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Lançamento da Frente Parlamentar de Proteção e Defesa 
Civil em Brasília 

 
Na manhã desta quinta-feira (26), ocorreu o “Lançamento da Frente Parlamentar de 
Proteção e Defesa Civil”, no Salão Nobre da Câmara dos Deputados, em Brasília. O 
lançamento, de autoria do deputado federal Guilherme Derrite, contou com a 
participação do Senador Major Olímpio, Deputado Federal Vitor Hugo, Secretário 
Nacional de Proteção e Defesa Civil Coronel Alexandre Lucas Alves, membros do 
Conselho Nacional de Gestores Estaduais de Proteção e Defesa Civil (CONGEPDEC) e seu 
presidente, Coronel Walter Nyakas Junior, do Estado de São Paulo, dentre outras 
autoridades civis e militares. 
A solenidade teve por objetivo fomentar a melhoria da gestão de risco de desastre e 
fortalecer o Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil, sendo um marco histórico na 
evolução das políticas e ações públicas de proteção e defesa civil no território brasileiro. 
FONTE:http://www.defesacivil.sp.gov.br/lancamento-da-frente-parlamentar-de-protecao-e-defesa-
civil-em-brasilia/ 
 
 
 



 

PBH inova em parcerias e tecnologia para prevenção 
durante o período chuvoso 

O prefeito Alexandre Kalil, acompanhado do secretário municipal de Obras e 
Infraestrutura, Josué Valadão, e do subsecretário de Proteção e Defesa Civil, Coronel 
Waldir Figueiredo Vieira, concedeu, na manhã desta quinta-feira, dia 26 de setembro, 
entrevista coletiva sobre as ações e inovações para aumentar a capilaridade dos alertas 
para o enfrentamento do período chuvoso 2019/ 2020, que se inicia neste mês de 
outubro. “Viemos aqui para apresentar à população de Belo Horizonte um trabalho que 
foi feito desde as últimas chuvas. Este trabalho está finalizado com novas parcerias e 
mais modernização”, afirmou Kalil. 
  
O subsecretário municipal de Proteção e Defesa Civil, Coronel Waldir Figueiredo, 
destacou que os alertas para a população são fundamentais para mitigação dos riscos. 
“Nos meses que antecedem ao período das chuvas foram firmadas parcerias que vão 
aumentar a divulgação dos alertas preventivos de chuvas fortes, granizo, tempestades, 
vendavais, alagamentos, risco de deslizamentos de terra e outros fenômenos 
meteorológicos”, disse. O subsecretário Coronel Waldir explicou que foi firmada uma 
parceria com a Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU) para a divulgação das 
mensagens. “Os usuários vão receber os alertas por meio do sistema de som dos trens 
e das 19 estações e de campanhas permanentes nos mais de 300 monitores instalados 
nos trens”, completou. 
  
Os alertas preventivos também serão divulgados para motoristas. Por meio do aplicativo 
de mobilidade, a Defesa Civil vai enviar alertas preventivos aos motoristas e bloquear 
vias que possam ser atingidas pelo transbordamento de córregos. Com a ação, o 
motorista será redirecionado para uma rota segura e longe dos possíveis riscos. “A 
experiência já foi reconhecida pela Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil e deve 
ser compartilhada com várias outras cidades do país”, esclareceu o subsecretário 
Coronel Waldir ao se referir à parceria inédita firmada com o Waze.  
  
Outra importante parceria estabelecida foi com a BH Airport, empresa que gerencia as 
atividades do Aeroporto Internacional Tancredo Neves. Os alertas preventivos serão 
disponibilizados nos painéis de chegadas e partidas de voos do principal aeroporto do 
Estado. O objetivo é informar aos passageiros as condições climáticas antes de se 
deslocarem ao seu destino. 
  
Para o subsecretário Coronel Waldir, essas parcerias são fundamentais e vão aumentar 
muito a difusão dos alertas preventivos e colaborar na promoção de uma cultura de 
prevenção, percepção do risco e adoção de medidas de proteção por parte da 
população. “O monitoramento das condições climáticas que podem gerar algum tipo de 
risco é fundamental para salvar vidas. A Prefeitura de Belo Horizonte segue as 
recomendações do Marco de Sendai, principal instrumento orientador de redução de 



risco de desastres, adotado por países membros da Organização das Nações Unidas 
(ONU)”, disse. 
  
  
 Envio de Alertas 

Outra ação que foi reforçada durante a coletiva foi a ampliação de envio de alertas via 
SMS 40199 e TV por assinatura. A plataforma foi desenvolvida pela Defesa Civil Nacional, 
Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) e operadoras de telefonia e está sendo 
viabilizada pelo Ministério do Desenvolvimento Regional. 
  
Para se cadastrar no serviço de SMS basta o usuário enviar uma mensagem de texto com 
o CEP da sua rua para o número 40199 e uma mensagem de confirmação será enviada 
na sequência. O serviço não tem custo e, em Belo Horizonte, é utilizado por cerca de 
190 mil pessoas. 
  
O assinante de TV por assinatura das prestadoras Claro (NET), Vivo, Oi, Sky vão receber 
a mensagem de alerta em formato de um pop-up (imagem sobreposta à tela) com 
duração de dez segundos. O formato e a opção de fechá-lo podem variar de acordo com 
a prestadora, o modelo do equipamento (decodificador) e o plano contratado. O 
assinante do serviço não precisa realizar qualquer cadastro para receber as notificações. 
Segundo a Anatel, a capital mineira possui cerca de 500 mil assinantes de TV por 
assinatura. 
  
Os moradores de Belo Horizonte também podem acompanhar os alertas e as 
recomendações da Defesa Civil por meio do Instagram, Twitter, Facebook e pelo canal 
público do Telegram no endereço “defesacivilbh”. 
  
  
Saúde e Educação 

Agentes Comunitários de Saúde e de Combate a Endemias, servidores dos 152 centros 
de saúde da Secretaria Municipal de Saúde e dirigentes e professores dos 500 
estabelecimentos da rede municipal de ensino também atuar nas ações de 
conscientização realizadas pela Prefeitura. Eles vão participar de atividades de 
orientação para uma mudança de comportamento visando a redução de riscos, 
autoproteção e proteção comunitária. Serão distribuídos cerca de 300 mil panfletos com 
dicas de segurança. 
  
  
Capacitação de Voluntários 

Para ajudar no trabalho de prevenção e de socorro, o Sistema Municipal de Defesa Civil 
conta com os Núcleos de Defesa Civil (Nudec). Eles são formados por cidadãos da 
comunidade que, através do trabalho voluntário e solidário, contribuem com ações 
preventivas nas áreas de risco, além de orientar e prestar socorro mais imediato nas 
situações de calamidade e emergência. 



  
Durante o ano, eles participam de diversas atividades de capacitação oferecida pela 
Urbel, como curso de noções básicas do Programa Estrutural em Área de Risco (PEAR), 
visita às áreas de risco de deslizamento. Além de habilitar os participantes a identificar 
os tipos de risco geológico e os agentes (lixo, corte inadequado de barrancos, 
lançamento de água servida em encostas, e outros), a capacitação também oferece 
oficinas para implantação de hortas comunitárias em áreas remanescentes e 
treinamentos de formação e reciclagem ministradas pelo Corpo de Bombeiros. 
  
Os integrantes do Nudec aprendem como agir e orientar os moradores nos períodos de 
chuvas intensas e prolongadas, sobre os indícios de trincas nas moradias, movimentação 
de terreno e elevação do nível das águas de córregos e ribeirões. Os voluntários também 
recebem os alertas de chuva que são transmitidos para a comunidade. A Prefeitura de 
Belo Horizonte conta com a participação de aproximadamente 400 voluntários dos 
Nudec’s, abrangendo 49 comunidades de todas as regiões da cidade. 
  
Além dos Núcleos de Defesa Civil, a Prefeitura ainda conta com a participação dos 
Núcleos de Alerta de Chuva (NAC) que são formados por 400 voluntários moradores e 
trabalhadores que atuam em áreas de risco, alagamento e inundação. Estes voluntários 
têm um papel importante na mitigação de riscos em caso de chuvas fortes. Durante o 
ano eles participam de atividades de capacitação oferecidas pela Urbel e realizam 
treinamento de formação e reciclagem ministrado pelo Corpo de Bombeiros. Eles 
também aprendem como agir e orientar os moradores nos períodos de chuvas intensas 
e prolongadas e recebem os alertas de chuva que são transmitidos para a comunidade. 
  
  
Ações de preparação e obras de prevenção de enchentes 

O secretário de Obras e Infraestrutura, Josué Valadão, apresentou um panorama das 
ações integradas executadas no decorrer do ano pelos órgãos subordinados à Secretaria 
na preparação para o período chuvoso. De acordo com Valadão, nunca uma gestão 
investiu tanto em ações preventivas. “O prefeito determinou uma ênfase muito grande 
no período de preparação da estrutura da cidade para passar pelo período chuvoso da 
primavera e verão. Foram feitos investimentos expressivos em desassoreamento de 
bacias de detenção, limpeza de galerias, córregos, bocas de lobo, podas e supressões 
em toda a cidade”, disse. 
  
São realizados diariamente pela Superintendência de Desenvolvimento da Capital 
(Sudecap) os serviços de limpeza, desobstrução e substituição de grelhas de bocas de 
lobo, com a remoção de lixo descartado irregularmente e de resíduos que escoam para 
a rede de microdrenagem. O trabalho é essencial para manter a capacidade da 
drenagem da cidade e mitigar os impactos das chuvas. Neste ano, até o final do mês de 
agosto, foram feitas 205 mil limpezas de bocas de lobo, com a remoção de 
aproximadamente 2,4 mil toneladas de resíduos, desobstruídos 28,3 km de rede e 2.000 
grelhas foram trocadas. Os trabalhos de limpeza e manutenção das 14 bacias de controle 
de cheias existentes em Belo Horizonte foram intensificados, em um investimento que 
totaliza aproximadamente R$ 8 milhões para este ano de 2019. 



  
Os cuidados com a arborização da cidade também são essenciais para evitar danos 
humanos ou materiais no período chuvoso. Até o momento, já foram realizadas mais de 
29,4 mil podas e 7,8 mil supressões em toda a cidade pela Sudecap. São priorizadas as 
podas e supressões de árvores condenadas ou que possam representar riscos de causar 
danos e este ano serão investidos R$ 15 milhões nestes serviços. 
  
O secretário destacou ainda que a Prefeitura finalizou este ano duas importantes obras 
para reduzir o risco de enchentes nas regiões do Barreiro e da Pampulha num total de 
cerca de R$ 203 milhões em investimentos. Uma no bairro Tirol, com a implantação de 
duas bacias que já estão funcionando e mais uma bacia nas proximidades do bairro 
Liberdade, que evitará inundações no aeroporto da Pampulha. Ainda na região do 
Barreiro, mais dois trechos na bacia do Córrego Bonsucesso tiveram obras iniciadas este 
ano, bem como outra obra iniciada no encontro dos córregos Olaria e Jatobá. 
  
‘Uma obra importante que quase não aparece, mas já contribui para a solução do 
Vilarinho foi iniciada em maio no córrego Lareira, onde serão implantadas duas bacias. 
As bacias têm a função de reter e controlar a vazão da água, evitando inundações na 
avenida Doutor Álvaro Camargo”, disse Valadão. Também estão sendo feitas 
intervenções no córrego Marimbondo com a implantação de canais fechados, solução 
que percorre uma extensão de 1.140 metros. Os investimentos são da ordem de R$ 40 
milhões. 
  
Já na região Nordeste, a Prefeitura começou em janeiro a implantação de canal paralelo 
à canalização existente do Ribeirão do Onça, iniciando nas proximidades do cruzamento 
da avenida Cristiano Machado com avenida Risoleta Neves até a divisa com a faixa de 
domínio da CBTU dentro da Estação São Gabriel, numa extensão de 286,96 metros. No 
trecho final, próximo à faixa de domínio da CBTU, esta nova estrutura se interligará ao 
canal já existente do Ribeirão do Onça. O objetivo é duplicar o canal existente e, por 
consequência, aumentar a capacidade de vazão dos mesmos para conduzir águas das 
chuvas.  Estão sendo investidos cerca de R$ 35,9 milhões, com recursos provenientes do 
Fundo Municipal de Saneamento e do financiamento junto ao Governo Federal. 
  
Além das obras já iniciadas este ano, o prefeito Alexandre Kalil assinou, na semana 
passada, dois contratos de financiamento com a Caixa Econômica Federal para viabilizar 
obras na área de saneamento na capital. O valor total do investimento será de 
aproximadamente R$ 160 milhões. A maior parte desse montante, cerca de R$ 147 
milhões, será destinada às obras no córrego Cachoeirinha, a partir da avenida Bernardo 
Vasconcelos até o encontro com o ribeirão Pampulha, na altura da avenida Cristiano 
Machado. 
FONTE:https://prefeitura.pbh.gov.br/noticias/pbh-inova-em-parcerias-e-vai-usar-tecnologia-na-
prevencao-no-periodo-chuvoso 
 
 
 
 



 

Diretrizes de projeto de resiliência costeira para 
inundações 

As Diretrizes de projeto de resiliência da inundação costeira servem como referência 
para residentes, empresários e desenvolvedores para traduzir estratégias de resiliência 
a inundações em melhores práticas. As diretrizes incluem: 

 Kit de ferramentas de resiliência para tratar de formulários, envelopes e acesso 
ao site 

 Descrição e informações de suporte sobre considerações técnicas e de custo, 
fatores de seguro e co-benefícios de design sustentável 

 Orientação sobre assuntos de design urbano, acessibilidade e domínio público 
relacionados a mudanças na elevação entre um local e a infraestrutura 
circundante 

 Medidas para gerenciar riscos climáticos adicionais  
 Estudos de caso que aplicam estratégias de resiliência do kit de ferramentas a 

tipos de edifícios representativos na futura zona de inundação  

As Diretrizes também serão usadas para administrar um futuro  distrito de superposição 
de zoneamento de resiliência costeira  . As recomendações para o distrito de 
sobreposição de zoneamento foram desenvolvidas e estão atualmente em revisão 
interna.  

FONTE:http://www.bostonplans.org/news-calendar/news-updates/2019/09/13/coastal-flood-
resilience-design-guidelines-approve 

 

 

 

Reino Unido: Resolvendo detalhes sobre a face futura do 
clima extremo 

Compreender mais sobre a intensidade futura das chuvas horárias e temperaturas 
extremas durante o dia são dois fatores vitais para a resiliência do Reino Unido em um 
mundo cada vez mais impactado pelas mudanças climáticas. 

Hoje [segunda-feira, 16 de setembro de 2019], Defra, BEIS, Met Office e a Agência do 
Meio Ambiente estão lançando a mais alta resolução de sempre das projeções climáticas 
produzidas para o Reino Unido: pela primeira vez em pé de igualdade com a resolução 
usada para a previsão do tempo. 



O lançamento complementa os outros produtos já lançados no ano passado, como parte 
do  conjunto de projeções climáticas UKCP18 . 

A Dra. Lizzie Kendon  é uma cientista climática do Met Office. Ela disse: "Eventos 
climáticos extremos, como temperaturas diárias máximas mais altas e eventos intensos 
de chuvas que levam a inundações repentinas, são projetados como sérias 
conseqüências das mudanças climáticas que afetam o Reino Unido nas próximas 
décadas".  

 

Até agora, esses eventos têm sido difíceis de representar em modelos climáticos de 
baixa resolução. Ao dividir o Reino Unido em uma grade de quadrados medindo apenas 
2,2 km, os cientistas do Met Office conseguiram fornecer uma representação 
aprimorada de recursos de pequena escala, como o desenvolvimento de tempestades e 
a influência de montanhas, costas e cidades. Além disso, a equipe científica conseguiu 
observar eventos climáticos que duram apenas menos de um dia, fornecendo novas 
informações essenciais para a compreensão do risco de inundação.  

A Dra. Lizzie Kendon explica: “O nível de detalhes espaciais com os quais trabalhamos é 
10 vezes melhor que a resolução das projeções de modelos anteriores. É como olhar 
para uma imagem digital do rosto de uma pessoa com muito mais detalhes. Em uma 
resolução mais baixa, você poderá reconhecer a pessoa, mas na resolução mais alta, 
você verá muito mais detalhes, incluindo pequenas manchas na pele. O que 
conseguimos fazer com o clima futuro do Reino Unido é modelar os impactos de eventos 
extremamente localizados, como o de Boscastle, em agosto de 2004, que viu a 
precipitação de um mês cair em apenas duas horas na vila costeira da Cornualha: você 
apenas não é possível capturá-las em projeções mais grosseiras. ” 

A presidente da Agência Ambiental  Emma Howard Boyd  disse: “As projeções do 
UKCP18 já mostraram que o clima extremo se tornará pior e mais frequente no 
futuro. Ter mais informações locais como essa trará para casa os desafios que todos 
enfrentamos nos lugares em que vivemos. 



“Com a ajuda dessas projeções, a Agência Ambiental fará todo o possível para responder 
aos desafios das mudanças climáticas, criar resiliência e proteger as comunidades agora 
e no próximo século em uma nova estratégia de inundação e litoral.  

"Trabalharemos em todo o governo, empresas e comunidades de todo o país para 
gerenciar os impactos das mudanças climáticas e entender como podemos nos adaptar 
a um futuro diferente". 

No futuro, o modelo de 2,2 km sugere que haverá aumentos significativos nos extremos 
de precipitação por hora. Por exemplo, as chuvas associadas a um evento que ocorre 
tipicamente a cada dois anos, aumentam em 25% até a década de 2070 em um cenário 
de altas emissões - um nível em que ações globais insuficientes foram tomadas para 
reduzir a concentração atmosférica de gases de efeito estufa. Essas projeções usam o 
cenário de emissões RCP8.5, que se refere a uma mudança na temperatura global de 
cerca de 4,0 C na década de 2070, em relação ao período 1981-2000. 

A frequência de dias com precipitação horária superior a 30 mm por hora - o limite usado 
pela Agência Ambiental para indicar prováveis inundações repentinas - quase dobra na 
década de 2070 em um cenário de altas emissões - aumentando da média do Reino 
Unido de uma vez a cada dez anos em nos dias atuais, quase uma vez a cada cinco anos, 
na década de 2070. 

Este ano já viu a temperatura máxima diária mais alta registrada do Reino Unido, de 38,7 
° C, em Cambridge, em 25 de julho. As projeções do UKCP mostram que as temperaturas 
máximas diárias no Reino Unido aumentarão.  

Lizzie Kendon acrescentou: "As novas projeções de 2,2 km nos permitirão observar o 
potencial de temperaturas extremas locais exceder 40,0 ° C". 

O professor Jason Lowe é chefe de serviços climáticos no Met Office. Ele disse: “As 
projeções mostram que o clima do Reino Unido provavelmente ficará muito mais 
quente. Se você observar a frequência desses hot spells superiores a 30 ° C por dois ou 
mais dias, os registros mostram que eles estão em grande parte confinados ao sudeste 
e ocorrem localmente, em média uma vez a cada quatro anos. Nossas projeções mais 
recentes mostram que, até 2070, esses eventos poderão ocorrer até quatro vezes por 
ano: um aumento de 16 vezes! ”No entanto, nem todo verão bate recordes. Jason 
acrescentou: "Embora a tendência seja para invernos mais quentes e úmidos e verões 
mais quentes e secos, ainda teremos alguns anos frios".  

A equipe científica por trás do programa está confiante de que o poder de resolução 
aprimorado dessas projeções de ponta - quando vistas ao lado de outros produtos do 
UKCP - fornece novas informações detalhadas sobre futuras mudanças climáticas de 
importância fundamental para a tomada de decisão local.   

O professor Jason Lowe concluiu: “O UKCP é um conjunto de ferramentas para ajudar 
as pessoas a planejar o gerenciamento de riscos climáticos futuros. Sabemos que o clima 
está mudando, agora precisamos entender o quanto isso pode mudar no futuro: o UKCP 



fornece as ferramentas para ajudar a planejar como proteger as pessoas e a 
infraestrutura. ” 

FONTE:https://www.metoffice.gov.uk/about-us/press-office/news/weather-and-
climate/2019/ukcp-local 
 

 

Pesquisadores aprimoram nossa capacidade de mapear 
inundações 

Por Tom Kertscher 

Em grandes tempestades como o furacão Dorian, que inicialmente representava graves 
ameaças ao sudeste dos Estados Unidos antes de devastar as Bahamas, inundações em 
massa podem ocorrer em questão de horas.  

Mas pode levar dias ou até semanas para que uma inundação recue. E uma avaliação 
completa de onde o dano é pior pode levar ainda mais, se os pesquisadores não 
puderem acessar as áreas inundadas. 

Pesquisadores da Universidade de Connecticut estão desenvolvendo uma técnica de 
mapeamento por satélite de radar que, segundo eles, reduz drasticamente o tempo 
necessário para delinear as áreas inundadas - não apenas permitindo que os socorristas 
sejam muito mais rápidos e eficazes, mas melhorando a capacidade dos meteorologistas 
de prever com mais precisão a área inundada causada por tempestades futuras.  

"Quando um satélite passa, somos capazes de quantificar rapidamente o impacto e dizer 
qual é a extensão do dano", diz  Emmanouil Anagnostou , professor de engenharia civil 
e ambiental e diretor do  Eversource Energy Center , que está liderando o projeto.  

“Esse método baseado em satélite fornece uma primeira avaliação muito boa de onde 
a água está inundando. Esse é um mapa muito importante, porque as pessoas que 
atendem a emergências podem pegar o mapa, sobrepor-se ao mapa de infraestrutura e 
começar a fazer avaliações rápidas dos danos. ”  

Segundo  informações da  imprensa , o furacão Dorian matou pelo menos 50 pessoas e 
deixou cerca de 70.000 pessoas desabrigadas nas Bahamas, e cortou a energia de 
centenas de milhares de casas e empresas no Canadá. Dorian chegou a Juno Beach, 
Flórida, em 2 de setembro, e subiu a costa de lá, causando danos nas Carolinas 
também. Várias pessoas morreram na Flórida e na Carolina do Norte enquanto 
trabalhavam em propriedades em preparação para a tempestade. 

Tais ameaças tornam a avaliação rápida ainda mais importante. 



O sistema de mapeamento de inundações da UConn é automatizado e "requer zero 
interpretação humana, desde a detecção de áreas potencialmente inundadas até a 
geração final dos mapas de inundações", diz  Xinyi Shen , professor assistente de 
pesquisa de engenharia civil e ambiental. "Para os tomadores de decisão e os 
socorristas, é muito importante saber onde as inundações são severas para que eles 
possam alocar recursos."  

O estudante de doutorado visitante Qing Yang da Universidade Guang Xi está 
colaborando com a equipe da UConn na cadeia de processamento do sistema de 
mapeamento de inundações. 

Atualmente, são necessários aproximadamente dois dias para obter os dados do satélite 
da Agência Espacial Européia após uma tempestade e depois outras 12 horas para gerar 
mapas. Quando a UConn começou a gerar mapas de inundação após o furacão Florence 
em 2018, a  NASA também adotou os mapas . 

Embora isso possa não parecer rápido, é uma grande melhoria em relação ao que está 
disponível no momento. 

"Mesmo com um atraso de dois dias, não há equipe globalmente que produza [mapas 
de inundação] em um período de tempo tão curto", diz Shen.  

Anagnostou diz: “muito poucas pessoas sabem a extensão de qualquer dano das 
concessionárias às inundações. A verdadeira avaliação do dano ocorre semanas ou até 
meses após o evento ”, geralmente com pesquisas e drones.  

"Eu sei que todo mundo está sempre focado nas previsões, e há muito esforço para fazer 
as previsões, mas poucas pessoas conseguem dar em tempo quase real uma estimativa 
real do que realmente aconteceu depois que a tempestade passa", diz ele. 

"Não há acesso a esses locais para poder examiná-los; portanto, um sistema baseado no 
espaço é a única fonte que os gerentes de emergência precisam entender a extensão da 
inundação, o que resulta na extensão de possíveis danos". 

A equipe de pesquisa informou pela primeira vez sobre o uso de satélites para produzir 
mapas de inundações em tempo quase real na edição  de  fevereiro de 2019 
da  revista Remote Sensing of Environment  . 

FONTE:https://today.uconn.edu/2019/09/researchers-hone-ability-map-storm-flooding/# 

 

Compromissos e recomendações da Zurich Flood 
Resilience Alliance 



As mudanças climáticas estão aumentando a gravidade e a imprevisibilidade das 
inundações, destruindo vidas e meios de subsistência. A Aliança de Resiliência às 
Inundações de Zurique (ZFRA) se compromete a ações para aumentar a resiliência às 
inundações e insta os governos da Cúpula de Ação Climática da ONU a se 
comprometerem a um maior investimento em resiliência às inundações, inclusive por 
meio de um desenvolvimento inteligente e informado sobre os riscos. Isso deve incluir 
promessas ambiciosas de financiamento para adaptação e redução de riscos de 
desastres (RRD) e reformas de políticas. 

FONTE:https://www.mercycorps.org/sites/default/files/ZurichFloodResilienceAlliance_commitments
_recommendations.PDF 

 

 

Chefe da resiliência costeira da Baía: Jamaica Bay, Nova 
York 

Este relatório é baseado no projeto de Resiliência Costeira do Chefe da Baía, que visa 
fortalecer a resiliência a inundações na Baía da Jamaica Oriental, fornecendo estratégias 
acionáveis para adaptação. O projeto é um elemento de design e planejamento da 
National Science Foundation. O estudo propõe um sistema de infraestrutura pública na 
escala da bacia hidrográfica, combinando o gerenciamento de riscos de inundações 
costeiras com investimentos em saúde ecológica e oportunidades para recreação 
pública. Examinando a extensão oriental da Baía da Jamaica, em Nova York, conhecida 
como "Chefe da Baía", como um estudo de caso, a proposta desenvolve novas medidas 
para adaptar-se ao aumento do nível do mar, marés de rei e primavera, chuvas extremas 
e tempestades. Com base em iniciativas anteriores conduzidas na Baía da Jamaica, o 
relatório aborda a adaptação climática através do design em escalas urbanas, ecológicas 
e arquitetônicas.  

O relatório oferece uma metodologia para combinar pesquisa científica com design 
inventivo para se adaptar às mudanças climáticas. Pretende-se fornecer um modelo 
para abordar a adaptação através de disciplinas e limites administrativos. À medida que 
as temperaturas globais aumentam, o oceano e a atmosfera do Nordeste estão se 
tornando mais quentes. Prevê-se que o nível do mar na área da cidade de Nova York 
aumente de um a dois pés em meados do século e em até seis pés no final do século. Isso 
aumentará o nível da água de base, de modo que inundações devido a marés altas e 
tempestades extremas cheguem a mais para o interior. Além disso, é provável que um 
oceano mais quente gere um clima extremo de maior intensidade, provavelmente 
levando a furacões mais frequentes ou mais intensos. Em áreas costeiras como a Baía 
da Jamaica,  

O Chefe da Resiliência Costeira da Baía considera uma área de escopo limitado para 
sugerir que intervenções menores podem ter grandes impactos, ser concluídas mais 



rapidamente em parcelas discretas e vincular-se às soluções vizinhas para obter eficácia 
e redução de custos. Em vez de confiar em uma solução única, essa abordagem permite 
uma análise mais detalhada dos desafios específicos enfrentados por cada 
comunidade. O sistema proposto utiliza a topografia existente para reduzir o impacto 
ecológico e o custo geral. O projeto é informado por modelagem computacional 
probabilística avançada de futuros riscos de inundação que incorporam a elevação do 
nível do mar.  

FONTE:https://cee.princeton.edu/sites/cee/files/head-bay-coastal-resilience-jamaica-bay_2018-12-
5.pdf 

 

EUA: Como os museus da DC estão trabalhando para 
proteger suas coleções de mais calor e inundações 

FONTE (S):  DCIST 

Por Matt Blitz 

Eventos climáticos catastróficos, sem dúvida, representam riscos imensuráveis para 
museus e instituições culturais na região de DC e em  todo o mundo . Mas não são 
apenas os furacões de maior duração ou as tempestades mais extremas que ameaçam 
destruir o mais importante dos nossos tesouros culturais. São as realidades cotidianas 
das mudanças climáticas. 

De acordo com o  Instituto de Serviços de Museus e Bibliotecas , existem cerca de 120 
museus apenas em DC. Existem muitos outros nos subúrbios vizinhos de Virgínia e 
Maryland. Os museus diferem em tamanho e drasticamente em conteúdo, 
da história do  espaço  às  árvores dos bonsais , mas todos abrigam coleções, artefatos 
e arquivos de valor inestimável. E a mudança climática está oferecendo novos e difíceis 
desafios para todos, sobre como cuidar melhor e preservar esses tesouros para as 
próximas gerações. 

Antecipando incidentes como inundações, a equipe [Preparação e resposta em 
emergências de coleções] realiza oficinas e treinamentos para todos que trabalham nas 
instalações da Smithsonian. Este treinamento inclui um workshop focado no resgate em 
águas úmidas, onde eles ensinam aos funcionários como certos materiais reagem à água 
e como lidar com eles quando estão molhados. Eles até fazem um exercício simulado 
real. “Objetos duplos de dublês estão flutuando em pequenas piscinas”, diz [Samantha] 
Snell [especialista em gerenciamento de coleções do Smithsonian e presidente da 
equipe de preparação e resposta em emergências de coleções .] “E eles aprendem a 
documentá-los, extraí-los da água e iniciam a triagem. ”No inverno, eles realizam uma 



oficina de recuperação de incêndio, onde recriam um espaço de armazenamento de 
coleção e, sim, acendem o fogo. 

Para que os museus adotem os preparativos de emergência e as adaptações do dia-a-
dia, primeiro é preciso reconhecer que as mudanças climáticas são reais, impactantes e 
precisam ser tratadas com urgência. Nem sempre é esse o caso, de acordo com John 
Dichtl, presidente e CEO da  Associação Americana de História Estadual e Local , que 
afirma que os museus precisam lidar com as mudanças climáticas, tanto os grandes 
eventos climáticos quanto o impacto diário. associado a ela,  uma prioridade . Quando 
uma instituição não está localizada ao longo de uma costa ou de uma área propensa a 
inundações, pode ser difícil conseguir a atenção que o assunto merece. Dichtl diz que 
tudo se resume a competir por atenção e recursos. 

FONTE:https://dcist.com/story/19/09/19/how-d-c-s-museums-are-keeping-their-collections-safe-in-
a-warming-flooding-environment/ 

 

Diretrizes nacionais de gerenciamento de desastres para 
museus 

Essas diretrizes estabelecem a estrutura básica para vários ministérios que governam os 
museus, bem como museus individuais, para se familiarizarem com os requisitos de um 
plano de gerenciamento de riscos de desastres. Essas diretrizes devem ser vistas como 
um modelo para os profissionais do museu desenvolverem planos de gerenciamento de 
desastres por meio da avaliação de riscos, redução de riscos, resposta a emergências e 
recuperação pós-desastre. 

Essas diretrizes não substituem um plano propriamente dito e estabelecem apenas os 
requisitos - físicos e institucionais - que os museus devem atender para reduzir os riscos 
de desastres. 

As seções 2, 3, 4, 5 e 6 são acompanhadas de listas de verificação indicativas, que 
estabelecem algumas das ações básicas a serem realizadas em cada nível de 
gerenciamento de riscos de desastres. A Seção 7 trata da geração de conscientização e 
capacitação e deve ser usada para desenvolver exercícios nos níveis de museu e 
institucional. 

FONTE:https://ndma.gov.in/images/guidelines/Guidelines-museum.pdf 

 

 



 

Índia: Barragens foram construídas para controlar 
inundações; agora eles são gatilhos 

Por Shagun Kapil 

Isso pode parecer irônico: um distrito semi-árido e propenso a secas de Karnataka 
perdeu 71 vidas humanas este ano devido a inundações. Belagavi, geograficamente um 
distrito seco, recebeu 652% acima das chuvas normais entre 1 e 7 de agosto deste ano, 
o máximo no estado. Karnataka em si recebeu 128 por cento mais do que o normal 
durante este período. 

Não há coordenação entre os funcionários do reservatório e os da área da bacia, diz 
Shripad Dharmadhikary, de Manthan Adhyayan Kendra, uma organização sem fins 
lucrativos em Madhya Pradesh. “Além disso, os operadores não trabalham com os 
funcionários do IMD para entender os padrões de precipitação. Temendo pequenas 
chuvas, eles se concentram apenas no estoque de água ”, acrescenta. 

O ponto crucial do problema é que a Curva de Regras foi preparada na década de 1950 
com base nos padrões de chuva da época. Ao longo dos anos, as chuvas tornaram-se 
irregulares, deixando os operadores da barragem em alerta. “Precisamos revisar a regra 
mantendo as mudanças climáticas em mente. Deve ser mais dinâmico e flexível ”, diz KJ 
Joy, membro sênior da Sociedade de Promoção Participativa de Ecossistemas, com sede 
em Pune. 

As represas são apenas uma maneira desatualizada e contraproducente de gerenciar 
inundações, pensa Joy. Eles induzem uma falsa sensação de segurança. Em vez disso, 
eles deixam para trás um longo rastro de destruição. Em Punjab, o governo de 
Amarinder Singh anunciou a canalização de todos os seus rios para uma solução 
permanente para as inundações. 

FONTE:https://www.downtoearth.org.in/news/natural-disasters/dams-were-built-to-control-floods-
they-are-now-triggers-66767 

 

FAO lista 5 ações em tempos de crise climática para 
erradicar fome no mundo 

Com as mudanças extremas de temperatura, o impacto da mudança climática em nosso 
planeta e em nossas vidas não pode passar despercebido. A fome no mundo está em 
ascensão e as principais causas estão ligadas à variabilidade e aos extremos climáticos. 



Condições imprevisíveis e difíceis estão dificultando a produção dos alimentos 
necessários para uma população em crescimento, mas ainda há tempo para agir. É 
preciso combater as mudanças climáticas para que todos, em todos os lugares, tenham 
acesso a alimentos nutritivos, seguros, e suficientes. É aqui que todo indivíduo tem o 
poder de fazer a diferença. 

A Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO) listou cinco 
ações que podem contribuir para a erradicação da fome em um clima em mudança: 

1. Adotar uma dieta mais sustentável e diversificada 

Uma vez por semana, tente comer uma refeição vegetariana (incluindo leguminosas 
como lentilhas, feijões, ervilhas e grão-de-bico) em vez de carne. Mais recursos naturais 
são usados para produzir carne, especialmente a água. Milhões de hectares de floresta 
tropical também são cortados e queimados para transformar terras em pastagens e 
campos para o gado. Ao diversificar sua dieta, você pode descobrir grãos “antigos” como 
a quinoa. Existem mais de 200 variedades de quinoa, todas adequadas a diversos climas. 

2. Reduza o desperdício de comida 

Todos os anos desperdiçamos um terço de todos os alimentos que produzimos. Isso 
significa que também estamos desperdiçando os recursos (como água, mão de obra, 
transporte) que foram utilizados para produzi-lo. Ao fazer compras, opte apenas pelo 
que você precisa, fazendo uma lista de compras e criando planos de refeição para evitar 
compras por impulso. 

Precisamos ter cuidado com nossas sobras também. Elas podem facilmente ser jogadas 
no lixo, mas por que não congelá-las para mais tarde, ou usá-las como ingrediente em 
outra refeição? Além disso, entenda a rotulagem dos alimentos, pois há uma grande 
diferença entre as datas “bom até” e “valido até”. Por fim, mostre um pouco de amor 
pelas frutas e legumes “feias” que muitas vezes são desperdiçadas só porque não são 
perfeitas por fora. Não se deixe enganar, elas estão boas para o consumo. 

3. Use menos água 

A água é o ingrediente básico da vida e não podemos produzir nossa comida sem ela. 
Embora seja importante que os agricultores aprendam a usar menos água para cultivar 
alimentos, você também pode preservar a água reduzindo o desperdício de alimentos. 
Quando você joga fora sua comida, você está desperdiçando os recursos hídricos que 
foram utilizados. Por exemplo, são necessários 50 litros de água para produzir uma 
laranja. Você também pode desperdiçar menos água ao tomar banho e desligar a água 
enquanto escova os dentes. 

4. Mantenha nossos solos e água limpos 

Alguns resíduos domésticos são potencialmente perigosos e nunca devem ser jogados 
em uma lixeira comum. Itens como baterias, tintas, telefones celulares, medicamentos, 
produtos químicos, fertilizantes, cartuchos de tinta etc. podem infiltrar-se em nossos 



solos e lençóis freáticos, danificando os recursos naturais que produzem os alimentos. 
E não se esqueça do plástico. Estima-se que um terço de todo o plástico produzido 
globalmente acabe em nossos solos. Reduza o uso de plástico para manter nossos solos 
limpos. 

5. Apoie os produtores locais 

Nossos agricultores são os mais atingidos pela mudança climática e precisam do nosso 
apoio mais do que nunca. Ao comprar produtos locais, você apoia agricultores familiares 
e pequenas empresas em sua comunidade. Você também ajuda a combater a poluição, 
reduzindo as distâncias de entrega de caminhões e outros veículos. 

A mudança climática está colocando em risco os meios de subsistência de milhões de 
agricultores. Sem eles, não teríamos a comida em nossos pratos. Eles são nossos heróis 
da fome zero e precisam do nosso apoio. A segurança alimentar e as mudanças 
climáticas estão interligadas. As escolhas que fazemos hoje são vitais para um futuro 
seguro para a alimentação. 

FONTE:http://www.fao.org/brasil/noticias/detail-events/pt/c/1234828/ 

 

 

EVENTOS 

 
                           

Dia Internacional da Redução do Risco de Desastres 

O Dia Internacional da Redução do Risco de Desastres começou em 1989, após uma 
convocação da Assembleia Geral das Nações Unidas por um dia para promover uma 
cultura global de conscientização de riscos e redução de desastres. Realizado a cada 13 
de outubro, o dia celebra como as pessoas e comunidades em todo o mundo estão 
reduzindo sua exposição a desastres e conscientizando sobre a importância de controlar 
os riscos que enfrentam. A edição de 2019 continua como parte da campanha "Sendai 
Seven", centrada nos sete alvos do Marco de Sendai. Este ano, a meta será a letra (d) 
da Estrutura de Sendai, reduzirá os danos causados por desastres à infraestrutura 
crítica e a interrupção dos serviços básicos. 

FONTE:https://www.preventionweb.net/files/61909_logoiddrr.jpg 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
INFORMAÇÕES 

        PROMOTOR BRASIL 

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

          CAMPINAS RESILIENTE -  OBSERVATÓRIO 

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

          REDE DE CIDADES RESILIENTES DE LINGUA PORTUGUESA 

          http://www.cidadesresilientes.net/ 

          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 

                    

 

 

 


