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EUA: Se você se abrigar no local durante um desastre,
esteja pronto para desafios depois da tempestade
Por Ali Mostafavi
Os americanos se preparam para os desastres naturais de várias maneiras, desde a
obtenção de seguro contra inundações até a identificação de rotas de evacuação. Mas
muitas pessoas não conseguem dar passos importantes.
Eu realizei uma pesquisa no condado de Harris, Texas, que contém grande parte da área
metropolitana de Houston, depois que a cidade foi inundada pelo furacão Harvey em
agosto de 2017, e encontrou uma linha comum. Poucos entrevistados que
permaneceram no local durante a tempestade planejaram com antecedência para lidar
com interrupções de serviço prolongadas, como fechamento de estradas, falta de
energia e água e interrupções na comunicação.
Sou
engenheiro
civil
e
estudo interações
entre
pessoas
e
infraestrutura em desastres . Nesta pesquisa, eu queria entender como diferentes
subpopulações se preparam e se ajustam às interrupções de serviço durante esses
eventos.
Os furacões nem sempre exigem evacuações obrigatórias e, mesmo quando o
fazem, muitas pessoas preferem não ir . Meus resultados mostram que planejar
a perda de serviços essenciais, potencialmente por dias ou semanas , deve ser parte da
preparação para enfrentar tempestades no local. E as cidades devem manter seus
moradores mais vulneráveis em mente enquanto tomam decisões sobre os sistemas de
infraestrutura crítica à prova de tempestade, como energia e água.
Sem eletricidade, sem telefone, sem banheiro
Harvey inundou os esgotos, fechou estradas, derrubou linhas de energia e interrompeu
os serviços de telecomunicações no sudeste do Texas. Ao contrário dos tornados, que

podem nivelar seletivamente um bairro e deixar outros incólumes, os furacões são
perversamente igualitários. Em Houston, os bairros tony e os menos favorecidos
suportavam o peso de Harvey.

Fechamentos de estradas em Houston durante Harvey. Ali Mostafavi, CC BY-ND
A maioria dos moradores de áreas propensas a furacões sabe armazenar alimentos,
estocar água, checar suas lanternas e rádios e planejar evacuações. Mas descobri que
relativamente poucos houstonianos estavam prontos para interrupções nos serviços de
infraestrutura.

Dificuldades autorreferidas devido a falta de energia durante o Harvey.

Minha pesquisa foi realizada três meses depois de Harvey e incluiu 750 residentes no
condado de Harris. Eles classificaram o esgoto, a água, a eletricidade e as comunicações
como os serviços domésticos mais importantes, e descobriram que o esgoto que recua
nas casas dos sistemas públicos de abastecimento de água sobrecarregados é a
perturbação mais onerosa. Mesmo os agregados familiares com sistemas sépticos
individuais no local sofreram um transbordo de fossas sépticas devido a inundações.
A perda de água potável, que afetou a higiene, a bebida e a preparação dos alimentos,
foi a maior dificuldade seguinte. Interrupções de eletricidade e telecomunicações
amarradas em terceiro lugar, seguidas por fechamento de rodovias devido a árvores
caídas, detritos e inundações.
Meus alunos e eu descobrimos que 53% das pessoas que entrevistamos não estavam
bem preparadas para a interrupção do serviço. Mesmo os 47 por cento que haviam
previsto provisões para enfrentar a tempestade não haviam pensado especificamente
em interrupções de serviço. A maioria das pessoas que se identificaram como
preparadas subestimou a extensão e a duração das interrupções do serviço, e muitas
ficaram sem comida e água armazenadas. 80% das famílias que ficaram sem energia
depois da tempestade nem sequer consideraram a possibilidade de interrupções
prolongadas.

Dificuldades autorreferidas devido ao fechamento de ruas durante o Harvey. Ali
Mostafavi, CC BY-ND
Mais afetados: Famílias de baixa renda e minorias, famílias com crianças pequenas
Independentemente de quão bem as cidades endurecem sua infraestrutura, as
interrupções nos serviços são inevitáveis durante e após os grandes furacões. Uma vez
que os moradores aceitem esse fato, eles podem adotar estratégias práticas para resistir
às tempestades no local.

Famílias que vivem fora dos caminhos de furacões ou das planícies de inundação ainda
podem sofrer interrupções prolongadas - por exemplo, se ventos fortes danificarem as
redes de distribuição de energia ou se as estradas locais forem bloqueadas por árvores
derrubadas. É essencial que os agregados familiares compreendam a probabilidade de
interrupções nos serviços, avaliem objetivamente as suas necessidades básicas e
preparem-se para possíveis interrupções prolongadas.
Nossa pesquisa mostrou que alguns grupos populacionais eram especialmente
vulneráveis à perda de serviços específicos. Famílias com filhos de até 10 anos relataram
que perder eletricidade era a dificuldade mais onerosa para elas, pois impossibilitava
que elas refrigerassem e preparassem alimentos. Por outro lado, os entrevistados com
65 anos ou mais relataram que o fechamento de ruas era o maior fardo, porque não
podiam dirigir para o trabalho, mercearias, instalações de saúde ou farmácias.
Também descobrimos que os residentes de baixa renda e minorias raciais e étnicas
estavam menos preparados no geral e vivenciavam mais dificuldades durante as perdas
pós-Harvey. Os pesquisadores de desastres consideram esses grupos como populações
vulneráveis, já que eles têm menos recursos para se preparar ou se adaptar às
interrupções.
Curiosamente, descobrimos que os idosos com mais de 65 anos estavam mais bem
preparados para suportar perdas de esgoto, água e telecomunicações depois de
Harvey. Para muitos deles, a experiência anterior com tempestades havia incutido o
valor da preparação e, no geral, estavam prontos para a tempestade iminente.
Infraestrutura de proteção com pessoas em mente
Houston está investindo em uma série de projetos de controle de enchentes e redução
de riscos de inundação. Notavelmente, em 25 de agosto, os moradores vão votar
uma medida de US $ 2,5 bilhões para reformar o sistema de proteção contra
inundações da região. .
Proteger casas é importante, mas as cidades também devem investir em sistemas de
infraestrutura de proteção, como linhas de energia e água, para apoiar os moradores
que se abrigam durante as tempestades. As comunidades locais podem lidar com
algumas dessas atualizações. Por exemplo, alguns bairros de Houston perderam a
conectividade com a Internet por até seis semanas, devido às caixas submersas que
abrigam eletrônicos da rede. Esse problema poderia ser resolvido levantando as caixas
acima dos possíveis níveis de inundação.
Identificar e endurecer componentes de infraestrutura, como subestações de energia e
estações de tratamento de águas residuais, que são altamente vulneráveis a futuras
tempestades, é uma tarefa crítica para as concessionárias e planejadores urbanos. Além
disso, reconhecer e proteger subpopulações vulneráveis que são mais afetadas por
interrupções de serviços deve ser uma prioridade.
À medida que as famílias se preparam para uma tempestade, a consideração de
possíveis cortes de energia, backup de esgoto e fechamento de estradas deve levar em

consideração suas decisões sobre evacuação ou abrigo no local. Se permanecerem, não
devem subestimar a probabilidade de interrupções de serviço. Ninguém gosta de perder
o poder ou a internet, mas imaginar a possibilidade de interrupções de serviço
prolongadas e as dificuldades resultantes podem ajudar as famílias a preparar e lidar
com as interrupções.
FONTE:https://theconversation.com/if-you-shelter-in-place-during-a-disaster-be-ready-forchallenges-after-the-storm-101496
FONTE:https://theconversation.com/thousands-of-people-didnt-evacuate-before-hurricanematthew-why-not-66724

Ocorrência de deslizamento fatal global de 2004 a 2016
Este artigo apresenta uma análise espaço-temporal de um conjunto global de dados de
deslizamentos não-sísmicos fatais, cobrindo o período de janeiro de 2004 a dezembro
de 2016. Os dados mostram que no total 55997 pessoas foram mortas em 4862 eventos
distintos de escorregamentos. A distribuição espacial de escorregamentos é
heterogênea, com a Ásia representando a área geográfica dominante. Existem altos
níveis de variação interanual na ocorrência de escorregamentos. Embora os anos mais
ativos coincidam com os padrões reconhecidos de precipitação regional impulsionados
por anomalias climáticas, os modos climáticos (como El Niño – Oscilação Sul) ainda não
podem ser relacionados a escorregamentos, exigindo um conjunto de dados de mais de
30 anos.
Esta análise demonstra que a ocorrência de deslizamento desencadeada pela atividade
humana está aumentando, em particular em relação à construção, mineração ilegal e
corte de morro. Isso apoia as noções de que a perturbação humana pode ser mais
prejudicial para a incidência de deslizamentos futuros do que o clima.
Deslizamentos de terra são um perigo onipresente em ambientes terrestres com
declives, resultando em fatalidades humanas em assentamentos urbanos, ao longo de
corredores de transporte e em locais da indústria rural. A avaliação do risco de
escorregamentos requer bancos de dados de escorregamentos de alta
qualidade. Recentemente, os bancos de dados globais de deslizamento de terra
mostraram até que ponto os deslizamentos de terra afetam a sociedade e identificaram
áreas de maior risco. Análises globais anteriores concentraram-se em escorregamentos
provocados por chuvas durante períodos curtos de observação de 5 anos.
FONTE:https://www.nat-hazards-earth-syst-sci.net/18/2161/2018/nhess-18-2161-2018.pdf

Relatório global sobre o deslocamento interno (2018)
O Relatório Global sobre Deslocamento Interno (GRID) deste ano explora por que tantos
países ainda lutam apesar de 20 anos de esforços e investimentos de políticas
internacionais, regionais e nacionais. Duas décadas de investimento para melhorar a
vida das pessoas deslocadas internamente (IDPs) não produziram soluções para a
maioria delas. O progresso no desenvolvimento de políticas foi feito, mas este relatório
mostra que aspirações normativas devem ser combinadas com implementação e
progresso tangível.
Este relatório apresenta um caminho comum pela frente. O deslocamento interno é
fundamental para as três funções centrais da ONU: garantir a paz e a segurança,
promover o desenvolvimento sustentável e proteger os direitos humanos. A
comunidade internacional tornou-se melhor em coordenar sua resposta ao fenômeno,
mas isso agora deve ser acompanhado por investimentos em ações preventivas.
A Parte 1 do relatório apresenta novos números globais para o ano de 2017, destaques
de deslocamento e visões gerais regionais. A parte 2 discute o progresso da política,
riscos e impactos, e o caminho a seguir para reduzir o deslocamento interno. Parte 3
destaca desafios de dados e lacunas na contabilização do deslocamento interno.
FONTE:http://www.internal-displacement.org/global-report/grid2018/downloads/2018-GRID.pdf

Manual Regional para Migrantes da IPPDH
O Manual Regional sobre Direitos Humanos de Migrantes e o Diretório de Instituições
na matéria são publicações da IPPDH MERCOSUL e IOM América do Sul dirigidas a
pessoas e famílias em processo ou que desejam migrar, também para funcionários do
setor público que trabalham em assistência direta aos migrantes.
FONTE:http://www.ippdh.mercosur.int/wp-content/uploads/2017/06/Version-web-ManualDerechos-humanos-de-personas-migrantes.pdf
FONTE:http://www.ippdh.mercosur.int/wp-content/uploads/2017/06/Versi%C3%B3n-webDirectorio-de-instituciones.pdf

'Ameaça apocalíptica': terrível relatório climático gera
temores para o futuro da Califórnia
De Carla Green
O verão californiano de incêndios florestais e ondas de calor perigosas em breve será o
novo normal se nada for feito para impedir a mudança climática, alerta um relatório
divulgado na segunda-feira.
As ondas de calor da cidade podem levar a duas a três vezes mais mortes até 2050, diz
o relatório. Até 2100, sem uma redução nas emissões, o estado poderia ver
um aumento de 77% na área média queimada por incêndios florestais. O relatório
também alerta para a erosão de até 67% de sua famosa linha costeira, para um aumento
de 8,8 graus na temperatura média máxima e bilhões de dólares em danos.
O aumento das temperaturas pode levar a até 11.300 mortes adicionais em 2050, diz
o relatório, e o número total de dias marcados pelo calor extremo " aumentará
exponencialmente em muitas áreas".
Os efeitos desses dias de calor extremo provavelmente pesarão mais nos residentes
mais vulneráveis do estado, incluindo as mais de 100.000 pessoas que estão
desabrigadas na Califórnia , muitas das quais vivem nas ruas sem acesso confiável a
ventiladores, ar-condicionado ou água corrente.
FONTE:http://www.climateassessment.ca.gov/state/docs/20180827-StatewideSummary.pdf

WMO mostra iniciativas climáticas na América
Latina e no Caribe
Na Semana do Clima da América Latina e do Caribe, a WMO apresentou suas
ferramentas baseadas em observações para identificar fontes de gases de efeito estufa
e apoiar as reduções de emissões, bem como atividades para aumentar a resiliência aos
impactos da mudança climática.
O evento, que incluiu o Carbon Forum, aconteceu em Montevidéu, no Uruguai, de 20 a
23 de agosto. Foi co-organizado por uma parceria composta por agências da ONU,
bancos multilaterais, uma organização regional de energia e uma associação do setor
privado, e foi patrocinado pela Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças

Climáticas (UNFCCC). Apresentou um segmento de alto nível com a Secretária Executiva
da UNFCCC, Patricia Espinosa, do Ministério do Meio Ambiente do Brasil, Edson
Duarte; e a Ministra de Habitação, Planejamento Territorial e Meio Ambiente do
Uruguai, Eneida de León.
A implementação do Acordo de Paris sobre mudança climática requer que as entidades
nacionais e subnacionais tomem medidas para reduzir as emissões de gases de efeito
estufa (GEE) para manter os aumentos de temperatura no final do século até bem abaixo
dos 2 ° Celsius acima da era pré-industrial.
A OMM realizou um evento paralelo em seu Sistema Integrado de Informações sobre
Gases de Efeito Estufa (IG3IS), que emprega ciência de ponta para estabelecer a fonte
de gases de efeito estufa e assim informar os esforços para reduzir as emissões.
"As ferramentas baseadas em observações fornecem novas informações adicionais
sobre as emissões e têm um grande potencial para apoiar o mecanismo de transparência
do acordo de Paris. Elas também nos permitem identificar oportunidades de mitigação
que não teriam sido descobertas", disse Oksana Tarasova, chefe do setor. WMO's Global
Atmosphere Watch Programme que hospeda o IG3IS.
O evento paralelo da OMM apresentou um forte argumento a favor de serviços de apoio
científico para políticas de redução de carbono tanto nacional como subnacionalmente
na região da América Latina. Em relação ao mercado de carbono que a região latinoamericana está buscando desenvolver, Ms Tarasova explicou que “Para uma solução de
mercado de carbono bem sucedida, é crucial que a quantidade de carbono seja objetiva
e cientificamente avaliada, e a OMM tenha uma liderança no desenvolvimento. e
promoção das abordagens inovadoras para tais avaliações ", disse ela.
Para ajudar os principais interessados do Recife no Brasil a reduzir sua pegada de
carbono, o projeto CarboCountCity mede as emissões de carbono associadas à
cidade. Paulo Roberto Silva, Assessor Presidente da Agencia Estadual de Meio, destacou
como os formuladores de políticas em Recife e outras cidades se beneficiariam dos
serviços prestados pelo IG3IS.
Marcelo Mena, Gerente de Prática do Banco Mundial, enfatizou os co-benefícios das
políticas combinadas de clima e qualidade do ar. Ele discutiu vários instrumentos de
política que reduziram com sucesso as emissões de dióxido de carbono e de partículas,
diminuindo assim a poluição do ar e aumentando a saúde pública.
A OMM também presta apoio aos Serviços Nacionais de Meteorologia (NMHNs) na
região através dos Centros Regionais do Clima (RCCs) para sistemas de aviso prévio,
gestão de risco e planos de adaptação. Barbara Tapia e Rodney Martinez, especialistas
da Comissão de Climatologia da OMM, apresentaram esses serviços, que incluem mapas
de risco on-line cada vez mais utilizados pelas autoridades nacionais e locais da região.
Eles também anunciaram dois novos projetos planejados para ajudar a construir a
resiliência: Um projeto do EUROCLIMA intitulado "Sistemas regionais e nacionais de
monitoramento e gestão de risco para secas e inundações em um contexto de mudança

climática e desertificação na região andina". O segundo projeto foi apresentado pela
OMM ao Fundo de Adaptação: Melhorando a Capacidade Adaptativa das Comunidades
Andinas através dos Serviços Climáticos (ENANDES).
A UNFCCC está promovendo as Semanas Climáticas Regionais para reunir os atores
locais para fortalecer a ação climática.
“Ao lidar com as mudanças climáticas, podemos enfrentar mais do que apenas o
clima. Podemos abordar mais do que apenas números e estatísticas. Nós podemos criar
um mundo melhor. É por isso que esta Semana do Clima é tão importante. É uma chance
para nós ouvirmos sobre os desafios que os atores enfrentam e o trabalho específico
que está sendo feito aqui para abordá-los; soluções que podem ser aplicáveis em outros
lugares ”, disse Espinosa.
FONTE:https://public.wmo.int/en/media/news/wmo-showcases-climate-initiatives-latin-americaand-caribbean

EVENTOS

Cúpula de Resiliência em Turismo das Américas
A Jamaica deverá sediar a Cúpula de Resiliência em Turismo da América em 13 de
setembro, marcando o aniversário do furacão Irma e Maria, que afetou a maioria dos
países do Caribe. O tema desta Cúpula de Resiliência é "Resiliência do Turismo Através
de Sinergias Globais". A cúpula reunirá as partes interessadas globais na indústria do
turismo na Universidade das Índias Ocidentais, Mona, na Jamaica. As inscrições
encerram em 31 de agosto.
FONTE:http://www.mot.gov.jm/page/tourism-resilience-summit-americas
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