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Mais forte do que a tempestade: aplicando a avaliação 
da resiliência da comunidade urbana a eventos 
climáticos extremos 

A mudança climática é um fenômeno global, mas os impactos são distribuídos local e 
desigualmente nas cidades. Os pobres urbanos são os mais afetados pela mudança 
climática e são mais propensos a viver em áreas que não possuem infraestrutura 
suficiente para responder aos riscos climáticos. 

O WRI desenvolveu a Avaliação da Resiliência da Comunidade Urbana (UCRA), uma 
ferramenta para os planejadores urbanos avaliarem as necessidades diferenciadas de 
resiliência climática. A avaliação de como as comunidades e os indivíduos 
responderam aos possíveis riscos climáticos pode ajudar a identificar as necessidades 
de resiliência e informar o planejamento efetivo da resiliência urbana. A UCRA foi 
testada em comunidades de baixa renda e vulneráveis em duas cidades brasileiras, 
Porto Alegre e Rio de Janeiro. 

Este documento descreve os resultados do projeto piloto, insights e o potencial para 
que a UCRA seja aplicada em outras cidades. Um próximo artigo irá mostrar como 
UCRA foi aplicado em Surat, na Índia e Semarang, na Indonésia. 

FONTE:https://wriorg.s3.amazonaws.com/s3fs-public/stronger-than-the-storms-portuguese.pdf 

FONTE: https://wriorg.s3.amazonaws.com/s3fs-public/stronger-than-the-storm.pdf  

 

 



Intensificador de resiliência urbana: melhoria de 
infraestrutura 

O objetivo deste Enhancer é ajudar os atores governamentais ou outros parceiros a 
avaliar a resiliência de seus assentamentos urbanos, mas colocando um foco especial 
em determinados tópicos que precisam ser abordados, neste caso Infraestrutura. Eles 
podem ser usados como ponto de partida para avaliar a resiliência e o assunto 
relacionado aos ambientes urbanos, e discutir como levá-lo adiante.  

Os Resilience Enhancers desenvolvidos sob a City Resilience Profiling Tool isolam os 
temas transversais que sustentam a metodologia de construção de resiliência da UN-
Habitat em uma ferramenta de defesa e treinamento. 

Os Enhancers fornecem tanto uma compreensão da relação entre o tópico em foco 
(por exemplo, Gênero, Ação Climática, Ação Humanitária, Direitos Humanos) e 
desenvolvimento, agendas de desenvolvimento, resiliência e o CRPT. No caso deste 
último, os indicadores relacionados ao tema foram extraídos do CRPT global e estão 
incluídos nos Enhancers. Eles podem fornecer uma primeira abordagem ao assunto 
relacionado à resiliência, levando em consideração a compreensão sistêmica, holística 
e abrangente da resiliência urbana que se afasta da avaliação em silos.  

FONTE:file:///C:/Users/PC/Downloads/Infrastructure-Improvement-Enhancer-Small-Pages-2.pdf 

 

Salvaguardando a implementação do NDC: construindo 
resiliência em sistemas de energia 

Este breve resumo visa aumentar a conscientização e destacar a importância da 
integração do clima e do risco relacionado ao clima nos estágios de planejamento do 
desenvolvimento da infraestrutura de energia. 

À medida que os países desenvolvem estratégias de desenvolvimento de baixo 
carbono a longo prazo e buscam medidas de mitigação como parte de sua 
Contribuição Nacionalmente Determinada (NDC), é essencial aumentar a compreensão 
sobre a necessidade de identificar e avaliar riscos climáticos ao avaliar novos projetos 
de energia ou gerenciamento de portfólios de infraestrutura. Levar em consideração 
os riscos potenciais da mudança climática irá melhorar a taxa de resposta do sistema 
de energia às tensões ambientais, ao mesmo tempo em que salvaguardará os 
investimentos em esforços de mitigação e a integridade dos ativos e sistemas de 
energia. 

FONTE:https://www.iisd.org/sites/default/files/publications/safeguarding-ndc-implementation.pdf 

 



 

Resiliência urbana construída em cidades africanas em 
rápido crescimento 

Este briefing baseia-se na experiência da Ferramenta de Planeamento de Ações de 
Resiliência da Cidade (CityRAP) desenvolvida pela UN-Habitat, incluindo no programa 
Urban Africa Risk Knowledge (Urban ARK). A ferramenta foi implementada em 20 
cidades espalhadas por nove países da África Subsaariana entre 2015 e 2018.  

Pequenas e médias cidades e vilas na África Subsaariana estão crescendo rapidamente 
e acumulando riscos. Os governos locais buscam construir a resiliência de sua cidade 
em condições de sistemas urbanos interdependentes complexos e lacunas de dados e 
informações. As questões de capacidade técnica e financeira muitas vezes levam-nas a 
recorrer a especialistas externos, o que desloca o poder de decisão para longe dos 
cidadãos e dos líderes eleitos. Para capacitar as cidades a liderar seus próprios 
processos de construção de resiliência, são necessárias novas ferramentas de apoio à 
decisão que possam operar com dados que sejam suficientemente bons e possam 
melhorar os processos decisórios inclusivos e a apropriação local.  

FONTE:https://www.urbanark.org/sites/default/files/resources/UrbanArk_briefing_20_web_0.pdf 

 

Transformando a agricultura para a resiliência climática: 
um marco para a mudança sistêmica 

Este documento de trabalho explora o conceito de adaptação transformativa para a 
agricultura e por que é necessário. Ele analisa como resultados transformadores 
podem ser alcançados ao alinhar projetos de adaptação por caminhos e ajustar 
processos de planejamento para incorporar abordagens mais sistêmicas e de longo 
prazo. 

Abordagens transformadoras para a adaptação na agricultura serão necessárias para 
manter e melhorar a segurança alimentar global, evitar a má adaptação e reduzir os 
riscos crescentes de crise e conflito. Hoje, o setor agrícola pratica a adaptação com 
ajustes incrementais relativamente limitados aos sistemas existentes para melhor 
gerenciar a atual variabilidade climática e lidar com os riscos climáticos de curto 
prazo. Cada vez mais, os impactos climáticos severos estão começando a testar os 
limites daquilo a que podemos nos adaptar através de ajustes relativamente 
menores. Esses impactos exigirão mudanças cada vez mais dramáticas em maior 
escala, velocidade e intensidade para gerenciar riscos, fortalecer a segurança alimentar 



e proteger vidas e meios de subsistência - especialmente entre os mais pobres e 
vulneráveis, que frequentemente dependem de setores sensíveis ao clima, como 
agricultura, pesca. e turismo. 

FONTE:https://wriorg.s3.amazonaws.com/s3fs-public/transforming-agriculture-climate-resilience-

framework-systemic-change_0.pdf 
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Quarto Fórum ISA de Sociologia: Sessões Temáticas 
sobre a Sociologia dos Desastres (Comitê de Pesquisa-
39) 

O Fórum ISA de 2020 fornecerá análises sociológicas de quatro desafios globais 
(democracia, meio ambiente, desigualdades, intersetorialidade), prestando particular 
atenção às suas interconexões e a possíveis soluções. Ele discutirá como os atores e 
movimentos progressistas e conservadores enfrentam esses desafios e suas 
perspectivas conflitantes. Este fórum será usado para perguntar como nossa disciplina 
tem enfrentado os quatro desafios globais e foi transformada por eles. Quais são as 
contribuições dos atores e epistemologias do Sul? Quais são as novas tendências da 
sociologia global que permitem análises inovadoras desses desafios? Quais são os 
principais obstáculos que enfrentamos para enfrentar esses problemas? Como as 
análises sociológicas inovadoras podem contribuir para compreender e enfrentar 
nossos problemas comuns na Era Global? 

Chamada para sessões temáticas 

Victor Marchezini e Michèle Companion, co-organizadores do programa, convidam 
você para participar do 'Research Committee-39 (Sociology of Disasters)' em Porto 
Alegre, Brasil. Eles estão ansiosos para oferecer uma ampla gama de oportunidades de 
apresentação em uma variedade de tópicos oportunos. Eles precisam da sua ajuda 
para moldar o programa.  

Saiba mais sobre o Research Committee-39 Sociology of Disasters . 

Os resumos das sessões podem ser enviados ao site da ISA de 4 de fevereiro a 15 de 
março de 2019. 

FONTE:https://www.isa-sociology.org/en/conferences/forum/porto-alegre-2020 

 

 



 

 

 

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 

                    

 


