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Explicando eventos extremos de 2016 sob uma 

perspectiva climática 

Esta sexta edição de explicação de eventos extremos do ano anterior (2016) de uma 

perspectiva climática é o primeiro desses relatórios a descobrir que alguns eventos 

extremos não eram possíveis em um clima pré-industrial. Os cientistas da atribuição do 

clima têm predito que, eventualmente, a influência das mudanças climáticas causadas 

pelo homem se tornaria suficientemente forte para empurrar eventos além dos limites 

da variabilidade natural por si só. Também foi previsto que primeiro observemos esse 

fenômeno para eventos de calor onde a influência da mudança climática é mais 

pronunciada. Análise retrospectiva adicional revelará se, de fato, estes são os 

primeiros eventos de seu tipo ou foram simplesmente alguns dos primeiros a serem 

descobertos. 

No ano passado, os editores enfatizaram a necessidade de trabalhos adicionais na área 

de "impactos atribuição" que investigam se a influência da mudança climática no 

evento extremo pode ser diretamente vinculada a uma mudança no risco de impactos 

socioeconômicos ou ambientais. Vários trabalhos no relatório deste ano abordam esse 

desafio, incluindo o branqueamento da Grande Barreira de Corais, recursos marinhos 

vivos no Pacífico e a produtividade do ecossistema na Península Ibérica. Este é um 

aumento em relação ao número de documentos de atribuição de impacto do que no 

passado, e esperamos que um sinal de que a pesquisa nesta área continuará a 

expandir-se no futuro. 

Como nos últimos anos, os artigos submetidos a este relatório são selecionados antes 

de conhecer os resultados finais de se as mudanças climáticas causadas pelo homem 

influenciaram o evento. Os editores têm e continuarão a apoiar a publicação de artigos 

que não desempenham nenhum papel nas mudanças climáticas provocadas pelo 

homem devido ao seu valor científico, tanto na avaliação de metodologias de 



atribuição quanto na melhoria da nossa compreensão de como a mudança climática é, 

e não está, afetando extremos. Neste relatório, vinte e um dos vinte e sete artigos 

nesta edição identificaram as mudanças climáticas como um motor significativo de um 

evento, enquanto seis não. Dos 131 artigos agora examinados neste relatório nos 

últimos seis anos, cerca de 65% identificaram um papel para a mudança climática, 
enquanto que cerca de 35% não encontraram um efeito apreciável. 

FONTE:http://www.ametsoc.net/eee/2016/2016_bams_eee_low_res.pdf 

 

Onde as pessoas e suas terras são mais seguras: um 

compêndio de boas práticas em redução de risco de 

desastres 

Esta publicação apresenta importantes vínculos entre o Gerenciamento Sustentável 
da Terra (SLM) e RRD para reduzir os desastres presentes e futuros, preservando e 

restaurando os recursos naturais que garantem os meios de subsistência. Ele também 

fornece informações valiosas sobre as melhores práticas em todo o mundo. 

Esta publicação serve como uma ferramenta para as partes interessadas - sejam eles 

planejadores, conselheiros, agentes de extensão ou consultores de desenvolvimento - 

de diferentes setores (seja RRD, água e saneamento, segurança alimentar ou 
agricultura) para incluir boas práticas de RRD no planejamento, projeto e 

implementação de projetos de desenvolvimento e humanitários. 

O objetivo do compêndio é, portanto, contribuir para a ampliação e ampliação de 

práticas comprovadas baseadas em terra / terra na RRD, compartilhando e 

incorporando conhecimentos e experiências existentes e emergentes. A Parte 1 

apresenta desastres e desenvolvimento (Capítulo 1.1) e, em seguida, conceitos-chave 

existentes em RRD (Capítulo 1.2) que são relevantes para a compreensão de sinergias 

com SLM (Capítulo 1.3). Ele também analisa os recentes desenvolvimentos de políticas 

internacionais relevantes para DRR e SLM (Capítulo 1.4). Além disso, propõe um 

sistema de classificação simples, que organiza boas práticas de RRD em diferentes 

grupos e uma análise e avaliação das práticas (Capítulo 2), das quais uma seleção é 

apresentada posteriormente na Parte 2. A Parte 1 termina com conclusões e pontos 

políticos (Capítulo 3). 

FONTE:http://drrplatform.org/images/DocPub/2017_WOCAT-RR_Where_people_and_their_land_are_safer.pdf 

 



 

Entre 22 países, Brasil lidera concentração de riqueza 
nas mãos do 1% mais rico 
 

Entre 22 países analisados, o Brasil lidera a concentração de riqueza nas mãos do 1% 

mais rico da população, segundo relatório “Panorama Social da América Latina 2017“, 

divulgado na quarta-feira (20) pela Comissão Econômica para a América Latina e o 

Caribe (CEPAL). 

A CEPAL citou no relatório dados da rede internacional de pesquisadores World 

Wealth and Income Database, que reúne informações tributárias para estimar a 

desigualdade de renda nos países. 

Segundo informações da rede de pesquisadores, o 1% mais rico da população 

brasileira concentra 27,8% da renda total do país, apontam dados de 2015. 

Depois do Brasil, os países que mais concentram renda nas mãos do 1% mais rico são 

Colômbia, Estados Unidos, Argentina e Uruguai. O estudo cita tanto a média simples 

do período de 1990 a 2015 quanto números do último ano com dados disponíveis. 

Na Colômbia, o 1% mais rico concentra 20,4% da renda do país, apontam dados de 

2010, últimos disponíveis. Nos EUA, o topo da pirâmide concentra 20,2% da renda 

total, segundo dados de 2014, e na Argentina, 16,7%, apontam dados de 2004. No 

Uruguai, o 1% mais rico concentra 14%, de acordo com informações de 2012. 

No outro lado do gráfico, os três países que menos concentram renda entre o 1% mais 

rico são Holanda (6,3%), Dinamarca (6.4%), Finlândia (7,4%). 

Com exceção dos EUA, os dados mostram que a participação do 1% mais rico na renda 

total tende a ser maior nos países latino-americanos que nos países desenvolvidos de 

diferentes regiões do mundo, segundo a CEPAL. O organismo internacional lembra que 

isso se verifica tanto ao considerar a média simples de toda a série como a medição do 

último ano analisado. 

O estudo lembra que as estimativas de desigualdade feitas com base em dados 

tributários ou contas nacionais são muito maiores do que aquelas elaboradas a partir 

de pesquisas domiciliares. 

“As medições da desigualdade na distribuição de renda baseadas exclusivamente em 

dados das pesquisas domiciliares subestimam a magnitude do fenômeno” na região, 

disse a CEPAL no relatório. 



Segundo o organismo internacional, as pesquisas domiciliares não conseguem captar 

adequadamente os lares de renda muito alta, seja por problemas de cobertura ou por 

falta de respostas. 

As primeiras análises da desigualdade baseadas em informações tributárias foram 

feitas nos países desenvolvidos, como estudos do economista francês Thomas Piketty 

em 2003, 2007 e 2010. Na América Latina, as medições deste tipo são ainda escassas, 

mas seu número tende a aumentar, disse a CEPAL. 

Os estudos distributivos baseados em registros tributários e contas nacionais se 

caracterizam por uma grande variedade de enfoques metodológicos, o que dificulta a 

comparação entre os países e inclusive dentro deles, lembrou o organismo 

internacional. 

Dessa forma, as estimativas mais comparáveis de desigualdade baseadas 

exclusivamente em registros tributários são as da World and Income Database que, 

por enquanto, só inclui quatro países da região (Argentina, Brasil, Colômbia e Uruguai). 

“Além de maiores níveis de desigualdade de renda, alguns dos estudos citados 

mostram tendências que contradizem as obtidas em pesquisas domiciliares”, disse a 

CEPAL. 

“Ainda que estas medições não constituam resultados definitivos, suas indicações 

enfatizam que o problema da má distribuição de renda é algo que está muito longe de 

desaparecer na região, e que é imperativo avançar para medições mais completas da 

desigualdade de renda.” 

A possibilidade de combinar informação tributária e de contas nacionais com as 

pesquisas domiciliares pode contribuir amplamente para o estudo da desigualdade de 

renda e a possibilidade de gerar estimativas mais adequadas de sua magnitude e 

evolução, salientou CEPAL. 

 Relatório completo da CEPAL. 

FONTE:http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/42716/1/S1701050_es.pdf 

Leia também: 

CEPAL: pobreza aumenta na América Latina e alcança 30,7% da população 

FONTE:https://nacoesunidas.org/cepal-pobreza-aumenta-na-america-latina-e-alcanca-307-da-
populacao/ 

 



Resiliência ou renúncia: enfrentando secas e inundações 

em zonas rurais, Bolívia pobre 

O objetivo deste estudo é complementar a evidência quantitativa do impacto das 

secas e inundações no bem-estar das famílias bolivianas, explorando os impactos 

desses eventos climáticos severos que afetam fatores psicológicos, que por sua vez são 

importantes quando se trata de prevenir e responder para esses eventos. O estudo 

ressalta a importância de considerar esses elementos intangíveis que impulsionam as 

decisões das famílias, no contexto da concepção de políticas de gerenciamento de 

risco climático. As intervenções e políticas destinadas a melhorar o gerenciamento de 

riscos em comunidades muito pobres devem levar em consideração o papel desses 

fatores internos na recepção e adoção de soluções e na probabilidade de os 

investimentos contribuirem para a mobilidade social. 

O relatório está organizado da seguinte forma: a seção 1 dá apresentação. A segunda 

seção apresenta uma breve visão geral dos métodos de pesquisa utilizados. A terceira 

seção discute os principais achados relacionados aos impactos imediatos (perdas 

físicas e serviços afetados), gerenciamento de riscos e o papel da agência. Por fim, a 

quarta seção apresenta as conclusões alcançadas. 

FONTE:http://documents.worldbank.org/curated/en/873561513576965980/pdf/122085-WP-

P150751-Bolivia-Droughts-and-Floods-in-Bolivia-English-Final-Dec-2017.pdf 

 

 

Laboratório virtual do sistema terrestre 
Bem-vindo ao Virtual Earth System Laboratory (VESL) para pesquisa. Aqui, 

o time do Ice Sheet System Model (ISSM) hospeda simulações relacionadas a geleiras, 

folhas de gelo, nível do mar e terra sólida. A tecnologia por trás do laboratório é 

descrita em um documento GMD, veja o seguinte lançamento de notícias JPL para 

obter mais informações. 

Nossas simulações de ciência da Terra se enquadram em uma ou mais categorias, que 

podem ser alcançadas através dos links abaixo. 

FONTE:https://vesl.jpl.nasa.gov/ 



 

EUA: as universidades da Costa do Golfo se juntam para 

enfrentar a resiliência dos furacões 

O novo instituto multiestágio concentra-se na redução de danos causados por 
tempestades severas 

Um novo centro de pesquisa multi-instituição que inclui a Universidade da Flórida irá 

se concentrar em ajudar a Costa do Golfo a melhorar e preparar e mitigar os danos e a 

perda de vidas de furacões e outras tempestades severas. 

O Instituto de Pesquisa de Resiliência de Furacões, ou HuRRI, baseia-se nos pontos 

fortes de suas sete universidades participantes, desde mitigação de inundações e 

modelagem de furacões até políticas públicas. Os pedidos para a primeira rodada de 

financiamento da pesquisa serão devidos no início de 2018. 

Além da UF, o instituto inclui seis outras universidades localizadas em estados que 

abrangem o Golfo do México: Universidade de Houston, Rice University, Universidade 

do Texas-Tyler, Texas Tech University, Louisiana State University e Universidade de 

Miami. 

Amr Elnashai, vice-presidente de pesquisa e transferência de tecnologia da UH, que 

liderará o instituto, disse que o conceito se juntou depois que os furacões Harvey, Irma 

e Maria arrasaram pelo Texas, Flórida e Porto Rico, ilustrando a necessidade de olhar 

para tempestades severas e suas Depois de uma maneira diferente. 

"Muita atenção foi dada para entender como os furacões se formam e se movem, bem 

como vulnerabilidades costeiras", disse Elnashai. "Mas não houve uma visão de 

sistemas que explique as interações e interconectividade de impacto e resiliência de 

todas as funções de suporte da sociedade, para gerenciar a avaliação, impacto, 

resposta e recuperação como um contínuo, protegendo as comunidades vulneráveis". 

Chimay Anumba, decano da UF College of Design, Construction and Planning, disse que 

a UF traz disciplinas essenciais necessárias para enfrentar a resiliência aos problemas 

colocados pelos furacões. 

"A HuRRI fornece um excelente veículo para a UF colaborar com colegas de nossas 

universidades parceiras para minimizar o impacto de furacões e outros eventos 

climáticos extremos", disse Anumba. "Isso se baseia em pesquisas multidisciplinares 

em curso atualmente em andamento em nossas faculdades". 



A experiência da faculdade do UF DCP na resiliência do ambiente construído, 

planejamento e design adaptativo, construção inovadora e sustentabilidade será 

implantada no novo instituto. A Faculdade de Faculdade de Engenharia da UF Herbert 

Wertheim fornecerá túnel de vento de última geração e capacidades de testes 

destrutivos, bem como seu programa de reconhecimento de campo para estudar os 

efeitos de ventos prejudiciais. 

Hanadi Rifai, John e Rebecca Moores Professor de engenharia civil e ambiental da UH, 

atuará como diretor. Seu trabalho inclui um estudo contínuo da contaminação química 

e microbiológica nas vias navegáveis de Houston após Harvey. 

Cada instituição traz capacidades de pesquisa únicas - em engenharia, ciência, política, 

educação e tecnologia - e apoio institucional significativo que será complementado 

com bolsas e contratos externos e acordos de cooperação para lançar projetos de 

resiliência de furacões. 

Rifai disse que o trabalho do instituto se concentrará em "antecipar e acomodar" o 

impacto das tempestades, ao invés do modelo atual de espera de uma tempestade e 

depois de dedicar financiamento para reparação e recuperação. "Será preciso um 

enorme número de recursos para influenciar uma mudança de paradigma e oferecer 

soluções de sempre para a resiliência de furacões para as comunidades afetadas", 

disse ela. 

Pesquisadores das sete instituições serão elegíveis para solicitar a rodada inicial de 

financiamento interno, o que exigirá colaboração com pelo menos um membro do 

corpo docente de outra instituição membro. 

FONTE:http://news.ufl.edu/articles/2017/12/gulf-coast-universities-team-up-to-address-
hurricane-resilience.php 

 

Inundações no Níger  

Quando a estação chuvosa vem todos os anos, Hadiza Bambara está ansiosa. A mulher 

de 75 anos, que tem nove dependentes, não esqueceu a longa noite chuvosa quando 

ela e sua família quase morreram quando sua casa entrou em colapso. 

"Fui alertado pelos gritos da minha filha quando um pedaço de terra caiu do telhado e 

a despertou", explicou Hadiza. "Eu pulei no meio da noite e imediatamente evacuou a 

casa". 

Hadiza vive em Nénégoungou, uma aldeia em uma ilha no rio Níger, a cerca de 20 km 

de Niamey, a capital do Níger. Apesar dos riscos relacionados às chuvas sazonais 

pesadas, a casa de Hadiza foi construída de argila, que não é impermeável. Hadiza e 



seus parentes agora vivem em um abrigo improvisado. "Eu não tenho os meios para 

reconstruir esta casa, as poucas economias que tenho e a ajuda que recebo servem-

me principalmente para alimentar minha família", disse ela. "Meu maior desejo é ter 

uma casa à prova de intempéries onde eu possa viver com dignidade com minha 

família". 

Hadiza não é o único que perdeu tudo. De acordo com o chefe da aldeia de 

Nénégoungou, Marou Issoufou, as inundações afetaram seriamente os meios de 

subsistência de muitos habitantes da região: campos e pastagens foram destruídos e 

animais de fazenda foram perdidos. 

"Infelizmente, se nada for feito para conter as águas do rio, esta situação se repetirá 

no próximo ano", disse ele. 

Combater a fonte do problema 

Este ano, as organizações de ajuda proporcionaram comida de emergência, abrigo e 

itens domésticos essenciais para mais de 9 mil vítimas de inundações. Mas isso não é 

suficiente, de acordo com o Chefe do Escritório da OCHA no Níger, Dieudonné 

Bamouni. Para ele, todos os parceiros - atores humanitários e de desenvolvimento - 

devem redobrar seus esforços junto com as autoridades para atender às necessidades 

urgentes das vítimas das inundações e prevenir desastres de forma sustentável. 

"Um dólar investido na prevenção equivale a dez dólares salvos na resposta. Como diz 

o ditado, a prevenção é melhor do que a cura", disse ele. 

Por que a prevenção é melhor  

Um quarto das pessoas afetadas pelas chuvas torrenciais deste ano e inundações do 

rio Níger (cerca de 50 mil pessoas) vivem na região de Niamey. 

O Governo do Níger, com o apoio de seus parceiros, está trabalhando para encontrar 

soluções sustentáveis para inundações recorrentes. Como parte desses esforços, 

inaugurou um dique protetor em Goudel, na comuna de Niamey I, no início de 

novembro. Esta estrutura deve proteger cerca de 30 mil pessoas de inundações em 

vários dos bairros da cidade. 

Em abril de 2017, o governo também adotou um decreto para proibir a construção em 

áreas com alto risco de inundações. No entanto, até o momento, muitas famílias 

continuam a viver nessas comunidades. 

Idé Harouna, Secretário Permanente do Sistema Nacional de Prevenção e Gestão de 

Desastres para a região de Niamey, disse que medidas urgentes devem ser tomadas 

para assegurar a aplicação da proibição. "Isso permitirá o fluxo normal de água através 

de canais apropriados e reduzir o número de vítimas de enchentes", acrescentou. 

FONTE:https://www.unocha.org/story/niger-floods-prevention-better-cure 



 

Programa de resiliência de inundações: estudos de caso 

Este documento contém três estudos de caso sobre a construção da resiliência das 

inundações nas comunidades do Nepal, Bangladesh e Peru através de intervenções 

como parte da Aliança de Zurique. Estes três estudos de caso cobrem: 

1. Escolas de campos de agricultores - como as tecnologias simples estão 

reduzindo a vulnerabilidade da comunidade, fornecendo segurança alimentar e 

geração de renda; 

2. Empoderando as comunidades - como a Ação Prática é a criação de capacidade 

a nível local para garantir o envolvimento da comunidade no desenvolvimento 

.; 

3. Brigadeiras escolares - capacitação dos jovens para tomar medidas positivas 

diante de catástrofes 

FONTE:https://infohub.practicalaction.org/oknowledge/bitstream/11283/620403/1/Zurich%20case%
20studies.pdf 

 

Integração da adaptação climática: inventário sobre "o 

que funciona" da pesquisa empírica em todo o mundo 

Este artigo faz um inventário das análises empíricas revisadas por pares da integração 
da adaptação climática, a fim de avaliar as realizações atuais e identificar os fatores 

críticos que tornam eficaz a integração. Os resultados mostram que, embora na 

maioria dos casos, os resultados das políticas de adaptação sejam identificados, 

apenas em uma minoria de casos, isso se traduz em resultados políticos. Esta "lacuna 

de implementação" é mais forte nos países em desenvolvimento. 

No entanto, quando se trata da eficácia dos resultados, este documento não encontra 

diferença entre os países. O artigo conclui que são necessárias definições mais 

explícitas e estruturas unificadas para pesquisas de integração de adaptação para 

permitir futuras sínteses de pesquisa e recomendações de políticas bem informadas. 

FONTE:https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs10113-017-1259-5.pdf 



                      

 

INFORMAÇÕES 

        PROMOTOR BRASIL 

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

          CAMPINAS RESILIENTE -  OBSERVATÓRIO 

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

          INFORMATIVOS UNISDR 

         http://www.eird.org/camp-10-15 

         PREVENTIONWEB 

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

         SECRETARIA NACIONAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 

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

         CENTRO UNIVERSITÁRIO DE ESTUDOS E PESQUISAS SOBRE DESASTRES - PARANÁ 

         http://www.ceped.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=16 

         COORDENADORIA ESTADUAL DE DEFESA CIVIL SP 

         http://www.defesacivil.sp.gov.br/  

          SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA CIVIL – RIO DE JANEIRO 

         http://www.rj.gov.br/web/sedec/exibeconteudo?article-id=4173185  

         COORDENADORIA ESTADUAL DE DEFESA CIVIL DE MINAS GERAIS 

        http://www.defesacivil.mg.gov.br/index.php/ajuda/page/280-programa-minas-mais-  resiliente-

edital-de-chamamento-publico-n-01-2016-resultado-de-analise-das-propostas 

           

 

 

 


