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Modificadores de crise: uma solução para um sistema de 

desenvolvimento-humanitário mais flexível? 
FONTE (S):  CONSTRUINDO RESILIÊNCIA E ADAPTAÇÃO A EXTREMOS CLIMÁTICOS E DESASTRES (BRACED)  
OVERSEAS DEVELOPMENT INSTITUTE (ODI)  

Este relatório examina três exemplos de modificadores de crise, um conjunto de 
opções inovadoras de financiamento de risco, no Sahel e examina seu uso como uma 
solução potencial para um sistema de ajuda mais flexível. Isso poderia abordar a 
lacuna criada pela divisão tradicional entre a ajuda humanitária e o desenvolvimento a 
longo prazo, em que os programas de desenvolvimento pré-planejados não têm a 
flexibilidade para reatribuir rapidamente o financiamento para atender às espinhas em 
necessidade, e as organizações humanitárias são em grande parte limitadas aos 
instrumentos de financiamento que impedem o engajamento de longo prazo na 
redução da vulnerabilidade. 

Este relatório analisa profundamente essas intervenções modificadoras de crises, 
investigando cada etapa do processo: observando uma situação em mudança, 
projetando uma resposta apropriada, aplicando-se ao fundo, processo de tomada de 
decisão do fundo, implementação de uma intervenção e como o "regular" O programa 
BRACED continuou após o apoio humanitário. O estudo pergunta qual o valor 
agregado de um modificador de crise para programas de fortalecimento da resiliência 
e sintetiza os diversos estudos de caso para elaborar recomendações sobre a 
implementação de um modificador de crise efetivamente. 

Os estudos de caso de modificadores de crises que gerem o deslocamento relacionado 
ao conflito no Burkina Faso, inundações no Mali e insegurança alimentar no Níger 
demonstram que, quando empregados efetivamente, os modificadores de crise 
oferecem meios práticos para evitar ou reduzir o impacto de uma crise nos 
beneficiários e proteger a resiliência trajetórias. 



FONTE:https://www.odi.org/sites/odi.org.uk/files/resource-documents/11861.pdf 

 

 

A Água no Cenário da Cooperação Técnica Internacional 

O projeto de criação da Agência Nacional de Águas (ANA) foi aprovado pelo 
Congresso Nacional em junho de 2000. Desde então, a ANA foi constituída como uma 
autarquia especial com autonomia administrativa e financeira, vinculada ao Ministério 
do Meio Ambiente, com a responsabilidade de implementar a Política Nacional de 
Recursos Hídricos e o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos 
Hídricos (SINGREH). 

No cenário da cooperação internacional, a primeira missão da Agência Brasileira de 
Cooperação (ABC) que contou com a participação da ANA foi realizada em maio de 
2001, na Bolívia, no contexto da discussão de um projeto de cooperação técnica na 
bacia do Alto Paraguai. Desde então, a Agência Nacional de Águas realizou discussões 
técnicas com diferentes níveis de profundidade, participou de missões de prospecção e 
implementou projetos com diferentes países, em sua maioria na América do Sul, 
América Central, Caribe e países africanos de língua portuguesa. 

FONTE:http://www.abc.gov.br/imprensa/mostrarConteudo/726 

 

Roteiro para Elaboração de Demanda/Proposta e de 

Documento de Projeto de Cooperação Técnica (PCT) 

Para formulação de Documento de Projetos com cooperação técnica de outros países 

em benefício de instituições brasileiras e seu encaminhamento à ABC, utilizar o Roteiro 

para Elaboração de Demanda/Proposta e de Documento de Projeto de Cooperação 

Técnica (Atualização - Abril de 2017) 

FONTE:http://www.abc.gov.br/imprensa/mostrarConteudo/709 

 

Relatório: Guia para Governos: Ação Internacional 
Humanitário 



Após muitos desastres nos últimos meses, os atores globais e locais uniram-se para 
responder. Este novo guia OCHA, voltada para a América Latina e o Caribe, tem como 
objetivo ajudar os governos a melhor compreender e navegar no sistema humanitário 
internacional.  
 

FONTE:http://www.unocha.org/sites/unocha/files/dms/Guide%20for%20Governments%20-

%20International%20Humanitarian%20Action.pdf 

 

 

 

Grupo de Inteligência Territorial Estratégica - GITE 

A boa parte das pesquisas desenvolvidas pelo Grupo de Inteligência Territorial 
Estratégica - GITE sobre atribuição, ocupação e uso das terras no Brasil dependiam da 
busca de respostas para as seguintes perguntas: 

Qual a área de vegetação preservada no interior dos imóveis rurais? 

Quanto da área agrícola lato sensu está destinada à preservação ambiental? 

Seria possível quantificar esse fenômeno em cada imóvel rural do país? 

Seria possível mapear esse fenômeno em escalas sucessivas: municípios, 
microrregiões, estados, regiões e país? 

Quanto existe de áreas preservadas pelos agricultores nos diferentes biomas? 

Existiriam padrões de repartição territorial da áreas de vegetação nativa preservadas 
nos imóveis rurais brasileiros? 

O USO DAS TERRAS AGRÍCOLAS ANTES DO CAR 

Até pouco tempo no Brasil, era impossível responder de forma precisa a essas 
perguntas. Por diversas razões. Em primeiro lugar, isso implicaria num desafio enorme 
de conhecer, no detalhe, o uso das terras no interior de cerca de cinco milhões de 
imóveis rurais em todo o país. A cada 10 anos, o Censo do IBGE faz um levantamento 
exaustivo do uso das terras nos estabelecimentos agropecuários brasileiros, mas são 
informações declaratórias, registradas num questionário, sem base cartográfica 
precisa. Em segundo lugar, dada a dinâmica espacial, temporal e tecnológica da 
agricultura brasileira, parte desses dados fica rapidamente desatualizada. 



 
Crédito: Evaristo de Miranda. 

A agricultura brasileira é plural. Ela é constituída de muitas atividades agropecuárias, 
diferenciadas entre si por processos históricos, localização geográfica, sistemas de 
produção, condições socioeconômicas e agrárias, origens e tradições dos produtores 
rurais. Ela não admite generalizações. Seus sistemas de produção são cada vez mais 
integrados, verticalizados, amigos da biodiversidade, sustentáveis, eficientes e 
diversificados. E apresentam uma grande dinâmica tecnológica, refletida no uso das 
terras. Como conhecer de forma circunstanciada o uso das terras no interior dos 
imóveis rurais? 

A agricultura é a principal fonte de prosperidade em amplas áreas do Brasil. Ela 
emprega mais de 32 milhões de trabalhadores, mais de 33% dos empregados no país, 
e apresenta os menores índices de desemprego. Ao contrário de outros setores da 
economia, a agricultura brasileira mantém crescimento sustentado. A participação do 
agro no Produto Interno Bruto total é de 23,6%. O valor bruto da produção 
agropecuária é da ordem de R$ 564 bilhões e os cinco principais produtos são: soja (R$ 
136 bi), pecuária (R$ 94 bi), cana-de-açúcar (R$ 60 bi), milho (R$ 53 bi) e leite (R$ 45 
bi). As exportações de soja, sozinhas, superam em valor as de petróleo e derivados e 
de minério de ferro. O Brasil tem participação relevante no mercado internacional, 
liderando produção e exportação de uma dezena de produtos agropecuários 
(MIRANDA, 2013). 

Nos últimos 15 a 20 anos, o chamado "mundo rural", incluindo suas populações, os 
agentes econômicos ou a ação governamental (portanto, também a pesquisa agrícola) 
sofreu transformações radicais. Vive-se um novo período da história rural. Por ser 
essencialmente diferente do passado, requer um esforço de compreensão inédito de 
seus processos e dimensões. Novos e inéditos processos sociais, econômicos, culturais 
e políticos no mundo rural revestem-se de uma grande dinâmica espacial e temporal 
no complexo território nacional. A gestão dos imóveis rurais e a informatização dos 
sistemas de produção deram grandes saltos qualitativos.  



 
Crédito: Lucíola Magalhães 

Para a pesquisa agropecuária e seu planejamento estratégico é fundamental, além da 
tentativa de compreender essa dinâmica territorial, identificar as principais tendências 
em curso, antevendo no curto e médio prazo cenários diferenciados e futuros possíveis 
para a agropecuária nacional e para os agentes sociais, econômicos e políticos a ela 
associados (BUAINAIN et al., 2014).   

A inteligência e a gestão territorial são abordagens inovadoras e complementares na 
tentativa de compreensão da dinâmica espaço-temporal do desenvolvimento rural, 
agropecuário e territorial. Elas empregam conceitos e métodos próprios para superar 
vários limites das análises e estudos, historicamente baseados em cadeias produtivas 
(soja, milho, mandioca...) ou em categorias de agricultores (pequenos, empresariais, 
cooperados), e que já não bastam para atender os desafios do atual desenvolvimento 
agropecuário. O Grupo de Inteligência Territorial Estratégica (GITE) da Embrapa 
Monitoramento por Satélite emprega essas abordagens para obter a quantificação e a 
cartografia da atribuição, ocupação e uso das terras em todo o território nacional, com 
ênfase na atividade agropecuária.  

O USO DAS TERRAS AGRÍCOLAS APÓS O ADVENTO DO CAR 

A possibilidade do conhecimento atualizado das áreas efetivamente utilizadas e 
preservadas pela agricultura nos imóveis rurais teve um avanço significativo com o 
advento do Cadastro Ambiental Rural (CAR). O CAR é um dos frutos mais relevantes do 
novo Código Florestal, a Lei 12.651, de 25 de maio de 2012. Sua criação estava prevista 
no capítulo VI, art. 29, no âmbito do Sistema Nacional de Informação sobre Meio 
Ambiente – SINIMA. 

Trata-se de um “registro público eletrônico de âmbito nacional, obrigatório para todos 
os imóveis rurais, com a finalidade de integrar as informações ambientais das 
propriedades e posses rurais, compondo base de dados para controle, monitoramento, 
planejamento ambiental e econômico e combate ao desmatamento”. Até 30 de abril 
de 2017, 4.104.247 de imóveis rurais, totalizando 407.999.690 hectares, estavam 
inscritos no Sistema Nacional de Cadastro Ambiental Rural, o SICAR, sob a 
responsabilidade do Serviço Florestal Brasileiro (SFB) do Ministério do Meio Ambiente 
(MMA). 



No final de 2016 e inícios de 2017, o Grupo de Inteligência Territorial Estratégica (GITE) 
da Embrapa Monitoramento por Satélite integrou, ao seu Sistema de Inteligência 
Territorial Estratégica (SITE), os dados geocodificados completos e disponíveis do 
Cadastro Ambiental Rural no SICAR. 

Graças a esse enorme banco de dados geocodificados, pela primeira vez, o abria-se a 
perspectiva de uma qualificação e quantificação das áreas destinadas à preservação da 
vegetação nos imóveis rurais com base em mapas, eles mesmos delimitados sobre 
imagens de satélite com 5 m de resolução espacial. E não apenas em declarações de 
produtores transcritas em questionários, como ocorre nos Censos do IBGE. Em cada 
um dos registros do CAR, além do perímetro do imóvel, o agricultor delimitou 
cartograficamente “a localização dos remanescentes de vegetação nativa, das Áreas de 
Preservação Permanente, das Áreas de Uso Restrito, das áreas consolidadas e, caso 
existente, também da localização da Reserva Legal”, conforme determina o Código 
Florestal (art. 29 § 1° III). 

OS TRÊS DESAFIOS 

O download dos dados de cerca de 4 milhões de agricultores, repartidos em 5.570 
municípios, resultou num arquivo de mais de 40 GBytes compactados e de estrutura 
bastante complexa. Descompactados, esses arquivos chegam a 180 GBytes. Como já 
foi evocado, o CAR de cada propriedade rural reúne informações como o perímetro do 
imóvel e, no seu interior, o mapeamento de: áreas ocupadas e consolidadas, de 
preservação permanente (APP), reserva legal, servidões, construções, áreas de 
interesse social, de utilidade pública etc. São 18 categorias de uso e ocupação das 
terras geocodificadas em cada imóvel rural. E para cada categoria há, em geral, mais 
de um polígono por imóvel. Esse enorme e complexo conjunto de dados 
geocodificados (big data) colocou três desafios inéditos para a equipe do GITE. 

O primeiro desafio foi de ordem metodológica. Nunca dados dessa natureza estiveram 
disponíveis e não existiam métodos e procedimentos de tratamento de informação 
consagrados e validados a serem aplicados neste caso. Coube então à equipe 
desenvolver, testar, validar e aplicar um procedimento inédito de tratamento de 
dados, apoiado em técnicas de geoprocessamento e tecnologias da informação. Nesse 
sentido, um dos principais resultados obtidos são os métodos desenvolvidos e 
validados e que são objeto de um longo e detalhado capítulo neste site. 

O segundo desafio era o de produzir resultados numéricos e cartográficos, os mais 
precisos possíveis, sobre as áreas destinadas à preservação da vegetação nos imóveis 
rurais cadastrados no CAR. Isso implicava em eliminar diversos erros, sobreposições, 
duplicações e imprecisões associadas aos dados, por procedimentos de 
geoprocessamento aplicáveis a centenas de milhões de polígonos. Para chegar a esse 
resultado final, um dimensionamento numérico e cartográfico, com a qualificação dos 
arquivos existentes nos CAR dos estados e no SICAR nacional, era uma etapa inicial, 
condicionante do resto dos procedimentos. 

Finalmente, o terceiro desafio estava na comunicação, publicação e disponibilização à 
sociedade dos métodos e resultados inéditos obtidos nesta pesquisa da Embrapa que, 



dada a sua natureza, dimensão territorial e complexidade, não pode ser esgotada 
numa simples publicação e exige a estruturação de um website, passível de ser 
atualizado regularmente com a progressão do cadastramento de imóveis no CAR e 
com o desenvolvimento de novas análises do CAR pelo GITE e seus parceiros, dentro e 
fora da Embrapa. 

Para enfrentar esses três desafios simultaneamente, foram definidos objetivos e 
metas, hipóteses a serem validadas, meios e materiais a serem empregados e, 
sobretudo, um conjunto de procedimentos e métodos inéditos de tratamento de 
dados, apoiado em técnicas de geoprocessamento e tecnologias da informação. 
Previram-se também diversos eventos e reuniões técnicas para discussão dos 
resultados intermediários obtidos e aperfeiçoamentos metodológicos. Toda essa 
abordagem técnico-científica é apresentada a seguir. Também são discutidos aspectos 
ligados à pertinência dos procedimentos utilizados no cadastramento dos imóveis em 
face da diversidade de situações existentes na agricultura brasileira, bem como o 
significado dos resultados sobre as áreas destinadas à preservação da vegetação em 
milhões de imóveis rurais. 

 
Crédito: Embrapa/CNPM 

Este website é dinâmico e atualizações regulares acontecem, sobretudo com a 
disponibilização de novos bancos de dados no SICAR. Como o cadastramento dos 
imóveis no CAR estadual ainda não foi concluído e a migração dos dados para o 
sistema nacional SICAR ainda prossegue, não é possível uma homogeneidade temporal 
em todas as análises, nem um fechamento numérico definitivo. Atualizações 
semestrais e até mensais estarão ocorrendo nos dados desse website, sempre 
devidamente sinalizadas. Aqui são apresentados os principais métodos empregados e 
os surpreendentes resultados obtidos pela abordagem de inteligência e gestão 
territorial para identificar, qualificar, quantificar, cartografar e monitorar o uso das 
terras no país e, principalmente, o papel da agricultura na preservação da vegetação 
nativa brasileira. 

FONTE:https://www.embrapa.br/gite/projetos/atribuicao/index.html 



 

EVENTOS 

 

O Futuro da Resiliência Humanitária 

O Programa de Preparação para Desastres e Emergências gostaria de convidá-lo para o 
dia "O Futuro da Resiliência Humanitária" . 

Isso faz parte da "Semana de Resiliência Humanitária", que é uma série de quatro 
eventos e foi organizada pelo Programa de Preparação para Desastres e Emergências 
(para mais informações sobre a semana, descubra mais sobre o site da Rede de 
Partida) . 

O dia do "Futuro da Resiliência Humanitária" é um dia aberto para que todas as 
partes interessadas humanitárias participem e compartilhem experiências e lições 
sobre uma variedade de tópicos. Você pode encontrar uma agenda completa do dia 
em anexo. Este dia reúne uma grande variedade de partes interessadas , para discutir 
maneiras de trabalhar com parceiros locais, a melhor maneira de operar em ambientes 
de conflito, como desenvolver uma resposta mais inclusiva ... .. e muitos mais tópicos! 

Quem pode participar? 

O evento está aberto a todos e é gratuito para participar, por favor, compartilhe este 
evento com colegas e outras partes interessadas relevantes, pois estaremos discutindo 
como usar nossos conhecimentos coletivos, experiência e experiência para 
desenvolver uma maneira melhor e mais inteligente de responder a e prepare-se para 
desastres humanitários. 

O evento acontecerá das 9h00 às 17h30.  

Almoço e será fornecido no dia. 

Para reservar um lugar (e pré-reserva é essencial), inscreva-se no evento através da 
página Eventbrite  

Por favor envie este convite para outras pessoas a quem você acha que gostaria de 
participar. 

FONTE:https://www.eventbrite.co.uk/e/the-future-of-humanitarian-resilience-part-of-humanitarian-resilience-week-tickets-

39533805677 



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 

         PREVENTIONWEB 

        http://www.preventionweb.net/english/ 

         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 

           

 

 

 

 

 

 


