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Serviços financeiros para a resiliência: como avaliar os 
impactos? Implementando metodologias inovadoras 
para medir a resiliência no Níger 

Este artigo avalia o papel das associações de poupança e empréstimo da vila (VSLAs) 
na construção da resiliência a climas extremos e desastres no Níger. Os resultados 
visam informar uma conversa mais ampla sobre como a inclusão financeira pode ser 
considerada um pilar da programação de resiliência. 

Duas abordagens inovadoras são implementadas para uma exploração holística da 
contribuição da VSLAs para a resiliência: este documento é uma apresentação 
provisória desses métodos e resultados iniciais sobre a contribuição das VSLAs para a 
resiliência. Os autores esperam que a apresentação das conclusões iniciais dessas 
abordagens complementares no Níger melhore a compreensão da construção da 
resiliência em climas extremos através do acesso a serviços financeiros.  

FONTE:https://www.odi.org/sites/odi.org.uk/files/resource-documents/11637.pdf 

 

 

    



Cartaz de triagem 

FONTE (S):  DISASTER SURVIVAL SKILLS, LLC  

Este cartaz ilustra e descreve como realizar um processo de triagem durante 
emergências para avaliar, ordenar e priorizar os pacientes lesionados. O objetivo é 
apoiar equipes de resposta a desastres nas escolas ou nos locais de trabalho. 

FONTE:https://drive.google.com/file/d/0Bx7GrDXqqYyHb2IzN3lZTTBMSHc/view 

 

 

Modelagem WEAP para a compreensão da dinâmica da 
bacia hidrográfica 

Por Tho Nguyen, ISET-Vietnã 

Há muitas facetas para os problemas existentes que enfrentam a cidade de Da Nang e 
a província de Quang Nam, no Vietnã, em relação à sua bacia compartilhada de Vu Gia 
- Thu Bon. Estes variam de padrões alterados de inundações, aumento da escassez de 
água, elevação da poluição das águas superficiais e da salinização, que podem ser 
conectadas até certo ponto ao desenvolvimento e operação de reservatórios 
hidrelétricos a montante deste sistema de fronteiras. 

Uma decisão do primeiro-ministro foi emitida em setembro de 2015, fornecendo 
regras para o funcionamento dos múltiplos reservatórios neste sistema fluvial (Decisão 
1537), mas este protocolo de operação parece não ser suficientemente efetivo. Como 
Quang Nam e Da Nang continuam a lutar com os desafios da gestão da água, os danos 
e riscos para as pessoas, propriedade e produção continuam a expandir-se no contexto 
das mudanças climáticas, crescimento populacional e desenvolvimento econômico. 

O estabelecimento oficial do Conselho de Coordenação da Gestão Integrada da Bacia 
do Vu Gia - Thu Bon e das áreas costeiras de Quang Nam - Da Nang no início de agosto 
de 2017 foi um marco importante no esforço colaborativo das duas províncias para 
resolver seus conflitos de água existentes. Baseou-se na compreensão de seus riscos e 
desafios de desenvolvimento interligados, unidos pelos fluxos do Vu Gia, o Thu Bon e 
seus vários ramos. 

Uma área de ação de foco da organização da bacia hidrográfica recém formada (RBO) 
foi a construção de um modelo de Avaliação e Planejamento de Água (WEAP) para 
toda a bacia de Vu Gia - Thu Bon. Esta atividade foi iniciada por um projeto liderado 
pelo ISET no âmbito do programa Global Resilience Partnership (GRP) nos meses que 



levaram ao estabelecimento oficial do RBO e será fortalecido com o apoio do RBO 
operacional. Um modelo versátil de bacia hidrográfica, não só olhando para o 
abastecimento de água, demanda e infra-estrutura, mas também para interações 
hidrológicas para descrever o escoamento e a dinâmica da irrigação, espera-se que o 
modelo WEAP capture a natureza complicada da interdependência do Quang Nam e 
Da Nang , fornecem uma análise detalhada de diferentes opções de gerenciamento de 
água, 

O grupo de trabalho permanente sob o RBO, composto por pessoal técnico de 
departamentos e agências chave nas duas províncias (especialmente o Departamento 
de Meteorologia e Mudança Climática de Da Nang, e Divisão Quang Nam do Mar e 
Ilhas), é encarregado de trabalhe com especialistas do ISET no desenvolvimento e 
análise do modelo WEAP. Uma grande vantagem para este trabalho é a experiência e 
os resultados de modelagem WEAP que a cidade de Da Nang herdou de um projeto de 
avaliação de água financiado pela Fundação Rockefeller, terminado em 2016. O 
modelo WEAP para a bacia Vu Gia - Thu Bon está sendo construído sobre isso modelo 
atual de Da Nang. 

Um treinamento extensivo de três dias foi organizado na cidade de Tam Ky, Quang 
Nam, de 11 a 13 de setembro, no qual o consultor do Dr. David Yates-ISET do Centro 
Nacional de Pesquisa Atmosférica (NCAR) e um experiente especialista na WEAP - 
forneceu os membros do grupo de trabalho , especialmente aqueles de Quang Nam 
que estão menos familiarizados com esta ferramenta de modelagem, tanto com base 
teórica detalhada das funcionalidades da WEAP quanto oportunidades para brincar 
com as aplicações da ferramenta para os problemas práticos de suas próprias bacias 
hidrográficas. 

Na sequência deste workshop de treinamento, em 15 de setembro de 2017, o ISET e o 
RBO organizaram um diálogo de aprendizado compartilhado (SLD), seu primeiro 
grande evento desde o estabelecimento oficial em agosto e o terceiro em uma série de 
eventos no âmbito do projeto GRP. Um dos principais objetivos deste SLD é 
compartilhar e iniciar a discussão sobre o trabalho inicial de modelagem WEAP. Neste 
workshop, o Dr. David Yates apresentou o modelo WEAP Vu Gia - Thu Bon-level, no 
qual foram integrados quatro cenários relacionados ao protocolo de operação entre os 
reservatórios: 

• Cenário A: Pré-desenvolvimento (sem armazenamento de reservatório ou 
diversão) 

• Cenário B: Gerenciamento do reservatório de acordo com o protocolo atual 
(Decisão 1537) 

• Cenário C: Sensibilidade ao protocolo úmido (aumentar o nível máximo de 
inundação para capacidade próxima) 

• Cenário D: Sensibilidade ao protocolo seco (triplicar a versão Dak Mi 4 para o 
período intensivo e normal) 

Muitas das saídas do modelo resultante são consistentes com os dados reais, 
conforme confirmado pelos participantes na oficina, sugerindo a credibilidade do 
modelo na reflexão da dinâmica real da água na bacia hidrográfica. No entanto, o 



especialista da WEAP enfatizou que o modelo ainda está em uma fase inicial do seu 
desenvolvimento e que a apresentação é apenas para ilustrar o que o modelo pode e 
não pode fazer, através do qual gerar discussões sobre como o modelo pode ser útil na 
assistência a estratégias de gerenciamento de água relacionadas. Portanto, é 
prematuro tirar conclusões ou elaborar recomendações das saídas do modelo atual. 

As discussões dos membros do grupo de trabalho e dos especialistas em projetos 
ressoaram a necessidade de aprimoramento do modelo e preenchimento de lacunas 
de dados, especialmente no armazenamento histórico de reservatórios, precipitação 
(especialmente a montante dos reservatórios) e inundação histórica nas planícies de 
inundação a jusante. Além disso, uma das questões importantes para o modelo a 
responder será relacionada à estrutura de desvio de água no reservatório Dak Mi 4 no 
rio Thu Bon, uma questão de grandes preocupações de ambas as províncias. A equipe 
de modelagem levará todos esses pontos para o aperfeiçoamento e o enquadramento 
do modelo para melhor atender aos objetivos do projeto - que são para entender 
melhor os diferentes trade-offs enfrentados Quang Nam e Da Nang na gestão de suas 
inundações e recursos hídricos riscos 

Além das discussões sobre o modelo WEAP, o SLD também discutiu os resultados das 
avaliações de vulnerabilidade da comunidade realizadas por especialistas da CARE 
International em cinco comunas de Da Nang e Quang Nam, com o objetivo de 
compreender eventos históricos específicos e seus impactos, melhorando as respostas 
de enchentes e secas , e formulando planos de redução de risco para as comunidades 
e seus membros mais vulneráveis. O grupo de trabalho local também apresentou um 
projeto proposto para a instalação de instalações de monitoramento da qualidade da 
água no sistema Vu Gia - Thu Bon River. 

O próximo evento de diálogo de aprendizagem compartilhada deste projeto está 
previsto para o final de outubro de 2017. 

FONTE:http://blog.i-s-e-t.org/weap-modelling-river-basin-dynamics/ 

 

UNICEF amplia resposta humanitária na América Latina e 
no Caribe após desastres 
 

Para ajudar crianças e famílias afetadas pela série de desastres naturais que 
devastaram países da América Latina e do Caribe, o Fundo das Nações Unidas para a 
Infância (UNICEF) declarou na quarta-feira (27/09) ter ampliado sua resposta 
humanitária na região. 

“É absolutamente vital que as crianças que viveram esses eventos traumáticos 
recebam o apoio psicossocial de que precisam”, afirmou a embaixadora do UNICEF no 
México, Thalía. 



Para ajudar crianças e famílias afetadas pela série de desastres naturais que 
devastaram países da América Latina e do Caribe, o Fundo das Nações Unidas para a 
Infância (UNICEF) declarou na quarta-feira (27/09) ter ampliado sua resposta 
humanitária na região. 

“Crianças na América Latina e no Caribe enfrentaram vários desastres naturais de 
proporções épicas em setembro”, disse Grant Leaity, diretor adjunto de programas de 
emergência do UNICEF. 

No último mês, quatro grandes furacões — de categoria 3 ou superior — afetaram o 
Mar do Caribe e o Oceano Atlântico. Os furacões Irma, José, Katia e Maria causaram 
grandes danos às nações insulares caribenhas, bem como à América do Norte e 
Central, devastando a vida de milhões de pessoas e deixando centenas de milhares 
sem residência e deslocadas. 

Dois terremotos devastadores abalaram a região central do México com apenas 12 
dias de intervalo, causando danos e destruição generalizados. Desde então, a região 
registrou mais de 4 mil réplicas, incluindo um terremoto de magnitude 6.1 em 23 de 
setembro. Até 7 milhões de crianças vivem nas áreas afetadas e milhares ficaram 
desabrigadas e sem acesso a serviços básicos. 

Em toda a região, o UNICEF ampliou urgentemente sua resposta de emergência para 
alcançar crianças vulneráveis com serviços de proteção, água, saneamento e higiene, 
iniciativas de saúde e educação. 

“É absolutamente vital que as crianças que viveram esses eventos traumáticos 
recebam o apoio psicossocial de que precisam”, afirmou a embaixadora do UNICEF no 
México, Thalía. 

No México, o UNICEF está trabalhando com seus parceiros em áreas afetadas pelo 
terremoto para instalar escolas temporárias, promover diretrizes de segurança escolar, 
treinar professores em apoio psicossocial e distribuir suprimentos educacionais e kits 
de desenvolvimento infantil para professores e cuidadores. 

Para crianças e famílias afetadas pelos furacões, o UNICEF trabalha com parceiros e 
governos locais para proporcionar alívio imediato, incluindo acesso a água potável, 
saneamento, suprimentos de higiene e apoio psicossocial para crianças. 

Para apoiar sua resposta humanitária no México, Cuba, Caribe Oriental e Haiti, o 
UNICEF está tentando arrecadar 18,1 milhões de dólares. 

FONTE:http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=57754#.Wc1_R1tSzIW 

 

 



Quem deve pagar por danos associados à mudança 
climática - e quem deve ser compensado? 

Por John Vogler e Marit Hammond 

Os furacões no Caribe e as inundações mortais no sul da Ásia voltaram a levantar a 
questão da justiça climática. 

A associação entre esses eventos e as mudanças climáticas está agora além de uma 
séria questão: temos 30 anos de advertências científicas bem fundamentadas sobre a 
relação entre o aumento das temperaturas globais e a incidência e severidade do clima 
extremo. Muito mais problemática é a questão da responsabilidade das mudanças 
climáticas, e quem deve justamente pagar uma compensação pelo dano resultante. 

Isso é complicado, e não há categorias claras de vencedores e perdedores, ou 
responsáveis e irrepreensíveis. Considere como os benefícios das emissões de gases de 
efeito estufa geralmente são divorciados dos impactos das mudanças climáticas, mas o 
Texas atingido pelo furacão deve grande parte da sua riqueza ao petróleo. Ou olhe 
para as extraordinárias desigualdades entre os afetados pelas tempestades - a maioria 
é relativamente pobre, mas algumas delas estão entre as pessoas mais ricas do 
mundo. 

A longa luta pela "justiça climática" 

O debate internacional sobre a justiça climática geralmente ocorreu dentro da ONU, 
através da Convenção-Quadro sobre Mudanças Climáticas (UNFCCC), em um processo 
que levou ao Acordo de Paris. Durante a maior parte do tempo desde a sua criação em 
1992, houve um grande enfoque no corte de emissões e não na adaptação às 
conseqüências prejudiciais das mudanças climáticas. 

A responsabilidade pelo aquecimento global geralmente foi enquadrada como uma 
obrigação para os estados desenvolvidos fazer os movimentos iniciais para reduzir suas 
emissões, sob o conceito de "responsabilidades comuns, mas diferenciadas e 
respectivas capacidades". A justiça climática foi vista como algo desenvolvido pelos 
estados devidos a estados menos desenvolvidos, e foram obrigados a entregar para 
que estes últimos tivessem um incentivo para reduzir suas emissões também. 

No entanto, pela conferência de Bali em 2007, ficou claro que o aumento do nível do 
mar relacionado ao clima e os eventos climáticos extremos já estavam acontecendo. A 
adaptação foi, portanto, movida para a agenda juntamente com cortes de 
emissões. Em termos brutos, se o mundo desenvolvido desejasse um novo acordo 
abrangente para combater as mudanças climáticas, teria que fornecer garantias 
suficientes de assistência para a maioria menos desenvolvida. Entre eles, um projeto 
de US $ 100 bilhões por ano Green Climate Fund, mas também uma nova forma de 
compensação por "perdas e danos para países vulneráveis" a furacões e outras 
catástrofes relacionadas ao clima. 



O mecanismo de "perda e danos" tornou-se no Acordo de Paris de 2015, mas ainda 
não foi totalmente implementado. No entanto, foi um tema controverso, pois levantou 
a questão da responsabilidade ou mesmo da reparação por danos climáticos. A 
responsabilidade direta era difícil de estabelecer e resolutamente rejeitada pelos 
países desenvolvidos. 

Concentre-se em indivíduos vulneráveis 

O problema é que essas questões são discutidas no contexto de um sistema de 
estados-nação auto-interessados. A mudança climática exige um esforço global e 
concertado, mas as estruturas políticas enraizadas em cada país reforçam perspectivas 
competitivas e antagônicas. É sempre difícil, por exemplo, argumentar a favor da 
assistência do governo estrangeiro, quando isso se encaixa na pobreza doméstica. 

Certamente, alguns dos países ricos mais progressistas refletem uma abordagem 
"comunitária" que reconhece algumas obrigações morais para ajudar os estados 
vulneráveis. Isso vai além do mínimo estrito no direito internacional de evitar danos, 
mas certamente não admite responsabilidade direta ou responsabilidade. No máximo, 
esta concepção da justiça climática internacional baseia-se no reconhecimento de que 
as populações de outros países não devem se deteriorar abaixo dos padrões mínimos 
de existência humana e são comuns a outras áreas da assistência humanitária e alívio 
de desastres. 

No entanto, esse pensamento baseado em estado permanece incapaz de lidar com a 
complexidade e a natureza abrangente das mudanças climáticas. O que é necessário é 
uma abordagem "cosmopolita" alternativa à justiça climática. Sob o cosmopolitismo, o 
foco é sobre os seres humanos individuais e suas necessidades e direitos, todos os 
quais existiriam em uma comunidade onde a nacionalidade é considerada irrelevante 
para o valor moral. Isso significa que um agricultor bengali ou pescador do Caribe tem 
o direito de ser protegido contra o impacto do aquecimento global como alguém no 
Texas ou em Londres e, neste sentido, a justiça do clima cosmopolita reflete a 
evolução dos princípios internacionais de direitos humanos. 

A nacionalidade é freqüentemente usada para indicar o desenvolvimento, ou 
vulnerabilidade a riscos naturais, mas essas categorias são essencialmente 
enganosas. Conforme ilustrado por casas inundadas e telhados destruídos em todo o 
lado de Barbuda para Houston, é mais útil pensar em pessoas ricas e pobres (ou 
seguras e vulneráveis) em vez de países. 

A verdadeira justiça climática terá que reorientar o debate para longe da soberania do 
Estado e da posição internacional para se concentrar em danos pessoais. Um sistema 
de contabilidade de carbono individual também ajudaria a que as pessoas contribuam 
para a redução da pobreza e o alívio de desastres apropriados para sua riqueza e estilo 
de vida. 

À medida que os furacões engollamão numerosos países ao mesmo tempo e 
indiretamente afetam ainda mais, a mudança climática ilustra poderosamente a 



necessidade de um pensamento criativo sobre um cosmopolitismo verdadeiramente 
global no qual a evitação do sofrimento humano vem antes do interesse próprio e 
reconhece-se que há muitos pobres e pessoas vulneráveis em "países ricos" e pessoas 
fabulosamente ricas em "países pobres". 

FONTE:https://theconversation.com/who-should-pay-for-damage-associated-with-climate-change-

and-who-should-be-compensated-84028 

 

Após as tempestades terem passado: Reconstrução com 
as mudanças climáticas em mente 

FONTE (S):  BOLETIM DOS CIENTISTAS ATÔMICOS 

Por Alice C. Hill 

Em 1953, o Inundação do Mar do Norte na Holanda matou mais de 1.800 pessoas, 
danificou dezenas de milhares de edifícios, arrastou o gado e as terras férteis 
contaminadas, tornando-os inutilizáveis por muitos anos. Os holandeses referem-se a 
essas inundações como o waternoodramp, ou "desastre de emergência de água", e no 
dia 1 de fevereiro de cada ano, eles ainda comemoram aqueles que morreram 
então. Após as enchentes de 1953, os holandeses resolveram se proteger de uma 
devastação semelhante no futuro e começaram urgentemente a trabalhar na 
determinação de como proteger seu país de outras catástrofes causadas por 
inundações. Sessenta anos depois, os Países Baixos implementaram uma proteção 
contra inundações mais sofisticada no mundo, construída para suportar inundações 
tão extremas e raras que ocorrem apenas uma vez a cada 10.000 anos. A título de 
comparação, aqui nos Estados Unidos, 

Pode ser hora de os americanos repensarem nossos pressupostos. 

Já vemos tempestades mais intensas ocorrendo; com o aumento contínuo das 
temperaturas de mudanças em nosso clima, tempestades maiores e mais ferozes 
podem se tornar o novo normal. Não podemos dar ao luxo de assumir que os furacões 
Harvey e Irma - e agora, Maria e José - eram flukes. 

No entanto, nos Estados Unidos, nossos códigos de construção, nosso programa de 
seguro de inundações e o desembolso de nossos dinheiros federais ainda são baseados 
em suposições antigas e desatualizadas sobre a intensidade das tempestades, os níveis 
de precipitação e o aumento do nível do mar. Esses fatores significam que, à medida 
que contemplamos a reconstrução de nossa nação, agora nos sentamos em um 
cruzamento quando se trata de nosso investimento em preparação. É suficiente 
simplesmente colocar de novo o que estava lá antes de um furacão? Ou devemos fazer 



o que os holandeses fizeram - e fazer os investimentos necessários agora para 
proteger nossa nação no futuro? Precisamos nos perguntar a nós mesmos como 
podemos melhorar para que menos pessoas morram ou sejam feridas, e que os 
edifícios e as infra-estruturas, que são a base necessária da nossa economia, sejam 
resilientes a esses tipos de desastres. As apostas não podiam ser mais elevadas quanto 
ao caminho que escolhemos. Nossa segurança nacional e nossa força econômica 
dependem disso. Precisamos aceitar que as mudanças em nosso clima estão aqui e 
planejam com esses fatores em mente. 

Nós precisamos conversar. E precisamos de uma liderança política comprometida. 

Nas últimas semanas, os Estados Unidos sofreram seus próprios desastres na forma de 
furacões Harvey, Irma e Maria. Essas catástrofes também deveriam causar os Estados 
Unidos para proteger contra inundações futuras, mas as chances são de que não o 
farão. 

No mês passado, o presidente Trump recebeu o briefing anual de furacões da FEMA e 
da Administração Nacional Oceânica e Atmosférica (NOAA). As previsões para a 
temporada de furacões deste ano foram particularmente preocupantes. A previsão 
projetou um alto nível de intensa atividade torrencial. Após o briefing, o presidente 
Trump tweetou: "A preparação é um investimento no nosso futuro", e apenas 10 dias 
antes de Harvey ter deixado a terra, o presidente Trump matou uma ordem assinada 
pelo presidente Obama, projetada para proteger estruturas construídas com dólares 
dos contribuintes federais de futuras inundações. 

Desde então, os furacões Harvey, Irma e Maria deixaram caminhos de morte e 
destruição em todo o Caribe, Texas, Flórida e Porto Rico, e a temporada de furacões 
ainda não acabou. A nação, sem dúvida, usará dólares federais de impostos para 
ajudar as comunidades desses locais a reconstruir. Se a experiência passada com o 
furacão Katrina e a Superstorm Sandy servem de guia, os montantes de resgate podem 
subir facilmente a dezenas, senão a centenas, de bilhões de dólares. O tempo extremo 
já custou aos Estados Unidos enormes somas: desde 1980, os custos de eventos 
climáticos extremos nos Estados Unidos ultrapassaram US $ 1,2 trilhão. Com estas 
últimas tempestades, esse total continuará a balançar. 

Claro, para acomodar o risco futuro, precisamos conversar sobre mudanças 
climáticas. Isso pode ser um desafio. Na opinião do atual administrador da FEMA, o 
termo "mudança climática" tornou-se tão politizado que impede uma discussão 
real. Sob a administração do Trump, os funcionários do Departamento de Agricultura 
dos Estados Unidos são encorajados a usar termos alternativos como "clima extremo". 
Um designado da Trump no escritório de assuntos públicos da EPA informou a equipe 
que ele está assistindo "a dupla C-palavra" e disse a oficiais de concessão de 
subvenções que eliminassem as suas referências nas solicitações de concessão. 

Mas, seja qual for a palavra, a administração Trump ou nós, como nação, escolhemos 
fazer referência aos impactos de temperaturas globais crescentes, o país precisa 
planejar para elas. 



Quase um ano antes de Harvey ter atingido pela primeira vez no Texas, o Conselho 
Nacional de Inteligência (NIC) - o grupo de pesquisa para a comunidade de inteligência 
- emitiu um relatório de abertura de olho, Implicações para a Segurança Nacional dos 
EUA da Mudança Climática Antecipada. A NIC advertiu que os efeitos acelerados das 
mudanças climáticas - tempestades mais intensas, aumento do nível do mar, secas 
mais freqüentes, temperaturas mais elevadas, ondas de calor mais freqüentes e 
precipitação extrema - são "quase certos de ter importantes diretas e indiretas sociais, 
econômicas, implicações políticas e de segurança durante os próximos 20 anos ". Além 
disso, o relatório observou que, quando ocorrem vários eventos climáticos extremos 
dentro de uma pequena região ou um curto período de tempo - assim como Harvey, 
Irma, Maria e Jose - criaram seu impacto enquanto esforços de subcotação de pessoas 
e governos para enfrentar. 

Apesar dos riscos significativos que representam as mudanças climáticas, os Estados 
Unidos não estão preparados. Nossos planos de construção e infra-estrutura militar 
ainda não contabilizam plenamente o aumento dos riscos de tempestades e 
inundações. Com poucas exceções notáveis, como a cidade de Nova York, quando as 
comunidades construíram suas infra-estruturas físicas - edifícios, energia e instalações 
de comunicação, sistemas de água urbanos, redes de transporte e instalações 
industriais - eles o compõem para resistir aos riscos do passado. Praticamente nenhum 
dos nossos códigos modelo de construção incorpora o risco futuro das mudanças 
climáticas. Atualmente, nenhum requisito é responsável por riscos futuros em todas as 
infra-estruturas financiadas pelo governo federal. Isso significa que quando a nação 
gasta dólares dos contribuintes federais para reparar pontes ou estradas lavadas, eles 
podem ser reconstruídos exatamente como estavam sem a capacidade aumentada 
necessária para resistir aos riscos climáticos futuros. A maioria dos mapas de 
inundações da nação não reflete o futuro risco aumentado de inundações do aumento 
do nível do mar ou precipitação extrema. Para permanecer resiliente diante das 
mudanças climáticas, a nação tem muito trabalho de preparação para fazer. 

Um bom lugar para começar é garantir que nosso ambiente construído - em estruturas 
específicas projetadas para durar 20 ou mais anos - seja resiliente aos riscos futuros. 

Por que construir com o futuro clima em mente? 

Sabemos que padrões de construção mais fortes protegem nosso investimento 
neles. O furacão Andrew em 1994 embalou ventos devastadoramente altos quando 
atingiu a Flórida como um furacão da categoria 5. Esses ventos são culpados pela 
destruição de mais de 25 mil lares e danos de outros 100 mil. Consequentemente, a 
Flórida, como os holandeses, resolveu evitar catástrofes similares no futuro. Ele criou 
um código de construção obrigatório em todo o estado para explicar os furacões cada 
vez mais destrutivos em 2002. Quando os furacões Charley, Frances, Ivan e Jeanne 
pisaram o estado na temporada de furacões de 2004, novas casas construídas sob o 
código mais resistente sofreram muito menos danos do que as casas construídas 
anteriormente no código antigo. (Ironicamente, apenas este ano - antes de Irma-
Florida decidiu caminhar de volta do seu compromisso de construir ao mais alto 
padrão. 



Mas e quanto ao projeto de edifícios para suportar extremos que ainda não 
experimentamos? 

Em 2014, o governo federal divulgou a Terceira Avaliação Nacional do Clima, um 
relatório pelo Congresso. Desenvolvido sob a direção de agências federais e escrito por 
mais de 300 especialistas, incluindo cientistas e líderes governamentais, o relatório 
concluiu: "A mudança climática, uma vez considerada um problema para um futuro 
distante, mudou-se firmemente para o presente". a base regional, a mudança climática 
afeta o que já estamos experimentando e que estamos previstos para 
experimentar. Esse relatório deixa claro que a nação pode esperar eventos recordes, 
incluindo furacões mais severos e eventos de precipitação extrema, como resultado 
das mudanças climáticas. 

Infelizmente, 2017 entregou a promessa das mudanças climáticas de eventos 
recorde. Ao escrever isso em meados de setembro, a nação assistiu com horror 
quando inundações recordam o Texas e a Flórida. Em outros lugares, incêndios 
florestais em nove estados queimaram uma área maior que o tamanho de 
Maryland. Montana continua a sofrer uma seca extrema punitiva, experimentando o 
período mais quente e mais seco registrado no estado. Los Angeles lutou contra o 
maior incêndio da história. Normalmente legal e nebuloso, o San Francisco atingiu um 
recorde de todos os tempos de 106 graus, fazendo com que o sistema de trânsito 
rápido da área da baía reduza os trens pelo medo de que os trilhos fiquem no calor 
intenso. À medida que as temperaturas subiam para cerca de 120 graus, a American 
Airlines cancelou quase 50 vôos em Phoenix: estava muito quente para voar. Após 
cinco anos de seca recorde, a precipitação caiu em mais do dobro da taxa média na 
Califórnia. Toda essa chuva enfatizou a presa de Oroville, de 60 anos, levando à 
evacuação de 200 mil pessoas. E em janeiro, a NOAA e a NASA confirmaram que 2016 
foi o ano mais quente da história humana, tornando-se o terceiro ano recorde 
consecutivo. 

De acordo com a Sociedade Americana de Engenheiros Civis - o mesmo grupo que deu 
aos Estados Unidos um grau de D + para o estado da condição e desempenho de sua 
infra-estrutura - precisamos de um "novo paradigma para a prática de engenharia" 
para enfrentar o risco futuro representado pelas mudanças climáticas . Usar apenas 
eventos históricos para informar as opções de design deixa estruturas vulneráveis a 
riscos inaceitáveis de falhas na funcionalidade, durabilidade e segurança. Parece óbvio 
que, para assegurar que a nossa infra-estrutura seja resiliente em relação à sua vida 
útil - que podem ser facilmente de 50 a 100 anos ou mais - precisamos avaliar quais 
riscos futuros as estruturas podem razoavelmente esperar. 

Notavelmente, não é o que fazemos atualmente. 

Longe disso. 



Pague um dólar mais agora para economizar quatro dólares no futuro. 

O novo San Francisco Bay Bridge nos dá uma sugestão do que acontece quando não 
conseguimos explicar um risco futuro conhecido na fase de design. O terremoto de San 
Francisco e Oakland de 1989 destruiu porções da Bay Bridge. Quase 25 anos e mais de 
US $ 6 bilhões depois, a bela nova ponte abriu em 2013. O projeto não planejou o 
aumento futuro do nível do mar. Agora, apenas quatro anos depois, a ponte precisa de 
US $ 17 milhões em mitigação de enchentes para acomodar o aumento do nível do 
mar que já ocorreu. 

Nossos sistemas de construção, além disso, podem lutar para acomodar o calor 
extremo. Em junho deste ano, como resultado de altas temperaturas, a Universidade 
de Stanford teve que desligar o "resfriamento de conforto" para escritórios, salas de 
aula e bibliotecas para preservar a capacidade de refrigeração para pesquisas e 
instalações médicas. Em setembro, a universidade não só teve que reduzir o 
resfriamento do conforto, mas também teve que se preparar para possíveis 
interrupções no ensino, pesquisa e operações comerciais. 

Nossos sistemas de drenagem, edifícios e ruas podem suportar os extremos eventos 
de precipitação - o que alguns chamam de "bombas de chuva" - que experimentamos 
cada vez mais freqüentemente? Partes do sistema de água de Washington, DC datam 
da Guerra Civil. Os materiais de construção incluem tudo de tijolo a argila vitrificada, 
de ferro fundido a concreto. À medida que substituimos essa infra-estrutura ao longo 
do tempo, precisamos planejar o risco futuro. Um estudo realizado pelo estado de 
Massachusetts mostrou que, embora as cais de atualização custem mais a frente, os 
custos a longo prazo foram 38 por cento menos do que a reparação e manutenção de 
canos existentes em um período de 30 anos. 

Quando chegamos ao negócio de reconstrução dos furacões Harvey, Irma, Maria e 
José, precisamos ter certeza de que o que colocamos de volta pode suportar as 
tempestades e os eventos de chuva previstos para o futuro, bem como aqueles que 
experimentamos no passado. Isso significa que tudo o que construímos deve explicar 
os riscos futuros do aumento do nível do mar, eventos de precipitação extrema e 
tempestades mais intensas que as projeções das mudanças climáticas nos dizem em 
nosso futuro não tão distante. O que guiou as opções de design ontem não pode mais 
nos guiar com segurança para o amanhã. O economista-chefe da Freddie Mac 
observou que os mutuários domésticos podem encontrar suas propriedades 
subaquáticas, tanto em termos figurativos como literais, antes mesmo de terem a 
chance de pagar essa nota hipotecária de 30 anos. A administração do Trump também 
deve reintegrar o requisito do presidente Obama de que as estruturas construídas com 
dinheiro federal sejam elevadas para evitar futuras inundações. Por cada dólar que a 
nação gasta no risco atenuante, ele economiza pelo menos quatro dólares em 
recuperação. 

O enfrentamento dessas questões levará liderança e previsão para construir um 
amanhã mais resiliente. Alguns dizem que não podemos dar recursos para construir 
resilientemente. Se não conseguimos reforçar nossas casas contra riscos conhecidos, 



então, o que a nação pode? E se não queremos fazer esse investimento, quem pagará 
pela recuperação muito mais cara? 

Dito de outra forma, podemos realmente continuar a assumir os furacões Harvey e 
Irma - e agora Maria e José - eram flukes? Harvey foi verdadeiramente uma 
tempestade de um ano em 1.000 anos, como informou o Washington Post ou um 
evento de um ano em 500 anos, como afirmou o presidente Trump? Não importa qual 
afirmação seja verdadeira, as mudanças climáticas transformarão estas em 
tempestades de 900 ou 400 anos, pois os eventos climáticos de "fluke" pioraram até 
que isso se torne rotineiro. Podemos ignorar com segurança que Houston, que sofreu 
três tempestades de um ano por 500 no ano passado, não vai inundar novamente no 
futuro próximo? Ou levamos em conta os riscos decorrentes das mudanças climáticas 
projetadas pelos cientistas da nação e recuperamos melhor para estar 
preparados? Resolver esta questão não é uma questão política ou uma questão de 
"crença" na ciência climática. É uma questão de mitigação e redução de riscos, 

Como os holandeses mudaram o curso de sua história, também podemos nós como 
americanos. Se a nação não incorporar os riscos da mudança climática em seus 
esforços de preparação, qualquer investimento no futuro pode ser lavado com a 
próxima tempestade. 

FONTE:http://thebulletin.org/after-storms-have-passed-rebuilding-climate-change-
mind11131 

 

 

FONTE:https://www.dni.gov/files/documents/Newsroom/Reports%20and%20Pubs/Im
plications_for_US_National_Security_of_Anticipated_Climate_Change.pdf 

 

FONTEhttps://www.ncdc.noaa.gov/billions/ 

 

Prevenção de desastre antes de atingir: desenvolver um 
padrão canadense para novas comunidades residenciais 
resistentes às inundações 



Este relatório perfila 20 melhores práticas a serem incorporadas no projeto e 
construção de novas comunidades residenciais resilientes às inundações no 
Canadá. Assegurar que as novas comunidades sejam construídas sob a direção dessas 
práticas é necessário para combater o clima extremo que piora cada vez mais, que, se 
não for resolvido, resultará em danos causados por inundações e incessantes.  

O escopo do rascunho das melhores práticas neste relatório é específico apenas para o 
desenvolvimento da comunidade greenfield (ou seja, não o preenchimento ou a 
reconstrução) e os seguintes tipos de construção: 

• casas isoladas 
• casas geminadas 
• casas de rua (incluindo casas de campo empilhadas e de costas) 

Os tipos de riscos de inundação considerados pelo rascunho das melhores práticas 
incluem: 

• inundações ribeirinhas 
• inundações terrestres 
• Sobretaxa de tempestade e esgoto sanitário 
• falhas do sistema de drenagem 
• infiltração de água subterrânea 

http://www.intactcentreclimateadaptation.ca/wp-
content/uploads/2017/09/Preventing-Disaster-Before-It-Strikes.pdf 
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FONTE:http://www.ceped.pr.gov.br/ 

           



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

            MAIS 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 

         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 

           

 

 


