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Os textos possuem como tema de diálogo a resiliência em situações
de riscos, um dos três eixos estruturais do referido evento científico.
Neste sentido, este volume sobre Resiliência e Riscos tem por objetivo
trazer à tona o conhecimento e o debate acerca de realidades territoriais
em que as comunidades ameaçadas, poder público e empreendedores,
submetidos às inúmeras situações de risco e mesmo de administração de
um acidente e/ou desastre, conseguem e/ou conseguiram experiências
de êxito com relação à gestão de tais fenômenos.
Vivemos num tempo em que o mercado gera necessidades de consumo
cada vez mais em grande escala. Em tal ritmo ocorre a submissão
de pessoas e ambientes a uma diversidade cada vez maior dos tipos
de riscos. Esta situação exige das comunidades ameaçadas, poder
público e empresas implicadas, a previsão dos riscos para melhor
gestá-los e garantir um mínimo de segurança, ou no caso de crises ter
estabelecida a capacidade de resposta à altura dos problemas.
Assim, a leitura deste livro pode inspirar investigadores, gestores
públicos e pessoas em geral um vez que, em diferentes situações de
riscos, sujeitos sociais foram e são capazes de, em meio a desafios
enormes provenientes de riscos, atuarem sobre os territórios a fim de
torná-los seguros ou até mesmo de superação em casos de tragédias.
Clara demonstração que a mesma criação humana de situações das
mais diversas modalidades de riscos, é de onde surge a capacidade
e a força social de enfrentamento, determinação e gestão eficiente
do território a fim de torná-lo seguro e saudável à vida humana e às
outras formas vitais do ambiente.
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p re f á cio

Convidamos o leitor para apreciar os textos presentes neste livro que tem
por temática: resiliência e riscos. Qual a importância desta leitura? Trata-se de
um conteúdo que vem revelar estudos e investigações de profissionais engajados
na produção científica tanto em Portugal quanto no Brasil.
A modernidade inaugurou um fenômeno arriscado para a humanidade: o
uso exaustivo dos bens naturais, seja de origem vegetal, animal ou mineral.
Os impactos destas atividades em larga escala, quase sempre são induzidas e
conduzidas pelos chamados grandes projetos de investimento, parte de setores
econômicos intimamente atrelados a governos e até de estruturas estatais. O
resultado disso é uma transformação profunda de territórios e neles a vida
de pessoas, de animais e de vegetais. Quase sempre essa transformação é
acompanhada de ameaças dos riscos “plantados” em locais geralmente submetidos
às mais diversas ordens de vulnerabilidades.
Neste volume somos brindados com escritos diversos a abordar a capacidade
de comunidades e, por poucas vezes, de governos conseguirem resistir e
enfrentar com destemor, os problemas perigosos impostos por grandes
investimentos setoriais e, quando na pior situação, a de se preparar para
superar a perdas e danos provocados no caso de acidentes e desastres, causados
por tais negócios.
Os textos são das mais variadas abordagens teórico-metodológicas, mas
destaca-se os estudos de impactos no ambiente urbano, uma vez que o próprio
mercado mundial fomentou e fomenta o seu crescimento. Neste sentido, as
vulnerabilidades aparecem no fenômeno do crescimento das cidades em que
as populações são submetidas a riscos cada vez mais frequentes. Diante disso,
necessitam lidar com a sua gestão a exigir planejamentos territoriais por parte de
governos e da iniciativa privada, para que se evite impor às pessoas e ambientes
a responsabilidade exclusiva de lidar com situações críticas.
Alguns escritos trazem metodologias cartográficas desde as convencionais até
às de percepção das comunidades em relação ao risco que correm, ou mesmo
no seu enfrentamento em caso de crise.
7

Também a questão do risco tecnológico, enquanto um tipo frequente
na realidade urbana, é tratado no livro como vetor da propagação de outras
categorias de riscos que muitas vezes comunidades, governos e iniciativa privada,
desconhecem ou fingem conhecer. Entretanto, ignorar os riscos é uma maneira
de agravá-los e de perder a oportunidade de fortalecer as comunidades e agentes
públicos no seu trato.
O leitor conta ainda com interessante reflexão sobre a importância do
mapeamento participativo de riscos, enquanto metodologia, para assegurar o
envolvimento das comunidades com suas percepções, memórias e proposições
para lidar com as situações de riscos.
Além disso, outro texto apresenta ao leitor a possibilidade que o setor
privado tem para fortalecer o campo da resiliência, e assumir o papel de
corresponsável, em seus negócios, de desenvolver atividades complementares
para atenuar impactos na geração de energia elétrica, no caso de origem de
rejeitos sucroalcooleiro.
Tomara que a riqueza de conhecimento constante neste volume sirva a
todos, investigadores ou não, como referências, mesmo que a partir de situações
difíceis e traumáticas, e um meio de renovação de forças sociais para resistir,
revisar, aprender, recriar espaços e territórios que sejam saudáveis e seguros.
Boa leitura!
Uberlândia, Minas Gerais, Brasil - primavera de 2020
Hudson Rodrigues Lima
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R E D U Ç ÃO D E R I S C O S D E C ATÁ S T RO F E S E
R E S I L I Ê N C I A N O QUA D RO D E S E N D A I :
O E X E M P LO D A S C I D A D E S R E S I L I E N T E S
DISASTER RISK REDUCTION AND RESILIENCE
IN SENDAI FRAMEWORK:
THE EXAMPLE OF RESILIENT CITIES

Francisco Costa
Universidade do Minho, CECS-UMinho, Dep. de Geografia (Portugal)
ORCID: 0000-0001-7041-7811
costafs@geografia.uminho.pt

Resumo: O conceito de resiliência é cada vez mais admitido para expor as
preocupações sobre o desenvolvimento da comunidade e a preparação
face a catástrofes, assim como integra a visão a longo prazo sobre como
lidar com os grandes desafios globais. A cidade resiliente corresponde
a uma rede sustentável de sistemas físicos e de comunidades humanas
que tem por objetivo que os governos locais implementem medidas
concretas para a resiliência e a redução do risco de catástrofes. O Marco
de Sendai define claramente estratégias de utilização dos conhecimentos,
das inovações e aponta a educação para criar uma cultura de segurança
e de resiliência urbana. Neste artigo, apresentamos alguns exemplos de
resiliência urbana em cidades europeias e asiáticas, que demonstram
práticas adequadas de sustentabilidade, governança comunitária e
desenvolvimento urbano.
Palavras‑chave: Adaptação, capacidade, catástrofes, governança, comunidade.
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Abstract: The concept of resilience is increasingly accepted when presenting
concerns about community development and disaster preparedness,
as it integrates the long-term vision on how to deal with major global
challenges. The resilient city is a sustainable network of physical
systems and human communities that aims that local governments
should put in place concrete measures for disaster resilience and
risk reduction. The Sendai Framework clearly defines strategies for
using knowledge and innovations and designates education to create
a culture of security and urban resilience. In this article, we present
some examples of urban resilience in European and Asian cities,
which demonstrate appropriate sustainability practices, community
governance and urban development.
Keywords: Adaptation, capacity, disasters, governance, community.

Introdução
Mais de 50% da população mundial vive atualmente em cidades, que são de
natureza complexa e formadas por múltiplos sistemas físicos inter-relacionados
(Panda e Amaratunga, 2021). Simultaneamente, as catástrofes em meios urbanos
aumentam rapidamente, resultando em perdas humanas e económicas muito
significativas (Malalgoda et al., 2016). Espera-se que quase 70% da população viva
nas cidades até 2050 (UN-HABITAT, 2016). A resiliência não pode ser alcançada
sem alterar significativamente a maneira como as cidades gerem seus espaços urbanos.
Inúmeros esforços de várias partes interessadas, incluindo decisores de governos locais,
autoridades urbanas, departamentos centrais e regionais, setor privado, sociedade civil,
organizações não-governamentais, organizações comunitárias, instituições de pesquisa
e instituições de ensino superior, são necessárias para criar um ambiente urbano
resiliente (UNDRR, 2019).
No ano 2018, as Nações Unidas selecionaram o tema “Construindo Cidades
Sustentáveis e Resilientes” para comemorar o World Cities Day. Esta escolha foi
justificada em face das cidades precisarem de apoio para se tornarem resilientes e
10

desenvolver sua capacidade de lidar com o impacto dos perigos, proteger e preservar
a vida humana e limitar os danos e a destruição de bens públicos e privados,
continuando a fornecer infraestrutura e serviços após uma crise.
A resiliência, no sentido mais biofísico e ecológico do termo (Holling, 1973;
Gunderson & Holling, 2002; Walker et al., 2001), representa a capacidade que um
certo sistema tem para absorver ou resistir a perturbações, e para permanecer dentro
do mesmo regime, mantendo, assim, a sua estrutura e funções essenciais (Santos,
2016). No contexto dos sistemas socio-ecológicos, a resiliência é a capacidade de um
sistema lidar a longo prazo com a mudança e ainda assim continuar a desenvolver-se e
a manter os seus limiares críticos (Folke, 2010; Stockholm Resilience Centre, 2016).
Nas abordagens descritivas (Santos, 2016), o conceito de resiliência corresponde
à “[…] medida da persistência e capacidade dos sistemas para absorver mudanças e
perturbações mantendo a população e a estrutura de relações […]” (Holling, 1973),
à “[…] magnitude de perturbação que pode ser absorvida, alterando as variáveis e os
processos que controlam o seu comportamento, antes que o sistema mude a sua estrutura
[…]” (Holling e Meffet, 1996); ou à “[…] capacidade de um sistema experienciar
choques mantendo, essencialmente, a mesma função, estrutura, reações, […]” (Walker
e Salt, 2006).
Outro conjunto de definições aponta para as capacidades que os territórios
devem demonstrar (Santos, 2016): “[…] para absorver perturbações, para gerar
auto‑organização e para desencadear aprendizagem e adaptação […]” (Walker et
al., 2002); para clarificar domínios de atuação, (Folke et al., 2004); para propor
dimensões operacionais, “[…] resiliência do quê e para quê?” (Carpenter et al., 2001)
(fig. 1) e para valorizar a “[…] capacidade que o sistema demonstra de manter a sua
identidade […]” (Cumming et al., 2005).
Alguns autores privilegiam aspetos sociais (Santos, 2016) associados à “[…]
capacidade que grupos ou comunidades manifestam para lidar com tensões e distúrbios
externos […]” (Adger, 2000) ou, então, de um modo mais abrangente, consideram
a relação entre sociedade e economia, “[…] como função do balanço entre atividades
de produção e padrões de consumo […]” (Brock et al., 2002), e a “[…] capacidade
presente no sistema para suportar choques no funcionamento do mercado ou na estrutura
ambiental […]” (Perrings, 2006).
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Fig. 1 - Os quatros elementos da estrutura de resiliência (Fonte: adaptado de Manyena, 2006).
Fig. 1 - The four elements of the resilience structure (Source: adapted from Manyena, 2006).

No quadro conceptual da resiliência são também frequentes abordagens
híbridas (Santos, 2016), tais como as que conjugam a “[…] capacidade intrínseca
que o ecossistema apresenta para manter os serviços ambientais desejados, […]” (Folke
et al., 2002), a “[…] capacidade que um sistema socio ecológico apresenta para absorver
perturbações recorrentes […] mantendo as estruturas essenciais […]” (Adger et al., 200)
e as “[…] propriedades quantitativas que, nos ecossistemas, mudam de modo dinâmico
em todos os níveis da hierarquia […]” (Holling, 2001).
A Resilience Alliance (2010) define resiliência como a distância entre o estado
de um sistema e um limiar crítico. Tendo noção desse limiar crítico, poderão ser
estabelecidas formas e ações para promover a distância entre o estado do sistema
e o limite crítico, ou seja, para promover a resiliência (Jacinto, 2012). As Nações
Unidas, no trabalho “Living with Risk: A Global Review of Disaster Reduction
Initiatives” (ISDR, 2002) apresentam o conceito de resiliência como “A capacidade
de um sistema, comunidade ou sociedade resistir ou mudar de modo a poder ter um
nível e uma estrutura de funcionamento aceitáveis. Isto é determinado pelo grau no qual
12

o sistema social é capaz de se organizar e pela capacidade de aprender e de se adaptar,
incluindo a capacidade de recuperar de um desastre” (Jacinto, 2012). Estes conceitos
de resiliência incidem diretamente sobre a capacidade de adaptação dos sistemas em
relação à sua própria evolução num sentido mais capaz de conviver com os eventos
extremos (Jacinto, 2012).
A resiliência pode, então, ser relacionada com a interação entre as atividades
humanas e as dinâmicas naturais, e com a capacidade de o homem, ao antecipar as
alterações e dinâmicas futuras, planear adequadamente de forma a diminuir perdas
e danos. “Isto significa desenvolver resiliência em termos de combinação dos sistemas
naturais e humanos. E também significa antecipar a mudança e estruturar a resposta
da comunidade para promover um futuro mais sustentável sem perder opções durante o
processo” (Saavedra e Budd, 2009).
A resiliência pode ser vista como uma estratégia operacionalizável através de
medidas de mitigação/adaptação vinculadas pelos instrumentos de planeamento
(Jacinto, 2012). A promoção da resiliência deve envolver o planeamento, não só para
recuperar dos choques e “build better” sob o ponto de vista da engenharia (Santos,
2016), mas também para cultivar e consciencializar as partes interessadas para a
importância da ideia prévia da “preparação”, procurando potenciais oportunidades
transformadoras que costumam emergir quando se perspetiva a mudança (Davoudi,
Brooks, Mehmood, 2013).
O conceito de resiliência é cada vez mais admitido para expor as preocupações
sobre o desenvolvimento da comunidade e a preparação face a desastres (Santos,
2016), assim como integra a visão a longo prazo sobre como lidar com os grandes
desafios globais (Vale, 2014) (fig. 2).
A aplicação do conceito de resiliência a desastres naturais foi inicialmente o
argumento central na avaliação dos riscos naturais proposto por Mileti (1999), que
associou a resiliência à capacidade de uma comunidade para recuperar pelos seus
próprios meios e recursos. Nesse sentido, a resiliência, definida como um conjunto
de capacidades, de competências de superação do impacto de fenómenos com
potenciais efeitos adversos, pode ser promovida através de políticas que ajudam
a melhorar a capacidade de resposta e de recuperação de uma comunidade aos
desastres (Gonçalves, 2017).
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Fig. 2 - Resiliência a desastres (Fonte: adaptado de Combaz, 2014).
Fig. 2 - Resilience to disaster (Source: adapted from Combaz, 2014).

Uma conceptualização muito diferente de resiliência a desastres vem das ciências
de engenharia. Usando os riscos sísmicos como exemplo, Burneau et al. (2003)
propuseram um quadro de resiliência, dando ênfase à mitigação estrutural. Kahan
et al. (2009) também fizeram incidir o seu foco de análise sobre a resiliência de
infraestruturas crítica, a partir de uma perspetiva de segurança interna, assumindo
que a resiliência é uma medida de resultado com o objetivo final de limitar danos
em infraestruturas e atenuar as consequências e de recuperação para o estado de
pré-evento (Gonçalves, 2017). Embora esta perspetiva possa ser útil para a proteção
de infraestruturas críticas, o quadro operacional ignora a natureza dinâmica e o
processo de recuperação e promoção de resiliência de comunidades sociais.

A resiliência nos Quadros de Ação de Hyogo e Sendai
A ONU/EIRD (2009) define a resiliência como a ”Capacidade de um sistema,
comunidade ou sociedade exposto a riscos de resistir, absorver, adaptar-se e recuperar-se dos
efeitos de um perigo de maneira tempestiva e eficiente, através, por exemplo, da preservação
e restauração de suas estruturas básicas e funções essenciais”. Está determinada pelo grau
em que o sistema social é capaz de se organizar para aumentar a sua capacidade de
14

aprender com desastres passados de forma a se proteger melhor no futuro e melhorar
as medidas de redução de riscos. Este conceito foi adoptado nas reuniões de Hyogo
(2005) e Sendai (2015) no Japão, sob a égide nas Nações Unidas.
O Marco de Hyogo enfatiza uma visão estratégica internacional que ratifica
a preparação, a prevenção e a mitigação como metas fundamentais dos Estados
para proteger as comunidades (Santos, 2011), de maneira a promover uma
cultura de segurança baseada na redução das vulnerabilidades, no reconhecimento
e consciencialização do risco por parte dos agentes públicos e das comunidades
(Soriano, 2009). Para atingir tais proposições, o Marco de Hyogo define cinco ações
prioritárias globais e suas respetivas atividades-chave a serem adotadas pelos países,
organizações e demais atores envolvidos no processo de gestão de risco de desastre
de acordo com os contextos situacionais, circunstâncias e capacidades existentes
(Pozzer et al., 2014, EIRD/ONU, 2007):
1) Garantir que a redução do risco de desastre seja uma prioridade nacional e
local com uma forte base institucional para sua implementação;
2) Identificar, avaliar e monitorizar os riscos de desastres, e aumentar os alertas prévios;
3) Utilizar conhecimento, inovação e educação para construir uma cultura de
segurança e resiliência;
4) Reduzir os fatores fundamentais do risco;
5) Fortalecer a preparação em desastres para uma resposta eficaz a todos os
níveis da gestão do risco.
No Marco de Hyogo é reiterada a necessidade de aumento da resiliência das
nações e das comunidades perante os desastres, aqui entendida como “A capacidade
de um sistema, comunidade ou sociedade potencialmente exposto a ameaças para adaptarse, resistindo ou transformando-se, visando alcançar ou manter um nível aceitável no seu
funcionamento e estrutura. Está determinada pelo grau em que o sistema social é capaz de
se organizar para aumentar a sua capacidade de aprender com desastres passados de forma
a se proteger melhor no futuro e melhorar as medidas de redução de riscos” (ONU/EIRD,
Genebra, 2004). A prioridade 3 encerra o objetivo de “[…] investir na redução do risco
de desastres para a resiliência, utilizando os conhecimentos, as inovações e a educação para
criar uma cultura de segurança a todos os níveis”, com base no investimento público e
privado e através de medidas estruturais e não estruturais.
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A 3.ª Conferência Mundial para a Redução do Risco de Catástrofes decorreu
em março de 2015 e adotou o Quadro de Sendai sucedendo ao Quadro de Ação de
Hyogo 2005-2015 e proporcionando à comunidade internacional uma oportunidade
para melhorar a coerência entre políticas, instituições, metas, indicadores e sistemas
de implementação. Para alcançar este resultado foram identificados 13 princípios
orientadores, 4 prioridades de ação e 7 metas globais quantitativas (A/CONF.224/
CRP.1, 2015). O Quadro de Sendai define quatro prioridades de ação para prevenir
e reduzir os riscos de catástrofes:
1) “Compreender o risco de catástrofes;
2) Reforçar a governação para a gestão do risco de catástrofes;
3) Investir na redução de catástrofes para a resiliência e;
4) Melhorar a preparação para as catástrofes e a resposta para “reconstruir melhor” no
quadro da recuperação, reabilitação e reconstrução da cidade” (UNISDR, 2015).
A prioridade 3 “Investir na redução do risco de desastres para a resiliência” realça a
necessidade de investimento público e privado na prevenção e na redução de riscos
de desastres para melhorar a resiliência econômica, social, cultural e de saúde de
pessoas, comunidades, países e ativos, bem como do meio ambiente.
Com a adoção do Quadro de Sendai para a Redução do Risco de Catástrofes 20152030 verifica-se uma mudança de paradigma comparativamente com o preconizado
no Quadro de Ação de Hyogo, com a passagem do conceito de gestão de catástrofes
para o conceito de gestão do risco de catástrofes e introduzindo novas temáticas ou
reforçando outras. O principal objetivo definido para os próximos 15 anos é “[..]
prevenir novos riscos e reduzir os riscos de catástrofes existentes, através da implementação
de medidas integradas e inclusivas ao nível económico, estrutural, legal, social, da saúde,
cultural, educacional, ambiental, tecnológico, político e institucional, para prevenção
e redução da exposição a perigos e vulnerabilidades a catástrofes, aumentar o grau de
preparação para resposta e recuperação e assim reforçar a resiliência” (A/CONF.224/
CRP.1, 2015). Com o Quadro de Sendai, o âmbito da redução de risco de catástrofes
passou a ser mais amplo, com uma gestão das catástrofes a partir duma abordagem
multirrisco e multissectorial e a inclusão de riscos que não foram suficientemente
discutidos ou explicitamente mencionados no Quadro de Ação de Hyogo. Aplicase agora aos riscos de pequena e grande escala, de frequência intensa ou eventual,
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catástrofes súbitas e progressivas, causadas por riscos naturais e por ação antrópica,
bem como aos riscos e perigos ambientais, tecnológicos e biológicos relacionados.

Da cidade sustentável à cidade resiliente
Tal como a sustentabilidade, a resiliência é, atualmente, a nova palavra de
ordem ou o chavão (“buzz word”) no ordenamento do território e em especial
no planeamento das cidades (Santos, 2016). Vários documentos internacionais
expressam a necessidade para se promoverem cidades sustentáveis, que favoreçam
a coesão territorial, a qualidade ambiental, a segurança de equipamentos, bens e
pessoas e, por essa forma, a capacitação da sua resistência, preparação, resposta e
recuperação a riscos de catástrofes. A Carta de Leipzig sobre as Cidades Europeias
Sustentáveis (União Europeia, 2007) declarou que as cidades deverão ser capazes de
se adaptar para fazer face à ameaça que representam as alterações climáticas, através
de um desenvolvimento urbano bem concebido e planificado, com o objetivo de
promover o desenvolvimento, o crescimento, a qualidade ambiental e a redução das
emissões de carbono. Para esse fim, as cidades deverão adotar medidas de prevenção,
atenuação e adaptação inovadoras, que permitam o desenvolvimento de novas
indústrias e empresas com baixas emissões de carbono (União Europeia, 2007).
Jabareen (2013) desenvolveu um quadro conceptual para o planeamento da
cidade resiliente (“Resilient City Planning Framework”) onde integra uma visão
multidisciplinar, complexa e holística para a resiliência urbana, empregando
conceitos e estratégias para lidar com as alterações climáticas e o risco ambiental
(Santos, 2016). Nesta abordagem, fica evidente a necessidade de compreender
e integrar a perspetiva da resiliência no planeamento das cidades. A construção
da resiliência é, portanto, uma componente essencial para o planeamento do
desenvolvimento urbano. Assim, emerge a “cidade resiliente”, caraterizada por
se encontrar mais preparada para absorver e se recuperar de qualquer choque ou
tensão, mantendo as suas funções essenciais, estruturas e identidade, bem como se
adaptar e prosperar face a mudanças contínuas (ICLEI, 2015). A cidade resiliente
pode ser vista como sendo a que é capaz de gerar, nos seus sistemas, competências
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para lidar com ameaças à sua sobrevivência e recursos para se autossustentar (Santos,
2016). Trata-se de melhorar a capacidade das cidades, em termos de infraestrutura e
qualidade de vida da população, para uma rápida e efetiva recuperação de desastres
tanto naturais quanto induzidos pelo homem (Leichenko, 2011). Newman et al.
(2009) aponta sete elementos-chave de uma cidade resiliente:
1) Cidade com energias renováveis, com especial incidência nos edifícios e
setor de transportes;
2) Cidade neutra em emissões de carbono;
3) Cidade distribuída, com a substituição dos grandes sistemas centralizados
de energia, água e tratamento de resíduos por sistemas de menor escala e
baseados na escala da vizinhança;
4) Cidade fotossintética, com o reforço da infraestrutura verde e dos potenciais
espaços para produção de energia e alimentos;
5) Cidade eco-eficiente com base em estruturas organizacionais e
governamentais, ferramentas de planeamento e métodos inovadores;
6) Cidade identificada com a escala local criando um sentimento de
comprometimento da comunidade com o lugar;
7) Cidade de transportes sustentáveis com a redução da dependência do
petróleo e das emissões de gases de efeito estufa.
Desse modo, a cidade resiliente traduz uma rede sustentável de sistemas físicos
e de comunidades humanas. Resulta daqui a necessidade de integração entre a
estrutura urbana da cidade e a sua componente humana, decantando o que confere
resiliência e sustentabilidade à sua trajetória evolutiva (Manfredini e Sattler, 2015).
A cidade resiliente pode ser entendida, sistemicamente, como sendo capaz de gerar
competências para enfrentar as ameaças à sua sobrevivência e produzir os recursos
para se autossustentar.
A Resilience Alliance Initiative for Transitioning Urban Systems towards Sustainable
Futures (2007) propõe um quadro de referência multinível para investigar a resiliência
de sistemas urbanos, organizado em quatro dimensões: i) fluxos metabólicos, ii)
dinâmicas sociais, iii) estruturas de governança e iv) ambientes construídos. É no
centro das quatro esferas de pesquisa que se posiciona a ideia de resiliência urbana
(Gonçalves, 2017) (fig. 3).
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Fig. 3 - Dimensões da resiliência urbana (Fonte: adaptado de Krasny et al., 2009).
Fig. 3 - Dimensions of urban resilience (Source: adapted from Krasny et al., 2009).

De acordo com o Manual de Construção da Resiliência Urbana, a resiliência
a desastres urbanos pode ser dividida em quatro componentes bem como seus
indicadores (World Bank, 2013):
• Resiliência de infraestrutura: está relacionada à redução da vulnerabilidade
de estruturas, como prédios e sistemas de transporte, capacidade de abrigo,
unidades de saúde, energia, informação, água e a disponibilidade de rotas
de evacuação e abastecimento de itens de necessidades básicas pós-desastres;
• Resiliência institucional: refere-se aos sistemas governamentais e nãogovernamentais, que administram a comunidade; A governança desenvolvida
a níveis nacional, regional e global tem grande importância para uma
gestão eficaz e eficiente dos riscos de desastres (A/CONF.224/CRP.1). O
fortalecimento da governança do risco de desastres é, portanto, necessário
e promove a colaboração e parceria entre mecanismos e instituições para
a implementação de instrumentos relevantes para a redução do risco de
desastres e para o desenvolvimento sustentável UNDRR, 2019).
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• Resiliência económica: faz referência à diversidade econômica em áreas e a
sua habilidade de funcionar após a ocorrência de um desastre;
• Resiliência Social: relaciona-se ao perfil demográfico da população e à
capacidade de uma comunidade se adaptar, tendo em conta a sua ligação
afetiva à sua região.
A resiliência urbana enquadra as cidades como sistema adaptativo complexo
(Batty et al., 2004 apud Resilience Alliance, 2007; Martin, 2012; Pendall et al.,
2010), geradores de (e gerados por) conectividades e abertos a constantes interações
(Resilience Alliance, 2007, Gonçalves, 2017). A cidade resiliente corresponde, desta
forma, a uma rede sustentável de sistemas físicos e de comunidades humanas.
Tal como a sustentabilidade, a resiliência é, atualmente, a nova palavra de ordem
no ordenamento do território. Para evitar a redundância entre estes dois paradigmas
é necessário combinar a ciência, o planeamento e a prática no contexto das cidades
(Stumpp, 2013)). A construção da resiliência é, portanto, uma componente
essencial para o planeamento do desenvolvimento urbano. Assim, emerge a “cidade
resiliente”, caraterizada por se encontrar mais preparada para enfrentar e se recuperar
de qualquer choque ou tensão, mantendo as suas funções essenciais, estruturas e
identidade, bem como se adaptar e prosperar face a mudanças contínuas (ICLEI,
2015). As cidades resilientes podem assumir-se como centros de boas práticas e
difusão de novas formas de desenvolvimento sustentável e de novos modelos de
governança local mais adaptados às vulnerabilidades ambientais e sociais.
Vários documentos internacionais expressam a necessidade para se promoverem
cidades sustentáveis, que favoreçam a coesão territorial, a qualidade ambiental, a
segurança de equipamentos, bens e pessoas e, por essa forma, a capacitação da sua
resistência, preparação, resposta e recuperação a riscos de catástrofes. A Carta de
Leipzig sobre as Cidades Europeias Sustentáveis (União Europeia, 2007) reconhece o
papel do desenvolvimento urbano como vetor da promoção para o desenvolvimento,
o crescimento, a qualidade ambiental e a redução das emissões de carbono. O relatório
da União Europeia sobre “Cidades de Amanhã. Desafios, visões e perspectivas”
(2011) declara que o ritmo atual de exploração dos recursos naturais reduz
constantemente a biodiversidade e degrada os ecossistemas, e, por conseguinte, “[...]
ameaça a sustentabilidade dos territórios urbanos e agrícolas” (União Europeia, 2011).
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Os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) (Agenda para 2030) reforçam
a sustentabilidade das cidades, concretamente no seu objetivo 11 “Tornar as cidades
e povoamentos humanos inclusivos, seguros, flexíveis e sustentáveis” (United Nations,
2016). Os ODS incluem, desse modo, metas específicas, até 2030, para reduzir
a vulnerabilidade a catástrofes para o aumento da resiliência e da capacidade de
adaptação dos espaços urbanos e das populações (United Nations, 2016).

Making Cities Resilient: ‘My City is getting ready!”

Da iniciativa da United Nations International Strategy for Disaster Reduction
(UNISDR), a campanha mundial “Construindo cidades resilientes” tem por objetivo
que as cidades e os governos locais implementem medidas concretas para a resiliência e
a redução do risco de catástrofes. O objetivo é desenvolver os princípios preconizados
pelas Declarações de Hyogo e Sendai, que implementam as áreas prioritárias à tomada
de decisão, para aumentar a resiliência das comunidades mais vulneráveis ao risco de
catástrofes, no contexto do Desenvolvimento Sustentável (PNRCC, 2016). Foram
definidos dez princípios para tornar as cidades resilientes (UNISDR, 2012):
1) “A organização e coordenação de modo a compreender e reduzir os riscos de
desastres, com base na participação de grupos de cidadãos e da sociedade civil.
Trata-se de se estabelecer uma organização e coordenação para clarificar a
responsabilidade de todos os intervenientes;
2) A definição de um orçamento para a redução do risco de desastres. Atribuir
um orçamento e providenciar iniciativas para famílias de baixos rendimentos e
sector privado para investirem na redução do risco;
3) A atualização permanente de todos os dados sobre os riscos e vulnerabilidades
existentes. Considerar a análise de risco como base de todos os planos de
desenvolvimento urbano e decisões. Trata-se de atualizar informação, preparar
e partilhar análises de risco;
4) A capacidade de investir e manter todas as estruturas que reduzam o risco, de
modo a minimizar o impacto dos fenómenos meteorológicos extremos. Isto é,
investir no reforço e na manutenção de infraestruturas críticas;
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5) Avaliar a segurança das escolas e unidades de saúde, reforçando-as sempre
que necessário;
6) A aplicação e o reforço dos regulamentos de segurança nos processos construtivos com
o objetivo de reduzir os riscos nas infraestruturas. Deve ser reforçada a publicação
de legislação que contemple o risco e o uso do solo;
7) A existência de programas de educação/formação/sensibilização sobre a redução
do risco de desastres nas escolas. É importante assegurar a implementação de
programas sobre redução do risco de catástrofes em escolas e comunidades locais;
8) A proteção dos ecossistemas naturais como forma de mitigar inundações,
tempestades e outros perigos a que cidade possa estar vulnerável. Devem ser
implementadas medidas para proteger os ecossistemas pela mitigação do risco e a
adaptação às alterações climáticas;
9) O desenvolvimento de um sistema de alerta precoce e de gestão de emergência
eficaz. É igualmente importante a realização de exercícios para testar as
capacidades das diversas entidades e da própria comunidade e melhorar a gestão
da emergência;
10) No pós-desastre, as necessidades dos sobreviventes devem ser consideradas no
processo de reconstrução, com o apoio de todas as organizações/ entidades da
comunidade. É fundamental assegurar as necessidades da população afetada
durante o processo de reconstrução”.
Os “10 Passos Essenciais para a Construção de Cidades Resilientes a Desastres”
(UNISDR, 2012) visam proporcionar aos governos locais as ferramentas necessárias
para aplicar às cidades medidas mais eficazes para a redução de riscos de desastre e
acelerar a construção da resiliência (Santos, 2016).
A ampla adesão a esta iniciativa ao nível global (até 2018, mais de 2000
cidades reconhecidas mundialmente) tem contribuído de modo concreto para a
prossecução das prioridades e objetivos definidos no Quadro de Sendai, que refere
a implementação de medidas de redução de catástrofes por parte das autoridades
locais como um dos seus princípios orientadores. Em Portugal, a conceção de
Cidades Resilientes, preconizada no documento “Cidades Sustentáveis 2020”
(MAOTE, 2015), enfatiza a partilha de informação e cooperação em rede em eixos
tão importantes e prioritários como a competitividade e inteligência das cidades; a
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sustentabilidade e eficiência; a inclusão social e valorização do capital humano; do
território e governança (MAOTE, 2015, 2015a).
Face ao crescente interesse que esta Campanha tem vindo a despertar, uma
maior adesão dos municípios a esta iniciativa poderá fortalecer o intercâmbio e
partilha de informação entre as cidades resilientes, de modo a contribuir para a
promoção da prevenção do risco de catástrofes e para o aumento da resiliência das
suas comunidades.

O programa “Sponge City”

O conceito de resiliência não é novo no que concerne à sua aplicação aos recursos
hídricos. Bruijn (2005) defende que este conceito migrou da ecologia para este
domínio e está relacionado com a capacidade de um sistema recuperar sem alterar
as suas principais características. No caso do território, estas caraterísticas podem ser
vistas como as funcionalidades ou o tipo de função/atividade desempenhadas por
aquele espaço e os elementos que o ocupam, e aqui entra o papel da adaptação ou
mitigação do risco (Gonçalves, 2014).
Usado no contexto da água urbana, o termo “Sponge City”, provavelmente, não
se originou na China (Rooijen et al., 2005, Shannon, 2008, Nguyen, 2015), país
onde se desenvolve um programa com esta designação. O programa piloto “Sponge
City” foi lançado no final de 2014 sob a orientação do Ministério da Habitação e
Desenvolvimento Rural Urbano, do Ministério da Finanças e o Ministério dos Recursos
Hídricos (MWR) da China (MDPI, 2018). Os objetivos gerais do conceito implicam
“Restaurar” a capacidade da cidade de absorver, infiltrar, armazenar, purificar, drenar e
gerenciar a água da chuva e “Regular” o ciclo da água tanto quanto possível para imitar
o ciclo hidrológico natural (fig. 4). Consequentemente, uma “Sponge City” é uma cidade
que deve ter a capacidade de integrar a gestão do risco de inundação urbana.
A “Sponge City” considera um planeamento com estruturas legais e ferramentas
adequadas para implementar, manter e adaptar os sistemas de infraestrutura para
coletar, armazenar e purificar as águas pluviais (Chan et al., 2018). Além disso, uma
“Sponge City” não só será capaz de lidar com excessos de precipitação, mas também
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Fig. 4 - Esquema da “Cidade esponja” (Fonte: Adaptado de Chan et al., 2018).
Fig. 4 - “Sponge city” scheme (Source: Adapted from Chan et al., 2018).

“[...] reutilizar a água da chuva para ajudar a mitigar os impactos das secas”. Os benefícios
esperados com a implementação deste programa visam: uma redução das perdas
económicas (devido a inundações), uma melhoria das condições de habitabilidade nas
cidades; e o estabelecimento de um ambiente onde as oportunidades de investimento,
modernização de infraestrutura e produtos de engenharia e novas tecnologias são
criadas e fomentadas (MDPI, 2018; Chan et al., 2018).
No final de 2015, o Conselho de Estado da China emitiu a “Directive on
promoting Sponge City Construction”, onde aponta a meta de 20% das áreas urbanas
das cidades chinesas absorver, reter e reutilizar 70% da água da chuva até 2020. Até
2030, esse percentual deve aumentar para 80% (MDPI, 2018).

As “Water Wise Cities”

Em 2016, a International Water Association lançou os princípios das “Water Wise
Cities” por forma a catalisar uma mudança de paradigma da gestão urbana e tornar as
cidades mais resilientes e habitáveis (MDPI, 2018). Os princípios elencados delineiam
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uma estrutura para orientar os líderes e profissionais no sentido de desenvolver e
implementar um modelo de ciclo da água sustentável e um planeamento e design
urbanos resilientes. As partes interessadas são inspiradas a encontrar, em colaboração,
soluções sobre os desafios da gestão do ciclo urbano da água e implementar estratégias
de gestão de recursos hídricos através de uma visão compartilhada que permitirá o
desenvolvimento de cidades flexíveis e adaptáveis.
Em quatro pilares são definidos os 17 princípios desta iniciativa: - serviços
regenerativos do ciclo urbano da água; - design urbano para o ciclo hidrológico; cidades inteligentes e conectadas à bacia; - comunidades sábias da água (IWA, 2016).

O projeto “Schoonschip”
Segundo a Space & Matter, o projeto “Schoonschip” é um protótipo urbano
para cidades resilientes que resultou do compromisso entre famílias de Amsterdão e
o município para a construção de um bairro residencial flutuante (Gladek, 2017).
Os moradores começaram a se mudar para uma comunidade inovadora de casas
flutuantes (fot. 1) no norte de Amsterdão, chamada Schoonschip, que visa se tornar
o bairro mais sustentável da Europa.
Schoonschip compreenderá 47 casas flutuantes em 30 lotes para mais de 100
residentes, que se mudarão e revitalizarão um canal fora de uso. As moradias estão a
ser construídas com materiais circulares de baixo impacto - por exemplo, é utilizada a
palha como isolamento. A energia será produzida por 500 painéis solares, enquanto o
aquecimento das habitações e da água do canal serão gerados por 30 bombas de água.
Um terço da superfície do telhado será dedicado a jardim para ajudar a refrescar no
verão (Gladek, 2017). Os moradores compartilham uma rede inteligente baseada na
tecnologia Blockchain conectando às moradias flutuantes um servidor que contém
toda a infraestrutura técnica necessária. Esta rede permite comercializar energia solar
e a utilização de permutadores de calor submersos para aquecimento e arrefecimento.
Esta rede avançada permite a produção fotovoltaica local, o armazenamento de
baterias, coletores solares, uma bomba de calor inteligente e outros aparelhos,
essenciais para o conforto térmico. As águas residuais são separadas em 3 sistemas
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Fot. 1 - O projeto Schoonschip (Fonte: http://www.spaceandmatter.nl/schoonschip).
Photo 1 - The Schoonschip project (Source: http://www.spaceandmatter.nl/schoonschip).

de chuveiro, o que permite a reutilização das menos degradadas e o tratamento dos
esgotos numa bio refinaria para fermentação e conversão em energia. (Gladek, 2017).
Aqui, o lixo sanitário será usado para (re) coletar energia e nutrientes. Pretende-se
que as famílias se tornam membros de uma cooperativa, com reuniões regulares para
inspirá-las a reduzir ainda mais sua pegada ecológica.
Trata-se, sem dúvida, de um modelo que desafia os limites atuais de
sustentabilidade, governança comunitária e desenvolvimento urbano, de inspiração
para uma vida circular de baixo impacto.

Considerações finais
A resiliência não trata apenas o âmbito económico e o ambiente, mas versa,
também, sobre a sociedade e a cultura. No Quadro de Ação de Hyogo, uma das
cinco prioridades tem como objetivo “[...] utilizar os conhecimentos, as inovações e a
educação para criar uma cultura de segurança e de resiliência a todos os níveis”.
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“Cities Resilient: My City is getting ready!” é uma iniciativa da Organização das
Nações Unidas lançada em 2010 para dar maior visibilidade ao importante papel do
nível local na redução do risco de catástrofes, inserindo-se nos objetivos mais relevantes
preconizados no Quadro de Acção de Hyogo 2005-2015 e no Quadro de Sendai para
a Redução do Risco de Catástrofes 2015-2030. O Marco de Sendai define claramente
estratégias de utilização dos conhecimentos, das inovações e aponta a educação para
criar uma cultura de segurança e de resiliência urbana. As cidades resilientes integram,
atualmente, boas práticas e difusão de novas formas de desenvolvimento sustentável e
de novos modelos de governança local mais adaptados às vulnerabilidades ambientais
e sociais. Cidades mais resilientes vão permitir melhorar os processos urbanísticos, os
fatores de crescimento, a morfologia e a estrutura urbana e consequentemente a redução
das vulnerabilidades que a capacitem. A globalização, a economia do conhecimento e
os desafios ambientais apontam para uma nova conceção da cidade, que contempla a
reabilitação urbana, a mobilidade urbana sustentável, a utilização eficiente de recursos, a
promoção do conhecimento e das competências, entre outros atributos, para alcançar a
competitividade, a sustentabilidade e a resiliência (MAOTE, 2015a).
Da iniciativa da UNISDR, a campanha mundial “Construindo cidades
resilientes” tem levado os governos locais a implementar medidas concretas
para a resiliência e a redução do risco de catástrofes. Além da campanha para as
cidades resilientes, outros exemplos têm surgido como o programa “Sponge City”,
as “Water Wise Cities” e o bairro “Schoonschip” – que revelam a importância da
resiliência urbana para atingir as metas da Quadro de Sendai para a Redução
do Risco de Catástrofes 2015-2030. Estamos perante um enorme desafio para
as cidades reduzirem a vulnerabilidade a catástrofes e, consequentemente,
fortalecerem a resiliência e a capacidade de adaptação dos espaços urbanos e das
comunidades locais.
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