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Orientação operacional para monitoramento e avaliação 

(M & A) nas operações de construção de resiliência 

climática e de desastres 

Esta nota oferece orientações práticas para monitoramento e avaliação (M & A) das 
operações do Banco Mundial que visam aumentar a resiliência às catástrofes naturais 
relacionadas ao clima e às mudanças climáticas de longo prazo (S & E de resiliência), 
através de atividades que incluem adaptação às mudanças climáticas e gerenciamento 
de risco de desastres ( construção de resiliência). 

Esta nota propõe melhorar a compreensão das opções de design disponíveis para os 
sistemas de M & A no contexto das operações de construção de resiliência. Esta nota 
de orientação visa melhorar a M & A e permitir que as equipes criem projetos de 
construção de resiliência baseados em evidências. A aplicação de M & E melhorada 
pode fornecer uma plataforma de evidências que podem orientar a implementação e 
recomendar medidas corretivas. 

A nota é estruturada em torno dos elementos principais para projetar um sistema de 
M & A de resiliência. Depois de fornecer as principais definições e conceitos de 
construção da resiliência (Seção 1), destaca os desafios gerais e oferece princípios 
orientadores para o S & E de resiliência (Seção 2). Esta nota, em seguida, discute as 
considerações de projeto relacionadas à resiliência para os respectivos componentes 
de um sistema típico de M & A e quadros de resultados (Seção 3) onde um quadro 
ilustrativo de resultados abrangentes para a Vice Presidência de Desenvolvimento 
Sustentável (SD VP) no Banco Mundial é apresentado com indicadores (Seção 
4); monitoramento e relatórios (Seção 5); e avaliação (Seção 6). 

FONTE:http://documents.worldbank.org/curated/en/692091513937457908/pdf/122226-WP-

P155632-PUBLIC-ReMEOperationalGuidanceNoteExternal.pdf 

 



 

 

Mudanças climáticas e infraestrutura crítica - 

inundações 

Este estudo investiga a mudança no nível de risco para infraestrutura crítica devido ao 
impacto das mudanças climáticas na frequência e gravidade das inundações na 
Europa. Isso se concentra na rede elétrica para demonstrar a metodologia. A 
consideração da interrupção de energia altera substancialmente as perdas estimadas 
do cenário de inundação. As perdas econômicas decorrentes da interrupção da 
atividade econômica diária são 3 a 5 vezes maiores se a falta de energia fora da área 
inundada for levada em consideração. O custo dos reparos de ativos de transmissão 
supera as perdas econômicas diárias e representa 95 a 98% do custo total. 

FONTE:https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/48dc665f-e6cc-11e7-9749-

01aa75ed71a1/language-en 

 

Agência de Meio Ambiente descobre paisagem com 

mapeamento a laser 
A Agência de Meio Ambiente anunciou planos para mapear a paisagem inteira de 
Inglaterra até 2020, utilizando os dados para avaliar o risco de inundação e informar o 
trabalho de conservação. 

 



A Agência de Meio Ambiente anunciou planos para mapear a paisagem inteira de 
Inglaterra até 2020, utilizando os dados para avaliar o risco de inundação e informar o 
trabalho de conservação. 

Usando aeronaves equipadas com scanners a laser, a Agência de Meio Ambiente 
mapeará todos os 130.000 km2 do país, incluindo rios, campos e parques nacionais - o 
equivalente a 32 milhões de campos de futebol. 

Além de ser usado para entender o risco de inundação, os dados também estarão 
disponíveis gratuitamente para o público e a indústria para serem utilizados por 
arqueólogos, planejadores ambientais e urbanos e até mesmo jogadores para criar 
modelos 3D precisos da paisagem. 

Atualmente, cerca de 75% do país está mapeado, mas com apenas cobertura 
esporádica de áreas de montanha. O novo projeto, que vai ao longo do inverno, 
abrangerá todos os parques nacionais da Inglaterra, áreas de beleza natural 
excepcional (AONBs) e sites de interesse científico especial (SSSIs), como o Peak 
District e Yorkshire Dales. 

Sir James Bevan, diretor executivo da Agência de Meio Ambiente, disse: 

Este projeto ambicioso irá melhorar a nossa compreensão das características naturais 
únicas da Inglaterra e da paisagem, ajudando-nos a compreender melhor o risco de 
inundações, planejar as defesas eficazes e combater o crime de resíduos. 

Fico satisfeito por podermos reunir, usar e compartilhar esses dados valiosos para 
contribuir com melhorias ambientais e conservação. É apenas uma das muitas 
maneiras pelas quais a Agência do Meio Ambiente está usando tecnologia para ajudar 
pessoas e vida selvagem. 

A Agência de Meio Ambiente vem usando tecnologia de detecção e controle de lidar - 
luz por 20 anos para entender melhor o risco de inundação. Os mapas são criados por 
aeronaves equipadas com scanners a laser, que medem a distância entre o avião e o 
solo. Os dados coletados podem então ser usados para planejar as defesas de 
inundações em todo o rio. Também ajuda os agentes do meio ambiente a detectar 
mudanças súbitas na paisagem que poderiam indicar o despejo ilegal de resíduos - em 
2014, oito pessoas em Cornwall foram multadas por despejar 4.500m3 de resíduos , o 
que foi descoberto usando dados lidar. 

Outras organizações em todo o grupo Defra também usam os dados para ajudar a 
melhorar o meio ambiente - a Natural England o usa para avaliar o habitat da vida 
selvagem e a Comissão Florestal o usa para entender mais sobre a cobertura da árvore 
do país. 

Em 2015, a Agência de Meio Ambiente criou 11 terabytes de dados lidar - equivalente 
a 3 milhões de músicas MP3 - disponíveis gratuitamente para o público como dados 
abertos. Desde então, os dados foram baixados mais de 500.000 vezes. Os dados 
até ajudaram os arqueólogos a descobrir estradas romanas perdidas no norte do país. 



Os novos dados também serão de melhor qualidade do que nunca, já que a Agência de 
Meio Ambiente irá mapear todo o país em 1m de resolução até 2020. Isso significa 
usar a tecnologia laser mais atualizada para revelar as características e os detalhes do 
terreno de forma mais clara . 

Para obter mais informações sobre como a Agência de Meio Ambiente coleta e usa 
dados Lidar, confira nosso blog . 
Você também pode acompanhar a equipe de Geomática da Agência de Meio Ambiente 
no Facebook e no Twitter . 
FONTE:https://www.gov.uk/government/news/environment-agency-uncovers-landscape-with-laser-
mapping 

 

Atuando sobre a vulnerabilidade climática: lições de 

Quito 

Este estudo de caso visa melhorar a compreensão da vulnerabilidade climática em 
Quito, Equador, como parte dos esforços para consolidar pesquisas separadas sobre 
impactos e vulnerabilidades climáticas e preencher lacunas na base de conhecimento.  

O estudo de caso descreve pela primeira vez a metodologia do estudo e algumas lições 
aprendidas, particularmente a importância da coordenação intersetorial 
sustentada; envolvimento e, por conseguinte, propriedade de especialistas técnicos 
locais e outras partes interessadas; e um ajuste bem sucedido com o contexto político 
local. 

FONTE:https://cdkn.org/wp-content/uploads/2017/12/Quito-Inside-Story-English_WEB-final.pdf 

 

Tendências globais da legislação sobre alterações 

climáticas e litígios: instantâneo 2017 

Este breve documento descreve e analisa as tendências mundiais de legislação e litígio 
sobre mudanças climáticas. A análise abrange atividades legislativas em 177 países 
com diferentes contextos econômicos e níveis de renda. 



Os dados que informam este breve mostram claramente que nenhum país está agindo 
sozinho sobre as mudanças climáticas. No entanto, os países diferem em sua 
abordagem à política climática. Alguns confiam em atos legislados do parlamento e 
outros em ordens executivas ou documentos de política estratégica. Reconhecer e 
entender essas variações é crucial. Isso ajuda a desenvolver um senso de boas práticas 
na legislação climática, mas, mais importante, engendra confiança mútua nos esforços 
individuais que cada país faz. É necessário aprender mais sobre diferentes políticas e 
projetos institucionais e como eles funcionam em diferentes circunstâncias. 

Este breve resumo e atualiza um relatório mais longo publicado em maio de 2017. O 
relatório mais longo também inclui, pela primeira vez, a análise de casos de litígio em 
mudança climática, reconhecendo que o Judiciário está começando a desempenhar 
um papel cada vez mais importante na política climática nacional. Estes se estendem 
em 25 jurisdições. 

FONTE:http://www.lse.ac.uk/GranthamInstitute/wp-content/uploads/2017/11/Legislation-and-

litigation-2017-policy-brief_web.pdf 

 

Lixo eletrônico representa ‘crescente risco’ ao meio 
ambiente e à saúde humana, diz relatório da ONU 

O crescente volume de lixo eletrônico, incluindo produtos descartados com bateria ou 
tomada, tais como celulares, laptops, televisores, refrigeradores e brinquedos 
eletrônicos, representam uma importante ameaça ao meio ambiente e à saúde 
humana, alertaram as Nações Unidas em dezembro (13/12/2017). 

“A proteção do meio ambiente é um dos três pilares do desenvolvimento sustentável 
(…). A gestão do lixo eletrônico é uma questão urgente no mundo digitalmente 
dependente de hoje, onde o uso de aparelhos eletrônicos está aumentando”, disse 
Houlin Zhao, secretário-geral da União Internacional de Telecomunicações (UIT). 

O relatório “Global E-Waste Monitor 2017”, lançado por UIT, Universidade da ONU e 
Associação Internacional de Resíduos Sólidos (ISWA, na sigla em inglês), enfatiza os 
crescentes volumes de lixo eletrônico e seu descarte e tratamento impróprios por 
meio de queimadas ou lançamento em lixões. 

Em 2016, foram gerados 44,7 milhões de toneladas métricas de resíduos eletrônicos, 
um aumento de 8% na comparação com 2014. Especialistas preveem um crescimento 
de mais 17%, para 52,2 milhões de toneladas métricas, até 2021. 

Em 2016, apenas 20%, ou 8,9 milhões de toneladas métricas, de todo o lixo eletrônico 
foram reciclados. 



“O Global E-Waste Monitor serve como uma fonte valiosa para governos 
desenvolverem suas necessárias estratégias políticas, de gestão e padronização para 
reduzir os efeitos adversos do lixo eletrônico para a saúde e o meio ambiente”, disse 
Zhao. 

Com 53,6% dos domicílios globais acessando a Internet, as legislações e políticas 
nacionais de lixo eletrônico têm importante papel em governar as ações dos atores 
envolvidos no tema. 

Atualmente, 66% da população mundial, vivendo em 67 países, está coberta por leis 
nacionais de gestão do lixo eletrônico, um aumento significativo frente aos 44% de 
2014. 

As baixas taxas de reciclagem podem ter impactos econômicos negativos. Em 2016, foi 
estimado que o lixo eletrônico continha depósitos de ouro, prata, cobre, paládio e 
outros materiais recuperáveis, cujo valor total era estimado em 55 bilhões de dólares. 

FONTE:http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=58285#.Wk1ckVWnHIW 

 

EVENTOS 

 

Conferência Internacional sobre Água, Meio Ambiente, 

Energia e Sociedade (ICWEES'2018) 

A Conferência Internacional sobre Água, Meio Ambiente, Energia e Sociedade está 
sendo organizada conjuntamente pelo Instituto das Regiões Arides, Tunísia, 
Universidade AISECT, Índia e Texas A & M University, EUA, de 08 a 11 de maio de 2018, 
na Ilha de Djerba, na Tunísia. 

O objetivo do ICWEES-2018 é integrar pesquisa, tecnologia e prática, nos campos de 
Água, Meio Ambiente. Energia, Sustentabilidade, Saúde, Gestão e Sociedade; e reunir 
cientistas, acadêmicos, pesquisadores, engenheiros praticantes, consultores, 
planejadores, decisores políticos, economistas e cientistas sociais, gerentes e líderes 
de todo o mundo para compartilhar seus conhecimentos, habilidades, experiência e 
experiência através de documentos de pesquisa, estudos de caso, e aborda os recursos 
hídricos, as alterações climáticas, as implicações dos ecossistemas para a saúde 
humana, o uso sustentável do solo e as ecocidades, a gestão integrada dos recursos, a 
economia verde, a energia verde, a produção mais limpa, o planejamento, a gestão de 
desastres, a gestão ambiental , etc. Os principais temas propostos da conferência 



serão discutidos em sessões paralelas para proporcionar oportunidades aos delegados 
de todo o mundo para compartilhar seus conhecimentos, habilidades, experiências e 
experiência com foco em desafios de água, meio ambiente, energia e sociedade que 
enfrentam nosso planeta e o futuro da nossa geração. Os problemas ambientais, como 
os processos de desertificação, a degradação e reabilitação da terra, a cobertura da 
terra e a mudança do uso da terra, as mudanças climáticas, as secas, o alerta precoce e 
mais, são de extrema importância em ambientes áridos onde os recursos naturais são 
escassos e vulneráveis. 

A conferência incluirá apresentações em papel que descrevem o trabalho original 
sobre o estado atual da pesquisa e práticas em tecnologias e sistemas de 
caracterização, mitigação, solo, recursos hídricos e mudanças climáticas e prevenção, 
preparação e resposta e recuperação de desastres. Os temas incluem (mas não 
limitado a): recursos hídricos, degradação e gestão da terra, recursos e uso de energia, 
questões ambientais, desenvolvimento social e econômico relacionado, tecnologias 
geoinformação e espaciais, coleta de dados multisensor, disseminação de informações 
e início aviso e padronização. Estudos em todas as escalas são bem-vindos, será dada 
especial ênfase aos estudos em larga escala e nas bacias hidrográficas. 

Objetivos 

• Reunir os principais especialistas, decisores políticos e organizações, e 
compartilhar os últimos desenvolvimentos em água, solo e gestão de recursos 
de energia sob a mudança climática 

• Revise as tecnologias modernas e as abordagens inovadoras a serem 
direcionadas em regiões frágeis para identificação, adaptação e mitigação do 
fenômeno das mudanças climáticas. 

• Fortalecer os intercâmbios e a cooperação em pesquisa, desenvolvimento e 
setor socioeconômico para a gestão participativa dos recursos hídricos e da 
água e energia 

Resumo e apresentação de documentos 

O comitê científico da Conferência Internacional sobre Água, Meio Ambiente, Energia 
e Sociedade (ICWEES-2018), que se realizará de 08 a 11 de maio de 2018 na Ilha de 
Djerba, Tunísia, congratula-se com a participação de cientistas em áreas relacionadas à 
água, ambiente, energia e sociedade relacionada aos temas da conferência. Os 
participantes são obrigados a enviar resumos em inglês, que incluem objetivos e 
briefing de trabalho científico e conclusão. 

Os autores interessados são convidados a enviar  ONLINE  um ou mais resumos, para 
apresentação  oral  ou de  cartaz , de seus trabalhos de pesquisa, em  200 palavras 
como máximo  em qualquer um dos temas da conferência,  através do seguinte 
link:  http://icwees2018.tn/abstract-submission / 

FONTE: HTTP://ICWEES2018.TN/ 



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 

 

 

 

 


