
 
Temas Abordados: Campanha Mundial “Construindo Cidades Resilientes, Plataforma Global 
para a Redução do Risco de Desastres – Sendai e a sua integração com Objetivos do 
Desenvolvimento Sustentável, Acordo de Paris, Habitat III e a Cúpula Humanitária para a 
resiliência a desastres. 

PUBLICAÇÃO: 01/07/2019 
 

 

 
 

A Grã-Bretanha está no meio de uma seca - então 
porque é que há inundações? 
 
Por Hannah Cloke, Professora de Hidrologia, Universidade de Leitura 
 
Partes do Reino Unido tiveram mais de um mês de chuva em um dia na segunda-feira, 
10 de junho. Mais chuva na terça-feira seguinte, particularmente no norte da 
Inglaterra e Midlands, criou inundações localizadas. Os buracos que apareceram na 
M25 - uma das autoestradas mais movimentadas da Europa - e as linhas de comboio 
fechadas criaram um caos de viagens dispendioso. A inundação de hospitais e outros 
serviços essenciais pôs mesmo vidas em risco. 
 
No meio de tudo isto, os níveis das águas subterrâneas em todo o país são muito 
inferiores ao normal. Tem havido pouca chuva entre 2018 e 2019 - o Inverno foi mais 
seco do que o normal e não foi há muito tempo que a Grã-Bretanha estava a desfrutar 
de um dos fins-de-semana de Páscoa mais quentes de que há registo. Os gramados 
ainda amarelados sugerem que praticamente nenhuma chuva caiu desde então. 
 
Este não é um padrão habitual de clima e não está especificamente ligado às 
alterações climáticas. No Verão podem surgir faixas de precipitação intensas e em 
movimento lento, embora Junho mais húmido possa estar ligado às alterações 
climáticas, uma vez que o fluxo de jactos - que é responsável pela condução de grande 
parte dos sistemas climáticos que temos na Grã-Bretanha - muda devido a uma 
atmosfera mais quente. 
 
É de esperar que o solo seco absorva toda a água, mas não o fez por várias razões. 
 
A terra seca encontra a chuva torrencial 
 



A precipitação tem sido tão intensa que o solo não consegue absorvê-la com rapidez 
suficiente. Muitas das superfícies em áreas urbanas do Reino Unido são pavimentadas 
e não permitem que a água penetre naturalmente, causando enormes quantidades de 
escoamento. 
 
Os rios mais pequenos respondem muito rapidamente a chuvas fortes, razão pela qual 
temos visto muitos rios e afluentes mais pequenos rebentarem as suas margens e 
causarem inundações localizadas. Muitos dos avisos de inundações em vigor no Norte 
de Inglaterra e nas Midlands são para afluentes e rios mais pequenos, com nomes de 
que muitas pessoas nunca ouviram falar, mas que muitas vezes atravessam zonas 
urbanas e estão perto de casas e empresas. Seja qual for o nome do rio, não é muito 
divertido quando corre pela sua cozinha. 
 
Os rios maiores, por outro lado, como o Tamisa e Severn, levam muito mais tempo 
para responder às chuvas fortes e só inundam quando os lençóis freáticos são muito 
mais altos do que são atualmente. Níveis mais baixos de água subterrânea significam 
que rios maiores são capazes de engolir água extra sem grandes problemas. Se a chuva 
continuar a chover por mais um ou dois meses, podemos estar em apuros. Isto foi o 
que aconteceu durante o inverno de 2013-14, quando meses de chuva fizeram com 
que o Tamisa inundasse cidades como Oxford, Staines e Wraysbury, e as partes baixas 
de Somerset pareciam um lago. 
 
O que significa isto? É um lembrete de que as inundações são bastante simples - muita 
chuva muitas vezes equivale a inundações, não importa o que tenha acontecido com o 
tempo nas semanas e meses anteriores. Também mostra que as inundações são 
agravadas pela forma como as pessoas mudaram a paisagem - a pavimentação das 
áreas de modo a que a água escorra do solo demasiado depressa, criando inundações 
que são essencialmente provocadas pelo homem. 
 
As alterações climáticas estão aqui 
 
As inundações só são um problema quando as pessoas estão no caminho delas. A Grã-
Bretanha precisa de construir mais casas, mas onde e quantos irão afectar o risco de 
mais inundações no futuro. Há ainda planos para construir casas em planícies aluviais, 
que devemos evitar. A construção de sistemas de drenagem sustentáveis - valas e 
lagos que retêm a água onde ela cai e evitam que chuvas fortes caiam rapidamente 
nos rios - não foi suficientemente longe. 
 
Lidar com as inundações é um esforço de equipa - requer colaboração entre as 
autoridades responsáveis pelas inundações, proprietários de terras, proprietários de 
habitações, grupos comunitários e governos locais e nacionais. Só trabalhando em 
conjunto é que se pode tomar medidas eficazes. As pessoas têm muitas vezes bons 
conhecimentos locais sobre inundações. Elas sabem quando e onde a inundação vai 
ocorrer, e por vezes podem ficar perplexas quando os "especialistas" lhes dizem o 
contrário. Grande parte das consequências políticas durante as cheias de 2013-14 não 
se deveu aos danos em si, mas à raiva das comunidades que se sentiram abandonadas 
ou ignoradas. 



 
Como o Reino Unido se compromete a limitar as futuras mudanças climáticas, 
estabelecendo metas de emissões, as pessoas devem considerar os custos das 
mudanças climáticas que as pessoas já estão enfrentando. Isto significa mudar a forma 
como vivemos as nossas vidas, não só para prevenir futuras inundações, mas também 
para lidar com as inundações quando estas ocorrerem de novo. Temos de nos preparar 
melhor para as inundações, não apenas para a próxima década, mas para as da 
próxima semana. 
 
FONTE:https://theconversation.com/britain-is-in-the-middle-of-a-drought-so-how-come-
theres-flooding-118710 
 

 
 

Repensar os limites da adaptação às alterações 
climáticas 
 
Usando uma abordagem de estudo de caso, esta pesquisa explora os vários fatores 
limitantes potenciais da adaptação à mudança climática, com base na experiência de 
quatro ilhas baixas no centro das Filipinas. No rescaldo do terremoto de Bohol de 
magnitude 7,2 de 2013, as ilhas agora ficam inundadas mesmo durante as marés 
normais da primavera. Os resultados mostram que, embora os problemas de 
desenvolvimento possam limitar a capacidade de adaptação aos riscos climáticos, a 
perspectiva das comunidades afetadas sobre o seu futuro nas suas ilhas de origem 
pode, em última análise, determinar os limites da adaptação. Como os fatores sociais 
podem desempenhar um papel mais importante na adaptação do que os fatores 
ambientais, é necessário um desenvolvimento inteligente do clima, bem como uma 
educação adequada sobre os riscos climáticos e as opções de adaptação disponíveis. 
 
FONTE:https://www.adb.org/publications/rethinking-limit-climate-change-adaptation 

 

 

Catástrofes naturais e doenças infecciosas na Europa: 
uma revisão da literatura para identificar vias de risco 
em cascata 
 
As catástrofes naturais são cada vez mais frequentes e complexas. Compreender como 
os seus efeitos em cascata podem levar a surtos de doenças infecciosas é importante 
para o desenvolvimento de estratégias de preparação intersetoriais. A revisão centrou-
se nos sismos e inundações devido à sua importância na Europa e ao seu potencial 
para elucidar as vias pelas quais as catástrofes naturais podem conduzir a surtos de 
doenças infecciosas. 
 



Foi realizada uma revisão sistemática da literatura, complementada por um convite à 
apresentação de provas, para identificar os terramotos ou inundações na Europa 
associados a potenciais ocorrências de doenças infecciosas. Esta revisão incluiu 17 
documentos revistos pelos pares que comunicaram surtos suspeitos e confirmados de 
doenças infecciosas na sequência de terramotos (4 relatórios) ou inundações (13 
relatórios) na Europa. A maioria dos relatórios dizia respeito a doenças transmitidas 
por alimentos e água. Onze estudos descreveram o efeito em cascata dos surtos pós-
catástrofe. O fator que mais contribuiu para os surtos de doenças foi a forte 
precipitação, que conduziu a ligações cruzadas entre a água e outros sistemas 
ambientais, conduzindo à contaminação dos rios, lagos, fontes e abastecimento de 
água. A exposição a águas superficiais contaminadas ou a águas de inundação na 
sequência de inundações, a exposição a excreções de animais e as condições de vida 
pós-catástrofe foram, entre outros fatores que estiveram na origem de surtos. 
 
Este relatório conclui que os efeitos em cascata das catástrofes naturais, como sismos 
e inundações, incluem surtos de doenças infecciosas. A projeção de que os fenómenos 
meteorológicos extremos relacionados com as alterações climáticas irão aumentar na 
Europa no próximo século realça a importância de reforçar o planeamento da 
preparação e as medidas para atenuar e controlar os surtos em situações de pós-
catástrofe. 
 
FONTE:https://academic.oup.com/eurpub/advance-article/doi/10.1093/eurpub/ckz111/5512023 

 

 
O DOD precisa avaliar os riscos e fornecer orientações 
sobre o uso de projeções climáticas nos planos diretores 
de instalação e projetos de instalações 
 
O Departamento de Defesa dos EUA (DOD) administra uma carteira imobiliária global 
com um valor de reposição estimado de quase US$ 1,2 trilhão. Desde 2010, o DOD 
identificou a mudança climática como uma ameaça às suas operações e instalações. 
Em janeiro de 2019, o DOD declarou que os efeitos de uma mudança climática são 
uma questão de segurança nacional com impactos potenciais para as missões, planos 
operacionais e instalações do departamento. Foi solicitado ao GAO que avaliasse o 
progresso do DOD no desenvolvimento de um meio para contabilizar os danos 
potenciais do clima nos projetos de suas instalações. 
 
Este relatório examina até que ponto o DOD tomou medidas para incorporar a 
resiliência aos efeitos extremos do clima e das mudanças climáticas em (1) planos 
diretores de instalação selecionados e documentos de planejamento relacionados, e 
(2) projetos de instalações individuais selecionados. 
 
GAO revisou documentos do DOD relacionados ao aumento da resiliência climática, 
conduzindo o planejamento mestre da instalação e projetando projetos de instalações. 



GAO visitou ou contatou uma amostra não generalizável de 23 instalações que haviam 
sido associadas a uma ou mais vulnerabilidades climáticas. 
 
Este relatório também contém oito recomendações, incluindo que os departamentos 
militares trabalhem juntos para atualizar os critérios de planejamento mestre para 
exigir uma avaliação dos riscos climáticos extremos e de mudança climática e para 
incorporar a orientação do DOD sobre o uso de projeções climáticas nos padrões de 
projeto das instalações. O GAO também recomenda que o DOD emita orientações 
sobre a incorporação de projeções climáticas no planeamento mestre da instalação e 
nos projetos das instalações. Depois de ver um esboço deste relatório, DOD concordou 
com todas as oito recomendações do GAO 
 
FONTE:https://www.gao.gov/assets/700/699679.pdf 
 

 

 
A prontidão para a inundação aumenta no Texas 
 
Governador assina leis para investir em redução de risco, planejamento de inundações 
 
Por Laura Lightbody e Yaron Miller 
 
 
Quando o furacão Harvey atingiu o Texas há quase três anos, deixou 89 pessoas no 
estado mortas e causou danos estimados em 125 bilhões de dólares em bens e 
infraestrutura, incluindo mais de 200.000 casas e empresas. Desde então, mesmo 
quando comunidades de todo o estado trabalharam para reconstruir e se recuperar do 
segundo desastre natural mais caro da história dos EUA, os texanos sofreram outras 
enchentes graves, incluindo duas que levaram a declarações de desastre presidenciais. 
Ainda neste mês, as enchentes inundaram o centro-norte do Texas e a região de 
Houston. 
 
A frequência destes eventos mostra uma clara necessidade de aumentar a resiliência 
às cheias. Esta semana, o Governador do Texas Greg Abbott (R) deu um grande passo 
em direção a esse objetivo, assinando S.B. 7 e 8, contas que irão trabalhar em conjunto 
para melhorar a preparação do estado para inundações. S.B. 7 bate o fundo do estado 
dia chuvoso para financiar projetos de mitigação identificados no plano estadual. S.B.8 
exige que os funcionários públicos desenvolvam o primeiro plano de inundação do 
estado, incluindo estratégias regionais baseadas em bacias hidrográficas. Estas leis irão 
apoiar as comunidades na abordagem das suas vulnerabilidades partilhadas e na 
priorização de recursos para projetos de mitigação rentáveis que beneficiem os 
texanos. 
 
Para além dos tradicionais projetos de mitigação de pré-catástrofes que elevam 
repetidamente as casas inundadas e removem propriedades vulneráveis das planícies 
aluviais, S.B.7 assegura que as iniciativas baseadas na natureza que absorvem as águas 



das cheias - tais como zonas húmidas restauradas, pântanos salgados e riachos - são 
elegíveis para financiamento. Esses tipos de projetos são investimentos fiscalmente 
sólidos que pagarão grandes dividendos ao Estado ao longo do tempo. Pesquisas 
mostram que o governo federal economiza US$ 6 em perdas futuras para cada dólar 
gasto na mitigação de pré-desastre. Além disso, os fundos da conta do dia chuvoso 
também ajudarão na recuperação do furacão Harvey, fornecerão dólares 
correspondentes para doações federais e apoiarão a educação pública. 
 
Um terceiro projeto de lei, S.B. 339, foi aprovado pelo Legislativo e está aguardando a 
assinatura do governador. Se decretado, reforçaria exigências da divulgação da 
propriedade real para informar melhor homebuyers do history da inundação de uma 
propriedade. Isto inclui um mandato para que os vendedores alertem os compradores 
de imóveis caso uma casa tenha sido afetada por inundações devido a eventos 
naturais ou liberações de reservatórios. Também exigiria que os vendedores 
notificassem os compradores se a propriedade estiver em uma área de risco de 
inundação e se o vendedor tiver apresentado reclamações ou recebido assistência em 
caso de desastre do governo federal. Com esta lei de divulgação de inundações - que 
seria uma das mais abrangentes de seu tipo no país - os compradores de imóveis Texas 
seriam capazes de saber se uma propriedade foi inundada várias vezes, determinar se 
eles são obrigados a ter seguro contra inundações, e fator o custo da mitigação em sua 
hipoteca. 
 
De acordo com uma pesquisa de 2018 para The Pew Charitable Trusts, os texanos 
apoiam requisitos mais fortes para a divulgação de imóveis e investimento em 
mitigação e infraestrutura pronta para inundações - um sentimento que se aplica a 
todos os partidos políticos, e também é verdadeiro para residentes de outros estados 
afetados por furacões.  
 
Coletivamente, as novas leis irão fornecer aos texanos e às suas comunidades os 
recursos de que necessitam para se prepararem melhor para as inundações e estarem 
mais conscientes dos riscos de inundações, o que irá melhorar a segurança pública e 
reduzir o custo da futura recuperação de desastres. 
 
FONTE:https://www.pewtrusts.org/en/research-and-analysis/articles/2019/06/14/flood-readiness-
gets-bigger-in-texas 
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