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Mapa rodoviário para a resiliência da comunidade 

O Roteiro para a Resiliência Comunitária foi desenvolvido pela Federação 
Internacional das Sociedades da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho (FICR) para 
orientar funcionários e voluntários e seus parceiros operacionais para ajudar as 
comunidades a se tornar mais resilientes às ameaças. 

O Road Map fornece orientações passo a passo sobre como operacionalizar o 
Framework for Community Resilience (FCR) da IFRC. 

O FCR visa orientar e apoiar o trabalho das Sociedades Nacionais através dos seguintes 
três objetivos estratégicos:  

• Apoiando os esforços das Sociedades Nacionais para auxiliar as comunidades à 
adoção de abordagens holísticas com base no risco para abordar suas 
vulnerabilidades subjacentes;  

• Apoiar os esforços das Sociedades Nacionais que incentivam as comunidades a 
adotarem abordagens orientadas para a demanda, centradas nas pessoas, para 
o fortalecimento da resiliência da comunidade;  

• Apoiar as Sociedades Nacionais para serem conectadas às comunidades - 
estarem disponíveis para todos, em todos os lugares, para prevenir e reduzir o 
sofrimento humano. 

Este documento conclui com um apelo aos profissionais para capturar, registrar e 
compartilhar suas experiências de fortalecimento da resiliência da comunidade para 
contribuir com a programação e recursos da FICR, visando melhorar a vida dos mais 
vulneráveis. 

FONTE: http://preparecenter.org/sites/default/files/1310403-road_map_to_community_resilience-en-

04.pdf 

 



A resiliência de desastre é uma questão comercial 
central 

Por Jonathan Fowler 

Genebra - Empresas de todos os tamanhos precisam garantir que a resiliência esteja 
no centro de seus processos de tomada de decisão, a fim de ajudar as autoridades e a 
comunidade em geral a reduzir o risco de desastres. 

O Escritório das Nações Unidas para Redução do Risco de Desastres (UNISDR) trabalha 
lado a lado com as empresas para garantir que a contenção da ameaça representada 
por perigos naturais e induzidos pelo homem gravados em estratégias de negócios. 

"O setor privado está assumindo um papel ativo para reduzir o risco de desastres em 
toda a sua cadeia de valor, seja em todos os ativos da organização, pessoas, 
fornecedores, clientes ou cadeia de suprimentos. É um bom negócio e oferece 
agilidade para responder às condições de mercado em rápida mudança ", disse o Sr. Oz 
Ozturk, sócio da PwC e co-presidente da Aliança do Setor Privado da UNISDR para 
Sociedades Resilientes de Desastres, conhecida por breve como ARISE . 

"Nós descobrimos que as organizações e as economias que mais se beneficiam são 
aquelas que tomaram essas decisões estratégicas e operacionais de mãos dadas com 
governos e comunidades. Isso ocorre porque todas as partes trazem idéias e 
conhecimentos que ajudam a proteger o ecossistema e permitem uma abordagem 
mais holística no investimento em resiliência de desastres ". 

"Em última análise, os investimentos em toda a cadeia de valor são relevantes e 
sustentáveis". 

Em março de 2015, a comunidade internacional adotou o Quadro Sendai para Redução 
do Risco de Desastres, um plano de 15 anos para tornar os países mais resilientes. Foi 
o primeiro bloco de construção da agenda 2030 mais ampla para o desenvolvimento 
sustentável. 

O foco no setor privado é crucial, uma vez que as perdas globais de desastres incharam 
para cerca de US $ 520 bilhões por ano devido a fatores como mudanças climáticas, 
urbanização rápida e o crescimento esperado de ativos expostos ao risco. Esse 
crescimento em investimentos de risco é muitas vezes devido à falta de custos 
adequados para o risco de desastres, juntamente com altas margens de lucro para 
investimentos em muitas áreas expostas a terremotos, tsunamis, ondas de 
tempestade, inundações e outros perigos. 

"A mitigação é algo que decidimos. Ocorre um desastre porque não fizemos as 
escolhas certas ", disse o Sr. Aris Papadopoulos, ex-chefe do grupo de materiais de 
construção Titan America e fundador do Resilience Action Fund, que é um membro do 
conselho da ARISE. 



"O caminho para o desastre é pavimentado com um lucro para as pessoas que se 
beneficiam de investimentos não resilientes", acrescentou. 

No caso de um desastre, os impactos em cascata resultam em perdas muito superiores 
às do investidor principal. A resiliência das empresas é crítica - sejam operações de 
uma pessoa ou multinacionais cujas interrupções na cadeia de suprimentos possam 
semear ações globais - principalmente porque o setor privado é responsável por 75% 
do investimento em infra-estrutura. 

ARISE, que tem 140 organizações membros até à data, também tem como objetivo 
ajudar as pequenas e médias empresas a reduzir seus riscos. Essas empresas 
representam mais de 80 por cento do emprego, o que significa que sua capacidade de 
suportar choques é importante para ajudar as comunidades a se recuperar 
rapidamente. 

Na Plataforma Global 2017 para Redução do Risco de Desastres, no México, em maio, 
a ARISE emitiu um plano histórico de sete pontos para a resiliência. 

Começa com um apelo para que o princípio "Build Back Better" seja o núcleo do 
planejamento, desenvolvimento, recuperação e reconstrução, desde códigos de 
construção até licitações e contratos governamentais. 

Em segundo lugar, diz que é vital criar incentivos para as empresas investirem em 
redução de risco e resiliência antes do desastre. Em terceiro lugar, exige uma 
abordagem mais integrada para atualizar as principais infra-estruturas e dar às 
autoridades locais mais uma palavra sobre a política. 

Em quarto lugar, diz que as empresas precisam estar envolvidas antes, durante e após 
o desastre. Em quinto lugar, argumenta que as empresas e seus parceiros do setor 
público e da sociedade civil devem promover os benefícios da resiliência aos 
consumidores e, em sexto lugar, ampliar a educação e a formação profissional. 

Finalmente, ressalta a necessidade de aproveitar o potencial de dados e tecnologia 
para garantir a efetiva implementação de medidas de resiliência e redução de risco. 

Reduzir o risco de desastres também é um componente vital dos esforços para atingir 
os objetivos de metas de desenvolvimento sustentável e o Acordo de Paris sobre 
mudanças climáticas, ambos adotados pela comunidade internacional no final de 
2015. 

"A adaptação ao clima é um subconjunto de resiliência. E a resiliência é uma das 
melhores maneiras de abordar as questões climáticas ", disse o Sr. Papadopoulos. 

"Um investimento verde que não é resiliente na verdade não é verde, nem é 
sustentável", acrescentou. 

FONTE: http://www.unisdr.org/files/54190_arisepresentationbyozozturk.pdf 



 

Principais catástrofes naturais em 2016: impacto 
econômico e perdas seguradas por catástrofes naturais 

Este relatório resume as perdas econômicas e seguradas dos eventos de catástrofes 
naturais mais relevantes que ocorreram em 2016. Os valores de perda apresentados 
incluem os reportados por Willis Re, fornecedores de modelos de catástrofes, 
empresas de resseguro e organizações de terceiros. 

As estimativas de perda segurada de grandes catástrofes naturais em 2016 de cerca de 
US $ 39,5 bilhões são as mais elevadas desde que as perdas anuais de mercado de US $ 
60 bilhões observadas em 2012. Essas perdas não incluem desastres causados pelo 
homem. As perdas do ano 2016 reverteu a tendência das reduções de perdas, como se 
viu entre 2011 e 2015, onde as perdas seguradas passaram de US $ 120 bilhões para 
23,0 bilhões, respectivamente. 

As perdas econômicas foram muito maiores do que as perdas seguradas que mostram 
baixa penetração de seguros nas regiões selecionadas afetadas pelas catástrofes. Em 
termos de baixas, cerca de 10.000 vítimas foram reportadas durante todo o ano, 
tornando-se um ano mortal. 

Os eventos com perdas seguradas significativas são descritos em detalhes na primeira 
parte deste relatório, listados em ordem cronológica, enquanto um resumo de uma 
série de eventos é fornecido em várias tabelas no final do documento, organizadas por 
perigo / região afetada. 

FONTE: 
http://www.willisre.com/documents/Media_Room/Publication/Willis%20Re%20Su
mmary%20of%20Natural%20Cat%20Events%202016.pdf 

 

A OMM determina as maiores taxas de morte de 
ciclones tropicais, tornados, raios e tempestades de 
granizo 

FONTE (S):  ORGANIZAÇÃO METEOROLÓGICA MUNDIAL (OMM) 



GENEBRA - A Organização Meteorológica Mundial anunciou os "recordes mundiais" 
para as maiores mortes históricas registradas em ciclones tropicais, tornados, raios e 
tempestades de granizo. É a primeira vez que o Arquivo oficial de Weather and Climate 
Extremes ampliou seu escopo de registros de temperatura e clima para enfrentar os 
impactos de eventos específicos. 

As conclusões do comitê foram as seguintes: 

• Maior mortalidade associada a um ciclone tropical: cerca de 300 mil pessoas 
morreram diretamente como resultado da passagem de um ciclone tropical 
através do Bangladesh (no momento do incidente, Paquistão Oriental) de 12 a 
13 de novembro de 1970; 

• Maior mortalidade associada a um tornado: cerca de 1.300 pessoas morreram 
pelo furacão de 26 de abril de 1989 que destruiu o distrito de Manikganj, 
Bangladesh; 

• Maior mortalidade (ataque indireto) associada ao raio: 469 pessoas mortas em 
um incêndio de tanques de petróleo causado por raios em Dronka, no Egito, em 
2 de novembro de 1994; 

• Maior mortalidade diretamente associada a um único relâmpago: 21 pessoas 
mortas por um único golpe de relâmpago em uma cabana em Manica Tribal 
Trust Lands no Zimbábue (no momento do incidente, Rodésia) em 23 de 
dezembro de 1975; 

• Maior mortalidade associada a uma tempestade de granizo: uma tempestade 
de granizo ocorrida perto de Moradabad, na Índia, em 30 de abril de 1888, que 
matou 246 pessoas com granizo tão grande como "ovos de ganso e laranjas e 
bolas de cricket". 

"Um aspecto da discussão em andamento e a exploração das mudanças climáticas é a 
crescente ameaça à mortalidade da mudança climática na população humana do 
planeta. À medida que a população mundial continua a crescer junto com a mudança 
no clima global, uma maior parcela da humanidade é ameaçada por uma grande 
quantidade de fenômenos climáticos e climáticos ", escreveu o comitê de especialistas 
em um artigo publicado na edição on-line do jornal da Sociedade Meteorológica 
Americana, Weather Clima e Sociedade. 

"No entanto, a vulnerabilidade é uma função tanto do risco de um evento como da 
adaptação ou resiliência ao evento. Por exemplo, a mortalidade relacionada com a 
onda de calor tende a diminuir à medida que o ar condicionado se torna mais 
generalizado. Da mesma forma, as baixas do relâmpago diminuem quando as 
instalações de armazenamento de munições instalam raios e programas atléticos 
estabelecem protocolos de segurança relâmpago ", escreveram os especialistas. 

A mortalidade geral também pode diminuir como resultado da melhoria contínua das 
infra-estruturas de previsão e alerta relacionadas. Por exemplo, o sistema MeteoAlarm 
na Europa é um serviço baseado na web, projetado para fornecer aviso em tempo real 
para pessoas que viajam na Europa de clima severo. 



"No entanto, mesmo com essas melhorias, a mortalidade por eventos relacionados ao 
clima continuará. A fim de colocar possíveis catástrofes futuras relacionadas com o 
clima em um contexto histórico preciso, é útil ter conhecimento de mudanças de linha 
de base na mortalidade relacionada com o clima, monitorizadas nos últimos cento e 
cinquenta anos de registros oficiais internacionais do tempo ", disse o comitê da OMM 
. 

O painel internacional diversificado de 19 membros consistiu em climatologistas e 
meteorologistas, bem como médico e historiador do clima. Considerou apenas 
extremos de mortalidade após 1873, data de formação do antecessor da OMM, a 
Organização Meteorológica Interamericana, a fim de garantir a qualidade dos dados 
meteorológicos disponíveis, ainda que eventos com altas taxas de mortalidade tenham 
ocorrido antes dessa data. O painel comprometeu-se a obter a documentação direta 
de cada evento e a estabelecer o número de mortes mais específico associado a cada 
evento. 

O painel escolheu eventos cuidadosamente selecionados para estabelecer 
procedimentos e diretrizes para potenciais avaliações futuras de outros eventos, como 
ondas de calor ou inundações. 

"Esses eventos destacam as tragédias mortais associadas a diferentes tipos de clima. O 
conhecimento detalhado desses extremos históricos confirma nossas 
responsabilidades contínuas para não apenas prever e monitorar clima e clima, mas 
utilizar essa informação para salvar vidas em todo o mundo, de modo que as 
catástrofes desses tipos são diminuídas ou mesmo eliminadas no futuro ", disse 
Randall Cerveny, da OMM Relator sobre Clima e Weather Extremes. 

Como sempre com as avaliações extremas do tempo da OMM, as novas avaliações 
podem ser realizadas se houver novas evidências. 

"A validação desses novos extremos de mortalidade mundial fornece documentação 
sólida para muitos desses eventos mortais que não foram rigorosamente compilados 
no passado;  

Reforçando o conhecimento de que certos tipos de clima podem ser muito mortais e 
valores básicos para a comparação de possíveis tragédias futuras relacionadas com o 
clima ", disse Thomas Peterson, presidente da Comissão de Climatologia da OMM. 

A OMM está fortalecendo a colaboração com os parceiros das Nações Unidas para 
ajudar a melhorar o conhecimento sobre o impacto humanitário e ambiental de 
eventos climáticos e climáticos extremos e começou a investir essa informação em 
seus relatórios sobre o estado do clima. 

Detalhes dos eventos extremos 

O ciclone tropical mais mortal: 



O requerente de "maior mortalidade associada a um ciclone tropical" ocorreu em 
Bangladesh (no momento do incidente, Paquistão Oriental) de 12 a 13 de novembro 
de 1970. Esse notável ciclone tropical às vezes é chamado de "Ciclone Grande Bhola" 
com uma estimativa 300.000 (baixo) para 500.000 mortes relacionadas à tempestade 
(de ponta) (principalmente o resultado de uma grande onda de tempestade que 
esmaga as ilhas e os marés nas margens da Baía de Bengala). Como com qualquer 
desastre desta magnitude, as taxas de morte exageradas são freqüentemente comuns 
e os valores oficiais são difíceis de obter, mas o comitê concordou que a estimativa de 
baixo custo foi documentada com mais precisão. 

Mais importante tornado: 

O tornado que destruiu o distrito de Manikganj, Bangladesh, ocorreu em 26 de abril de 
1989, destruindo duas cidades e deixando cerca de 80 mil pessoas sem-teto. Esta 
tempestade violenta, com uma faixa de cerca de uma milha de largura, feriu mais de 
12.000 pessoas e supostamente matou um grande número de pessoas. O comitê 
concluiu que um número de mortos de 1.300 indivíduos foi a estimativa mais 
confiável. 

Greve relâmpago indireto: 

Trovoadas muito severas sobre Dronka, no Egito, em 2 de novembro de 1994 
causaram muito dano e inundações instantâneas. Um relâmpago acendeu três tanques 
de armazenamento de petróleo cada um segurando cerca de 5.000 toneladas de 
aeronave ou combustível diesel. Esses tanques estavam localizados em uma linha 
ferroviária que subseqüentemente colapsou à medida que as águas de inundação se 
acumulavam por trás disso. O combustível pegou fogo contra o relâmpago e as 
enchentes varreram o combustível ardente para a aldeia. Um documento oficial do 
Ministério da Saúde egípcio e disse que os hospitais da região receberam 469 corpos. 

Raio direto: 

O maior número de mortos resultantes diretamente dos efeitos do relâmpago foi 
determinado como um relâmpago que matou 21 pessoas em uma cabana em Manica 
Tribal Trust Lands no leste da Rodésia [agora Zimbabwe] em 23 de dezembro de 1975. 
Quase 90% das sub- Os edifícios do Sahara, especialmente as casas, não são seguros 
contra o raio, deixando famílias inteiras, salas de aula e trabalhadores constantemente 
vulneráveis. Em particular, as escolas e as casas tendem a ser tijolos de barro com 
telhados de palha ou de chapa presos por pedras.  

A maior tempestade de chuva: 

A tempestade de granizo que ocorre perto de Moradabad, Índia, em 30 de abril de 
1888, teria matado até 246 pessoas com pedras de granizo tão grandes como "ovos de 
ganso e laranjas e bolas de cricket". Um relatório de testemunho ocular de um 
meteorologista disse que os telhados das casas caíram, as portas e as janelas 
quebraram, e as varandas foram destruídas. "Os homens apanhados ao ar livre e sem 
abrigo foram simplesmente espancados pelo granizo. Quatorze corpos foram 



encontrados no curso de corrida. Mais de uma festa matrimonial foram apanhadas 
pela tempestade perto das margens do rio, e foram aniquiladas. A polícia informou 
que 1.600 cabeças de gado, ovelhas e cabras foram mortas ", escreveu John Eliot, que 
se tornaria o primeiro diretor-geral do Departamento Meteorológico da Índia. 

FONTE: https://public.wmo.int/en/media/press-release/wmo-determines-highest-
death-tolls-from-tropical-cyclones-tornadoes-lightning 

 

Working Paper: Protegendo o direito à educação 
para.os.refugiados  
UNESCO 

"Como destacado pelo Alto Comissariado das Nações Unidas para os 
Refugiados (ACNUR), a educação dos refugiados é hoje em crise. Com milhões de 
pessoas que estão atualmente refugiados hospedados principalmente em países de 
baixa e média renda, bem como em países menos desenvolvidos, os desafios são 
importantes. Na opinião de Educação 2030 - Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 
4 ea recente afluxo maciço de refugiados, a UNESCO pretende chamar a atenção para 
o fato de que, a fim de garantir o direito à educação para todos, é fundamental que 
todos aqueles em um refugiado-like situação gozar de igualdade de acesso a uma 
educação.de.boa.qualidade.  
 
Este documento de trabalho tem como objetivo fornecer uma visão geral do quadro 
jurídico internacional proteger o direito à educação dos refugiados no mundo, 
incluindo as obrigações dos Estados, bem como as principais questões atuais. Ele 
também mostra que, apesar da existência de um forte quadro aplicável para garantir o 
direito à educação dos refugiados no mundo, os desafios e obstáculos encontrados 
neste contexto pode impedir drasticamente sua fruição. O documento também 
enfatiza que, apesar de garantir o direito à educação é fundamental em todas as fases 
da situação, há uma necessidade particular de chamar a atenção para a fase de 
estabilização ". 

FONTE:http://www.right-to-education.org/sites/right-to-education.org/files/resource-
attachments/Unesco_Protecting_right_to_education_for_refugees_2017_EN.pdf?utm_source=INEE+email+lists&utm_campaign=
bee1926e7d-BWB_2015_7_2&utm_medium=email&utm_term=0_710662b6ab-bee1926e7d-25743853 

 

 



Curso: Educação em Situação de Emergência  

Fordham, Institute of International Service Assuntos Humanitários e Jesuíta aos 

Refugiados 

2-06 outubro de 2017  

Localização: Malta 

Com cerca de 30 milhões de crianças que vivem em conflitos, e centenas de milhares 

de famílias deslocadas por desastres naturais e eventos relacionados com o clima, 

educação em tempos de crise e de conflito é indispensável para alcançar a meta da 

educação universal. A Educação em Situação de Emergência curso fornece 

trabalhadores de ajuda com as ferramentas intelectuais necessárias para projetar e 

implementar projetos educacionais, a partir da fase de emergência para situações de 

pós-conflito, com ênfase sobre os mecanismos necessários para melhorar a qualidade 

da educação durante e após as crises humanitárias. Este curso também enfoca os 

principais desafios enfrentados pelas crianças durante o deslocamento forçado, de 

recrutamento de crianças para a segurança alimentar, e prepara os participantes com 

o conhecimento de como atender às necessidades educacionais dos mais vulneráveis. 

Neste curso intensivo de cinco dias, os participantes vão aprender a criar e 

implementar projetos educacionais em áreas afetadas por desastres ou conflitos de 

forma eficaz. Os alunos irão analisar projetos educacionais atuais e passados, realizar 

uma análise aprofundada dos padrões atuais e examinar iniciativas do programa 

implementadas pelas principais organizações não governamentais. Os participantes 

irão participar em sessões de grupo para debater sobre os principais componentes 

necessários para garantir uma educação de qualidade em caso de emergência.  

Para mais informações sobre o contato claro miha@fordham.edu 

FONTE: https://gallery.mailchimp.com/fef0506b371181f31cc3ba467/files/052a3eac-c5d7-4fe2-9a90-

9cddc925cbb3/Education_in_Emergencies_4.pdf?utm_source=INEE+email+lists&utm_campaign=bee1926e7d-

BWB_2015_7_2&utm_medium=email&utm_term=0_710662b6ab-bee1926e7d-25743853 

 

Governo federal abre consulta pública sobre 
recomendações de direitos humanos da ONU ao Brasil 
Ministério dos Direitos Humanos do governo federal do Brasil abriu uma consulta 

pública sobre as recomendações ao Estado brasileiro feitas durante o III Ciclo do 

Mecanismo de Revisão Periódica Universal do Conselho de Direitos Humanos das 

Nações Unidas. Processo de consulta ficará aberto até 11 de agosto. 



O Ministério dos Direitos Humanos do governo federal do Brasil abriu uma consulta 
pública sobre as recomendações ao Estado brasileiro feitas durante o III Ciclo do 
Mecanismo de Revisão Periódica Universal do Conselho de Direitos Humanos das 
Nações Unidas. 

O objetivo da consulta é expor a público o conteúdo das recomendações feitas pelos 
Estados-membros ao Brasil durante a 27ª Sessão do Conselho de Direitos Humanos das 
Nações Unidas, bem como reunir comentários sobre seu acolhimento, a fim de 
incentivar o diálogo amplo e construtivo sobre o tema e contribuir para a resposta 
oficial do país. 

Conforme os procedimentos do Mecanismo de Revisão Periódica Universal, o Brasil 
deve fornecer sua resposta ao Conselho de Direitos Humanos sobre as recomendações 
até a 37ª Sessão, em setembro de 2017. 

Após a manifestação do Estado brasileiro, as recomendações acolhidas serão objeto de 
monitoramento e de ações e políticas públicas para a promoção e proteção dos 
direitos humanos no país. Ao fim do III Ciclo do Mecanismo, em 2021, será 
apresentado ao Conselho o informe nacional com relato sobre o andamento dos 
respectivos compromissos assumidos em 2017. 

A consulta pública sobre as recomendações recebidas no início do III Ciclo do 
Mecanismo de Revisão Periódica Universal do Conselho de Direitos Humanos estará 
aberta até o dia 11 de agosto de 2017, no site do Ministério dos Direitos Humanos, por 
meio de formulário. 

Acesse aqui o formulário de consulta pública do III ciclo da Revisão Periódica Universal. 

http://www.sdh.gov.br/assuntos/atuacao-internacional/relatorios-brasileiros-ao-sistema-internacional-de-protecao-de-direitos-

humanos/iii-relatorio-brasileiro-ao-mecanismo-de-revisao-periodica-universal-do-conselho-de-direitos-humanos-das-nacoes-

unidas-3 

Acesse aqui o III Relatório Brasileiro ao Mecanismo de Revisão Periódica Universal do Conselho de Direitos 

Humanos das Nações Unidas. 

http://formsus.datasus.gov.br/site/formulario.php?id_aplicacao=32664 

 

 

www.meteoalarm.eu fornece as informações mais necessárias à defesa contra o mau 
tempo na Europa 

http://www.meteoalarm.eu/?lang=po_PT 

 



 

SOBRE O PROJETO 

  Sistema de Observação e Previsão de Tempo Severo 

Este projeto visa desenvolver pesquisa em previsão imediata de tempestades com 

base no conhecimento adquirido sobre as propriedades físicas das nuvens no projeto 

temático CHUVA. A base desta pesquisa é o radar de dupla polarização operando em 

Campinas, por 24 meses (duas estações chuvosas) para capturar eventos intensos de 

precipitação que forneçam as bases para o estudo dos processos físicos no interior das 

nuvens visando aprimorar a previsibilidade em curto prazo, a detecção de severidade e 

a estimativa de precipitação com radar e satélite em alta resolução temporal e 

espacial. De forma inédita esse projeto irá instalar detectores de granizo para criar 

uma base de dados que forneça informações não somente sobre a ocorrência de 

granizo, mas também do seu tamanho. Além das diversas componentes de estudo, 

sejam elas ligadas a eletrificação, propagação, crescimento do volume de alguns 

hidrometeoros, como as taxas de crescimento do topo e dos processos microfísicos, 

este estudo visa desenvolver o SIGMASOS. 

 
http://soschuva.cptec.inpe.br/soschuva/ 

http://sigma-soschuva.cptec.inpe.br/# 

http://satelite.cptec.inpe.br/soschuvaapp/ 

 

 

Curso de formação: Gestão do risco de catástrofe 
de inundação em um clima em mudança 

Desastres e inundações representam 40% dos perigos naturais que ocorrem em todo o 
mundo. Todos os anos, as inundações estão conectadas a milhares de mortes e bilhões 
de perdas, reduzindo assim numerosos projetos de desenvolvimento. Além disso, a 
disparidade econômica social, o aquecimento global, a urbanização rápida e as 
mudanças climáticas estão a causar mais vulnerabilidades às inundações. Isso exige 



uma abordagem pró-ativa para combater esse problema e estabelecer uma estratégia 
de risco de desastre para um desenvolvimento mais seguro e sustentável. 

Este curso é adequado para pessoas que trabalham no campo de gerenciamento de 
risco de desastres de inundação. No entanto, recomenda-se que participem os 
seguintes professores: decisores, autoridades de desenvolvimento e planejamento, 
administradores nacionais e locais eleitos e nomeados, funcionários em planejamento 
urbano, obras públicas, habitação, engenheiros de água e profissionais de controle de 
inundações, e recursos hídricos e gestão . 

Duração do curso 

5 dias 

objetivos de aprendizado 

• Abordar questões transversais no gerenciamento de risco de inundação 
• Aplica medidas inteligentes para mitigação do risco de inundação 
• Desenvolver políticas abrangentes para o gerenciamento de risco de 

inundações em um clima flutuante 
• Desenvolva planos de preparação e resposta para uma redução efetiva do risco 

de inundação 
• Avalie a extensão do risco de inundação e vulnerabilidade e avalie a capacidade 

de resposta 
• Discutir a dinâmica do risco de inundação em um clima em mudança 
• Integrar planos de recuperação de enchentes para estratégias de 

gerenciamento de risco de inundação 

Conteúdo do curso 

Módulo 1: Introdução ao Gerenciamento do Risco de Inundação 

• Situação de catástrofe na Ásia, Europa, África e América 
• Terminologias básicas no gerenciamento de risco de desastres 
• Riscos hidrometeorológicos, sua formação e previsibilidade 
• Ocorrência de catástrofes naturais em países do terceiro mundo e causas de 

inundações e riscos secundários 

Módulo 2: Mudança climática e risco de inundação iminente 

• Desafio das circunstâncias das mudanças climáticas 
• Desafios de vulnerabilidade às inundações e mudança de base e na 

implementação de intervenções de redução do risco de inundação 
• Desenvolver perspectivas / cenário climático e encontrar a opção de adaptação 

às mudanças climáticas 
• Conceito de mudança climática e aquecimento global 



Módulo 3: Avaliação do Risco de Inundação 

• Princípios básicos e aspectos da avaliação das inundações 
• Avaliação de risco de inundação baseada na comunidade 
• Processo de avaliação do risco de inundação 
• Processo de avaliação de capacidades e vulnerabilidade de inundação 

Módulo 4: Mitigação do risco de inundação 

• A importância da gestão da planície de inundação na mitigação do risco de 
inundação 

• À prova de inundações num ambiente multi-perigo 
• Intervenções estruturais inteligentes do clima e sua importância na mitigação 

do risco de inundação 
• Gestão integrada das bacias hidrográficas em um clima em mudança: uma 

intervenção não estrutural para mitigação do risco de inundação 
• Sensibilização pública e capacitação 
• Planejamento de desenvolvimento rural e urbano 
• Ferramentas para gerenciamento de planos de inundação 

Módulo 5: Processo de Planejamento de Resposta e Preparação para Desastre de 
Inundação 

• Processo de Planejamento de Contingência de Inundação 
• Estrutura de preparação para catástrofes de inundação 
• Gerenciamento de emergência de inundações 
• Processo de evacuação de inundações 
• Previsão de inundações e sistemas de alerta precoce 
• Busca e resgate de inundações 

Módulo 6: Planejamento e implementação de recuperação de inundações 

• Conceitos de planejamento e implementação de recuperação de enchentes 
• Dano de inundação e avaliação de necessidades 
• Diretrizes para programas de recuperação sustentável 

Módulo 7: Questões transversais 

• Economia da gestão de risco de inundação 
• Ferramentas financeiras para redução de risco de inundação 
• Questões relevantes sobre transfronteiriço, governança e gênero 

FONTE: 

http://datastatresearch.org/courses/course.php/?title=Training%20Course%20on%20

Flood%20Disaster%20Risk%20Management%20In%20A%20Changing%20Climate&id=3

6&category=Agriculture 


