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Nas concentrações urbanas brasileiras, 61,9% dos moradores 
viviam em áreas com boas e médias condições de vida 
A maior parcela da população que vivia em concentrações urbanas, em 2010, morava 

em lugares com boas e médias condições de vida, abrangendo 58,5 milhões de pessoas 

(ou 61,9%) das 94,6 milhões que viviam em áreas urbanas. Essa é uma das conclusões 

da análise espacial de diferentes aspectos socioeconômicos captados no Censo 

Demográfico de 2010, na publicação Tipologia Intraurbana - Espaços de diferenciação 

socioeconômica nas concentrações urbanas do Brasil. Essa análise conjuga 

informações sobre saneamento, densidade de moradores por domicílio, rendimento, 

escolaridade, razão de dependência, revestimento das moradias e a presença de 

alguns bens duráveis, classificando as parcelas intraurbanas em 11 diferentes níveis de 

condições de vida, variando desde as boas condições até as precárias. 

Entre as grandes regiões, as maiores proporções de população urbana em boas e 

médias condições de vida estava no Sul (72,2%). 

A publicação traz um conjunto de cartogramas e textos de análise, mas também está 

disponível na plataforma digital, com mapas interativos. 

A publicação Tipologia Intraurbana classifica 11 tipos de condições de vida (de A – 

melhores –  a K – precárias) para cada uma das 65 concentrações urbanas com 

população acima de 300 mil habitantes, diferenciando as partes das áreas urbanas. Ao 

todo são 435 municípios analisados, onde vivia metade da população (94,6 milhões de 



pessoas) do país em 2010. Cada concentração urbana geralmente é formada por mais 

de um município. 

 

Os 11 níveis de condições de vida foram definidos a partir das características de 

acesso ao abastecimento de água, ao esgotamento sanitário e a coleta de lixo; número 

médio de moradores por cômodo servindo de dormitório; rendimento domiciliar per 

capita; nível de escolaridade; razão de dependência de menores de 15 anos; material 

de construção e revestimento externo dos domicílios; e domicílios com presença de 

máquina de lavar e computador com acesso à internet. 

As diferentes condições de vida nas concentrações urbanas brasileiras 

A tabela abaixo enumera os contingentes e percentuais de população que viviam nas 

condições segundo as 11 classificações, além das áreas do território que elas ocupam. 

A maior parte da população (61,9% ou 58,5 milhões de pessoas) estava em áreas com 

boas e médias condições de vida (tipos A ao F). 

 



O Sul possuía a maior parcela da população (72,2%) com boas e médias condições de 

vida (A ao F). Entre os tipos mais ricos (A e B), o Centro-Oeste é o que tinha o maior 

percentual de população nessa condição (7,1% ou 507 mil pessoas). Em termos 

absolutos, o Sudeste possuía a maior quantidade de pessoas em áreas ricas (2,3 

milhões ou 4,6%). 

A maior proporção de população em áreas urbanas em piores condições de vida (nas 

categorias G ao K) estava no Nordeste (59,9%), seguida pelo Norte (56,3%), região que 

apresentou a maior proporção de pessoas em domicílios com baixíssimas ou precárias 

condições de vida (35,4%). 

O Norte e o Nordeste apresentavam padrões próprios. O primeiro tinha como 

característica um elevado percentual da população concentrada no tipo F (37,0%), 

seguido do tipo J (25,6%). Já o Nordeste reunia no tipo G a maior parcela de pessoas 

(34,1%), seguido dos tipos H e F, com 18,2% e 17,7%, respectivamente. 

 

Entre as maiores concentrações urbanas, destaca-se Brasília, com maior participação 

de população que residia em áreas ricas (13,1% nos tipos A e B ou 425.801 pessoas). A 

capital federal tinha, ainda, o maior território de áreas ricas (199,7 Km² ou 30% de sua 

área urbanizada) entre as concentrações urbanas do país, notadamente representado 

pelo plano piloto.  São Paulo, apesar de figurar com percentual menor de população 

em áreas ricas (5,1%), tinha o maior quantitativo de pessoas vivendo nestas áreas 

(982.927 pessoas), concentradas notadamente na área do Centro Expandido.  No Rio 

de janeiro as áreas mais ricas reuniam 878.320 pessoas (7,3%) e localizavam-se 

prioritariamente nas áreas litorâneas. 



 

Entre as maiores concentrações urbanas, Belém (28,5% ou 570.439 pessoas) e Manaus 

(28,3% ou 508.352) concentravam o maior percentual de população em áreas com 

baixíssimas ou precárias condições de vida (tipos I, J e K). Ainda em relação às 15 

maiores concentrações urbanas, todas elas, com exceção de Belém, Fortaleza e Recife, 

apresentavam mais da metade da população vivendo em áreas com boas ou médias 

condições de vida (Tipos A ao F). A publicação possui 65 mapas de concentrações 

urbanas do país, com mais 12 mapas detalhados das 12 principais metrópoles 

brasileiras. Abaixo, como exemplo, o mapa de São Paulo. 

 

FONTE:https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-sala-de-imprensa/2013-agencia-de-

noticias/releases/18905-nas-concentracoes-urbanas-brasileiras-61-9-dos-moradores-viviam-em-

areas-com-boas-e-medias-condicoes-de-vida.html 

FONTE:https://www.ibge.gov.br/apps/tipologia_intraurbana/ 



 

ONU, em Nova Iorque, abriga celebrações sobre o Dia da 

Língua Portuguesa 

 

O primeiro debate entre presidentes e ex-dirigentes de Academias de Língua 
Portuguesa e Ciências será realizado nas Nações Unidas nesta sexta-feira para abrir 
uma série de eventos que marcam o Dia da Língua Portuguesa, neste 5 de maio. 

O debate conta com o presidente da Academia Angolana de Letras, Luís Kandjimbo, o 
ex-presidente da Academia de Letras do Brasil, Domicio Proença Filho, a ex-presidente 
da Academia Cabo-Verdiana de Letras, Vera Duarte e o presidente da Academia das 
Ciências de Lisboa, Artur Anselmo. 

Concerto 

O tema é  a “Língua Portuguesa e as Relações Internacionais” e como o idioma é 
interpretado num contexto geopolítico. 

Segundo o Instituto Internacional de Língua Portuguesa, mais de 7 milhões de pessoas 
que falam o idioma como primeira língua vivem fora de seus países de origem. E 
outros milhões falam o português como segundo idioma. 

Uma delas é o estudante de direito internacional, Carson Bennet, de 29 anos. Ele 
nasceu nos Estados Unidos e decidiu viajar ao Brasil, onde aprendeu a falar, ler e a 
escrever português. Para ele, a língua abriu um universo com outros países, que ele 
jamais esperava conhecer. 

Literatura 



Ainda na sexta-feira, o Brasil, que atualmente ocupa a presidência rotativa da 
Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, Cplp, convida todos os demais membros 
da ONU para um concerto de música lusófona. Um evento que já se tornou tradicional 
no calendário em Nova Iorque. 

No sábado, pela primeira vez, comunidades de língua portuguesa nos Estados Unidos 
serão convidadas para uma celebração de oito horas sem pausa com mesas redondas, 
debates, concertos e expressões da cultura de todos os países que falam o idioma em 
quatro continentes. 

Camões e CPLP 

O evento está marcado para o pátio da organização com representantes dos Estados-
membros da Cplp, estudantes, representantes da literatura e da música 

De acordo com os organizadores, as comemorações sobre o Dia da Língua Portuguesa 
vão contar ainda com a presença da secretária-executiva da Cplp, Maria do Carmo 
Silveira.  A secretária de Estado de Portugal, Teresa Ribeiro, também deve discursar no 
evento assim como o presidente do Instituto Camões, o embaixador Luís Faro Ramos. 

Apresentacão: Monica Grayley. 

FONTE:https://news.un.org/pt/story/2018/05/1621032?utm_source=ONU+News+-

+Newsletter&utm_campaign=654cf0de12-

EMAIL_CAMPAIGN_2018_05_04&utm_medium=email&utm_term=0_98793f891c-654cf0de12-

105027597 

 

Examinamos 885 planos das cidades europeias para 

combater as alterações climáticas - eis o que 

descobrimos 

Por Oliver Heidrich e Diana Reckien 

Em todo o mundo, as cidades se esforçam para reduzir as emissões de gases de efeito 
estufa, ao mesmo tempo em que se adaptam às ameaças - e às oportunidades - 
apresentadas pelas mudanças climáticas. Não é tarefa fácil, mas o primeiro passo é 
fazer um plano delineando como atingir as metas estabelecidas no Acordo de Paris e 
ajudar a limitar o aumento da temperatura média mundial a menos de dois graus 
Celsius acima dos níveis pré-industriais. 

Cerca de 74% da população da Europa vive em cidades , e os assentamentos urbanos 
respondem por 60-80% das emissões de carbono - portanto, faz sentido planejar em 
um nível urbano. Trabalhar para cumprir as metas de redução de carbono também 
pode reduzir a poluição local e aumentar a eficiência energética - o que beneficia tanto 
as empresas quanto os moradores. 



Mas é igualmente importante que as cidades se
mesmo que a raça humana reduzisse totalmente as emissões, ainda estaríamos 
enfrentando os efeitos extremos da mudança climática nas próximas décadas, por 
causa do aumento de insumos de carbono que já tomou. lugar desde a revo
industrial. 

Na pesquisa mais abrangente até o momento
toda a Europa para investigar a disponibilidade e o conteúdo de planos climáticos 
locais para 885 cidades europeias, em todos os 28 estados membros da UE.
inventário fornece uma visão geral de onde as cidades da UE estão, em termos de 
mitigação e adaptação às mudanças climáticas.

Mapa das cidades com planos climáticos locais (LPCs).

tornam obrigatória a existência de planos climáticos locais.
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O placar 

A boa notícia é que 66% das cidades da UE têm um plano de mitigação ou adaptação 
em vigor. Os principais países foram a Polônia 
mitigação - Alemanha (81%), Irlanda (80%), Finlândia (78%) e Suécia (77%).
Finlândia, 78% das cidades também tinham um plano para se adaptar às mudanças 
climáticas. 

Mas apenas uma minoria de países da UE 
Eslováquia e o Reino Unido 
climáticos locais. Nesses países, as cidades têm quase o dobro de probabilidade de ter 
um plano de mitigação e cinco vezes mais chances de ter um plano de adaptação.
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todo o resto da UE, são principalmente grandes cidades que possuem planos 
climáticos locais. 

Houve algumas deficiências dignas de nota: 33% das cidades da UE (isto é, 288 
cidades) não têm planos climáticos autônomos, incluindo Atenas (Grécia), Salzburgo 
(Áustria) e Palma de Maiorca (Espanha). E nem uma cidade na Bulgária ou na Hungria 
tem um plano climático independente. Apenas 16% das cidades - um total de 144 - 
têm planos de mitigação e adaptação, e a maioria deles estão na França e no Reino 
Unido - apesar de cidades como Bruxelas (Bélgica), Helsinque (Finlândia) e Bonn 
(Alemanha). também tinha planos juntos. 

Algumas cidades tornaram as iniciativas climáticas uma característica comum no 
planejamento de atividades, muitas vezes visando metas ambientais mais amplas, 
como resiliência e sustentabilidade. Algumas dessas cidades prospectivas - Roterdã e 
Gouda, na Holanda, por exemplo - podem não ter planos autônomos de mitigação ou 
adaptação às mudanças climáticas, por si só. Em vez disso, as questões climáticas são 
integradas em estratégias de desenvolvimento mais amplas, como também são vistas 
em Norwich, Swansea, Plymouth e Doncaster no Reino Unido. 

Mitigação, adaptação - ou ambos? 

Os planos para mitigar os efeitos das mudanças climáticas são geralmente diretos: eles 
buscam formas de aumentar a eficiência, a transição para energia limpa e melhorar o 
aquecimento, o isolamento e o transporte. Ao fazer isso, eles provavelmente 
resultarão em economia financeira ou benefícios para a saúde do município e do 
público. Por exemplo, mais veículos de baixa emissão na estrada não significam apenas 
menos emissões de carbono - também significa melhor qualidade do ar para os 
moradores da cidade. 

Adaptar-se às mudanças climáticas nem sempre é tão simples. Cada área precisará se 
adaptar de diferentes maneiras. Algumas adaptações - como as defesas contra 
inundações - podem exigir grandes investimentos para serem construídas e raramente 
comprovam sua eficácia. No entanto, existem planos e medidas que as cidades podem 
tomar, tanto para mitigar as ameaças da mudança climática quanto para se adaptar às 
mudanças que já estão chegando. 

Uma forma de as cidades se tornarem mais resilientes às mudanças climáticas é 
integrar infraestruturas de energia, transporte, água e alimentos, e permitir que elas 
combinem seus recursos. Os sensores se tornam mais comuns em todas as cidades 
europeias, é mais fácil monitorar os impactos dos planos locais para reduzir as 
emissões e se manter em dia com as condições climáticas extremas. A Universidade de 
Newcastle, no Reino Unido, abriga o Observatório Urbano , que fornece uma das 
maiores redes digitais de sensoriamento digital de código aberto do mundo. 



 

Spot o sensor. Universidade de Newcastle. , Autor forneceu 

Em toda a linha, as cidades precisam melhorar a maneira como administram a água na 
superfície e no subsolo. A instalação de mais recursos verdes nos centros das cidades 
ou locais estratégicos pode ajudar as áreas urbanas a se adaptarem às ondas de calor, 
às chuvas extremas e às secas de uma só vez. Para descobrir o que funciona e o que 
não funciona, é essencial que as cidades se conectem e compartilhem conhecimento, 
para criar e melhorar seus planos climáticos locais. 

Há simplesmente muita coisa em jogo para que as cidades do mundo sigam caminhos 
separados quando se trata de mudança climática. Descobrimos que as redes climáticas 
internacionais fazem uma grande diferença para países e cidades, à medida que 
desenvolvem e implementam seus planos climáticos. Por exemplo, 333 cidades da UE 
da nossa amostra são signatárias do Pacto de Autarcas e através disso são dadas apoio 
e encorajamento à medida que se engajam no planejamento e ação da mudança 
climática. 

Nosso estudo mostra que as cidades estão levando a sério as ameaças às mudanças 
climáticas, mas há claramente mais trabalho a ser feito. É quase certo que, se as 
cidades não planejarem e agirem agora para lidar com a mudança climática, poderão 
se encontrar em uma posição muito mais precária no futuro. 

 Embora haja muito que as cidades possam fazer, os governos nacionais ainda 
devem assumir a liderança - fornecendo estruturas legais e regulatórias e 
orientação. Nosso estudo demonstrou que essa é uma das formas mais eficazes 
de garantir que as cidades - e seus cidadãos - estejam bem preparados para as 
ameaças e oportunidades que as mudanças climáticas trarão. 

FONTE:https://theconversation.com/we-examined-885-european-cities-plans-to-tackle-climate-
change-heres-what-we-found-95733 

FONTE:https://theconversation.com/five-things-you-need-to-know-about-the-paris-climate-deal-

52256 



 

Adaptação em assentamentos humanos: principais 

descobertas e caminho a seguir 

Adaptar-se às mudanças climáticas nos assentamentos humanos é fundamental para 
garantir que o desenvolvimento humano não seja comprometido e que a crescente 
população mundial tenha a oportunidade de prosperar onde vive. Este relatório 
compartilha as principais constatações, boas práticas e lições aprendidas sobre 
adaptação em assentamentos humanos e é baseado em submissões de partes e 
organizações e conhecimento especializado da mais recente experiência e 
pesquisa. Fornece evidências e orientação e ferramentas para o envolvimento local 
coordenado de governos nacionais e subnacionais na construção de resiliência 
climática em colaboração com comunidades, organizações da sociedade civil, centros 
de pesquisa e o setor privado. 

FONTE:https://unfccc.int/sites/default/files/resource/docs/2018/sbsta/spa/03s.pdf 

 

Federação de domésticas cria aplicativo para divulgação 
de direitos trabalhistas 

Há dois anos, Luiza Batista preside a Federação Nacional das Trabalhadoras 
Domésticas (FENATRAD), que reúne 26 sindicatos e mais uma associação. A federação 
representa uma das categorias com maior número de profissionais do Brasil, composta 
por mais de 6 milhões de pessoas – a maior parte mulheres (92%) e negras (60%). 

Surgida na década se 1930 pela pioneira Laudelina dos Campos Melo, que fundou a 
primeira associação em Campinas (SP), a federação das trabalhadoras domésticas 
adota novas tecnologias para estar mais perto de sua base. 

Em dezembro do ano passado, lançou o aplicativo Laudelina, projeto desenvolvido 
com financiamento do Google, em parceria com a empresa de software Themis e 
apoio da organização Criola e da ONU Mulheres. O aplicativo está disponível no 
Google Play. 

“A gente viu que o aplicativo Laudelina é extremamente necessário para a categoria, 
para divulgar os nossos direitos. Muitas vezes, a trabalhadora não tem tempo de ir até 
o sindicato. Então, ela baixa o aplicativo e vê os direitos dela”, conta Luiza Batista. 



Com origem na escravização negra, o trabalho doméstico atravessou o século 1920, 
firmando-se no sindicalismo em torno da reivindicação de direitos. 

No processo de redemocratização do país, nos anos 1980, foi a atividade profissional 
que não se beneficiou da isonomia de direitos trabalhistas e previdenciários, abrindo 
uma frente de mobilização que culminou com a aprovação da Emenda Constitucional 
nº 72, em 2013, e Lei Complementar 150, de 2015, para sua regulamentação. 

Em dezembro de 2017, o Brasil ratificou a Convenção sobre Trabalho Decente para 
Trabalhadoras e Trabalhadores Domésticos (nº 189) e a Recomendação sobre o 
Trabalho Decente para Trabalhadoras e Trabalhadores Domésticos (nº 201), ambas da 
Organização Internacional do Trabalho (OIT). A ratificação foi depositada na OIT em 
janeiro deste ano, e entrará em vigor em 31 de janeiro de 2019. 

“A luta da categoria já tem 82 anos. Faz 45 anos que conseguimos o primeiro direito, 
que foi a carteira assinada. Tem cinco anos de emenda constitucional e tem três anos 
que os nossos direitos foram regulamentados. Então, nós estamos avançando”, avalia 
Luiza. 

Contudo, a mobilização não cessou, porque direitos importantes ainda estão em 
disputa. “Claro que o avanço foi lento e a própria Lei Complementar 150 nos deixou 
algumas lacunas. Por exemplo, o seguro-desemprego”, diz. “Os outros trabalhadores 
têm direito a cinco parcelas. Nós, só temos direito a três. Ou seja, estamos em situação 
diferenciada”, acrescenta. 

Outro aspecto salientado pela dirigente pernambucana é a oscilação da questão das 
trabalhadoras domésticas como uma prioridade na agenda política. “Em Brasília, a 
data era comemorada pelo governo federal. Este ano e no ano passado, não fomos 
lembradas. Para alguns políticos, isso só existe em época de eleição. A gente não foi 
lembrada e não teve nenhum ato nacional”, comenta. 

Se na agenda nacional o tema está com menos expressão, a presidenta da FENATRAD 
cita a agenda dos sindicatos com apoio de governos estaduais e municipais na Semana 
de Valorização do Trabalho Doméstico. “A gente está buscando visiblidade e 
reconhecimento para o nosso trabalho”. 

Lívia Zanatta, assessora jurídica e membra do Coletivo Temático de Trabalho 
Doméstico da Themis, lembra a receptividade do aplicativo Laudelina. “Até o 
momento, temos 3 mil usuários ativos. Em geral, são mulheres, na faixa etária de 40 a 
55 anos, o que coincide bastante com o perfil das trabalhadoras domésticas”, diz. 

A Caravana Aplicativo Laudelina tem mais três atividades programadas até o final 
deste semestre: em 27 de maio, haverá oficina em São Paulo; em 29 de junho, será a 
vez de Pelotas (RS); e, entre junho e julho, será organizada oficina estadual, em Porto 
Alegre (RS), com trabalhadoras domésticas do interior do estado. 

“A Themis trabalhou historicamente com a questão dos direitos sexuais e direitos 



reprodutivos, violência doméstica baseada em gênero e percebeu a importância de 
trabalhar os direitos econômicos e sociais. E, nessa discussão, percebemos que quem 
está na base da pirâmide socioeconômica são as mulheres, especialmente as mulheres 
negras. E muitas delas exercendo o trabalho doméstico como fonte de autonomia de 
renda e econômica”, declara. 

FONTE:http://www.onumulheres.org.br/noticias/a-gente-esta-buscando-visibilidade-e-

reconhecimento-para-o-nosso-trabalho-diz-luiza-batista-presidenta-da-federacao-nacional-das-

trabalhadoras-domesticas/ 

 

EVENTOS 

 

 

 

2ª Conferência Internacional sobre Deficiência e 

Redução do Risco de Desastres 

15 - 17 de maio de 2018, Dhaka, Bangladesh 



Principal organizador: Ministério de Gestão de Calamidades e de Governo Alívio da 

República Popular do Bangladesh  

Tema do evento: Deficiência de Gestão de Risco de Desastres Inclusive - Hoje e 

Amanhã  

Sobre o evento: A 2ª Conferência Internacional sobre Deficiência e Gestão do Risco 

de Desastres dará políticos, ativistas, especialistas, pessoas com deficiência e as 

diferentes partes interessadas a oportunidade de compartilhar o progresso e 

experiências sobre a deficiência implementação inclusive do Sendai-quadro, os 

documentos finais GPDRR, SFDRR de planos regionais associados, a Declaração de 

Dhaka - 2015 e para refletir sobre futuras ações prioritárias para a implementação 

destes quadros e planos.  

Estrutura do evento: The Conference oferece sessões plenárias e sessões simultâneas, 

bem como eventos especiais e alguns eventos apenas por convite. Além disso, haverá 

um mercado em curso.  

FONTE:http://dkconf18.modmr.gov.bd/ 

 

Entendimento Forum Risk 2018 

14-18 de Maio de 2018, Cidade do México, México 

Principal organizador: Facilidade Global para a Redução de Desastres e Recuperação 

(GFDRR)  

Sobre o evento: Risco Entendimento (UR) é uma comunidade global de mais de 7.000 

especialistas e profissionais ativos na criação, comunicação e uso da informação do risco de 

desastres. Os membros compartilham conhecimento e experiência, colaborar e discutir 

inovações e melhores práticas na avaliação de risco. A comunidade se reúne a cada dois anos 

em Ur Fórum - eventos de cinco dias que destacam trabalho inovador, facilitar as parcerias não 

tradicionais, e mostrar novo know-how técnico na identificação de riscos de desastres.  

Estrutura do evento: Os dois primeiros dias são dedicados a lado eventos, e os seguintes três 

dias (16 de Maio - 18) compõem a conferência principal.  

FONTE:http://www.cvent.com/events/2018-understanding-risk-forum/event-summary-

70a1ccd86553487fbc44bee72f18d02a.aspx 

 

 

 

 

 



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 

           

 

 

 

 

 


