
 

PUBLICAÇÃO: 27/03/2018 

 

 

Mapeando as práticas profissionais para o 
gerenciamento de continuidade de negócios da DRI 
International para a Estrutura de Sendai para Redução 
de Risco de Desastres 

Uma ferramenta para integrar as abordagens de sua organização ao gerenciamento 

de continuidade de negócios e à redução de riscos de desastres 

A DRI Philippines realizou um exercício de mapeamento para determinar quais dos 
requisitos da Estrutura Sendai são cobertos ou aprimorados pela adoção do padrão 
Práticas Profissionais para Gerenciamento de Continuidade de Negócios. Este trabalho 
adiciona valor a essa análise, invertendo o processo, analisando cada prática 
profissional e identificando quais cláusulas dentro de Sendai são apoiadas por essa 
prática específica. Para isso, as cláusulas do Marco de Sendai foram codificadas de 
acordo com o texto da documentação do Sendai. 

Este documento de mapeamento fornece às organizações do setor privado um roteiro 
para implementar o Marco de Sendai em seu programa de resiliência existente. Os 
formuladores de políticas também se beneficiarão desse mapeamento, pois 
fornecerão uma base para sua discussão sobre o valor do Sendai Framework para as 
organizações em suas comunidades em uma linguagem e metodologia que já está em 
amplo uso globalmente. Espera-se que esta ferramenta inspire conversações 
intersetoriais, fornecendo uma linguagem comum em todas as disciplinas e que 
encoraje a ação para implementar a Estrutura de Sendai com as Práticas Profissionais 
como uma diretriz prática. 

FONTE:https://www.preventionweb.net/files/57532_drimappingppbcsendai0717.pdf 

 



 

Avaliação dos estados de 2018: uma avaliação do código 
de construção residencial e dos sistemas de fiscalização 
da segurança de vida e proteção da propriedade em 
regiões propensas a furacões 

Este é o terceiro relatório da Rating the States produzido pelo IBHS para avaliar 
elementos de execução de código e licenciamento de administração e contratados nos 
18 estados mais vulneráveis a furacões catastróficos ao longo da costa do Atlântico e 
do Golfo do México. Cada estado recebeu uma pontuação em uma escala de 0 a 100 
pontos. Além disso, este relatório destaca alguns desenvolvimentos legislativos e 
regulatórios recentes - positivos e negativos - e inclui informações sobre programas de 
código de construção nos territórios dos EUA de Porto Rico e Ilhas Virgens danificadas 
pelos furacões Maria e Irma. 

Este relatório destina-se a: 

• Concentre a atenção do público na necessidade de códigos de construção 
efetivos em todo o estado. 

• Ressaltar a importância da administração e imposição de códigos. 
• Garantir que os padrões de desempenho exigidos sejam incorporados na 

construção de residências residenciais. 
• Observe se os estados exigem o licenciamento de funcionários de construção e 

empreiteiros de construção. 
• Destaque os passos que os estados podem adotar para melhorar seus sistemas 

de código de construção, proporcionando melhor proteção para seus cidadãos 
e comunidades. 

FONTE:http://disastersafety.org/wp-content/uploads/2018/03/ibhs-rating-the-states-2018.pdf 

 

Pós-terremoto, gestão de riscos e cooperação 

internacional: Equador 

Esta publicação reúne uma profunda reflexão para entender os desafios do pós-desastre, após 

o terremoto de 16 de abril de 2016 na costa norte do Equador. Esta é uma seleção rigorosa de 

13 artigos apresentados na chamada aberta a pesquisadores do Instituto de Estudos 

Superiores Nacionais (IAEN), tem como objetivo promover o debate e posicionar certas 

questões que são mostradas ao longo deste livro. 



O documento busca gerar conhecimentos que permitam sistematizar e capitalizar as 

diferentes experiências, a fim de reduzir os efeitos e impactos que eventos adversos futuros 

possam causar e promover reflexões coletivas que contribuam para a resiliência e redução dos 

riscos de desastres no Equador. 

FONTE:https://www.preventionweb.net/files/57529_posterremotov6final.pdf 

 

A mudança climática afeta a saúde mental 

FONTE:  ASSOCIAÇÃO AMERICANA DE PSICOLOGIA (APA) 

 

WASHINGTON - Quando as pessoas pensam sobre as mudanças climáticas, elas 
provavelmente pensam primeiro sobre seus efeitos no meio ambiente e, 
possivelmente, sobre sua saúde física. Mas a mudança climática também afeta 
significativamente a saúde mental, de acordo com um novo relatório divulgado pela 
Associação Americana de Psicologia e pela EcoAmerica, intitulado "Saúde mental e 
nosso clima em mudança: impactos, implicações e orientação". 

O clima severo induzido por mudança climática e outros desastres naturais têm os 
efeitos mais imediatos na saúde mental na forma de trauma e choque devido a 
ferimentos pessoais, perda de um ente querido, dano ou perda de propriedade 
pessoal ou até mesmo a perda de sustento , De acordo com o relatório. Terror, raiva, 
choque e outras emoções negativas intensas que podem dominar a resposta inicial das 
pessoas podem, eventualmente, diminuir, apenas para serem substituídas por 
transtorno de estresse pós-traumático. 

Como um exemplo dos impactos que desastres naturais podem ter, entre uma 
amostra de pessoas que vivem em áreas afetadas pelo furacão Katrina em 2005, 
suicídio e ideação suicida mais do que dobraram, 1 em cada 6 pessoas preencheram os 
critérios diagnósticos para TEPT e 49 por cento desenvolveram uma ansiedade. ou 
transtorno de humor, como depressão, disse o relatório. 



Os impactos do clima na saúde mental não são relegados apenas a desastres. Há 
também impactos significativos na saúde mental das mudanças climáticas de longo 
prazo. Mudanças no clima afetam a agricultura, a infraestrutura e a habitabilidade, que 
por sua vez afetam as ocupações e a qualidade de vida e podem forçar as pessoas a 
migrar. Estes efeitos podem levar à perda de identidade pessoal e profissional, perda 
de estruturas de apoio social, perda de um senso de controle e autonomia e outros 
impactos na saúde mental, tais como sentimentos de desamparo, medo e 
fatalismo. Altos níveis de estresse e ansiedade também estão ligados a efeitos na 
saúde física, como um sistema imunológico enfraquecido. A preocupação com os 
impactos reais ou potenciais da mudança climática pode levar a um estresse que pode 
se desenvolver com o tempo e levar a problemas relacionados ao estresse, como 
abuso de substâncias,  

A mudança climática também está tendo impactos na saúde mental no nível da 
comunidade. Tanto as mudanças agudas quanto as de longo prazo demonstraram 
elevar a hostilidade e a agressão interpessoal e intergrupal e contribuem para a perda 
da identidade e coesão social, disse o relatório. Certas comunidades desfavorecidas, 
como comunidades indígenas, crianças e comunidades dependentes do ambiente 
natural, podem sofrer impactos desproporcionais de saúde mental. 

A chave para combater os potenciais efeitos psicológicos negativos das mudanças 
climáticas, de acordo com o relatório, é a construção de resiliência. Inclui uma seção 
dedicada a oferecer orientação para ajudar os profissionais a apoiar e promover a 
saúde mental de indivíduos e comunidades e ajudá-los a construir resiliência 
psicológica. Uma recomendação é orientar as pessoas para apoiar e manter suas redes 
sociais.  

"A capacidade pessoal das pessoas para suportar o trauma aumenta quando elas estão 
conectadas às suas redes off-line e online", disse o relatório. "Pesquisadores 
descobriram que níveis mais altos de apoio social durante e após um desastre estão 
associados a menores taxas de sofrimento psicológico." 

O relatório também enfatizou que a adoção de políticas e escolhas de estilo de vida 
ecologicamente corretas pode ter um efeito positivo na saúde mental. Por exemplo, 
escolher andar de bicicleta ou ir para o trabalho foi associado a níveis reduzidos de 
estresse. Se caminhar ou andar de bicicleta para o trabalho é impraticável ou inseguro, 
o uso do transporte público tem sido associado a um aumento na coesão da 
comunidade e a uma redução nos sintomas de depressão e estresse, de acordo com o 
relatório. Além disso, o aumento da acessibilidade a parques e outros espaços verdes 
pode beneficiar a saúde mental, já que gastar mais tempo na natureza tem 
demonstrado reduzir os níveis de estresse e reduzir as doenças relacionadas ao 
estresse, independentemente do nível socioeconômico, idade ou sexo. 

O relatório, que foi produzido em colaboração com os psicólogos Susan Clayton, PhD, 
do College of Wooster, e Christie Manning, PhD, do Macalester College, é uma 
atualização para "Além de tempestades e secas: os impactos psicológicos da mudança 
climática", um relatório publicado pela American Psychological Association e 
ecoAmerica em 2014. Um trabalho seminal sobre a relação entre mudança climática e 



psicologia, "Além de tempestades e secas" foi citado na avaliação científica do 
Programa de Pesquisa de Mudanças Globais dos EUA, "Os Impactos da Mudança 
Climática nos Recursos Humanos". Saúde nos Estados Unidos ". Esta atualização de 
2017 se baseia nos resultados do primeiro relatório com novas pesquisas, ênfase 
expandida na desigualdade 

FONTEhttp://www.apa.org/news/press/releases/2017/03/climate-mental-health.aspx 

 

Fazendo valer cada gota: uma agenda para a ação da 
água 

Painel de alto nível sobre o documento final sobre a água, 14 de março de 2018 

Este relatório é o documento final do Painel de Alto Nível sobre a Água (HLPW), que foi 
convocado pelas Nações Unidas e pelo Grupo do Banco Mundial para liderar o 
enfrentamento de um dos desafios mais urgentes do mundo - uma crise global da água 
que se aproxima. O HLPW articula uma agenda em três níveis: 

• Uma base de ação: investimento em dados aprimorados e fortalecimento dos 
mecanismos de governança da água 

• Liderando uma agenda integrada nos níveis local, nacional e regional: o Painel 
apela para uma abordagem integrada, incluindo acesso universal e sustentável 
a água potável e saneamento, construção de sociedades e economias mais 
resilientes, incluindo redução de risco de desastres, investindo mais e mais 
efetivamente em infraestrutura relacionada à água, valorizando a centralidade 
das questões ambientais e construindo cidades e assentamentos humanos 
sustentáveis.  

• Catalisar a mudança, construir parcerias e cooperação internacional em nível 
global: o Painel recomenda avanços no incentivo à inovação, promoção de 
parcerias, aumento de financiamento, aumento do apoio institucional, 
fortalecimento da cooperação global e internacional da água e aproveitamento 
da oportunidade de ação. 

Como parte das recomendações para enfrentar esses desafios, o Painel está 
defendendo políticas baseadas em evidências e abordagens inovadoras nos níveis 
global, nacional e local para tornar a gestão da água e os serviços de água e 
saneamento atraentes para investimentos e mais resilientes a desastres. O Painel 
também pede políticas que permitam pelo menos dobrar o investimento em 
infraestrutura hídrica nos próximos cinco anos. 

O relatório do Painel estabelece uma nova abordagem para catalisar mudanças e 
construir parcerias e cooperação, delineando por que uma abordagem integrada e 



inclusiva que atrai setores como a agricultura e outras partes interessadas, como 
prefeitos de cidades, é necessária. O relatório afirma que as formas de trabalhar entre, 
por exemplo, governos, comunidades, setor privado e pesquisadores, são essenciais. 

FONTE:https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/17825HLPW_Outcome.pdf 

 

 

Serviços de abastecimento de água e saneamento 
resilientes: o caso do Japão 

 
Este relatório descreve as maneiras pelas quais o Japão construiu a resiliência de seus 
serviços de abastecimento de água e saneamento (WSS) por meio de uma abordagem 
adaptativa baseada nas lições aprendidas de desastres naturais do passado. Ele 
descreve as estruturas legais e institucionais para os serviços resilientes de 
abastecimento de água e saneamento no país e descreve as melhores práticas e lições 
aprendidas das empresas de serviços de saneamento nas cidades de Fukuoka, 
Hiroshima, Kobe, Kumamoto, Sendai e Tóquio. A experiência do Japão oferece insights 
importantes para países de renda baixa e média que buscam reduzir suas 
vulnerabilidades na prestação de serviços essenciais.  

Os desastres naturais danificaram cada vez mais as instalações e infraestruturas do 
WSS, deixando comunidades inteiras sem água potável segura e fiável e a eliminação 
adequada das águas residuais. Estes eventos de emergência podem resultar de 
inundação de instalações, perda de eletricidade e exposição e interrupção de 
infraestruturas. Impactos menos severos podem surgir do aumento do assoreamento 
de reservatórios e eventos de início lento, como secas, tendo, assim, efeitos de longo 
prazo na resiliência e confiabilidade dos serviços. Essas falhas ou interrupções no 
serviço do WSS podem desencadear um efeito em cascata nos sistemas de 
infraestrutura interconectados, incluindo serviços públicos de saúde e bombeiros, que, 
por sua vez, podem causar impactos econômicos diretos e indiretos. 

FONTE:https://www.gfdrr.org/sites/default/files/publication/ResilientWaterSupply-

JapanCase_0.pdf 

 



Previsão de riscos, evitando desastres: implementando a 
ação antecipada baseada em previsão em escala 

Este documento identifica os principais recursos de mais de 25 instrumentos de ação 
antecipada baseada em previsão (FbA) projetados para antecipar e reduzir os impactos 
de perigos naturais e provocados pelo homem. Embora o documento se baseie em 
evidências de uma ampla gama de iniciativas da FbA nos últimos cinco anos, ele não 
pretende fornecer uma revisão abrangente, mas aponta algumas das semelhanças e 
diferenças entre essas iniciativas dentro de um campo de prática díspar. . 

O documento situa as inovações da FbA dentro de agendas humanitárias mais amplas 
de gerenciamento de riscos de desastres e de desenvolvimento e processos de 
reforma. Os autores examinam toda a cadeia de uso de dados e tomada de decisão: de 
decisões sobre os dados de previsão e monitoramento a serem avaliados, a seleção de 
gatilhos e limiares (e métodos para integrar dados de impacto biofísico e sócio-
econômico), protocolos para a ação e os mecanismos de financiamento necessários 
para fornecer apoio às comunidades antes que um desastre aconteça.  

Existem desafios significativos associados ao uso sistemático de previsões para acionar 
a liberação de fundos humanitários internacionais e nacionais - e, portanto, assumir 
algum controle sobre alocação de doadores, governos e ONGs - mas esse tipo de 
mudança é necessário para que a FbA tenha um impacto significativo. impacto na vida 
das populações vulneráveis. 

O artigo conclui considerando o potencial para que os mecanismos da FbA sejam 
adotados em grande escala nas tomadas de decisões humanitárias e na gestão do risco 
de desastres através do uso de diferentes fontes de financiamento de risco e 
mecanismos de entrega nacionais e internacionais.  

FONTE:https://www.odi.org/sites/odi.org.uk/files/resource-documents/12104.pdf 

 

Construindo resiliência urbana às mudanças climáticas: 
uma revisão de Madagascar 

Este relatório examina o ambiente institucional, legal e regulatório, adaptação às 
mudanças climáticas e capacidade de gestão urbana, e recursos financeiros e 
mecanismos disponíveis para abordar as prioridades de adaptação e redução do risco 
de desastres nas cidades em crescimento de Madagascar.  

O relatório inclui uma análise sumária de quatro comunidades - Antananarivo, 
Tsihombe, Tuléar e Maroantsetra - para identificar as ligações entre os atuais e futuros 
vetores de vulnerabilidade, incluindo fatores sociais e biofísicos, como densidade 



populacional, uso da terra e cobertura da terra, e motoristas climáticos, como 
temperaturas crescentes e padrões de chuva alterados. O relatório também fornece 
recomendações para promover efetivamente o desenvolvimento resiliente ao clima, 
1) melhorando a disponibilidade, a qualidade e o uso de informações sobre clima e 
clima; 2) integração de medidas de adaptação na governança, planejamento e 
orçamento; 3) pilotar e disseminar práticas de gestão de redução de riscos; e 4) 
mobilizar financiamento para medidas de adaptação de múltiplas fontes. 

Madagascar está exposta a uma variedade de fenômenos climáticos e climáticos que 
têm impactos amplos sobre a saúde e segurança humana, disponibilidade de recursos 
naturais, atividades econômicas e infraestrutura. Além disso, a migração significativa 
para e entre a capital, a rápida expansão das cidades secundárias e os centros urbanos 
emergentes estão ultrapassando a capacidade municipal de lidar com as 
vulnerabilidades existentes, causadas por anos de turbulência política e pobreza 
generalizada. Apesar do compromisso com a descentralização articulado e reafirmado 
nas leis e políticas do Governo de Madagascar, a capacidade técnica e financeira para 
apoiar a gestão urbana e a prestação de serviços básicos permanece limitada.  

FONTE:https://www.climatelinks.org/sites/default/files/asset/document/20180307_USAID-

ATLAS_Building-Urban-Resilience-Madagascar-2.12-AFR-Report.pdf 

 

Benefícios e custos do seguro de risco em países 
selecionados da Ásia 

Este estudo teve como objetivo avaliar os benefícios e custos acumulados por meio de 
experiências de seguro de risco na região da Ásia, avaliar barreiras que limitam sua 
penetração e identificar intervenções para maior penetração de seguros de risco, 
levando à adaptação às mudanças climáticas e redução do risco de desastres. A análise 
custo-benefício apresentada neste documento foi baseada em pesquisas domiciliares 
conduzidas em três países, incluindo Índia, Malásia e Filipinas. 

O estudo indicou vários benefícios acumulados do seguro de risco nos países do 
estudo de caso e uma relação benefício-custo positiva. Os  benefícios / custo positivos 
líquidos fornecem um incentivo para promover o seguro de risco por parte dos 
governos e uma evidência importante para potenciais assinantes a considerar investir 
em seguros. Os prêmios subsidiados desempenharam um papel importante nos índices 
positivos de custo-benefício, o que os ajudou a se inscrever e continuar nos esquemas 
de seguro. Os benefícios de redução de risco a curto prazo foram vistos, incluindo a 
prevenção da venda de ativos e a continuação da vida normal após os desastres. No 
entanto, o impacto do seguro de risco na redução de risco a longo prazo e em termos 
de investimentos relacionados pelos segurados não poderia ser bem apoiado pelos 
nossos resultados. 



FONTE:https://www.apn-gcr.org/bulletin/article/benefits-and-costs-of-risk-insurance-in-selected-

countries-of-asia/ 

 

 

Análise de impacto regional do terremoto para condados 
de Clackamas, Multnomah e Washington, Oregon 

Este relatório fornece estimativas de danos e vítimas a edifícios, pessoas e setores 
chave de infraestrutura resultantes de um grande terremoto na região metropolitana 
de Portland, usando informações geológicas locais atualizadas e recentes avanços nos 
métodos de estimativa de perdas. As estimativas de danos e acidentes são tabuladas 
nos níveis de condado, jurisdição e vizinhança, fornecendo informações acionáveis 
para uso posterior em planejamento de emergência, mitigação de terremotos, 
conscientização pública e resposta e recuperação pós-terremoto. 

Este relatório resume a primeira fase do trabalho para estimar as perdas por 
terremoto, concentrando-se no refinamento da metodologia e na aplicação de novos 
métodos nos condados de Clackamas, Multnomah e Washington (Oregon). A Fase 2 
aplicará os mesmos métodos no condado de Columbia, no Oregon, e no condado de 
Clark, em Washington. 

A Organização Regional de Preparação para Desastres (RDPO) é uma parceria bi-
estadual de agências governamentais locais e regionais, organizações não-
governamentais e partes interessadas do setor privado representando a região 
metropolitana de Portland que colaboram para aumentar a resiliência da região a 
desastres. A região abrange os condados de Clackamas, Columbia, Multnomah e 
Washington em Oregon e o condado de Clark em Washington. 

FONTE:https://assets.documentcloud.org/documents/4411588/PortlandAreaDamage2018.pdf 

 

Lidar com um grande acidente nuclear (documentos de 
encerramento do projeto NREFS) 

Esta edição especial da revista Process Safety and Environmental Protection  (Volume 
112, Parte A, Páginas 1-198, novembro de 2017) inclui dez documentos de 
encerramento do projeto Gerenciamento de Risco Nuclear: Ambiental, Financeiro e de 



Segurança (NREFS) sobre o enfrentamento com um Grande acidente nuclear. Os 
papéis são os seguintes: 

• PJ Thomas. Orientação quantitativa sobre a melhor forma de responder a um 
grande acidente nuclear 

• I. Waddington, PJ Thomas, RH Taylor e GJ Vaughan. Avaliação do valor J das 
medidas de recolocação na sequência dos acidentes nas centrais nucleares de 
Chernobyl e Fukushima Daiichi 

• I. Waddington, PJ Thomas, RH Taylor e GJ Vaughan. Avaliação do valor J das 
medidas de remediação na sequência dos acidentes nas centrais nucleares de 
Chernobyl e Fukushima Daiichi 

• D. Yumashev, P. Johnson e PJ Thomas. Estratégias economicamente ótimas 
para recuperação a médio prazo após um grande acidente de reator nuclear 

• SF Ashley, GJ Vaughan, WJ Nuttall e PJ Thomas. Considerações em relação a 
procedimentos de emergência fora do local e resposta a acidentes nucleares 

• SF Ashley, GJ Vaughan, WJ Nuttall, PJ Thomas e NA Higgins. Previsão do custo 
das consequências de um grande acidente nuclear no Reino Unido 

• I. Waddington, RH Taylor, RD Jones e PJ Thomas. Avaliação do valor J da relação 
custo-eficácia das restrições de carne de ovinos britânica após o acidente de 
Chernobyl em 1986 

• William J. Nuttall, Stephen F. Ashley e Raphael J. Heffron. Compensação por 
acidentes nucleares graves: uma elucidação de especialistas 

• PJ Thomas. Idade à morte de um câncer induzido por radiação baseado no 
modelo de Marshall para o período de mortalidade 

• PJ Thomas e I. Waddington. Validando a ferramenta de avaliação de segurança 
de valor J contra dados pan-nacionais. 

FONTE:https://ac.els-cdn.com/S0957582017303166/1-s2.0-S0957582017303166-

main.pdf?_tid=02240a70-9213-40d8-bde8-

c6ecbce7a724&acdnat=1521933060_473be07f11bdd01c1ed1b5070f839ca2 

 

O caso da resiliência do terremoto: por que estruturas 
mais seguras protegem e promovem a vitalidade social e 
econômica? 

Este artigo descreve o risco de terremoto na Califórnia; o impacto econômico potencial 
sobre as empresas locais, habitação, passivos e seguros; e os benefícios econômicos da 
adaptação de edifícios para suportar terremotos. 

Este documento enfatiza a necessidade urgente de identificar e reformar edifícios 
vulneráveis. O precedente legal na Califórnia agora impõe responsabilidade aos 
proprietários de prédios e os proprietários de prédios podem ser responsabilizados 



pela segurança de uma estrutura, mesmo que as jurisdições locais não tenham 
aprovado leis específicas que exijam a mitigação de condições inseguras. O simples 
fato de conhecer um prédio pode ser inseguro e não agir pode ser motivo suficiente 
para atribuir culpa por negligência. 

FONTE:http://usrc.org/files/technicalresource/The%20Case%20for%20Earthquake%20Resilience%20-
%20White%20Paper.pdf 

 

 

Ilhas Cook: pacote de preparação para o país 

Este documento compreende 22 seções cobrindo uma série de tópicos e questões 
relevantes para o apoio internacional à resposta a desastres nas Ilhas Cook. As 22 
seções refletem setores e processos através dos quais a resposta pode ser canalizada 
ou direcionada após um desastre.  

O Pacote de Prontidão do País (CPP) é uma iniciativa conjunta do Governo das Ilhas 
Cook e da Equipe Humanitária do Pacífico (PHT). O CPP tem como objetivo fortalecer a 
preparação e a colaboração entre os atores nacionais e internacionais na resposta a 
desastres. O CPP é desenvolvido e acordado com o governo nacional antes de um 
desastre. Através do processo, os atores nacionais tornam-se mais conscientes das 
ferramentas e serviços internacionais e como eles podem ser ativados. Isso permitirá 
uma resposta mais "orientada pela demanda", adaptada ao contexto específico. 

O CPP também ajuda os atores internacionais a se tornarem mais conscientes dos 
sistemas e estruturas nacionais existentes, documentando e disponibilizando 
claramente as principais informações para todos. Isso ajudará a garantir que as 
respostas sejam lideradas nacionalmente, com atores internacionais apoiando e 
trabalhando através das estruturas nacionais existentes. 

FONTE:https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/UNDP%20_%20Cook%20Islands%20C

ountry%20Preparedness%20Package%20Booklet%20HRv1%20%28web%29.pdf 

 

Cidades vivas: repensando cidades em ambientes áridos 

Este relatório contém ideias e estudos de caso de todo o mundo que mostram as 
melhores práticas em design sustentável para cidades áridas. No centro do relatório 
estão três recomendações-chave para moldar o próximo século de construção de 
cidades em regiões áridas: 



• Aprendendo com o passado. Construa com base em soluções de design 
específicas do clima adaptadas localmente. 

• Invista em infraestrutura verde e azul projetada para trabalhar com sistemas 
ambientais e ecológicos locais. 

• Projetar edifícios inteligentes e espaços públicos que possam atender às 
necessidades das pessoas em mudança de clima. 

O relatório propõe 40 ações que os governos locais, planejadores, arquitetos e 
investidores podem considerar para apoiar o desenvolvimento de cidades mais 
inclusivas, resilientes e competitivas. 

FONTE:https://www.preventionweb.net/publications/view/57566?&a=email&utm_source=pw_email 

 

 

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 

           

 


