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Cidades arcam com o maior peso da crise de COVID-19; 
ONU faz recomendações para áreas urbanas 

As Nações Unidas lançaram nessa terça-feira (28) um relatório sobre a crise de COVID-
19 com foco nas áreas urbanas, responsáveis por 90% dos casos notificados. 

Segundo o secretário-geral da organização, António Guterres, as cidades carregam o 
maior peso da crise, com sistemas de saúde sob pressão, serviços inadequados de água 
e saneamento e outros desafios. O quadro é pior nas áreas mais pobres, onde a 
pandemia expôs desigualdades “profundamente enraizadas”, disse Guterres. 

“Mas as cidades são também lugares de solidariedade e resiliência extraordinárias. 
Desconhecidos que se ajudam uns aos outros, ruas aplaudindo trabalhadores essenciais, 
comércios locais doando produtos que salvam vidas. Temos visto o melhor do espírito 
humano nessas ações”, disse. 

O relatório – denominado “Documento de Políticas sobre a COVID-19 no Mundo 
Urbano” – traz três recomendações principais. Acesse o relatório clicando aqui. 

Na publicação, a ONU pede a garantia de que todas as fases da resposta à pandemia 
enfrentem as desigualdades e os déficits de desenvolvimento em longo prazo e 
protejam a coesão social. 

“Devemos dar prioridade aos mais vulneráveis nas nossas cidades, incluindo a garantia 
de um abrigo seguro para todos e de habitações de emergência para quem não tem 
casa”, disse Guterres, pedindo ainda a garantia de acesso à água e ao saneamento. 

Segundo as Nações Unidas, o estado inadequado dos serviços públicos em muitas 
cidades requer “atenção urgente”, particularmente em assentamentos informais. O 



documento aponta que quase um quarto da população urbana do mundo vive em 
favelas. O chefe da ONU elogiou os governos locais que tomaram medidas como a 
proibição de despejos durante a crise e a instalação de novas estações de água potável 
nas áreas mais vulneráveis. 

A segunda recomendação principal da ONU pede o fortalecimento da capacidade de 
resposta dos governos locais. 

“Isso requer uma ação decisiva, e uma cooperação mais profunda entre as autoridades 
locais e nacionais. Pacotes de estímulo e outras formas de assistência devem apoiar 
respostas personalizadas e aumentar a capacidade do governo local”, disse António 
Guterres. 

A terceira recomendação do documento pede uma recuperação econômica “verde, 
resiliente e inclusiva”. O secretário-geral da ONU lembrou que muitas cidades criaram 
ciclovias e zonas para pedestres, recuperando espaços públicos e melhorando a 
mobilidade, a segurança e a qualidade do ar. 

“Ao focarem numa alta transformação ecológica e na criação de empregos, os pacotes 
de estímulo podem direcionar o crescimento para um caminho resiliente e com baixo 
carbono e fazer avançar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável”, acrescentou. 

A rápida adoção do trabalho a distância, disse Guterres, mostra como as sociedades 
podem se transformar “visivelmente” da noite para o dia para enfrentar ameaças 
urgentes. 

“Devemos agir com a mesma urgência e resolução para transformar as cidades e 
enfrentar as crises climáticas e de poluição. Agora é hora de repensar e remodelar o 
mundo urbano. Agora é o momento de adaptar à realidade desta e de futuras 
pandemias. E agora é a nossa oportunidade de recuperar melhor, construindo cidades 
mais resilientes, inclusivas e sustentáveis”, concluiu António Guterres. 

FONTE:https://www.un.org/en/coronavirus/covid-19-urban-world 

 

Cidades para uma recuperação resiliente: lições 
internacionais sobre recuperação da COVID-19/23 de 
julho de 2020 

A cada semana, a Universidade de Manchester reúne práticas e exemplos internacionais 
relevantes sobre recuperação do COVID-19. O briefing semanal é organizado pela Rede 
Global de Cidades Resilientes para trazer lições e exemplos importantes direcionados a 
oficiais de resiliência, planejadores de emergência e outros profissionais da cidade. A 



estrutura do briefing segue o Quadro de Resiliência da Cidade - especificamente os 
quatro fatores que mais identificaram as cidades como importantes quando uma cidade 
enfrenta tensões crônicas ou choques repentinos - Saúde e Bem-Estar, Economia e 
Sociedade; Infraestrutura e Meio Ambiente; e Liderança e Estratégia. 

Destaques da semana: No briefing desta semana, exploramos como os resultados de 
saúde e bem-estar podem ser aprimorados, considerando-se uma abordagem baseada 
em gênero e baseada no local para o gerenciamento de hotspot. E concentre-se em 
como choques como as ondas de calor podem prejudicar as condições de saúde humana 
existentes e os planos de aumento de capacidade para hospitais que já lidam com a 
pandemia de COVID-19. 

FONTE:https://www.preventionweb.net/files/submissions/72868_thegrcnmanchesterbriefing
no.11july232020.pdf 

 

Diretrizes de resiliência para WASH do Pacífico 

Este guia visa apoiar os profissionais de água, saneamento e higiene (WASH) do governo, 
organizações não-governamentais (ONGs) e organizações da sociedade civil (OSC) para 
melhorar o fornecimento de serviços de WASH sustentáveis e resilientes para as 
comunidades do Pacífico. 

Ele reúne abordagens atuais e orientações anteriores sobre WASH e resiliência em um 
único local, cobrindo teoria, orientação e ferramentas práticas. Ele foi projetado para 
melhorar a resiliência das comunidades e a sustentabilidade dos serviços de WASH, 
mesmo após eventos de desastre. As diretrizes foram escritas para ajudar várias partes 
interessadas da WASH a fornecer soluções sustentáveis que podem se adaptar aos riscos 
climáticos e de desastres 

FONTE:https://www.unicef.org/pacificislands/media/736/file/WASH-Resilience-Guidelines.pdf 

 

Resumo CODR-19 da Ásia-Pacífico da UNDRR: Proteção 
social que responde a desastres 

Este resumo explora como os países da região estão alavancando os sistemas de 
proteção social em relação à pandemia da doença de coronavírus 2019 (COVID-19), 
destacando os desafios e sucessos até o momento. O resumo também chama a atenção 
para as lições da região, incluindo como garantir a existência de sistemas de proteção 
social antes que ocorra um choque. Também explora opções de financiamento para 



expandir a cobertura de proteção social, especialmente para ajudar a reduzir a 
vulnerabilidade relacionada a desastres. 

O resumo recomenda as seguintes orientações políticas (p. 5-8): 

1. Invista na proteção social antes de um desastre; 
2. Promover a proteção social universal; 
3. Integrar cobertura universal de saúde e proteção social; 
4. Adotar uma abordagem baseada em direitos humanos para proteção social; 
5. Fortalecer a digitalização para melhorar a inclusão; 
6. Adotar abordagens intersetoriais para reduzir vulnerabilidades e exclusões; 
7. Adotar modalidades flexíveis de prestação de assistência. 

FONTE:https://www.preventionweb.net/publications/view/72761?&a=email&utm_source=pw
_email 

 

Resposta a COVID-19: Jharkhand, Índia 

A pandemia da doença de coronavírus 2019 (COVID-19) teve um impacto global sem 
precedentes. Desde o seu início, o governo da Índia, os governos estaduais e as 
autoridades locais têm direcionado todos os seus esforços para lidar com a crise. A 
Autoridade Nacional de Gerenciamento de Desastres (NDMA), com a Coalizão de 
Infraestrutura Resiliente a Desastres (CDRI), lançará uma série de artigos sobre estudos 
de caso de ações de resposta para COVID-19. Esses artigos ilustram as abordagens e 
estratégias adotadas em muitas cidades e estados indianos. Os artigos abrangem 
iniciativas adotadas para controlar a disseminação do vírus, desde intervenções 
tecnológicas, estratégias de comunicação, mecanismos de governança multissetorial e 
participação da comunidade. 

O estado de Jharkhand está localizado na parte oriental da Índia, próximo a Bihar e Uttar 
Pradesh, com uma população estimada em 32,96 milhões; comparável ao do Canadá. O 
estado possui uma grande população tribal, com abundantes recursos naturais, e é 
conhecido por sua beleza natural e abundantes cachoeiras e vida selvagem no Parque 
Nacional Betla, além de alguns elegantes templos jainistas, entre outros 
elementos. Como a detecção desta doença não é fácil devido aos seus sintomas leves - 
em muitos casos, nenhum sintoma - e dada a ausência de medicamentos ou vacinas até 
o momento, foi reconhecido que a única maneira de controlar sua disseminação é o 
distanciamento social e isolamento daqueles que estão infectados. Dadas todas essas 
restrições, Jharkhand teve que inovar para vencer a luta contra o novo coronavírus. 

FONTE:http://cdri.world/casestudy/response_to_covid19_by_Jharkhand.pdf 



 

Economias latino-americanas só terão retomada se curva 
de contágio for achatada, diz relatório 

Um novo relatório conjunto de Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe 
(CEPAL) e Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS) indica que somente se a curva 
de contágio da pandemia da COVID-19 for achatada, as economias da região poderão 
ser retomadas. 

O relatório propõe uma abordagem com três fases que incluem a adoção de políticas de 
saúde, econômicas, sociais e produtivas destinadas a controlar e mitigar os efeitos da 
pandemia, reativar com proteção e reconstruir de maneira sustentável e inclusiva. 

Alguns países têm levado a região a se tornar no atual epicentro da pandemia, 
encabeçando as estatísticas de casos mundiais. Em 29 de julho, foram registrados mais 
de 4,5 milhões de casos de COVID-19 e quase 190 mil mortes na América Latina e no 
Caribe. 

Um número significativo de países está longe de alcançar um achatamento sustentado 
e significativo da curva de contágio. No nível social e econômico, a pandemia 
desencadeou uma inédita crise econômica e social, e, se medidas urgentes não forem 
tomadas, esta poderá se transformar em uma crise alimentar e humanitária, disseram 
os organismos da ONU. 

Segundo o relatório intitulado “Saúde e economia: uma convergência necessária para 
enfrentar a COVID-19 e retomar o caminho para o desenvolvimento sustentável na 
América Latina e no Caribe”, a pandemia tem afetado profundamente os meios de 
subsistência das pessoas na região. 

De forma imediata, provocou a recessão mais abrupta da história que, de acordo com 
as projeções da CEPAL, implicará uma queda do crescimento regional de 9,1% em 2020, 
acompanhada de um aumento do desemprego para 13,5%, elevação da taxa de pobreza 
de 7 pontos percentuais, para 37,3% da população, e um aumento da desigualdade com 
um avanço médio no índice de Gini de 4,9 pontos percentuais. 

Os sistemas de saúde da região, que já estavam subfinanciados e fragmentados antes 
da chegada da COVID-19, enfrentam fragilidades na resposta à pandemia. 

O gasto público em saúde dos países da região alcança em média, 3,7% do Produto 
Interno Bruto (PIB) regional, abaixo dos 6% recomendados pela OPAS. Uma terça parte 
da população ainda enfrenta algum tipo de barreira para acessar os serviços de saúde 
de que necessita. 



O relatório foi divulgado nesta quinta-feira (30) em uma coletiva de imprensa virtual 
conjunta liderada por Alicia Bárcena, secretária-executiva da CEPAL, e Carissa F. Etienne, 
diretora da OPAS. 

Segundo o documento, os altos graus de desigualdade acompanhados por elevados 
níveis de pobreza, informalidade, desproteção social e limitado acesso à saúde oportuna 
e de qualidade explicam os altos custos sociais que a pandemia está tendo na região. 

Na dinâmica do contágio, também influem o alto grau de urbanização e metropolização 
– mais de um terço da população vive em cidades de 1 milhão de habitantes ou mais – 
e pelos déficits acumulados nas cidades em termos de confinamento, falta de serviços 
de água e saneamento, e transporte público lotado. 

Apesar do comprometimento e dedicação do pessoal de saúde, as fragilidades históricas 
do sistema público de saúde também contribuíram para a vulnerabilidade da região. 

O relatório afirma que a matriz da desigualdade na região coloca certos grupos em uma 
situação especial de vulnerabilidade, entre os quais os idosos (85 milhões), 
trabalhadores informais (54% do emprego regional), mulheres (a maioria em atividades 
informais, com aumento do trabalho não remunerado  e maior exposição à violência 
doméstica), povos indígenas (60 milhões de pessoas e com comunidades que podem 
desaparecer), pessoas afrodescendentes (130 milhões de pessoas em 2015), pessoas 
com deficiência (70 milhões de pessoas) e migrantes. Todos esses grupos necessitam de 
uma atenção especial que atenue suas condições especiais de vulnerabilidade. 

Em termos de saúde, as famílias financiam mais de um terço dos gastos com atenção à 
saúde com pagamentos diretos do próprio bolso, cerca de 95 milhões de pessoas 
devem enfrentar gastos catastróficos em saúde e quase 12 milhões ficam empobrecidas 
devido a esses gastos. 

A disponibilidade média de médicos e de leitos hospitalares não chega nem à metade 
daquela de países desenvolvidos, como os da Organização para a Cooperação e 
Desenvolvimento Econômico (OCDE), o que representa importantes barreiras de acesso. 

Por outro lado, e devido à pandemia, o atendimento a outras doenças foi adiado ou 
interrompido, o que começa a refletir em um excesso de mortalidade que indica os 
efeitos profundos do deslocamento tanto da oferta como da demanda de serviços. 

Controle, retomada e reconstrução 

Para enfrentar a pandemia e seus efeitos a curto e longo prazo, a CEPAL e a OPAS 
propõem um conjunto de princípios de ação e políticas, e uma ampla gama de medidas 
de saúde, sociais e econômicas a serem implantadas em três fases não lineares e inter-
relacionadas: controle, retomada e reconstrução. 

Três mensagens articulam as medidas propostas pelas duas organizações para enfrentar 
a pandemia: não há abertura econômica possível sem que a curva de contágio tenha 



sido controlada, e não há retomada possível sem um plano claro para evitar o aumento 
do contágio. 

Além disso, as medidas sanitárias direcionadas para controlar a pandemia (entre elas a 
quarentena e o distanciamento social) devem ser implementadas de forma articulada 
com as medidas sociais e econômicas destinadas a atenuar os efeitos da crise, uma vez 
que essas últimas facilitam o cumprimento das medidas sanitárias. 

Finalmente, reconstruir melhor implica promover o desenvolvimento sustentável e 
inclusivo com a igualdade no centro, avançando na transformação produtiva e na 
criação de um estado de bem-estar. 

“Avançar na igualdade é fundamental para o controle eficaz da pandemia e para uma 
recuperação econômica sustentável na América Latina e no Caribe. Devemos atender à 
emergência e implementar uma estratégia para superar as debilidades estruturais das 
economias e sociedades. Por esse motivo, mudar a estratégia de desenvolvimento é 
essencial na região”, afirmou Bárcena. 

“Enfrentamos um desafio sem precedentes, que requer sistemas de saúde sólidos e bem 
financiados para superar essa crise e, assim, poder se recuperar. Investir em saúde 
pública até alcançar pelo menos 6% do PIB, com ênfase particular na atenção primária 
à saúde, é proteger as realizações alcançadas na saúde, mas também, assegurar o 
desenvolvimento sustentável e enfrentar a crescente pobreza e as desigualdades na 
região”, disse Etienne. 

“A saúde é um direito humano fundamental e o acesso deve ser universal, sem deixar 
ninguém para trás. A saúde de nossas comunidades, mas também de nossas economias 
depende disso”, acrescentou. 

O relatório indica que a lista de medidas sugeridas por ambas organizações repousa na 
necessidade de articular as políticas de saúde com as econômicas, sociais e produtivas. 

Entre elas, se destacam os testes, o seguimento de contatos e medidas de saúde pública 
como quarentenas ou de distanciamento social, e o fortalecimento dos sistemas de 
saúde, com um enfoque na atenção primária à saúde e garantindo o cumprimento das 
funções essenciais de saúde pública. 

Essas medidas deveriam ser acompanhadas pelas políticas de Renda Básica de 
Emergência (IBE), do Bônus contra a Fome e da proteção do setor produtivo, que apoiam 
as medidas de saúde. 

Juntamente com essas medidas imediatas, é delineado um conjunto de abordagens 
estratégicas para a reconstrução com o reconhecimento da saúde como direito humano 
e bem público garantido pelo Estado, o fortalecimento da saúde pública, a consolidação 
de sistemas de proteção social universais e integrais, a implementação de uma política 
fiscal progressiva e um gasto público suficiente, eficiente, efetivo e equitativo, 
aceleração na transformação digital, a redução da dependência regional de produtos 



médicos importados e mudanças na matriz produtiva, juntamente com um impulso no 
investimento verde. 

FONTE: https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/45840/1/S2000462_es.pdf 

 

UNESCO: pandemia expõe importância de universalizar 
acesso à Internet no mundo 

A pandemia de COVID-19 tem lembrado o mundo sobre a importância da Internet como 
uma janela para a educação, o acesso à informação, saúde, cultura e a inúmeros outros 
aspectos da vida diária. 

O Mapa para a Cooperação Digital do Secretário-Geral da ONU, lançado em junho de 
2020, enfatiza o papel crucial da tecnologia digital no mundo durante e após a 
pandemia, e a responsabilidade coletiva de conectar quem não está conectado, 
proteger os vulneráveis e marginalizados e respeitar os direitos humanos na era digital. 

O hiato digital entre quem está online e offline está ameaçando se tornar a nova face da 
desigualdade, reforçando desvantagens sociais e econômicas, disse a Organização das 
Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO). 

Um fluxo livre de informações digitais para todos, e em todos os lugares, é uma questão 
de vida ou morte se as pessoas não puderem acessar informações essenciais de saúde 
– e informações confiáveis de forma mais ampla, salientou a agência das Nações Unidas. 

Contudo, nas últimas semanas, tem se observado o aumento de tendências que 
restringem espaços para uma Internet aberta e livre, lembrou. À medida que surgem 
restrições online no mundo todo, a universalidade da Internet está em perigo. 

“Diante da pandemia e mesmo com a existência de leis internacionais que permitem 
poderes emergenciais em resposta a ameaças significativas, a UNESCO disse estar 
convencida de que os direitos humanos não devem ser comprometidos e que uma 
Internet não fragmentada é de interesse global”, disse o diretor-geral adjunto para 
comunicação e informação da UNESCO, Moez Chakchouk. 

A UNESCO lembrou que há notícias de bloqueio de aplicativos móveis, enquanto leis de 
segurança nacional têm aumentado os receios da fragmentação da Internet, assim como 
das restrições aos direitos humanos, notavelmente a liberdade de expressão, liberdade 
de associação, acesso à informação, a não discriminação e proteção de dados e a 
privacidade online. 

Em algumas regiões, os shutdowns ou “desligamentos” da Internet continuam a negar 
acesso a milhões de pessoas, em um momento em que o acesso à informação não é 
apenas necessário, mas também vital, disse a UNESCO. 



As leis e políticas públicas para combater a desinformação ou “fake news”, de forma 
geral, têm sido muito amplas, ultrapassando as condições restritas sob as quais a 
liberdade de expressão pode ser limitada, conforme estabelecido pelo direito 
internacional, salientou a agência. 

A UNESCO lembrou que essas condições enfatizam a relevância da aprovação unânime 
dos 195 países-membros, em 2015, do conceito da Universalidade da Internet. 

O marco de referência da universalidade da Internet defende os quatro princípios DAAM 
(ROAM, em inglês) – o que significa que a UNESCO defende uma Internet baseada em 
Direitos humanos, que seja Aberta, Acessível a todos e governada pela participação de 
Múltiplas partes interessadas. 

De acordo com o mandato constitucional da UNESCO de promover a liberdade de 
expressão e o acesso à informação, o conceito da universalidade da Internet norteia o 
trabalho da organização sobre a governança digital. 

“Assim, a UNESCO toma uma posição forte em defesa dos princípios DAAM – baseados 
em normas internacionais – como um marco de referência holístico e um conjunto de 
recomendações enquanto protege todos os direitos de forma indivisível, e também 
considerando seu impacto na preservação da abertura e acessibilidade da Internet no 
espírito da participação de múltiplas partes interessadas nas normas, regulamentos e 
programas que governam as tecnologias digitais”, disse a organização. 

FONTE:https://pt.unesco.org/news/unesco-reafirma-necessidade-da-universalidade-da-internet-em-
meio-crescentes-ameacas 

 

OPAS, COICA e outras organizações buscam reduzir 
impacto da COVID-19 em povos amazônicos 
A Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS/OMS) considera que é necessário ter um 
diagnóstico específico das lacunas na saúde e buscar formas de facilitar o acesso a 
serviços de saúde e a medidas de prevenção para populações afetadas pela pandemia 
da COVID-19, a exemplo das comunidades indígenas, afirmou nesta segunda-feira (27) 
o subdiretor da OPAS, Jarbas Barbosa, em uma reunião com líderes de povos 
amazônicos e especialistas de várias organizações internacionais. 

Barbosa indicou que a OPAS pode promover diálogos em cada país entre os Ministérios 
de Saúde e organizações indígenas, assim como os outros organismos que estão 
respondendo à pandemia, de maneira que possam desenvolver roteiros sobre a 
resposta. O subdiretor da OPAS afirmou que são necessários dados confiáveis sobre os 
casos de COVID-19 e outras doenças que afetam essas populações, assim como garantir 
que possam implementar as medidas de saúde pública. Ressaltou que é preciso 



considerar também as implicações em torno da medicina tradicional no contexto da 
pandemia. 

Em um diálogo virtual com líderes de organizações indígenas da Bolívia, Brasil, Colômbia, 
Equador, Peru e Venezuela, assim como outras organizações nacionais e internacionais, 
especialistas da OPAS trataram de temas de acesso à saúde e populações em situação 
de vulnerabilidade no contexto da atual pandemia. As organizações indígenas 
manifestam a necessidade de serem ouvidas pelas autoridades nacionais de cada um 
dos países. 

O objetivo deste encontro foi dar visibilidade à situação dos povos indígenas amazônicos 
no contexto da COVID-19 e apresentar as ações realizadas na sub-região amazônica pela 
OPAS em colaboração com os países e organizações indígenas da área. Outro objetivo 
foi formar uma coalizão para dar o apoio necessário na resposta às populações da 
Amazônia. 

Gregorio Mirabal, coordenador geral das Organizações Indígenas da Bacia Amazônica 
(COICA) fez menção à importância de assegurar a participação dos povos indígenas nos 
esforços dos governos para responder à pandemia.   

Nesta zona, o aumento diário de casos e mortes por COVID-19 tem sido um duro golpe 
aos povos e nacionalidades indígenas, concordaram os especialistas. A dificuldade das 
populações amazônicas de acessar a saúde para acesso à saúde exige uma resposta 
coordenada entre Estados, organizações indígenas, agências do sistema das Nações 
Unidas e outros parceiros da cooperação internacional. Nesse sentido, os especialistas 
pontuaram que se requere impulsionar um mecanismo de atenção e ajuda a essas 
populações. 

Uma recente declaração conjunta, assinada pela OPAS e pela Coordenação das 
Organizações Indígenas da Bacia Amazônica (COICA), ressalta que “as altas taxas de 
doenças crônicas aumentam o risco de contrair COVID-19 com sintomas graves; que a 
desnutrição crônica de crianças, as altas taxas de mortalidade materna, a malária e a 
dengue se somam à emergência causada pela COVID-19. E que as organizações 
indígenas da Amazônia têm protocolos elaborados e estão usando recursos da medicina 
ancestral para combater a pandemia”. 

A COICA e a OPAS pediram pelo "fortalecimento da atenção nos serviços de saúde da 
Amazônia, com dotação de recursos humanos, suprimentos e dispositivos médicos, 
incluindo testes, tratamentos e vacinas contra a COVID-19 quando disponíveis", com 
especial ênfase nos povos com isolamento voluntário. 

Participaram da reunião especialistas dos mecanismos sub-regionais Organismo Andino 
de Saúde (ORAS-CONHU), Organização do Tratado de Cooperação Amazônica (OTCA), 
Fundação Oswaldo Cruz, OCHA, Rede de Soluções para o Desenvolvimento Sustentável, 
BID, AECID, ECHO da União Europeia e outros parceiros internacionais. 



FONTE:https://www.paho.org/bra/index.php?option=com_content&view=article&id=6238:opas-
coica-e-outras-organizacoes-buscam-reduzir-impacto-da-covid-19-em-povos-amazonicos&Itemid=820 

 

Campanha Verificado evidencia solidariedade brasileira 
no combate à pandemia 

A campanha Verificado – iniciativa das Nações Unidas para combater a desinformação 
– destaca algumas ações de solidariedade no Brasil que estão acontecendo durante a 
pandemia da COVID-19. 

Em São Paulo, uma ONG está treinando cidadãos a levarem informações sobre medidas 
de higiene e prevenção do vírus. No Rio de Janeiro, uma outra organização atua entre 
pessoas sem acesso à internet e utiliza alto falantes e arte de rua para disseminar dicas 
sobre a COVID-19. 

Segundo a iniciativa Verificado, os brasileiros estão se unindo em apoio no combate ao 
coronavírus. 

Um dos exemplos em São Paulo é o projeto Agentes Populares de Saúde da ONG 
UneAFRO, que capacita voluntários para apoiarem suas comunidades, informando 
sobre protocolos e orientações de segurança. 

A campanha Verificado explicou que os agentes aprendem desde como parar a 
propagação da COVID-19 até como cuidar de pessoas contaminadas. 

Um esforço semelhante ocorre em algumas comunidades do Rio de Janeiro. Gizele 
Martins atua na Frente de Mobilização Maré e ajuda a divulgar dicas de saúde e 
distribuir pacotes de alimentos para os moradores. 

Como muitas pessoas não têm acesso à internet, as informações são disseminadas 
através de alto falantes de carros, e da distribuição de folhetos em igrejas e comércios 
locais. Uma outra forma de divulgar informações sobre a COVID-19 é a arte de rua. 

Uma pesquisa revelou que 72% dos moradores das favelas no Brasil ficariam sem 
dinheiro para sobreviver com apenas uma semana de isolamento social. 

Segundo Gizele Martins, “é hora de pensar não apenas em si mesmo, mas como o 
isolamento social está afetando todas as pessoas”. 

Para a campanha Verificado, “em meio às manchetes negativas, as comunidades estão 
encontrando novas maneiras de se unir e enfrentar a pandemia”. 

Sobre a campanha Verificado 



As Nações Unidas lançaram a campanha Verificado em maio para combater o que 
chamam de “flagelo crescente da desinformação” sobre a pandemia da COVIDd-19. 

A iniciativa convida pessoas em todo o mundo a se inscreverem como voluntários de 
informação. Elas deverão depois compartilhar o conteúdo para manter suas famílias, 
amigos e comunidades seguras e bem informados. 

Acesse: www.compartilheverificado.com.br 

FONTE:https://news.un.org/pt/story/2020/07/1721321 

 

OMS: pandemia de COVID-19 é ‘uma grande onda’, não é 
sazonal 

O vírus da COVID-19 provavelmente não será afetado pelas mudanças de estação, como 
outras doenças respiratórias, informou a agência de saúde da ONU na terça-feira (28), 
pedindo mais respeito às medidas de distanciamento físico para impedir sua 
propagação. 

“As estações não parecem estar afetando a transmissão desse vírus”, disse Margaret 
Harris, porta-voz da Organização Mundial da Saúde (OMS). 

“O que está afetando a transmissão são as reuniões de massa, as pessoas se reunindo 
sem distanciamento social, não tomando as precauções para garantir que não estejam 
em contato próximo.” 

A OMS relatou na terça-feira 16.301.736 casos confirmados de COVID-19, incluindo 
650.069 mortes. 

As Américas continuam sendo o epicentro regional, com mais de 8,7 milhões de casos, 
seguida por Europa (3,2 milhões), Sudeste Asiático (1,8 milhão), Mediterrâneo Oriental 
(1,5 milhão), África (712.920) e Pacífico Ocidental (291.993). 

Durante coletiva de imprensa virtual, Harris observou que os surtos mais intensos 
continuam sendo registrados nos Estados Unidos, que está na metade do verão. 

O Brasil também teve altas taxas de infecção, apesar de ser um país equatorial, 
continuou a porta-voz da OMS. 

Voltando-se aos países do Sul Global, Harris observou que, mesmo durante o inverno, 
há aumentos nas taxas de infecção por COVID, mas baixos registros de influenza. 



“Agora, o interessante é que estamos vendo nessas amostras altos níveis de COVID-19, 
mas não estamos vendo altos níveis de influenza no momento. Portanto, esperamos 
uma temporada de gripe posterior no Hemisfério Sul.” 

O desenvolvimento está alinhado com a atualização mais recente da OMS sobre gripe, 
indicando que, globalmente, a atividade da gripe está atualmente em níveis abaixo do 
esperado. 

Em áreas temperadas do Hemisfério Norte, a atividade da gripe “voltou aos níveis inter-
sazonais”. 

Nos países de Caribe, América Central, América do Sul, África tropical, Sul e Sudeste da 
Ásia, o boletim da OMS relatou que houve apenas casos esporádicos de influenza ou 
nenhum caso detectado. 

Avaliando o impacto nos países que enfrentam a COVID-19 e a gripe ao mesmo tempo, 
a porta-voz da OMS respondeu se uma “mistura” de doenças respiratórias poderia ser 
problemática. 

“Isso seria uma preocupação, porque se você tem um aumento de doenças respiratórias 
quando já existe uma carga muito alta de doenças respiratórias, isso pressiona ainda 
mais o sistema de saúde”, disse ela. 

‘Uma grande onda’ 

Harris também recuou na percepção de que uma doença respiratória pode ir e vir em 
várias ondas. 

“Será uma grande onda”, disse ela. “Vai subir e descer um pouco … o melhor é achatá-
la e transformá-la em algo pequeno. Mas, no momento, primeira, segunda, terceira 
onda, essas coisas realmente não fazem sentido e não estamos definindo dessa 
maneira.” 

Questionada sobre a posição da OMS sobre cobrança pelos testes de COVID-19, a 
funcionária da organização explicou que esta é uma decisão dos países. 

“Agora, fazemos o possível para incentivar todos os países a testarem, porque o teste é 
absolutamente essencial”, disse ela. “Você não sabe em que estágio está o surto se não 
testar pessoas. E também incentivamos todos os países a tornar o acesso aos testes 
amplo e disponível.” 

FONTE:https://news.un.org/en/story/2020/07/1069111 

 



Índice de Resiliência a Desastres Naturais da Austrália: 
Volume I - Relatório de Resiliência sobre Desastres 
Naturais 

As comunidades australianas enfrentam crescentes perdas e interrupções devido a 
desastres naturais. A resiliência a desastres é uma característica protetora que atua para 
reduzir os efeitos e as perdas decorrentes de eventos de risco natural. A resiliência a 
desastres surge da capacidade dos sistemas sociais, econômicos e governamentais de 
preparar, responder e recuperar-se de um evento de risco natural e aprender, adaptar 
e transformar em antecipação a futuros eventos de risco natural. Essa avaliação da 
resiliência a desastres estima o status dessas capacidades e mostra como elas são 
distribuídas espacialmente pela Austrália. 

Os índices compostos são frequentemente usados para resumir e relatar medições 
relacionais complexas sobre um problema específico. O Índice de Resiliência a Desastres 
Naturais da Austrália mede a resiliência a desastres como um conjunto de capacidades 
de adaptação e adaptação. Capacidade de enfrentamento é o meio pelo qual recursos 
e habilidades disponíveis podem ser usados para enfrentar consequências adversas que 
podem levar a um desastre. Capacidade adaptativa são os arranjos e processos que 
permitem o ajuste através da aprendizagem, adaptação e transformação. Oito temas de 
resiliência a desastres encapsulam os recursos e habilidades que as comunidades têm 
para se preparar, absorver e se recuperar de riscos naturais (caráter social, capital 
econômico, serviços de emergência, planejamento e ambiente construído, capital 
comunitário, acesso à informação) ou para adaptar, aprender e resolver problemas 
(engajamento social e comunitário, governança e liderança). Nos oito temas, 77 
indicadores foram usados para calcular o Índice de Resiliência a Desastres Naturais da 
Austrália em 2084 áreas da Austrália, correspondendo às divisões de Nível 2 da Área 
Estatística do Australian Bureau of Statistics. 

O índice foi usado para realizar a primeira avaliação nacionalmente padronizada do 
estado de resiliência a desastres na Austrália. A resiliência a desastres é relatada em três 
níveis: um índice geral de resiliência a desastres, sub-índices de capacidade de 
adaptação e adaptação e temas de resiliência a desastres que encapsulam os recursos e 
habilidades que as comunidades têm para se preparar, absorver e se recuperar de riscos 
naturais e adaptar, aprender e resolver problemas (caráter social, capital econômico, 
serviços de emergência, planejamento e ambiente construído, capital comunitário, 
acesso a informações, engajamento social e comunitário, governança e liderança). 

O Volume I (este volume) avalia o estado da resiliência a desastres na Austrália, usando 
o Índice de Resiliência a Desastres Naturais da Austrália. O Volume I fornece uma breve 
visão geral do design e da computação do índice e avalia o estado da resiliência a 
desastres na Austrália em diferentes níveis: resiliência geral a desastres, capacidade de 
adaptação e adaptação e os oito temas da resiliência a desastres. O Volume I também 
apresenta uma tipologia de resiliência a desastres que agrupa áreas em toda a Austrália 
que têm perfis semelhantes de resiliência a desastres. 



Os leitores interessados nos resultados da avaliação da resiliência a desastres na 
Austrália devem se concentrar no volume I. 

FONTE:https://www.preventionweb.net/files/72869_sodrrpublicationready07082019.pdf 

 

Índice de Resiliência a Desastres Naturais da Austrália: 
Volume II 

As comunidades australianas enfrentam crescentes perdas e interrupções devido a 
desastres naturais. A resiliência a desastres é uma característica protetora que atua para 
reduzir os efeitos e as perdas decorrentes de eventos de risco natural. A resiliência a 
desastres surge da capacidade dos sistemas sociais, econômicos e governamentais de 
preparar, responder e recuperar-se de um evento de risco natural e aprender, adaptar 
e transformar em antecipação a futuros eventos de risco natural. Essa avaliação da 
resiliência a desastres estima o status dessas capacidades e mostra como elas são 
distribuídas espacialmente pela Austrália. 

Os índices compostos são frequentemente usados para resumir e relatar medições 
relacionais complexas sobre um problema específico. O Índice de Resiliência a Desastres 
Naturais da Austrália mede a resiliência a desastres como um conjunto de capacidades 
de adaptação e adaptação. Capacidade de enfrentamento é o meio pelo qual recursos 
e habilidades disponíveis podem ser usados para enfrentar consequências adversas que 
podem levar a um desastre. Capacidade adaptativa são os arranjos e processos que 
permitem o ajuste através da aprendizagem, adaptação e transformação. Oito temas de 
resiliência a desastres encapsulam os recursos e habilidades que as comunidades têm 
para se preparar, absorver e se recuperar de riscos naturais (caráter social, capital 
econômico, serviços de emergência, planejamento e ambiente construído, capital 
comunitário, acesso à informação) ou para adaptar, aprender e resolver problemas 
(engajamento social e comunitário, governança e liderança). Nos oito temas, 77 
indicadores foram usados para calcular o Índice de Resiliência a Desastres Naturais da 
Austrália em 2084 áreas da Austrália, correspondendo às divisões de Nível 2 da Área 
Estatística do Australian Bureau of Statistics. 

O índice foi usado para realizar a primeira avaliação nacionalmente padronizada do 
estado de resiliência a desastres na Austrália. A resiliência a desastres é relatada em três 
níveis: um índice geral de resiliência a desastres, sub-índices de capacidade de 
adaptação e adaptação e temas de resiliência a desastres que encapsulam os recursos e 
habilidades que as comunidades têm para se preparar, absorver e se recuperar de riscos 
naturais e adaptar, aprender e resolver problemas (caráter social, capital econômico, 
serviços de emergência, planejamento e ambiente construído, capital comunitário, 
acesso a informações, engajamento social e comunitário, governança e liderança). 



O volume II (este volume) descreve em detalhes o cálculo do Índice de Resiliência a 
Desastres Naturais da Austrália. Isso inclui conceitos de resiliência, revisão de literatura, 
estrutura de índices, coleta de dados, indicadores, métodos estatísticos, resultados 
estatísticos detalhados, análise de sensibilidade e análises de incerteza. 

Os leitores interessados nos aspectos técnicos do Índice de Resiliência a Desastres 
Naturais da Austrália também devem considerar o Volume II. O volume II é composto 
por seis capítulos: 

Capítulo 1: Desenho do Índice 

 Seção 1.1 Apresenta a base conceitual do Índice de Resiliência a Desastres 
Naturais da Austrália. 

 Seção 1.2 Descreve a estrutura do índice, incluindo sua estrutura hierárquica e 
os temas de resiliência a desastres. 

 Seção 1.3 Descreve a resolução espacial e as áreas da Austrália incluídas no 
índice. 

Capítulo 2: Indicadores 

 Seção 2.1 Descreve o método usado para identificar e selecionar indicadores 
para o Índice de Resiliência a Desastres Naturais da Austrália. 

 Seção 2.2 Lista os indicadores usados nos temas do índice, incluindo a fonte de 
cada indicador e como foi calculado. 

 Seção 2.3 Justifica as relações entre indicadores e resiliência a desastres para 
cada tema do índice, usando uma revisão de literatura. 

 Seção 2.4 Descreve o método usado para desagregar alguns dos indicadores em 
uma resolução SA2. 

Capítulo 3: Computação do Índice de Resiliência a Desastres Naturais da Austrália 

 Seção 3.1 Revisa o desenvolvimento e o uso de índices e métodos compostos 
para calcular índices compostos. 

 Seção 3.2 Descreve a justificativa e o cálculo estatístico do Índice de Resiliência 
a Desastres Naturais da Austrália. 

 Seção 3.3 Descreve os métodos usados para calcular a tipologia de grupos de 
SA2s com perfis semelhantes de resiliência a desastres. 

Capítulo 4: Resultados estatísticos: ANDRI, capacidade de enfrentamento e capacidade 
de adaptação 

 Seção 4.1 Apresenta os resultados e resultados estatísticos do Índice de 
Resiliência a Desastres Naturais da Austrália. 

 Seção 4.2 Apresenta os resultados e resultados estatísticos do índice de 
capacidade de enfrentamento. 

 Seção 4.3 Apresenta os resultados estatísticos e resultados para o índice de 
capacidade adaptativa. 



Capítulo 5: Resultados estatísticos: temas de resiliência a desastres 

Cada seção apresenta os resultados estatísticos e os resultados de um tema de resiliência 
a desastres. 

 Seção 5.1 Caráter social. 
 Seção 5.2 Capital econômico. 
 Seção 5.3 Serviços de emergência. 
 Seção 5.4 Planejamento e ambiente construído. 
 Seção 5.5 Capital comunitário. 
 Seção 5.6 Acesso à informação. 
 Seção 5.7 Engajamento social e comunitário. 
 Seção 5.8 Governança e liderança 

Capítulo 6: Análise de incerteza e sensibilidade 

 Seção 6.1 Explica o papel da análise de incerteza e sensibilidade na construção 
de índices compostos. 

 Seção 6.2 Descreve a análise de incerteza aplicada ao Índice de Resiliência a 
Desastres Naturais da Austrália. 

 Seção 6.2 Descreve a análise de sensibilidade aplicada ao Índice de Resiliência a 
Desastres Naturais da Austrália. 

FONTE:https://www.bnhcrc.com.au/publications/biblio/bnh-7100 

FONTE:https://www.preventionweb.net/files/72870_chapter1publicationready30082019l0.pdf 

FONTE:https://www.preventionweb.net/files/72870_chapter2publicationready30082019l.pdf 

FONTE:https://www.preventionweb.net/files/72870_chapter3publicationready30082019l.pdf 

FONTE:https://www.preventionweb.net/files/72870_chapter4publicationready30082019l.pdf 

FONTE:https://www.bnhcrc.com.au/publications/biblio/bnh-7105 

FONTE:https://www.preventionweb.net/files/72870_chapter6publicationready30082019l.pdf 

 

Nota de desenvolvimento do PLACARD: taxonomias de 
CCA e RRD 

O projeto PLACARD - PLAtform for Climate Adaptation and Risk Reduction - visa 
aumentar e aprimorar a comunicação, coordenação e colaboração entre as 
comunidades de adaptação às mudanças climáticas (CCA) e redução de riscos de 
desastres (RRD). A PLACARD reconheceu que, além de reunir essas duas comunidades 



pessoalmente, é necessário estabelecer as bases para melhores conexões e integração 
de seus conhecimentos. 

Para conectar esse conhecimento de maneira coerente, é necessário desenvolver um 
sistema harmonizado que conecte a linguagem díspar usada pelas diferentes 
plataformas. As taxonomias produzidas são o produto deste trabalho. Este relatório 
apresenta como essas taxonomias foram desenvolvidas. As taxonomias têm como 
objetivo descrever esses domínios, encapsular a principal terminologia que eles usam e 
fornecer metadados ricos para apoiar a compreensão e o aprendizado. 

FONTE:https://www.weadapt.org/sites/weadapt.org/files/placard_taxonomy_ontology_devel
opment_methodology_2.pdf 

 

Mapeamento participativo 2.0: novas formas de 
participação das crianças na redução de riscos de 
desastres 

Este artigo analisa diferentes formas de mapeamento participativo e seus propósitos e 
pontos fortes e fracos associados à participação das crianças em atividades de redução 
de riscos de desastres. Com base nos estudos de caso do mapeamento participativo do 
Minecraft e LEGO, este artigo discute novas oportunidades e desafios relacionados à 
realização do mapeamento participativo com crianças. 

Os pesquisadores destacam que é essencial que qualquer iniciativa de mapeamento 
participativo, seja tradicional ou 2.0, não seja um fim e não deve ser conduzida com o 
único objetivo de fazer o mapeamento participativo. O objetivo é facilitar o intercâmbio 
de informações e o diálogo entre crianças e adultos em sua comunidade, praticantes de 
RRD e pesquisadores. O conhecimento das crianças é frequentemente considerado 
inferior em comparação com o dos adultos e as crianças podem não ter a mesma 
competência na comunicação que os adultos. No entanto, isso não significa que a 
contribuição das crianças seja inválida e que elas não possam participar do processo de 
tomada de decisões relacionadas à RRD. 

FONTE:https://knowledge.aidr.org.au/media/7672/ajem_12_2020-04.pdf 

 

Um conjunto de ferramentas para jovens e jovens 
profissionais em ciência, engenharia, tecnologia e 
inovação para redução de riscos de desastres 



A UNESCO tem defendido jovens, jovens cientistas e jovens profissionais na Ásia e no 
Pacífico para fortalecer e usar suas capacidades, capacidades e iniciativas em Ciência, 
Engenharia, Tecnologia e Inovação (SETI) para apoiar a Redução de Riscos de Desastres 
(RRD) ) e Mudanças Climáticas (CC) e desenvolvem resiliência para alcançar as metas da 
Estrutura de Sendai para Redução de Riscos de Desastres (SFDRR) nos níveis nacional, 
regional e global. 

Em parceria com a Aliança U-INSPIRE, o Escritório da UNESCO em Jacarta publicou um 
guia de informações sobre como formar uma plataforma de jovens e jovens profissionais 
trabalhando na RRD usando o SETI. Este kit de ferramentas foi desenvolvido 
consolidando boas práticas, lições aprendidas, fatores de sucesso e desafios no 
estabelecimento e nas jornadas de 11 plataformas nacionais e 1 plataforma regional. O 
kit de ferramentas descreveu como essas plataformas nacionais, conhecidas como U-
INSPIRE, trabalham em conjunto nacional e regionalmente para expressar e abordar 
questões sobre RRD e CC com base no SETI. O kit de ferramentas também documentou 
ações locais inovadoras, nas quais jovens e jovens profissionais usaram com sucesso o 
SETI para apoiar atividades de redução de risco de desastres em seus países, incluindo a 
resposta à pandemia do COVID-19. 

O objetivo deste kit de ferramentas é inspirar outros jovens e jovens profissionais da 
região a contribuir também com seus conhecimentos, capacidades e capacidades no 
SETI para criar resiliência a desastres e mudanças climáticas por meio de iniciativas 
práticas e políticas nos níveis local, nacional ou regional. Incentivar e motivar os jovens 
a trabalharem de forma colaborativa sob uma plataforma semelhante para criar 
oportunidades de interação e comunicação transdisciplinar entre os jovens, a fim de 
fechar a lacuna entre ciências duras e moles e encontrar soluções para redução de riscos 
de desastres e mudanças climáticas. 

FONTE:https://en.unesco.org/sites/default/files/yyp_in_seti_for_drr_toolkit_200717_final_hq_p.pdf 

 

Dados de inundação de 500 anos: rios e mudanças 
climáticas na Europa 

 



Por Florian Aigner 

Os rios que transbordam podem causar problemas enormes: em todo o mundo, o dano 
anual causado pelas inundações é estimado em mais de 100 bilhões de dólares - e 
continua a aumentar. Até o momento, não está claro se a Europa está atualmente em 
um período rico em inundações, de uma perspectiva de longo prazo. 

O especialista austríaco em inundações  Prof. Günter Blöschl, da TU Wien, abre uma URL 
externa em uma nova janela  (Viena) liderou um grande estudo internacional 
envolvendo um total de 34 grupos de pesquisa que fornece evidências claras de que as 
últimas três décadas estavam entre as mais inundadas. períodos ricos na Europa nos 
últimos 500 anos e que esse período difere de outros em termos de extensão, 
temperatura do ar e sazonalidade das inundações. Em comparação com o passado, as 
inundações tendem a ser maiores em muitos lugares, o tempo mudou e a relação entre 
a ocorrência das inundações e a temperatura do ar inverteu-se. No passado, as 
inundações tendiam a ocorrer com mais frequência em fases frias, enquanto hoje o 
aquecimento global é um dos principais fatores de seu aumento. Os resultados do 
estudo foram publicados em "Nature, abre uma URL externa em uma nova 
janela "revista. 

Dados históricos de meio milênio 

"De nossas pesquisas anteriores, já sabíamos como as mudanças climáticas afetaram as 
inundações na Europa nos últimos 50 anos", diz  Alberto Viglione, abre uma URL externa 
em uma nova janela  do Politecnico di Torino, um dos principais autores da 
publicação. "Para previsões das próximas décadas, no entanto, também é importante 
entender se esta é uma situação completamente nova ou se é apenas uma repetição de 
algo que já ocorreu. Até agora, os dados disponíveis não eram suficientes para verificar 
se esse é o caso ou não. Examinamos essa questão em detalhes e agora podemos dizer 
com confiança: Sim, as características das inundações nas últimas décadas são 
diferentes das dos séculos anteriores. ” 

Para o estudo, foram analisadas dezenas de milhares de documentos históricos 
contendo relatórios de inundações contemporâneos do período de 1500 a 2016. A 
equipe da TU Wien trabalhou com historiadores de toda a Europa. "O desafio particular 
deste estudo consistiu em comparar textos muito diferentes dos diferentes séculos e 
regiões culturais", explica  Andrea Kiss, abre uma URL externa em uma nova janela  da 
Universidade de Tecnologia de Viena, pesquisadora e historiadora, e um dos principais 
autores da publicação. "Conseguimos alcançar essa comparabilidade colocando todos 
os textos em seus respectivos contextos históricos com atenção cuidadosa aos 
detalhes". 

Antigamente frio, agora quente: as inundações nos rios agora funcionam de maneira 
diferente 

A análise dos dados identificou nove períodos ricos em inundações e regiões 
associadas. Entre os períodos mais notáveis foram 1560-1580 (Europa Ocidental e 
Central), 1760-1800 (maior parte da Europa), 1840-1870 (Europa Ocidental e 



Meridional) e 1990-2016 (Europa Ocidental e Central). Comparações com reconstruções 
de temperatura do ar mostraram que esses períodos históricos de inundação eram 
substancialmente mais frios do que as fases intermediárias. 

"Esta descoberta parece contradizer a observação de que, em algumas áreas, como no 
noroeste da Europa, o clima mais quente está alinhado com inundações maiores", diz 
Günter Blöschl. “Nosso estudo mostra pela primeira vez que os mecanismos subjacentes 
mudaram: embora, no passado, as inundações tenham ocorrido com mais frequência 
em condições mais frias, o oposto é o caso agora. As condições hidrológicas do presente 
são muito diferentes das do passado. " 

O momento das inundações dentro do ano também mudou. Anteriormente, 41% das 
inundações da Europa Central ocorreram no verão, em comparação com 55% 
hoje. Essas mudanças estão relacionadas a mudanças na precipitação, evaporação e 
derretimento da neve e são um indicador importante para distinguir o papel das 
mudanças climáticas do de outros controles, como desmatamento e manejo de rios. 

Essas descobertas foram possibilitadas por uma nova base de dados compilada pelos 
autores do estudo que inclui a datação exata de quase todos os eventos de inundação 
relatados por fontes escritas. Até agora, era necessário recorrer a outras fontes de 
informação menos precisas, como sedimentos de lagos. É o primeiro estudo em todo o 
mundo a avaliar períodos históricos de inundação para um continente inteiro com tanto 
detalhe. 

Melhores dados - melhores previsões 

Devido à mudança nos mecanismos de geração de enchentes, Günter Blöschl defende o 
uso de ferramentas para avaliação de riscos de enchentes que capturam os processos 
físicos envolvidos e estratégias de gerenciamento que podem incorporar as recentes 
mudanças no risco. "Independentemente dos esforços necessários para mitigar as 
mudanças climáticas, veremos os efeitos dessas mudanças nas próximas décadas", diz 
Blöschl. "O gerenciamento de inundações deve se adaptar a essas novas realidades." 

FONTE:https://www.tuwien.at/en/tu-wien/news/news-articles/news/flood-data-from-500-years-
rivers-and-climate-change-in-europe/ 

 
Como alimentar 10 bilhões de pessoas até 2050 

Em todo o mundo, mais de 10% das pessoas passam fome, cerca de 25% estão acima do 
peso ou obesas e outras 25% carecem de micronutrientes, podendo estar sub ou 
superalimentadas. 

O fato é que se alimentar abrange muito mais do que o simples ato de comer. Muito 
antes de chegar às prateleiras dos supermercados, os alimentos passam por um 
processo de produção que afeta a qualidade de vida na Terra. 



Florestas são desmatadas para criar espaços agrícolas, o que aquece o ar atmosférico, 
reduz sistematicamente a biodiversidade, destrói as barreiras naturais que protegem os 
seres humanos de vírus de origem animal – como a COVID-19 – , contamina o solo e a 
água e animais e plantas com substâncias tóxicas. 

Com a população global prevista para alcançar 10 bilhões de pessoas até 2050, como 
será possível alimentar todo mundo? Ou melhor, como fazer isso sem causar mais danos 
ao planeta? 

Há comida suficiente para todos 

Evidências sugerem que o principal problema global atualmente não seja a falta de 
alimentos, mas a ineficiência do sistema alimentar. 

Há falhas em todo o processo de produção e consumo, a começar com o uso da terra. 
Por exemplo, como uma resposta à crescente demanda por carnes e laticínios, cerca de 
60% das terras agrícolas do mundo são usadas para a atividade pecuária. 

Cerca de um terço dos alimentos produzidos são perdidos entre a fazenda e a mesa, 
enquanto são armazenados, transportados, processados, embalados, vendidos e 
preparados. No fim das contas, 1,3 bilhão de toneladas de alimentos são perdidas ou 
desperdiçadas a cada ano. 

“Não podemos resolver um problema e criar outro, ou seja, produzir mais comida 
apenas para desperdiçá-la”, explicou a chefe do Programa de Sistemas Alimentares 
Sustentáveis do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA), 
Clementine O’Connor. 

Não é só matemática 

Ao supor que mais comida significaria menos fome e mais riqueza significaria mais saúde 
– já que rendas maiores permitiriam que as pessoas comprassem mais comida –, o senso 
comum adotou a quantidade como solução para o problema da fome. 

Contudo, as tendências a longo prazo revelam que a equação não é tão direta. 

Embora a pobreza tenha caído consideravelmente – de 36% em 1990 para 10% em 2015 
– , os esforços para acabar com a fome não foram tão bem-sucedidos. 

Após décadas de declínio constante, a fome voltou a aumentar em 2015, dessa vez 
acrescida da desnutrição, uma nova preocupação crescente. Agora, muitos países 
enfrentam um problema duplo, com a desnutrição de um lado e o sobrepeso e a 
obesidade do outro. 

Muitas das práticas de produção intensiva de alimentos resultaram em grandes 
problemas ambientais e de saúde. A agricultura intensiva criou um círculo vicioso, que 
afeta imediatamente e a longo prazo a segurança alimentar. 



A expansão da produção agrícola exige o desmatamento de árvores e a morte de 
animais selvagens; o desmatamento contribui para as mudanças climáticas; as 
mudanças climáticas favorecem a ocorrência de inundações, secas e tempestades, o que 
resulta em maior insegurança alimentar. 

Outro fator preocupante é o uso de pesticidas e fertilizantes para garantir maior 
rendimento à produção de alimentos. 

Além de poluir terra e água, causando a perda da biodiversidade, eles também intoxicam 
cerca de 25 milhões de pessoas a cada ano. O glifosato – herbicida mais utilizado no 
mundo, por exemplo, está associado ao surgimento do Linfoma não Hodgkin (LNH) e de 
outros tipos de câncer. 

A natureza é essencial para a agricultura e a nutrição 

Não é possível ignorar nem enganar o meio ambiente. Na verdade, é necessário 
trabalhar a seu favor para produzir alimentos mais saudáveis e sustentáveis. 

Atualmente, 60% das dietas derivam de apenas três culturas de cereais: arroz, milho e 
trigo, resultado das práticas de plantações geneticamente uniformes e de alto 
rendimento adotadas pelos agricultores. Consequentemente, quase uma em cada três 
pessoas sofre de algum tipo de desnutrição. 

Além disso, as mudanças climáticas podem agravar ainda mais esse cenário. 
Uma pesquisa da Universidade de Harvard sugere que, se as culturas forem expostas 
aos níveis de CO2 previstos para 2050, elas poderão perder até 10% de zinco, 5% de 
ferro e 8% de proteína. 

A natureza é nossa aliada 

Ao reconhecer o valor da natureza, podemos perceber que um sistema alimentar 
abrangente pode beneficiar simultaneamente o meio ambiente, a saúde pública e a 
economia. 

Reduzir a emissão de CO2 pode afetar positivamente o valor nutricional dos alimentos 
– o que beneficiaria significativamente nossa saúde, uma vez que 76% da população 
mundial obtêm a maior parte de seus nutrientes das plantas –, podendo reduzir o risco 
de eventos climáticos extremos e, consequentemente, proteger o rendimento das 
colheitas. Isso é particularmente importante para os pequenos agricultores. Proteger a 
natureza significa proteger os meios de subsistência e as economias. 

Sendo assim, restaurar a biodiversidade significa fortalecer a resiliência dos sistemas 
alimentares, o que permite que os agricultores diversifiquem suas produções e lidem 
com pragas, doenças e mudanças climáticas, reduzindo também a propagação de 
zoonoses e seus impactos econômicos – como o que o mundo enfrenta atualmente. 

A adoção de dietas baseadas em vegetais requer menos uso de terras, produz menos 
gases de efeito estufa e exige menos uso de água, além de também desempenhar um 



papel importante na redução de doenças crônicas – como doenças cardíacas, derrames, 
diabetes e câncer – e de custos associados a tratamentos e a perda de renda. 

Além disso, com a estimativa global de doenças crônicas projetada para atingir 56% até 
2050, as dietas desempenharão um papel cada vez mais importante na gestão 
econômica. 

É preciso reformular os sistemas alimentares para suprir as necessidades de 10 bilhões 
de pessoas de maneira segura e sustentável. 

Para a chefe do Programa de Sistemas Alimentares Sustentáveis do PNUMA, é 
necessário considerar todo o sistema alimentar, da produção ao consumo, e entender 
cada um de seus componentes – por exemplo, como eles se relacionam e quais seus 
impactos imediatos e de longo prazo. 

A agricultura precisa ser reconhecida como uma solução para a perda da biodiversidade, 
as mudanças climáticas e a poluição. Faz-se necessário migrar para modelos 
regenerativos ou agroecológicos que contribuam com paisagens e ecossistemas mais 
saudáveis. 

As políticas devem ser construídas com a colaboração de várias partes interessadas e 
devem abordar de forma abrangente os sistemas alimentares, valorizando o capital 
natural, promovendo o uso sustentável da terra, prevenindo a poluição e a degradação 
ambiental e possibilitando aos produtores a oportunidade financeira de inovar em 
modelos mais sustentáveis. 

Além disso, também é essencial a mudança de comportamento por parte dos 
consumidores, no sentido de adotarem dietas saudáveis e sustentáveis e práticas de 
prevenção de desperdício de alimentos – através da educação, conscientização, 
fortalecimento de ligações urbano-rurais e ambientes alimentares acolhedores. 

A sustentabilidade ambiental não é um luxo. Ela não pode vir do acaso ou de uma 
reflexão tardia. Pelo contrário, ela é essencial para a sobrevivência humana. Agora, mais 
do que nunca. 

Atuação do PNUMA 

O PNUMA apoia a transição para sistemas alimentares globais que afetem 
positivamente a nutrição, o meio ambiente e os meios de subsistência dos agricultores. 

Para contribuir com o Programa de Sistemas Alimentares Sustentáveis da One Planet 
Network, a agência da ONU liderou o desenvolvimento de uma diretriz para a 
formulação de políticas colaborativas e a melhoria da governança. 

O PNUMA também é responsável pelo Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 12.3, 
que compromete os Estados-membros a reduzir pela metade o desperdício de 
alimentos per capita do varejo e do consumidor. 



Com o Índice de Desperdício de Alimentos (Food Waste Index, em inglês), o PNUMA está 
moldando os dados globais de desperdício de alimentos e preparando uma metodologia 
harmonizada que permitirá aos países acompanhar o progresso rumo ao ODS 12.3. 

FONTE:https://www.unenvironment.org/pt-br/noticias-e-reportagens/reportagem/como-alimentar-
10-bilhoes-de-pessoas-ate-2050 

 

 

 

 

 
 
INFORMAÇÕES 

        PROMOTOR BRASIL 

          http://www.unisdr.org/campaign/resilientcities/Home/viewalladvocates#page-3 

          CAMPINAS RESILIENTE -  OBSERVATÓRIO 

          https://resiliente.campinas.sp.gov.br/observatorio 

          REDE DE CIDADES RESILIENTES DE LINGUA PORTUGUESA 

          http://www.cidadesresilientes.net/ 

         PREVENTIONWEB 

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

         SECRETARIA NACIONAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 

         http://www.mi.gov.br/web/guest/cidades-resilientes 

                    

 

 


