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Cidades mais seguras e fortes: estratégias para advogar 
pela política de resiliência federal 

Este relatório oferece um menu de recomendações federais dos EUA organizadas em 
cinco capítulos com foco em infraestrutura, habitação, desenvolvimento econômico e 
segurança pública. Cada capítulo inclui um conjunto de estratégias, informações sobre 
o assunto, explicações sobre o papel do governo federal, listagem de aliados em 
potencial na defesa das recomendações e exemplos relevantes de ações locais, 
estaduais e federais atuais ou anteriores. 

Para melhor apoiar a resiliência da cidade, essas recomendações incluem propostas de 
alto nível para as cidades coordenarem-se com o governo federal para as ações 
legislativas e de agência, que as cidades podem impulsionar. As mudanças nas políticas 
e programas aumentarão ou alavancarão os investimentos do setor privado. 

Os Apêndices incluem uma lista de leitura selecionada de artigos e relatórios de 
organizações governamentais e não-governamentais, uma lista de outras ideias não 
detalhadas em estratégias neste relatório e uma lista de contribuintes para este 
projeto. 

FONTE:http://100resilientcities.org/wp-content/uploads/2018/03/100-Resilient-Cities-

Safer-and-Stronger-Cities-Final-PDF.pdf 

 

Gestão de Cadáveres após Desastres: Manual para as 
Equipes de Primeira Resposta no Terreno 



A gestão adequada e digna dos mortos em desastres é um dos três principais pilares da 
resposta humanitária e um fator fundamental para facilitar a identificação das pessoas 
falecidas, ajudando as famílias a saber o que aconteceu com os seus entes queridos. 

Esta segunda edição atualizada do manual, cuja primeira edição teve um enorme êxito, 
oferece orientações práticas e simples para a recuperação, documentação e 
armazenamento dos restos de indivíduos mortos em desastres, ajudando as equipes 
de primeira resposta a garantirem que os mortos sejam tratados com respeito e que as 
informações cruciais para a identificação posterior sejam registradas. 

Esta edição revisada incorpora a experiência adquirida em catástrofes recentes, como 
o Tufão Haiyan de 2003 nas Filipinas, a epidemia de ebola de 2014/15 na África 
Ocidental e o terremoto de 2015 no Nepal. Também contém anexos que cobrem 
tópicos desde o manuseio de cadáveres de pessoas que morreram de doenças 
infecciosas até o planejamento dos locais de sepultamento e o uso de análise de DNA 
nos casos de vítimas em massa. 

A presente publicação, além de um guia de referência para leigos que devem prover a 
primeira resposta após uma catástrofe, é um recurso útil na preparação para desastres 
nos países com serviços forenses bem desenvolvidos. É o resultado dos esforços 
conjuntos do Comitê Internacional da Cruz Vermelha (CICV), a Organização Mundial da 
Saúde (OMS), a Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS) e a Federação 
Internacional das Sociedades da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho (FICV). 

FONTE:https://www.icrc.org/pt/publication/gestao-de-cadaveres-apos-desastres-manual-

para-equipes-de-primeira-resposta-no-terreno# 

 

         

Estresse hídrico e migração humana: uma revisão global 
e georreferenciada da pesquisa empírica 

Este relatório avalia e mapeia 184 artigos de pesquisa empíricos revisados por pares, 
selecionados por enfocarem as ligações entre o estresse hídrico e a migração 
humana. Primeiro e mais importante, esta literatura afirma que a migração é 
universal. A migração é um processo social extremamente comum e é normal em 
quase todas as sociedades da Terra. Além disso, a migração não é uma resposta 
patológica à mudança ambiental. A migração influenciada pelo ambiente é raramente 
(ou nunca) uma ameaça aos recursos para as regiões para as quais as pessoas se 
movem. A literatura observa, no entanto, que os resultados sociais negativos podem 
resultar de narrativas que estigmatizam migrantes e / ou lançam migrantes como uma 



ameaça à segurança - especialmente quando essas narrativas são usadas para justificar 
uma maior vigilância e monitoramento dessas pessoas. 

FONTE:http://www.fao.org/3/i8867en/I8867EN.pdf 

 

O futuro da ação climática na região do sul do 
Mediterrâneo: lições aprendidas desde o Acordo de 
Paris 

Este relatório descreve o projeto ClimaSouth, financiado pela União Europeia e apoia a 
mitigação e adaptação às alterações climáticas em 9 países do Sul do Mediterrâneo: 
Argélia, Egito, Israel, Jordânia, Líbano, Líbia, Marrocos, Palestina e Tunísia. O relatório 
abrange as tendências, projeções e questões-chave sobre as mudanças climáticas 
regionais; o processo de implementação do NDC; adaptação às mudanças 
climáticas; financiamento climático; e medição, relatórios e verificação. 

O objetivo geral do projeto ClimaSouth é auxiliar a transição dos países para 
economias de baixo carbono, ao mesmo tempo em que fortalece a resiliência 
climática e aproveita as oportunidades de desenvolvimento econômico e emprego na 
região. Isso é buscado pelo fortalecimento da capacidade dos formuladores de 
políticas da região de participar efetivamente da estrutura global de mudanças 
climáticas e do aumento da capacidade institucional para o planejamento estratégico 
nas áreas de mitigação, adaptação e financiamento das mudanças climáticas. O projeto 
também promove a cooperação sul-sul e a troca de informações sobre as questões da 
mudança climática na região, bem como um diálogo e parceria mais estreitos com a 
União Europeia. 

FONTE:https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/70f66617-2cbc-11e8-b5fe-

01aa75ed71a1/language-en 

 

Los Angeles resiliente 

Este documento é o resultado da colaboração entre a cidade de Los Angeles, 100 
cidades resilientes da Fundação Rockefeller e diversas partes interessadas e parceiros 
para delinear uma abordagem e as ações a empreender que criar resistência na 
cidade.  



Este documento consiste em 4 capítulos que são organizados em torno de temas-
chave em diferentes escalas de impacto. São 15 metas e 96 ações para Angelenos, 
bairros, cidade e parceiros para implementar. As 96 ações do Resilient Los Angeles vão 
melhorar os resultados em torno de: 

• Liderança e Engajamento 
• Preparação para Desastres e Recuperação 
• Segurança Econômica 
• Adaptação Climática 
• Modernização de Infraestrutura  

FONTE: https://www.lamayor.org/sites/g/files/wph446/f/page/file/Resilient%20Los%20Angeles.pdf 

 

Promovendo o desenvolvimento em bacias fluviais 
compartilhadas: ferramentas para melhorar o 
gerenciamento da bacia transfronteiriça 

Esta publicação visa contribuir para o conhecimento relevante para alcançar a Meta 
6.5 do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, que reconhece que a coordenação 
entre os países no desenvolvimento de bacias transfronteiriças pode render maiores 
benefícios do que os disponíveis para países individuais que buscam desenvolvimento 
individual. Ele apresenta um conjunto de ferramentas que compreende 101 
ferramentas derivadas da experiência internacional (com exemplos correspondentes 
do mundo real) que podem ser empregadas por países e parceiros de desenvolvimento 
- distinguindo entre ferramentas disponíveis para cada um - em seus esforços para 
desenvolver economias e sociedades mais seguras pela água. os recursos de água doce 
compartilhados de bacias transfronteiriças, ao mesmo tempo que também previnem 
ou mitigam os danos transfronteiriços que podem resultar de outra forma. 

FONTE:http://documents.worldbank.org/curated/en/244761521135162532/pdf/124326-WP-

P160278-PUBLIC.pdf 

 

 

Águas em ascensão, decisões difíceis: conclusões e 
recomendações do Calgary Flood Project 

Este relatório fornece cinco recomendações de políticas concretas para funcionários 
municipais, provinciais e do governo federal, e formuladores de políticas com base em 



pesquisas realizadas para compreender as consequências da enchente de 2013 no sul 
de Alberta, Canadá. 

Com base em uma amostra representativa de moradores de Calgary afetados pela 
enchente de 2013, este relatório revela que muitos calgarianos entenderam mal o seu 
risco de inundação antes da inundação. Muitos moradores não ouviram a ordem de 
evacuação, ou não acreditaram que ela se aplicava a eles, e, mesmo entre aqueles que 
ouviram a ordem, um número notável de calgarians não conseguiu evacuar antes do 
dilúvio. Essa falta de conscientização sobre o risco e a falta de evacuação são 
preocupantes e requerem ação por parte dos parceiros governamentais, não-
governamentais, do setor privado e das universidades.  

Uma vez evacuados, os moradores tendiam a ficar com membros da família residentes 
em Calgary, raramente faziam uso de programas de assistência do governo para 
evacuados e relataram perdas econômicas substanciais relacionadas à 
inundação. Aqueles cujas casas foram inundadas durante o desastre permaneceram 
evacuados por muito mais tempo do que aqueles cujas casas não inundaram, sofreram 
perdas financeiras significativas sem cobertura da enchente e suportaram a 
interrupção de suas vidas, bem como suas relações espaciais e sociais.  

Finalmente, o desastre mudou a visão ambiental de alguns moradores, especialmente 
as mulheres, tornando-as mais preocupadas e mais simpáticas à proteção 
ambiental. No entanto, menos da metade dos moradores afetados acredita que 
desastres como a inundação de 2013 se tornarão mais comuns no futuro. 

FONTE:http://www.timhaneyphd.com/uploads/1/2/8/3/12836355/rising_waters-

difficult_decisions_calgary_flood_report-digital.pdf 

 

Vozes canadenses sobre a mudança do risco de 
inundação 

Este relatório apresenta os resultados de uma pesquisa nacional, que reuniu as 
opiniões de 2.300 indivíduos de todo o país que vivem em comunidades com alto risco 
de inundação. Os resultados revelam que os proprietários de imóveis não têm 
consciência do risco de inundação e das opções de proteção disponíveis para que 
possam desempenhar seu papel na redução do risco de inundação.  

Principais conclusões 

• Devido ao aumento dos custos, os governos federal e provincial estão 
encontrando maneiras de reduzir os riscos de inundação e compartilhar a 
responsabilidade de proteção e recuperação com os proprietários de imóveis 
canadenses. 



• Os canadenses estão prontos para assumir um papel maior na proteção contra 
inundações - 83% acreditam que os proprietários são responsáveis pela 
proteção pessoal. 

• Apesar desse senso de dever, menos de 30% dos canadenses estão tomando 
medidas para proteger sua propriedade de inundações e mostram um interesse 
limitado no seguro de inundação. 

• Essa inação é resultado de uma lacuna na conscientização do risco de 
inundação. Apenas 6% sabem que vivem em uma área designada de risco de 
inundação, e apenas 21% acreditam que o risco de inundações aumentará nos 
próximos 25 anos. 

• Os canadenses precisam e querem que mais informações sejam ativamente 
engajadas no manejo de enchentes e protegidas contra os riscos de 
enchentes. Há uma grande oportunidade para o compartilhamento 
transparente de informações. 

• Mais de 90% dos proprietários acreditam que os mapas de inundação devem 
ser disponibilizados publicamente, os vendedores de propriedade devem ser 
obrigados a divulgar o risco de inundação e os proprietários devem ser avisados 
se sua casa estiver localizada em uma área de risco de inundação. 

FONTE:https://uwaterloo.ca/partners-for-action/sites/ca.partners-for-

action/files/uploads/files/canadian_voices_on_changing_flood_risk_fnl.pdf 

 

Projetos de gestão da água da chuva e descontaminação 
de embalagens vencem Camp de Ecoinovação 

Após três dias de mentorias, articulações e mais de 10 painéis e dinâmicas sobre 
negócios de impacto socioambiental, as dez ideias e dez startups do “Camp de 
Ecoinovação: Desafio Água” tiveram suas propostas aperfeiçoadas a partir de um novo 
olhar para os negócios com foco na sustentabilidade. 

Em uma competição acirrada, os participantes apresentaram novas formas de 
reutilização, redução do desperdício e de uso racional da água, bem como ideias para 
melhorar o saneamento e a poluição, frente ao desafio de solucionar problemas 
hídricos nas cidades, indústrias e na agricultura. O evento foi uma iniciativa da ONU 
Meio Ambiente em parceria com SEBRAE e apoio da organização Green Nation. 

O prêmio de startup ficou com a Eco Panplas, dos sócios Felipe Cardoso e Fabian 
Cattaneo, que desenvolveram um produto líquido ecológico para a descontaminação 
de embalagens plásticas recicláveis de óleo lubrificante pós-consumo que não utiliza 
água no processo e que recupera todo óleo residual das embalagens, sem a geração de 
efluentes e resíduos. 

“A experiência de participar do Camp de Ecoinovação foi surpreendente. Conheci um 
mundo completamente novo. Durante dois dias, aprendi sobre apresentação de 



produtos, sobre como valorizar pontos fortes e sobre como direcionar nossa 
mensagem ao cliente final. Independentemente do prêmio, esse foi o melhor 
resultado”, disse Cattaneo. 

Na categoria ideia, a vencedora foi Anna Luisa Bezerra Santos, estudante de 
biotecnologia e empreendedora científica, que desenvolveu um dispositivo portátil 
para tornar a água da chuva potável e, assim, garantir maior acesso da população à 
água limpa. “Vim com o objetivo de conhecer pessoas e projetos diferentes que 
poderiam agregar e até gerar futuras parcerias”. 

“No mundo do empreendedorismo, o networking é essencial. Durante o Camp, tive a 
oportunidade de vender minha ideia, receber feedbacks e conhecer pessoas que 
dificilmente eu teria contato no dia a dia. Tudo isso em apenas três dias.” 

Para Regina Cavini, oficial sênior da ONU Meio Ambiente no Brasil, o Camp de 
Ecoinovação cumpriu seu papel de fomentar ideias com potencial lucrativo e que 
contribuem para a diminuição da pressão sobre os recursos naturais. 

“A ONU Meio Ambiente está muito feliz de realizar esse Camp de Ecoinovação que 
atraiu participantes de tão alto nível. Foram apresentadas soluções ecoinovadoras que 
podem contribuir muito para a gestão de recursos hídricos no Brasil. Temos certeza de 
que o Camp de Ecoinovação e a parceria com o SEBRAE são muito bem-sucedidos e 
que, juntos, vamos continuar a estimular os pequenos negócios a contribuírem para o 
desenvolvimento sustentável.” 

“Ações como esta, com foco em soluções para a crise hídrica, contribuem para o 
fortalecimento do ecossistema e colocam o SEBRAE e a ONU Meio Ambiente como 
protagonistas importantes no processo de inovação e empreendedorismo sustentável 
no Brasil”, destacou a diretora técnica do SEBRAE, Heloisa Menezes. 

Para o diretor da Green Nation, Marcos Didonet, “o Camp de Ecoinovação é a 
convergência das urgências”. “No Fórum, são discutidas as problemáticas nas áreas de 
compartilhamento e gestão da água. No Camp, elas são resolvidas. Parcerias como a 
da ONU Meio Ambiente, SEBRAE e Green Nation aceleram as possíveis soluções sob o 
ponto de vista da educação e tecnologia”. 

A premiação e a cerimônia de encerramento aconteceram na quarta-feira (21), no 
espaço Green Nation da Vila Cidadã. Os vencedores foram avaliados por uma banca de 
jurados com base nos critérios de inovação, modelo de negócio, impacto, potencial de 
mercado e apresentação. 

Os escolhidos foram premiados com gadgets, mentorias exclusivas com especialistas e 
investidores e credenciais para participação em eventos de representatividade do 
segmento de startup. 

FONTE:https://nacoesunidas.org/projetos-de-gestao-da-agua-da-chuva-e-descontaminacao-de-

embalagens-vencem-camp-de-ecoinovacao/#gallery-138492-1-slideshow 



EVENTOS 

 

Data: 28 de março de 2018 
Horário: 9h00 – 11h00 

 

1. OBJETIVO DO EXERCÍCIO 

Estabelecer procedimentos que facilitem a preparação e execução de ações de 

resposta a emergências e desastres provocados pelos efeitos hidráulicos da onda de 

ruptura da barragem da PCH – Americana e Jaguari da Companhia Paulista de Força e 

Luz –  CPFL Renováveis. 

 

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Particularmente busca-se: 

a) Capacitar o Sistema Municipal de Proteção e Defesa Civil, na resposta a 

situações emergenciais provocados pelos efeitos hidráulicos da onda de ruptura 

decorrentes de uma eventual ruptura da barragem da PCH; 

b) Organizar para a resiliência frente aos desastres, conforme passo essencial 1, 

garantindo  a eficácia na preparação e resposta aos desastres , conforme 



estabelecida no Passo Essencial 9 da Campanha Mundial para Redução de 

Desastres, Construindo Cidades Mais resilientes; 

c) Aumentar a preparação para casos de desastres a fim de dar uma resposta 

eficaz e para reconstruir melhor nas áreas de recuperação, reabilitação e 

reconstrução, conforme a prioridade 4 do Marco de Sendai ( 2015-2030); 

d) Reduzir substancialmente os danos por desastres e a infraestrutura crítica e a 

interrupção dos serviços básicos (saúde, educação, etc.) em particular 

mediante a construção da resiliência, conforme a meta 4, das Sete Metas 

Globais (2015-2030); 

e) Contextualizar e delimitar o cenário e seu risco; 

f) Capacitar os órgãos integrantes do SIMPDEC para reagir de forma correta em 

um evento adverso; 

g) Exercitar a Proteção e Defesa Civil e demais órgãos públicos para atuar em 

situações semelhantes em outros locais; 

h) Fomentar a participação dos órgãos e instituições envolvidas por meio de 

sugestões; 

i) Integrar as esferas federal, estadual, regional e municipal de proteção e defesa 

civil; 

j) Realizar o levantamento de dados para o simulado; 

k) Servir como referencial inicial para a formatação do plano de contingência para 

barragens. 

 

3. LEGISLAÇÃO PERTINENTE 

Lei Federal n°12.608, de 10 de abril de 2012, que institui a Política Nacional de 
Proteção e Defesa Civil -PNPDEC; e dispõe sobre o Sistema Nacional de Proteção e 
Defesa Civil – SINPDEC e o Conselho Nacional de Proteção e Defesa Civil – CONPDEC; 
autoriza a criação de sistema de informações e monitoramento de desastres; altera as 
Leis n° 12.340, de 1 de dezembro de 2010, Lei n° 10.257, de 10 de julho de 2001, Lei n° 
6.766, de 19 de dezembro de 1979, Lei n° 8.239, de 04 de outubro de 1991 e da Lei n° 
9.394, de 20 de dezembro de 1996; e dá outras providencias; 
 
Lei Federal n° 12.983, de 2 de junho de 2014, que altera a Lei no 12.340, de 1o de 
dezembro de 2010, para dispor sobre as transferências de recursos da União aos 
órgãos e entidades dos Estados, Distrito Federal e Municípios para a execução de 
ações de prevenção em áreas de risco e de resposta e recuperação em áreas atingidas 
por desastres e sobre o Fundo Nacional para Calamidades Públicas, Proteção e Defesa 
Civil, e as Leis nos 10.257, de 10 de julho de 2001, e 12.409, de 25 de maio de 2011, e 
revoga dispositivos da Lei no 12.340, de 1o de dezembro de 2010; 
 
Política Nacional de Segurança de Barragens – Lei Federal n° 12.334/2010; 
 
Instrução Normativa n° 02, de 20 de dezembro de 2016; 



Estabelece procedimentos e critérios para a decretação de situação de emergência ou 
estado de calamidade pública pelos Municípios, Estados e pelo Distrito Federal, e para 
o reconhecimento federal das situações de anormalidade decretadas pelos entes 
federativos e dá outras providências; 
 
Mapeamento Comunitário de Riscos do Projeto Comunidade Resiliente; 
 
Protocolo Nacional Conjunto para Proteção Integral a Crianças e Adolescentes, Pessoas 

Idosas e Pessoas com Deficiência em Situação de Riscos e Desastres, instituído pela 

Portaria Interministerial nº 2, de 06 de dezembro de 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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 

           

 


