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Guia de resiliência climática do setor de energia 
hidrelétrica 

O propósito do Guia de Resiliência Climática do Setor Hidrelétrico é fornecer uma 
abordagem prática e útil para identificar, avaliar e gerenciar os riscos climáticos para 
melhorar a resiliência às mudanças climáticas de projetos hidrelétricos novos e 
existentes. O guia responde à necessidade de fornecer boas práticas da indústria 
internacional sobre como incorporar resiliência climática no planejamento, projeto e 
operações de projetos de energia hidrelétrica. 

O guia também busca evoluir do uso padrão de dados históricos, a suposição de que a 
variabilidade hidrológica permanecerá a mesma durante o tempo de vida de um 
projeto e o conhecimento limitado de como acessar, usar e interpretar a modelagem 
da mudança climática e dados climáticos observados. A abordagem convencional deixa 
de considerar os impactos de curto e longo prazo que as alterações climáticas podem 
ter nos investimentos, devido à alta incerteza inerente às previsões reais de mudanças 
climáticas.  

O guia é projetado para levar os usuários através de uma abordagem em fases para 
incorporar a resiliência climática na avaliação, projeto, construção e / ou operação do 
projeto de energia hidrelétrica, para garantir que o projeto seja resiliente. Essas fases 
são: 

• Triagem de risco climático do projeto 
• Análise inicial 
• Teste de estresse climático 
• Gestão de risco climático 
• Monitoramento, avaliação e relatórios 

Destina-se como um recurso para proprietários de projetos, instituições financeiras, 
governos e desenvolvedores privados, que utilizarão o guia para tomar decisões 



informadas sobre o desenvolvimento, reabilitação e operação de projetos 
hidrelétricos.  

FONTE:https://www.hydropower.org/sites/default/files/publications-

docs/hydropower_sector_climate_resilience_guide_-_vf_interactive.pdf 

 

 
 

Como o setor hidrelétrico e a Cruz Vermelha podem 
trabalhar juntos para proteger as comunidades 
propensas a inundações? 

O Centro do Clima da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho desenvolveu um 
mecanismo inovador para prever e se preparar para os riscos de enchentes, que será 
apresentado em uma sessão especial durante o Congresso Mundial de Hidrelétricas de 
2017. O “financiamento baseado em previsões” usa inteligência artificial para 
antecipar riscos iminentes de inundação, mobilizando recursos para apoiar 
comunidades em risco. O setor hidrelétrico pode ser um parceiro importante para 
testar e desenvolver esse mecanismo. 

Atualmente a ser implementado na Barragem de Nangbéto, no Togo, o financiamento 
baseado em previsões está a demonstrar como os sistemas de aprendizagem de 
máquina podem ajudar os operadores de energia hidroelétrica a prever riscos de 
inundação e comunicá-los às comunidades em risco de uma forma clara e atempada. 

Até agora, a maior parte do financiamento no setor humanitário está disponível 
quando o desastre já aconteceu, quando as pessoas morreram ou já estão 
sofrendo. Há também financiamento disponível para as necessidades cotidianas, como 
treinamento e equipamento, mas o que não existiu até recentemente é um 
mecanismo financeiro que permita a ação humanitária antes que ocorram desastres, 
com base em uma previsão científica para o risco de inundação a jusante das 
barragens. 

Pablo Suarez, diretor associado de pesquisa e inovação do Centro Climático da Cruz 
Vermelha e do Crescente Vermelho, é um dos arquitetos por trás do esquema. Pablo, 
que tem formação em engenharia hidráulica e gerenciamento de risco climático, 
explica: “As represas hidrelétricas são parceiras naturais dessa iniciativa, já que é 
possível prever quando é provável que ocorram inundações, mas muitas vezes há falta 
de comunicação entre as operadoras e os afetados. comunidades. 

"É aqui que a Cruz Vermelha, juntamente com governos e outros parceiros, pode 
ajudar a mobilizar dinheiro quando houver probabilidade de desastre. Esse dinheiro 
pode salvar vidas e proteger ativos valiosos". 



Ele explica que, embora o conceito não seja completamente novo, pode causar um 
impacto significativo para as comunidades em risco nos países em desenvolvimento: 
“Essa abordagem já está em uso em países como a Suíça, onde existem muitas 
medidas de preparação, incluindo finanças a serem tomadas. açao. Mas nos países em 
desenvolvimento, muitas vezes notamos que faltam duas coisas. 

"Em primeiro lugar, as informações não chegam às comunidades que precisam delas. 
Os operadores das barragens podem saber que uma inundação é provável, mas 
mesmo informando uma autoridade, as informações nem sempre estão vazando. 
Segundo, mesmo onde sistemas de alerta antecipado existem , muitas vezes não há 
financiamento para entregar as medidas preventivas necessárias em tempo hábil ”. 

No local em Togo, onde a iniciativa está sendo testada com o apoio financeiro do 
governo alemão, as previsões convencionais usando meteorologia e hidrologia ainda 
não são confiáveis o suficiente para mobilizar recursos para ações humanitárias. 

Quando uma grande enchente ocorreu em 2010 no rio Mono, que é regulado por uma 
represa hidrelétrica, foram necessários 34 dias desde o derramamento de fundos de 
ajuda humanitária em desastres de fontes internacionais para chegar à Cruz Vermelha 
no Togo. Essa experiência levou Pablo e seus colegas a começarem a desenvolver um 
sistema para acionar a liberação de dinheiro com base nas previsões dos prováveis 
fluxos de pico a jusante das barragens. 

As autoridades da barragem em Nangbéto, a CEB (Communauté Electrique du Bénin), 
congratularam-se com o projeto-piloto. Eles explicaram à equipe da Cruz Vermelha 
que, enquanto estavam coletando dados diários de precipitação, eles não tinham um 
modelo preditivo para conectá-lo a um fluxo fluvial efetivo. 

Com o apoio do Global Facility for Reduction and Recovery (GFDRR) do Banco Mundial, 
a equipe da Cruz Vermelha começou a usar o aprendizado de máquina para 
transformar os dados limitados disponíveis em um modelo inovador chamado FUNES, 
baseado em um algoritmo de autoaprendizagem provável transbordamento. A Cruz 
Vermelha cooperou com a plataforma nacional do governo do Togo para a redução do 
risco de desastres, que concordou em aceitar essa previsão como um gatilho para 
mobilizar recursos para as comunidades afetadas pelas enchentes. 

O sistema FUNES foi colocado em teste em setembro de 2016, quando padrões 
incomuns de precipitação provocaram um alerta antecipado de inundações 
prováveis. O dinheiro foi rapidamente libertado e medidas preventivas foram tomadas 
para proteger as comunidades a jusante. Isso incluiu o envio de mensagens de rádio, a 
distribuição de itens como kits de purificação de água e carteiras de plástico para 
proteger documentos e a mobilização de funcionários e voluntários da Cruz Vermelha, 
tudo antes da inundação real se materializar. 

Pablo vê o setor hidrelétrico como um “parceiro natural” de seu mecanismo inovador 
e está empenhado em desmascarar os mitos sobre o papel das barragens em causar 
inundações. “As pessoas costumam rapidamente acusar represas de causar 
inundações, mas na realidade elas nos salvam de muitas inundações em 



potencial. Ocasionalmente, entretanto, reservatórios enchem e a água deve ser 
liberada, e é aí que podemos ajudar. ” 

A iniciativa atraiu muito interesse, com o Ministério da Água da Etiópia convidando a 
equipe e os parceiros da Cruz Vermelha para visitar a bacia do rio Awash. Diálogos 
também estão em andamento com o Banco Mundial, enquanto a Federação 
Internacional das Sociedades da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho está em 
processo de desenvolvimento de um novo mecanismo financeiro para apoiar medidas 
de preparação com base em previsões. 

Pablo está empenhado em cooperar com a Associação Internacional de 
Hidreletricidade (IHA) para desenvolver ainda mais os vínculos entre sua iniciativa e o 
setor hidrelétrico: “Queremos transformar as informações sobre o momento e 
magnitude das inundações em uma oportunidade e ajudar a posicionar o setor 
hidrelétrico como um parceiro na gestão de riscos climáticos. Reunindo o 
conhecimento dentro do IHA e da Cruz Vermelha, podemos explorar o potencial da 
inteligência artificial, big data e imagens de satélite para transformar conhecimento 
em ação. ” 

Enquanto isso, Pablo continua a elevar o perfil da iniciativa em todo o mundo. A Cruz 
Vermelha trabalhou com artistas para criar uma impressionante escultura de dados 
(retratada) representando uma dúzia de anos de fluxos de rio a jusante e a montante 
em Nangbéto - que poderiam ser recriados para outras barragens. Isto foi exibido na 
conferência UNFCCC COP 22 em Marrakesh, juntamente com uma experiência de 
realidade virtual que permite aos usuários experimentar o trabalho como gerente de 
desastres em Nangbéto. O projeto recebeu reconhecimento internacional há alguns 
meses, quando recebeu um prêmio de inovação global na Cúpula Mundial do Governo. 

https://www.hydropower.org/blog/how-can-the-hydropower-sector-and-the-red-cross-work-
together-to-protect-flood-prone 

 

 

 

O caminho para a resiliência: gerenciando os riscos do 
nexo energia-água-alimentos 

Este relatório investiga os riscos do nexo energia-água-comida e examina a 
coordenação integrada necessária para financiar a resiliência. Ele enfoca a 
compreensão de como o setor de energia pode gerenciar melhor os impactos das 
mudanças climáticas na terra e na água, enquanto ainda busca equilibrar o Trilema de 
Energia. As descobertas iniciais estabelecem a compreensão inicial dos riscos 
representados pelo nexo energia-água-alimentos na indústria de energia. Ao 
compreender como lidar técnica e financeiramente com esses riscos, o relatório 
fornece recomendações para o setor de energia trabalhar em conjunto com a 



comunidade financeira, investidores e formuladores de políticas para compartilhar e 
promover medidas que devem ser incorporadas ao projeto de infraestrutura 
energética e às decisões de investimento. 

Este relatório é a segunda dimensão de risco investigada como parte da iniciativa 
Financing Resilient Energy Infrastructure. O primeiro relatório da série, "O caminho 
para a resiliência - gerenciamento e financiamento de riscos climáticos extremos", 
recomendou que se avançasse para uma compreensão mais sistêmica da resiliência, a 
fim de gerenciar melhor os riscos climáticos extremos. 

FONTE:https://www.worldenergy.org/wp-content/uploads/2016/03/The-road-to-resilience-

managing-the-risks-of-the-energy-water-food-nexus_-early-findings-report.pdf 

 

 

Não deixando ninguém para trás: Apoiando as 
comunidades resilientes através do aumento da redução 
do risco de desastres climáticos inteligentes: Mensagens-
chave 

Apesar dos compromissos globais de não deixar ninguém para trás, os mais afetados e 
vulneráveis não estão recebendo a assistência necessária quando ocorrem 
desastres. Idosos, pessoas com deficiência, mulheres, pessoas pobres e socialmente 
marginalizadas, com falta de acesso à informação, estruturas de tomada de decisão, 
recursos e justiça social são desproporcionalmente afetados pelos perigos. Os 
deslocados também costumam viver em áreas propensas a desastres.  

Este livreto apresenta as quatro áreas principais nas quais a IFRC recomenda maior 
atenção e ação de todas as partes interessadas: 

• Priorizando as pessoas mais vulneráveis 
• Assegurar compromissos globais se traduz em ação local e impacto 
• Fortalecimento do alerta precoce para permitir a ação antecipada de 

comunidades em risco 
• Adotando uma abordagem integrada para redução do risco de desastres e 

adaptação às mudanças climáticas 

 

FONTE:https://www.preparecenter.org/sites/default/files/ifrc_-_gp2019_key_messages-
final.pdf 
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V CURSO DE EXTENSÃO PSICOLOGIA EM EMERGÊNCIAS 
E DESASTRES. 
INSCRIÇÕES ABERTAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

DEFESA CIVIL DE MARICÁ REALIZA ABERTURA DE 
INSCRIÇÕES PARA O CURSO DE METEOROLOGIA APLICADA 

AS AÇÕES DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL   

      A Secretaria de Proteção e Defesa Civil realizará o Curso de 

Meteorologia Aplicada as Ações de Proteção e Defesa Civil, voltado 

especificamente para profissionais que atuam nas áreas técnica e 

operacional dos órgãos de proteção e defesa civil de todo o Brasil e 

nas ações de Gestão de Risco de Desastres. 

     O curso tem por objetivo abordar a importância da Meteorologia 

no processo de tomada de decisão na Gestão de Desastres, além 

de auxiliar nas ações preventivas e de preparação ao 

enfrentamento dos eventos adversos. 

     Para efetuar as inscrições, os candidatos deverão estar 

vinculados aos órgãos do Sistema Nacional de Proteção e Defesa 

Civil (SINPDEC), conforme art. 10 da Lei Federal nº 12.608/2012. 

     Dentre os temas abordados no curso, podemos citar: Medições - 

estações meteorológicas; Rede de Monitoramento de PCD’s 

(Plataforma de Coleta de Dados); Legislação de meteorologia 

aplicada a defesa civil; Eventos extremos; Variáveis meteorológicas 

ligada à queimadas; Principais desafios na prevenção de desastres 

naturais; Radar meteorológico; Parâmetros meteorológicos; A 

meteorologia na Defesa Civil (em âmbito municipal, estadual e 

federal); Centro de monitoramento; Utilização de ferramentas 

tecnológicas de acesso a gestão das emergências,  além de outros 

temas relevantes. 

      

PERÍODO DE PRÉ-INSCRIÇÃO: DE 20 DE MAIO À 30 MAIO DE 2019 

CONFIRMAÇÃO DOS SELECIONADOS: 31 DE MAIO DE 2019 

VAGAS DISPONIBILIZADAS: 40 VAGAS 

PERÍODO DE REALIZAÇÃO DO CURSO: 11 À 14 DE JUNHO DE 2019 

LOCAL: FACULDADE DE MARICÁ (FUNDAÇÃO EDUCACIONAL 
SEVERINO SOMBRA) – Endereço: Avenida Governador Roberto Silveira, 
437 - Centro, Maricá – RJ.  



PONTO DE REFERÊNCIA: PRÓXIMO A RODOVIÁRIA DE MARICÁ 

PARA REALIZAR A INSCRIÇÃO, O CANDIDATO DEVERÁ: 

1-  ACESSAR O LINK:  bit.ly/CursoMeteorologia 
2-  PREENCHER O FORMULARIO DO CURSO; 

   Caso haja dúvidas, entrar em contato com a coordenação do 

curso, através do seguinte e-mail: cursosdcmarica@gmail.com 

 

 

 

 
 
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 

                    

 

 


