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Estratégias para a educação sobre redução de riscos de 
desastres: uma revisão sistemática 

Este estudo tem como objetivo avaliar e determinar as evidências sobre as estratégias 
de educação em RRD. O estudo consiste em uma revisão sistemática de publicações e 
literatura cinza sobre estratégias de educação em RRD, realizada em dezembro de 2016. 
Este estudo constata que a maioria dos países lançou atividades de educação em RRD, 
mas essas ações não são suficientes, revelando lacunas entre as aspirações e a 
realidade. Estratégias de ensino e aprendizagem mais eficazes e eficientes são 
necessárias para aumentar a eficácia da preparação e das atividades de RRD em todos 
os níveis das comunidades. 

Quinze artigos e dissertações publicados no período de 1º de janeiro de 2000 a 31 de 
dezembro de 2016 foram extraídos através do PubMed, Scopus, WebQuest, Ovid, 
Google Scholar, Magiran e Irandoc com os critérios de inclusão de inglês e Língua 
persa. Uma técnica de análise temática foi utilizada para analisar os artigos. 

As análises temáticas revelaram oito categorias principais de estratégias educacionais 
de RRD, como aumento de conhecimento, avaliação de necessidades educacionais, 
planejamento educacional, abordagens educacionais, conteúdo educacional, 
ferramentas educacionais, organizações envolvidas e barreiras e desafios de 
aprendizagem educacional. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6089020/ 

 

 

 



Uma estrutura para segurança contra incêndios em 
assentamentos informais 

A estrutura fornece uma linguagem comum em torno da segurança contra incêndios 
para uma ampla gama de partes interessadas que buscam melhorar a segurança contra 
incêndios em comunidades de assentamentos informais de alto risco. Reconhecendo a 
devastação que um único fogo pode ter, a estrutura para a segurança contra incêndio 
em assentamentos informais é organizada em torno de quatro estágios do ciclo de 
desastre do fogo. Oferece orientação prática para ajudar ONGs, organizações de ajuda 
e governos a orientar famílias, comunidades e cidades a tomar medidas proativas em 
cada um dos seguintes estágios do ciclo de desastres de incêndio: 

 Mitigação - medidas para prevenir ou reduzir a probabilidade, gravidade e 
consequências do incêndio. 

 Preparação - estratégias, procedimentos, recursos e treinamento que 
influenciam e informam a resposta e a recuperação de incêndios das partes 
interessadas. 

 Resposta - ações tomadas durante um incidente de incêndio para salvar vidas, 
proteger propriedades e infraestrutura crítica. 

 Recuperação - ações tomadas após um incidente de incêndio, tanto 
imediatamente para auxiliar na assistência médica e bem-estar, quanto a longo 
prazo para devolver as comunidades à vida normal e trazer melhorias na 
segurança contra incêndios. 

FONTE:https://www.arup.com/perspectives/publications/research/section/a-framework-for-fire-

safety-in-informal-settlements 

 

 

Diretrizes para prevenção, preparação e resposta a 
incêndios em assentamentos informais, edifícios 
residenciais e não residenciais 

Esta diretriz foi desenvolvida com o objetivo de promover as melhores práticas de 
prevenção, preparação e resposta que reduzirão os riscos relacionados a incêndios entre 
os moradores de assentamentos informais, edifícios residenciais e não residenciais no 
Líbano e promoverão o desenvolvimento de projetos harmonizados de longo prazo. 
estratégias intersetoriais de redução de risco de incêndio que trarão soluções 
sustentáveis e incorporarão resiliência e mitigação de desastres em ações e decisões. 



O Líbano está hospedando pelo menos um milhão de refugiados sírios oficialmente 
registrados na ONU, muitos deles vivendo em assentamentos informais e edifícios 
residenciais e não residenciais espalhados pelo país. Infelizmente, assentamentos em 
tendas e prédios abaixo do padrão, devido à sua informalidade e espontaneidade, uma 
vez que são construídos de maneira ad hoc, estão sob alto risco de incêndio. 

https://data2.unhcr.org/en/documents/download/62513 

 

Fire Australia Issue Three 2018: Uma nova abordagem ao 
mapeamento de incêndios florestais 

A terceira edição do Fire Australia para 2018 apresenta uma nova ferramenta de 
mapeamento interativo que ajudará os gerentes a planejar e se preparar para a próxima 
temporada de bushfire, um StoryMap que está educando comunidades e 
administradores costeiros sobre os perigos das tempestades em propriedades e 
infraestruturas projeto único que desenvolveu um programa piloto de treinamento para 
comunidades indígenas remotas com base em suas necessidades culturais. 

A Fire Australia é uma publicação conjunta da Associação de Proteção contra Incêndios 
da Austrália, a AFAC e a CRC de Bushfire and Natural Hazards. Nosso objetivo é levar as 
últimas notícias, desenvolvimentos e informações técnicas para a indústria de proteção 
contra incêndios, serviços de emergência e organizações de pesquisa de desastres 
naturais. A Fire Australia é produzida trimestralmente e distribuída pela Austrália e Nova 
Zelândia. 

FONTE: file:///C:/Users/SIDNEI/Downloads/fire_aus1803-p01-52.pdf%20(2).pdf  

 

Acompanhamento da prevenção e preparação de 
incêndios florestais 2018-19 

Esta auditoria de acompanhamento examina se os Serviços de Bombeiros e Emergências 
de Queensland implementaram efetivamente as recomendações feitas na prevenção e 
preparação de Bushfire (Relatório 10: 2014–15). Também avalia se as ações tomadas 
abordaram os problemas subjacentes que levaram às recomendações desse relatório.  

FONTE:https://www.qao.qld.gov.au/reports-parliament/follow-bushfire-prevention-and-
preparedness 



 

Comunicação sobre risco e prontidão para o 
envolvimento da comunidade e estrutura de prontidão: 
resposta ao ebola na República Democrática do Congo em 
Kivu do Norte 

O objetivo desta estrutura é fornecer uma visão geral de como os recursos e atividades 
da RCCE precisam ser preparados para diferentes pilares de resposta entre as províncias 
e países vizinhos ao Kivu do Norte, República Democrática do Congo.  

O propósito de realizar proativamente as atividades RCCE, juntamente com outras 
atividades essenciais para uma resposta ao surto de Ebola é reduzir as mortes e doenças 
causadas pela doença do vírus Ebola (EVD) e minimizar a interrupção das vidas 
cotidianas das comunidades locais. Isso é alcançado por meio da coleta sistemática de 
conhecimentos de ciência social informada para informar a resposta e o engajamento 
ativo com as principais partes interessadas, incluindo influenciadores da comunidade, 
profissionais de saúde e comunidades locais.  

O objetivo deste framework é fornecer uma estrutura orientadora e criar um ambiente 
propício para a preparação. Ele mostra as ligações entre as atividades da RCCE e outros 
aspectos da resposta e como elas podem ser coordenadas.   

FONTE:http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/275389/9789241514828-eng.pdf 

 

Comunicação de risco em emergências de saúde pública 

Uma diretriz da OMS para políticas e práticas de comunicação de risco de emergência 
(ERC) 

Essas diretrizes fornecem orientação abrangente e baseada em evidências sobre como 
a comunicação de risco deve ser praticada em uma emergência. As recomendações 
também orientam os países na capacitação para comunicar riscos durante emergências 
de saúde. 

Emergências recentes de saúde pública, como o surto da doença do vírus Ebola na África 
Ocidental (2014–2015), o surgimento da síndrome do vírus Zika em 2015–2016 e surtos 
de febre amarela em vários países na África em 2016, destacaram grandes desafios e 



lacunas em como o risco é comunicado durante epidemias e outras emergências de 
saúde. 

Os desafios incluem a rápida transformação da tecnologia de comunicações, incluindo a 
penetração quase universal dos telefones móveis, o uso generalizado e a influência cada 
vez mais poderosa da mídia digital que teve impacto na mídia 'tradicional' (jornais, rádio 
e televisão) e mudanças em como as pessoas acessam e confiam em informações de 
saúde. 

As lacunas importantes incluem considerações de contexto - os fatores sociais, 
econômicos, políticos e culturais que influenciam a percepção de risco das pessoas e 
seus comportamentos de redução de risco. Finalmente, são necessárias orientações 
sobre as melhores abordagens para fortalecer a capacidade de comunicação de risco de 
emergência (ERC) e sustentá-las para potenciais emergências de saúde. 

FONTE:http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/259807/9789241550208-
eng.pdf?sequence=2 

 

Resposta ao ebola nas cidades: aprendendo para futuras 
crises de saúde pública 

Este artigo tem como objetivo compartilhar reflexões e aprender sobre a natureza 
urbana do surto da doença do vírus Ebola (EVD), observando o caso do assentamento 
urbano informal de West Point, Monróvia, Libéria. Ao fazê-lo, visa melhorar as respostas 
futuras da saúde pública urbana. Baseia-se na aprendizagem existente em torno da 
resposta da EVD, concentrando-se nas questões urbanas como uma lacuna observada 
na literatura chave sobre a resposta até agora. 

West Point, Monróvia, é um assentamento informal na Libéria que, apesar de ser uma 
cidade oficial da capital, experimentou décadas de crescimento e expansão não 
planejados, particularmente desde que os deslocados internos da guerra civil da Libéria 
começaram a chegar. Tem problemas significativos de água, saneamento, higiene, 
eletricidade, acesso, posse da terra, erosão e proteção, que têm estado 
persistentemente presentes e não resolvidos desde o estabelecimento do 
assentamento. Apesar desses desafios, West Point tem sido descrito como bastante 
coeso, e sua proximidade tanto da costa quanto da atividade econômica em Monróvia 
significa que muitos moradores têm renda. Na época do surto da DVE, West Point 
abrigava aproximadamente 70.000 residentes. 

A experiência da West Point na EVD lança luz sobre muitos dos assuntos discutidos ao 
longo da série de relatórios de aprendizado da ALNAP sobre EVD, incluindo os desafios 
colocados quando a quarentena é promulgada em um denso acordo informal; a 
importância da mobilização da comunidade, particularmente em um ambiente 



urbano; o papel crítico do movimento populacional em informar a constituição da 
comunidade e também em ilustrar o comportamento durante todo o surto; e por que 
demorou tanto tempo para aplicar uma resposta urbana a essa crise amplamente 
urbana. 

FONTE:https://www.alnap.org/system/files/content/resource/files/main/alnap-urban-2017-ebola-
response-in-cities-learning-for-future-public-health-crises.pdf 

 

Cerca de 883 milhões de pessoas vivem em 
assentamentos informais 
A relatora especial* da ONU para o direito à moradia, Leilani Farha, chamou a atenção 
das autoridades para cerca de 883 milhões de pessoas que vivem em assentamentos 
informais superlotados. O número corresponde a um quarto da população urbana do 
mundo. 

A especialista considera essa situação “um escândalo global de direitos humanos que 
os governos devem resolver”. 

Condições 

Em relatório publicado esta sexta-feira, em Genebra, Farha destaca que as condições de 
vida nos assentamentos informais “são uma das violações mais generalizadas dos 
direitos humanos no mundo”. Essa situação estaria sendo ignorada pela maioria das 
pessoas e piorando. 

Ela destaca condições desumanas como superlotação, falta de serviços básicos de água 
e saneamento e total insegurança. O informe destaca que muitos moradores temem 
que suas casas sejam destruídas. 

De acordo com o documento, pelo menos 520 milhões dessas pessoas estão na Ásia. A 
África Subsaariana tem mais da metade dos moradores urbanos vivendo em 
assentamentos informais. Na América Latina e Caribe estima-se que 21% de moradores 
urbanos estejam em assentamentos. 

Ameaças  

De acordo com o documento as condições geralmente desumanas expõem os 
moradores a doenças potencialmente fatais. 



 
Relatora especial para o direito à habitação, Leilani Farha. Imagem: Unifeed, by dsu-admin 
O relatório fornece exemplos concretos bem-sucedidos de abordagens baseadas nos 
direitos humanos baseados nas capacidades dos residentes de assentamentos informais 
para liderar e administrar os processos de melhoria. 

No lugar de criminalizar os moradores de assentamentos informais, o relatório propõe 
que eles sejam reconhecidos e apoiados. 

O documento propõe ainda que seja substituído o termo “favelas”, da Agenda 2030 de 
Desenvolvimento Sustentável por “assentamentos informais” por estar mais próximo de 
uma abordagem baseada em direitos humanos à moradia. 

Para Leilani Farha, “favela” é um termo pejorativo e estigmatizante e, em geral, levou a 
políticas que levou os moradores dessas áreas a serem vistos como problema e não 
como comunidades que precisam de apoio. 

 *Os relatores de direitos humanos são independentes das Nações Unidas e não 
recebem salário pela sua atuação. 

FONTE:https://news.un.org/pt/story/2018/10/1643782?utm_source=ONU+News+-
+Newsletter&utm_campaign=1adb097805-
EMAIL_CAMPAIGN_2018_10_20_12_00&utm_medium=email&utm_term=0_98793f891c-
1adb097805-105027597 

 

 

Banco Mundial alerta para desigualdades de renda no 
Brasil 

Em 1971, o economista holandês Jan Pen publicou um célebre tratado sobre a 
distribuição de renda no Reino Unido, no qual descreveu um desfile reunindo das 
pessoas mais pobres, na abertura, às mais ricas, no fim. Daí surgiu o termo “O Desfile de 
Pen”. Neste mês, um estudo do Banco Mundial para a América Latina e Caribe propôs o 
mesmo exercício para o Brasil, colocando na Sapucaí “o desfile mais estranho da 
história”. 



“Por muito tempo, só se veriam pessoas incrivelmente pequenas (apenas alguns 
centímetros de altura), um incrível desfile de anões. Levaria mais de 45 minutos para os 
participantes alcançarem a mesma altura que os espectadores. Nos minutos finais, 
gigantes incríveis, mais altos do que montanhas, apareceriam”, descreve o relatório, 
produzido pelo Gabinete do Economista-Chefe da regional do Banco Mundial. 

O encerramento seria feito pelos milionários brasileiros, que teriam dois terços de seus 
corpos a 100km acima do nível do mar. 

No mês em que a comunidade internacional lembra o Dia Internacional para a 
Erradicação da Pobreza, 17 de outubro, o Banco Mundial divulgou um infográfico que 
retrata esse desfile na Sapucaí. 

 

Infográfico retratar desfile de desigualdades na Sapucaí. Imagem: Banco Mundial 

Dados do Banco Mundial mostram que a contração da economia brasileira em 2015 e 
2016 freou uma década de redução continuada da pobreza. Entre 2003 e 2014, a parcela 
da população brasileira vivendo com menos de 5,50 dólares por dia (na paridade do 
poder de compra de 2011) caiu de 41,7% para 17,9%. Essa tendência se reverteu em 
2015, quando a pobreza aumentou para 19,4%. 

“As crescentes taxas de pobreza do Brasil têm sido acompanhadas por um salto na taxa 
de desemprego, que cresceu quase seis pontos percentuais do primeiro trimestre de 
2015 e chegou a 13,7% da população no primeiro trimestre de 2017”, aponta o 
organismo financeiro. 

Em 2018, como o crescimento econômico deve ser abaixo do esperado – ficando em 
1,2% –, as taxas de pobreza devem se manter altas. 

A miséria se distribui de forma desigual pelo país: afeta 6,1% dos cidadãos no Rio Grande 
do Sul, mas chega a 44,9% no Amapá. O problema é mais grave na zona rural, onde mais 
de um terço (38,1%) da população vive em pobreza, comparado a menos de um quinto 
(17,6%) nas áreas urbanas. 



Já a desigualdade social, depois de diminuir 8,5% entre 2001 e 2014, voltou a aumentar 
com a crise econômica a partir de 2015. O índice de Gini, que tinha caído de 59,4 para 
51,5 no período, foi a 53,1 em 2016, tornando o desfile carnavalesco das classes sociais 
brasileiras cada vez mais estranho. 

Para a elaboração do infográfico, o Banco Mundial utilizou dados da Pesquisa Nacional 
por Amostra de Domicílios (PNAD) 2018, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE), da Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) 2017, do Conselho Nacional de 
Justiça e do relatório do Banco Mundial Dos Riscos Desconhecidos aos Cisnes Negros: 
como Gerenciar o Risco na América Latina e Caribe. 

FONTE:http://documents.worldbank.org/curated/en/364701539198124121/pdf/130704-PUB-PUBLIC-
docdae-10-1-18.pdf 

 

Quem está mais em risco? 

Quem está mais em risco?  é uma atividade empolgante que permite aos alunos de 11 
a 18 anos compreender alguns dos principais fatores que colocam as pessoas em todo 
o mundo em risco pelos efeitos dos riscos naturais.  

Esse recurso pode ser usado de maneira flexível com uma turma inteira em uma 
variedade de assuntos, incluindo: 

 Geografia -  para explorar como as pessoas são afetadas diferentemente por 
desastres naturais, como inundações 

 Assuntos STEM  - para apresentar um dos desafios de Redução do Risco de 
Desastres da STEM de Ação Prática do Desafio  Vencer o Dilúvio  ou o  Jardim 
Flutuante . 

FONTE:https://www.preventionweb.net/files/61091_538da73f5fb04daa9c8f3a130a0000741.pdf 

 

 

 

 

 

 

 



EVENTOS 

    

 Barcelona Resilience Week 2018 
 

FONTE:http://urbanresiliencehub.org/wp-content/themes/unresiliencehub/BRW-Programme.pdf 

FONTE:https://www.youtube.com/watch?v=uqbiz9izomo&feature=youtu.be 

 

 

 

 

 

        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 

         CEPED – PARANÁ 

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

                    


