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Rumo à construção da paz resiliente ao clima:
compreender as complexidades
Karolina Eklöw e o Dr. Florian Krampe
Em 2017, havia 63 operações de paz ativas - das quais 13 eram operações de
manutenção da paz da ONU. Muitos deles estão em vigor há décadas, alguns até meio
século, como as missões em Israel e na Palestina ou na Caxemira entre a Índia e o
Paquistão. É claro que o desafio de tais missões de construção da paz não é apenas
parar a violência e impedir o reavivamento do conflito, mas também ajudar as
sociedades e os governos a redefinir suas relações internas em um caminho pacífico
para sustentar a paz.
No curto prazo, considerar muitos processos interagentes parece exaustivo e
reconhecidamente complicado. Pode ser tentador descartar questões ambientais ao
considerar a tarefa aparentemente intransponível de construir a paz após o conflito
armado. No entanto, está cada vez mais claro que a interação entre processos sociais,
políticos e ecológicos molda decisivamente a paisagem pós-conflito. Frequentemente, a
capacidade das operações de paz e dos estados pós-conflito de navegar os impactos da
guerra e simultaneamente governar os recursos naturais é limitada. Mas um corpo
crescente de pesquisas e experiências políticas mostra que, a longo prazo, isso pode ser
recompensador. Na verdade, parece haver bases ecológicas para uma paz social,
econômica e politicamente resiliente., embora muitas vezes esse potencial permaneça
não realizado na maioria dos processos de construção da paz.
Terra e floresta como risco e oportunidade
O caso da Colômbia ilustra a complexidade e os interesses conflitantes em arenas pósconflito. Vale ressaltar que os protestos contra as injustiças socioeconômicas e a
privatização da terra já provocaram o conflito mais duradouro no hemisfério

ocidental. Como tal, não é coincidência que o primeiro capítulo do Acordo de
Paz colombiano aborde questões de uso da terra e reforma rural. As questões
ambientais faziam parte do problema. Alguns enfatizam a contribuição potencial do
Acordo para a transformação positiva dos problemas ambientais .
No entanto, hoje, dois anos após o fim da guerra civil, a Colômbia está em uma
encruzilhada e o meio ambiente volta a se concentrar novamente. Durante meio século,
as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (FARC) governaram vastos territórios
de terra e selva. Não intencionalmente, o ambiente foi protegido da exploração, pois as
áreas não eram seguras para os madeireiros e mineradoras operarem. Agora, essas
massas de terra estão expostas e muitos atores fluem para as áreas anteriormente
inacessíveis para extração de madeira, mineração de ouro e criação de gado . Não está
claro se os recursos da Colômbia serão cuidadosamente preservados ou drasticamente
explorados. Por enquanto, há pouca dúvida de que o desmatamento aumentou
dramaticamente após o acordo de paz. Portanto, a integridade ambiental parece ser um
capítulo simbólico do Acordo de Paz, e não uma realidade implementada. Mais uma vez,
a questão dos recursos naturais já foi o epicentro do conflito colombiano. Se é verdade
que a história se repete, a sustentabilidade da paz pode ser ameaçada.
Abastecimento de água em transições pós-conflito
Embora as questões da terra recebam muitas vezes alguma atenção, poucas pessoas
estão conscientes de que as missões de construção da paz estão frequentemente
envolvidas diretamente na gestão da água e do saneamento. Uma pesquisa recente
sobre questões de abastecimento de água no Kosovo e em Timor Leste mostra que,
de fato, muitas missões de construção da paz têm unidades dedicadas que lidam com o
abastecimento de água, bem como com água suja e residual.
Em Timor Leste, a infraestrutura de água existente foi mal mantida e às vezes até
atingida durante a ocupação indonésia (1975-1999) e a consequente transição violenta
para a independência em 1999. A resultante falta de acesso a água potável e
saneamento adequado ampliou as vulnerabilidades de -conflitam comunidades e
inevitavelmente prolongam os custos humanos da guerra. Durante vários meses, a
Administração Transitória das Nações Unidas em Timor Leste (UNTAET) teve que
transportar milhares de garrafas de água potável para as tropas de manutenção da paz
que estavam dispersas por todo o país.
A UNTAET enfrentou muitos outros desafios no que diz respeito à reconstrução do
sector da água, alguns deles relacionados com falsas prioridades e outros da corrupção
e má gestão. O fracasso em envolver as mulheres nos comités de utilizadores de água
locais é uma das oportunidades perdidas - especialmente considerando que a UNTAET
tinha uma Unidade de Assuntos de Gênero especificamente dedicada. Nos casos em que
o envolvimento das mulheres é alto, o Asian Development Bank observa que o
abastecimento de água tem maior probabilidade de estar continuamente disponível a
uma distância menor das residências, diminuindo vulnerabilidades e fornecendo
caminhos para a segurança e desenvolvimento humanos.
Riscos de segurança relacionados ao clima e construção da paz

Agora, se a gestão dos recursos naturais na construção da paz é complicada, imagine
como os impactos da mudança climática impedem os esforços para manter a paz.
Os eventos do século 21 tiveram um forte impacto sobre as pessoas no Iraque. Após
múltiplas guerras, insurreições e décadas de governo autoritário e sanções
internacionais, o Iraque ocupa hoje o 120º lugar no último Relatório de
Desenvolvimento Humano . Após 15 anos de esforços internacionais de construção da
paz, o Iraque continua sendo o lar da pobreza e do trauma grave. Como se os desafios
não fossem grandes o suficiente no Iraque, a mudança climática está tornando as coisas
ainda mais complicadas.
De fato, um relatório recente do Grupo de Trabalho de Especialistas sobre Riscos de
Segurança Relacionados ao Clima mostra que os riscos de segurança relacionados ao
clima no Iraque aumentaram nos últimos anos. O relatório destaca a ascensão de
maiores tensões comunitárias pelo acesso a alimentos e água que se cruzam com
identidades étnicas e tribais. Além disso, explora o relatório, diminuiu a subsistência
agrícola são encontrados para aumentar o apoio local para grupos terroristas. A
agricultura continua sendo a ocupação chave para milhões no Iraque. Mas enquanto a
indústria do petróleo está saturada de recursos financeiros maciços, o Ministério da
Agricultura recebe uma das menores alocações do orçamento nacional do Iraque. Após
a invasão do Iraque liderada pelos EUA em 2003 e a consequente missão de construção
da paz, os esforços internacionais não conseguiram restaurar setores relevantes que
tornariam o país e sua população mais resilientes aos impactos climáticos. Por sua
vez, as mudanças climáticas e a má gestão dos recursos hídricos tornam a subsistência
de milhões de agricultores pouco confiáveis. O desemprego e a vulnerabilidade daí
resultantes incentivam grupos como o Estado Islâmico a procurar recrutas entre os
desprivilegiados.
Rumo à construção da paz resiliente ao clima
Colômbia, Timor Leste, Iraque - a construção da paz é raramente, ou nunca, direta. Os
esforços internacionais para construir a paz sofreram mudanças substanciais desde as
primeiras missões após a Segunda Guerra Mundial. A ênfase do Secretário-Geral da ONU
na prevenção de conflitos e reforma institucional da infraestrutura de construção da paz
é um caminho importante para aprender com os fracassos do passado e reorientar e
revigorar os esforços internacionais de construção da paz . Ainda assim, a gestão de
recursos naturais é um desafio crítico que permanece negligenciado - e, as coisas ficarão
ainda mais complicadas com os crescentes impactos da mudança climática. Os planos
de recuperação para sustentar a paz não podem mais excluir a gestão do meio ambiente,
os recursos naturais e o fortalecimento da resiliência das sociedades aos impactos
climáticos. O que é necessário é reconhecer que reforçar as questões ambientais e
sustentar os ecossistemas é uma questão de prevenção de conflitos. Com o apoio certo,
pode até ser uma oportunidade para construir uma paz social, econômica e
politicamente resiliente .
FONTE:https://climateandsecurity.org/2018/10/30/towards-climate-resilient-peacebuildingunderstanding-the-complexities/

Comando de Treinamento e Doutrina do Exército diz que a
mudança climática moldará o futuro ambiente operacional
De John Conger
Como o Exército dos EUA prepara tropas para o futuro da guerra, tem, sem dúvida,
muito em seu prato. Complicando esse quadro para o Exército é a mudança climática. O
Comando de Treinamento e Doutrina do Exército (TRADOC), que como o próprio nome
indica, é responsável por supervisionar o treinamento e o desenvolvimento da doutrina
operacional do Exército, afirmou em conferência recente que vê a mudança climática
como um fator chave que influencia como e onde o Exército lutará. .
Conforme relatado pelo Army Times :
Ian Sullivan, o assistente G-2 (inteligência) do TRADOC, observou que a mudança
demográfica e duas frentes previamente limitadas - megacidades e o Ártico - seriam
fatores-chave no futuro ambiente operacional que o Exército enfrentará.
Mais especificamente:
Outros itens que Sullivan mencionou incluem elementos externos que causarão
mudanças que o Exército deve incluir em seu planejamento estratégico, operacional e
até tático. Eles incluem mudanças climáticas, competição por recursos, reequilíbrio
econômico e disparidade de renda, demografia e urbanização.
A abordagem do Exército à mudança climática neste contexto estratégico, operacional
e tático também é consistente com sua abordagem das instalações e do lado da
prontidão, conforme afirmado por Alex Beehler , Secretário Adjunto do Exército para
Instalações, Energia e Meio Ambiente durante sua audição de confirmação em agosto:
… Se confirmado, da minha posição farei tudo para encorajar as instalações e ajudar as
instalações diretas a se prepararem apropriadamente caso a caso, tanto para o clima
adverso quanto para os efeitos a longo prazo do clima.
Em suma, o Exército está se preparando para um ambiente operacional futuro que parece
muito diferente do de hoje
FONTE:https://climateandsecurity.org/2018/10/25/army-training-and-doctrine-command-saysclimate-change-will-shape-future-operating-environment/#more-16420

Líderes militares respondem ao discurso do secretário Hagel:
Ameaça à mudança climática para a segurança nacional
RELEASE: Líderes militares aposentados aplaudem o discurso da secretária de Defesa
do Ártico de Hagel, que aborda a ameaça da mudança climática
Washington, DC - O Centro de Clima e Segurança (CCS), um instituto de política com
um Conselho Consultivo de altos oficiais militares aposentados e especialistas em
segurança nacional, aplaude o discurso do Secretário de Defesa dos EUA, Chuck
Hagel, detalhando a nova Estratégia Ártica do Departamento de Defesa dos EUA e
destacando a ameaça que a mudança climática representa para a segurança nacional.
Os Estados Unidos são uma nação do Ártico e é fundamental que nossos militares se
preparem para as mudanças dramáticas que estão ocorrendo. Como o contra-almirante
David W. Titley, membro do Conselho Consultivo do CCS, ex-Oceanógrafo da Marinha,
declarou: “O discurso do secretário Hagel demonstra o grau em que os militares dos EUA
estão levando a sério a ameaça da mudança climática. Esta não é apenas uma questão
ambiental, e certamente não é uma questão partidária. É uma questão de segurança
nacional ”.
O Brigadeiro General John Adams, membro do CCS Advisory Board afirma: “O Secretário
Hagel deixa claro o que os profissionais de segurança nacional sabem há anos: a
mudança climática está afetando o Ártico drasticamente e rapidamente, e a segurança
nacional americana exige que abordemos urgentemente essa questão. O membro do
Conselho Consultivo do CCS, Tenente General John G. Castellaw, enfatiza a urgência,
afirmando: “O Secretário Hagel identificou um Artic transformado pelo clima como uma
área de crescente importância para nossa segurança nacional e devemos prestar
atenção - e açao."
Neste contexto, o secretário Hagel continua uma longa tradição dentro das forças
armadas dos EUA que enfatiza a ação sobre a reação. Como disse o general Gordon
Sullivan, dos EUA (ret) : “As pessoas estão dizendo que querem estar perfeitamente
convencidas das projeções da ciência do clima… Mas falando como um soldado, nunca
temos 100 por cento de certeza. Se você esperar até ter 100% de certeza, algo ruim vai
acontecer no campo de batalha. ”
Os impactos da mudança climática na segurança nacional são talvez mais imediatos e
agudos no Ártico, mas está cada vez mais claro que os impactos da segurança nacional
são globais. Como observou o secretário Hagel em seu discurso: “A mudança climática
não causa conflitos diretamente, mas pode aumentar os desafios da instabilidade global,
fome, pobreza e conflito”.
O membro do Conselho Consultivo da CCS, Tenente General Arlen D. Jameson, da USAF,
também observa os efeitos desestabilizadores da mudança climática, afirmando: “A
ligação entre a mudança climática e a segurança nacional é indiscutível e é importante
que o Departamento de Defesa esteja sendo proativo como Secretário. Os destaques do
discurso de Hagel. As ameaças das mudanças climáticas à segurança alimentar, hídrica
e energética são reais e o tempo é essencial ”.

Deixar de abordar as ameaças da mudança climática à segurança alimentar, hídrica e
energética, especialmente aquelas que já afetam países frágeis ou vulneráveis, poderia
forçar os Estados Unidos a responder a essas ameaças depois que se materializassem,
levando a desastrosos esforços de solução de conflitos e resolução de conflitos. . Por
outro lado, reconhecer e tomar medidas para abordar e reduzir os impactos adversos
da segurança das mudanças climáticas acabará por salvar vidas e dinheiro e fortalecer a
segurança nacional.
O Centro de Clima e Segurança aplaude o Secretário Hagel por sua abordagem
pragmática de abordar os riscos de segurança nacional de um clima em mudança, e pede
ao governo dos EUA como um todo que apóie seu trabalho contínuo nessa área.
Leia o discurso: http://www.defense.gov/speeches/speech.aspx?speechid=1821
Leia a Estratégia do Ártico do
DoD: http://www.defense.gov/pubs/2013_Arctic_Strategy.pdf

Canadá: Crescente 'sofrimento ecológico' é o custo de
saúde mental das mudanças climáticas
De Duncan McCue
Enquanto os canadenses lidam com eventos climáticos mais catastróficos, e os efeitos a
longo prazo da mudança climática se intensificam gradualmente, especialistas em saúde
mental dizem que mais canadenses serão atingidos por um fenômeno
psicológico conhecido como "luto ecológico".
"É o luto que sentimos em relação à perda ecológica experimentada ou antecipada, seja
por questões ambientais agudas ou por mudanças longas, crônicas e rasteiras", disse
Ashlee Cunsolo, diretora do Instituto Labrador da Universidade Memorial.
"Nós [precisamos] considerar a política climática dentro da estrutura do luto ecológico,
e dentro da estrutura da saúde mental e todas essas outras perdas que são
frequentemente escondidas e difíceis de explicar".
A pesquisa sugere que as perdas ecológicas relacionadas ao clima desencadeiam
experiências de luto de várias maneiras, incluindo pessoas lamentando por paisagens
perdidas, ecossistemas, espécies ou lugares que carregam significado pessoal ou
coletivo.
[Katie Hayes, pesquisadora da Universidade de Toronto] sugere que muitas vezes há
uma infusão de recursos de saúde mental para uma comunidade imediatamente após
um desastre climático, mas que cuidados de saúde mental de longo prazo serão
necessários para lidar com o luto ecológico em curso.

FONTE:https://www.cbc.ca/radio/checkup/growing-ecological-grief-is-the-mental-healthcost-of-climate-change-1.4871666
FONTE:https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5984805/

Mudança climática e saúde mental: riscos, impactos e
ações prioritárias
Este artigo fornece uma visão geral dos riscos e impactos atuais e projetados da
mudança do clima para a saúde mental e fornece recomendações para ações prioritárias
para abordar as consequências da mudança climática na saúde mental.
Os autores discutem os seguintes três pontos: em primeiro lugar, enquanto a atribuição
de resultados de saúde mental a riscos específicos de mudança climática permanece
desafiadora, há uma série de oportunidades disponíveis para avançar no campo da
saúde mental e mudança climática com mais pesquisa empírica neste domínio; em
segundo lugar, os riscos e impactos das mudanças climáticas na saúde mental já estão
se acelerando rapidamente, resultando em vários efeitos diretos, indiretos e
abrangentes que afetam desproporcionalmente aqueles que são mais
marginalizados; e, em terceiro lugar, as intervenções para abordar a mudança climática
e a saúde mental precisam ser coordenadas e enraizadas na esperança ativa para
enfrentar o problema de uma maneira holística. Este documento de discussão conclui
com recomendações para ações prioritárias para abordar as consequências da mudança
climática na saúde mental.
FONTE:https://ijmhs.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13033-018-0210-6

Alerta médico! A mudança climática está prejudicando
nossa saúde
Este relatório descreve as maneiras pelas quais as mudanças climáticas estão afetando
negativamente a saúde pública americana, incluindo calor e clima extremos, poluição
do ar, aumento das populações causadas por carrapatos e mosquitos, contaminação de
água e alimentos e ameaças à saúde mental e nutricional. Apela aos médicos, líderes
empresariais, profissionais de saúde pública e funcionários do governo para se
prepararem e prevenir os efeitos negativos da mudança climática na saúde.
Este relatório serve como base para os esforços do Consórcio para educar o público e os
formuladores de políticas do governo e da indústria sobre as maneiras pelas quais as

mudanças climáticas estão prejudicando a saúde pública. Em particular, este relatório juntamente com outros materiais produzidos pelo Consórcio da Sociedade Médica de
Clima e Saúde e outros - destacará a urgência deste desafio e fornecerá orientações
sobre como responder às mudanças climáticas para melhorar a saúde dos americanos
hoje e no mundo. futuro. A saúde prejudica e os riscos das mudanças climáticas variam
de região para região, mas todas as regiões do país são afetadas.
FONTE:https://medsocietiesforclimatehealth.org/wpcontent/uploads/2017/03/gmu_medical_alert_updated_082417.pdf

Gerenciando a costa em um clima em mudança
Este relatório do Comitê de Adaptação do CCC investiga os desafios de longo prazo da
gestão do litoral da Inglaterra contra o pano de fundo de um clima em mudança.
No geral, conclui que a atual abordagem da gestão costeira na Inglaterra é insustentável
diante das mudanças climáticas.
As principais conclusões são:





Comunidades costeiras, infraestrutura e paisagens já enfrentam ameaças de
enchentes e erosão costeira. Essas ameaças aumentarão no futuro.
No futuro, algumas comunidades e infraestruturas costeiras provavelmente
serão inviáveis em sua forma atual. Este problema não está sendo confrontado
com a urgência ou abertura necessárias.
Adaptação costeira sustentável é possível e pode trazer múltiplos benefícios. No
entanto, requer um compromisso de longo prazo e medidas proativas para
informar e facilitar a mudança nas atitudes sociais.

FONTE:https://www.theccc.org.uk/wp-content/uploads/2018/10/Managing-the-coast-in-a-changingclimate-October-2018.pdf

Avaliação do Risco de Mudança Climática do Reino Unido
2017
Este relatório apresenta os resultados e conclusões de uma análise independente do
risco de mudança climática no Reino Unido. O objetivo do relatório é avaliar a urgência
de novas ações ou pesquisas nos próximos cinco anos para ajudar o Reino Unido a
priorizar seus recursos. A análise inclui os efeitos das mudanças climáticas, medidas de

adaptação que já estão em andamento, como o investimento em defesas contra
inundações e os efeitos das tendências econômicas e demográficas.
Após a revisão sistemática das evidências disponíveis, incluídas nos Capítulos Técnicos,
o Subcomitê de Adaptação identificou seis áreas-chave de risco de mudança climática
que precisam ser gerenciadas como uma prioridade.
As seis áreas de prioridade imediata são as seguintes:







Riscos de inundação e mudança costeira;
O impacto das altas temperaturas na saúde e bem-estar;
Riscos ao capital natural;
Riscos de escassez futura de água;
Impactos no sistema alimentar global;
Riscos decorrentes de pragas e doenças novas e emergentes.

FONTE:https://www.theccc.org.uk/wp-content/uploads/2016/07/UK-CCRA-2017-Synthesis-ReportCommittee-on-Climate-Change.pdf

Por que as pessoas vivem em áreas propensas a
inundações em Akuressa, Sri Lanka
Para investigar por que as pessoas vivem em áreas de alto risco de inundações, um
estudo de caso qualitativo foi realizado nas áreas em torno de Akuressa, no sudoeste do
Sri Lanka. A coleta de dados consistiu principalmente em entrevistas semi-estruturadas
com moradores locais e funcionários do governo.
O objetivo era estudar por que as pessoas vivem em áreas de alto risco de inundações,
olhando além dos aspectos puramente físicos de viver com riscos e explorando os
fatores sociais subjacentes. Quatro fatores principais foram identificados: uma boa
situação geral de vida; um senso de lugar; dificuldades de relocação; e estar bem
adaptado à situação.
A análise também analisou se os funcionários do governo compartilhavam as opiniões
dos moradores locais. Os resultados destacaram tanto as áreas de consenso e as
discrepâncias relacionadas à conscientização quanto ao risco, quanto a eficiência das
medidas de redução de risco que haviam sido implementadas pelo governo.
O estudo de caso identificou e explorou fatores sociais subjacentes, como a
normalização de risco, as compensações de risco e os processos push-and-pull, que
parecem influenciar a decisão de viver em uma área de alto risco.
FONTE:https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs13753-018-0167-8.pdf

Preparação para emergências de enchentes nas escolas
na província de Khyber Pakhtunkhwa, Paquistão
Este estudo examinou as atividades de preparação para emergências de 20 escolas em
quatro distritos da província de Khyber Pakhtunkhwa, Paquistão, que haviam sido
severamente afetadas por enchentes. Através de entrevistas face-a-face e um
questionário estruturado, o estudo apresenta dados sobre os quatro pilares da
preparação para emergências: planejamento de emergência, medidas de preparação,
instalações escolares seguras e educação e treinamento de risco. Revelou que a maioria
das escolas da amostra havia experimentado mais do que um desastre natural induzido
por perigos, predominantemente inundações, mas apesar disso não havia empreendido
atividades adequadas de preparação para emergências. Existem lacunas específicas no
que diz respeito aos planos para os alunos com deficiência, a continuidade das
operações escolares após um desastre, a presença de mapas para identificar rotas de
evacuação,
A análise dos pontos fortes, pontos fracos, oportunidades e ameaças que os
pesquisadores realizaram indica que, embora as escolas na pesquisa tenham dado
muitos passos em direção à preparação para enchentes, ainda existem muitas
deficiências e ainda há oportunidades significativas para fortalecer o nível de preparação
de muitas escolas. O objetivo deste estudo é informar as decisões políticas que
melhoram a segurança escolar no Paquistão e sugerir as áreas prioritárias para futuros
esforços de preparação e gestão de desastres escolares.
O Paquistão está altamente exposto a desastres provocados pelo clima, especialmente
enchentes. A história de enchentes mostra que os estabelecimentos de ensino foram
desproporcionalmente afetados por eventos de inundação. No Paquistão, a segurança
escolar e a preparação ainda são uma escolha, e não um requisito obrigatório para todas
as escolas. Mas as escolas no Paquistão têm a responsabilidade de manter a segurança
dos estudantes sob seus cuidados, especialmente durante e após os eventos
catastróficos. Isto implica a necessidade de manter o ambiente dentro e ao redor da
propriedade da escola, de modo a minimizar os impactos das inundações e a ter
mecanismos para maximizar a resiliência de uma escola.
FONTE:https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs13753-018-0175-8.pdf

EUA: Instituto Nacional de Ciências da Construção publica
segundo relatório sobre o valor da mitigação

Hoje, o Instituto Nacional de Ciências da Construção emitiu seu último relatório em um
estudo de vários anos sobre a mitigação de riscos naturais. O segundo de uma série de
resultados provisórios, o Natural Hazard Mitigation Saves: Utilities e Transportation
Infrastructure examina os benefícios potenciais associados ao investimento na
mitigação de infraestruturas selecionadas de serviços e transportes.
Os riscos naturais apresentam riscos significativos para muitas comunidades nos Estados
Unidos. Felizmente, existem medidas que governos, proprietários de edificações,
desenvolvedores, inquilinos e outros podem tomar para reduzir os impactos de tais
eventos. Essas medidas - comumente chamadas de mitigação - podem resultar em
economias significativas em termos de segurança e evitar a perda de propriedades e a
interrupção da vida diária.
A equipe do projeto procurou usar os subsídios da Administração de Desenvolvimento
Econômico (EDA) para analisar como os esforços de mitigação da agência para abordar
quatro perigos potenciais e quatro categorias de serviços públicos e infraestrutura
podem beneficiar as comunidades. Das 859 concessões de EDA que a equipe do projeto
analisou, apenas 16 estavam relacionadas à mitigação de riscos naturais de serviços
públicos e linhas de vida de transporte. Destes, a equipe adquiriu dados suficientes para
estimar os coeficientes de custo-benefício (BCRs) para 12 investimentos de mitigação.
Como muito poucas doações da EDA estavam disponíveis para fornecer valor estatístico,
a equipe do projeto modificou seus objetivos para analisar as doações como estudos de
caso. Como as doações não representavam todas as medidas comuns de retrofit
(particularmente em relação aos terremotos), a equipe do projeto também analisou
possíveis medidas de mitigação para lidar com as lacunas.
A equipe do projeto estudou 12 concessões de EDA, incluindo:







Mitigação de inundações para estradas e ferrovias (cinco concessões), com BCRs
variando entre 2,0 e 11,0 para quatro concessões e uma doação exibindo um
BCR de 0,2.
Mitigação de inundações para instalações de água e esgoto (quatro concessões),
que produziram BCRs entre 1,3 e 31,0.
Mitigação de ventos para energia elétrica e telecomunicações (dois
subsídios). Essas doações foram estimadas para produzir BCRs de
aproximadamente 8,5.
Mitigação de inundações para energia elétrica e telecomunicações (uma
concessão). Esta subvenção produziu um BCR estimado de 9,4.

Observação: Embora não sejam estatisticamente válidas, essas doações, quando vistas
como estudos de caso, oferecem evidências anedóticas do valor potencial de tais tipos
de mitigação.
Tendo em vista os inesperados e limitados dados de doações, a equipe do projeto
complementou a análise das doações estudando algumas opções importantes para a
mitigação de riscos naturais de serviços públicos e infraestrutura de transporte.

Estes incluíram:








Substituição de segmentos de dutos de abastecimento de água específicos para
criar uma “rede resiliente de abastecimento de água” que melhor resista a
terremotos. (Pelo menos duas concessionárias de água da Costa Oeste estão
projetando uma rede resiliente.) A equipe do projeto estimou que essa medida
economizaria até US $ 8 por US $ 1 gasto, dependendo do risco sísmico local.
Fortalecer equipamentos de subestação elétrica para resistir melhor às cargas
sísmicas e criar uma “rede elétrica resiliente”. (Pelo menos três empresas
elétricas da Costa Oeste estão desenvolvendo uma rede elétrica resiliente.) A
equipe do projeto estimou que essa medida economizaria até US $ 8 por US $ 1
gasto dependendo do risco sísmico local.
Reforçar as pontes da estrada para resistir melhor às cargas sísmicas. A equipe
do projeto estimou que essa medida produziria um benefício de US $ 3 por US $
1 gasto.
Realizar queimadas prescritas na bacia hidrográfica das empresas de
abastecimento de água para reduzir os incêndios florestais e inibir o escoamento
do solo que pode causar turbidez nos reservatórios. A equipe do projeto
descobriu que essa medida é improvável de ser rentável, e que as
concessionárias de água têm opções menos caras disponíveis para lidar com a
turbidez resultante do escoamento após os incêndios florestais.

Minimização de Riscos Naturais Economiza: Serviços Públicos e Transporte A
infraestrutura é um trabalho independente, financiado com o apoio de organizações
públicas e privadas interessadas em ampliar a compreensão dos benefícios da mitigação
de riscos.
O relatório original de 2005, Natural Hazard Mitigation Saves: Um Estudo Independente
para Avaliar as Poupanças Futuras das Atividades de Mitigação , que foi financiado pela
Agência Federal de Gerenciamento de Emergências (FEMA), determinou concessões de
mitigação da FEMA para ter uma relação custo-benefício (BCR) 4: 1.
Apesar da orientação específica de que o estudo de 2005 da BCR representava apenas
um conjunto muito restrito de estratégias de mitigação (precisamente aquelas
financiadas através da FEMA), a proporção original de 4: 1 foi usada para justificar todos
os tipos de estratégias de mitigação. Em janeiro de 2018, o Instituto divulgou
o Relatório Intercalar de 2017 , que fornecia um exame atualizado dos benefícios dos
programas de subvenções federais, incluindo a adição da EDA e do Departamento de
Habitação e Desenvolvimento Urbano (HUD) dos EUA, resultando em um benefício de
US $ 6. cada US $ 1 investido. Embora não seja um substituto direto, quando usado para
descrever programas de subsídios federais, o BCR 6: 1 pode ser usado no lugar do
original 4: 1.
O Relatório Intercalar de 2017 também incluiu a análise dos benefícios de exceder os
critérios específicos dentro do Código Internacional de Construção de 2015 (IBC) e
do Código Residencial Internacional (IRC) e a adoção do Código Internacional de
Interfaces Urbanas 2015 (IWUIC). Esta análise encontrou um BCR de US $ 4 para cada
US $ 1 investido em tais medidas.

Para examinar a metodologia utilizada e garantir a precisão do estudo em andamento,
o Instituto recebeu contribuições de especialistas renomados em resiliência em todos
os tipos de riscos, incluindo acadêmicos, organizações sem fins lucrativos, agências
governamentais e o setor privado. Especialistas foram contratados para realizar as
análises e especialistas adicionais foram convidados a rever os resultados. Mais de 100
especialistas no assunto participaram do desenvolvimento e revisão das metodologias
e descobertas do estudo.
FONTE:https://www.nibs.org/news/424841/National-Institute-of-Building-Sciences-IssuesSecond-Report-on-the-Value-of-Mitigation.htm
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