
SCRIPT:

As mudanças climáticas têm tornado os eventos climáticos extremos mais frequentes e mais severos.

O Professor João Porto de Albuquerque, um analista de dados urbanos da Universidade de Glasgow no Reino Unido, 
está liderando o projeto Dados à Prova D’Água. O projeto envolve uma equipe internacional de pesquisadores com 
instituições parceiras no Brasil com a Fundação Getúlio Vargas e o Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de 
Desastres Naturais (CEMADEN), assim como a Universidade de Heidelberg na Alemanha.

Eles estão investigando como aumentar a resiliência das comunidades às inundações, engajando essas comunidades no 
processo de geração de dados usados para previsão de inundações.

A equipe do projeto está trabalhando com comunidades que são vulneráveis a inundações em cidades do Brasil. A 
urbanização rápida e não planejada resultou na expansão de assentamentos precários e favelas. Em muitos casos, as 
habitações nesses bairros tem fragilidades estruturais e podem colapsar durante inundações.

Os dados sobre os riscos e impactos de inundações são muitas vezes incompletos para esses bairros em situação 
de probreza. As desigualdades sociais se refletem em variações na disponibilidade de dados, de forma que existem 
atualmente muitas lacunas de dados sobre as áreas urbanas vulneráveis.

SCRIPT DE ANIMAÇÃO

USANDO DADOS COMUNITÁRIOS E TÉCNICAS ANALÍTICAS PARA CONSTRUIR 
RESILIÊNCIA A INUNDAÇÕES – PROFESSOR JOÃO PORTO DE ALBUQUERQUE

PARA SE BENEFICIAR AO MÁXIMO DESSE SCRIPT, VOCÊ PODE:

• Colocá-lo em seu livro como um registro de ter assistido a animação do João
• Pausar a animação e tomar notas enquanto você a assiste
• Adicionar as suas próprias ilustrações
• Criar a sua própria animação para acompanhá-la
• Adicionar notas de discussão em sala de aula
• Tomas notas de áreas que você quer investigar mais a fundo
• Tomas notas de palavras-chave e definições
• Adicionar questões que você quer ver respondidas – você pode enviar uma mensagem 
para João por meio da caixa de comentários ao final do artigo dele: www.futurumcareers.
com/using-community-data-and-analytics-to-build-resilience-to-flooding
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SCRIPT DE ANIMAÇÃO

Se não há dados suficientes sobre a ocorrência de chuvas e o risco de inundações em uma área, é muito difícil prever 
quando inundações podem ocorrer. Isso aumenta o risco para essas comunidades, que têm menor probabilidade de 
receber alertas e de se preparar antes de eventos de inundação.

João e a equipe do Dados à Prova D’Água esperam preencher essas lacunas de informação. A equipe trabalha em 
escolas nessas comunidades, ensinando estudantes sobre os conceitos de inundações, riscos, vulnerabilidade e 
resiliência. Os estudantes também constróem pluviômetros artesanais com garrafas PET, que são usados para registrar 
a quantidade diária de chuva no bairro.

A equipe também desenvolveu um aplicativo móvel, que os estudantes usam para enviar as medições de chuva para 
a agência nacional de monitoramento e alerta (CEMADEN). Eles também podem usar o aplicativo para registrar a 
ocorrência de eventos de inundação e seus impactos na sua vizinhança.

A agência de monitoramento usa esses dados para desenvolver melhores modelos de previsão, que ajudam a melhorar a 
precisão de futuros alertas de inundação. A equipe do Dados á Prova D’Água também engajou pessoas mais velhas das 
comunidades, que compatilham suas memórias de inundações passadas. Essas histórias se tornam dados cruciais para 
informar as estratégias futuras de resiliência a inundações.

O fato de que esses novos dados de inundação são gerados pela comunidade significa que eles podem ter ainda 
mais impacto, indo além da contribuição para aperfeiçoar os alertas. Os estudantes e moradores da comunidade 
são empoderados para atuar como “cientistas cidadãos”, contribuindo com dados para o sistema nacional de 
monitoramento e alerta antecipado. E ao observar e refletir sobre as correlações entre a intensidade de chuva e a 
ocorrência de eventos de inundação, eles adquirem uma consciência crítica sobre o risco de inundações em suas 
comunidades.

A pesquisa do Dados à Prova D’Água mostrou que o ato de gerar dados leva as comunidades a pensar diferente sobre 
as chuvas, inundações e suas relações com o território. João acredita que essa filosofia de engajamento dos cidadãos na 
geração de dados possa empoderar comunidades ao redor do mundo para se preparar e defender contra inundações e 
outros riscos que estão crescendo devido às mudanças climáticas.

Como você pode ajudar comunidades com o poder dos dados?

O que você pode alcançar como um analista de dados urbanos?


