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Conferência da ONU na Alemanha discute 
implementação do Acordo de Paris para o clima 
 

Até 17 de novembro, negociadores de diversos países se reúnem em Bonn, na 
Alemanha, para a Conferência da ONU sobre Mudança do Clima (COP23) com o 
objetivo de discutir a implementação do Acordo de Paris e as Contribuições 
Nacionalmente Determinadas (NDCs, na sigla em inglês) para limitar o aumento da 
temperatura global do planeta. 

A conferência, organizada pela Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança 
do Clima (UNFCCC), será presidida pelo governo de Fiji, com a parceria do governo da 
Alemanha. 

Na programação, eventos paralelos mobilizarão representantes da sociedade civil e do 
setor privado, da academia e de organismos internacionais, para discutir políticas de 
desenvolvimento sustentável, com base no combate à mudança global do clima. A 
expectativa é que mais de 20 mil pessoas participem da conferência, ao longo dos 12 
dias de evento. 

Historicamente, o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) apoia 
o processo de preparação das Conferências das Partes, colaborando com os países em 
áreas-chave. Para a COP23, a organização trabalha em conjunto com a presidência do 
evento, em temas ligados à programação e preparação. A delegação do PNUD, 
chefiada por seu administrador, Achim Steiner, liderará e participará de 30 eventos da 
COP23. 

No “Pavilhão do PNUD”, ocorrerão eventos paralelos, que terão enfoque no apoio da 
organização para o alcance do desenvolvimento sustentável e a implementação do 
Acordo de Paris e das Contribuições Nacionalmente Determinadas pelos países. 

Desde 2014, o PNUD trabalha com os países para colaborar com a implementação das 
NDCs, que dialogam com o combate à mudança global do clima e com planos de 
desenvolvimento em contextos regionais específicos. Com a adoção do Acordo de 
Paris, a organização tem o compromisso de fortalecer a capacidade de ação de países 
e territórios na implementação de políticas para reduzir as emissões de gases de efeito 
estufa e garantir que a temperatura global do planeta não suba mais do que 2º Celsius 
nos próximos anos. 

Conferência das Partes 

“COP23” é o nome informal da 23º Conferência das Partes da Convenção-Quadro das 



Nações Unidas sobre Mudança do Clima (UNFCCC). A Convenção-Quadro foi adotada 
no Rio de Janeiro, durante a Rio 92, que marcou o início do primeiro esforço da 
comunidade global para combater os efeitos adversos da mudança do clima. 
Anualmente, todas as partes que fazem parte da convenção reúnem-se para avaliar o 
progresso das políticas para reverter o aumento da temperatura global e a diminuição 
das emissões de gases de efeito estufa. 

Conferência do clima mantém ambição um ano após 
entrada em vigor do Acordo de Paris 

Um ano depois da entrada em vigor do Acordo de Paris para o clima, a Conferência de 
Bonn, que começa nesta segunda-feira (6/11) na Alemanha, será uma oportunidade 
para os países demonstrarem sua ambição para a ação climática e sua determinação 
em manter suas promessas. 

“Enquanto Paris representou um daqueles momentos em que o melhor da 
humanidade chegou a um acordo tão importante para nosso futuro coletivo, Bonn 
representa a forma com a qual nos moveremos para frente para cumprir as 
promessas”, disse a secretária-executiva da UNFCCC, Patricia Espinosa, paralelamente 
a uma reunião ministerial em Fiji em meados de outubro (17) de preparação para a 
Conferência das Partes. 

“Estamos ficando sem tempo de mudar as coisas. Para isso, precisamos aumentar 
significativamente nossos esforços para reduzir as emissões e nossa pegada de 
carbono”, acrescentou. 

O Acordo de Paris para o clima, adotado por 196 países na reunião anual da UNFCCC 
de dezembro de 2015, na capital francesa, pede que as partes combatam as mudanças 
climáticas limitando a elevação da temperatura global a apenas 2º Celsius. 

Uma semana antes da abertura da Conferência de Bonn, a Organização Meteorológica 
Mundial (OMM) anunciou que níveis de dióxido de carbono (CO2) elevaram-se a uma 
velocidade recorde em 2016. 

A conferência terá uma série de encontros e eventos, incluindo um segmento de alto 
nível em 15 e 16 de novembro, com a participação de chefes de Estado e de governo, 
ministros e do secretário-geral da ONU António Guterres. 

Guterres convidou líderes a analisar seis áreas de alto impacto em uma cúpula especial 
do clima em 2016. Essas áreas são investimento em tecnologia limpa, consolidação da 
precificação de carbono, impulso à transição energética, mitigação de risco e 
construção de resiliência, aumentando a contribuição de atores sub-nacionais e 
empresariais e mobilizando o financiamento para o clima. 

“A crescente ambição é a única forma de manter a elevação da temperatura global 
abaixo dos 2º Celsius neste século, e o mais perto possível do 1,5º. Ao focar nesses 



setores, podemos reduzir substancialmente a diferença entre onde estamos e onde 
deveríamos estar”, disse a vice-secretária-geral da ONU, Amina Mohammed, na 
reunião pré-COP de Fiji. 

FONTE:https://cop23.unfccc.int/ 

 

 

Samoa inicia projeto de adaptação climática para 
beneficiar 1 em cada 3 cidadãos com risco de inundação 

Na sequência das conversações climáticas da COP em Bona, o lançamento de um 
projeto de US $ 65 milhões financiado pelo Fundo Verde para o Clima atesta um 
forte apoio global para o desenvolvimento resistente ao clima nos Pequenos Estados 
Insulares em Desenvolvimento. 

Apia - O Governo da Samoa, com o apoio do Programa das Nações Unidas para o 
Desenvolvimento (PNUD) e do Fundo Verde para o Clima, lançou um novo projeto de 
adaptação às mudanças climáticas que beneficiará quase 30% da população. Dirigido 
pelo Ministério das Finanças, o projeto de US $ 65 milhões se concentra na construção 
de resiliência a eventos climáticos cada vez mais intensos, impulsionados pelas 
mudanças climáticas. 

Pequeno, remoto e com população e infra-estrutura concentrada em áreas costeiras 
baixas, Samoa é extremamente vulnerável aos impactos das mudanças 
climáticas. Apesar de contribuir pouco para os motoristas, o Estado de 
desenvolvimento das pequenas ilhas está enfrentando os impactos de um planeta 
aquecido, incluindo tempestades tropicais mais freqüentes e intensas, aumento do 
nível do mar e variabilidade significativa na precipitação pluviométrica. 

A infra-estrutura urbana em Samoa sofreu consideravelmente devido à reincidência 
das inundações. Agora, com US $ 57,7 milhões do Green Climate Fund e US $ 8 milhões 
do governo de Samoa, um novo projeto irá lançar as bases para o abrangente 
programa de Samoa sobre gerenciamento de inundações induzidas por mudanças 
climáticas. 

Ao investir em infra-estrutura de proteção contra inundações nas coberturas de rios 
propensas a inundações da capital, Apia - incluindo sistemas de drenagem e esgoto, 
floodwalls e pontes de rios - o projeto estabelecerá um sistema de vigilância da saúde 
para rastrear problemas de saúde relacionados às inundações, ajudará a instituir 
melhor construção práticas e expansão da cobertura dos sistemas de alerta 



precoce. Atualmente, os sistemas de alerta precoce, embora bem avançados, cobrem 
apenas tsunamis e terremotos, e não existe um sistema para alertar as comunidades 
ao longo do rio Vaisigano que correm o risco de um evento de inundação extrema. 

Uma série de parceiros envolvidos no projeto do projeto também estarão envolvidos 
na implementação, desde ministérios governamentais até associações de construtores 
e organizações comunitárias. As organizações não governamentais fornecerão 
treinamento, monitoramento e orientação de aldeias. 

"A proteção de vidas e bens contra as mudanças climáticas e as catástrofes naturais é 
uma prioridade nacional. O Governo agradece ao Fundo Verde para o Clima e ao PNUD 
por apoiar o projeto Vaisigano Catchment Climate, e dirigiu agências governamentais 
importantes e todas as partes interessadas para melhorar a colaboração. As lições 
aprendidas com esta experiência serão compartilhadas e testadas com outras 
comunidades afetadas maximizando os benefícios para todo o país ", disse Ulu 
Bismarck, diretor executivo do Ministério dos Recursos Naturais e Meio Ambiente. 

No evento de lançamento e workshop de acompanhamento com as principais partes 
interessadas, o diretor executivo do Ministério das Finanças, Lavea Tupa'imatuna lulai 
Lavea, enfatizou a importância de um forte planejamento e monitoramento do 
impacto, dizendo: "O objetivo do workshop de hoje é estabelecer uma planejar e 
validar indicadores para a duração do projeto ". 

Em 2012, a categoria 3 do ciclone Evan devastou os meios de subsistência e ativos, 
desfazendo anos de ganhos econômicos no desenvolvimento de infra-estrutura. De 
acordo com a Avaliação das Necessidades de Desastre Pós, realizada pelo Governo de 
Samoa com a assistência do Banco Mundial, os danos totais foram estimados em 
aproximadamente US $ 200 milhões, sendo necessários mais US $ 70 milhões para a 
reconstrução do capital humano. Em comparação, em 2012, o Produto Interno Bruto 
(PIB) da Samoa foi estimado em US $ 683,7 milhões. Levando isso em consideração, o 
impacto total do Cyclone Evan foi de 40% do PIB nacional. 

"O Green Climate Fund foi criado para dar um contributo significativo e ambicioso para 
o cumprimento dos objetivos estabelecidos pela comunidade internacional para 
combater as mudanças climáticas", afirmou o co-presidente do Conselho do Fundo 
Verde para o Clima, Ewen McDonald. "Estamos focados em apoiar países em 
desenvolvimento particularmente vulneráveis, como a Samoa, em uma mudança de 
paradigma para um futuro mais resistente ao clima". 

"Este projeto ajudará a proteger escolas, hospitais, edifícios governamentais, casas e 
negócios ao longo da área do rio Vaisigano", disse a Coordenadora Residente da ONU e 
a Representante Residente do PNUD, Lizbeth Cullity. "Importante, quando o tempo 
estiver completo, o governo de Samoa também terá uma melhor capacidade e um 
sistema de informação aprimorado para tomar decisões sobre o gerenciamento de 
inundações no futuro". 



Aprovado pelo Green Climate Fund em dezembro de 2016 e lançado no final de agosto 
pelo ministro das Finanças, o projeto começa oficialmente a implementar esta 
semana. O projeto foi apoiado pelos Governos da Nova Zelândia e Austrália. 

O PNUD se associa com pessoas de todos os níveis da sociedade para ajudar a 
construir países capazes de resistir a crises e impulsionar e sustentar o tipo de 
crescimento que melhora a qualidade de vida para todos. No terreno em mais de 170 
países e territórios, oferecemos perspectiva global e visão local para ajudar a 
fortalecer vidas e construir nações resilientes. 

O Fundo Verde para o Clima foi estabelecido pelas 194 partes da Convenção-Quadro 
das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (UNFCCC) e dado o mandato de 
financiar ações climáticas para limitar as emissões de gases de efeito estufa e apoiar o 
desenvolvimento resistente ao clima. 

FONTE:http://adaptation-undp.org/samoa-kicks-climate-adaptation-project-benefit-1-3-citizens-facing-flood-risk 

 

SPARK: Abordagem de Planejamento Estratégico para 
Manutenção de Resiliência 

Em um mundo em crescente turbulência, complexidade e incerteza, onde a crise está 
se tornando a norma e não a exceção, a resiliência é cada vez mais vista como uma 
característica crítica que reflete a capacidade de um sistema para absorver 
perturbações e reorganizar sem colapsar. Os sistemas resistentes são mais adaptáveis 
às mudanças, são mais capazes de aprender e são menos vulneráveis a perturbações e 
choques externos (por exemplo, fenômenos naturais, crises econômicas ou mudanças 
políticas). As teorias de resiliência estão ressurgindo como um campo de pesquisa e 
prática com aplicação em sistemas sócio-ecológicos, promovendo novos 
conhecimentos nas discussões sobre desenvolvimento sustentável. O objetivo 
principal deste trabalho é explorar a resiliência como um conceito e como um quadro 
para promover trajetórias mais sustentáveis, destacando suas potencialidades e 
vantagens para os processos de políticas e planejamento. SPARK, ou a abordagem de 
planejamento estratégico para a manutenção da resiliência é introduzida no 
documento como um novo quadro de sustentabilidade, seguindo os principais 
conceitos subjacentes e sete princípios fundamentais que capturam a essência das 
teorias de resiliência. O documento avança uma proposta de conceito metodológico 
para avaliação e planejamento de resiliência que visa contribuir para vincular a teoria 
e a prática, realizar corretagem de conhecimento e melhorar a aprendizagem de 
políticas. 

FONTE:http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/09654313.2011.533515 

 



 

No aniversário da Superstorm Sandy, um novo apelo à 
reforma da política de inundações 

Por Laura Lightbody e Matt Fuchs 

O financiamento inovador e as parcerias podem ajudar a preparar comunidades para 
desastres naturais. 

Com alguns estados do Sudeste e os territórios dos EUA ainda se recuperando da 
estação de furacões mais furiosa em memória recente, muitos moradores do Nordeste 
estão lembrando a devastação que Superstorm Sandy trouxe para essa região há cinco 
anos. 

O aniversário da Sandy, que atingiu a terra em Nova York em 29 de outubro de 2012, é 
um lembrete de que as tempestades deste ano não são outliers, mas fazem parte de 
uma tendência para um clima mais extremo em muitas partes do mundo. Cinco anos 
antes de Harvey, Irma e Maria quebraram recordes de precipitação e tamanho de 
furacão, Sandy desencadeou seus próprios impactos de gravação em 24 estados, 
causando 72 mortes e US $ 65 bilhões em danos e perda econômica - o que na época 
tornou o segundo, ciclone mais caro na história dos EUA atrás do furacão Katrina 
(pouco menos de US $ 150 bilhões). 

O legado infeliz de Sandy vive em áreas como Sea Bright Borough, Nova Jersey, onde a 
tempestade destruíram 50% das empresas e 55 milhas a sul no município de Stafford, 
que experimentou US $ 200 milhões em danos. 

"Lidar com Sandy foi um pesadelo para nós", disse o prefeito de Stafford, John 
Spodofora, em 17 de outubro no simpósio Shore of the Future de Nova Jersey. Mais de 
4.000 casas no município foram severamente danificadas. Hoje, apenas 65% do 
Stafford é reconstruído. 

O aniversário de Sandy, juntamente com a feroz temporada 2017, deve inspirar os 
governos federal, estadual e local a se comprometerem a uma maior parceria e 
inovação na preparação de comunidades para o novo normal em desastres naturais, 
particularmente a ameaça de inundações. 

O Congresso deve começar por aprovar a Lei do Fundo Revolvedor de Mitigação de 
Inundações do Estado de 2017, uma proposta inovadora apresentada no Senado em 
junho, segundo a qual o governo federal concederia subsídios de capitalização 
estadual para mitigação de inundações. Os Estados, por sua vez, forneceriam 
empréstimos de baixo interesse para comunidades e indivíduos para elevar estruturas 
e comprar donos de imóveis em áreas de alto risco, tornando as comunidades mais 
resistentes às tempestades - mesmo as superstorms como Sandy. 



Ao mesmo tempo, as comunidades afetadas por Sandy estão buscando iniciativas 
adicionais para aumentar a prontidão. Por exemplo, o prefeito de Nova York, Bill de 
Blasio, em 2014, estabeleceu o Escritório de Recuperação e Resiliência para 
implementar recomendações em dois relatórios: "Uma Nova York Mais Forte e Mais 
Resistente" e "Uma Nova York: O Plano para uma Cidade Forte e Justa" - com o 
objetivo de eliminar o deslocamento relacionado a desastres de nova-iorquinos até 
2050. 

Embora algumas dessas recomendações direcionem o aumento do nível do mar, 
algumas abordagens de resiliência na região Connecticut-New Jersey-Nova York se 
concentram demais no aumento da tempestade, em vez das inundações permanentes 
a longo prazo que ameaçam remodelar a área, de acordo com uma Relatório de 2016 
da Associação de Planejamento Regional (RPA), uma organização sem fins lucrativos de 
pesquisa e advocacia focada na região tristate. 

O relatório da RPA descobriu que o aumento do nível do mar representa uma ameaça 
significativa para a área metropolitana de Nova York, que inclui 23 milhões de 
habitantes e cerca de 3.700 milhas de litoral maré. "Muito pouco foi feito para 
enfrentar a inevitável inundação permanente de edifícios, infra-estrutura e 
comunidades", escreveram os autores. 

Na verdade, vários bairros da cidade de Nova York já inundam regularmente, incluindo 
Hamilton Beach e Broad Channel Island. Em Nova Jersey, as comunidades ao longo da 
Baía de Barnegat e do Rio Toms provavelmente experimentarão as maiores 
inundações devido ao aumento do nível do mar, com quase 23 mil habitantes em 
locais que poderiam ser inundados permanentemente, de acordo com o relatório da 
RPA. 

À medida que o ex-governador de Nova Jersey, Thomas Kean, escreveu recentemente 
em uma edição, o estado "130 milhas lineares de litoral e 239 cidades costeiras 
permanecem tão vulneráveis a outro furacão quanto em 2012. 

Um tema comum dos estados afetados por Sandy é a escassez de recursos para 
atividades de mitigação pré-desastre, como comprar propriedades vulneráveis de 
vendedores dispostos - uma maneira efetiva de enfrentar o risco futuro. Embora 
tenham sido feitos alguns progressos nas aquisições pós-Sandy, apenas US $ 750 
milhões foram gastos com eles na região metropolitana de Nova York, dos bilhões de 
assistência de recuperação federal alocados nesta área. Poucos estados designaram 
um fluxo de financiamento específico para a resiliência de desastres. 

Após as tempestades, o apontar dos dedos é comum, mas nenhuma entidade é 
culpada: os governos federal, estadual e local têm papéis em ajudar as comunidades a 
se prepararem para desastres. É por isso que as propostas de parceria, como a Lei do 
Fundo Revolvimento de Inundação de Inundações do Estado de 2017, são uma forma 
de reduzir a lacuna da nação no financiamento da preparação para desastres. Se se 
tornar lei, o ato permitirá que o governo federal colabore com os estados para criar 
fundos auto-reabastecidos para esforços de mitigação pré-desastre, incluindo mais 
aquisições. 



Ninguém sabe se outra superstorm atingirá os EUA em duas semanas, cinco anos ou 
uma década. Mas sem uma melhor preparação - impulsionada por novas ideias 
políticas e maior parceria - o país permanecerá tão vulnerável como sempre às 
tempestades devastadoras e ao aumento do nível do mar. 

FONTE:http://www.pewtrusts.org/en/research-and-analysis/blogs/compass-

points/2017/10/27/on-superstorm-sandy-anniversary-a-new-call-for-flood-policy-reform 

 

Comunidades vulneráveis estão usando financiamento 
inovador para se preparar para catástrofes naturais 
Gastar mitigação agora salvará vidas e dólares dos contribuintes 

 
Uma casa é criada desde a sua fundação em Highlands, Nova Jersey, quase um ano após o 

furacão Sandy ter atingido em 2012. Os proprietários podem elevar suas propriedades para 

mitigar os futuros danos causados pelas inundações. © iStockphoto 

Esta peça foi atualizada em 23 de março de 2017, com um link para o estudo FEMA 

2009 Loss Avoidance Study. Esta peça foi atualizada novamente em 28 de março de 

2017, para esclarecer as perdas de Missouri citadas. As perdas ocorreram em 2008. 

Desastres naturais de bilhões de dólares costumavam atacar os Estados Unidos uma 
ou duas vezes por ano. Mas, desde 1980, tais eventos ocorreram 5 a 10 vezes por 
ano . Essas catástrofes ameaçam a segurança pública, perturbam as atividades diárias 
e levam a perdas econômicas. Em outubro, o furacão Matthew deixou pelo menos 24 
mortos e causou US $ 6 bilhões em perda de propriedade segurada quando atingiu o 
sudeste dos Estados Unidos. À medida que os números e os custos continuam a subir, 
os proprietários, as comunidades e o governo federal serão desafiados a fazer 



investimentos financeiros sábios que ajudarão a salvar vidas e a reduzir os custos de 
tempestades futuras. 

Pesquisas de um grupo independente de especialistas em 2005 descobriram que cada 
dólar investido em mitigação resulta em US $ 4 salvos. Tome, por exemplo, 
Missouri. As aquisições financiadas com fundos públicos de propriedades propensas a 
inundações economizaram quase US $ 100 milhões de perdas evitadas em 2008, um 
retorno de investimento de 212%. E a companhia de seguros FM Global, que ajuda os 
donos de imóveis comerciais a se preparar para os furacões, calculou que seus clientes 
sofreram oito vezes menos dano em média do que aqueles que não seguiram seus 
conselhos de prevenção de perda durante o furacão Katrina. As empresas que 
gastaram US $ 7.400 em melhoria de risco antes da Katrina evitaram uma perda média 
de US $ 1,5 milhão. Não há dúvida de que investir agora pagará dividendos. 

No entanto, um relatório de 2016 do Government Accountability Office (GAO) 
descobriu que dos US $ 277,6 bilhões que o governo federal gastou em assistência 
contra desastres nos anos fiscais de 2005 a 14, a Agência Federal de Gerenciamento de 
Emergências (FEMA) designou menos de US $ 600 milhões para o principal governo 
federal programa que ajuda as comunidades a mitigar os impactos de desastres 
naturais antes de acontecerem. 

Seguindo o exemplo do governo federal, os estados, as localidades e até mesmo os 
indivíduos também foram subinvestidos. Estudos mostram que poucos proprietários se 
preparam para desastres naturais. Apenas cerca de 10% das famílias sujeitas a 
inundações e terremotos tomaram medidas de mitigação. E de acordo com 
um relatório GAO de 2015 , muitos estados provavelmente dependem de fundos 
federais pós-desastre para mitigar o risco futuro em vez de dedicar seus próprios 
recursos antes de desastres. 

Com orçamentos mais apertados e as tempestades crescendo mais freqüentes e 
intensas, estados e comunidades estão experimentando abordagens inovadoras para 
aumentar a conscientização sobre o risco, gerar investimentos mais inteligentes e 
mudar os recursos para a mitigação pré-desastre. 

Aqui estão alguns exemplos de comunidades que estão pensando criativamente sobre 
o financiamento da redução de risco: 

• Em setembro, a Autoridade de Água e Esgoto do Distrito de Columbia emitiu 
o primeiro vínculo de impacto ambiental da nação , uma parceria que usa 
dinheiro de uma série de investidores para financiar infra-estrutura verde para 
ajudar a reduzir o risco de inundação. O produto da bonificação isenta de 
impostos de US $ 25 milhões será usado para construir projetos que imitam 
processos naturais para diminuir as ondas de águas pluviais devido a fortes 
chuvas. O custo da instalação da infra-estrutura é pago pelo utilitário, mas o 
risco de desempenho de gerenciar o escoamento das águas pluviais é 
compartilhado pela autoridade e seus investidores. 

• Grupo sem fins lucrativos pilotou seguros e empréstimos de longo prazo no 
sul costeiro. A MyStrongHome, uma organização sem fins lucrativos focada em 



tornar as comunidades mais fortes, está emprestando imóveis em áreas 
costeiras, o custo inicial de atender aos padrões desenvolvidos pelo setor de 
seguros para atividades de mitigação de riscos domésticos. Estes incluem 
acessórios de plataforma de telhado aprimorados, plataformas de telhado 
seladas, revestimentos de telhado com alto nível de vento, sistemas de 
proteção de abertura de parede giratória e proteção de abertura. Os 
proprietários têm cinco anos para reembolsar o empréstimo, usando 
economias de prêmios de seguro reduzidos devido ao menor risco para suas 
estruturas. Pilotado no Alabama, Carolina do Sul e Louisiana , o programa está 
se expandindo para outras áreas em risco de furacões. MyStrongHome não 
está sozinho; Zurich Insurance Grouptambém endossou o conceito de redução 
de poupança em prêmios de seguros com empréstimos de longo prazo 
vinculados à propriedade. 

• Charlotte-Mecklenburg County, Carolina do Norte, compras de fundos através 
de taxas de águas pluviais. As taxas de águas pluviais estão sendo cobradas 
para financiar o deslocamento de casas, prédios de apartamentos e negócios 
localizados em áreas propensas a inundações no condado de Charlotte-
Mecklenburg. O programa inclui aquisições "órfãs" para casas ou edifícios ao 
lado de propriedades que se qualificam para aquisições federais. O objetivo é 
incentivar os últimos proprietários de casas que vivem em uma área de alto 
risco a se moverem para que as estradas possam ser removidas e o site possa 
ser restaurado para sua função natural como planície de inundação. Mais 
de 400 casas propensas a inundações foram compradas e mais de 600 famílias 
já não residem em áreas de alto risco. 

Os formuladores de políticas federais também estão buscando novas formas de 
incentivar e financiar medidas de redução de risco. Em fevereiro, um grupo de 
agências lideradas pela FEMA e pelo Departamento de Transportes começaram a 
desenvolver uma estratégia federal de investimento em mitigação para coordenar 
atividades em todo o país. A Casa Branca divulgou uma ficha informativa em outubro 
que destaca as ações das agências federais para garantir que as estruturas sejam 
projetadas e construídas para serem resilientes a desastres naturais. Joseph Nimmich, 
vice-administrador da FEMA, enfatizou a importância de tomar tais medidas em uma 
audiência recente do Congresso, que examina o custo da resposta federal a 
desastres. "Os esforços de mitigação realizados antes da crise de desastres podem 
diminuir significativamente seus impactos financeiros na nação", disse ele.em seu 
testemunho escrito . 

É fundamental que a nação se prepara antes de ocorrerem desastres naturais, a fim de 
aumentar a segurança, proteger a propriedade e diminuir os custos. Novos 
mecanismos de financiamento devem ser examinados para incentivar proprietários, 
comunidades e estados a reduzir o risco. A nível federal, o Congresso deve apoiar o 
aumento do investimento em mitigação pré-desastres, bem como em estratégias 
inovadoras para ajudar a reduzir custos e salvar vidas em uma era de clima 
catastrófico. 

Laura Lightbody dirige a iniciativa de comunidades preparadas para as The Pew 

Charitable Trusts. 



FONTE:http://www.pewtrusts.org/en/research-and-analysis/analysis/2016/11/30/vulnerable-communities-are-using-

innovative-financing-to-prepare-for-natural-disasters 

 

Índia: Chennai aprendeu alguma coisa das enchentes de 
2015? 

Por S. Gopikrishna Warrier 

O povo de Chennai respondeu admiravelmente à crise climática desencadeada por 
chuvas sem precedentes em novembro-dezembro de 2015, mas a cidade ainda não 
aproveitou as lições aprendidas durante as inundações subseqüentes. 

As cidades indianas estão começando a parecer estranhamente semelhantes no 
chão. As estradas parecem semelhantes, e também fazem alguns dos shoppings, 
edifícios, complexos de apartamentos e lojas. Observar uma cidade ao aproximá-la em 
uma aeronave, treinar ou por estrada dá uma perspectiva sobre a paisagem em que é 
construída. 

Aterrando em Chennai, alguém veria muitos tanques de irrigação. Estes são 
geralmente depressões nas quais uma parede de barro ou alvenaria foi construída na 
extremidade profunda, com um vertedouro permitindo que o excesso de água flua de 
volta para a corrente. A jusante, não muito longe deste tanque, seria outro, para o 
qual o fluxo de entrada será da saída do anterior. Essas redes de corpos d'água são 
visíveis ao dirigir para a cidade a partir dos distritos adjacentes de Thiruvallur ou 
Chengelput. 

Havia muitos lagos em Chennai, que foram construídos principalmente ao longo das 
décadas. Os quatro rios que atravessam de oeste a leste tiveram suas planícies de 
inundação construídas. O Canal de Buckingham que atravessa a cidade em um eixo 
norte-sul tem constricções em seu caminho. O complexo de zonas úmidas perto do 
pântano Pallikaranai desapareceu de forma significativa. 

Linhas de falhas ecológicas 

A inundação final de 2015 destacou essas linhas de falhas ecológicas. As inundações 
atingem as áreas mais difíceis que já faziam parte da rede de zonas húmidas e de 
água. As localidades do sul ao redor do pântano Pallikaranai foram o pior 
golpe. Mesmo em outras localidades, aqueles que nem sequer sabiam que estavam 
vivendo em antigas lagoas perceberam que a água da inundação era maior em suas 
casas do que em outras áreas. A inundação ao longo do rio Adayar não poupou nada 
em seu caminho, incluindo os super-ricos, os moradores de favelas, os pacientes em 
unidades de terapia intensiva de um hospital e um complexo habitacional construído 
para servidores públicos seniores. 



A cidade respondeu de maneiras interessantes. Em algum lugar, surgiu uma resiliência 
inerente, que entrou em vigor durante a crise. Um estudo sobre a resiliência de 
Chennai preparado pela IFMR Lead e TARU Leading Edge para a Rede de Resiliência 
para Mudanças Climáticas das Cidades Asiáticas mostra que, além da resposta dos 
serviços de bombeiros, da força policial e da Agência Nacional de Gerenciamento de 
Desastres, houve muitas respostas inovadoras. 

Por exemplo, o relatório afirma que para chegar a comida para o varão, um 
restaurante chamado Kolapasi abriu sua cozinha e sistemas de entrega. Numa hora, 
300 voluntários cozinharam para 170 mil pessoas. Os voluntários variaram de 
estudantes universitários a empresários, e até mesmo os idosos ajudaram na 
cozinha. Eles usaram as mídias sociais para arrecadar fundos e identificar onde tomar a 
comida. O relatório também observa que uma cadeia de supermercados é armazenada 
e forneceu commodities essenciais a um preço reduzido, de modo a ajudar as famílias 
a se recuperar. 

Para ajudar as famílias a começar suas cozinhas o mais cedo possível, a Servals Pvt Ltd, 
uma empresa especializada em fogões eficientes em energia, forneceu suas unidades 
para famílias que estavam fora das redes de distribuição do governo. 

Ligue para um barco 

O movimento mais inovador foi o agendador de chamadas Ola, que se transformou em 
um agregado de chamadas durante a inundação. Eles encomendaram pequenos 
barcos de pesca e embarcações para ajudar a resgatar pessoas e também dobraram 
como um serviço de chamada de táxi de barco. A imagem dos barcos de pesca com 
adesivos Ola tornou-se uma das imagens icônicas das inundações. A imagem de um 
industrial bem conhecido que escapava das inundações em um barco de pesca de sua 
propriedade nas margens do rio Adayar era outra imagem icônica das inundações. 

Foi a mídia social e informal que tomou o centro do palco durante as inundações. As 
mensagens compartilhadas no Facebook, no Twitter e em outros sites ajudaram a 
salvar vidas, resgatar pessoas e chegar aos que estão presos. Estes trabalharam de fora 
da cidade e das localidades onde o poder e a conectividade telefônica retornaram 
comparativamente rapidamente. 

Bengaluru tornou-se o centro de operações por muito disso. Arun Ganesh, um 
mapeador de mapas digital, junto com seu amigo, projetou um mapa de fonte de 
pessoas onde os moradores poderiam alimentar informações sobre como as águas 
profundas estavam em qualquer ponto em qualquer rua. Isso foi lançado em 1 de 
dezembro de 2015 e foi imediatamente recebido por residentes de Chennai. Em 
qualquer momento durante as inundações, havia pelo menos 100 pessoas 
acessando. As inundações foram reportadas em 15.000 segmentos rodoviários e, nas 
duas semanas após o lançamento, registrou 1,2 milhões de visualizações. 

Pessoas de Chennai que trabalhavam fora do estado queriam entrar. Um grupo de 
oficiais do Serviço Administrativo da Índia de Tamil Nadu trabalhando em outros 



estados reuniu-se e iniciou um call center em Bengaluru. Foi estabelecido no escritório 
de Karnataka Urban Water Supply and Drainage Board do então diretor-gerente P. 
Manivannan. Ajudando-o a trabalhar no call center eram jovens profissionais de 
Chennai trabalhando em Bengaluru. Eles conheciam a geografia de Chennai e estavam 
bem posicionados para receber chamadas de socorro e alívio direto. 

Observador do tempo 

Pradeep John, um observador meteorológico amador, encontrou grande tração para 
seus posts e tweets do Facebook. Ele teve conselhos práticos sobre quando o próximo 
período de chuva estava chegando, quão intenso seria e quanto tempo duraria. John 
tornou-se uma celebridade durante a noite, e suas postagens sob o nome de Tamil 
Nadu Weatherman tem um número crescente de seguidores desde então. 

O rádio jockey Balaji, o ator Siddharth e o cantor Chinmayi formaram outro grupo que 
agregou chamadas de ajuda através das mídias sociais e orientou a ajuda para onde 
era necessário. O impulso das redes sociais continuou quando a cidade enfrentou 
outros eventos climáticos extremos, como o ciclone Vardah e a seca do verão de 2017. 
Também foi usado quando os jovens de Tamil Nadu se reuniram na Marina Beach para 
protestar contra a proibição das corridas de touro tradicionais ou jallikattu. 

Chennai aprendeu da crise e tomou medidas para lidar com eventos futuros? Embora 
as chuvas não tenham sido tão severas quanto as do final de 2015, exatamente um 
ano depois, quando o ciclone Vardah atingiu, as autoridades municipais foram mais 
rápidas com a resposta. Com ventos de ventos atingindo 140 km por hora, Vardah 
derrubou quase 20 mil árvores na cidade. A corporação poderia limpar essas árvores 
fora das estradas nos próximos dias. Além disso, o poder, o telefone e a conectividade 
da Internet foram restaurados mais rapidamente. 

Máfia 

Mas isso ainda não significa que a cidade não inundará as próximas chuvas. Um comitê 
parlamentar permanente sobre as inundações de Chennai apontou em seu relatório, 
em 12 de agosto de 2016, que a invasão de lagos e rios ajudou a causar inundações. "O 
Comitê considera que o Governo do Estado deve verificar a mafia envolvida em 
construção ilegal para negócios e usurpar corpos d'água para seus negócios 
imobiliários. Os canais de inundação e o leito do rio devem ser limpos logo que 
possível, removendo construções ilegais / não autorizadas ". 

Obviamente, isso não aconteceu. Os canais do rio foram dragados e ampliados em 
alguns lugares, mas as bocas do rio (incluindo a boca do pântano Pallikaranai em 
Muthukadu) continuam a ser bloqueadas por barras de areia. 

As autoridades governamentais haviam argumentado perante a comissão que, desde a 
inundação final de 2015, era um evento de um ano, seria impossível evitar os 
danos. Os parlamentares acharam isso inaceitável. "O Comitê não aceita o argumento 



de que, uma vez que a precipitação foi sem precedentes e foi mais da média de cem 
anos, o dano também foi enorme". 

Os cidadãos de Chennai estão assustados porque os eventos de chuva de intensidade 
ainda menor causaram inundações e inundações nos últimos anos. Quanto mais a 
cidade se desloca da paisagem original em que foi construída, maior é o risco de 
inundações. 

http://indiaclimatedialogue.net/2017/10/25/chennai-learn-anything-2015-floods/ 

 

Papel de vários setores na demonstração da resiliência 
durante as enchentes de Chennai 2015 

Este documento explora os papéis de vários setores na demonstração de resiliência 
nas enchentes de Chennai de 2015, quando o impacto generalizado das inundações de 
2015 trouxe pessoas e instituições em Chennai e seus arredores para oferecer apoio às 
vítimas das inundações. Estes estudos de caso destinam-se a ajudar os órgãos locais 
urbanos e outras agências governamentais a compreender alguns dos desafios que 
provavelmente surgirão durante as catástrofes urbanas e usar algumas das 
aprendizagens para criar mecanismos de coordenação e colaboração para assegurar 
operações eficientes de resgate e resposta no futuro . 

O relatório fornece uma visão das ações realizadas pelos departamentos 
governamentais, instituições, Forças Nacionais de Resposta a Desastres (NDRF), 
defesa civil, empresas privadas, organizações comunitárias (CBOs) e redes sociais 
durante o incidente de inundação. A integração de algumas das ações tomadas por 
essas instituições pode ajudar as cidades a melhorar seus mecanismos de 
enfrentamento e a construir uma resiliência climática. As melhores práticas podem ser 
derivadas do mesmo para fortalecer as capacidades existentes de gerenciamento de 
riscos da cidade, bem como aprender lições e replicar iniciativas similares para 
preparação em algumas das outras cidades indianas. 

FONTE:http://www.preventionweb.net/files/50940_50940chennaifloodcasestudiestarulea.pdf 
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http://resiliencestudies.com/landcare-conference2017/programme/ 
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