
 

PUBLICAÇÃO: 20/07/2018 

 

A magnitude das chuvas e enchentes no Japão é um sinal 
de desafio crescente para o gerenciamento de riscos de 
desastres 

A Representante Especial das Nações Unidas para a Redução do Risco de Desastres, 
Mami Mizutori, hoje expressou suas condolências ao governo e ao povo do Japão pela 
grande perda de vidas sofridas nos últimos dias após a chuva e os deslizamentos de 
terra. 

A Sra. Mizutori disse: “Presto minha mais profunda simpatia ao governo e ao povo do 
Japão pela perda de vidas e graves danos a residências e outras infraestruturas neste 
trágico desastre que revela mais uma vez os desafios de administrar o risco de desastres 
em uma era de frequentes eventos climáticos extremos amplificados pelos efeitos da 
mudança climática. 

“O Japão é apresentado como um modelo para outras nações por causa de seu sistema 
de gerenciamento de risco de desastres altamente desenvolvido. Como um dos países 
mais propensos a desastres, esse sistema é constantemente testado e testado por uma 
ampla gama de perigos, e o governo é sempre rápido em aplicar as lições aprendidas. 

“Essa busca constante por melhorias é evidente novamente no anúncio de que um 
comitê de investigação de especialistas e funcionários de gestão de desastres deve ser 
estabelecido com o objetivo de formular novas diretrizes sobre procedimentos de alerta 
e evacuação. Esta resposta rápida foi anunciada enquanto os esforços de resgate e 
recuperação ainda estão em andamento. 

“As lições aprendidas com este e outros eventos semelhantes em todo o mundo 
precisam ser aplicadas para que possamos reduzir as perdas de vidas e o número de 
pessoas afetadas por desastres. Os padrões de precipitação estão mudando e eventos 
de precipitação pesados podem levar à perda de vida em ambientes que podem não ter 
passado por tais eventos no passado recente. Devemos continuar a nos concentrar em 
garantir que o ambiente construído seja resiliente e adequado ao objetivo ”. 



A Sra. Mizutori também é chefe do Escritório da ONU para Redução do Risco de 
Desastres, que apóia a implementação do Marco de Sendai para a Redução do Risco de 
Desastres 2015-2030, o plano global para reduzir as perdas por desastres adotadas pelos 
estados membros da ONU em 2015. 

FONTE:https://www.unisdr.org/archive/59297 

 

O Japão foi atingido pelo pior desastre climático em 
décadas: por que tantos morreram? 

Por Linda Sieg 

As chuvas torrenciais provocaram enchentes e provocaram deslizamentos de terra no 
oeste do Japão na semana passada, matando pelo menos 176 pessoas, forçando milhões 
a evacuar e deixando dezenas de desaparecidos no pior desastre climático do país em 
36 anos. 

Abaixo estão algumas razões para o alto número de mortes. 

A chuva recente foi sem precedentes e especialistas em desastres disseram que chuvas 
torrenciais estão se tornando mais frequentes, possivelmente devido ao aquecimento 
global. 

"O governo está apenas começando a perceber que precisa tomar medidas para mitigar 
o impacto do aquecimento global", disse Takashi Okuma, professor emérito da 
Universidade Niigata que estuda desastres. 

No entanto, especialistas afirmam que muitas casas no Japão foram construídas em 
áreas de risco antes da exigência de 2001 para distribuir mapas de perigo. 

O Japão, um dos lugares mais sismicamente ativos do mundo, tem enfatizado a 
preparação para terremotos e regulamentações para tornar os prédios à prova de 
terremotos, mas fez menos sobre possíveis desastres de enchentes, disse Okuma, da 
Universidade de Niigata. 

O governo monitora as condições meteorológicas e emite alertas precoces, mas o país 
continua vulnerável a desastres porque grande parte do país fora das grandes cidades é 
montanhosa e a construção ocorre em praticamente todos os terrenos utilizáveis. 

FONTE:https://www.reuters.com/article/us-weather-japan-explainer/japan-hit-by-worst-weather-
disaster-in-decades-why-did-so-many-die-idUSKBN1K10ET 

 



 

Califórnia está se preparando para o clima extremo. É 
hora de plantar algumas árvores. 

Por Henry Fountain 

Durante anos, houve um movimento na Califórnia para restaurar as várzeas, retirando 
diques de rios e plantando árvores, arbustos e gramíneas nas terras baixas entre os 
rios. O objetivo foi voltar no tempo, para trazer de volta alguns dos habitats para 
pássaros, animais e peixes que existiam antes do desenvolvimento do estado. 

Mas, além de recriar o passado, a restauração da planície de inundação é cada vez mais 
vista como uma maneira de lidar com o futuro - uma das mudanças climáticas induzidas 
pelo homem. As terras recuperadas vão inundar mais prontamente, e isso ajudará a 
proteger as cidades e vilas das inundações mais frequentes e maiores que os cientistas 
dizem serem prováveis enquanto a Califórnia continua a aquecer. 

O projeto River Partners, Dos Rios, abrange mais de três quilômetros quadrados de 
terras agrícolas aqui na confluência dos rios Tuolumne e San Joaquin. Beneficiará 
animais ameaçados de extinção, como o coelho escocês e pássaros, como o menos vireo 
de Bell, mas também foi projetado para absorver parte da água da enchente, mantendo-
a ou diminuindo seu fluxo para reduzir os níveis na cidade vizinha de Grayson e em 
outros lugares ao longo dos rios. . 

Dos Rios é apenas um dos muitos desses esforços. Kris Tjernell, vice-diretor de gestão 
integrada de bacias hidrográficas do Departamento de Recursos Hídricos da Califórnia, 
disse que o estado trabalhava ativamente em projetos “de 20 ou 30”, alguns por conta 
própria e outros em conjunto com grupos como a River Partners. 

Espera-se que esse número cresça significativamente desde que os eleitores da 
Califórnia aprovaram no mês passado a Proposição 68, que inclui US $ 300 milhões para 
projetos de várzea no Vale Central. 

FONTE:https://www.nytimes.com/2018/07/15/climate/california-is-preparing-for-extreme-weather-
its-time-to-plant-some-trees.html 

 

UE e Geórgia reforçam cooperação em matéria de 
proteção civil e gestão do risco de catástrofes 



A Comissão Europeia e o Serviço de Gestão de Emergências da Geórgia irão assinar um 
acordo administrativo em Tbilisi, reforçando os laços na proteção civil e na gestão do 
risco de desastres. 

O acordo administrativo delineia as principais áreas de cooperação em prevenção, 
preparação e resposta a desastres em questões como incêndios florestais, inundações 
e missões de busca e salvamento. 

Para assistir à assinatura do acordo, o comissário para Ajuda Humanitária e Gestão de 
Crise, Christos Stylianides, está visitando Tbilisi, onde também se reunirá com o Primeiro 
Ministro Mamuka Bakhtaze, o Presidente do Parlamento Nacional, Sr. Irakli Kobakhizde 
e outros funcionários. 

" A assinatura deste acordo é um passo importante para promover uma cooperação 
ainda mais estreita entre a UE e a Geórgia.  Para proteger as pessoas, a propriedade e o 
ambiente contra catástrofes de forma mais eficaz, todos precisamos estar melhor 
preparados. Tenho muito prazer em selar, durante a minha visita a Tbilisi, nossa 
cooperação renovada e fortalecida na proteção civil ",  disse o Comissário Stylianides. 

Em consonância com o acordo administrativo, a UE continuará a apoiar o 
desenvolvimento das capacidades de proteção civil na Geórgia, aproximando 
gradualmente o país do Mecanismo de Proteção Civil da União Europeia. 

O Mecanismo permite a assistência coordenada de seus estados participantes sempre 
que a escala de uma emergência sobrecarrega as capacidades de resposta de um 
país. Os estados participantes incluem todos os Estados-Membros da UE, bem como a 
Islândia, a antiga República jugoslava da Macedónia, o Montenegro, a Noruega, a Sérvia 
e a Turquia. Acordos de cooperação assinados com outros países, como a Geórgia, 
formalizam a cooperação e, portanto, fortalecem a resposta conjunta a desastres 
naturais e provocados pelo homem. 

A Geórgia adotou recentemente uma nova lei sobre proteção civil, que é uma 
importante realização legal, permitindo uma reforma abrangente do sistema nacional 
de proteção civil. O novo Serviço de Gerenciamento de Emergências da Geórgia foi 
estabelecido como parte dessa reforma, em resposta aos incêndios florestais de 
Borjomi, em 2017. 

Desde 2010, a UE forneceu cerca de 4,5 milhões de euros em preparação para 
catástrofes na Geórgia. A UE está a preparar uma maior assistência em matéria de 
proteção civil, gestão de emergências e implementação da estratégia nuclear, biológica, 
radiológica e nuclear da Geórgia. 

FONTE:http://ec.europa.eu/echo/news/eu-and-georgia-strengthen-cooperation-civil-protection-and-
disaster-risk-management_en 

 



Os desafios do mapeamento e previsão global de risco de 
inundação 

Por Guy JP. Schumann 

O risco de inundação e o risco estão aumentando e também os custos 
associados. Portanto, é importante  coletar dados , monitorar inundações em várias 
escalas e fornecer previsões de modelo precisas e confiáveis. Perigo de inundação 
global: aplicações em modelagem, mapeamento e previsão , um novo livro recém 
publicado pela American Geophysical Union, descreve as mais recentes ferramentas e 
tecnologias para modelagem, mapeamento e previsão de risco de inundação em grande 
escala. Existem muitos desafios que existem atualmente e precisam ser superados, mas 
a ciência e as aplicações da estimativa global de risco de inundação é atualmente um 
campo em rápida evolução com um progresso muito mais significativo a ser esperado 
nos próximos anos. Aqui, um dos editores responde a algumas perguntas sobre esse 
campo. 

Onde as inundações se classificam ao lado de outros perigos naturais em termos de 
gravidade, frequência, impacto e custo? 

De acordo com a Munich Re, uma das principais companhias de seguros do mundo, além 
das tempestades de vento, as inundações são a causa mais frequente de perdas 
naturais. Em todo o mundo, cerca de um terço de todos os eventos relatados e um terço 
das perdas econômicas resultantes de catástrofes naturais são atribuíveis às 
inundações. 

As Nações Unidas relatam que as enchentes foram responsáveis por quase metade de 
todos os desastres relacionados ao clima em todo o mundo desde 1995 e mataram cerca 
de 157.000 pessoas e afetaram cerca de 2,3 bilhões de pessoas. 

Somente nas maiores cidades litorâneas do mundo, se as medidas de proteção contra 
inundações não forem implementadas, os danos causados pelas inundações poderão 
chegar a US $ 1 trilhão por ano até 2050. 

Como as imagens de satélite são usadas para mapear e monitorar inundações? 

Com a recente proliferação de dados de imagem baseados no espaço, as inundações 
agora podem ser mapeadas quase diariamente com frequência em todo o mundo, e em 
muitas resoluções e coberturas espaciais diferentes. 

Na presença de cobertura de nuvens, as imagens de radar têm muitas vantagens 
notáveis para o mapeamento de inundações, devido à sua capacidade para todos os 
climas, dia e noite. 

Com as recentes constelações de sensores de radar e ópticos, tanto do setor privado 
quanto do público, nossa capacidade de mapear as inundações de forma mais confiável 
está aumentando constantemente. 



Como os desenvolvimentos na tecnologia de sensoriamento remoto melhoraram a 
precisão da monitoração e previsão de inundação? 

As tecnologias de satélite e de sensores melhoraram muito na última década, tornando 
a geolocalização, as propriedades geométricas e espectrais das imagens de satélite 
muito mais precisas e precisas. Consequentemente, os algoritmos de mapeamento de 
inundação tornaram-se mais robustos e eficientes e, por sua vez, o valor do conteúdo 
de informação que agora pode ser extraído de dados de satélite aumentou muito. Esse 
desenvolvimento levou a melhores capacidades de monitoramento de inundação e 
também, por meio da assimilação em modelos de previsão, a uma melhor previsão de 
inundação em várias escalas. 

Que tipo de modelos são usados para entender os riscos de inundação? 

Entender o risco de inundação e, portanto, o risco depende de muitos fatores. Dados 
meteorológicos forçando, como precipitação, precisam ser analisados e processados 
para alimentar corretamente os modelos de hidrologia que simulam as características 
de descarga. Esses números, por sua vez, são usados como entradas para modelos 
hidrodinâmicos para simular o movimento de uma onda de inundação em rios e em 
terras adjacentes da planície de inundação. Executar tal cascata de modelos e produzir 
resultados significativos de risco de inundação e risco associado não é isento de desafios 
significativos. 

Quais foram os principais avanços na modelagem de risco de inundação nas últimas 
décadas? 

Os principais avanços em eficiência computacional e códigos de modelagem numérica 
na última década permitiram uma melhor quantificação do risco de inundação e 
risco. Além disso, os conjuntos de dados globais necessários para estimar riscos e 
perigos foram tornados mais precisos e mais prontamente disponíveis. Aqui, um 
aumento constante de melhores dados abertos e um impulso claro para a implantação 
de padrões e protocolos de interoperabilidade para modelos e seus dados levaram a 
grandes avanços em nossa capacidade de entender, quantificar e prever o risco de 
inundação e risco em nível local a global. 

Como os esforços de sensoriamento remoto e modelagem podem se complementar? 

O sensoriamento remoto, em particular dos satélites, embora seja uma observação, é 
apenas um instantâneo no tempo, enquanto uma inundação é um processo muito 
dinâmico. Portanto, é muito difícil capturar, quantificar e entender completamente o 
risco de inundação usando apenas a tecnologia de sensoriamento remoto. Em 
contraste, os modelos computacionais são apenas uma simplificação mais ou menos 
complexa da realidade, mas podem simular um evento dinâmico, continuamente no 
espaço e no tempo. Essa complementaridade entre o sensoriamento remoto e os 
modelos pode ser alavancada de forma mais eficaz pela integração de ambos. Existem 
várias abordagens para alcançar o “melhor dos dois mundos” e as avançadas técnicas 
de assimilação de dados mostram resultados promissores nesse contexto. 



Quais esforços adicionais são necessários para melhorar a precisão dos modelos de 
inundação e as previsões de inundação? 

Com todos os avanços tecnológicos e científicos em modelagem e sensoriamento 
remoto nos últimos anos, avanços significativos foram feitos nos campos de risco de 
inundação e risco, a ponto de quantificação, previsão e projeções de tais fatores serem 
agora possíveis em escala global. Dito isto, muitos desafios permanecem para melhorar 
a precisão das estimativas e previsões de risco de inundação e, portanto, risco. 

Entre esses desafios, os mais importantes são, sem dúvida, o fornecimento de dados 
mais precisos e de acesso aberto (precipitação, descarga) e dados de fronteiras em nível 
global, como topografia global mais precisa, especialmente em áreas urbanas onde os 
ativos risco estão localizados. Além disso, uma melhor interoperabilidade entre dados, 
modelos e produtos de saída é necessária para aumentar a confiabilidade e o impacto 
da ciência do risco e das inundações. 

FONTE:https://eos.org/editors-vox/the-challenges-of-global-flood-hazard-mapping-and-prediction 

 

JBA: Novo modelo de inundação da mudança climática do 
Reino Unido 

O novo modelo de inundação do Reino Unido da JBA Risk Management, o primeiro do 
seu tipo disponível para o Reino Unido, projeta que a perda média anual para 
propriedades residenciais no Reino Unido pode aumentar em 25-30% nos próximos 20 
anos como resultado da mudança climática. 

O modelo, que se baseia no mais recente entendimento científico das mudanças 
climáticas, ajudará as (re) seguradoras a entender o impacto das mudanças climáticas 
em todo o país. Ele fornece resultados quantitativos que apoiam projeções de dados de 
pesquisa e do governo de que o número de eventos de inundação no Reino Unido que 
causam perdas financeiras aumentará entre agora e 2040. 

Para este modelo, os fatores de mudança climática do Governo foram usados e ajustes 
estatísticos foram feitos no grande conjunto de possíveis eventos de inundação do rio, 
águas superficiais e costeiras do JBA. Os dados gerados fornecem uma visão sobre 
possíveis mudanças no risco de inundação até 2040. O aumento estimado na perda 
média anual de 25-30% é baseado em uma carteira de propriedades residenciais sem 
ajuste para limites, franquias ou políticas com exclusões de inundação. (Estimativas da 
exposição total a danos estão disponíveis na UK Climate Risk Risk Assessment 2017). 

"O Modelo de Inundação da Mudança Climática da JBA no Reino Unido é um modelo de 
catástrofe inovador projetado especificamente para fornecer uma indicação de possíveis 
mudanças futuras no risco de inundações em todo o país. Nós coletamos dados 



científicos altamente detalhados e complexos e criamos uma ferramenta funcional e 
voltada para o futuro. que as seguradoras podem usar em conjunto com o nosso Modelo 
de Inundação no Reino Unido para tomada de decisões e gerenciamento de portfólio "- 
Jane Toothill, Diretora da JBA 

"O impacto da mudança climática na severidade e frequência das enchentes apresenta 
maior incerteza para as seguradoras e resseguradoras. Apenas as maiores empresas têm 
a capacidade de desenvolver visões internas sobre futuros riscos de inundação. Estamos 
satisfeitos em ver a liberação deste modelo, permitindo grandes e pequenas empresas 
para quantificar o potencial impacto sobre a sua exposição pela primeira vez "- Gary 
McInally, Chief Atuary na Flood Re 

O modelo JBA UK Climate Change Flood está atualmente disponível na plataforma JCalf 
do JBA e no ModEx do Simplitium. Para mais informações,  entre em contato  ou confira 
nossa  página do Modelo de Inundação do Reino Unido  e  informações executivas .  

FONTE:http://www.jbarisk.com/news-blogs/new-uk-climate-change-flood-model/ 

FONTE:http://www.jbarisk.com/flood-services/catastrophe-models/flood-models/uk-flood-model-
2018/ 

 

Indonésia: Engajar desenvolvedores de habitação a 
aplicar melhor gerenciamento de águas pluviais como um 
esforço para construir resiliência a enchentes 

De Dwirahmi Suryandari e Nyoman Prayoga 

A resiliência das enchentes dentro da Bacia Hidrográfica de Garang, no centro de Java, 
envolve pelo menos duas regiões principais, a Semarang Regency e a Semarang City. A 
Semarang Regency, localizada na área a montante, é ecologicamente importante em 
termos de gestão de inundações que pode afetar a área média e a jusante. Portanto, é 
importante manter a qualidade do ecossistema e seus serviços que contribuem para a 
prevenção de enchentes, como o manejo de águas pluviais. 

Como a população está crescendo tanto na cidade quanto na regência, a necessidade 
de moradia também aumentou junto com o desenvolvimento. Essa expansão 
certamente causou mudanças no uso da terra, por exemplo, do cultivo de arroz em 
imóveis para construção, o que afeta a disponibilidade de áreas para captação de 
água. Suroso, da Universidade Estadual de Semarang (UNNES), disse que, idealmente, 
uma bacia hidrográfica deve ter 30% de seu espaço como área de captação de água. No 
entanto, com base em um estudo recente, ainda é apenas 22% fora do alvo e é uma 
tarefa bastante para melhorar esta percentagem e não o contrário. Isto é especialmente 
verdade com o rápido desenvolvimento acontecendo na área. É evidente que a parte 
leste da Regência de Semarang, que faz parte da Bacia de Garang, tem sido coberta 



principalmente com uso de terra residencial. Enquanto a parte ocidental da regência 
ainda é relativamente verde,  

A Mercy Corps Indonesia (MCI) teve a oportunidade de implementar um esforço de 
redução de risco de inundação na bacia de Garang através do programa TRANSFORM 
financiado pela Global Resilience Partnership (GRP) - Water Window Challenge apoiado 
pela Z Zurich Foundation. A MCI decidiu tomar medidas para evitar outras atividades 
perigosas focando intervenções na regência, porque é a área a montante da bacia 
hidrográfica. Além de fornecer conhecimento aos agricultores e funcionários da aldeia, 
a equipe também tentou envolver interessados privados que são significativos em 
termos de desenvolvimento imobiliário. 

O Grupo de Soluções EcoMetrix (ESG), como parceiro do projeto MCI, realizou uma 
análise de custo-benefício que procurava descobrir como a mudança no uso da terra 
terá impacto no risco de inundação no futuro. Entende-se que a conversão da terra de 
1 hectare de arrozal em área residencial na regência irá quadruplicar a quantidade de 
escoamento naquele local. Os resultados do estudo indicam que, se não for verificado, 
haverá um aumento contínuo no escoamento como resultado da urbanização 
contínua. De fato, se a taxa de conversão do uso do solo de arrozais para área residencial 
continuasse no futuro a uma taxa de 15%, então até 2031, a parte superior da bacia do 
rio Garang estaria enviando mais 393 milhões de litros de águas pluviais a jusante. 
períodos de pico de fluxo. Assim sendo, 

Juntamente com outros órgãos governamentais relevantes, a equipe conduziu diálogos 
intensivos com um dos maiores desenvolvedores de projetos habitacionais na regência 
(nome retido para privacidade). A área em que a habitação foi construída deveria ser 
um campo de arroz que também funcionava como uma área de captação. Acredita-se 
que o desenvolvimento de novas moradias, especialmente sem a gestão apropriada da 
água da chuva, tenha causado inundações sem precedentes no bairro. No entanto, 
como o desenvolvimento é inevitável, as partes interessadas devem encontrar uma 
maneira de manter a função do ecossistema, apesar da mudança no uso da 
terra. Juntamente com o trabalho de defesa de direitos para os desenvolvedores de 
habitação, a MCI também tem se esforçado para influenciar melhor um mecanismo de 
monitoramento do lado do governo, incluindo o planejamento do uso da terra. 

Como parte da análise de custo-benefício que se baseou principalmente na Ferramenta 
de Identificação e Inventário de Serviços Ecossistêmicos (ESII), a ESG e a MCI também 
trouxeram opções de intervenção para reter os benefícios do ecossistema. Essas opções 
de gerenciamento de águas pluviais foram então selecionadas pelas partes interessadas 
locais dentro do Fórum Transfronteiriço da Bacia Hidrográfica Garang, com base em suas 
considerações de impacto e replicabilidade. Plantio de árvores, poços secos e secos são 
as três intervenções de redução de risco de enchente que são implementadas com 
expectativas de serem ampliadas através de diferentes oportunidades. Uma das áreas 
observadas foi a Vila de Kalirejo, onde um grande projeto habitacional está sendo 
desenvolvido. O perfil da terra do local de desenvolvimento da habitação é considerado 
adequado e necessita de poços secos e construção de swale. 



A Agência Ambiental no nível de regência, como o principal parceiro do programa, 
desempenha um papel importante nessa estratégia, pois tem autoridade para conduzir 
avaliações de impacto ambiental e gerar recomendações para as autorizações 
imobiliárias. Segundo a agência, a maioria dos empreendimentos habitacionais em 
Semarang Regency era obrigada a ter um plano de gestão ambiental e aplicá-lo em sua 
construção. No entanto, devido à falta de recursos, é difícil para eles realizar a 
supervisão, o monitoramento e a avaliação, resultando, assim, que a maioria dos 
incorporadores não cumpre o requisito acima mencionado. 

É por isso que, de acordo com Budi Santosa, chefe da divisão de Melhoria da Qualidade 
Ambiental da Agência Ambiental, a participação de ONGs e da comunidade é realmente 
vital, especialmente para relatar infrações ambientais que possam acontecer em seu 
entorno. Além disso, a MCI também está realmente preocupada em influenciar a 
Agência Ambiental para levar a questão mais a sério e colocá-la em uma de suas 
prioridades. 

Depois de várias palestras e consultas realizadas entre as partes interessadas, o 
promotor imobiliário almejado concordou em modificar o plano do local para acomodar 
uma paisagem mais ecológica. Não apenas falando em termos de linguagem regulatória, 
o engajamento também estava enfatizando como a melhor gestão de águas pluviais 
pode realmente beneficiá-los fisicamente e socialmente. Além de melhorar a 
capacidade de infiltração da área, ter uma balança adequadamente projetada como 
parte de sua abordagem de paisagismo pode, na verdade, dar ao bairro melhor 
estética. Junto com isso, a construção do poço seco os ajudará a evitar a inundação 
durante chuvas fortes e é sempre bom para um promotor imobiliário ficar de fora das 
notícias que mencionam qualquer inundação associada a elas. 

É claro que estas duas intervenções de gestão de águas pluviais devem ser construídas 
no topo do sistema de drenagem padronizado. Também é importante notar que a 
pavimentadora permeável e o espaço verde também devem estar lá, mas os requisitos 
simples como esse geralmente não são bem atendidos, especialmente sem o devido 
monitoramento e controle por parte do governo. A disposição do promotor imobiliário 
para acomodar melhor as necessidades de gestão de run-off deve ser apreciada e vista 
como um processo de aprendizagem para o desenvolvedor e o governo. Um movimento 
como esse por um desenvolvedor não apenas melhorará sua imagem pública, mas 
também encorajará outros desenvolvedores a realizar a mesma ação. 

Aprendendo com essa questão, a Mercy Corps e a equipe do ESG realmente esperam 
que haja um melhor planejamento e desenvolvimento do uso da terra no futuro. À 
medida que a Regência continua a se desenvolver, a gestão de águas pluviais associada 
a novas construções precisará se tornar cada vez mais prioritária. Será importante que 
o Fórum Transfronteiriço continue promovendo e apoiando os requisitos aprimorados 
de gerenciamento de águas pluviais que estão sendo colocados em novas construções 
residenciais ou comerciais. Embora seja a obrigação das agências impor requisitos de 
gestão de águas pluviais em novos desenvolvimentos, o Fórum pode continuar a 
defender requisitos fortes e agir como um cão de guarda para garantir que as obrigações 
de gestão de águas pluviais que são impostas sejam realmente construídas. 



 

 

FONTE:https://www.acccrn.net/blog/engaging-housing-developers-apply-better-storm-
water-management-effort-build-flood-resilience 

 

 

 

 

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 

                    

 

 


