecipadamente
o desenvolvimento das fases
do ENSO e as perturbações
climáticas relacionadas
permite tomar decisões em
diversos setores para:
DISTRITOS DE IRRIGAÇÃO:
Uso eficiente da água.
PESCA:
Aproveitamento da variedade
de espécies.
INFRAESTRUTURA:
Planejamento de projetos
levando em conta o volume
esperado de precipitações.
AGRICULTURA:
Cultivos múltiplos ou
policultivos, plantio de
espécies resistentes às secas.
CHILE (NORTE)
Aumento de
precipitações poderia
estimular a produção
agrícola em regiões
semiáridas.
URUGUAI (NORTE
DA ARGENTINA
E SUL DO BRASIL)
Fase El Niño pode beneficiar a
produção de soja.
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I mpactos do clima solar

Alteração nas
ondas de rádio
Alteração na
navegação
dos GPS
Estragos em circuitos
eletrônicos
dos satélites

O desenvolvimento tecnológico, industrial e
científico pode ser afetado pelo clima espacial.
As pesquisas buscam entender com maior clareza
a atividade do Sol e seus efeitos, a fim de atenuar
os riscos relacionados com a Terra.

A necessidade de compreender e prever a atividade solar vai além do interesse científico e tem um
impacto direto nas previsões empresariais e governamentais, pois essa atividade pode chegar a afetar as redes elétricas, a comunicação sem fios, as
telecomunicações, os satélites de posicionamento
global ou GPS, as missões espaciais e as redes de
transporte marítimo, aéreo e terrestre.

A atividade na superfície do Sol

Durante o último século ocorreu uma evolução tecnológica,
industrial e social sem precedentes na história. Os sistemas
de comunicação e transporte, a conquista espacial e o uso da
energia elétrica não só melhoraram a qualidade de vida, mas
também formam estruturas fundamentais e interdependentes para a atividade humana, a segurança dos países e a vitalidade econômica.
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Na manhã do dia 1º de setembro de 1859, o astrônomo Richard Carrington observou pela primeira vez a
erupção das manchas solares. Horas depois, foi informada a falha massiva das comunicações telegráficas e as auroras boreais coloridas no sul do Havaí,
América Central e do Sul.
Cento e trinta anos depois, em 1989 uma tempestade solar deixou sem eletricidade durante doze
horas cinco milhões de pessoas no Quebec. Embora

Estragos em
infraestrutura
elétrica por
sobrecargas
de energia

Interferência
em radares

O clima solar:
Um risco ambiental
na Terra

Bloqueio nas
comunicações
dos aviões
e radiação
nos passageiros

Danos a
missões
espaciais

Suspensão
dos serviços nas
comunicações
transcontinentais

não sejam os únicos fenômenos solares que
ocorreram na história, são os que mais impactaram devido a sua transcendência e incidência
no planeta.
De acordo com o relatório realizado pelo
mercado de seguros Lloyd’s de Londres, em 2013,
uma tempestade solar extrema, do nível da tempestade de Carrington, poderia causar grandes
interrupções nas redes de energia elétrica, com
incidência em uma população entre 20 e 40 milhões de pessoas nos Estados Unidos, e gerar
um gasto de recuperação que pode variar entre
600 bilhões e 2,6 trilhões de dólares.
As ejeções de massa coronal (Coronal Mass
Ejection - CME) são expulsões de nuvens de plasma a partir da camada mais externa do Sol ou coroa solar. Ocorrem com maior frequência durante
o período de máxima atividade do ciclo solar, que
varia entre 10 e 12 anos.
A geração das ejeções de massa coronal estão

Estragos nos
demais sistemas
de comunicação

Impacto em
oleodutos
e gasodutos por
afetação das redes
condutoras
de eletricidade

Falhas em
computadores

relacionadas com a rotação e as linhas de campo
magnético do Sol. Quando a rotação no equador
solar causa o alongamento das linhas de
campo, as mesmas interagem com campos
As tempestades solares
magnéticos locais, chamados regiões ativas,
podem interferir no
criando manchas solares, as quais eventuposicionamento por GPS
almente causam uma tempestade solar que
dos voos internacionais,
emite partículas altamente energéticas, que
causar descargas
se deslocam em uma direção aleatória e
elétricas e interromper
ocasionalmente podem chegar à Terra.
Sendo assim, o professor e pesquisao funcionamento
dor da Universidade Nacional da Colômbia,
do satélites.
Dr. Santiago Vargas Domínguez, explica que
“entender o comportamento das manchas solares
– regiões do Sol com alta atividade magnética – é
importante porque são os pontos de onde é emitido
o magnetismo solar” e, assim, estão muito relacionados com as erupções solares.
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 Tempestades solares
90%

do campo
magnético da Terra
provém de seu centro.

Em uma tempestade, as partículas
do Sol podem viajar até

2.000

110 vezes

quilômetros
por segundo,

chegar na Terra no decorrer
de até dois dias
e impactar-se com o campo
magnético terrestre.

o tamanho da Terra.

10%

Os
restantes vêm do
exterior, basicamente
do Sol. Isso favorece
que diante de uma
tempestade solar
os GPS se alterem e
gerem informação
incorreta.
O campo magnético
permite a interação
do Sol com todo
o sistema solar.

150 MILHÕES DE QUILÔMETROS
As tempestades solares se dividem em quatro
categorias, conforme o seu nível de atividade:

No núcleo do Sol,
as temperaturas
podem atingir até

15 milhões
de graus Celsius.
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B

C

De classe B,
com as menores
consequências.

M

X

De classe X são
as maiores e as
que mais teriam
impacto na Terra.

1

2

3

4

5

6

7

8

Por sua vez, existem novas
subcategorias, de 1 ao 9
progressivamente, para definir
sua escala de classificação
e intensidade.

9

O Sol é uma das
mais de 2 bilhões
de estrelas da Via
Láctea e a mais
próxima da Terra.
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Após a tempestade solar
de 1º de setembro de 1859,
foram observadas auroras
boreais do Polo Norte até
o Caribe.

Danos na Terra
A Terra conta com um escudo natural gerado por seu campo magnético ou magnetosfera, que a protege das partículas carregadas eletricamente que vêm do exterior. Por
isso, grande parte das partículas liberadas
em uma tempestade solar são desviadas
pela magnetosfera e outras são dirigidas
aos polos. As partículas que chegam aos
polos têm a capacidade de interagir com a
atmosfera da Terra, assim como explica o
Dr. Rualdo Soto-Chavez.
Para o professor e pesquisador de
física do Instituto Tecnológico de Nova
Jérsei, Dr. Louis J. Lanzerotti, que dedicou mais de quatro décadas ao estudo dos
plasmas espaciais, “nos últimos 150 anos
o sistema tecnológico da humanidade tornou-se mais complexo e, portanto, cada
vez somos mais vulneráveis aos efeitos
do clima espacial”.
Caso as ejeções de massa coronal
interfiram no campo magnético da Terra,
podem ser afetadas as redes de transmissão de energia elétrica, as missões espaciais e os sistemas de comunicação. Além
disso, rajadas de radiação solar irão perturbar os sistemas de comunicação, radares e GPS presentes em telefones, aviões,
barcos e automóveis.
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Se forem investidos
recursos suficientes
em tecnologias de
proteção, os efeitos
das tempestades
solares podem ser
atenuados, mas
o custo pode ser
muito alto. Este é
um dilema que as
indústrias enfrentam
constantemente”.
Dr. Louis J. Lanzerotti,
pesquisador de física
do Instituto Tecnológico
de Nova Jérsei.

Para a Administração Oceânica e Atmosférica dos Estados Unidos (National Oceanic
and Atmospheric Administration, NOAA),
“as indústrias potencialmente afetadas
pelo clima espacial deveriam avaliar os
possíveis impactos desses eventos em suas
operações, de modo que identifiquem e
implementem possíveis medidas de atenuação que garantam a confiabilidade e sustentabilidade de seus negócios. Os setores
que deveriam usar a informação do clima
espacial incluem operadores de satélites,
infraestrutura elétrica, linha aéreas, empresas de perfuração de petróleo, agricultura de precisão e entidades do governo”.

Atenuação do risco
Durante os últimos anos, países como os
Estados Unidos têm realizado vários esforços para atenuar, responder e recuperar-se
dos efeitos potencialmente devastadores
do clima espacial.
A Estratégia Nacional do Clima Espacial, apresentada simultaneamente com o
Plano de Ação do Clima Espacial Nacional
(National Space Weather Action Plan) dos
Estados Unidos em 2015, promove uma
maior coordenação e cooperação nacional
e internacional entre setores públicos e privados – governo, universidades, órgãos de

emergências, meios de comunicação e indústrias de seguros, entre outros – a fim de
melhorar as redes de observação, realizar
pesquisas, desenvolver modelos de avaliação e aumentar os esforços de proteção e
atenuação dos riscos relacionados com a
atividade do Sol.
De acordo com o Dr. Louis J. Lanzerotti, que também é membro da Academia Nacional de Engenharia dos Estados
Unidos e da Academia Internacional de
Astronáutica, “realmente, além de ser um
problema técnico, é um problema de custo-benefício. Sempre temos que enfrentar
a decisão de quanto queremos gastar para
atenuar o risco contra a possibilidade de
sofrer o problema”.
Empresas de comunicações, como
AT&T, refizeram partes do sistema de energia para atenuar os efeitos das tempestades solares nas voltagens. Outras medidas
também são conhecidas, como desligar os
transformadores para evitar que sofram
danos derivados desses fenômenos.
O Dr. Louis J. Lanzerotti desenvolveu
um instrumento, RBSPICE, para a missão “Van Allen Probes” da NASA, a fim de
entender o ambiente de radiação espacial relacionado com a atividade solar. A
nave espacial e seus instrumentos foram

projetados para funcionar continuamente entre seis e oito anos em um ambiente
de radiação solar. Esse é outro exemplo
da atenuação dos efeitos de tempestades
solares, explica o Dr. Rualdo Soto-Chavez.
Os desafios no futuro não se focam
somente em compreender e estimar com
maior clareza os fenômenos solares e
seus possíveis impactos, mas também
em melhorar a capacidade de gestão
das indústrias diretamente afetadas pelo
comportamento do clima espacial. Esses desafios variam desde a avaliação
representativa da vida útil dos satélites,
levando em conta a atividade solar, até a
atenuação das perdas econômicas que a
mesma pode causar nas sociedades hiperconectadas.
Planos, como os do governo dos
Estados Unidos, são apenas o início de
um esforço político para melhorar a preparação estatal diante dos fenômenos
espaciais inevitáveis. Os países da América Latina e suas organizações públicas
e privadas não deveriam ser indiferentes
a tais iniciativas, a fim de proteger e conservar a dinâmica da economia global ao
entender a atividade solar como um risco
natural do mesmo modo que os terremotos, a atividade vulcânica ou as enchentes.
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