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Construindo resiliência em um ambiente urbano costeiro: 
planejamento integrado e baseado em ciência na Jamaica 
Bay, Nova York 

Este projeto implementou um processo participativo com as principais partes 
interessadas para explorar os conceitos atuais e futuros relacionados à resiliência em 
Jamaica Bay, Nova York. O processo foi projetado para considerar conceitos 
abrangentes que poderiam reduzir a exposição futura ao risco de enchentes e, ao 
mesmo tempo, melhorar a qualidade da água, restaurar o habitat dentro e ao redor da 
baía e, em geral, melhorar a resiliência a eventos climáticos extremos. A análise 
comparou as condições dentro e em torno da Jamaica Bay no presente, consideradas 
como 2016, quando o trabalho de modelagem começou, e 25 e 50 anos no futuro, 
correspondendo aos anos de 2041 e 2066. 

A Jamaica Bay, localizada no extremo sudeste dos bairros de Queens e Brooklyn, é um 
recurso valioso para a cidade de Nova York e a região metropolitana ao redor. Foi uma 
das áreas mais inundadas da região durante o furacão Sandy em 2012 e também é 
altamente vulnerável a forças que afetam a costa, incluindo aumento do nível do mar, 
tempestades e degradação de zonas úmidas. Nos anos seguintes a Sandy, muitas ideias 
foram propostas para reduzir as vulnerabilidades da baía a essas forças. Mas a região 
não tinha uma estrutura analítica para avaliar a eficácia dessas várias propostas e 
comparar seus méritos nas metas de redução de risco de inundação, melhor qualidade 
da água e restauração de ecossistemas. Algumas intervenções propostas têm o 
potencial de alcançar benefícios para um objetivo, mas não necessariamente para os 
outros, com o potencial para compensações significativas entre eles. Sem as 
ferramentas ou análises apropriadas, esses tipos de avaliações e comparações são muito 
menos confiáveis. 

FONTE:https://www.rand.org/pubs/research_reports/RR2193.html 

 



 

Revista australiana de gestão de emergências (Vol. 33, nº 
3, julho de 2018) 

Esta edição do Australian Journal of Emergency Management enfoca o gerenciamento 
de desastres e recuperação de desastres, com artigos especialmente sobre 
gerenciamento de desastres para grupos vulneráveis, incluindo crianças, a comunidade 
surda e pessoas com deficiências físicas. 

A AJEM enfoca tanto o leitor acadêmico quanto o praticante. Seu objetivo é fortalecer 
as capacidades do setor, documentando, aumentando e disseminando um corpo de 
conhecimento em gerenciamento de emergências.  

FONTE:https://knowledge.aidr.org.au/media/5825/ajem_july2018_kh.pdf 

 

Dique de inundação influencia na preparação da 
comunidade: um paradoxo? 

Os diques de inundação são um método comumente usado de proteção contra 
inundações. Pesquisas anteriores propuseram o conceito de 'paradoxo do levee' para 
descrever a situação em que a construção de diques leva a uma redução da 
conscientização da comunidade sobre os riscos de inundações e aumento do 
desenvolvimento na área 'protegida'. As consequências disso são os riscos de perdas 
maiores em inundações menos frequentes, mas mais profundas, quando os diques se 
sobrepõem ou falham. Este artigo usa a história recente de inundação e construção de 
diques para investigar o 'paradoxo do levee' por meio de um estudo de preparação para 
inundação e desenvolvimento de várzea em Lismore, NSW. 

FONTE:https://knowledge.aidr.org.au/media/5773/ajem-33-3-15.pdf 

 

 

"Construção abaixo do padrão" causou o colapso da 
barragem de Laos, diz ministro 



Por Kocha Olarn, Sandi Sidhu e Ben Westcott 

O colapso da barragem do Laos, que provocou inundações e devastações, deveu-se à 
"construção abaixo do padrão", disse o ministro da Energia e Minas do país na quinta-
feira. 

De acordo com a agência estatal de notícias Laos, o ministro Khammany Inthirath disse 
a repórteres em uma entrevista coletiva que a represa "não funcionou bem" depois que 
o sul do Laos foi inundado por chuvas fortes, o que causou o rápido aumento das águas. 

A International Rivers, uma organização não-governamental com sede nos EUA que fez 
campanha em nome dos moradores que se opuseram à construção da represa, culpou 
as autoridades do Laos por não fornecerem mais supervisão do processo de construção. 

"Muitas barragens em operação ou planejadas não foram projetadas para lidar com 
eventos climáticos extremos", disse o grupo em um comunicado. 

"As comunidades não receberam avisos avançados suficientes para garantir sua 
segurança e a de suas famílias. Este evento levanta questões importantes sobre os 
padrões das barragens e a segurança das barragens no Laos, incluindo sua adequação 
para lidar com as condições climáticas e os riscos". 

FONTE:https://edition.cnn.com/2018/07/27/asia/laos-dam-collapse-construction-intl/index.html 

 

Resposta de emergência do governo do Nepal ao 
terremoto de 2015: um estudo de caso 

Este documento utiliza as diretrizes do Quadro Nacional de Resposta a Desastres 2013 
para analisar a resposta em grande escala a desastres do sistema institucional do 
governo do Nepal, na esteira do terremoto de 2015. A metodologia inclui entrevistas 
em profundidade com informantes-chave, discussões em grupos focais, observações de 
campo e análise de documentos. 

O estudo constatou que, apesar das limitações de capacidade institucional e escassez 
de recursos, instituições governamentais como o Exército do Nepal, a Polícia do Nepal, 
a Força Policial Armada, os Escritórios de Administração Distrital, o Ministério do Interior 
e os principais hospitais públicos deram uma contribuição significativa. para apoiar as 
vítimas. No entanto, também revelou as atuais deficiências dessas instituições em 
termos de eficácia da resposta e fornece recomendações para melhorar sua capacidade. 

FONTE:http://www.mdpi.com/2076-0760/7/8/127 

 



 

EUA: Águas de risco: todos sabem que é uma má ideia 
construir novos desenvolvimentos em terras propensas a 
inundações. Então, por que continuamos fazendo isso? 

De Mike Maciag 

Nacionalmente, grande parte do desenvolvimento que ocorre nas várzeas é uma 
consequência das regulamentações federais que pouco contribuem para desestimular a 
construção em áreas propensas a inundações. Larry Larson, diretor emérito da 
Associação dos Gerentes de Várzea do Estado, vê isso como um sistema de incentivos 
perversos. Independentemente de os Estados tomarem alguma medida para 
desencorajar desenvolvimentos de risco, eles ainda recebem assistência generosa de 
auxílio a desastres quando ocorre devastação. O governo federal geralmente paga cerca 
de três quartos da assistência a desastres e mais de 90% após as tempestades mais 
destrutivas. "Eles precisam criar alguns incentivos para os estados e moradores locais 
fazerem a coisa certa", diz Larson. "Agora, está indo na outra direção."    

Apenas 10 dias antes do furacão Harvey ter atingido o Texas no ano passado, o 
presidente Trump assinou uma ordem executiva que anulava uma  regra da era 
Obama  que exigia que as agências federais construíssem infraestrutura pública em 
altitudes mais altas e incorporassem a ciência climática ao construir em várzeas. Mais 
recentemente, a Agência de Proteção Ambiental finalizou uma proposta para substituir 
a regra das Águas dos Estados Unidos, reduzindo a definição de vias navegáveis 
protegidas pelo governo federal e enfraquecendo efetivamente o sistema bancário de 
mitigação. Espera-se que a mudança aumente o desenvolvimento das áreas úmidas.  

A evidência crescente sugere ainda que a abrangência geral e a severidade dos riscos de 
inundação foram subestimados. Um  estudo  publicado na revista  Environmental 
Research Letters no  início deste ano estimou que três vezes mais americanos viviam em 
várzeas de 100 anos do que aqueles identificados usando mapas da FEMA, que orientam 
os regulamentos locais de uso da terra e os prêmios de seguro contra inundações. Os 
mapas são amplamente considerados inadequados. Mais notavelmente, eles não 
explicam o futuro aumento do nível do mar. Alguns mapas de comunidades foram 
atualizados pela última vez há mais de uma década. E enquanto a designação padrão de 
planície de inundação de 100 anos deve identificar áreas com 1% de chance de 
inundação em qualquer ano, muitas regiões estão enfrentando enchentes muito mais 
freqüentes. Um  estudo  publicado em A Risk Analysis  descobriu que, em alguns 
lugares, mais da metade das propriedades que sustentam os danos causados pelas 
inundações estavam localizadas fora das zonas de inundação designadas pela FEMA. 

O desenvolvimento econômico local e as preocupações com a receita tributária são 
considerações importantes sempre que uma cidade se reconstrói após uma inundação 
ou sempre que seus mapas são revisados. As localidades frequentemente resistem a 



qualquer tentativa de ceder terreno adicional às zonas de inundação da FEMA, às vezes 
atrasando o processo por anos. A cidade de Nova York desafiou uma proposta da FEMA 
que aumentou drasticamente a área da cidade em zonas de inundação após o furacão 
Sandy em 2012. Os dois lados  chegaram a um acordo  em 2016 para criar dois conjuntos 
de mapas. "Quase todos os lugares onde uma área urbana em desenvolvimento cruza 
uma planície de inundação, há pressões locais, tipicamente econômicas e políticas, para 
encontrar uma maneira de adicionar desenvolvimento adicional à várzea", diz Nicholas 
Pinter, professor da Universidade da Califórnia, em Davis. "É uma batida constante." 

FONTE:http://www.governing.com/topics/transportation-infrastructure/gov-flood-zone-floodplain-
development-homes-zoning.html 

 

 

Antecipar crises e investir de acordo com o risco: 
documento analítico sobre WHS de autorelato sobre a 
transformação da Agenda para a Humanidade 4B e 5B 

Dois anos depois, as partes interessadas da World Humanitarian Summit (WHS) fizeram 
importantes mudanças estratégicas e operacionais para melhor prever e planejar crises 
e aumentar os investimentos em análise e planejamento para reduzir os riscos de 
desastres. Uma parte significativa destas mudanças foi efetuada pelos Estados-
Membros. 

Este artigo examina os segundos autorrelatos apresentados pelas partes interessadas, 
incluindo governos, agências da ONU, organizações internacionais e sociedade civil 
sobre os compromissos assumidos no WHS, relativos a duas das transformações; 4B - 
Antecipar Crises e 5B - Investir De acordo com Risco. 

Os relatórios apontam para várias tendências positivas, incluindo esforços crescentes 
para fortalecer a base de evidências em relação à preparação e mitigação eficazes de 
desastres, melhorias nas ferramentas e procedimentos de tomada de decisões 
informadas sobre risco, aumento da defesa, particularmente em torno de importantes 
plataformas globais e eventos, crescimento de investimentos em desastres medidas de 
redução de riscos e maiores esforços para operacionalizar a ação concreta de múltiplas 
partes interessadas no nível nacional.  

Apesar das boas práticas e tendências positivas, os principais desafios permanecem para 
realizar plenamente o potencial das ações iniciais para realmente contribuir para acabar 
com as necessidades e reduzir o risco e a vulnerabilidade a longo prazo. A falta de 
financiamento suficiente continua a dificultar a programação antecipada de ações, 
riscos e resiliência, ao mesmo tempo que são necessários melhores apoios e incentivos 



para melhorar a coordenação, a parceria e o planeamento e programação conjuntos a 
nível nacional.  

FONTE:https://www.agendaforhumanity.org/sites/default/files/resources/2018/Jul/Analytical%20Pa
per_Anticipate%20and%20invest%20according%20to%20risk_Final_23%20July.pdf 

 

Planeta em risco de se dirigir ao estado “Hothouse Earth” 

FONTE:  CENTRO DE RESILIÊNCIA DE ESTOCOLMO 

Manter o aquecimento global entre 1,5-2 ° C pode ser mais difícil do que o avaliado 
anteriormente 

Uma equipe internacional de cientistas publicou um estudo em Proceedings da 
Academia Nacional de Ciências (PNAS) mostrando que, mesmo que as reduções de 
emissões de carbono exigidas no Acordo de Paris sejam atendidas, existe o risco de a 
Terra entrar no que os cientistas chamam de “Hothouse”. Condições da Terra ”. 

Um clima de "Hothouse Earth", a longo prazo, estabilizará em uma média global de 4-5 
° C acima das temperaturas pré-industriais, com o nível do mar entre 10 e 60 m acima 
do atual, segundo o documento. 

Os autores concluem que agora é urgente acelerar grandemente a transição para uma 
economia mundial livre de emissões. 

"As emissões humanas de gases de efeito estufa não são o único determinante da 
temperatura na Terra. Nosso estudo sugere que o aquecimento global de 2 ° C induzido 
pelo homem pode desencadear outros processos do sistema terrestre, frequentemente 
chamados de" feedbacks ", que podem gerar mais aquecimento. deixamos de emitir 
gases do efeito estufa ", diz o principal autor Will Steffen, da Universidade Nacional da 
Austrália e do Centro de Resiliência de Estocolmo. 

"Evitar este cenário requer um redirecionamento das ações humanas da exploração 
para a administração do sistema da Terra". 

Atualmente, as temperaturas médias globais estão um pouco acima de 1 ° C acima do 
pré-industrial e subindo a 0,17 ° C por década. 

"Lugares na Terra se tornarão inabitáveis se" Hothouse Earth "se tornar realidade" - 
Johan Rockström, co-autor 

Lugares na Terra se tornarão inabitáveis 



Os autores do estudo consideram dez processos naturais de feedback, alguns dos quais 
são “elementos de inclinação” que levam a uma mudança abrupta se um limiar crítico é 
cruzado. Esses feedbacks poderiam deixar de ser um “amigo” que armazena carbono 
para um “inimigo” que o emite incontrolavelmente em um mundo mais quente. 

Essas reações são: degelo de permafrost, perda de hidratos de metano do fundo do 
oceano, enfraquecimento dos sumidouros de carbono da terra e oceano, aumento da 
respiração bacteriana nos oceanos, dieback da floresta amazônica, dieback da floresta 
boreal, redução da cobertura de neve do hemisfério norte, perda do mar de verão do 
Ártico gelo, e redução do gelo do mar Antártico e das camadas de gelo polar. 

"Esses elementos de inclinação podem potencialmente agir como uma fileira de 
dominós. Quando um é empurrado, ele empurra a Terra para outro. Pode ser muito 
difícil ou impossível impedir que toda a fileira de dominós tombe. Os lugares na Terra se 
tornarão inabitáveis se "Hothouse Earth" se torna a realidade ", adverte o co-autor 
Johan Rockström, ex-diretor executivo do Centro de Resiliência de Estocolmo e co-
diretor do Instituto de Pesquisa de Impacto Climático de Potsdam. 

Hans Joachim Schellnhuber, diretor do Instituto de Pesquisa sobre Impacto Climático de 
Potsdam, diz: "Mostramos como as emissões de gases do efeito estufa na era industrial 
enfraquecem o nosso clima e, em última análise, o sistema da Terra. Em particular, 
abordamos os elementos de inclinação no planeta. maquinário que poderia, uma vez 
que um certo nível de estresse fosse passado, um a um mudaria fundamentalmente, 
rapidamente, e talvez irreversivelmente. Esta cascata de eventos pode levar todo o 
sistema da Terra a um novo modo de operação. ” 

“O que ainda não sabemos é se o sistema climático pode ser estacionado em segurança 
perto de 2 ° C acima dos níveis pré-industriais, como prevê o Acordo de Paris. Ou se for, 
uma vez empurrado para tão longe, descer a encosta em direção a um planeta de 
estufa. A pesquisa deve avaliar esse risco o mais rápido possível ". 

 



Mapa global de possíveis cascatas de tombamento. Os elementos de inclinação 
individuais são codificados por cores de acordo com os limites estimados na 
temperatura média da superfície global (pontos de inflexão; 18,43). As setas mostram 
as interações potenciais entre os elementos de inclinação, com base na elicitação de 
especialistas, o que poderia gerar cascatas. Observe que, embora o risco de derrubar 
(ou não) o manto de gelo da Antártida Oriental seja proposto em> 5 graus Celsius, alguns 
setores marinhos da Antártica Oriental podem ser vulneráveis a temperaturas mais 
baixas. 

Cortar gases de efeito estufa não é suficiente 

Maximizar as chances de evitar uma “Terra de Estufa” requer não apenas a redução do 
dióxido de carbono e outras emissões de gases de efeito estufa, mas também o 
aprimoramento e / ou criação de novas reservas de carbono biológico, por exemplo, 
através de melhor manejo florestal, agrícola e de solos; conservação da 
Biodiversidade; e tecnologias que removem o dióxido de carbono da atmosfera e o 
armazenam no subsolo, diz o jornal. 

Criticamente, o estudo enfatiza que essas medidas devem ser sustentadas por 
mudanças sociais fundamentais que são necessárias para manter uma "Terra 
estabilizada", onde as temperaturas são ~ 2 ° C mais quentes que a pré-industrial. 

"O clima e outras mudanças globais nos mostram que nós humanos estamos 
impactando o sistema da Terra em nível global. Isso significa que nós, como comunidade 
global, também podemos administrar nosso relacionamento com o sistema para 
influenciar futuras condições planetárias. Este estudo identifica algumas das alavancas. 
que pode ser usado para fazer isso ", conclui a co-autora, Katherine Richardson, do 
Centro de Macroecologia, Evolução e Clima da Universidade de Copenhague. 

FONTE:http://www.stockholmresilience.org/research/research-news/2018-08-06-planet-at-risk-of-
heading-towards-hothouse-earth-state.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EVENTOS 
 

 

GIRD 2018 - Giornata Internazionale per la Riduzione dei 
Disastri 

O GIRD 2018 - Giornata Internazionale per la Riduzione dei Disastri é o maior evento 
sobre Redução do Risco de Desastres na Itália. Organizado pelo Corpo Italiano di San 
Lazzaro, o painel de alto nível é um ponto de encontro para instituições, especialistas do 
setor de proteção civil e cidadãos. 

No espírito do IDDR das Nações Unidas, o evento GIRD 2018 promoverá a disseminação 
de boas práticas e a implementação de uma cultura de prevenção e proteção dos 
direitos fundamentais, contribuindo assim para a redução de riscos. 

O GIRD 2018 visa apoiar a necessidade de maior prevenção e proteção do território e de 
seus cidadãos, informar sobre iniciativas-quadro da ONU e estabelecer as bases para 
uma colaboração cada vez mais próxima em vários níveis do problema dos desastres. 

Entre outros, o evento recebeu o patrocínio das seguintes instituições: Comissão 
Européia na Itália, Agência Espacial Italiana, Instituto Nacional de Geofísica e 
Vulcanologia, Instituto Superior de Proteção Ambiental, Agência Nacional Italiana para 
Novas Tecnologias, Energia e Desenvolvimento Econômico Sustentável. 

O evento está aberto a todos. 

FONTE:https://www.csli-italia.org/gird-2018.html 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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 

                    

 

 


