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"Resiliência para os mais vulneráveis frente às chuvas 
fortes e/ou prolongadas: Estudo de caso na cidade do Rio 
de Janeiro" 

A Cidade do Rio de Janeiro, devido às suas características geomorfológicas bastante 
singulares, encontra-se muito susceptível aos eventos chuvosos severos e prolongados. 
Este trabalho visa descrever os impactos decorrentes do desastre de abril de 2010 e as 
ações e projetos realizados após este evento adverso, assim como demonstrar os danos 
do desastre de abril de 2019 e realizar uma comparação dos impactos, principalmente os 
danos humanos, entre estes dois desastres de muito alto impacto. Também será 
apresentado que  as ações realizadas tornaram a Cidade do Rio de Janeiro mais resiliente 
aos desastres, em especial para a população mais vulnerável. Este trabalho ratifica o 
consenso internacional que indica que as mudanças climáticas decorrentes do 
aquecimento global já são uma realidade. Considera-se que isto acarretará em aumento 
da intensidade e/ou frequência destes eventos.  

FONTE:https://www.finersistemas.com/atenaeditora/index.php/admin/api/ebookPDF/3471 

 

Inúmeras pessoas ainda não expostas à COVID-19 
permanecem vulneráveis nas Américas 



Reabrir sociedades antes que os sistemas de saúde estejam prontos “arriscaria que um 
punhado de casos em uma área se torne um surto generalizado”, afirmou a diretora 
da Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS), Carissa F. Etienne, em entrevista coletiva 
nesta quarta-feira (16) . 

A diretora da OPAS sustentou que os princípios básicos de ajustar o comportamento 
individual, adaptar espaços e exercer liderança política são fundamentais para tornar o 
transporte, os locais de trabalho, as escolas e os espaços públicos tão seguros quanto 
possível para todos. 

“Como líderes em todo o mundo enfrentam pressão para retomar a vida social e pública, é 
importante que eles evitem tomar decisões no vácuo. Os dados sobre a propagação do 
vírus e o estado dos sistemas e serviços de saúde devem orientar os planos de reabertura 
de cada país, incluindo a combinação de medidas preventivas que devem permanecer em 
vigor para manter as pessoas seguras”. 

As Américas alcançaram dois marcos sombrios nesta semana, enfatizou Etienne, com mais 
de meio milhão de mortes e quase 15 milhões de casos notificados na região. “Inúmeras 
pessoas permanecem vulneráveis à infecção, especialmente grandes populações que 
ainda não foram expostas”. 

Para minimizar a transmissão à medida que os países reabrem, “seja reiniciando escolas, 
reabrindo mercados públicos ou retomando viagens internacionais, analisar quando e 
como fazemos isso é importante”, enfatizou a diretora da OPAS. 

“Os países devem garantir que tenham equipe, ferramentas e recursos para monitorar e 
conter o vírus. Devem estar preparados para realizar testes, conduzir rastreamento de 
contatos, isolar e colocar em quarentena, bem como garantir que haja leitos hospitalares 
suficientes para cuidar de pacientes que desenvolvem sintomas graves”. 

“Em locais fechados, precisamos garantir ventilação adequada e limitar o contato próximo 
uns com os outros. Também devemos continuar a manter distância ao ar livre”, orientou 
Etienne. 

Segundo a diretora da OPAS, os indivíduos devem ser responsáveis e manter uma 
distância segura das outras pessoas, uma medida comprovada para limitar a propagação 
da COVID-19 e “os espaços públicos também devem ser adaptados para reduzir a 
transmissão. Medidas simples, mas importantes, como oferecer estações de lavagem ou 
higienização das mãos e alterar o desenho e horários para permitir o distanciamento 
social e limitar o número de pessoas no mesmo espaço ao mesmo tempo, devem ser a 
norma por enquanto”. 

Com relação a viagens, confiar em testes de laboratório para viajantes “é caro, difícil de 
implementar e de impacto limitado no controle da propagação internacional do vírus. 



Devemos garantir que os indivíduos que estão doentes ou suspeitam estar com a COVID-
19, assim como seus contatos, sejam rapidamente identificados e isolados para minimizar 
as chances de contaminação de outras pessoas, antes de mais nada, antes da partida, bem 
como após a chegada”. 

Observando que alguns países estão se preparando para as eleições em breve, Etienne 
disse que um planejamento cuidadoso é necessário para evitar a propagação, evitando 
grandes aglomerações e oferecendo opções alternativas, como votar por correio ou 
digitalmente. “Os governos devem liderar os esforços nacionais para garantir que as 
medidas de saúde pública estejam em vigor para o voto pessoal e que os cidadãos estejam 
cientes de como manter sua segurança e a de outros nas urnas”, finalizou. 

FONTE:https://nacoesunidas.org/inumeras-pessoas-ainda-nao-expostas-a-covid-19-permanecem-
vulneraveis-nas-
americas/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+ONUBr+%28ONU+Br
asil%29 

 

 

Bangladesh: riscos compostos de COVID-19 e inundações 
levando mais pessoas à pobreza 

 

Por Subinoy Dutta e Kiron Reddy 

Durante o mês de agosto, o Mercy Corps se reuniu virtualmente com os membros do 
Comitê de Gestão de Desastres da União em Bangladesh para aprender sobre os 
desafios que as comunidades enfrentam contra o desemprego e o Coronavírus enquanto 
inundadas pelas enchentes.  

Bangladesh foi devastado por uma das piores e mais duradouras enchentes dos últimos 
anos, com um terço do país submerso. Para colocar isso em perspectiva, as áreas 
inundadas são maiores do que toda a Holanda. As autoridades relataram mais de quatro 
milhões de pessoas afetadas e um milhão de casas inundadas. Os casos de COVID-19 ainda 
estão aumentando, levando a desafios de saúde e socioeconômicos. Concern Worldwide, 
Mercy Corps e Practical Action, membros da Zurich Flood Resilience Alliance em 
Bangladesh, têm trabalhado com comunidades vulneráveis a inundações para lidar com os 
riscos compostos de COVID-19 e inundações. 



I nitial pesquisa e análise em Abril e Maio  conduzida por meio de pesquisas de 15 Comitês 
de Gestão de Desastres da União (UDMC) nos três distritos de Faridpur, Lalmonirhat e 
Gaibandha, deixou claro que a estação das monções terá impacto sobre as comunidades 
mais severamente este ano pela composição inundações anuais com os riscos 
socioeconômicos e para a saúde decorrentes da crise do COVID-19. Os UDMCs relataram 
que 72% da população está desempregada devido a restrições de movimento e 
fechamentos de locais de trabalho. Além disso, todos os UDMCs relataram desafios no 
acesso a itens básicos como alimentos, isso em uma população onde um em cada três vive 
na pobreza e metade da população é identificada como em insegurança alimentar.  

Desde a publicação de nosso relatório, uma das piores enchentes da história recente 
devastou essas comunidades. Para saber mais sobre a situação atual nas comunidades 
afetadas pelas enchentes, a Mercy Corps conduziu sessões remotas online com 29 
membros de 15 UDMCs entre 10 e 18 de agosto. As sessões  destacaram necessidades 
alarmantes e desafios de grupos vulneráveis para lidar com COVID-19 e inundações. 

Falta de espaço elevado seguro e risco de transmissão COVID-19 

Inundações severas e frequentes nos últimos dois meses deixaram pessoas sob um 
“bloqueio de água” com casas, escolas, templos e mesquitas inundadas. Os UDMCs 
relatam que a intensidade das inundações recentes foi “três vezes mais” do que nas 
temporadas de monções anteriores. Com a maioria das estradas submersas e falta de 
disponibilidade e acessibilidade financeira para barcos, as pessoas não têm meios de 
transporte.  

O espaço elevado limitado disponível está extremamente lotado de pessoas em busca de 
segurança contra enchentes. Na verdade, a falta de terras não afetadas pelas enchentes 
forçou as famílias a viver em barcos, tendo acesso apenas a terrenos mais altos para 
cozinhar antes de voltar para seus barcos para comer e dormir. Em tais circunstâncias, o 
acesso a instalações para lavagem das mãos e sabão é freqüentemente inexistente. Com 
dois dos sindicatos relatando casos de COVID-19, mitigar o risco de transmissão e prevenir 
um surto é um desafio preocupante. 

Fechamento de instalações de saúde e falta de acesso a cuidados de saúde 

Instalações de saúde e clínicas comunitárias estão fechadas devido às enchentes 
contínuas. Mulheres grávidas, idosos e pessoas com doenças existentes não têm acesso a 
cuidados de saúde. Os membros da comunidade relatam que as doenças transmitidas pela 
água, como diarreia, estão aumentando devido às enchentes. Com hospitais e clínicas 
fechadas, o acesso aos medicamentos também é muito limitado. O fechamento de 
instalações de saúde essenciais significa que as pessoas enfrentarão dificuldades para 
receber os testes e cuidados necessários para suspeitas de infecções por COVID-19. 

Piorando as condições de subsistência e desafios à segurança alimentar 



O impacto socioeconômico da COVID-19 está piorando devido às enchentes e levando as 
pessoas à pobreza. Alguns UDMCs estão começando a observar casos de fome. A maioria 
da população ficou desempregada devido à pandemia, com grupos vulneráveis, como 
trabalhadores que recebem por dia, particularmente afetados. As inundações recentes 
deixaram as terras agrícolas submersas e a maioria das colheitas foi danificada. As pessoas 
não conseguem atender às necessidades básicas, como acesso a alimentos e água potável, 
devido à perda de renda. Apoio de emergência, como alimentos, água, remédios e 
insumos e equipamentos agrícolas, é urgentemente necessário. 

Foram observados mecanismos de enfrentamento alarmantes. As inundações 
prolongadas obrigaram as pessoas a vender bens valiosos, como gado doméstico, a um 
preço mínimo, uma vez que não conseguem evacuá-los para áreas mais altas devido ao 
espaço limitado. Em alguns casos, eles só podem receber um décimo do preço normal.  

As populações mais vulneráveis não têm acesso a recursos financeiros, como empréstimos 
para se recuperar, porque não têm uma fonte de renda confiável. O desemprego, a 
segurança alimentar e os impactos sobre os meios de subsistência, agravados pelas 
enchentes, provavelmente levarão muitas pessoas a um ciclo de pobreza e terão 
implicações de longo prazo para as comunidades. 

Boas práticas de resiliência da comunidade  

Apesar das circunstâncias extremamente difíceis, os UDMCs e os membros da 
comunidade têm trabalhado de forma proativa para apoiar grupos vulneráveis por meio 
de atividades como distribuição de alimentos e fornecimento de máscaras.  

Os UDMCs também tomaram iniciativas a partir de suas despesas pessoais para 
transportar pessoas que precisam de apoio médico, como idosos, mulheres grávidas e 
crianças, para as unidades de saúde de barco. Em outro caso, os UDMCs organizaram uma 
equipe médica de dois médicos e seis assistentes de saúde com a ajuda do complexo de 
saúde Upazlia e da Concern Worldwide para fornecer apoio a nove comunidades 
localizadas em áreas ribeirinhas remotas mais afetadas pelas enchentes em Sundargonj 
Upazila.  

Necessidade urgente de ativação total dos sistemas de preparação para desastres  

UDMCs totalmente funcionais e ativos são extremamente importantes para as 
comunidades se prepararem e responderem a desastres, incluindo inundações. Como a 
maioria dos 15 UDMCs não está totalmente ativa, sistemas e habilidades para responder a 
enchentes, como planejamento de contingência, listas de voluntários, primeiros socorros, 
avaliações de necessidades e busca e resgate, não estão disponíveis durante um desastre.  

Nos sindicatos que participaram das discussões, os UDMCs são hoje grandes, compostos 
por cerca de 20 membros, sendo a maioria de diferentes departamentos e agências 



governamentais. As atividades do UDMC tendem a perder a prioridade, pois os membros 
priorizam seu trabalho diário, enquanto a participação e o envolvimento do UDMC são 
voluntários.  

Alguns membros do UDMC com quem conversamos sugerem que o comitê deve incluir 
mais membros da comunidade que terão incentivos mais fortes para conduzir atividades 
de redução de risco de desastres e reduzir o número de membros à metade para que as 
reuniões sejam mais fáceis de coordenar. Um ambiente inclusivo onde as mulheres são 
representadas e podem se envolver também é extremamente importante para refletir as 
diversas necessidades e perspectivas.  

Além disso, descobrimos que os membros do UDMC não têm clareza sobre como acessar 
fundos ou recursos para realizar atividades e dependem do presidente ou secretário para 
obter informações e oportunidades de escritórios em nível de distrito. Os governos 
distritais / subnacionais precisam apoiar os UDMCs para que possam participar dos 
processos orçamentários e ter acesso a fundos para conduzir as atividades necessárias e 
desenvolver habilidades. 

Os sistemas de governança comunitária e local são os primeiros a responder em qualquer 
desastre. Eles também são os que melhor conhecem sua comunidade. A Zurich Flood 
Resilience Alliance em Bangladesh continuará a apoiar comunidades e UDMCs por meio 
de capacitação em governança, orçamento e implementação para que desastres não se 
tornem emergências humanitárias. 

Seja parte da solução 

O webinar que estamos coordenando na quarta-feira, 9 de setembro, é uma oportunidade 
de se juntar a nós para discutir os desafios enfrentados pelas pessoas em Bangladesh 
atingidas pelos efeitos da pandemia do Coronavirus e inundações, e começar a preparar 
um caminho para atender às suas necessidades.   

FONTE:https://floodresilience.net/blogs/compound-risks-of-covid-19-and-floods-driving-more-people-
into-poverty-in-bangladesh 

 
Trabalhadores de saneamento deixados expostos ao 
COVID-19 

Por Rebecca Root // 03 de setembro de 2020 
ALICANTE, Espanha - Muitos trabalhadores de saneamento e gestão de resíduos estão 
trabalhando durante a  pandemia COVID-19 como trabalhadores essenciais, mas não têm 



acesso a instalações para lavagem das mãos e equipamento de proteção individual, dizem 
organizações de ajuda. 

Um relatório  da WaterAid , baseado em entrevistas com trabalhadores de saneamento 
nos países do sul da Ásia de Bangladesh, Índia, Nepal e Paquistão, descobriu que 40% 
relataram a falta de estações de lavagem das mãos e disse que a lavagem das mãos não 
era consistentemente realizada no vezes mais relevantes para a prevenção COVID-19. 

Trabalhadores de saneamento em países de renda baixa e média geralmente carecem de 
equipamentos de segurança, direitos trabalhistas e proteção social. 

Rahima, uma trabalhadora do lixo cujo nome foi mudado para proteger sua identidade, é 
uma das muitas em Khulna, Bangladesh, que esvazia fossas sépticas e latrinas e faz a 
manutenção dos esgotos. “Eu e outros trabalhadores do saneamento somos a razão pela 
qual as pessoas podem viver em casa durante o bloqueio sem se preocupar com a 
eliminação do lixo”, disse ela em um comunicado. Oito em cada 10 trabalhadores em 
Bangladesh disseram que seu trabalho os coloca em alto risco de contrair o coronavírus. 

No Nepal, um terço dos trabalhadores disse não ter recebido nenhum EPI de seus 
empregadores e, nos contextos em que foi fornecido, raramente era suficiente. 

Embora os direitos dos trabalhadores do saneamento tenham sido ignorados  por muito 
tempo em alguns países, o COVID-19 colocou sua saúde e segurança ainda mais em risco. 

“Os trabalhadores de saneamento têm muito pouca escolha a não ser continuar 
trabalhando durante esta pandemia, mas o fazem com pouca recompensa e muitas vezes 
sem nenhuma das medidas de proteção de que precisam para mantê-los seguros e 
saudáveis”, disse Vanita Suneja, gerente regional de defesa da WaterAid. 

A falta de proteção para varredores, limpadores de latrinas e limpadores de hospitais 
também pode aumentar a disseminação do vírus. Em Bangladesh, mais de 317.000  casos 
de COVID-19 foram relatados desde o início da pandemia. Esse número chega a mais de 
3,8 milhões na Índia, enquanto o Nepal tem mais de 41.000 casos. 

No entanto, esse não é um problema apenas no sul da Ásia. Valbett Adera, gerente de 
projeto da Sanergy  - uma empresa social com foco em saneamento que opera na África - 
disse que está vendo a mesma falta de EPI nos assentamentos informais de Nairóbi. “Uma 
das coisas que eles [trabalhadores do saneamento] são obrigados a usar durante o 
trabalho são coberturas faciais, mas se não tiverem, estão mais expostos ao COVID”, disse 
Adera, acrescentando que devem receber um suprimento consistente de botas , luvas e 
máscaras para além da pandemia. 



 
Sem esse equipamento, os trabalhadores estão expostos a infecções, doenças, ferimentos 
e até morte. Na Índia, um trabalhador de poço de inspeção  morreu a cada cinco dias 
entre 2017 e o final de 2018. 

“Os trabalhadores do saneamento têm muito pouca escolha a não ser continuar 
trabalhando durante esta pandemia.” 
- Vanita Suneja, gerente regional de defesa, WaterAid 
À medida que COVID-19 acrescenta à lista de riscos potenciais que enfrentam, a WaterAid 
pede uma ação imediata para cobrir os trabalhadores formais e informais, incluindo 
financiamento de emergência para apoiar sua segurança e o fornecimento de seguro 
saúde. 

Trabalhadores de saneamento em países de renda baixa e média, que muitas vezes são 
trabalhadores informais, têm poucos direitos trabalhistas e proteção social e enfrentam 
estigma social. “Estamos dando continuidade ao nosso trabalho com grande risco apenas 
para dar algum conforto ao público. Mas é muito lamentável que as pessoas não 
valorizem nosso sacrifício ”, disse Rahima. 

No ano passado, a Organização Internacional do Trabalho , a WaterAid, o Banco Mundial e 
a Organização Mundial da Saúde  pediram mais esforços  de todos os setores para 
melhorar as condições de trabalho e formalizar os direitos dos trabalhadores. 

“Somente com o reconhecimento e as proteções de trabalho adequados esses 
trabalhadores essenciais serão capazes de permanecer seguros enquanto desempenham 
algumas das funções mais importantes em nossa sociedade”, disse Suneja. 

A longo prazo, a WaterAid disse que a revisão dos planos urbanos, investimento, apoio da 
representação dos trabalhadores e envolvimento com as autoridades seriam necessários. 

FONTE:https://www.devex.com/news/sanitation-workers-left-exposed-to-covid-19-
97985?access_key=&utm_source=newsletter&utm_medium=newswire&utm_campaign=yourheadlines&utm_content=text&mkt_to
k=eyJpIjoiWTJJNFpHUmxPRFF4WVRSayIsInQiOiJqWDVXdjFaTlEwNmdPcHBzODdoK05ha0NPWFBPYU03TldjUXhxbkdPXC9XaUppbmsr
SGM5RXZtcHBXTXl4c1dsbjFUeGhzZ0xFZ2Q0WUpiczVUK2lUczFNQmtxbnVVblZcLzZXRUhrM2o5QnRaUzZvZFwvRFllOWVneWVWZWlF
MWdCMSJ9 

 

Integrando a adaptação baseada no ecossistema no 
currículo educacional: um guia de recursos 



O guia de referência foi elaborado para apoiar professores e educadores ambientais na 
incorporação dos principais aspectos da AbE no currículo de educação formal ou não 
formal. Promove a consciência do papel fundamental que os ecossistemas desempenham 
para que as comunidades se adaptem às mudanças climáticas. Este guia foi elaborado 
para permitir que educadores em diferentes níveis de ensino (primário, secundário, 
universitário) de diversas áreas disciplinares introduzam a AbE em todo o 
currículo. Abrange orientações gerais sobre como determinar o foco do currículo; notas 
orientadoras sobre diferentes aspectos e etapas para a concepção de um currículo, 
refletindo os princípios da AbE; e cinco módulos de educação em tópicos selecionados 
para facilitar a integração da AbE nas disciplinas de educação. 

FONTE:http://www.ebasouth.org/sites/default/files/attachments/Integrating%20Ecosystem-
based%20Adaptation%20in%20Education%20Curriculm%20Resource%20Guide_EbA%20South.pdf 

FONTE:https://www.preventionweb.net/files/13219_13190AIDCORegionalTrainingManual1.pdf 

 

Relatório especial: catástrofes naturais 

Uma tempestade perfeita está se formando nos Estados Unidos. O país está avançando 
em direção ao pico das temporadas de incêndios florestais e furacões, mas a atenção do 
público está fixada em outro lugar. Os americanos devem estar preparados para eventos 
climáticos severos que continuarão a atingir os EUA até 2020. 

No Natural Catastrophe Report 2020, a  Insurance Business America  explora três dos 
principais perigos naturais que geram perdas nos Estados Unidos - incêndio florestal, 
furacão e enchente - com informações de especialistas da CoreLogic, Orchid Insurance e 
Munich Re. 

A publicação fornece percepções exclusivas dos líderes do país em seguro contra 
catástrofes e aprende mais sobre: 

 Técnicas de mitigação para eventos catastróficos 
 Avanços recentes em modelagem, prevenção de risco e tecnologia de sinistros 
 Como as partes interessadas podem trabalhar juntas para construir comunidades 

mais resilientes 

FONTE:https://cdn-res.keymedia.com/cms/files/us/003/0225_637333224604989345.pdf 

 



 

Metodologia de inundações de aqueduto 

Aqueduct Floods é uma plataforma online que mede os riscos de inundações ribeirinhas e 
costeiras sob as condições de linha de base atuais e projeções futuras em 2030, 2050 e 
2080. Além de fornecer mapas de perigo e avaliar os riscos, Aqueduct Floods permite que 
seus usuários realizem uma avaliação abrangente análise de custo-benefício para avaliar o 
valor das estratégias de proteção contra enchentes de diques. O Aqueduct Floods visa 
capacitar analistas e gerentes de risco de desastres com informações quantitativas sobre 
riscos de enchentes e custos de estratégia de adaptação e ajudar a informar políticas e 
tomadas de decisão de investimento. Esta nota técnica explica em detalhes a estrutura, 
metodologia e dados usados no desenvolvimento de Inundações de Aqueduto para ajudar 
os usuários a interpretar melhor as informações de risco apresentadas na ferramenta e 
entender a força e as limitações de nossos dados e metodologia. 

FONTE:https://files.wri.org/s3fs-public/aqueduct-floods-methodology.pdf 

 

Gestão de risco de inundação na Inglaterra 

Parte de uma revisão abrangente da gestão de risco de inundação em economias 
maduras, este relatório analisa o sistema na Inglaterra, onde a aceitação de seguros é alta 
e as mudanças climáticas são levadas em consideração. Ele descobre que o sistema atual 
está em transição, com o foco mudando para a resiliência a inundações; no entanto, o 
progresso é lento e mais precisa ser feito para incentivar a redução de risco e evitar a 
dependência excessiva da proteção estrutural e da disponibilidade futura de seguro. 

FONTE:https://www.genevaassociation.org/sites/default/files/flood-risk-management-england.pdf 

 

Eventos extremos de precipitação sempre ocorreram, mas 
eles estão mudando? 

Por Francis Zwiers, Ronald Stewart 



Eventos climáticos extremos que causam grandes danos são um fato do clima canadense, 
e este ano não é exceção. 

Em 13 de junho, uma gigantesca tempestade de granizo atingiu Calgary com danos 
superiores a US $ 1 bilhão , a tempestade de granizo mais cara da história canadense. No 
início de julho, o leste do Canadá foi submetido tanto ao calor extremo 
persistente quanto à alta umidade e grandes inundações . 

À medida que lidamos com esses eventos, invariavelmente surgem questões sobre o 
papel que as mudanças climáticas podem ter desempenhado. Um determinado extremo 
piorou devido à mudança do clima? Como esses extremos mudarão no futuro? 

Ciclo da água acelerando 

Muitas dessas questões estão ligadas ao ciclo hidrológico - a evaporação da água da 
superfície da Terra e sua vegetação, o transporte do vapor d'água na atmosfera de um 
lugar para outro e o retorno final da água à superfície como precipitação. 

O ciclo da água acelera quando o clima esquenta. Uma atmosfera mais quente retém mais 
vapor de água, criando o potencial para eventos de precipitação mais intensos. A 
evidência de que a atividade humana aqueceu o clima global no século passado é 
incontestável. Os dados de satélite disponíveis desde 1988 indicam que a atmosfera está 
úmida e que isso se deve principalmente ao aquecimento do clima induzido pelo homem . 

Eventos extremos individuais são, entretanto, influenciados por muitos outros 
fatores. Uma tempestade pode deixar para trás umidade na superfície que pode evaporar 
novamente e fortalecer eventos subsequentes. 

A colisão entre uma frente fria e uma brisa do lago pode levar a fortes precipitações. Um 
congelamento retardado do lago durante um inverno quente pode aumentar a queda de 
neve com efeito de lago. Ou uma seca poderia limitar a evapotranspiração local - 
evaporação da superfície da terra e transpiração das plantas - eliminando a chuva que 
vem da reciclagem de umidade local e intensificando ainda mais as condições quentes e 
secas. 

Chuva pesada 

Muitos estudos examinaram as mudanças relacionadas à precipitação, geralmente 
focando em condições médias ao invés de extremos . Isso é compreensível porque 
eventos individuais, como um tornado ou tempestade de granizo, são complexos, e 
observações esparsas do solo e técnicas em evolução significam que ainda não há 
registros de longo prazo que permitam aos cientistas estimar tendências de maneira 
confiável. 



Em contraste, numerosos registros de chuva começando na década de 1950 ou antes 
existem em todo o mundo. As análises estatísticas dos dados desses pluviômetros 
confirmam que os extremos pluviométricos têm se tornado mais intensos em nível 
global e continental , de acordo com modelos climáticos . 

Há amplos indícios de que essas mudanças nos extremos das chuvas se devem à influência 
humana sobre o clima em escalas global e continental . Eventos extremos de chuva de um 
dia que ocorriam uma vez a cada 20 anos no passado agora estão ocorrendo uma vez a 
cada 15 anos . 

Mesmo assim, os cientistas ainda lutam para dizer com segurança que um determinado 
evento de chuva extrema é resultado da mudança climática. Isso ocorre porque há 
naturalmente uma grande variação na precipitação em um lugar, e o sinal da mudança 
climática pode ficar oculto no ruído natural. 

Extremos futuros 

Nem todos os lugares viram extremos de chuva de um dia ficarem mais intensos nas 
últimas décadas, mas isso não significa que não acontecerá no futuro. A ciência indica, 
com considerável confiança, que à medida que o clima continua a aquecer, os extremos 
de precipitação se tornarão substancialmente mais intensos nas latitudes médias e áreas 
terrestres do norte , incluindo o Canadá. 

Embora os detalhes sejam incertos, fortes nevascas, chuva congelante e granizo mudarão 
com o aquecimento contínuo . Por exemplo, um estudo recente sugere que o 
granizo pode se tornar mais provável em Alberta em meados do século, mas menos 
provável em algumas outras partes do Canadá. 

Não há dúvida de que as emissões de gases de efeito estufa induzidas pelo homem 
mudaram o clima. No entanto, a impressão humana muitas vezes é difícil de ver em 
observações meteorológicas locais. Apesar da falta de evidências diretas “em seu quintal”, 
devemos nos preparar para um futuro em que muitos extremos relacionados à 
precipitação se tornarão mais intensos.  

FONTE:https://theconversation.com/extreme-precipitation-events-have-always-occurred-but-are-they-
changing-144535 

 

Uma estrutura baseada em dados para abordar questões 
de gênero na gestão de riscos de enchentes: projeto de 



apoio à gestão de riscos de enchentes para a cidade de 
Buenos Aires, Argentina 

Este estudo contribui para a literatura mais ampla que demonstra o impacto devastador 
das enchentes sobre os pobres, especialmente as mulheres, tornando muito difícil sair da 
pobreza. A pesquisa sobre os impactos das enchentes em comunidades de baixa renda em 
Buenos Aires descobriu que a maioria das primeiras respostas às enchentes são mulheres 
e são elas que assumem papéis de liderança em situações de alto risco, apesar das graves 
lacunas de gênero na educação e nas oportunidades econômicas que enfrentam. Eles 
também são afetados de maneira diferente e mais adversa do que seus pares do sexo 
masculino, sendo os principais responsáveis pela restauração da moradia e do sustento de 
suas famílias após a enchente, e pelas tarefas domésticas e pelos deveres de cuidar de 
crianças e idosos. Os resultados desta análise podem ajudar os tomadores de decisão a 
projetar abordagens inclusivas de gênero para a gestão de risco de enchentes, promover e 
empoderar as mulheres como agentes positivos de mudança. A análise das disparidades 
de gênero é essencial para evitar que as desigualdades existentes sejam mantidas ou 
acentuadas como parte do processo de recuperação.  

FONTE:http://documents1.worldbank.org/curated/en/832131597306007002/pdf/Flood-Risk-
Management-Support-Project-for-the-City-of-Buenos-Aires-Argentina.pdf 

 

Eficácia do sistema de alerta antecipado de enchentes para 
reduzir perdas econômicas em quatro comunidades 

Bangladesh é classificado como um dos países mais propensos a desastres do mundo e as 
enchentes são um desastre recorrente que afeta o país quase todos os anos. A 
intensidade dos danos causados pelas enchentes aumentou em muitas partes de 
Bangladesh, especialmente na parte norte, nos últimos anos devido às mudanças 
climáticas e outros fenômenos desastrosos. O país enfrentou duas mega inundações em 
2017 e 2019, que causaram enormes danos às comunidades afetadas. Um total de 7 
milhões de pessoas em Bangladesh foram afetadas pelas enchentes em 2019 e o número 
de pessoas afetadas pelas enchentes em 2017 foi de cerca de 6 milhões. Considerando a 
vulnerabilidade a enchentes, as Sociedades do Crescente Vermelho de Bangladesh 
(BDRCS) estão implementando programas de resiliência com base na comunidade para 
aumentar a capacidade das pessoas vulneráveis a enchentes de lidar com enchentes e 
outros desastres de pequena escala. O Programa Integrado de Resiliência a Inundações 
(IFRP), uma das intervenções do BDRCS, está sendo implementado em quatro 
comunidades dos Distritos de Nilphamari e Lalmonirhat, apoiados pelo Ministério das 



Relações Exteriores (MoFA), República da Coreia (RoK) e Agência de Cooperação 
Internacional da Coreia (KOICA) . O programa foi lançado em março de 2018 e será 
descontinuado em fevereiro de 2021. A Federação Internacional das Sociedades da Cruz 
Vermelha e do Crescente Vermelho (FICV) tem fornecido suporte técnico para 
implementar o programa. O objetivo do programa é fortalecer a resiliência da 
comunidade para uma resposta eficaz e eficiente a riscos múltiplos e fenômenos induzidos 
pelo clima das pessoas da comunidade-alvo. Os objetivos do programa são desenvolver a 
capacidade das comunidades para reduzir a perda de vidas e meios de subsistência em 
desastres recorrentes por meio de abordagens baseadas na comunidade. Identificar a 
vulnerabilidade e iniciar diferentes intervenções para as pessoas da comunidade ajuda-as 
a lidar com futuras situações de desastres e inundações. Para isso, o Sistema de Alerta 
Antecipado de Enchentes (FEWS) foi desenvolvido pelo BDRCS nas quatro comunidades 
sob o programa em colaboração com a Equipe de Resposta a Desastres da Comunidade 
(CORT), Comitê de Gestão de Desastres da Comunidade (CDMC), Equipe de Resposta a 
Desastres da Unidade (UDRT), Organizador da Comunidade (CO) e Upazila e Conselho 
Distrital de Desenvolvimento Hídrico. O FEWS foi introduzido como um passo necessário 
para minimizar a perda das pessoas da comunidade pelas inundações e seus meios de 
subsistência e propriedades. Identificar a vulnerabilidade e iniciar diferentes intervenções 
para as pessoas da comunidade ajuda-as a lidar com futuras situações de desastres e 
inundações. Para isso, o Sistema de Alerta Antecipado de Enchentes (FEWS) foi 
desenvolvido pelo BDRCS nas quatro comunidades sob o programa em colaboração com a 
Equipe de Resposta a Desastres da Comunidade (CORT), Comitê de Gestão de Desastres 
da Comunidade (CDMC), Equipe de Resposta a Desastres da Unidade (UDRT), Organizador 
da Comunidade (CO) e Upazila e Conselho Distrital de Desenvolvimento Hídrico. O FEWS 
foi introduzido como um passo necessário para minimizar a perda das pessoas da 
comunidade pelas inundações e seus meios de subsistência e propriedades. Identificar a 
vulnerabilidade e iniciar diferentes intervenções para as pessoas da comunidade ajuda-as 
a lidar com futuras situações de desastres e inundações. Para isso, o Sistema de Alerta 
Antecipado de Enchentes (FEWS) foi desenvolvido pelo BDRCS nas quatro comunidades 
sob o programa em colaboração com a Equipe de Resposta a Desastres da Comunidade 
(CORT), Comitê de Gestão de Desastres da Comunidade (CDMC), Equipe de Resposta a 
Desastres da Unidade (UDRT), Organizador da Comunidade (CO) e Upazila e Conselho 
Distrital de Desenvolvimento Hídrico. O FEWS foi introduzido como um passo necessário 
para minimizar a perda das pessoas da comunidade pelas inundações e seus meios de 
subsistência e propriedades. O Sistema de Alerta Antecipado de Enchentes (FEWS) foi 
desenvolvido pelo BDRCS nas quatro comunidades sob o programa em colaboração com a 
Equipe de Resposta a Desastres da Comunidade (CORT), Comitê de Gestão de Desastres 
da Comunidade (CDMC), Equipe de Resposta a Desastres da Unidade (UDRT), Organizador 
da Comunidade (CO) e Upazila e Conselho Distrital de Desenvolvimento Hídrico. O FEWS 
foi introduzido como um passo necessário para minimizar a perda das pessoas da 
comunidade pelas inundações e seus meios de subsistência e propriedades. O Sistema de 
Alerta Antecipado de Enchentes (FEWS) foi desenvolvido pelo BDRCS nas quatro 
comunidades sob o programa em colaboração com a Equipe de Resposta a Desastres da 
Comunidade (CORT), Comitê de Gestão de Desastres da Comunidade (CDMC), Equipe de 



Resposta a Desastres da Unidade (UDRT), Organizador da Comunidade (CO) e Upazila e 
Conselho Distrital de Desenvolvimento Hídrico. O FEWS foi introduzido como um passo 
necessário para minimizar a perda das pessoas da comunidade pelas inundações e seus 
meios de subsistência e propriedades. 

O estudo foi realizado para examinar a eficácia do sistema de alerta antecipado de 
enchentes desenvolvido no IFRP para reduzir a perda econômica durante a enchente em 
2019 nas quatro comunidades. O estudo incluiu os objetivos de avaliar a eficácia e os 
resultados da FEWS na redução dos impactos sobre os ativos e renda das pessoas da 
comunidade, medir a capacidade dos voluntários do CORT e do CDMC em disseminar as 
mensagens de alerta precoce e ajudar as comunidades a responder às enchentes. Além 
disso, o estudo acumulou algumas práticas e aprendizados importantes das pessoas da 
comunidade, voluntários do Crescente Vermelho e outras partes interessadas para reduzir 
a vulnerabilidade às inundações das quatro comunidades. O estudo foi feito para 
demonstrar que o sistema de alerta precoce de enchentes é exemplar e replicável em 
outras áreas propensas a enchentes, de modo que a perda de enchentes possa ser 
reduzida, e a resiliência da comunidade é alcançada no futuro. O estudo foi realizado após 
o período em que os moradores da comunidade acabaram de vivenciar os impactos das 
enchentes e se recuperaram da situação de enchentes. O estudo foi conduzido de forma 
colaborativa pelo BDRCS e IFRC com o apoio de duas Unidades. Foram utilizados métodos 
de pesquisa quantitativos e qualitativos. Duas pesquisas; uma pesquisa domiciliar e outra 
pesquisa em voluntários CORT foram conduzidas para o estudo. Além disso, alguns FGDs e 
Klls também foram realizados. uma pesquisa domiciliar e outra pesquisa em voluntários 
CORT foram conduzidas para o estudo. Além disso, alguns FGDs e Klls também foram 
realizados. uma pesquisa domiciliar e outra pesquisa em voluntários CORT foram 
conduzidas para o estudo. Além disso, alguns FGDs e Klls também foram realizados. 

Verificou-se que cerca de 78% dos domicílios das quatro comunidades foram inundados 
pela enchente em 2019. O estudo identificou que os voluntários do CORT receberam 
diferentes tipos de treinamento desde o início do programa que os tornou capazes de 
responder às enchentes e outros tipos de desastres. Os voluntários do CORT receberam 
treinamentos e orientações sobre primeiros socorros, busca e resgate, sensibilidade de 
gênero, simulação de simulação, plano de contingência, VCA e PASSA / construção de 
casas resilientes a enchentes, etc. Todos os voluntários do CORT receberam treinamentos 
sobre mecanismo de disseminação de alerta precoce de enchentes que os tornou 
eficientes em tomar medidas para as pessoas da comunidade antes e durante as 
enchentes. Além disso, alguns dos voluntários do CORT receberam treinamento sobre 
envolvimento e responsabilidade da comunidade, gestão de risco de desastres e 
construção de latrinas de resiliência a enchentes. Desde o início do programa, tentou-se 
aumentar a capacidade dos voluntários do CORT para que pudessem desempenhar um 
papel significativo para as pessoas da comunidade durante o período de enchentes e 
desastres. Cerca de 70% dos voluntários do CORT ajudaram mulheres, crianças e pessoas 
com deficiência a se preparar para a enchente em 2019. Durante a enchente, todos os 
voluntários do CORT de quatro comunidades trabalharam para sua própria 



comunidade. Durante a situação, cerca de 54% dos voluntários do CORT fizeram 
microfones para alertar as pessoas da comunidade. Eles também ajudaram mulheres 
grávidas, maternidades, idosos e pessoas com deficiência antes e durante as enchentes 
para que pudessem receber abrigo seguro e outros preparativos necessários. tentou-se 
aumentar a capacidade dos voluntários do CORT para que possam desempenhar um papel 
significativo para as pessoas da comunidade durante o período de enchentes e 
desastres. Cerca de 70% dos voluntários do CORT ajudaram mulheres, crianças e pessoas 
com deficiência a se preparar para a enchente em 2019. Durante a enchente, todos os 
voluntários do CORT de quatro comunidades trabalharam para sua própria 
comunidade. Durante a situação, cerca de 54% dos voluntários do CORT fizeram 
microfones para alertar as pessoas da comunidade. Eles também ajudaram mulheres 
grávidas, maternidades, idosos e pessoas com deficiência antes e durante as enchentes 
para que pudessem receber abrigo seguro e outros preparativos necessários. tentou-se 
aumentar a capacidade dos voluntários do CORT para que possam desempenhar um papel 
significativo para as pessoas da comunidade durante o período de enchentes e 
desastres. Cerca de 70% dos voluntários do CORT ajudaram mulheres, crianças e pessoas 
com deficiência a se preparar para a enchente em 2019. Durante a enchente, todos os 
voluntários do CORT de quatro comunidades trabalharam para sua própria 
comunidade. Durante a situação, cerca de 54% dos voluntários do CORT fizeram 
microfones para alertar as pessoas da comunidade. Eles também ajudaram mulheres 
grávidas, maternidades, idosos e pessoas com deficiência antes e durante as enchentes 
para que pudessem receber abrigo seguro e outros preparativos necessários. todos os 
voluntários do CORT de quatro comunidades trabalharam para sua própria 
comunidade. Durante a situação, cerca de 54% dos voluntários do CORT fizeram 
microfones para alertar as pessoas da comunidade. Eles também ajudaram mulheres 
grávidas, maternidades, idosos e pessoas com deficiência antes e durante as enchentes 
para que pudessem receber abrigo seguro e outros preparativos necessários. todos os 
voluntários do CORT de quatro comunidades trabalharam para sua própria 
comunidade. Durante a situação, cerca de 54% dos voluntários do CORT fizeram 
microfones para alertar as pessoas da comunidade. Eles também ajudaram mulheres 
grávidas, maternidades, idosos e pessoas com deficiência antes e durante as enchentes 
para que pudessem receber abrigo seguro e outros preparativos necessários. 

Cerca de 98% e 93% das pessoas da comunidade receberam mensagens de alerta precoce 
de enchentes de voluntários do CORT e do CDMC, respectivamente. Verificou-se que os 
esforços desenvolvidos pela FEWS e pelos voluntários do CORT e CDMC tiveram impactos 
significativos para reduzir a perda de inundações para os bens e vidas das pessoas da 
comunidade. Sendo frequentemente informados pelo CDMC e CORT, cerca de 83% das 
pessoas da comunidade foram capazes de mudar suas valiosas propriedades para locais 
mais seguros, o que os ajudou significativamente a reduzir a perda de enchentes. As 
pessoas da comunidade preservaram e trocaram bens como tecidos, arroz e alimentos 
antes da enchente. Cerca de 59% das famílias preservaram e transferiram dinheiro, 
enquanto 51% fizeram o mesmo trabalho para guardar documentos e papéis 
importantes. Cerca de 32% das famílias preservavam e deslocavam utensílios para 



cozinhar e gado doméstico em locais mais seguros antes da enchente. Além disso, eles 
deslocaram milho, palha seca / comida de gado doméstico, remédios, combustível para 
cozinhar, bicicleta, sementes, TV, motocicleta, automóvel e van em locais mais seguros 
antes da enchente dentro de suas próprias casas e outros locais onde a água da enchente 
não afetou . O estudo revelou que a perda média de famílias pela enchente em 2017 em 
quatro comunidades foi de BOT 41.705, que foi reduzido para BOT 14.327 durante a 
enchente em 2019 devido à contribuição do estabelecimento da FEWS e esforços dos 
voluntários do BDRCS e da equipe do IFRP. O estudo identificou que em todas as 
comunidades a perda não foi tão grande quanto a grande enchente anterior (2017). Cerca 
de 66% das perdas econômicas foram reduzidas como resultado da introdução da FEWS 
em quatro comunidades. carro e van em locais mais seguros antes da enchente dentro de 
suas próprias casas e outros locais onde a água da enchente não afetou. O estudo revelou 
que a perda média de famílias pela enchente em 2017 em quatro comunidades foi de BOT 
41.705, que foi reduzido para BOT 14.327 durante a enchente em 2019 devido à 
contribuição do estabelecimento da FEWS e esforços dos voluntários do BDRCS e da 
equipe do IFRP. O estudo identificou que em todas as comunidades a perda não foi tão 
grande quanto a grande enchente anterior (2017). Cerca de 66% das perdas econômicas 
foram reduzidas como resultado da introdução da FEWS em quatro comunidades. carro e 
van em locais mais seguros antes da enchente dentro de suas próprias casas e outros 
locais onde a água da enchente não afetou. O estudo revelou que a perda média de 
famílias pela enchente em 2017 em quatro comunidades foi de BOT 41.705, que foi 
reduzido para BOT 14.327 durante a enchente em 2019 devido à contribuição do 
estabelecimento da FEWS e esforços dos voluntários do BDRCS e da equipe do IFRP. O 
estudo identificou que em todas as comunidades a perda não foi tão grande quanto a 
grande enchente anterior (2017). Cerca de 66% das perdas econômicas foram reduzidas 
como resultado da introdução da FEWS em quatro comunidades. 327 durante a enchente 
em 2019 devido à contribuição do estabelecimento da FEWS e esforços dos voluntários do 
BDRCS e da equipe IFRP. O estudo identificou que em todas as comunidades a perda não 
foi tão grande quanto a grande enchente anterior (2017). Cerca de 66% das perdas 
econômicas foram reduzidas como resultado da introdução da FEWS em quatro 
comunidades. 327 durante a enchente em 2019 devido à contribuição do estabelecimento 
da FEWS e esforços dos voluntários do BDRCS e da equipe IFRP. O estudo identificou que 
em todas as comunidades a perda não foi tão grande quanto a grande enchente anterior 
(2017). Cerca de 66% das perdas econômicas foram reduzidas como resultado da 
introdução da FEWS em quatro comunidades. 

Verificou-se que 41% dos domicílios precisaram de 6 a 7 dias para se recuperar após a 
enchente em 2019. Apenas 30% dos domicílios voltaram à vida normal e às atividades de 
geração de renda em 1 a 3 dias. Além disso, uma parcela significativa das famílias precisou 
de 4 a 5 dias e de 8 a 14 dias para se recuperar da situação de inundação. Os voluntários 
do CORT mencionaram que sua reputação nas comunidades aumentou, pois eles 
contribuíram muito para as pessoas da comunidade durante a enchente em 2019. Agora, 
as pessoas nas comunidades os tratam especialmente como voluntários dedicados. As 
pessoas da comunidade agora pensam que os voluntários do CORT têm a habilidade para 



trabalhar durante as enchentes que eles receberam por meio de diferentes treinamentos, 
orientações e programas organizados pelo BDRCS. Esse tipo de reconhecimento também 
motivou os voluntários do CORT de quatro comunidades. Os voluntários do CORT 
informaram que desejam trabalhar da mesma forma para as pessoas da comunidade no 
futuro. Os voluntários do CORT continuarão seus esforços antes, durante e após o período 
das enchentes para alertar as pessoas da comunidade e reduzir o nível de perdas com as 
enchentes. 

Algumas recomendações significativas foram acumuladas a partir do estudo para que o 
FEWS possa se tornar mais eficaz e replicável no futuro nas áreas do programa para a 
construção de resiliência da comunidade. As recomendações sugeridas em algumas 
questões como a implementação do Plano de Contingência de forma eficaz, fornecendo 
mais apoios logísticos, garantindo uma resposta eficaz e melhor coordenação e mais rede 
de defesa em atividades futuras do programa. Por fim, o estudo revelou e concluiu que o 
sistema de alerta de enchentes é um mecanismo chave para garantir a resiliência da 
comunidade. 

O sistema deve ser introduzido nas áreas onde os programas de resiliência comunitária 
são implementados. Através da FEWS, as pessoas da comunidade estão mais conscientes 
de se prepararem antes das cheias, responder durante as cheias e recuperar o mais 
rapidamente possível após as cheias. Por meio do mecanismo, a perda econômica devido 
às enchentes pode ser reduzida, pois as pessoas da comunidade protegerão seus bens e 
os deslocarão para lugares mais seguros, obtendo informações sobre a hora 
certa. Portanto, a introdução e a replicação do sistema de alerta precoce são altamente 
recomendadas para as comunidades sujeitas a inundações em todo o mundo. 

FONTE:https://www.preventionweb.net/files/73615_finalreporteffectivenessoffewstored.pdf 

 

Exame de como a mídia social pode informar a gestão de 
voluntários durante um desastre de inundação 

Esta pesquisa examina as maneiras como a mídia social é usada para organizar e gerenciar 
voluntários durante uma enchente. Inundações são atualmente um dos principais riscos 
destacados no Registro Nacional de Riscos do Reino Unido e as formas de ajudar as 
pessoas afetadas precisam ser mais exploradas. 

A mídia social é uma ferramenta valiosa na gestão de desastres, pois permite que as 
informações sejam transmitidas de forma rápida e eficaz ao seu público-alvo. Por meio de 
entrevistas semiestruturadas com pessoas que passaram por um desastre de inundação 
ou trabalharam durante uma recuperação de inundação, examinamos o papel potencial 



das mídias sociais, bem como da mídia tradicional, antes, durante e em resposta a uma 
inundação. As entrevistas mostraram que o uso da mídia social durante uma enchente 
economizou tempo e atingiu um público maior do que os meios de comunicação 
tradicionais (ou seja, e-mail, telefone). A mídia social foi relatada como particularmente 
útil para facilitar o recrutamento e gerenciamento de voluntários e para reunir o 
equipamento necessário durante a fase de recuperação de um desastre de inundação. 

Nossos resultados demonstram que a mídia social pode desempenhar um papel crucial na 
facilitação da organização e gestão eficazes de voluntários durante desastres de 
inundação. 

FONTE:https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/jfr3.12665 

 

Risco de inundação e avaliação costeira do rio Tocumen: 
priorização de infraestrutura híbrida para redução do risco 
de inundação urbana na cidade do Panamá 

Este estudo foi realizado como parte da iniciativa mais ampla do programa de 
recuperação e resiliência da orla da Cidade do Panamá do Banco Mundial. O estudo visa 
apoiar a Cidade do Panamá na materialização das visões da iniciativa SEA (Sistema 
Costeiro de Espaços Abertos) do município do Panamá, neste caso para a bacia do 
Tocumen e seu litoral. O projeto visa apoiar ainda mais os esforços para integrar a 
implementação de soluções baseadas na natureza (NBS), em linha com publicações como 
a implementação de proteção contra inundações baseada na natureza: princípios e 
orientações de implementação. O objetivo geral deste estudo foi avaliar o perigo e o risco 
de inundação na bacia do Tocumen, considerando os riscos atuais e futuros, e avaliar o 
potencial de soluções naturais, como manguezais e vegetação ribeirinha, e soluções 
híbridas 

FONTE;http://documents1.worldbank.org/curated/en/356551599717350544/pdf/Flood-Risk-and-
Coastal-Assessment-of-the-Tocumen-River-Prioritization-of-Hybrid-Infrastructure-for-Urban-Flood-Risk-
Reduction-in-Panama-City.pdf 

 

 



Gestão de risco de inundações na África 

Com base no número de pessoas afetadas, nos últimos 30 anos, inundações e secas são os 
dois perigos naturais que têm os maiores impactos humanitários na África (Lumbroso, 
Brown, & Ranger,  2016 ). No entanto, na última década, em toda a África, as enchentes 
superaram as secas em termos do número de pessoas que afetaram. 

Esta edição especial do  Journal of Flood Risk Management  on Africa reúne os oito artigos 
que foram publicados nos últimos 12 anos, que se concentram explicitamente nos 
aspectos do risco de inundações na África. 

As inundações urbanas são uma questão urgente no continente e que, em muitos países 
africanos, requer uma mudança transformadora, que será difícil de concretizar face a um 
clima em mudança. 

A maioria das cidades e centros urbanos na África são agora considerados pontos críticos 
de risco de desastres de inundação (Baker,  2012 ). A urbanização não planejada na África 
e o aumento associado de pessoas vivendo em várzeas levaram a um aumento no número 
de fatalidades relacionadas a enchentes em cidades africanas (Di Baldassarre et 
al.,  2010 ). 

FONTE:https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/jfr3.12612 
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Nota de conceito - Dia Internacional para a Redução do 
Risco de Desastres 2020 

A Assembleia Geral das Nações Unidas designou 13 de outubro como o Dia Internacional 
para a Redução do Risco de Desastres para promover uma cultura global de redução do 
risco de desastres. É uma oportunidade de reconhecer o progresso que está sendo feito 
em direção à redução do risco de desastres e perdas de vidas, meios de subsistência e 
saúde, de acordo com a Estrutura Sendai para Redução do Risco de Desastres 2015-2030 
adotada na Terceira Conferência Mundial das Nações Unidas sobre Redução do Risco de 
Desastres no Japão em março 2015. A Estrutura Sendai tem sete metas estratégicas e 38 
indicadores para medir o progresso na redução do risco de desastres e perdas. Esses 
indicadores alinham a implementação da Estrutura de Sendai com a implementação dos 
ODS e do Acordo de Paris sobre mudanças climáticas.  

FONTE:https://www.preventionweb.net/publications/view/73197?&a=email&utm_source=pw_email 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



INFORMAÇÕES 

        PROMOTOR BRASIL 

          http://www.unisdr.org/campaign/resilientcities/Home/viewalladvocates#page-3 

          CAMPINAS RESILIENTE -  OBSERVATÓRIO 

          https://resiliente.campinas.sp.gov.br/observatorio 

          REDE DE CIDADES RESILIENTES DE LINGUA PORTUGUESA 

          http://www.cidadesresilientes.net/ 

         PREVENTIONWEB 

        http://www.preventionweb.net/english/ 

         SECRETARIA NACIONAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 

         http://www.mi.gov.br/web/guest/cidades-resilientes 

                    

 

 

 


