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Risco de desastres e prontidão para soluções de seguros: 
uma nova ferramenta de avaliação para países de renda 
média baixa a baixa (InsuRisk Assessment Tool) 

Esta ficha descreve o uso da Ferramenta de Avaliação de Risco e Preparação para 
Soluções de Seguros (InsuRisk Assessment Tool), que avalia o clima e o risco de 
desastres dos países parceiros, bem como suas necessidades de soluções de risco 
climático ou outras formas de suporte de acordo com a prazo de validade do mercado 
local de seguros. Em linha com o foco pró-pobre da InsuResilience, a análise foi 
restrita aos países de baixa e baixa renda média (n = 84). A ferramenta é um primeiro 
protótipo para consulta. O seu design modular permitirá aos governos, seguradoras e 
pesquisadores selecionar informações necessárias com base em seus respectivos 
interesses. 

A ferramenta de avaliação InsuRisk foi desenvolvida para fornecer informações 
transparentes e comparáveis sobre a vulnerabilidade dos países em relação ao clima 
e aos riscos de desastres e sua prontidão para soluções de seguros. A ferramenta é 
um primeiro protótipo, dando orientação para priorizar a ação e adaptar suporte para 
possíveis países parceiros InsuResilience. Foi projetado com vista ao objetivo e ao 
grupo-alvo InsuResilience, ou seja, permitir o acesso ao seguro de risco climático para 
mais de 400 milhões de pessoas pobres e vulneráveis até 2020. 

FONTE:https://i.unu.edu/media/ehs.unu.edu/news/17076/InsuRisk-Tool-Factsheet.pdf 

 

Guia de planejamento de desastres e guia de resiliência 
da comunidade do bibliotecário 

Bibliotecários que cumprem seu papel como primeiros respondentes de informação 



Este conjunto de ferramentas foi projetado para ajudar as bibliotecas a aumentar sua 
capacidade de enfrentamento de crises através de recursos de treinamento e 
treinamento fáceis de usar, que reduzirão a vulnerabilidade a muitos tipos de 
interrupção. Isso visa aumentar a resiliência, onde a biblioteca é capaz de gerenciar 
com sucesso em situações difíceis e continuar a operar com pouca ou nenhuma 
interrupção. 

Este conjunto de ferramentas segue uma estratégia de dois passos. Primeiro, o guia e 
o livro ajudarão a tornar as bibliotecas mais resilientes, para que possam retornar às 
operações rapidamente. Em segundo lugar, este conjunto de ferramentas fornece 
orientação sobre como as bibliotecas podem ajudar a acelerar a recuperação de sua 
comunidade. 

Uma biblioteca resiliente fornece à comunidade local um recurso chave que aumenta 
sua capacidade de lidar com emergências. Ter uma biblioteca que pode se recuperar 
rapidamente de uma emergência ajuda a assegurar o retorno rápido e bem sucedido à 
normalidade para todos os aspectos da comunidade, incluindo negócios, famílias, 
escolas, organizações sem fins lucrativos, agências municipais e outros. 

FONTE:http://www.njstatelib.org/wp-content/uploads/2013/01/The-Librarian-Guidebook-July-21-

Final.pdf 

FONTE:http://www.njstatelib.org/wp-content/uploads/2013/01/The-Librarian-Workbook-July-21-

Final.pdf 

 

 
Relatório de Síntese [RELATÓRIO] Anual 2017  
Agenda.For.Humanity  

 

Na Cúpula Mundial da Ajuda Humanitária em Istambul maio 2016, os líderes fizeram 
mais de 3.700 compromissos para avançar a Agenda para a Humanidade. Em seus 
primeiros auto-relatos contra esses compromissos, 142 participantes descreveu os 
esforços que eles fizeram de junho a dezembro de 2016 para concretizar esta visão 
ambiciosa.  
 
O relatório 2017 anual de síntese sobre os progressos fornece um resumo de suas 
realizações coletivas em torno dos 5 principais responsabilidades e 24 Transformações 
da.Agenda.para.a.humanidade.  
 
O Sumário Executivo fornece uma visão transversal das tendências emergentes em 
andamento e lacunas que precisam ser abordadas. Cada capítulo também pode ser 
baixado separadamente para uma visão em profundidade do progresso.  
 



FONTE:https://www.agendaforhumanity.org/resources/agendaforhumanity?utm_source=INEE+email

+lists&utm_campaign=17c62c5f80-BWB_2015_7_2&utm_medium=email&utm_term=0_710662b6ab-

17c62c5f80-25743853#annual-synthesis-report-2017 

 

Melhores práticas agrícolas para meios de subsistência 
resilientes em solução salina e vulnerável a inundações 
Bangladesh 

Este estudo de caso faz um balanço do projeto da Solidarités International sobre 
práticas agrícolas resilientes no distrito de Satkhira, em Bangladesh, e fornece lições 
aprendidas e recomendações que podem ser úteis para outras ONGs que trabalham 
em contextos semelhantes de solução salina e propensos a inundações. 

De acordo com o Índice de Vulnerabilidade às Alterações Climáticas 2015, o 
Bangladesh é o primeiro país com maior risco para os impactos das mudanças 
climáticas. As condições climáticas agravantes ameaçam a produção agrícola e agora 
quase não permitem que os pequenos agricultores que vivem nos distritos ao longo da 
costa vivam decentemente de suas atividades agrícolas, que representam os principais 
meios de subsistência na área. A Solidarités International apoiou os agricultores no 
distrito de Satkhira entre 2013 e 2016, lançando atividades agrícolas resistentes e 
melhorando a resiliência dos meios de subsistência: acesso a sementes melhoradas, 
melhores práticas agrícolas e desenvolvimento da agricultura integrada. 

FONTE:https://www.solidarites.org/wp-content/uploads/2017/06/Better-farming-practices-for-

resilient-livelihoods-in-saline-and-flood-prone-Bangladesh-1.pdf 

 

Aumento do nível do mar acelerando: aceleração no 
registro do nível do mar por satélite de 25 anos 

 



O aumento do nível do mar global não é um cruzeiro ao longo de 3 mm por ano, está 
acelerando um pouco a cada ano, como um motorista que se funde em uma rodovia, 
de acordo com uma nova avaliação poderosa liderada por Steve Nerem, membro da 
CIRES. Ele e seus colegas aproveitaram 25 anos de dados de satélite para calcular que a 
taxa está aumentando em cerca de 0,08 mm / ano a cada ano - o que poderia significar 
uma taxa anual de aumento do nível do mar de 10 mm / ano, ou até mais, até 2100. 

"Esta aceleração, impulsionada principalmente pelo derretimento acelerado na 
Groenlândia e na Antártica, tem o potencial de duplicar o aumento total do nível do 
mar em 2100 em comparação com as projeções que assumem uma taxa constante - 
para mais de 60 cm em vez de cerca de 30." disse Nerem, que também é professor de 
Ciências da Engenharia Aeroespacial na Universidade do Colorado Boulder. "E isso é 
quase certamente uma estimativa conservadora", acrescentou. "Nossa extrapolação 
pressupõe que o nível do mar continua a mudar no futuro, como tem nos últimos 25 
anos. Dadas as grandes mudanças que estamos vendo nos lençóis de gelo hoje, isso 
não é provável". 

Se os oceanos continuem a mudar a este ritmo, o nível do mar aumentará 65cm (26 
polegadas) até 2100 - o suficiente para causar problemas significativos para as cidades 
costeiras, de acordo com a nova avaliação de Nerem e vários colegas da CU Boulder, 
da Universidade do Sul Florida, NASA Goddard Space Flight Center, Universidade Old 
Dominion e o Centro Nacional de Pesquisa Atmosférica. A equipe, levada a entender e 
a prever melhor a resposta da Terra a um mundo de aquecimento, publicou seu 
trabalho hoje na revista Proceedings of the National Academy of Sciences. 

O aumento das concentrações de gases de efeito estufa na atmosfera da Terra 
aumenta a temperatura do ar e da água, o que faz com que o nível do mar aumente de 
duas maneiras. Em primeiro lugar, a água quente se expande, e essa "expansão 
térmica" dos oceanos contribuiu com cerca de metade dos 7 cm do aumento do nível 
do mar global médio que vimos nos últimos 25 anos, disse Nerem. Em segundo lugar, o 
gelo de terra derretida flui para o oceano, aumentando também o nível do mar em 
todo o mundo. 

Esses aumentos foram medidos usando medições de altímetro de satélite desde 1992, 
incluindo as missões de satélites TOPEX / Poseidon, Jason-1, Jason-2 e Jason-3. Mas a 
detecção de aceleração é desafiadora, mesmo em um registro tão longo. Episódios 
como erupções vulcânicas podem criar variabilidade: a erupção do Monte Pinatubo em 
1991 diminuiu o nível médio global do mar, pouco antes do lançamento do satélite 
Topex / Poseidon, por exemplo. Além disso, o nível global do mar pode flutuar devido 
a padrões climáticos como El Niño e La Niñas (as fases opostas da Oscilação do Sul de 
El Niño, ou ENSO) que influenciam a temperatura do oceano e os padrões de 
precipitação global. 

Assim, Nerem e sua equipe usaram modelos climáticos para explicar os efeitos 
volcanicos e outros conjuntos de dados para determinar os efeitos do ENSO, 
descobrindo finalmente a taxa e aceleração subjacente ao nível do mar ao longo do 
último quarto de século. Eles também usaram dados da missão de gravidade do 



satélite GRACE para determinar que a aceleração é em grande parte conduzida pelo 
derretimento do gelo na Groenlândia e na Antártida. 

A equipe também usou dados de marés para avaliar potenciais erros na estimativa do 
altímetro. "As medidas do medidor de maré são essenciais para determinar a incerteza 
na estimativa de aceleração do GMSL (nível médio do mar)", disse o co-autor Gary 
Mitchum, USF College of Marine Science. "Eles fornecem as únicas avaliações dos 
instrumentos de satélite a partir do solo". Outros usaram dados de medidores de maré 
para medir a aceleração de GMSL, mas os cientistas têm lutado para retirar outros 
detalhes importantes de dados de medidores de maré, como mudanças nas últimas 
duas décadas devido à derretimento de gelo mais ativo. 

"Este estudo destaca o importante papel que podem ser desempenhados pelos 
registros satelitais na validação das projeções do modelo climático", disse o co-autor 
John Fasullo, cientista do clima no National Center for Atmospheric Research. "Ele 
também demonstra a importância dos modelos climáticos na interpretação de 
registros satelitais, como no nosso trabalho onde eles nos permitem estimar os efeitos 
de fundo da erupção de 1991 de Mount Pinatubo no nível global do mar". 

Embora esta pesquisa seja impactante, os autores consideram que suas descobertas 
são apenas um primeiro passo. O recorde de 25 anos é apenas o tempo suficiente para 
fornecer uma detecção inicial de aceleração - os resultados se tornarão mais robustos, 
já que o Jason-3 e os satélites de altimetria subseqüentes prolongam as séries 
temporais. 

Em última análise, a pesquisa é importante porque fornece uma avaliação baseada em 
dados de como o nível do mar vem mudando e esta avaliação concorda em grande 
parte com projeções usando métodos independentes. A pesquisa futura incidirá na 
refinação dos resultados neste estudo com séries temporais mais longas, e ampliando 
os resultados para o nível do mar regional, para que possam prever melhor o que 
acontecerá em seu quintal. 

FONTE:https://www.sciencedaily.com/releases/2018/02/180212150739.htm 

 

Inundações urbanas e adaptação às alterações 
climáticas: o potencial do design do espaço público ao 
acomodar processos naturais 

Este artigo examina exemplos existentes de espaços públicos com fins de adaptação 
de inundações em todo o mundo e identifica e analisa o potencial para a aplicação de 
medidas de adaptação de inundações em espaços públicos em geral. Em geral, esta 
pesquisa questiona a potencialidade social específica da adaptação do espaço público 



nos processos de combate à vulnerabilidade, nomeadamente considerando a 
necessidade de alternativas nas práticas atuais de gerenciamento de 
inundações. Através da revisão da literatura e da análise do estudo de caso, aqui é 
argumentado que: 

• pessoas e comunidades podem ser percebidas como objetivos mais do que 
suscetíveis e, em vez disso, professam-se como agentes ativos no processo de 
gestão da vulnerabilidade urbana; 

• que a alfabetização em mudança climática, através da concepção de um espaço 
público, pode subscrever uma maior necessidade comum de ação e a busca de 
soluções adequadas; 

• e que o know-how local e o design orientado localmente podem ser 
considerados como um serviço com valor agregado para empreendimentos de 
adaptação. 

O espaço público urbano é extraordinariamente adaptável sob um padrão de 
mudanças relativamente estáveis. No entanto, quando enfrentamos mudanças 
climáticas sem precedentes e potencialmente extremas, os espaços públicos podem 
não ter a mesma capacidade de adaptação. Neste contexto, a adaptação planejada 
ganha força contra "negócios como de costume". Embora os espaços públicos estejam 
entre as áreas mais vulneráveis aos riscos climáticos, eles implicam características 
relevantes para os esforços de adaptação. Como tal, o design do espaço público pode 
levar a empreendimentos de adaptação efetivos, influenciando explicitamente as 
práticas de design urbano conforme as conhecemos. Entre os seus diferentes papéis e 
benefícios intrínsecos, como sendo um local cívico comum de intercâmbio social e 
econômico, o espaço público pode ter encontrado um protagonismo reforçado sob a 
perspectiva de adaptação às mudanças climáticas. 

FONTE:http://www.mdpi.com/2073-4441/10/2/180 

 

Estudos de caso em aquisições de planícies de 
inundação: buscando as melhores práticas para dirigir a 
conversa na região de Houston 

Este relatório, destinado a enquadrar a discussão de compras na região de Houston, 
começa por analisar os elementos básicos do financiamento federal para aquisições de 
planícies de inundação, mais comumente conhecidas como compras. O componente 
central da abordagem do governo federal para aquisições é o programa de Assistência 
de Mitigação de Perigos (HMA) e seus múltiplos subprogramas, que são administrados 
pela FEMA. Este relatório examina três jurisdições em diferentes níveis de governo que 
realizaram aquisições e mostra a variedade de formas como a ferramenta pode ser 
usada como um elemento em uma estratégia maior de mitigação de enchentes. O 



Condado de Harris fez o maior número de compras nos Estados Unidos, a cidade de 
Charlotte e o Condado de Mecklenburg têm um programa consolidado e o Estado de 
Nova Jersey revisou e reduziu o processo para cobrir mais terreno. 

Além disso, este relatório inclui um breve exame dos desafios de implementação em 
torno dos programas de compras, com discussão específica sobre os problemas 
enfrentados pelas jurisdições do Condado de Harris considerando a 
abordagem. Finalmente, os três estudos de caso serão usados para descrever o 
processo de aquisição e discutir formas inovadoras nas três áreas de estudo de caso 
que estão usando aquisições como parte de suas estratégias de mitigação de 
enchentes. 

FONTE:http://kinder.rice.edu/uploadedFiles/Kinder_Institute_for_Urban_Research/Progra

ms/UDP/KI%202018%20Buyout%20Report%20.pdf 

 

Justiça climática para a cidade de Boston: políticas e 
processos de visão 

Este relatório fornece uma breve visão geral sobre o que as futuras projeções 
climáticas alertam para Boston e seus bairros, o status atual das atividades climáticas 
de Boston e quais as vulnerabilidades sociais e econômicas já existem na cidade e 
como essas desigualdades podem ser exacerbadas se o planejamento climático não for 
feito de forma pensativa, de longo prazo e inclusiva. Ele irá detalhar as origens das 
bases da justiça climática como um problema, e como agora é expresso usando três 
princípios principais: justiça processual, justiça distributiva e apenas 
reconhecimento. Criar ideias e recomendações sobre como a cidade pode abordar as 
mudanças climáticas - ao abordar as desigualdades existentes e criar um futuro mais 
justo - exige que as vozes dos residentes e comunidades vulneráveis sejam ouvidas 
para iluminar suas preocupações e desejos atuais para uma mais próspera e mais justa 
futuro. Este relatório, portanto, apresenta as preocupações e ideias coletadas de 47 
entrevistas, com foco especial em 31 entrevistas com organizações da comunidade de 
Boston. 

Uma cidade resiliente é uma que é ao mesmo tempo resiliente ao clima e criou 
intencionalmente um tecido econômico e econômico resiliente para enfrentar a 
tempestade que vem. Com base nos objetivos do movimento de justiça climática, 
literatura acadêmica, experiências de outras cidades e conhecimento e ideias locais, o 
relatório apresenta recomendações para o Conselho Municipal de Boston explorar em 
busca de um Boston mais resiliente. O relatório conclui com um resumo das escolhas 
e limitações mais críticas do projeto de pesquisa. 

FONTE:http://michelleforboston.com/wp-content/uploads/2018/02/CJ-Report.pdf 
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FONTE:http://aiwest-dr.unsyiah.ac.id/2018/ 

FONTE:https://www.preventionweb.net/files/56977_aiwestdr2018flyer.pdf 

FONTE:https://www.preventionweb.net/files/56977_Info%20AIWESTDR%202018.pdf 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Portal Emergência On Line 

http://www.emergenciaonline.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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 

           

 

 

 


