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Mais de 500 mil pessoas que vivem em zonas costeiras no Vietnã são afetadas anualmente por 
tufões.Muitos deles são muito pobres e vivem em casas inseguras. Famílias como a do Sr. 
Pham Van Ton, de 77 anos, na comuna do Hai Loc, da província de Thanh Hoa, vivem em 
pequenas casas inseguras, que não conseguem reparar. A esposa do Sr. Pham é 
incapacitada, e ele teme se ele e sua família assumirem um empréstimo, não poderão 
reembolsá-lo. 

"Sempre que uma grande tempestade chega, estamos muito preocupados com a queda da 
nossa casa. Somos tão pobres que não podemos repará-lo ", disse o Sr. Pham. 



De acordo com o Índice de Risco Climático de Longo Prazo, o Vietnã é um dos 10 países mais 
afetados por catástrofes naturais e as projeções nacionais sobre mudanças climáticas sugerem 
que os eventos climáticos extremos estão se tornando mais freqüentes e intensos. As pessoas 
pobres nas comunidades costeiras estão especialmente em risco e ficam atrasadas na 
resiliência. Todos os anos, cerca de 60.000 casas são destruídas ou danificadas por 
inundações e tempestades, o que torna mais difícil para as famílias vulneráveis escapar do 
ciclo da pobreza. 

Nos últimos anos, devido ao crescimento populacional e à expansão da aquicultura de 
camarão mal planejada, a cobertura e a saúde das florestas de manguezais, que 
tradicionalmente proporcionaram um amortecedor vital contra os tufões, reduziram 
significativamente. 

Para ajudar famílias como o Sr. Pham's, o Programa das Nações Unidas para o 
Desenvolvimento (PNUD) e o Governo do Vietnã anunciaram recentemente um projeto de US 
$ 29,5 milhões intitulado "Melhorar a resiliência das comunidades costeiras vulneráveis para 
cimater impactos relacionados à mudança no Vietnã". Projeto aprovado apoiado pelo Fundo 
Global do Clima Verde (GCF), o projeto foi desenvolvido como uma parceria entre o PNUD, o 
inistério da Agricultura e Desenvolvimento Rural, o Ministério da Construção, sete províncias 
costeiras, juntamente com o Ministério do Planejamento e Investimento, como A Autoridade 
Nacionalmente Designada. 

O projeto ajudará as comunidades costeiras vulneráveis a se protegerem dos impactos das 
mudanças climáticas na linha de frente através de habitação segura com características de 
design resilientes. Também ajudará a aumentar a cobertura dos manguezais para criar um 
amortecedor natural entre as comunidades costeiras e o mar, bem como melhorar a 
informação sobre o risco climático para orientar o planejamento resistente ao clima e ao risco. 

A boa prática no uso de dados climáticos e o fortalecimento dos meios de subsistência das 
comunidades costeiras ao restaurar manguezais perdidos nos últimos anos podem ser 
aplicados em outros lugares do Vietnã, no Sudeste Asiático e em todo o mundo ".  

"O PNUD tem trabalhado em estreita colaboração com o Governo e as comunidades para 
garantir que tenhamos um forte pipeline de projetos de qualidade que possam dar um 
contributo significativo e significativo para atingir os objetivos do Acordo de Paris", disse Kamal 
Malhotra, Coordenador Residente da ONU e Representante Residente do PNUD No 
Vietnã. Ele ressaltou o compromisso total do PNUD de assegurar a implementação efetiva 
deste projeto, visando "melhorar a resiliência das comunidades costeiras vulneráveis aos 
impactos relacionados às mudanças climáticas no Vietnã". 

O projeto também foi bem-vinda por pessoas como o Sr. Pham, que esperam um futuro mais 
seguro e sustentável: "Desejo que minha família possa viver em uma casa mais segura e que 
possamos uma boa saúde. Seria ótimo ter esse projeto em nossa comunidade ". 

Fonte: 

http://www.vn.undp.org/content/vietnam/en/home/presscenter/articles/2017/06/26/global-green-
climate-fund-helps-coastal-communities-improve-climate-resilience.html 

https://undpvietnam.exposure.co/regeneration-of-mangrove-forest-in-viet-nam 
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Este blog é o primeiro de uma série sobre como Bangladesh se tornou um líder na 
resiliência costeira.  
  
Ao voar ao longo da costa de Bangladesh no início deste ano, vi do céu uma paisagem 
de delta vasta e serena, entrecruzada por inúmeros rios e arrozais contornados.  
  
No entanto, eu estava ciente de que essa calma aparente poderia muito bem ser a calma 



antes de uma tempestade.  
  
De fato. A magnitude das ameaças enfrentadas pelo Bangladesh é sem precedentes em 
termos de risco, exposição e vulnerabilidade. E com uma população de 160 milhões, o 
país é um dos países mais propensos a desastres e vulneráveis a ciclones tropicais, 
ondas de tempestade, inundações, mudanças de clima e até terremotos.  
  
No entanto, a história de Bangladesh é de resiliência.  
  
Após os ciclos mortais de 1970 e 1991, Que juntos resultaram na perda de pelo menos 
meio milhão de vidas, o governo de Bangladesh instituiu políticas de redução de risco 
de desastres e investiu em infra-estrutura e sistemas de alerta precoce baseados na 
comunidade para reduzir riscos de riscos costeiros.  
  
Ao longo dos anos, esses investimentos em preparação para ciclones e gerenciamento 
de inundações ajudaram a salvar vidas, reduzir perdas econômicas e proteger os ganhos 
de desenvolvimento. Como resultado, as ações do governo são citadas globalmente 
como pró-ativas no investimento em gerenciamento de risco de desastres.  
  
O Banco Mundial tem sido um parceiro de longa data do governo em investir para 
resiliência . O governo de Bangladesh instituiu políticas de redução de risco de 
desastres e investiu em sistemas de alerta precoce de infraestrutura e comunidade 
para reduzir riscos de riscos costeiros. Ao longo dos anos, esses investimentos em 
preparação para ciclones e gerenciamento de inundações ajudaram a salvar vidas, 
reduzir perdas econômicas e proteger os ganhos de desenvolvimento. Como resultado, 
as ações do governo são citadas globalmente como pró-ativas no investimento em 
gerenciamento de risco de desastres. O Banco Mundial tem sido um parceiro de longa 
data do governo em investir para resiliência . O governo de Bangladesh instituiu 
políticas de redução de risco de desastres e investiu em sistemas de alerta precoce de 
infraestrutura e comunidade para reduzir riscos de riscos costeiros. Ao longo dos 
anos, esses investimentos em preparação para ciclones e gerenciamento de inundações 
ajudaram a salvar vidas, reduzir perdas econômicas e proteger os ganhos de 
desenvolvimento. Como resultado, as ações do governo são citadas globalmente como 
pró-ativas no investimento em gerenciamento de risco de desastres. O Banco Mundial 
tem sido um parceiro de longa data do governo em investir para resiliência . As ações 
do governo são citadas globalmente como pró-ativas no investimento em 
gerenciamento de risco de desastres. O Banco Mundial tem sido um parceiro de longa 
data do governo em investir para resiliência . As ações do governo são citadas 
globalmente como pró-ativas no investimento em gerenciamento de risco de 
desastres. O Banco Mundial tem sido um parceiro de longa data do governo em investir 
para resiliência . 
Logo após a sua independência em 1971, o Bangladesh tornou-se um país membro do 
Banco Mundial. O gerenciamento de risco de desastres já era uma prioridade para a 
nação jovem - o primeiro projeto financiado pelo Banco Mundial com o objetivo de 
reabilitar as áreas costeiras e proteger as populações locais dos ciclones.  
  
Atualmente, o Banco Mundial está apoiando o Bangladesh em enfrentar esses 
desafios através de três investimentos de grande escala: 

• Projeto 2007 de Recuperação e Restauração de Ciclone de Emergência (ECRRP ) 
• Projeto de melhoria de terraplenagem costeira Fase I (CEIP I) 
• Projeto de abrigo de desastre multifuncional (MDSP) 
  
Juntos, mais de US $ 1 bilhão de investimentos críticos para a resiliência estão em vigor 
para ajudar algumas das pessoas mais vulneráveis e isoladas do mundo.    
  
Por exemplo, o ECRRP nasceu como uma resposta de emergência ao ciclone Sidr, que 



atingiu o Bangladesh na noite de 15 de novembro de 2007. Um ciclone de categoria IV, 
com um raio de 500 km e velocidades do vento atingindo 220-240 km por hora, Sidr 
causou Danos extensivos à vida e à propriedade.  
  
Uma análise abrangente estimou os danos e perdas em US $ 1,7 bilhão . O ECRRP foi 
então formulado como um projeto abrangente para ajudar o governo a restaurar meios 
de subsistência e infra-estruturas de proteção contra desastres, além de melhorar a 
preparação para desastres e a gestão de riscos. 

 
O ciclone Sidr rasgou as aldeias no litoral do Bangladesh. O ciclone destruiu e deixou, mas a 

salinidade entrou no solo, deixando uma terra estéril em muitas comunidades baseadas na 

agricultura. No entanto, 10 anos depois, os beneficiários do ECRRP compartilharam como as 

sementes resistentes à solução salina distribuídas através do projeto permitiram que as safras 

fossem quase duplicadas antes do ciclone devastador.  

  

A ECRRP também financia um dos maiores programas de abrigo para desastres polivalentes no 

país, que fornece refúgio seguro para a comunidade e funciona como escolas primárias durante 

tempos não relacionados a desastres. Além disso, o projeto reabilitou os aterros costeiros 

danificados pelo ciclone e realizou trabalhos de emergência na região costeira.  

  

Com as lições aprendidas com a ECRRP, foram elaborados dois projetos autônomos 

complementares: a fase I do CEIP e o MDSP.Foram levados em consideração projetos técnicos 

que incorporam elementos como cenários de mudanças climáticas e proteção inclusiva contra 

desastres. Através destes investimentos, foi implementada uma abordagem integrada e 

multifacetada para a redução do risco de desastres.  

  

A experiência de Bangladesh nos ensinou que as estratégias de gerenciamento de riscos de 

desastres precisam ser inclusivas e integrar as necessidades das pessoas que pretendem 

proteger. Uma vez no olho da tempestade, Bangladesh está agora pronto para compartilhar sua 



experiência de viver com - e se tornar resiliente diante de - desastres.  
  

ECRRP, Fase I do CEIP e MDSP são projetos financiados pelo Banco Mundial - com o apoio concedido pelo Fundo 

Global para a Redução e Recuperação de Desastres (GFDRR), o Fundo de Resiliência às Alterações Climáticas do 

Bangladesh,   

Fonte: 
http://blogs.worldbank.org/endpovertyinsouthasia/bangladesh-building-
resilience-eye-storm 

 

Colocar os outros em primeiro lugar pode custar vidas em situações de 

emergência 
 

O heroísmo desinteressado não é a melhor estratégia em situações de desastre 
de vida e morte envolvendo grupos de pessoas, sugere um novo estudo da 
Universidade de Waterloo. 

O estudo, que utilizou a modelagem por computador de uma estação de metrô 
inundada, encontrou taxas de sobrevivência globais substancialmente maiores 
quando as pessoas fortes de um grupo de 30 membros alcançaram a segurança 
antes de tentar ajudar as pessoas mais fracas. 

"Foolhardiness não é uma boa estratégia para resgatar", disse Eishiro Higo, um 
candidato a PhD de engenharia civil em Waterloo, que liderou a pesquisa. "Em 
situações muito críticas, temos de ser um pouco egoístas, mas ainda podemos 
ajudar os outros se possuímos equipamentos adequados e estratégias 
adequadas". 

Com efeito, ele disse, o estudo mostrou que quando membros fortes tentam 
ajudar os membros fracos antes de serem seguros, ambos são arrastados para 
baixo e o grupo como um todo sofre. 

Higo e colegas construíram um modelo de computador bidimensional de um 
espaço subterrâneo real de três níveis em Kyoto, Japão, que consiste em uma 
plataforma de metrô, uma garagem e um shopping center. 

O modelo simula graves inundações de um rio próximo, com uma mistura de 
adultos e idosos que devem chegar à segurança através de escadas do nível da 
plataforma do metrô para a superfície. 

Higo repetidamente executou o modelo usando três diferentes estratégias de 
evacuação: uma em que as pessoas só se preocupavam com elas mesmas; Um 
em que as pessoas imediatamente trabalharam juntos como um grupo; E aquele 



em que aqueles capazes de se salvar alcançaram um lugar seguro antes de tentar 
salvar outros usando uma corda. 

Na maioria dos cenários de vida e morte, quando variáveis como a proporção de 
adultos para idosos foram ajustadas, a estratégia de corda resultou na maior 
taxa de sobrevivência global. 

Em um cenário típico que assumiu os esforços de evacuação começando em um 
determinado momento, por exemplo, 12 de 30 pessoas sobreviveram usando a 
estratégia de corda, enquanto havia apenas cinco sobreviventes usando 
qualquer uma das outras duas estratégias. 

"Nós temos que identificar o que é corajoso e o que é imprudente", disse 
Higo. "Ajudar as pessoas de uma localização segura ainda é um bom 
comportamento e o resultado é realmente muito melhor". 

Crucial para o sucesso da estratégia de corda, no entanto, foi a disponibilidade 
de ferramentas simples para uso dos socorristas.As características e áreas 
levantadas nas escadas para evacuados para se preparar ou descansar também 
aumentaram significativamente as chances de sobrevivência. 

 Uma extensão do trabalho que fez para o seu mestrado na Universidade de 
Kyoto antes de chegar a Waterloo, sua pesquisa foi motivada em grande parte 
pelo terremoto e tsunami que devastou o leste do Japão em 2011. 

Higo espera que suas descobertas estimulem a discussão e levem à inclusão de 
recursos de preparação de desastres relativamente baratos, como cordas e áreas 
de repouso em espaços públicos. 

Detalhes da pesquisa foram publicados recentemente na revista Expert Systems 
with Applications . 

 

Sobre a Universidade de Waterloo 

A Universidade de Waterloo é a principal universidade de inovação do 
Canadá. Com mais de 36 mil alunos, estamos hospedando o maior sistema de 
educação cooperativa do mundo desse tipo. Nossa incomparável cultura 
empresarial, combinada com um foco intensivo na pesquisa, alimenta um dos 
principais centros de inovação do mundo. Saiba mais em uwaterloo.ca . 

Contato: 

Matthew Grant 
University of Waterloo  
226-929-7627  
www.uwaterloo.ca/news  
@UWaterlooNews 

https://uwaterloo.ca/news/news/putting-others-first-can-cost-lives-emergencies 



 

 

 

 

 

O conhecimento indígena é crucial 
para enfrentar as mudanças 
climáticas, dizem os especialistas. 
Por Zoe Tabary | Zoetabário | Fundação Thomson Reuters 

 

 

 
As habilidades e conhecimentos tradicionais devem 
ser vistos como um complemento, não uma barreira, 
para o conhecimento científico e esforços de 
adaptação ao clima, dizem especialistas 



 

Por Zoe Tabary 

KAMPALA, 28 de junho (Fundação Thomson Reuters) - Nos Andes 

peruanos e bolivianos, agricultores indígenas se reúnem no topo das 

montanhas na noite após o solstício de inverno - para não apreciar a 

visão, mas para prever o tempo e a quantidade de chuvas. 

Se o conjunto de estrelas de Pleiades parecer grande e brilhante, então 

as chuvas serão abundantes. Se parecer pequeno e fraco, então as 

chuvas serão ruins - nesse caso, os agricultores atrasam o plantio de 

suas lavouras. 

"O que, a primeira vista, parece ser uma tradição ancestral exagerada, 

mostra a capacidade dos povos indígenas de fazer observações úteis e 

construtivas sobre a previsão do clima", disse Douglas Nakashima, 

chefe da seção de pequenas ilhas e conhecimento indígena na ONU 

Educacional, Científica E Organização Cultural (UNESCO). 

"Enquanto os cientistas sabem que El Niño reduz a precipitação nos 

Andes, eles não conheciam previamente o elo entre El Niño e a 

cobertura das nuvens", afirmou. 

As habilidades e conhecimentos tradicionais devem ser vistos como um 

complemento, não uma barreira, para o conhecimento científico e os 

esforços de adaptação ao clima, disseram especialistas em uma 

conferência sobre como as comunidades se adaptam às mudanças 

climáticas, realizadas nesta semana na capital do Uganda, Kampala. 

CONHECIMENTO TRADICIONAL DA PISCINA 

As políticas nacionais para se adaptarem às mudanças climáticas não 

só muitas vezes ignoram o conhecimento tradicional, às vezes até 

prejudicam a resiliência das populações indígenas, disse Nakashima. 

"As iniciativas em todo o mundo para construir grandes barragens ou 

impulsionar combustíveis verdes para reduzir as emissões têm 

deslocado muitas comunidades", disse ele. 



Krystyna Swiderska, pesquisadora do Instituto Internacional de Meio 

Ambiente e Desenvolvimento, disse que os governos também ignoram 

em grande parte a inovação indígena na agricultura. 

"No Peru, por exemplo, os agricultores já cultivam centenas de 

variedades de batatas - ao invés de confiar em apenas algumas 

variedades, como muitos países -, então eles têm uma melhor chance 

de sobreviver aos impactos negativos das mudanças climáticas", disse 

ela. 

"Mas ainda há uma forte convicção entre a comunidade internacional 

de que a ciência é a melhor solução para a adaptação ao clima", disse 

ela. 

Os pastores - que têm se adaptado ao clima errático há décadas - têm 

muito a aprender sobre lidar com as mudanças climáticas, disse 

Elizabeth Carabine, pesquisadora do Overseas Development Institute, 

um grupo de pesquisa com sede em Londres. 

CIDADES E SLUMS 

Os participantes da conferência enfatizaram que as cidades e as favelas 

em particular também poderiam ser uma fonte significativa de 

inspiração para a adaptação ao clima. 

Um participante destacou que os moradores de favelas eram altamente 

inovadores e empreendedores, por exemplo convertendo partes de sua 

casa em uma escola ou uma sopa de cozinha. 

O uso do conhecimento das cidades é ainda mais importante, pois as 

pessoas que vivem em cidades são tão afetadas quanto as outras - e 

talvez mais - pelas mudanças climáticas, disse Julie Arrighi, do Centro 

do Clima da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho. 

"As cidades são grandes consumidores de energia e particularmente 

expostas a ameaças como inundações como resultado do aumento do 

nível do mar", disse ela. "Esse desafio só vai aumentar quando as 

cidades crescerem". 



Julie Greenwalt, especialista em ambiente urbano da Aliança das 

Cidades, protegeu os governos de ignorar as necessidades das cidades 

para se adaptarem a um clima em mudança e, em vez disso, 

concentrando seus recursos nas áreas rurais. 

"Nossas definições de urbano e rural são em grande parte conduzidas 

por países desenvolvidos, mas mesmo em algumas cidades - como na 

Índia - as pessoas continuam com gado", disse ela. 

Isso, disse Rebecca Carter, do World Resources Institute, significa que 

"a adaptação ao clima deve se tornar parte de como uma cidade 

funciona, e não apenas um complemento". 

(Reportagem de Zoe Tabary @zoetabary, editada por Alex Whiting. Por 

favor, credite a Thomson Reuters Foundation, o braço caritativo da 

Thomson Reuters, que cobre notícias humanitárias, mudanças 

climáticas, resiliência, direitos das mulheres, tráfico e direitos de 

propriedade. Visite http: // News.trust.org/climate) 

Fonte: 

http://news.trust.org/item/20170628160402-cblk8/ 

 
 

 

SUBMISSÃO 
 

Para submeter trabalho no II CBRRD, é necessário ter / fazer o cadastro 
no sistema JEMS da SBC (Sociedade Brasileira de Computação). 



SUBMISSÃO DE ARTIGOS COMPLETOS, CURSOS LIVRES, RESUMOS 
EXPANDIDOS, RESUMOS, EXPOSIÇÃO FOTOGRÁFICA E MESAS 
TEMÁTICAS (GRUPOS DE TRABALHO – GT) 

A Comissão Organizadora do II Congresso Brasileiro de Redução de Riscos e 
Desastres definiu 6 (seis) formas para a submissão de trabalhos: 

1) Resumos: contendo até 500 palavras. Os autores deverão submeter os 
resumos redigidos em português, espanhol ou inglês, conforme instruções 
no Modelo de Resumo (Clique Aqui). 

2) Resumos Expandidos: contendo de 2 a 4 páginas. Os autores deverão 
submeter os resumos redigidos em português, espanhol ou inglês, conforme 
instruções no Modelo de Resumo Expandido (Clique Aqui). 

3) Cursos Livres: contendo de 2 a 4 páginas. Os autores deverão submeter 
os cursos livres redigidos em português, espanhol ou inglês, conforme 
instruções no Modelo de Cursos Livres (Clique Aqui). 

4) Exposições Fotográficas: contendo até 20 páginas. Deverá relatar algum 
evento catastrófico ocorrido no Brasil ou no Mundo. Os autores deverão 
submeter os resumos redigidos em português, espanhol ou inglês, conforme 
instruções no Modelo de Exposição Fotográfica (Clique Aqui). 

5) Artigos completos: contendo de 10 a 12 páginas. Os autores deverão 
submeter os artigos redigidos em português, espanhol ou inglês, conforme 
instruções no Modelo de Artigo Completo (Clique Aqui). 

6) Mesas Temáticas (Grupos de Trabalho): contendo de 2 a 4 páginas. Os 
autores deverão submeter as Propostas para Mesas Temáticas (Grupos de 
Trabalho – GT) redigidos em português, espanhol ou inglês, conforme 
instruções no Modelo de Mesas Temáticas (Grupos de Trabalho – GT) 
(Clique Aqui). 

  

PRAZO PARA ENVIO DE ARTIGOS COMPLETOS, CURSOS LIVRES, 
RESUMOS EXPANDIDOS, RESUMOS, EXPOSIÇÃO FOTOGRÁFICA E 
MESAS TEMÁTICAS (GRUPOS DE TRABALHO – GT) 

Data limite para envio dos Artigos Completos, Cursos Livres, Resumos 
Expandidos, Resumos, Expansão Fotográfica e Mesas Temáticas (Grupos de 
Trabalho – GT): 30 de Junho de 2017.Impreterivelmente, até 24 de Julho de 
2017 (Prorrogação). 

  



EIXOS TEMÁTICOS 

Eixo 1 – Riscos e desastres ambientais: deslizamentos e inundações; secas; 
furacões, erosão costeira; incêndios florestais; terremotos, tsunamis e vulcões; 
mudanças climáticas e eventos extremos; ações estruturais de prevenção e 
mitigação; mapeamentos de risco. 
Eixo 2 – Riscos e desastres tecnológicos: incêndios urbanos;  transporte e 
armazenamento de substâncias perigosas; contaminação física, química e 
biológica; técnicas para análises de risco; emergências químicas; 
mapeamentos de risco. 
Eixo 3 – Desenvolvimento, RRD e políticas públicas: uso e ocupação do 
solo; políticas públicas; geopolíticas; governança; aspectos econômicos; 
assistência social; logística humanitária segurança e defesa nacional; 
terrorismo; gestão de riscos. 
Eixo 4 – Comunicação e Educação em RRD: percepção de risco; 
comunicação intra-institucional, interinstitucional, mídia e comunidades; 
complexidades da comunicação de riscos; programas e ações educativos. 
Eixo 5 – Redes e participação comunitária: novos regimes de saber; 
voluntariado; organizações não governamentais; núcleos de proteção e defesa 
civil; mapeamentos comunitários. 
Eixo 6 – Tecnologias e inovação em RRD: sistemas de informação 
geográfica; aplicativos; mapeamentos; monitoramento. 
Eixo 7 – Sistemas de alerta e alarme: planos preventivos; planos de 
contingência; planos de emergência; planos de defesa civil; meteorologia. 
Eixo 8 – Riscos para a Saúde Pública: riscos em saúde; psicologia dos 
desastres; sociedade de risco; epidemias e outras ameaças para a saúde 
pública; vigilância em saúde pública; vigilância sanitária e regulação de risco; 
risco sanitário; mapeamento de áreas de risco à saúde pública. 
  

PARA SUBMETER O TRABALHO PELO SISTEMA JEMS (Clique Aqui). 

  
Observações: 
1) Todos os trabalhos serão publicados em anais do evento. Os melhores 
artigos serão premiados e publicados em volume especial de revista indexada. 
2) Os artigos serão avaliados pelo Comitê Científico e o autor receberá uma 
comunicação por e-mail. 
3) Os trabalhos aceitos serão classificados para apresentação em poster e oral 
durante o evento, conforme orientação do Comitê Científico. 

http://www.cbrrd.com.br/submissao/ 

 

 


