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Nacionalismo de vacinas
Covid, alertam especialistas

mina

recuperação contra

Um grupo de especialistas independentes da ONU* pede maior cooperação para o acesso
às vacinas da Covid-19 pelo mundo. Os peritos destacam uma realidade marcada por
“divisão, desigualdade, interesse próprio nacional e regional”.
Em nota, eles afirmam que bilhões de pessoas, especialmente no Hemisfério Sul, podem
ser excluídas dos benefícios da imunização até 2024. O grupo quer que
os países desenvolvidos acabem com “o nacionalismo de vacinas”, que vem alimentando a
divisão e minando a recuperação mundial.
Propriedade intelectual
Este mês, a Organização Mundial do Comércio, OMC, reúne o Conselho de especialistas do
Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao
Comércio, Trips.
Para os peritos, os membros do órgão devem considerar oferecer isenções necessárias
para que todos tenham o direito ao desenvolvimento.
Os relatores alertam sobre ameaças no combate à
pandemia, como as deficiências na recuperação dos países e o surgimento
de mais variantes do novo coronavírus.
Estes desafios surgem após esforços de cientistas, Estados e sociedade civil para encontrar
uma vacina.
Pessoas e povos

A Organização Mundial da Saúde, OMS, estima que 95% desses imunizantes foram
aplicados em 10 países ricos. Para o grupo, trata-se de uma “desprezível falha no dever de
cooperar”, o que afeta o direito ao desenvolvimento de todas as pessoas e povos.
Segundo eles, embora a iniciativa Covax, liderada pela OMS, seja um passo importante
para a distribuição coordenada de vacinas, “os Estados não estão se engajando
suficientemente” nesse propósito.
O que pode pôr em risco o cumprimento do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 3.
Essa situação acabará “minando a capacidade dos países de interpretar o tratado de uma
forma que apoie suas necessidades de desenvolvimento e formas de lidar com a crise”.
Para os nove signatários, o acordo pode e deve facilitar a proteção da saúde pública em
escala global, promover a autossuficiência de todos os membros e não ser uma barreira
para o acesso aos medicamentos e vacinas relacionados à Covid-19.
Acesso universal
Os especialistas destacam ainda que a pandemia é um desafio global que só pode ser
enfrentado de forma efetiva através de uma ação conjunta. Eles realçam
que retórica e falta de compromisso concreto com o acesso universal e equitativo às
vacinas “não podem salvar vidas nem proteger os mais vulneráveis”.
Outro apelo aos países é que se comprometam mais numa cooperação significativa,
“como uma obrigação e não uma opção, para evitar atrasos nas distribuições para a
população vulnerável em todo o mundo, e não as deixar mais para trás.”
* Os relatores de direitos humanos são independentes das Nações Unidas e não recebem
salário pelo seu trabalho.
FONTE:https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=26817&LangID=E

Unicef diz que após um ano, chegou a hora de os
estudantes retornarem às aulas
Fechamento ainda afeta 168 milhões de pessoas em 14 países; 66% dessas instituições
de ensino estão na América Latina e no Caribe; em nova campanha na sede da ONU,
agência mostra 168 cadeiras vazias, cada uma representando 1 milhão de estudantes.
Escolas para mais de 168 milhões de crianças em todo o mundo estiveram completamente
fechadas por quase um ano devido às medidas de combate à Covid-19.
Os dados constam de um novo relatório do Fundo das Nações Unidas para a Infância,
Unicef. Cerca de 214 milhões de alunos em todo o mundo, ou um em cada
sete, perderam mais de 75% da aprendizagem em aulas presenciais.

Crise
Segundo a pesquisa, 14 países em todo o mundo permaneceram fechados, em grande
parte, desde março do ano passado. Dois terços estão na América Latina e no Caribe,
afetando quase 98 milhões de crianças e jovens.
Desses 14 países, o Panamá manteve as escolas fechadas a maior parte dos dias, seguido
por El Salvador, Bangladesh e Bolívia.
Em comunicado, a diretora-executiva do Unicef, Henrietta Fore, disse que “a cada dia que
passa, as crianças sem acesso à escola presencial ficam cada vez mais para trás, com os
mais marginalizados pagando o preço mais alto.”
Para ela, os alunos não podem ter o segundo ano letivo assim. Fore afirma que “nenhum
esforço deve ser poupado para manter as escolas abertas ou priorizar a reabertura.”
Consequências
O fechamento tem consequências arrasadoras para o aprendizado e o bem-estar das
crianças.
As mais vulneráveis e as que não têm acesso ao ensino a distância correm um risco maior
de nunca mais voltar à sala de aula e até de serem forçadas ao casamento infantil ou ao
trabalho infantil.
De acordo com a Organização das Nações Unidas para Educação Ciência e Cultura,
Unesco, mais de 888 milhões de crianças em todo o mundo continuam enfrentando
interrupções, totais ou parciais, em sua educação.
A maioria das crianças confia nas escolas como um lugar onde podem interagir com seus
colegas, buscar apoio, ter acesso a serviços de saúde e imunização e uma refeição
nutritiva.
Segundo o Unicef, “quanto mais as escolas permanecem fechadas, mais as crianças
ficam isoladas desses elementos críticos da infância.”
Iniciativa
Para chamar a atenção, o Unicef lança esta quarta-feira a “Pandemia na Sala de
Aula”, uma campanha nos jardins da sede da ONU, em Nova Iorque.
A ideia é recriar uma sala vazia com 168 carteiras, cada uma representando um milhão
crianças, sem aulas presenciais, onde as escolas permanecem fechadas.
Henrietta Fore diz que “a instalação é uma mensagem aos governos, que devem priorizar
a reabertura das escolas e melhores do que antes.”
Regresso

Os alunos precisarão de apoio para se reajustar e atualizar seus conhecimentos ao
retornar ao colégio. Os planos de reabertura devem ajudar a recuperar os momentos de
educação perdidos.
O Unicef pede aos governos para priorizarem as necessidades únicas de cada aluno, com
serviços de aprendizagem, saúde e nutrição, bem como medidas de proteção para
fomentar o desenvolvimento e o bem-estar das crianças.
O Quadro do Unicef para a Reabertura de Escolas, emitido em conjunto com a Unesco e
outras agências da ONU, oferece conselhos práticos para as autoridades nacionais e
locais.
FONTE:https://news.un.org/pt/story/2021/03/1743282

Covid-19 ameaça avanços históricos em cobertura de
merenda escolar no mundo
Antes da pandemia de Covid-19, metade das crianças em idade escolar, ou 388 milhões
em todo o mundo, estava recebendo merenda no colégio, o maior número da história. A
informação faz parte do relatório Estado Mundial das Merendas Escolares, publicado esta
quarta-feira pelo Programa Mundial de Alimentos, PMA. Falando à ONU News, o
representante do PMA no Brasil e diretor do Centro de Excelência contra a
Fome, Daniel Balaban, destacou a importância desse apoio.
Quais as grandes conclusões da pesquisa?
É importante dizer que a alimentação escolar, hoje, é uma das formas mais importantes
de combate à desnutrição em vários países do mundo. Em 2020, os programas de
alimentação escolar entregaram refeições a mais crianças do que em toda a história da
humanidade. Ou seja, os países estão entendendo a importância da criação e manutenção
destes programas. Uma em cada duas crianças em idade escolar, o que dá um total de 338
milhões de crianças, receberam alimentação escolar todos os dias em pelo menos 161
países do planeta. Entre 2013 e 2020, o número de crianças que recebeu alimentação
escolar aumentou 9% no mundo. E 36% nos países mais pobres. Isso mostra a importância
que os países mais pobres estão sentindo na criação desses programas nacionais. E o mais
importante, 90% do custo dessa alimentação saiu de fontes domésticas. O que é que isso
significa? Os países estão criando programas e estão colocando recursos do seu próprio
orçamento
para
que
esses
programas
sejam
definitivos.
Logicamente, a pandemia do coronavírus interrompeu muito o acesso das crianças,
porque elas tiveram que ficar em casa, não puderam ir para as escolas, então muitas
crianças ficaram sem alimentação escolar. Mas muitos países desenvolveram logísticas
para fazer com que esses alimentos chegassem a essas famílias, chegassem a essas

crianças. Isso mostra como que o Programa de Alimentação Escolar serve também como
Programa de Proteção Social. E isso é uma prioridade para todos os países.
Como a pandemia afetou essa realidade?
No pico da crise, 199 países fecharam escolas. Praticamente todos os países do mundo. E
370 milhões de crianças ficaram sem acesso a essas refeições. Fazendo exatamente o que
nos falamos, com o que os países tivessem que criar logísticas para entrega desses
alimentos em seus lares. Hoje no mundo pós-pandemia o Programa de Alimentação
Escolar deve ser priorizado. Eles ajudam os países a se recuperarem melhor, também
economicamente e nutricionalmente, no combate a fome, a pobreza e à miséria nesses
países. Programas eficientes apoiam os estudantes, porque, logicamente, estudante que
está com fome não consegue entender o que é ministrado pelo professor em sala de aula.
Isso cria uma população mais saudável, porque os alimentos distribuídos são
nutricionalmente adequados. E o mais importante, cerca de 1.668 novos postos de
trabalho são criados para cada 100 mil crianças alimentadas. Porque o programa de
alimentação escolar, comprando os alimentos da agricultura familiar local, ele dinamiza
essa agricultura, faz com que pessoas possam plantar alimentos, e que esses alimentos
sejam ofertados em sala de aula para as crianças. Logicamente que tudo isso tem um
impacto nas áreas de educação, de saúde, de nutrição, de proteção social e na área da
agricultura local. Fazendo com que hoje nós calculemos que para cada um dólar investido
no Programa de Alimentação Escolar haja um retorno econômico de nove dólares. Ou
seja, aquele país que coloca seu orçamento um dólar, para alimentação escolar, ele
recebe nove dólares através do multiplicador econômico. Porque o recurso fica no local e
ele dinamiza a economia local através da compra dos pequenos agricultores familiares. Ou
seja, é um círculo virtuoso que ajuda a todos e não somente as crianças com alimentação
adequadas nas salas de aula. Eu diria também que o Brasil hoje, ele tem um dos maiores
programas de alimentação escolar. O Brasil participou desse relatório com dados. E hoje já
tem mais de 40 milhões de crianças em todo o país. Tem sido extremamente importante
para manter essas crianças nutridas, mesmo durante a pandemia, através de alimentos
que são enviados para as famílias quando as escolas estiverem fechadas. E agora quando
as escolas começarem a ser reabertas, no pós-pandemia, também será muito importante
para manutenção dessas crianças e a nutrição dessas crianças em sala de aula. Então o
papel da alimentação escolar é extremamente importante, não somente em países mais
vulneráveis, mas também em países desenvolvidos, para que nós possamos combater a
miséria, combater a pobreza, combater a desnutrição. Hoje, o PMA tem uma meta de
atendimento de mais de 73 milhões de crianças em mais de 60 países ao redor do mundo.
O PMA acredita que os programas de alimentação escolar são uma forma de combate à
pobreza, à miséria e principalmente de combate à fome no mundo. Através do Programa
de Alimentação Escolar vamos atingir a ODS2, ao final do ano de 2030.
FONTE:https://docs.wfp.org/api/documents/WFP0000123923/download/?_ga=2.248746629.365972922.1614175433-1077825198.1611244221

Plano para criar a versão britânica do DARPA carece de detalhes,
dizem os pesquisadores
O processo de criação de uma agência de financiamento para pesquisas de alto risco no
Reino Unido está em andamento. Mas ainda restam dúvidas sobre como isso beneficiará a
ciência.
O governo do Reino Unido divulgou mais informações sobre seus planos de lançar uma
agência de pesquisa independente que se concentrará no financiamento de ciência de alto
risco e alta recompensa. Pesquisadores e especialistas em política científica receberam
bem a atualização, mas alertam que o plano ainda carece de detalhes e que o propósito
do novo órgão de financiamento não é claro.
A agência segue o modelo da Agência de Projetos de Pesquisa Avançada de Defesa dos
Estados Unidos (DARPA), que ajudou a desenvolver tecnologias pioneiras como a Internet
e o GPS.
O governo anunciou planos de lançar um equivalente no Reino Unido em 2020, mas não
especificou exatamente como a agência seria administrada ou o tipo de pesquisa que
apoiaria. Em 19 de fevereiro, ele divulgou mais detalhes, dizendo que o novo órgão - a ser
chamado de Agência Avançada de Pesquisa e Invenções (ARIA) - irá libertar os cientistas
dos freios e contrapesos do sistema de bolsas convencional para que a pesquisa possa ser
financiada de forma rápida e flexível .
Adicionar diversidade ao sistema de financiamento de pesquisa é uma coisa boa, diz
Kieron Flanagan, pesquisador de política de ciência e tecnologia da Universidade de
Manchester, no Reino Unido. Mas ele questiona quanto impacto a agência pode
realmente ter. “Sem dúvida, o ARIA fará coisas interessantes e empolgantes no nível do
projeto - apenas não é provável que seja transformador por si só”, diz ele.
Parecido com DARPA
O financiamento público da pesquisa no Reino Unido é atualmente supervisionado pelo
UK Research and Innovation (UKRI), uma organização guarda-chuva que inclui sete
conselhos de pesquisa específicos para disciplinas e uma agência de financiamento da
inovação chamada Innovate UK. Mas o governo do Reino Unido tem almejado uma chance
de criar sua própria versão da DARPA por vários anos, e a ideia apareceu no manifesto
eleitoral de 2019 do Partido Conservador.
Na sequência de um inquérito parlamentar, Membros do Parlamento (MPs) sugeriram
que a agência poderia desempenhar um papel importante no sistema de financiamento

da pesquisa, mas alertaram que a organização era uma “marca em busca de um
produto”. Eles pediram que se concentrasse em pesquisas que tivessem uma missão clara
de resolver um problema, como energia limpa.
No anúncio mais recente, o governo afirma que o ARIA será liderado por “pesquisadores
visionários” que “identificarão e apoiarão as áreas mais ambiciosas e de ponta de pesquisa
e tecnologia”. A agência testará diferentes mecanismos para distribuir financiamento,
como subsídios para programas, financiamento inicial e incentivos de prêmios.
Um pote inicial de £ 800 milhões (US $ 1,1 bilhão), anunciado no orçamento do Reino
Unido para 2020, financiará a ARIA em seus primeiros anos. O dinheiro é cerceado e não
sairá do principal orçamento científico do país, supervisionado pelo UKRI. Os ministros
dizem que isso tornará a agência mais tolerante com o fracasso do que os fluxos
convencionais de financiamento de pesquisa na Grã-Bretanha, ao iniciar ou interromper
facilmente o financiamento de projetos de acordo com seu sucesso.
Mas o financiamento equivale a apenas 1–2% do orçamento científico do país, levantando
questões sobre o quão transformador pode ser. “Esta não é uma quantia enorme de
dinheiro”, diz James Wilsdon, um pesquisador de política científica da Universidade de
Sheffield, no Reino Unido, acrescentando que a ARIA terá que ser seletiva no que
financia. Até o momento, não há informações sobre quais projetos científicos ou
disciplinas específicas podem ser apoiados.
Ruth McKernan, uma ex-líder da Innovate UK, diz que gostaria que o ARIA trabalhasse
como um fundo de capital de risco, no qual os investidores esperam que apenas algumas
das ideias financiadas tenham um bom desempenho e menos ainda com um retorno
significativo.
“Essa não é a mesma mentalidade que existe para Innovate UK ou UKRI”, diz ela. Como a
ARIA planeja alcançar isso ainda “precisa ser explicado”, ela acrescenta.
Perguntas não respondidas
Os pesquisadores também estão questionando se a nova agência fará diferença no
cenário de pesquisa em um nível prático.
Wilsdon contesta a ideia de que a ciência do Reino Unido está atualmente retida pela
burocracia. Passaram-se apenas quatro anos desde que o financiamento da pesquisa no
país sofreu uma mudança única em uma geração com a criação do UKRI. Grande parte da
justificativa para a criação desse megafinanciador era reduzir a burocracia no sistema de
financiamento. “Se fossem esses os problemas, por que não resolvemos isso quando
reformamos o sistema em 2017?” Wilsdon pergunta.

E ele acha que as verificações e equilíbrios dos sistemas existentes, como a revisão ética e
por pares para pedidos de doações, oferecem proteção contra corrupção e
nepotismo. “ARIA confere um enorme poder à liderança do novo corpo. Esses indivíduos
recebem carta branca para decidir sobre as áreas da ciência de alto risco e alta
recompensa nas quais devem ser investidos ”, diz ele.
Greg Clark, um MP e ex-ministro de negócios que presidiu o inquérito parlamentar sobre a
criação da nova agência de financiamento, reconhece que ainda há perguntas sem
resposta sobre o que a ARIA deve ser e seu propósito. “Não está claro se é uma nova
instituição que vai conduzir suas próprias pesquisas e atrair talentos científicos globais, ou
se é outra agência de financiamento para pesquisadores em organizações existentes”, diz
ele.
Para que a agência funcione da forma que foi proposta, a nova legislação terá de passar
pelo Parlamento. Especula-se que a agência ficará isenta das regras de liberdade de
informação e dos controles padrão sobre os gastos do governo. O Departamento de
Negócios, Energia e Estratégia Industrial do governo - que supervisiona o financiamento
da ciência - recusou um pedido de comentar sobre isso da equipe de notícias da Nature .
Wilsdon adverte que a criação da ARIA pode ser, pelo menos em parte, impulsionada pela
política. “Ele está vendendo a Grã-Bretanha pós-Brexit como um viveiro de criatividade”,
diz ele. “No final das contas-e-parafusos reais de como administrar e dirigir uma agência
de pesquisa, ainda estou convencido de que valerá a pena o esforço.”
FONTE:https://www.nature.com/articles/d41586-021-00515-z

A crise climática é uma emergência humanitária
Sem esforços drásticos para reduzir as emissões de gases de efeito estufa, os impactos
humanitários da mudança climática serão muito piores nas próximas décadas.
A mudança climática não é uma visão distante de um futuro conturbado. É uma
realidade de hoje.
O aquecimento global induzido pelo homem gerou quase o dobro dos desastres
naturais nos últimos 20 anos. Pelo menos 7.348 grandes desastres ocorreram entre 2000

e 2019, ceifando 1,23 milhão de vidas e afetando 4,2 bilhões de pessoas em todo o
mundo.
Em 2019, 34 milhões de pessoas em todo o mundo sofriam de insegurança alimentar
aguda devido aos extremos climáticos; os riscos relacionados ao clima provocaram cerca
de 24,9 milhões de deslocamentos em 140 países.
O desdobramento da emergência climática está adicionando uma camada adicional de
estresse para as organizações humanitárias que já estão mais vulneráveis do que nunca.
As mudanças climáticas afetam todos os cantos do mundo, mas os impactos são sentidos
de forma desigual.
Pessoas em países de baixa renda têm pelo menos quatro vezes mais probabilidade de
serem deslocadas por climas extremos do que pessoas em países ricos.
No ano passado, o Sudão foi inundado pelas piores enchentes que já experimentou em
décadas. Bak, de oitenta anos, foi um dos muitos refugiados do Sudão do Sul em Cartum
que foi gravemente afetado. Ele ficou preso na água por dias até que o ACNUR, a Agência
da ONU para os Refugiados, veio distribuir itens de socorro na área.
Bak disse: “A água continuou fluindo por sete dias até baixar. Não pude me mover porque
não queria deixar meus pertences. ” Seus pertences? Uma armação de cama enferrujada,
algumas panelas e pratos e um barracão feito de postes de madeira com pedaços de
pano.
Pessoas como Bak são as menos responsáveis pelas emissões globais de gases do efeito
estufa, mas sofrem o impacto das mudanças climáticas.
A escassez de água induzida pelo clima no Iêmen dá uma ideia de como pode ser o futuro
do Norte da África e de todo o Oriente Médio.
No Iêmen, anos de conflito já danificaram os sistemas de água e saneamento. A mudança
climática exacerba ainda mais o estresse hídrico, deixando cerca de 18 milhões de
pessoas sem acesso regular a água potável, o que alimenta a pobreza e a instabilidade.
De acordo com a ONU, se o abastecimento de água de uma área cair para menos de 1.700
m³ por pessoa por ano, a população enfrenta estresse hídrico . Em 2012, os iemenitas
tinham 140 m³ de água por pessoa por ano . Em 2015, esse número havia caído para 86
m³.
A escassez de água no Iêmen provocou um colapso na agricultura , uma economia em
queda e um enorme aumento da cólera e da malária, que agravou a crise de desnutrição
do país e as necessidades humanitárias.

Globalmente, os extremos climáticos e os perigos relacionados ao clima podem levar a
mais de 200 milhões de pessoas que precisam de assistência humanitária internacional
até 2050.
Desastres causados pelo clima se tornaram o principal fator de deslocamento interno
global na última década.
Em 2018, uma seca mortal no Afeganistão secou os leitos dos rios, secou as plantações e
deslocou mais afegãos do que o conflito do Taleban havia deslocado no ano, levando a
"necessidades humanitárias agudas".
“Quando a colheita falhou, vendi meus animais”, disse Mohammed Qadis, um fazendeiro
do distrito de Muqur, Badghis, que agora vive no local informal de Muslemabad. “Os
preços eram muito baixos, até um quinto do que seriam há um ano. Mas eu não podia
esperar para vender; 20 ovelhas já tinham morrido de fome porque eu não tinha forragem
nem água para elas. "
As temperaturas mais altas dobraram a probabilidade de seca no Chifre da África.
Na região do Chifre da África, sete das oito estações chuvosas desde 2015 produziram
muito pouca ou nenhuma chuva. Severas secas em 2017 e 2019 varreram repetidamente
as plantações e o gado, deixando 6,5 milhões de crianças lutando para sobreviver .
Estima-se que até 2040, uma em cada quatro crianças viverá em áreas de “extrema alta”
escassez de água.
As gerações que ainda não nasceram são as menos responsáveis pela emergência
climática, mas enfrentarão os efeitos crescentes da crise climática nos próximos anos.
Sem esforços ambiciosos de mitigação e adaptação ao clima, a assistência humanitária é e
será apenas um Band-Aid.
Em março de 2019, o ciclone Idai atingiu o Zimbábue, Malawi e Moçambique, devastando
milhões de pessoas que ficaram desamparadas sem alimentos ou serviços básicos. O
ciclone Kenneth chegou apenas seis semanas depois, varrendo o norte de Moçambique e
atingindo áreas onde nenhum ciclone tropical havia sido observado antes.
Os sobreviventes ainda estão lutando para reconstruir suas vidas.
Antes do Ciclone Idai, Amelia Elias, mãe de três filhos, tinha um negócio e estava
economizando para comprar uma casa própria. “A vida era boa antes do ciclone. A vida
aqui no assentamento é difícil porque não podemos trabalhar, não temos como viver ”.

No Sul da Ásia, a mudança climática pode colocar 62 milhões de pessoas abaixo da linha
de pobreza extrema até 2030.
Entre 2008 e 2018, mais de 80 por cento de todos os novos deslocamentos relacionados a
desastres ocorreram na região da Ásia-Pacífico. Isso ocorreu devido a mega desastres
como o tufão Haiyan, que atingiu as Filipinas em 2013 , e as enchentes de monções de
2017 que afetaram milhões de pessoas em Bangladesh, Índia, Nepal e Sri Lanka.
Em 2020, um terço de Bangladesh estava submerso, devido a uma temporada de monções
anormalmente forte, intensificada pelo aumento da temperatura da superfície do
mar. Felizmente, desta vez, a ação humanitária antecipatória (em que a ajuda é dada
antes de uma crise) foi capaz de ajudar as comunidades a se prepararem e se protegerem
com urgência.
A mudança climática é uma ameaça existencial para a humanidade.
Do Sudão ao Afeganistão e ao Bangladesh, os efeitos da mudança climática estão criando
mais necessidade de ajuda humanitária na forma de alimentos, abrigo e cuidados
médicos. Os impactos são comparados de forma desigual com as pessoas mais pobres e
com menos recursos para suportar choques e tensões climáticas.
A assistência humanitária pode ajudar a abordar os impactos de emergências relacionadas
ao clima, mas é necessário um grande aumento nos esforços globais para mitigar e se
adaptar às mudanças climáticas, reduzir o risco de desastres e conter o sofrimento.
Em um ambiente onde a mudança climática atua como um multiplicador de risco, não
apenas precisamos de mais ajuda humanitária, mas também de ajuda humanitária mais
inteligente.
Mais da metade de todas as crises humanitárias são algo previsíveis e 20 por cento são
muito previsíveis. No entanto, menos de 1 por cento do financiamento de apelos
humanitários é canalizado para ações antecipatórias .
Eventos extremos relacionados ao clima e ao clima são mais comuns e graves, mas a
maioria das respostas humanitárias continua a ser lançada somente depois que eventos
climáticos extremos já resultaram em danos críticos para as pessoas mais vulneráveis.
Precisamos evitar que eventos climáticos extremos se tornem desastres humanitários por
meio de uma redução e gestão mais eficaz do risco de desastres, incluindo aviso prévio,
ação antecipatória e ação antecipada.
Manter o aumento da temperatura global abaixo de 1,5 ° C é um imperativo
humanitário.

A mudança climática já está tendo grandes consequências humanitárias. A mitigação do
clima é a melhor forma de investimento na redução do risco de desastres. Esforços
políticos importantes e urgentes são essenciais para ajudar a evitar as consequências mais
desastrosas para as pessoas e o meio ambiente.
Ao mesmo tempo, a ação climática deve ser inclusiva. Os grupos mais vulneráveis e
marginalizados devem ser priorizados na adaptação, construção de resiliência, redução do
risco de desastres e preparação e resposta a emergências.
Todos os governos precisam aumentar suas ambições de mitigação do clima, ao mesmo
tempo que apoiam a adaptação climática para limitar as consequências humanitárias das
mudanças climáticas.
As agências humanitárias continuarão a se concentrar em salvar vidas, mas precisamos
nos unir às instituições de desenvolvimento e científicas para abordar melhor as causas
profundas da vulnerabilidade e conter o sofrimento resultante da crise climática.
FONTE:https://unocha.exposure.co/why-the-climate-crisis-is-a-humanitarian-emergency
FONTE:https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Human%20Cost%20of%20Disasters%202
000-2019%20Report%20-%20UN%20Office%20for%20Disaster%20Risk%20Reduction.pdf

O primeiro satélite caseiro do Brasil vai colocar um olho
extra na diminuição da floresta amazônica

O destino do programa de satélites do Brasil - e a capacidade do país de monitorar o
desaparecimento da floresta amazônica - será decidido em 17 minutos e 30 segundos no
domingo. Esse é o tempo para o lançamento do Amazônia-1, o primeiro satélite
totalmente desenvolvido pelo país. Se a missão der certo, o Brasil se juntará a cerca de 20
países que administraram toda a cadeia de design, produção e operação de um satélite. O
Amazônia-1 dará aos pesquisadores atualizações mais frequentes sobre o desmatamento
e a atividade agrícola na maior floresta tropical do mundo. Mas outros desafios o
aguardam, à medida que os cientistas brasileiros lidam com cortes crescentes no
financiamento de pesquisas e uma divisão política no programa espacial do país.
O satélite representa “um marco para o Brasil”, diz Adenilson Silva, engenheiro do
Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) do Brasil que lidera a missão e
supervisionará o lançamento no centro espacial indiano na ilha de Sriharikota. O
desenvolvimento do satélite, que começou em 2008, envolveu mais de uma dúzia de

empresas brasileiras e um investimento de 360 milhões de reais (US $ 60 milhões) - cerca
de um sexto do que custaria para importar equipamentos prontos para uso, diz
Silva. Amazônia-1 é o primeiro dos três satélites de monitoramento da Amazônia que o
INPE pretende construir com a mesma plataforma de manufatura.
O novo satélite é um cuboide metálico de 2,5 metros de comprimento e 640 kg. É
carregado com 6 quilômetros de cabos e três câmeras grande-angulares capazes de
detectar qualquer área de desmatamento maior que quatro campos de futebol. Um
lançamento planejado em 2018 foi adiado devido à falta de financiamento e atrasos no
fornecimento de componentes-chave por parte das empresas colaboradoras.
O Amazônia-1 também carrega o peso extra da desastrosa história do Brasil com o
lançamento de satélites. Em 2003, um satélite explodiu durante o lançamento da base
brasileira em Alcântara, matando 21 pessoas. A base não lançou um satélite desde
então; embora agora esteja operacional, não está equipado para satélites tão grandes
como o Amazônia-1. Na base indiana, Silva participou de uma tradicional cerimônia hindu,
quebrando um coco na frente do equipamento como uma bênção para uma viagem
segura antes de ser transportado para a plataforma de lançamento.
Se sobreviver ao lançamento, o novo satélite orbitará 752 quilômetros acima da Terra
para monitorar uma floresta tropical que está passando por um corte recorde e
queimadas, principalmente para agricultura e pecuária. O INPE informa que 20% das áreas
oficialmente designadas como protegidas já estão destruídas.
No momento, o programa de monitoramento da Amazônia do Brasil depende de
sobrevôos do satélite americano Landsat, que fornece dados de imagens de alta definição
a cada 16 dias. Alertas mais oportunos sobre o desmatamento vêm de dois satélites codesenvolvidos pelo Brasil e pela China, o CBERS-4 e o CBERS-4A, que juntos fornecem
imagens a cada 3 a 4 dias.
As câmeras do Amazônia-1, que cobrem uma área de 850 quilômetros com resolução de
65 metros, não serão mais nítidas do que as dos satélites existentes. Mas a nova adição à
frota de satélites diminuiria o intervalo entre os sobrevôos para gerar novas imagens a
cada um ou dois dias. Essa frequência aumenta as chances de obter fotos nítidas sem
cobertura de nuvens - um problema comum na floresta tropical - e dá às autoridades
alertas mais rápidos sobre o desmatamento.
“Um dia pode fazer toda a diferença”, diz Cláudio Almeida, que coordena o programa de
monitoramento da Amazônia do INPE e supervisiona seus relatórios oficiais de
desmatamento. Com o monitoramento quase em tempo real, “as equipes de fiscalização
podem ir ao lugar certo na hora certa”, diz ele.
O uso de equipamentos caseiros dá ao Brasil a autonomia tecnológica há muito almejada,
acrescenta Almeida. Ele se lembra de um “apagão de dados” em 2012, quando um
problema com o Landsat ameaçou deixar uma lacuna nos relatórios de desmatamento. O

INPE teve que comprar dados de satélite caros com qualidade de imagem inferior do
governo do Reino Unido.
Amazônia-1 e seus dois companheiros planejados serão uma ferramenta de pesquisa
poderosa, diz o especialista em modelagem ambiental Britaldo Soares Filho da
Universidade Federal de Minas Gerais, cuja equipe se baseia em dados de satélite para
modelar a propagação do fogo e suas consequências ambientais na Amazônia e biomas
vizinhos.
Mas Filho teme que um governo sem apoio limite a capacidade do INPE de processar os
enormes volumes de dados que a Amazônia-1 produzirá. “Não basta investir em
tecnologia sem investir em pesquisa e em pessoas”, afirma. O orçamento e a equipe do
INPE foram cortados repetidamente desde 2019, quando o presidente Jair Bolsonaro
declarou falsos os dados alarmantes da agência sobre o desmatamento e demitiu seu
diretor , o físico Ricardo Galvão.
A proposta de orçamento do governo para 2021 inclui um corte de 15% para o INPE, que
já levou ao cancelamento de 100 bolsas, que sustentam quase um quarto do quadro
técnico da agência. O lançamento do Amazônia-1 foi quase adiado depois que sete
pesquisadores do projeto perderam suas bolsas. Eles foram reintegrados até março com
recursos da Agência Espacial Brasileira para viabilizar o lançamento.
Mesmo com o novo satélite, a capacidade de sensoriamento remoto do Brasil está longe
de ser ideal, diz Galvão. O país precisaria de “pelo menos 30 outros satélites como o
Amazônia-1 para atender às suas necessidades”, diz ele. E ele está cético de que o atual
governo agirá com base em novas evidências de desmatamento. “Tenho certeza de que os
cientistas do INPE vão fornecer os dados sem ceder a nenhuma pressão, mas tenho
dúvidas de que o atual governo vai valorizar esses dados”, diz.
O governo brasileiro tem enviado sinais confusos sobre seu interesse em programas de
sensoriamento remoto. Em junho de 2020, os militares do Ministério da Defesa do Brasil
alocaram 145 milhões de reais para a compra de um sistema de imagens de satélite não
divulgado para monitoramento da Amazônia, tanto para uso civil quanto militar. Essa
estratégia paralela ameaça os esforços do INPE para criar e lançar seus próprios satélites,
diz Galvão. “O governo deve valorizar nossa própria tecnologia.”
FONTE:https://www.sciencemag.org/news/2021/02/brazil-s-first-homemade-satellite-will-put-extra-eye-dwindling-amazonforests?utm_source=Nature+Briefing&utm_campaign=0e95e46bd1-briefing-dy20210301&utm_medium=email&utm_term=0_c9dfd39373-0e95e46bd1-46140994

Como a seca induzida pelas mudanças climáticas está
desestabilizando a paz global

Há cada vez mais evidências de que a mudança climática está criando as condições para a
instabilidade e a pobreza, dois contribuintes significativos para a eclosão da guerra civil e
da violência
De cabeça quente: como a seca induzida pelas mudanças climáticas está
desestabilizando a paz global
“Há evidências crescentes de que as mudanças climáticas estão criando as condições para
a instabilidade e a pobreza, dois contribuintes significativos para a eclosão da guerra civil
e da violência”, escreve Ruth Lyons, autora contribuinte.
Em março de 2017, o secretário de Defesa dos EUA, James Mattis, rompeu com a
presidência e se referiu às mudanças climáticas como uma ameaça à segurança
nacional. Para muitos, isso pode parecer uma escolha estranha de frase, pois quando
pensamos em mudança climática, tendemos a imaginar o aumento do nível do mar e
condições meteorológicas extremas, em vez de uma ameaça crescente de conflito. No
entanto, há evidências crescentes de que as mudanças climáticas estão criando as
condições para a instabilidade e a pobreza, dois contribuintes significativos para a eclosão
da guerra civil e da violência no sul global. Um dos maiores impulsionadores desse
aumento da ameaça é a seca, que foi apontada pelo Pew Research Center como a maior
preocupação com as mudanças climáticas em todas as regiões globais. De acordo com o
Banco Mundial, isso ocorre porque quase 40% da população mundial depende da
agricultura para sua renda e a agricultura é responsável por 70% do uso da água, o que
significa que na presença de seca severa não há apenas um aumento da insegurança
econômica, mas também altos níveis de escassez de recursos. Na verdade, foi apenas em
março deste ano que uma seca e uma fome induzida por conflitos colocaram quase 16
milhões de pessoas à beira da fome na África Oriental.
A ligação entre seca, pobreza e violência pode ser vista de forma mais evidente no Iêmen,
um país dependente da agricultura, que responde por 17% de seu PIB total. O Iêmen é um
dos países com maior escassez de água no mundo. Para colocar em perspectiva, de acordo
com a ONU, uma região sofre de estresse hídrico se tiver menos de 1.700 metros cúbicos
de água doce renovável por ano por pessoa, em 2012 o Iêmen tinha 140 metros cúbicos e,
pior, em 2015, o Iêmen tinha apenas 86 metros cúbicos. Isso significou um colapso
absoluto da agricultura e deixou milhões de pessoas em uma necessidade desesperada de
comida e água. Desde o início da guerra civil em 2015, a água se tornou uma arma, com
forças do governo e rebeldes Houthi bloqueando ou destruindo a ajuda hídrica na
tentativa de matar de fome e desmoralizar o inimigo.
Em primeiro lugar, a Al Qaeda vem ganhando popularidade no sul do país, fornecendo
água e construindo poços nas comunidades locais; isso levou a um aumento no número
de membros, já que muitos rapazes se juntaram ao grupo para receber água para suas
famílias. O fortalecimento da Al Qaeda no Iêmen está alimentando ainda mais o conflito e
fornecendo um modelo para redes terroristas em toda a região, que usam uma
combinação de instabilidade política e provisão para as necessidades dos habitantes locais
para obter uma base sólida em um país. Em segundo lugar, um estudo realizado por
pesquisadores da Universidade Sanna'a afirmou que 70-80% de todos os conflitos rurais

no Iêmen estão relacionados a disputas por água, matando até 4.000 pessoas a cada
ano. Essas guerras de água em pequena escala forneceram um pano de fundo de tensões
locais e regionais que permitiram que a violência florescessse no início da guerra civil. Em
terceiro lugar, o deslocamento interno em massa significa que as populações rurais que
perderam seus rebanhos devido à seca estão se mudando para os centros mais urbanos
do país, causando tensões cada vez maiores sobre os recursos. Além disso, muitas facções
e tribos rivais agora coabitam na mesma área, o que levou a uma replicação dos ciclos de
violência que acontecem em todo o Iêmen. Esses fatores combinados mostram como a
seca induzida pelas mudanças climáticas pode não apenas agir como o que o Pentágono
se refere como um 'multiplicador de ameaças', mas também criar as condições e as
tensões que levam a conflitos violentos. Muitas facções e tribos rivais estão agora
coabitando na mesma área, o que levou a uma replicação dos ciclos de violência que
acontecem em todo o Iêmen. Esses fatores combinados mostram como a seca induzida
pelas mudanças climáticas pode não apenas agir como o que o Pentágono se refere como
um 'multiplicador de ameaças', mas também criar as condições e as tensões que levam a
conflitos violentos. Muitas facções e tribos rivais estão agora coabitando na mesma área,
o que levou a uma replicação dos ciclos de violência que acontecem em todo o
Iêmen. Esses fatores combinados mostram como a seca induzida pelas mudanças
climáticas pode não apenas agir como o que o Pentágono se refere como um
'multiplicador de ameaças', mas também criar as condições e as tensões que levam a
conflitos violentos.
De acordo com um relatório da ONU, nos cinco anos anteriores ao conflito, a seca deixou
mais de 80% do gado da Síria morto e fez com que 75% de suas fazendas quebrassem,
levando a um êxodo em massa da população do campo para o urbano .
Outro caso a ser examinado ao avaliar o impacto da seca induzida pelas mudanças
climáticas no conflito é a Síria, que experimentou a pior seca em 900 anos na década que
antecedeu a eclosão da guerra civil em 2011. De acordo com um relatório da ONU, em
Nos cinco anos anteriores ao conflito, a seca deixou mais de 80% do rebanho da Síria
morto e fez com que 75% de suas fazendas quebrassem, levando a um êxodo em massa
da população do campo para o urbano. Este deslocamento de mais de um milhão de
pessoas levou ao aumento da escassez de recursos e da pobreza nas cidades da Síria, o
que contribuiu fortemente para os protestos que começaram em 2011, levando a um dos
conflitos mais mortais que a região já viu. É importante notar que havia muitas tensões
pré-existentes e sentimentos anti-regime que culminaram na guerra civil. Contudo, isso
não refuta a evidência de que uma seca severa exacerbou e ajudou a criar as condições de
conflito; Isso fica claro no fato de que os problemas econômicos foram citados como uma
das principais queixas que levaram aos apelos para a remoção do regime na Síria, já que o
governo se recusou a ajudar a fornecer alimentos e água suficientes para os centros
urbanos que transbordam.
Os casos do Iêmen e da Síria fornecem uma visão surpreendente do impacto que a seca
induzida pelas mudanças climáticas pode ter sobre a paz global. Em países em
desenvolvimento que têm um histórico de tensões étnicas, um artigo nos Proceedings of

the National Academy of SciencesO jornal descobriu que um quarto dos conflitos violentos
coincidiu com um grande evento climático, como uma seca. À medida que mais e mais
eventos climáticos extremos ocorrem, é provável que aumente. Mas mesmo no mundo
em desenvolvimento não há como escapar das consequências das mudanças climáticas. À
medida que mais e mais partes do mundo se tornam inóspitas para os humanos, milhões
de refugiados do clima precisarão encontrar abrigo e segurança em outras zonas menos
afetadas, como o Reino Unido, os EUA e a UE. À medida que a densidade populacional
aumenta, também aumenta a escassez de recursos, levando a mais tensões e mais
instabilidade global.
Somos um mundo que funciona sobre a água; por nossa comida, nossas bebidas, nossa
indústria, nossas roupas; há poucas coisas que você possa descobrir que não tenham
exigido o uso de água em algum estágio de sua produção. Portanto, à medida que os
poços começam a secar, a precipitação diminui ou evapora no ar e as secas severas
continuam a devastar nossa infraestrutura e agricultura, nos encontraremos em um
mundo cada vez mais escasso em recursos. E, como foi mostrado repetidas vezes, se há
algo pelo qual vale a pena lutar, é exatamente o que precisamos para viver.
FONTE:https://www.visionofhumanity.org/climate-change-induced-drought-destabilising-global-peace/

Avaliando a equidade social em desastres
Os impactos de perigos naturais e recursos alocados para redução de risco e recuperação
de desastres são frequentemente distribuídos de forma desigual. Novas pesquisas estão
desenvolvendo e aplicando métodos para medir essas desigualdades.
Por Eric Tate e Christopher Emrich
Desastres decorrentes de perigos como inundações, incêndios florestais e doenças muitas
vezes chamam a atenção por causa de suas condições extremas e fortes impactos
sociais. Embora a natureza dos danos possa variar, os grandes desastres são semelhantes,
pois as populações socialmente vulneráveis costumam sofrer as piores repercussões . Por
exemplo, vimos isso após os furacões Katrina e Harvey, cada um dos quais gerando danos
físicos generalizados e impactos desproporcionais a sobreviventes de baixa renda e
minorias.
Os pesquisadores da vulnerabilidade social buscam compreender os impedimentos e
capacidades das pessoas e comunidades para se preparar, responder e se recuperar de
desastres naturais extremos. Uma ferramenta importante neste trabalho é a modelagem
de vulnerabilidade social, cujo uso está se expandindo em grande parte devido
à crescente conscientização sobre as implicações dos desastres na equidade social .

Essa modelagem aplica o conhecimento obtido a partir de estudos de caso de desastres
que descrevem como a marginalização crônica se traduz em resultados adversos
desproporcionais para identificar os grupos populacionais mais vulneráveis. Essas
populações geralmente incluem aqueles que vivem na pobreza, os muito velhos e jovens,
grupos étnicos e raciais minorizados, locatários e imigrantes recentes [ Academias
Nacionais de Ciências, Engenharia e Medicina , 2019]. Os modeladores de vulnerabilidade
social selecionam variáveis demográficas que representam esses grupos e as combinam
para construir indicadores e índices espaciais que permitem comparações de
vulnerabilidade social entre lugares.
Mapeamento da vulnerabilidade social
Muitos índices atuais nos Estados Unidos e no exterior são ramificações diretas ou
conceituais do SoVI, que foi amplamente replicado [por exemplo, de Loyola Hummell et
al. , 2016]. Os Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) dos Estados Unidos
também desenvolveram um índice de vulnerabilidade social comumente usado para
ajudar as autoridades locais a identificar as comunidades que podem precisar de apoio
antes, durante e depois dos desastres.
Os primeiros esforços de modelagem e mapeamento, começando por volta de meados da
década de 2000, concentraram-se amplamente na descrição de distribuições espaciais de
vulnerabilidade social em escalas geográficas variáveis. Com o tempo, pesquisas nessa
área passaram a enfatizar as comparações espaciais entre vulnerabilidade social e riscos
físicos [ Wood et al. , 2010], modelando a dinâmica populacional após desastres [ Myers et
al. , 2008], e quantificar a robustez das medidas de vulnerabilidade social [ Tate , 2012].
Trabalhos mais recentes estão começando a dissolver as barreiras entre a vulnerabilidade
social e os estudos sobre justiça ambiental [ Chakraborty et al. , 2019], que
tradicionalmente se concentra nas causas básicas da exposição a perigos de
poluição. Outra nova direção de pesquisa proeminente envolve um interrogatório mais
profundo dos impulsionadores da vulnerabilidade social em contextos de perigo
específicos e fases de desastre (por exemplo, antes, durante, depois). Esse trabalho
revelou que as interações entre os condutores são importantes, mas os estudos de caso
existentes são inadequados para orientar o desenvolvimento de novos indicadores [ Rufat
et al. , 2015].
Os avanços nas análises geoestatísticas permitiram aos pesquisadores caracterizar as
interações com mais precisão entre a vulnerabilidade social e os resultados de perigo. A
Figura 1b mostra a vulnerabilidade social e as perdas de risco per capita anualizadas para
os condados dos EUA de 2010 a 2019, facilitando a visualização da coincidência espacial
de suscetibilidades pré-evento e impactos de risco. Locais com alta classificação em ambas
as dimensões podem ser locais prioritários para intervenções de gestão. Além disso, essa
análise fornece comparações valiosas entre os locais, bem como informações resumindo
as condições estaduais e regionais.

Nosso trabalho atual enfoca a vulnerabilidade social a enchentes usando modelagem e
mapeamento geoestatístico. As direções da pesquisa são duplas. O primeiro é desenvolver
indicadores específicos de risco de vulnerabilidade social para auxiliar no planejamento de
mitigação [ Tate et al. , 2021]. Como os perigos naturais diferem em suas características
inatas (por exemplo, taxa de início, extensão espacial), processos causais (por exemplo,
urbanização, meteorologia) e respostas programáticas do governo, as manifestações de
vulnerabilidade social variam entre os perigos.
A segunda é avaliar o grau em que as populações socialmente vulneráveis se beneficiam
dos principais programas de recuperação de desastres [ Emrich et al. , 2020], como
o programa de Assistência Individual da Federal Emergency Management Agency
(FEMA) e o programa Community Development Block Grant (CDBG) do Departamento de
Habitação e Desenvolvimento Urbano dos EUA para Recuperação de Desastres . Ambas
as direções de pesquisa postulam indicadores de vulnerabilidade social como medidas
potenciais de equidade social.
Vulnerabilidade social como medida de equidade
Dado seu foco na marginalização social e barreiras econômicas, os indicadores de
vulnerabilidade social estão atraindo um interesse científico crescente como medidas de
desigualdade resultante de desastres. De fato, vulnerabilidade social e iniquidade são
conceitos relacionados. A pesquisa de vulnerabilidade social explora as suscetibilidades e
capacidades diferenciais das populações afetadas por desastres, enquanto as análises de
equidade social tendem a se concentrar nas disparidades populacionais na alocação de
recursos para mitigação de perigos e recuperação de desastres. As intervenções com foco
na equidade enfatizam o acesso total e igualitário aos recursos para todas as pessoas com
necessidades de desastres não atendidas.
No entanto, estudos mais recentes sobre a desigualdade em programas de desastres
documentaram disparidades preocupantes de renda, raça e casa própria entre aqueles
que participam de programas de aquisição de inundações , são elegíveis para
empréstimos pós-desastre e recebem assistência de recuperação de curto prazo [ Drakes
et al. , 2021], e têm acesso a serviços de saúde mental . Por exemplo, uma análise recente
de aquisições de inundações federais descobriu que o privilégio racial é infundido em
vários estágios do programa e escalas geográficas, resultando em recursos que beneficiam
desproporcionalmente condados e bairros mais brancos e mais urbanos [ Elliott et al. ,
2020].
Os investimentos na redução do risco de desastres são amplamente priorizados com base
na modelagem de perigo, impactos históricos e risco econômico. A equidade social, por
sua vez, tem sido muito menos integrada às considerações dos órgãos públicos para a
gestão de desastres e perigos. Mas essa situação pode estar começando a
mudar. Seguindo o ditado “o que é medido é gerenciado”, as métricas de equidade social
estão cada vez mais sendo inseridas na gestão de desastres.

Em nível nacional, a FEMA desenvolveu opções para aumentar a acessibilidade do seguro
contra inundações [Federal Emergency Management Agency, 2018]. Na escala
subnacional, Porto Rico integrou a vulnerabilidade social em seu Plano de Ação de
Mitigação CDBG, expandindo suas considerações de risco além de apenas fatores
econômicos. Em nível local, o condado de Harris, Texas, começou a usar indicadores de
vulnerabilidade social junto com as medidas tradicionais de risco de enchentes para
introduzir equidade na priorização de projetos de mitigação de enchentes [ Distrito de
controle de enchentes do condado de Harris , 2019].
Infelizmente, muitas medidas existentes de equidade em caso de desastre são
insuficientes. Eles podem ser unidimensionais, usando indicadores únicos, como renda em
locais onde processos de vulnerabilidade subjacentes sugerem que uma medida
multidimensional, como a pobreza racializada (Figura 2), seria mais válida. E os critérios
presumidos como objetivos e neutros para determinar a alocação de recursos, como
perdas econômicas e relações de custo-benefício, priorizam o valor do ativo sobre a
equidade social. Por exemplo, após as enchentes de 2008 em Cedar Rapids, Iowa, os
critérios de custo-benefício apoiaram novas proteções contra enchentes para o distrito
comercial central da cidade no lado leste do Rio Cedar, mas não para populações
vulneráveis e moradias de mão de obra no lado oeste.
Além disso, muitas medidas de equidade são a-patiais ou a-históricas, embora as raízes da
marginalização possam estar em processos sistêmicos e espacialmente explícitos que se
originaram há muito tempo, como redlining e renovação urbana. Portanto, mais pesquisas
são necessárias para compreender quais medidas são mais adequadas para quais análises
de equidade social.
Desafios para a análise de patrimônio líquido de desastres
Entre os estudos que quantificam, mapeiam e analisam a vulnerabilidade social aos
desastres naturais, os modeladores têm enfrentado desafios de medição recorrentes,
muitos dos quais também se aplicam na medição da equidade em desastres (Tabela 1). O
primeiro é estabelecer claramente o propósito de uma análise de equidade, definindo
características como o usuário final e o uso pretendido, o tipo de perigo e o estágio do
desastre (isto é, mitigação, resposta ou recuperação). Análises usando indicadores
generalizados como o Índice de Vulnerabilidade Social do CDC podem ser apropriadas
para identificar amplas áreas de preocupação, enquanto análises mais detalhadas são
ideais para decisões de alto risco sobre alocações orçamentárias e priorização de projetos.

Selecionar os modos relevantes de equidade para análise é crucial. O principal interesse é
quantificar as disparidades na distribuição dos impactos dos perigos ou disparidades de
procedimentos no acesso a recursos? O foco está em populações individuais ou em
combinações de características populacionais? Como as iniquidades sociais geralmente
atingem as famílias de baixa renda, os analistas devem considerar a avaliação das perdas
econômicas em termos absolutos e proporcionais.
A criação de medidas válidas de equidade requer não apenas perícia estatística, mas
também uma compreensão fundamental dos processos subjacentes de marginalização
social. Isso facilita a seleção de indicadores proxy ideais e suas escalas geográficas. No
entanto, considerações práticas como disponibilidade e custo dos dados podem levar à
seleção de indicadores que divergem das bases conceituais. Por exemplo, para assistência
a desastres recebida por famílias, idealmente deve ser realizada uma análise de equidade
em escala familiar. Infelizmente, os dados que descrevem algumas dimensões da
desigualdade, como raça, raramente são coletados por agências de desastres,
necessitando de análise usando dados do censo em escalas geográficas maiores.
O último grande desafio é desenvolver medidas estatisticamente robustas e melhores
práticas para avaliar a equidade em caso de desastres que fortaleçam a base para
intervenções políticas. Isso pode exigir a expansão das abordagens atuais para incluir
análises de sensibilidade para avaliar como as escolhas de parâmetros (por exemplo,
variáveis de entrada, escala geográfica) na construção de indicadores de vulnerabilidade
social afetam a estabilidade estatística das medidas resultantes, e como essas medidas se
correlacionam com os impactos de desastres observados, como deslocamento ,
elegibilidade para assistência e tempo de recuperação.
Os riscos para melhorar nossa compreensão das relações entre perigos, vulnerabilidade e
igualdade social são altos, já que desastres climáticos de enchentes, secas, ciclones
tropicais e incêndios florestais têm aumentado sua frequência e destruição. Por definição,
as soluções sustentáveis que capacitam as comunidades a resistir, se recuperar e se
adaptar a essas ameaças devem ser não apenas economicamente viáveis e

ambientalmente corretas, mas também socialmente justas. Medidas bem projetadas de
igualdade em caso de desastre são uma ferramenta importante para quantificar as
disparidades em caso de desastre, que é o primeiro passo para desmantelá-las.
FONTE:https://eos.org/science-updates/assessing-social-equity-in-disasters

Construindo resiliência na América rural
As pessoas nas comunidades rurais são frequentemente atingidas de forma
desproporcional por desastres naturais, em grande parte por causa de políticas de
redução de risco injustas e inflexíveis. Mas existem maneiras de mudar isso.
Por Alessandra Jerolleman
Nos Estados Unidos, 2020 será lembrado não apenas por uma pandemia global, mas
também por uma série de desastres consecutivos e recordes que afetaram grande parte
do país, incluindo muitas comunidades rurais. Por mais tentador que seja considerar as
graves perdas e impactos desses eventos isoladamente - os desafios de um ano que não
será esquecido em breve - a tendência de aumento das perdas por desastres naturais
é visível há muitos anos . De 2015 a 2020, de acordo com a NOAA, os Estados Unidos
foram atingidos anualmente por pelo menos 10 desastres relacionados ao clima e tempo,
cada um deles causando mais de US $ 1 bilhão em danos [ Smith , 2020].
Ainda mais preocupante do que essa tendência geral de aumento das perdas por
desastres são os resultados injustos que se seguem aos desastres, como o deslocamento
de locatários, impactos díspares sobre pessoas de cor, níveis mais baixos de
assistência para comunidades tribais e a exacerbação da insegurança alimentar entre
aqueles que já estavam vulneráveis. Essas desigualdades foram flagrantemente óbvias e
claramente documentadas, por exemplo, em 2017 em Porto Rico após o furacão Maria e
na Califórnia, na esteira de incêndios florestais destrutivos , quando os impactos foram
muito piores para os pobres. Efeitos negativos semelhantes da pandemia COVID-19, tanto
no bem-estar físico quanto econômico, afetaram de forma retumbante pessoas de cor,
nações tribais e comunidades rurais com taxas desproporcionalmente altas.
Historicamente, os esforços de recuperação após desastres como inundações ou
incêndios perpetuam a injustiça , impondo maiores ônus a algumas famílias do que a
outras e aumentando a vulnerabilidade daqueles que já estavam em maior risco, como
indocumentados, locatários e aqueles que vivem abaixo da linha da pobreza. As
evidências das injustiças sistêmicas e tendências históricas que moldaram os cenários de
risco nos Estados Unidos podem ser vistas claramente em muitas comunidades rurais,

onde economias em retração, crises de saúde pública e práticas corporativas extrativas
reduziram a capacidade dos governos locais de fornecer até mesmo serviços básicos ,
muito menos se preparar ou responder a desastres [ Jerolleman , 2020].
Duas visões de resiliência rural
Tanto a mídia quanto os pesquisadores têm prestado muita atenção aos desafios de
adaptação às mudanças climáticas enfrentados pelas comunidades urbanas , mas muito
menos foi escrito ou estudado sobre as comunidades rurais e seus desafios únicos e, em
alguns casos, vantagens. Uma razão para essa falta de cobertura pode ser a falta geral de
visibilidade das áreas rurais, com muitos residentes urbanos e suburbanos tendo pouca
consciência das comunidades rurais, mesmo quando estão nas proximidades. No entanto,
a partir do censo de 2010 , cerca de 19% da população dos EUA, ou cerca de 60 milhões
de pessoas, ainda vivia em áreas consideradas rurais, um grupo bastante grande para
ignorar.
Muitos bons recursos estão disponíveis para apoiar os esforços para aumentar a
resiliência rural e reduzir a desigualdade após desastres. Entre eles estão os seguintes:









O localizador de fundos de inundação da American Flood Coalition
O kit de ferramentas da Associação Nacional para o Avanço das Pessoas de Cor
“ No Olho da Tempestade: Um Guia do Povo para Transformar a Crise e Promover
a Equidade no Continuo de Desastres ”
Guia da Federal Emergency Management Agency (FEMA) " Envolvendo
Organizações Comunitárias e Baseadas na Fé "
“ Guia para expandir a mitigação: Fazendo a conexão com o patrimônio ” da FEMA
“ Construindo Culturas de Preparação ” da FEMA
As recomendações do Center for American Progress em “ The Path to Rural
Resilience in America ”
A resiliência Visão Rural e Toolkit

A limitada pesquisa em ciências sociais sobre vulnerabilidade a desastres que se
concentrou especificamente em áreas rurais apresentou duas perspectivas muito
diferentes e conflitantes sobre a resiliência dessas comunidades [ Jerolleman , 2020]. No
primeiro, as comunidades rurais são frequentemente retratadas como estando
particularmente em risco e menos capazes de agir para reduzir sua vulnerabilidade, se
adaptar às mudanças climáticas e se recuperar de desastres. Essa perspectiva decorre de
indicações claras de que os recursos são muito escassos no nível local e que décadas de
sem investimento deixaram muitas comunidades sem fornecer serviços básicos de
segurança pública [ Doherty, 2004]. Essa escassez contrasta com as áreas urbanas, que
geralmente têm mais funcionários, maior capacidade de acessar fundos para dias
chuvosos e orçamentos que normalmente são maiores em uma base per capita e mais
capazes de atender às demandas de infraestrutura devido à economia de escala.

Muitas vezes, as comunidades rurais também carecem de códigos de zoneamento ou de
construção e lutam para fazer cumprir os códigos em vigor, perdendo oportunidades de
reduzir o risco de desastres. Um relatório divulgado recentemente pela Federal
Emergency Management Agency descobriu que as jurisdições com códigos de construção
modernos poderiam evitar coletivamente pelo menos US $ 32 bilhões em perdas em um
período de 20 anos, enquanto as comunidades sem códigos modernos experimentariam
perdas maiores [ Federal Emergency Management Agency, 2020]. Da mesma forma,
comunidades menores com menos experiência em navegar por processos federais de
assistência a desastres muitas vezes lutam para entender as particularidades dos
regulamentos, incluindo quando e como apelar das decisões da agência e buscar fundos
adicionais. Além disso, muitas vezes enfrentam desafios para cumprir os requisitos
administrativos para solicitar e receber assistência devido ao uso de sistemas de
contabilidade e manutenção de registros menos sofisticados, bem como para pagar os
custos incorridos enquanto aguardam reembolsos [ Jerolleman , 2020].
A segunda perspectiva é que as comunidades rurais exibem maiores níveis de
autossuficiência e são inerentemente mais adaptáveis por causa do forte capital social,
um senso coerente de identidade e relacionamentos de longa data baseados na
reciprocidade entre os membros da comunidade [ LaLone , 2012]. Essa perspectiva reflete
as percepções sobre os pontos fortes inerentes às comunidades unidas com uma longa
história de adaptação às mudanças ambientais. Mas não leva em conta as lutas que estão
sendo sentidas de forma aguda em grande parte da América rural ou os resultados
díspares vistos entre essas comunidades. Embora algumas comunidades rurais continuem
a prosperar, outras enfrentam perdas massivas de população e empregos.
Um estudo de resiliência rural identificou variações regionais em resiliência e especulou
sobre uma correlação entre resiliência e extensões de disparidade econômica ao longo de
linhas raciais [ Cutter et al. , 2016]. Em outras palavras, embora algumas comunidades
rurais exibam forte capital social e laços que promovem a resiliência, longas histórias de
iniquidade inibem a resiliência em outras, especialmente no sul. A pesquisa também
indicou que as comunidades rurais geograficamente mais próximas das capitais estaduais
ou centros urbanos são mais prontamente capazes de obter vantagens por meio de
parcerias regionais e acessar recursos para gestão de emergências [ Jerolleman , 2020].
Adaptação rural de olho na equidade
Os dois retratos acima capturam elementos das experiências e realidades da América rural
e ambos apontam para as circunstâncias únicas que essas comunidades enfrentam. As
estratégias nacionais e estaduais para reduzir o risco de desastres naturais, incluindo
ferramentas e recursos fornecidos às comunidades rurais, bem como preparação para
desastres e esforços de recuperação, devem levar em conta essas características e
desafios únicos. Essa contabilidade deve considerar as limitações de recursos locais, ao
mesmo tempo que identifica maneiras de aproveitar os pontos fortes das comunidades
rurais. O não cumprimento dessas etapas pode resultar na continuação de políticas que

não atendem às necessidades, mas, em vez disso, perpetuam ainda mais as desigualdades
nas comunidades rurais, provavelmente resultando em uma adaptação bem-sucedida
para algumas, mas não para outras.
As abordagens que podem ajudar a aumentar a resiliência das comunidades rurais
incluem o seguinte:










Construir redes de pares entre as comunidades para facilitar o compartilhamento
de recursos e informações, como estratégias bem-sucedidas para programas e
políticas de navegação que não são bem elaborados para atender às necessidades
locais. Os pares podem compartilhar informações sobre processos de apelação
bem-sucedidos ou sobre isenções concedidas por agências em outros eventos, por
exemplo. Esse diálogo pode ampliar a base de conhecimento e as ferramentas
disponíveis e relevantes para o planejamento de comunidades rurais ou para lidar
com desastres.
Criar estratégias que se baseiem no capital social existente para projetar esforços
de preparação e recuperação. Por exemplo, esforços de redução de risco de
desastres que respondem por uma visão compartilhada da comunidade e
compromissos compartilhados para reter conexões valorizadas pela comunidade,
bem como esforços que usam ferramentas como contar histórias, foram muito
bem-sucedidos [ Freitag et al. , 2020].
Modificar os processos de recuperação de desastres para levar em conta as
diferenças entre as comunidades, como os diferentes níveis de acesso ao crédito
entre os municípios.
Revisitando e revisando metodologias de avaliação de custo-benefício que
privilegiam os esforços de redução de risco em áreas mais populosas com
infraestrutura de maior valor.
Modificação das estratégias de reembolso de subsídios federais e requisitos de
compartilhamento de custos para mitigação de perigos e esforços de recuperação
de desastres que atualmente sobrecarregam as comunidades rurais.

Além dessas recomendações, os formuladores de políticas, especialistas em adaptação
climática e gerentes de emergência também devem aplicar intencionalmente uma lente
de equidade e justiça para lidar com as injustiças sistêmicas. Esse processo requer o
rastreamento de resultados injustos resultantes de políticas e programas existentes e
novos para desastres, para determinar quais estão falhando em atender às necessidades
básicas ou distribuindo recursos de maneira desigual.
Princípios adicionais vitais para promover a recuperação justa após desastres incluem o
seguinte [ Jerolleman , 2019]:


Todos os membros da comunidade devem ser capazes de exercer seu arbítrio em
prol de seu bem-estar pessoal. Este princípio não pode ser cumprido se alguém for
excluído dos benefícios das políticas públicas, como quando as políticas são







irrelevantes para os residentes rurais ou quando todas as opções fornecidas por
uma política não são compreendidas pelos destinatários e disponibilizadas de
forma oportuna e acessível.
Apenas a igualdade é inerentemente defensável, ao passo que qualquer
tratamento desigual de diferentes grupos deve ser justificado. Os processos
burocráticos que resultam em resultados drasticamente diferentes para residentes
rurais, locatários ou outros indivíduos ou comunidades afetados por desastres não
cumprem esse padrão.
A recuperação justa deve aproveitar a capacidade das comunidades de se
transformar e se adaptar e, ao mesmo tempo, respeitar as histórias locais de
resiliência. A redução holística do risco de desastres requer o reconhecimento e a
abordagem das desigualdades existentes na distribuição de risco e histórias de
desinvestimento nas áreas rurais.
O acesso a recursos e programas deve ser igual para todos. Essa igualdade implica
a plena participação de comunidades menores, em pé de igualdade com áreas
maiores e mais populosas, na tomada de decisões em nível estadual que
determina a alocação de recursos, planos de recuperação de desastres e futura
redução de riscos.

A crise do COVID-19 deve resultar em cortes drásticos nos orçamentos dos governos locais
e estaduais. Esses cortes só irão exacerbar os desafios já enfrentados por muitas
comunidades rurais com poucos recursos, ao mesmo tempo que os impactos de longo
prazo da pandemia e da crise econômica que a acompanha provavelmente aumentarão a
vulnerabilidade de seus residentes.
Considerando a tendência contínua de aumento das perdas por desastres e as maneiras
pelas quais essas perdas são suportadas de forma consistente e desproporcional por
populações vulneráveis, simplesmente não podemos continuar a ignorar as necessidades
das comunidades rurais e dos quase 20% da população americana que vive nelas. Temos a
oportunidade de repensar a adaptação ao clima e a preparação e recuperação para
desastres para que sejam mais inclusivos para todas as comunidades e para quebrar o
ciclo de impactos injustos após cada desastre.
FONTE:https://eos.org/opinions/building-resilience-in-rural-america

Calor perigoso, consequências desiguais
Como dois bairros no Arizona e na Flórida tornaram-se focos de calor nauseante.
Por Sofia Moutinho e Elisabeth Gawthrop

Mario Wilcox não partirá no verão sem um kit de emergência no porta-malas do carro: um
cooler com bolsa de gelo e cobertor. Ele aprendeu este salva-vidas improvisado de seu
tempo nas guerras do Iraque e Afeganistão; gelo e um pano úmido podem resfriar um
corpo superaquecido. Agora ele acha que é vital no calor cada vez mais intenso de Fort
Pierce, Flórida, e especialmente em sua vizinhança estressada pelo calor.
A mais de 2.000 milhas de distância em Phoenix, Arizona, Grace Salinas monitora a rua
fora de sua janela em um complexo habitacional público quando as temperaturas de
verão atingem os três dígitos. Líder da comunidade na área a sudoeste do centro da
cidade, Salinas estoca garrafas de água fria para qualquer pessoa que vê lutando com o
calor, uma situação que se torna mais comum a cada ano.
As doenças relacionadas ao calor estão aumentando no Arizona e na Flórida à medida que
o planeta esquenta e as temperaturas aumentam. Entre os estados mais quentes do país,
nenhum registrou um aumento mais acentuado nas temperaturas do verão no último
século do que esses dois. O Arizona já é considerado o estado mais quente dos Estados
Unidos e Phoenix a cidade mais quente, com mais de 140 dias durante 100 ℉ só no ano
passado. Na Flórida, a combinação de calor e umidade o torna um dos lugares mais
perigosos do país, de acordo com um estudo recente .
Comunidades pobres estão sofrendo com o calor doentio nesses estados, constatou uma
análise da Columbia Journalism Investigations (CJI) e do Center for Public Integrity. Dados
federais que capturam a maioria das visitas de emergência e hospitalizações no Arizona e
na Flórida revelam taxas mais altas de doenças relacionadas ao calor em áreas com
menos renda. Os dados, nunca antes divulgados no nível do código postal, também
mostram que as taxas mais altas de doenças relacionadas ao calor ocorrem em bairros
com histórico de segregação racial. Especialistas dizem que as políticas racistas do passado
criaram condições, nunca corrigidas, que tornam o calor mais perigoso para as pessoas
hoje.
Respostas diferentes
O inverno chegou ao Arizona e à Flórida, atraindo nortistas ávidos por escapar do
frio. Parece fácil esquecer as temperaturas escaldantes agora. Mas o aquecimento do
planeta continuará a tornar os verões mais quentes e mortais. E isso significa que o
problema requer atenção o ano todo.
“Você nunca decidiria não aquecer sua casa porque ela só é útil no inverno”,
disse Howard Frumkin , da Escola de Saúde Pública da Universidade de Washington, que
chefiou o programa climático do Centro para Controle e Prevenção de Doenças dos
Estados Unidos em meados dos anos 2000 . Da mesma forma, as melhores soluções para
o calor extremo - plantar mais árvores, criar sistemas de camaradagem - devem ser
implementadas de forma consistente para serem eficazes. Se "os esforços demoram
meses a fio", disse ele, "então você perde terreno".

A resposta ao problema nesses pontos críticos é tão díspar quanto a própria paisagem. Na
cidade deserta de Phoenix, grupos de base estão fazendo parceria com funcionários do
governo para proteger os residentes negros e latinos de baixa renda do sol escaldante,
mas soluções direcionadas e de longo prazo ainda estão por vir. Em contraste, na cidade
litorânea de Fort Pierce, as autoridades locais mal reconhecem a ameaça do calor e estão
fazendo pouco ou nada a respeito.
Adrienne Hollis , pesquisadora da Union of Concerned Scientists, estuda os efeitos da
mudança do clima na saúde de populações historicamente desfavorecidas. Ela observa
que as comunidades de cor costumam ser as mais atingidas pelo calor extremo. De acordo
com seus cálculos, os condados dos EUA onde afro-americanos ou latinos representam
pelo menos um quarto da população - a maioria no Sul - enfrentaram mais dias com
temperaturas acima de 100 ℉ em um período de três décadas: uma média de 18 e 13 dias
por ano, respectivamente, em comparação com cerca de sete dias por ano para o resto do
país.
“Os códigos postais determinam a sua saúde”, disse Hollis, “e a maior parte disso se deve
ao racismo estrutural”.
O código postal 85007 do Arizona, que inclui a área predominantemente negra de baixa
renda e latina a sudoeste do centro da cidade e o bairro branco mais afluente de Encanto
Park, teve em 2017 a maior taxa de doenças relacionadas ao calor naquele estado. A
análise da CJI dos dados federais mostra que as visitas per capita ao pronto-socorro e
hospitalizações relacionadas a problemas como insolação, exaustão pelo calor e
desidratação nesta área de 4,5 milhas quadradas eram quase 10 vezes a média do
estado. No CEP 34950 da Flórida, o bairro majoritariamente negro e de baixa renda de
Lincoln Park onde Wilcox mora, os residentes procuraram hospitais por causa dessas
doenças quase 6 vezes mais do que a média estadual.
A situação em ambos os lugares está piorando, mostram os dados de saúde do
condado. No sudoeste do centro de Phoenix e nos arredores, o número anual de visitas a
pronto-socorros relacionadas ao calor para cada 100.000 pessoas mais do que dobrou
desde 2010, para 129. No condado de Saint Lucie, onde o Lincoln Park está localizado, a
taxa dessas visitas nos últimos anos é quase o dobro do nível de meados dos anos 2000,
enquanto as taxas de hospitalização no mesmo período mais do que triplicaram.
Ligações de emergência para o 911 em ambos os locais revelam os riscos enfrentados
pelos residentes durante o verão e até mesmo no outono. Os idosos, vencidos pelo calor,
desmaiaram e se machucaram enquanto caminhavam ao ar livre. A exaustão pelo calor
atingiu os jovens adultos enquanto eles andavam de bicicleta ou esperavam por um
ônibus. Golpes de calor potencialmente fatais atingiram os trabalhadores que
trabalhavam sob o sol.

Salinas, 70, que cresceu no CEP 85007 de Phoenix, está acostumado a ver as pessoas
sucumbirem ao sol escaldante. Ela perdeu um primo que morava na vizinhança devido à
insolação e testemunhou seu filho adulto, esparramado no chão do lado de fora de sua
casa, ir ao pronto-socorro pelo mesmo motivo. Ela sabe identificar os sinais de
perigo. “Vemos pessoas andando parecendo que precisam respirar”, disse ela. “Se você
não está mais suando, já está encrencado.” Durante o verão, o inquilino líder também
verifica os idosos que moram em seu conjunto habitacional público, construído na década
de 1940 para abrigar mexicanos-americanos. Ela dá dicas às pessoas sobre como usar o ar
condicionado de maneiras mais econômicas.
Isso pode soar como uma batalha constante. E isso é.
“É apenas o modo de vida aqui”, disse Salinas.
Calor Desigual
O que está causando esse problema é a desigualdade. Salinas mora em uma área
amplamente povoada por casas baixas com quintais empoeirados que rivalizam com os
pontos mais badalados de Phoenix. As temperaturas diurnas aqui podem ser entre 4 ° F e
7 ° F mais altas do que no Encanto, localizado parcialmente no CEP 85007 a apenas 3
milhas ao norte, de acordo com experimentos separados conduzidos pela Arizona State
University (ASU) e pela Arizona Republic .
Enquanto Encanto é um oásis repleto de parques, repleto de árvores que mantêm o ar
mais fresco, a área a sudoeste do centro da cidade, entre a West Harrison Street e a
Maricopa Freeway, é marcada por terrenos áridos e cimento que retém o calor. As
montanhas do deserto em forma de miragem no horizonte interrompem a paisagem
urbana de rodovias, edifícios e cercas aqui. Para piorar as coisas, esta área é uma das mais
pobres da cidade, com residentes que muitas vezes não têm dinheiro para manter um ar
condicionado. As contas de eletricidade podem custar cerca de US $ 600 por mês por
família.
É uma combinação perigosa.
“É aí que as desigualdades aparecem”, disse Juan Declet-Barreto , geógrafo que pesquisa
a vulnerabilidade ambiental ao calor em Phoenix. “É aí que a vulnerabilidade é maior.”
E essas desigualdades parecem estar aumentando. Dados de saúde estaduais mostram
que as doenças causadas pelo calor neste bairro e no centro de Phoenix aumentaram 7
vezes em relação ao resto da cidade desde 2010. Em Encanto, em contraste, a taxa anual
de doenças causadas pelo calor diminuiu.
A análise da CJI mostra que 79 pessoas que vivem no CEP 85007 foram para o hospital em
2017 por causa de sintomas de risco de vida causados pelo calor. Cerca de metade sofreu

de exaustão pelo calor, enquanto outros 20% sucumbiram à condição mais severa de
insolação.
Os riscos enfrentados pelos moradores desta área não aconteceram por acaso. Os
investimentos aqui - em árvores, parques, trânsito - têm sido historicamente mais baixos
do que nas áreas de alta renda da cidade.
Essa história remonta pelo menos à "linha vermelha" imposta pelo governo na década de
1930. A Federal Home Owners 'Loan Corp. mapeou bairros em cidades por todo o país e
os classificou de acordo com o risco percebido de empréstimo lá - com a raça como o fator
principal. As áreas com pessoas de cor e imigrantes foram marcadas em vermelho e
consideradas de alto risco para credores hipotecários, bairros famintos de investimento.
A caneta vermelha do governo veio para os lados sul e oeste de Phoenix, entre as regiões
mais antigas da cidade e historicamente habitadas por negros, imigrantes mexicanos e
nativos americanos. As decisões locais reforçaram a segregação residencial: regulamentos
de zoneamento proibiam o uso de terras industriais em bairros brancos, canalizando esse
desenvolvimento e sua poluição para locais onde viviam pessoas de cor; convênios com
restrições raciais impediam que qualquer pessoa que não fosse branca comprasse casas
em subúrbios ricos.
Essas políticas resultaram em “relegar as minorias e as populações de baixa renda às áreas
mais quentes da cidade”, disse Declet-Barreto.
Uma linha de história semelhante se desenrolou em muitos outros lugares do país incluindo o centro de doenças causadas pelo calor na Flórida, o Lincoln Park em Fort
Pierce.
Os primeiros residentes negros da área foram escravizados, trazidos por colonos brancos
em busca de terras ao longo da costa atlântica em 1842. Mais afro-americanos se
mudaram para a região após a Guerra Civil para trabalhar nas fazendas de abacaxi e, em
seguida, nas ferrovias.
A era Jim Crow endureceu essa segregação. Os residentes de Lincoln Park não podiam
frequentar a mesma escola ou praia que os brancos. A célebre escritora Zora Neale
Hurston , que passou seus últimos anos na vizinhança, foi enterrada em um cemitério
totalmente negro, seu túmulo não foi marcado por uma dúzia de anos. O teatro agora
fechado de propriedade de afro-americanos - um dos quatro no país - fica na via principal
daqui, a Avenue DUS 1 era literalmente a linha divisória: a "Cidade Colorida" de um lado e,
do outro, a "Branca Cidade."
“A segregação no condado determinava onde um cidadão negro podia viver, trabalhar, ir à
escola, pescar, comer, dar à luz, ir à igreja, fazer xixi, caminhar e ser enterrado”,

disse Jean Ellen Wilson , uma historiadora de 80 anos que cresceu na parte branca da
cidade. “Os negros não tinham permissão para ir a White City.”
Hoje, a maioria dos residentes negros da cidade ainda vive no Lincoln Park, que continua
sendo a “comunidade mais segregada de Fort Pierce”, afirma um relatório habitacional
da cidade de 2016 . O bairro é 91% afro-americano e um pouco mais da metade dos
residentes vive abaixo da linha federal de pobreza. Em um condado onde uma família
típica ganha cerca de US $ 43.000, a renda média aqui é de apenas US $ 15.797. Uma
agência de ajuda atende a cerca de 300 solicitações mensais de residentes locais que
buscam ajuda para pagar suas contas de eletricidade.
Wilcox vê a grande diferença entre seu bairro e o resto da cidade quando dirige na
área. Seguindo para o sul na Indian River Drive, em direção ao Fort Pierce imortalizado em
pinturas de nasceres do sol exuberantes e praias com palmeiras, ele observa painéis
solares, fontes, casas caras. Na viagem de volta para o norte, ele avista casas e lojas
desgastadas, suas cores pastéis desbotadas, suas janelas com tábuas ou cobertas com
papel alumínio - um sinal de falta de ar-condicionado ou isolamento. Em um dia quente,
as famílias mantêm as portas abertas e sentam-se do lado de fora para se refrescar. Os
amigos jogam dominó ou pegam bola nas esquinas. A seu ver, uma falta sistemática de
recursos explica por que as pessoas aqui ficam doentes com o calor.
“O sul e a praia são os ricos ”, disse ele. “E o norte da cidade não tem.”
A análise de dados da CJI mostra que 33 pessoas que vivem no CEP que abrange a maior
parte de Lincoln Park foram ao hospital por doenças relacionadas ao calor em 2017.
Sessenta por cento eram negros. É muita gente para uma pequena área de cerca de
16.000 habitantes.
Legado nacional de racismo
Como o calor, úmido ou seco, afeta o corpo
O calor extremo supera a capacidade do nosso corpo de regular sua temperatura pelo
suor. Isso pode levar ao estresse por calor, que tem vários sintomas, como cólicas, dores
de cabeça e náuseas. A condição mais severa de insolação ocorre quando nossa
temperatura corporal sobe para 104 ℉. Isso pode afetar o cérebro e causar desmaios ou
morte.
Tudo isso pode acontecer no calor seco, mas a combinação de calor e umidade é pior. Isso
porque a umidade impede que nosso suor evapore o suficiente para esfriar. Os cientistas
avaliam essa combinação usando o que é conhecido como "temperatura de bulbo
úmido". Mesmo quando a temperatura do ar está oscilando em torno de 80 ° C, a
umidade
pode
ameaçar
superaquecer
nossos
corpos.

Cientistas do clima prevêem que a combinação de calor e umidade atingirá limites mortais
com o aquecimento do planeta. Esses cenários mais do que dobraram desde 1979 no sul
dos Estados Unidos, mostra um estudo recente. Os pesquisadores descobriram que partes
da Flórida e da Louisiana ao longo do Golfo do México têm uma das mais mortíferas
misturas de temperatura de ar quente e umidade em todo o mundo.
Crianças, idosos e pessoas com doenças crônicas estão em maior risco de doenças
relacionadas ao calor. Aqueles que experimentam sintomas de estresse pelo calor devem
encontrar um lugar fresco para descansar, se hidratar e deixar alguém saber que não está
se sentindo bem. Se os sintomas piorarem, cubra seu corpo com toalhas úmidas e frias ou
bolsas de gelo. Isso pode salvar vidas. E, claro, ligue para o 911.
O legado de políticas racistas sobre a vulnerabilidade atual ao calor está espalhado por
todo o país. Um estudo conduzido por pesquisadores do Museu da Ciência da Virgínia, da
Virginia Commonwealth University e da Portland State University analisou mais de 108
cidades para concluir que os bairros mais badalados são aqueles localizados em áreas
anteriormente marcadas. Dados não publicados desta pesquisa, calculados
exclusivamente para CJI, mostram que em Phoenix, por exemplo, a diferença atual de
temperatura entre as áreas marcadas em vermelho e outros bairros é de mais de 8 ° F
durante o verão.
No CEP 85007 da cidade, que abriga vários abrigos, as pessoas identificadas como
moradores de rua respondem por parte dos pacientes adoecidos pelo calor. Mas mesmo
quando essa população é excluída dos dados, o CEP continua sendo o mais atingido pelo
estado. E os negros estão desproporcionalmente representados entre os pacientes com
doenças provocadas pelo calor, mostra a análise da CJI: eles têm 3 vezes mais
probabilidade de ir ao pronto-socorro por esse motivo.
A CJI analisou dados estaduais no Arizona e na Flórida para ver se os CEPs com as maiores
taxas de doenças causadas pelo calor também eram os mais quentes, mas os resultados
foram inconclusivos. Mapas de calor mostram que o Lincoln Park de Fort Pierce e os
bairros a sudoeste do centro de Phoenix têm temperaturas elevadas, mas outras áreas
igualmente quentes sofreram menos doenças causadas pelo calor. Isso sugere que a
temperatura não é a única razão pela qual tantas pessoas adoecem com o calor nesses
bairros.
As condições de saúde subjacentes que exacerbam as doenças causadas pelo calor podem
desempenhar um papel. Em ambos os ZIPs, a análise da CJI de dados hospitalares
encontrou um alto número de pacientes diagnosticados com condições conhecidas por
aumentar o risco de estresse por calor - diabetes, hipertensão, doenças cardíacas. Em
Lincoln Park, quase metade dos pacientes com doenças provocadas pelo calor em 2017
também foram diagnosticados com diabetes ou hipertensão. Isso também pode ser uma
consequência de décadas de decisões que minaram os recursos da vizinhança.

Uma avaliação da comunidade de 2017 descobriu que a taxa de diabetes é 3 vezes maior
em Lincoln Park do que no resto do condado, um aumento que seu departamento de
saúde tem trabalhado para reduzir. A maioria dos especialistas em saúde reconhece a
ligação entre pobreza, condições crônicas e calor, mas não parece estar no radar das
autoridades de saúde do condado.
Clint Sperber, que chefia o Departamento de Saúde do Condado de Saint Lucie, se recusou
a ser entrevistado para este artigo. Em um e-mail, ele reconheceu que a agência não
estava ciente do problema do calor até que um repórter da CJI entrou em contato. A
agência não tinha resposta sobre por que ainda não havia feito uso dos dados sobre
doenças causadas pelo calor que o Departamento de Saúde da Flórida coleta para que
seus homólogos do condado possam desenvolver intervenções de saúde pública.
“O Departamento de Saúde de St. Lucie e nossos parceiros da comunidade foram
informados e, como comunidade, vamos colaborar para resolver esse problema”,
escreveu Sperber em um e-mail de 12 de novembro de 2020.
A agência levou o problema ao administrador municipal de Fort Pierce, disse ele. Um
porta-voz desse funcionário, Nick Mimms, disse em um e-mail que a cidade está
“ansiosa… para coletar o máximo de dados e informações possíveis para combater as
doenças do calor e criar um programa que ofereça segurança e proteja o bem-estar de
seus cidadãos. ” Mimms recusou um pedido de entrevista.
Gerald Newberry, 59, nasceu e foi criado em Lincoln Park e sempre trabalhou ao ar livre,
desde a adolescência quando colheu frutas com o pai. Ele perdeu a conta de quantas
vezes viu colegas de trabalho adoecendo nos campos por causa do sol escaldante. No
trabalho, os agricultores com acesso limitado a cuidados de saúde recorriam a um
tratamento caseiro para combater o calor: uma colher de chá de vinagre de maçã
misturado com água. Agora um paisagista, Newberry ainda carrega uma garrafa de
vinagre e água com ele. Freqüentemente, ele fica tonto e se sente mal sob o sol.
“Parece que você bateu com a cabeça, está dolorida e você sabe que não bateu”, disse
ele. “E outra coisa são as dores de cabeça, fortes dores de cabeça.”
Newberry nunca desmaiou, mas teme o dia em que, como dizem os habitantes locais, seja
“pego por um urso”, sofrendo de uma insolação que o leva ao chão como um urso se
esgueirando por trás. Até recentemente ele conseguir seguro saúde, visitas esporádicas ao
Walgreens para verificar sua pressão arterial eram sua única forma de atendimento
médico.
Muito lento ou nada
As cidades podem mitigar o risco de calor com medidas como plantar árvores, investir em
novos designs e materiais frios e abrir centros de resfriamento para residentes sem ar

condicionado. Nada disso aconteceu em Fort Pierce, disse o departamento de saúde. Em
um dos poucos acenos da cidade aos perigos, ele proíbe os residentes de deixar os cães do
lado de fora quando o índice de calor estiver acima de 100 ° F. Não há nenhuma lei local
protegendo as pessoas do calor.
Um relatório de 2016 da divisão de gerenciamento de emergência do condado no
Departamento de Segurança Pública alertou que a "probabilidade de índices de calor
dentro da faixa de causar problemas de saúde é moderada a alta durante os meses de
verão." Mas, de acordo com a divisão, o condado nunca declarou emergência devido ao
calor e, ao contrário de furacões e inundações, a questão não está entre suas prioridades.
As autoridades de saúde do condado também confirmam que não têm programas ou
políticas para calor extremo. Em um relatório de 2015, o departamento de saúde da
Flórida classificou o condado de Fort Pierce, Saint Lucie, de médio a alto risco para perigos
de calor em diferentes cenários de mudança climática. Mas as ações do estado para
prevenir doenças causadas pelo calor são escassas. Sua campanha “Beat the Heat” é um
vídeo de 26 segundos com dicas para residentes sobre como se manter seguro.
As autoridades estaduais de saúde há muito tempo negligenciam os riscos à saúde
relacionados ao clima . Em 2016, o departamento desviou seu programa de clima e saúde
financiado pelo governo federal para a Florida State University, onde não tem poder de
formulação de políticas. O programa atende três dos 67 municípios do estado. Santa Lucie
não é uma delas.
O ex-comissário da cidade de Fort Pierce, Reginald Sessions , um nativo de Lincoln Park
que representou a área até dezembro, disse que gostaria de ver mais esforços por parte
das autoridades de saúde para ajudar as comunidades negras e pobres.
“Precisamos colocar muito mais ênfase em direcioná-los para melhorar sua saúde”, disse
ele. “Garanto que, se fizermos isso, teremos menos afro-americanos sofrendo de
insolações”.
Em Phoenix, onde as autoridades locais estão bem cientes dos perigos do calor, os
esforços para proteger os residentes estão mais adiante. Mas os planos para lidar com o
longo subinvestimento nos bairros a sudoeste do centro da cidade ainda não deram
frutos.
Os esforços para salvar vidas com campanhas de conscientização sobre o risco de calor
datam do verão de 2009, depois que oito residentes locais morreram de insolação.
Eva Olivas , da Phoenix Revitalization Corp., estendeu a mão para os parques da cidade e
departamentos de esportes aquáticos. Eles organizaram sessões de informação em
piscinas públicas e postaram nas redes sociais.

“Às vezes, as pessoas que moram aqui se acostumam tanto com o calor que esquecem
como pode ser perigoso”, disse ela. “A ideia era lembrá-los de que os verões de hoje não
são como os verões de antes.”
Phoenix está tentando ser o primeiro município a responder ao calor extremo como outros
lugares se preparam para tempestades.
Mark Hartman , que chefia o Escritório de Sustentabilidade da cidade, disse que Phoenix
está tentando ser o primeiro município a responder ao calor extremo como outros lugares
se preparam para tempestades. Em 2018, ele e outras autoridades da cidade lançaram um
programa “Pronto para Calor” que reuniu ações que eles já haviam adotado e planejado
estender, incluindo alívio de emergência, como centros de resfriamento e iniciativas de
longo prazo, como plantar árvores e usar “pavimento de resfriamento” que não absorve
tanto calor. Seu escritório está testando este pavimento em diferentes distritos da cidade,
incluindo um local fora do CEP 85007 na área a sudoeste do centro da cidade.
Phoenix estabeleceu uma meta de cobrir 25% de sua área de terra com árvores até 2030.
Isso dobraria a copa das árvores e exigiria o plantio de 10.000 árvores por ano em
média. Mas a cidade está fora do caminho: quando a Phoenix plantou um número recorde
de árvores em 2019, ainda representava menos da metade da necessidade anual.
Uma análise CJI de dados de satélite revela uma disparidade gritante em espaços verdes
no CEP 85007: Quarenta e dois por cento do bairro mais rico de Encanto tem vegetação
frondosa, incluindo dois campos de golfe. Em contraste, apenas 7% da área a sudoeste do
centro de Phoenix é verde. Os moradores pressionaram as autoridades municipais
durante anos a plantar mais árvores em áreas vulneráveis, e um subcomitê da cidade
recomendou a nomeação de um "administrador de árvores".
As autoridades municipais ainda não implementaram essa recomendação. Hartman disse
que a cidade está tentando mapear as áreas com maior risco de calor para direcionar a
distribuição de árvores e ações relacionadas.
“Originalmente, pensamos que precisávamos criar sombras em toda a nossa cidade e
árvores em todos os lugares, mas na verdade, só precisamos delas em certos lugares,
como em comunidades vulneráveis”, disse ele.
Nos últimos 3 anos, seu gabinete trabalhou com pesquisadores como David Hondula ,
cientista de sustentabilidade da ASU e membro da equipe de clima e saúde do estado,
para desenvolver um índice de vulnerabilidade mais completo. O objetivo é levar em
consideração não apenas onde vivem as pessoas mais vulneráveis ao calor, mas também
onde estão mais expostas.

“As abordagens tradicionais à vulnerabilidade não refletem realmente como as pessoas se
movem pela cidade”, disse Hondula, cuja própria pesquisa identificou o CEP 85007 entre
os 10 principais bairros da cidade mais vulneráveis ao calor.
Defensores, cientistas e autoridades de saúde do condado se reuniram várias vezes com
residentes de Edison-Eastlake, um bairro a leste do centro de Phoenix, para ouvir sobre
problemas que contribuem para o risco de calor. Entre os que mencionaram: poucas
árvores nas ruas e pontos de ônibus sem sombra.
Isso não deveria ser novidade para as autoridades municipais. Um plano de projeto
urbano de Phoenix de 2004 recomendou que a cidade "forneça paradas de ônibus
confortáveis e convenientes à sombra." Mas da janela de seu escritório hoje, 16 anos
depois, Olivas vê um ponto de ônibus que é apenas um sinal do sol. “Esse tipo de
'infraestrutura' deve ser considerado normal em uma cidade onde as temperaturas
chegam a 117?” ela pergunta.
Esse é apenas um exemplo de oportunidade perdida. Em 2014, a cidade lançou um plano
de ruas que incluía orientações para desenvolvedores sobre sombra e cobertura de
árvores. Quatro anos depois, sete dos nove membros do conselho consultivo do projeto
desistiram, dizendo que a cidade, pressionada pelos incorporadores, estava propondo
uma série de alterações nas diretrizes de design das ruas que as “diluíram” até perderem
o sentido. O projeto parou.
“A cidade é realmente boa em escrever comunicados à imprensa e aprovar planos”,
disse Stacey Champion , que participou de uma petição de 2018 aos oficiais de Phoenix
sobre árvores locais, “mas não tão boa em garantir que esses planos sejam realmente
seguidos”.
Hartman, reconhecendo alguns problemas, culpou a falta de fundos e de pessoal. Ele disse
que a cidade ainda “tem um longo caminho” a percorrer para estar pronta para o
aquecimento.
A prefeita Kate Gallego , questionada sobre as críticas de que a cidade priorizou os planos
em vez das ações, não quis comentar. Seu escritório apontou para outro plano: uma
estratégia de ação climática que está sendo desenvolvida após se juntar a uma rede de 96
municípios em todo o mundo, cujos líderes se comprometeram a combater o
aquecimento global. Incluirá mitigação de calor.
“A Phoenix tem experiência única no compartilhamento de práticas comprovadas para a
construção de resiliência ao calor”, disse Gallego em um comunicado por escrito. “Ainda
estamos aprendendo e temos muito trabalho a fazer, mas nossa parceria com a central de
pesquisa de calor Arizona State University e nosso legado de viver com o calor torna
Phoenix um modelo para outras cidades que estão lutando com este desafio de saúde
pública.”

Um Futuro Mais Quente
Se as autoridades não neutralizarem o desinvestimento de longa data que ameaça as
pessoas em comunidades como Lincoln Park e aquelas a sudoeste do centro de Phoenix,
os riscos de calor vão piorar. Um relatório da Union of Concerned Scientists (UCS) prevê
que a Flórida experimentará alguns dos períodos mais frequentes de calor extremo no
país em 2050, conforme a mudança climática se intensifica: até 105 dias por ano com um
índice de calor acima de 100 ° F. O grupo espera que Fort Pierce e o condado ao redor
suportem 5 vezes mais dias de calor extremo por ano do que entre os anos 1970 e 2000.
Na área metropolitana de Phoenix, esses dias devem dobrar.
Os condados onde os residentes negros representam mais de um quarto da população
experimentarão um mês adicional de dias de calor extremo a cada ano.
Hollis, da UCS, que cresceu na quente e segregada Mobile, Alabama, alerta que as pessoas
de cor sofrerão o impacto dessa mudança. Em meados do século, se nada for feito para
impedir a mudança climática, os condados onde os residentes negros representam mais
de um quarto da população terão um mês adicional de dias de calor extremo a cada ano
em comparação com seus homólogos, de acordo com uma análise que ela conduziu.
“Se nada for feito”, disse Hollis, “teremos mais disparidades de saúde, mais pessoas
doentes e mais mortes”.
De volta a Phoenix, Grace Salinas tentou manter seu alcance de calor habitual. Em meio à
pandemia de coronavírus, sua associação de vigilância de blocos teve que abandonar seus
planos de campanhas de conscientização e outras atividades. Em vez disso, ela enviou
folhetos informativos aos vizinhos.
O número de 911 ligações relacionadas ao calor na cidade no ano passado ultrapassou
1.400. Nos últimos 6 anos, essas ligações aumentaram 80%.
FONTE:https://www.ucsusa.org/sites/default/files/2020-12/UCS_extreme_heat_report_190712b_lowres_corrected12-20.pdf
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