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Necessário: uma nova parceria federal-estadual para 
mitigação de inundações (EUA) 

Visão geral 

A inundação é a catástrofe natural mais onerosa e comum em todos os EUA, 1 que 
ceifa vidas, prejudica famílias e empresas e sobrecarrega orçamentos governamentais 
para resposta e recuperação de inundações. Como os eventos climáticos severos 
aumentaram nas últimas décadas, está claro que o governo federal deve quebrar o 
ciclo de pagamento para reconstruir propriedades em áreas vulneráveis que inundam 
repetidamente. Pode fazê-lo - com um retorno sobre investimento de US $ 6 a US $ 1 - 
aumentando o apoio aos esforços estaduais de preparação para desastres, começando 
com um novo programa de financiamento rotativo para empréstimos. 

Os programas atuais ficam aquém das necessidades de mitigação de 
inundações 

Dois programas-chave de subsídios da Agência Federal de Gerenciamento de 
Emergências (FEMA) apoiam projetos destinados a reduzir o risco de desastres: o 
Programa de Subsídios para Mitigação de Risco e o Programa de Subsídios para 
Mitigação de Desastres (PDM). No entanto, nenhum foi suficiente para atender à 
necessidade urgente da nação de se preparar para as inundações. Dos US $ 277,6 
bilhões que o governo federal gastou em assistência a desastres de 2005 a 2014, muito 
pouco foi para a mitigação.3 Na verdade, os gastos com subsídios do PDM caíram de 
US $ 157 milhões em 2005 para US $ 19 milhões em 2014.4 

Mitigação de inundação 



Os estados precisam de uma fonte estável de financiamento para mitigar mais 
desastres  
 
Fundos estaduais de empréstimos rotativos permitiriam que mais comunidades 
tomassem medidas para reduzir riscos, como elevar edifícios, colocar aberturas no 
nível mais baixo de estruturas para reduzir a pressão nas paredes e permitir a 
passagem de água da enchente através de, comprando proprietários de casas e 
projetos de grande escala, como melhorar a gestão de águas pluviais e construir 
bermas ou muros de inundação. 

Cada fundo seria capitalizado com dólares da FEMA e do estado. Os Estados 
administrariam seus fundos sob os princípios gerais estabelecidos pelo FEMA, mas 
adaptados aos riscos e prioridades de inundação do estado. Como os pagamentos dos 
empréstimos pendentes são devolvidos aos fundos estaduais, esses dólares de 
mitigação de inundação se tornarão disponíveis para projetos adicionais. Essa 
abordagem permite que cada estado estabeleça um fluxo de dinheiro relativamente 
previsível para um pipeline de novos projetos. Dessa forma, até mesmo um gasto 
federal modesto pode alavancar um grande retorno sobre o investimento e promover 
um compromisso duradouro com a preparação e a mitigação. 

O fundo de empréstimo rotativo é um modelo testado 

Muitos estados e municípios têm experiência com fundos de empréstimos 
rotativos. Eles têm sido usados para apoiar habitação acessível, energia renovável, 
água limpa, eficiência energética e outros interesses da comunidade. 

O programa do Fundo Rotativo do Estado da Água Limpa, por exemplo, financiou 
melhorias na infraestrutura de águas residuais. Desde a sua criação em 1987 até 2016, 
o programa alavancou US $ 41 bilhões em verbas federais para uma infraestrutura de 
água limpa de US $ 118 bilhões.5 Seu sucesso levou à criação em 1996 da SRF Água 
Potável. Pouco mais de US $ 19 bilhões em assistência federal a esse programa 
fomentaram mais de US $ 32,5 bilhões em investimentos até 2016.6 

Um melhor investimento dos nossos dólares dos contribuintes 

Eventos climáticos severos aumentaram nas últimas décadas. Desde 2000, os 
desastres relacionados a inundações nos EUA foram responsáveis por mais de US $ 750 
bilhões em perdas, 7 com os contribuintes pagando boa parte do projeto por meio de 
programas federais de recuperação. O Congresso deve investir com mais sabedoria, 
alocando dinheiro para um programa de financiamento de empréstimos rotativos para 
mitigação de inundações e encorajar os estados a participar. É vital estabelecer este 
programa em breve para permitir que as comunidades reduzam o risco de vidas 
perdidas e danos antes que a próxima tempestade atinja. 

FONTE:http://www.pewtrusts.org/en/research-and-analysis/fact-sheets/2018/03/needed-a-new-

federal-state-partnership-for-flood-mitigation 



 

Transformando cidades em esponjas: como a antiga 
sabedoria chinesa está reagindo às mudanças climáticas 

Como uma cidade lida com o clima extremo? Atualmente, o planejamento urbano que 
não leva em conta algum tipo de evento meteorológico catastrófico é como tentar 
construir algo em uma utopia fictícia. Para Kongjian Yu, um dos principais arquitetos 
paisagistas do mundo, a resposta para lidar com eventos climáticos extremos na 
verdade está no passado. 

Yu é o fundador e reitor da escola de arquitetura paisagística da Universidade de 
Pequim, diretor fundador da firma de arquitetura Turenscape, e famoso por ser o 
homem que reintroduziu antigos sistemas de água chineses para o design 
moderno. No processo, ele transformou algumas das cidades mais industrializadas da 
China em porta-estandartes da arquitetura verde. 

Os projetos de Yu visam construir resiliência nas cidades que enfrentam o aumento do 
nível do mar, secas, inundações e as chamadas tempestades “uma vez na vida”. Aos 53 
anos, ele é mais conhecido por suas “cidades-esponja”, que usam material macio e 
terraços para capturar água que pode ser extraída para uso, em vez dos materiais 
usuais de concreto e aço que não absorvem água.  

Os métodos europeus de projetar cidades envolvem dutos de drenagem que não 
conseguem lidar com a chuva das monções. Mas o governo chinês adotou as cidades-
esponja como um modelo de planejamento urbano e ecocidade. 

FONTE:https://www.theguardian.com/artanddesign/2018/mar/21/turning-cities-into-sponges-how-

chinese-ancient-wisdom-is-taking-on-climate-change 

 

A natureza fornece os meios para o manejo sustentável 
de inundações 

Logo, a primavera e a neve derretida serão novamente visíveis como inundações na 
Finlândia. Embora grandes inundações causadas por fenômenos climáticos extremos 
sejam raras nos países nórdicos, as cheias causam perdas financeiras mesmo aqui 
todos os anos. Espera-se que as mudanças climáticas aumentem as inundações no 
futuro. 



Em relação, as atividades humanas afetam mais profundamente o ciclo da água do 
ambiente construído do que os fenômenos climáticos ou a mudança climática, 
afirmam pesquisadores da Universidade de Aalto. 

Pensar que somos vítimas de mudanças climáticas ou chuvas fortes é uma abordagem 
pobre. Nós causamos muitos problemas - e também podemos resolvê-los ”, diz Nora 
Sillanpää, pesquisadora de pós-doutorado da Escola de Engenharia da Universidade de 
Aalto, que pesquisa drenagem urbana. 

Por exemplo, como as áreas urbanas estão cada vez mais cobertas de asfalto, isso evita 
que a água da chuva e do derretimento evaporem naturalmente e sua infiltração no 
solo. Isso significará que a água da chuva flui para cursos d'água naturais e intensifica a 
inundação. 

"As enchentes são tradicionalmente administradas com métodos prejudiciais ao meio 
ambiente e insustentáveis", diz Sillanpää. 

Está sendo feito um esforço para administrar as inundações de águas pluviais urbanas, 
por exemplo, construindo tanques de detenção para os quais a água da chuva é 
direcionada. As lagoas de detenção podem mudar os problemas de inundação para as 
vias navegáveis naturais 

Geralmente, as lagoas administram o sintoma sem atacar o problema - o fato de que 
grandes volumes de escoamento se acumulam nas cidades. Contaminantes fluem com 
escoamento para corpos naturais de água. 

Pesquisadores da Universidade de Aalto estão investigando métodos descentralizados 
que podem promover um ciclo hidrológico mais natural também em áreas urbanas. 

"Nesse caso, natural não significa que as soluções ocorram por si mesmas, pelo 
contrário, elas exigirão tecnologia complexa e experiência em engenharia", diz 
Sillanpää. 

Sillanpää usa o ambiente em volta dos supermercados como exemplo. Um ciclo 
natural da água poderia ser promovido através da construção de um telhado verde 
que promoveria a evaporação da água. Superfícies permeáveis poderiam ser 
construídas entre pontos de estacionamento, garantindo que a água da chuva pudesse 
ser infiltrada pelo solo. 

Segundo Sillanpää, a água não deve ser vista apenas como um problema, mas também 
como um recurso. 

"Em vez de lavar carros, lavar banheiros e irrigar plantas com água adequada para 
beber, poderíamos utilizar água da chuva." 

Várzeas podem reduzir a poluição em corpos d'água naturais 



Pesquisadores da Universidade de Aalto também examinaram soluções 
ecologicamente corretas para o manejo de enchentes em áreas agrícolas. 

A drenagem de terras agrícolas intensifica as inundações, à medida que as águas 
excedentes dos campos e das florestas drenam para córregos e rios. No sul da 
Finlândia, apenas 2-7% do comprimento total dos riachos estão em seu estado natural 
ou em um estado natural. 

A inundação tem sido tradicionalmente gerenciada ao tornar os riachos mais largos e 
retos e ao remover sua vegetação natural. Estas medidas de canalização terão um 
efeito negativo nas populações de peixes em rios e córregos, bem como nos próprios 
processos de purificação de água da natureza. Quando a vegetação que retém sólidos, 
nutrientes e contaminantes é removida, essas substâncias derivam diretamente dos 
campos para as massas de águas interiores e para o mar. 

'Substâncias que poluem o mar Báltico fluem para ele através de pequenos riachos 
agrícolas. No entanto, temos a capacidade de influenciar pequenos fluxos ”, diz Kaisa 
Västilä, pesquisadora de pós-doutorado na Escola de Engenharia da Aalto University. 

A Västilä conduziu uma pesquisa única na Finlândia sobre o uso de canais de drenagem 
de dois estágios como um método para o gerenciamento de enchentes. No caso de um 
canal de drenagem de dois níveis, o canal natural não é cavado como era 
tradicionalmente feito. Em vez disso, uma planície de inundação é construída em um 
ou ambos os lados do canal. Isso possibilita salvar o ecossistema natural do canal. 

As várzeas permitem o uso controlado de vegetação que coleta sólidos das áreas de 
captação e consome o excesso de nutrientes da água. 

"O método de dois estágios utiliza esses processos naturais de purificação, mas com 
dados adicionais de pesquisa e experiência em engenharia", resume Västilä. 

Um canal de dois estágios com uma planície de inundação também está se tornando 
mais comum como uma alternativa para a canalização prejudicial ao meio ambiente de 
córregos urbanos. 

'Uma maneira mais ecológica de gerenciar inundações exigirá um planejamento mais 
extenso. Vamos precisar de mais informações baseadas em pesquisas que possam ser 
exportadas para as mesas dos designers ”, diz Västilä. 

Gestão de cheias requer dados de pesquisa multidisciplinares 

As inundações são fenômenos complexos. Para poder compreendê-los e gerenciá-los, 
precisaremos de pesquisa multidisciplinar e diversos métodos de pesquisa. 

A força da pesquisa em Engenharia de Água e Meio Ambiente da Universidade de 
Aalto reside na capacidade de utilizar modelos computacionais, pesquisas de campo e 
testes realizados em instalações de laboratório. 



Podemos então selecionar a ferramenta mais adequada a qualquer momento. Tudo 
isso é necessário, pois eles se apoiam mutuamente e criam um quadro geral 
abrangente ”, diz Juha Järvelä, pesquisador e professor de hidráulica natural e água 
ecologicamente correta. 

A Universidade de Aalto tem um ambiente de pesquisa único pelos padrões 
finlandeses: um canal de água de 20 metros de comprimento que é como um rio 
interno. Pode ser usado para examinar coisas como o impacto que a vegetação tem no 
fluxo da água e no transporte de substâncias. As informações obtidas com essa 
pesquisa ajudarão no projeto de modelos de inundação mais confiáveis e na 
descoberta de formas ambientalmente sustentáveis de manejar a vegetação nos rios. 

A força de Aalto está em uma abordagem baseada em soluções e forte conexão com a 
prática. Não nos concentramos apenas na identificação de problemas, mas no 
desenvolvimento de soluções genuínas para eles ”, diz Järvelä. 

A pesquisa é realizada em estreita cooperação com cidades, designers, autoridades e 
empresas - ou seja, aqueles que precisam e usam essas informações. 

A urbanização é uma megatendência mundial. As soluções desenvolvidas aqui também 
podem ser utilizadas nas grandes metrópoles do mundo ”, destaca o professor Harri 
Koivusalo, da Escola de Engenharia da Aalto University. 

Mudança climática e urbanização tornam mais eficaz a gestão de inundações 

A importância da gestão de inundações será cada vez mais destacada no futuro, à 
medida que as mudanças climáticas e o ambiente construído se expandirem e se 
tornarem mais densamente construídos. 

'Inundações são fenômenos naturais com os quais devemos aprender a viver. Temos 
que nos concentrar em como podemos viver com eles da maneira mais inteligente 
possível ”, explica Juha Järvelä. 

No entanto, isso não significa que tenhamos que levantar as mãos na derrota. Os 
efeitos das mudanças climáticas podem ser efetivamente compensados com o 
planejamento e a construção do uso da terra baseado em dados de pesquisa. 

“Precisamos de soluções ousadas para áreas urbanas cada vez mais densamente 
construídas. Precisamos adotar uma maneira completamente nova de pensar em 
como construir cidades ”, explica Nora Sillanpää. 

No entanto, devemos desenvolver todas as áreas à luz dos melhores dados de 
pesquisa e princípios sustentáveis. Temos espaço para melhorias a esse respeito. 

Mais Informações: 



Pesquisador de pós-doutorado Nora Sillanpää  
Tel. +358 50 386 3325  
nora.sillanpaa@aalto.fi 

Pesquisador de pós-doutorado Kaisa Västilä  
Tel. +358 50 408 1390  
kaisa.vastila@aalto.fi 

Professor Harri Koivusalo,  
tel. +358 50 570 9864  
harri.koivusalo@aalto.fi 

FONTE:http://www.aalto.fi/en/current/news/2018-03-22/ 

 

Cinco maneiras de tornar as cidades áridas mais frias 

De Adela Suliman 

LONDRES, 20 de março (Fundação Thomson Reuters) - As cidades ressequidas devem 
fazer mais para ficar mais úmidas e frias, de acordo com um relatório publicado na 
terça-feira pela Arup, uma consultoria de design e engenharia. 

Pouco mais de um terço da superfície terrestre do mundo é classificada como árida, o 
que significa que tem uma falta natural de água doce ou chuva. 

Mas a área está programada para aumentar, disse o  relatório  , já que as mudanças 
climáticas causam condições climáticas mais variáveis, como secas e calor extremo, 
além de uma maior migração para as cidades. 

À medida que a população global se expande e o planeta aquece, a demanda por água 
está aumentando, enquanto a qualidade e a confiabilidade de nosso abastecimento de 
água estão diminuindo, alertou  segunda-feira a edição de 2018 do Relatório Mundial 
de Desenvolvimento da Água da ONU  . 

"A maioria das cidades ainda está sendo planejada e projetada com base em um 
paradigma global de construção de cidades dos anos 50. As cidades precisam adaptar 
as estratégias", disse Hrvoje Cindric, líder do urbanismo do Oriente Médio na Arup, em 
um comunicado. 

Em vez de depender do ar-condicionado e dos métodos tradicionais de planejamento 
urbano, as cidades devem adotar medidas inovadoras para se acalmar, como mudar as 
orientações do prédio ou plantar mais verde. 

Aqui estão cinco maneiras de esfriar as cidades áridas e secas: 



• Telhados e paredes verdes : Isso envolve a seleção de plantas que maximizam 
a sombra e o abrigo, reduzem o ruído e o brilho e limitam a poeira e a poluição 
do ar. As plantas podem ser tecidas em projetos de telhado ou parede em 
climas áridos. O Cactus Garden Roof, em Los Angeles, é um bom exemplo, 
segundo o relatório. 

• Colheita de neblina e orvalho : a nova tecnologia permite que as redes 
capturem e extraiam grandes quantidades de água do orvalho e do nevoeiro, 
mesmo em ambientes áridos com baixos níveis de umidade. Isso é feito no 
Marrocos e está planejado para Dubai. 

• Pavimentos frios: Pequenos ajustes nos projetos de pavimentos existentes 
podem esfriar a cidade rapidamente, segundo o relatório. Los Angeles começou 
a cobrir suas ruas com uma pintura especial, CoolSeal, para reduzir o calor, com 
os resultados iniciais mostrando uma diminuição na temperatura ambiente de 
cerca de 6,6 graus Celsius (12F). 

• Edifícios com eficiência energética : os edifícios podem ser concebidos de 
forma a dependerem menos do ar condicionado. O Al Bahar Towers em Abu 
Dhabi tem um sistema de sombreamento modular que abre e fecha até a 
sombra, como óculos de sol, enquanto o sol se move ao redor do prédio. Prevê-
se que o sistema reduza a energia solar que entra no prédio em 20%, segundo 
o relatório. 

• Vida ao ar livre : Tornar os espaços públicos urbanos mais atraentes e frios 
pode ter o efeito de melhorar o sucesso social e econômico de uma cidade, 
disse Arup. Ao esfriar os centros urbanos, as cidades podem promover a 
caminhada, a socialização, a arte ao ar livre e atividades que melhoram o bem-
estar e promovem um estilo de vida mais aberto.  

FONTE:http://news.trust.org/item/20180320174334-r0pjg/ 

 

Mercy Corps e Atma Connect unem forças para construir 
resiliência comunitária com novas soluções digitais 

A organização global  Mercy Corps  e a empresa de tecnologia sem fins 
lucrativos  Atma Connectestão embarcando em uma nova parceria para integrar a 
tecnologia móvel em programas humanitários de resposta e desenvolvimento. A 
parceria visa ajudar as comunidades vulneráveis a se tornarem mais bem equipadas 
para resistir a crises e gerenciar desafios contínuos em face de conflitos crescentes, 
deslocamento, urbanização e mudança climática. 

“Estamos entusiasmados em usar a tecnologia Atma Connect para ajudar as pessoas a 
sobreviverem à crise, construir vidas melhores e transformar suas comunidades para 
sempre”, diz Alan Donald, Diretor Sênior de Tecnologia para o Desenvolvimento da 
Mercy Corps. “O software da Atma ajuda as pessoas a relatar problemas, compartilhar 



soluções e melhorar suas comunidades a partir do zero, e também pode nos ajudar a 
transformar a forma como lidamos com os desafios mais difíceis do mundo.” 

A Mercy Corps integrará a tecnologia móvel da Atma Connect, incluindo seu aplicativo 
móvel AtmaGo, em iniciativas novas e existentes que reduzem o risco de desastres e 
fornecem sistemas de alerta antecipado para desastres, como inundações 
recorrentes. O AtmaGo fornece recursos do sistema de alerta de emergência, 
plataformas de ação da comunidade e outros recursos de compartilhamento de 
informações e ajudará o Mercy Corps a alcançar mais pessoas por meio de seus 
programas. As organizações também explorarão novas maneiras de usar as 
ferramentas móveis do Atma Connect em áreas como alfabetização digital, educação, 
agricultura e programação juvenil. O financiamento para a nova parceria é possível 
graças à Mercy Corps e  à iniciativa de cinco anos da Cisco  para ajudar a fornecer 
ajuda e ajuda ao desenvolvimento mais rapidamente, melhor e para mais pessoas em 
todo o mundo. 

A parceria se baseia em um projeto piloto entre a Mercy Corps e a Atma Connect em 
Semarang, na Indonésia, ajudando a melhorar os sistemas de comunicação e alerta 
precoce entre as comunidades a montante e a jusante propensas a inundações. A fase 
piloto do projeto ajudou milhares de residentes a relatar e responder a riscos locais, 
com o Atma Connect facilitando parcerias com a agência regional de gerenciamento de 
desastres e a cidade de Semarang. A Mercy Corps e o Atma Connect planejam buscar 
novas oportunidades além da Indonésia para construir redes comunitárias e sistemas 
de apoio em todo o mundo. 

“A Atma Connect está entusiasmada por trabalhar com a Mercy Corps para levar nossa 
abordagem orientada para a tecnologia à resiliência da comunidade a um público 
global de usuários que estão sofrendo com a mudança climática, a rápida urbanização 
e a falta de sistemas de alerta existentes”, diz Meena Palaniappan, Atma Connect. 
Fundador e Chefe Executivo. "Compartilhamos a missão da Mercy Corps de capacitar 
as comunidades locais e estamos ansiosos para trabalhar com eles em todo o mundo". 

A Mercy Corps é uma organização global líder, impulsionada pela crença de que um 
mundo melhor é possível. Em um desastre, em dificuldades, em mais de 40 países ao 
redor do mundo, nos associamos para colocar em ação soluções ousadas - ajudando as 
pessoas a triunfar sobre as adversidades e construir comunidades mais fortes a partir 
de dentro. Agora e para o futuro. Saiba mais em  www.mercycorps.org 

A Atma Connect é uma empresa premiada de tecnologia sem fins lucrativos que usa 
software para conectar pessoas, para que elas possam relatar problemas, compartilhar 
soluções e melhorar suas comunidades a partir do zero. O Atma dedica-se à ideia de 
que ninguém entende melhor os desafios das comunidades de baixa renda do que as 
pessoas que vivem nelas. Nosso aplicativo para dispositivos móveis, AtmaGo, ganhou o 
Startup Weekend da Tech for Good e o Global Resilience Challenge de 2016. 

FONTE:https://www.mercycorps.org/press-room/releases/mercy-corps-and-atma-connect-join-

forces-build-community-resilience-new-digital 



 

SIG: o que pode e o que não pode dizer sobre as relações 
sociais na adaptação ao risco de inundação urbana? 

A questão de pesquisa abrangente deste documento de trabalho é: o que o SIG é 
capaz e incapaz de dizer sobre relacionamentos e relações sociais na adaptação ao 
risco de inundação urbana? O uso de GIS no mapeamento de risco expôs as injustiças 
ambientais. As aplicações do GIS permitem ainda modelar o futuro risco de inundação 
em função de mudanças demográficas e de uso da terra, e combiná-lo com sistemas 
de apoio à decisão (DSS). Embora essas aplicações em SIG forneçam informações 
valiosas para os planejadores urbanos que dirigem a adaptação, elas, no entanto, não 
revelam as relações sociais que moldam as decisões de adaptação individuais e 
domésticas. A relevância das relações sociais em rede na adaptação ao risco de 
inundação foi demonstrada em estudos de caso e extensivamente na literatura sobre 
aprendizagem organizacional e adaptação à mudança. 

As inundações urbanas não podem ser totalmente evitadas e em todas as áreas, 
particularmente nas cidades costeiras. Por isso, a adaptação ao risco crescente é 
necessária. O conhecimento baseado em Geographic Information Systems (GIS) sobre 
o risco informa a abordagem baseada na localização para a adaptação ao risco 
climático. Permite gerenciar a coordenação de medidas de adaptação em toda a 
cidade, reduzindo ao máximo os impactos adversos das estratégias locais nas áreas 
vizinhas. As avaliações quantitativas dominam as aplicações de GIS no gerenciamento 
de risco de inundação, por exemplo, para demonstrar a distribuição de pessoas e 
ativos em uma área propensa a enchentes. Abordagens qualitativas e participativas do 
SIG estão em ascensão, mas ainda não foram aplicadas no contexto de inundações.  

FONTE:https://www.urbanark.org/sites/default/files/resources/URBAN%20ARK%20Working%20Pap
er%20Frick-Trz.pdf 

                

Práticas tradicionais e locais de conhecimento para a 
redução do risco de desastres no norte do Gana 

A fim de lidar com desastres recorrentes, como inundações e secas, juntamente com a 
capacidade adaptativa limitada, nas regiões semiáridas do norte de Gana, as 
comunidades locais não têm escolha senão aplicar práticas de conhecimento 
tradicionais e locais. Este estudo procura identificar tais práticas empregadas em 
comunidades rurais selecionadas no norte de Gana e investigar sua eficácia. 



Os dados foram coletados por meio de entrevistas com informantes-chave, pesquisas 
de questionários domiciliares, discussões em grupos focais e observações dos 
participantes. Os resultados indicaram que, embora tenham sido aplicadas práticas 
diversas para prever e gerir os desastres locais, o cepticismo prevaleceu entre os 
habitantes locais em relação a essas práticas em relação à sua eficácia. Devido à falta 
de ferramentas e sistemas baseados em ciência para previsão e gestão de desastres, as 
comunidades locais dependiam continuamente desses sistemas e práticas de 
conhecimento. A integração dos esforços locais e tradicionais de redução do risco de 
desastres (RRD) no conhecimento científico moderno deve ser encorajada a fim de 
reduzir a vulnerabilidade das comunidades locais aos desastres com protocolos de 
avaliação de eficácia. 

FONTE:http://collections.unu.edu/eserv/UNU:6456/n2018-03_MacNight_sustainability-10-00825.pdf 

 

Águas em ascensão, decisões difíceis: conclusões e 
recomendações do Calgary Flood Project 

Este relatório fornece cinco recomendações de políticas concretas para funcionários 
municipais, provinciais e do governo federal, e formuladores de políticas com base em 
pesquisas realizadas para compreender as consequências da enchente de 2013 no sul 
de Alberta, no Canadá. 

Com base em uma amostra representativa de moradores de Calgary afetados pela 
enchente de 2013, este relatório revela que muitos calgarianos entenderam mal o seu 
risco de inundação antes do dilúvio. Muitos moradores não ouviram a ordem de 
evacuação, ou não acreditaram que ela se aplicava a eles, e, mesmo entre aqueles que 
ouviram a ordem, um número notável de calgarians não conseguiu evacuar antes do 
dilúvio. Essa falta de conscientização sobre o risco e a falta de evacuação são 
preocupantes e requerem ação por parte dos parceiros governamentais, não-
governamentais, do setor privado e das universidades.  

Uma vez evacuados, os moradores tendiam a ficar com membros da família que 
residiam em Calgary, raramente faziam uso de programas de assistência do governo 
para evacuados e relataram perdas econômicas substanciais relacionadas à 
enchente. Aqueles cujas casas foram inundadas durante o desastre permaneceram 
evacuados por muito mais tempo do que aqueles cujas casas não inundaram, sofreram 
perdas financeiras significativas sem cobertura da enchente e suportaram a 
interrupção de suas vidas, bem como suas relações espaciais e sociais.  

Finalmente, o desastre mudou a visão ambiental de alguns moradores, especialmente 
as mulheres, tornando-as mais preocupadas e mais simpáticas à proteção 



ambiental. No entanto, menos da metade dos moradores afetados acredita que 
desastres como a inundação de 2013 se tornarão mais comuns no futuro. 

FONTE:http://www.timhaneyphd.com/uploads/1/2/8/3/12836355/rising_waters-
difficult_decisions_calgary_flood_report-digital.pdf 

 

Pesquisa da indústria portuária sobre impactos e 
adaptação às mudanças climáticas 

O secretariado da UNCTAD realizou uma pesquisa online do setor portuário para 
ajudar a melhorar a compreensão dos impactos climáticos e meteorológicos nos 
portos e identificar as necessidades de disponibilidade e informação dos dados, bem 
como determinar os níveis atuais de resiliência e preparação entre os portos. O 
presente relatório relaciona as principais conclusões da pesquisa, juntamente com 
algumas informações adicionais sobre as tendências do clima e os impactos 
relacionados ao clima nos portos marítimos e algumas observações finais. A amostra 
do porto respondente trata coletivamente de mais de 16% do comércio marítimo 
global e pode ser considerada representativa. Embora a maioria dos entrevistados 
tenha sido impactada por eventos relacionados ao clima / clima, inclusive por 
extremos, o estudo revelou lacunas importantes em termos de informações relevantes 
disponíveis para os portos de todos os tamanhos e regiões, 

Os portos são ativos críticos de infraestrutura que servem como catalisadores do 
crescimento e desenvolvimento econômico. Ao mesmo tempo, eles também estão 
expostos ao risco dos impactos da variabilidade e mudança do clima, particularmente 
em vista de sua localização em zonas costeiras, áreas baixas e deltas. Dada a 
concentração de populações, bens e serviços associados aos portos, o tamanho e o 
valor da infraestrutura construída, e o papel fundamental dos portos como parte da 
rede de cadeias de fornecimento internacionais, respondendo efetivamente aos 
impactos da mudança climática nos portos e suas pontos de acesso baseados em terra 
são de importância econômica estratégica. 

FONTE:http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/ser-rp-2017d18_en.pdf?user=46 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

INFORMAÇÕES 

        PROMOTOR BRASIL 

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

          CAMPINAS RESILIENTE -  OBSERVATÓRIO 

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

          INFORMATIVOS UNISDR 

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

         PREVENTIONWEB 

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

         SECRETARIA NACIONAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 

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

         CENTRO UNIVERSITÁRIO DE ESTUDOS E PESQUISAS SOBRE DESASTRES - PARANÁ 

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

         COORDENADORIA ESTADUAL DE DEFESA CIVIL SP 

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

          SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA CIVIL – RIO DE JANEIRO 

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

         COORDENADORIA ESTADUAL DE DEFESA CIVIL DE MINAS GERAIS 

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

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

           

 


