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Melhorando a resiliência climática da rede rodoviária 
federal no Brasil 

Embora o Brasil seja o quinto maior país do mundo, possui um número relativamente 
baixo de riscos naturais. No entanto, sua exposição a riscos naturais aumentou em 
relação a outros países devido a ações preventivas insuficientes no passado, resultando 
em mais danos causados por riscos naturais à infraestrutura e à vida humana do que os 
países de tamanho comparável. O Brasil enfrenta um risco crescente de desastres 
naturais, em particular inundações e deslizamentos de terra. 

O objetivo deste estudo é fortalecer a capacidade de resiliência a desastres de risco 
geográfico da infraestrutura federal de rodovias no Brasil, analisando a capacidade de 
gerenciamento de risco de desastres (DRM) da infraestrutura rodoviária federal e 
estudos de caso da aplicação de metodologias inovadoras para avaliar o risco de 
desastres e avaliar os benefícios econômicos de contramedidas de resiliência. Embora 
inundações e deslizamentos de terra sejam os desastres naturais mais recorrentes no 
Brasil, este relatório se concentra no último, deixando inundações para estudos futuros. 

Este relatório descreve cuidadosamente três metodologias inovadoras que, se aplicadas 
adequadamente, podem melhorar a eficácia do gerenciamento de riscos de 
deslizamentos de terra, reduzindo assim os impactos econômicos e humanos. O 
relatório começa com o diagnóstico das capacidades institucionais do gerenciamento de 
riscos de risco geográfico no nível do governo federal no Brasil. Os capítulos 1 e 2 
incluem os antecedentes de desastres naturais, sistemas rodoviários e riscos geográficos 
no Brasil e uma revisão do gerenciamento de riscos com riscos geográficos com visões 
gerais das seguintes áreas: capacidade e coordenação institucional, planejamento 
institucional, planejamento de sistemas, projetos de engenharia, operação e 
manutenção, não-estruturais medidas e programação de contingência. Em seguida, os 
capítulos 3 e 4 descrevem o estudo de caso da aplicação das três metodologias 
inovadoras de avaliação de DRM. Finalmente, 



FONTE:http://documents.worldbank.org/curated/en/424031562946187735/pdf/Improving-Climate-
Resilience-of-Federal-Road-Network-in-Brazil.pdf 
 
FONTE:http://documents.worldbank.org/curated/en/585621562945895470/pdf/Improving-Climate-
Resilience-of-Federal-Road-Network-in-Brazil.pdf 
 

 

Um mundo em risco: Relatório anual sobre preparação 
global para emergências em saúde 

Em seu primeiro relatório anual, o Global Preparedness Monitoring Board identifica as 
ações mais urgentes necessárias para acelerar a preparação para emergências de 
saúde. Este relatório se concentra em epidemias e pandemias. 

A conclusão central do relatório é que o mundo precisa estabelecer proativamente os 
sistemas necessários para detectar e controlar possíveis surtos de doenças. Esses atos 
de preparação são um bem público global que deve envolver significativamente as 
comunidades, do local ao internacional, na preparação, detecção, resposta e 
recuperação. Investir na preparação para emergências em saúde melhorará os 
resultados da saúde, criará confiança na comunidade e reduzirá a pobreza, contribuindo 
também para os esforços para alcançar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 
das Nações Unidas. 

Líderes de todos os níveis detêm a chave. É responsabilidade deles priorizar a 
preparação com uma abordagem de toda a sociedade que garanta que todos estejam 
envolvidos e protegidos. 

FONTE:https://apps.who.int/gpmb/assets/annual_report/GPMB_Annual_Report_Exec_Summary_For
eword_and_About_Spanish.pdf 
 

 

Relatório especial do IPCC sobre o oceano e a criosfera em 
um clima em mudança 

O último Relatório Especial do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas 
(IPCC) destaca a urgência de priorizar ações oportunas, ambiciosas e coordenadas para 
lidar com mudanças sem precedentes e duradouras no oceano e na criosfera. 



O relatório revela os benefícios de uma adaptação ambiciosa e eficaz para o 
desenvolvimento sustentável e, inversamente, os custos e riscos crescentes de ação 
adiada. 

O Relatório Especial do IPCC sobre o Oceano e a Criosfera em um clima em mudança 
fornece novas evidências dos benefícios de limitar o aquecimento global ao nível mais 
baixo possível - em consonância com a meta que os governos estabeleceram no Acordo 
de Paris de 2015. A redução urgente das emissões de gases de efeito estufa limita a 
escala das mudanças nos oceanos e na criosfera. Os ecossistemas e os meios de 
subsistência que dependem deles podem ser preservados. 

FONTE:https://report.ipcc.ch/srocc/pdf/SROCC_FinalDraft_FullReport.pdf 

 

 

Resumo do regulamento de construção do programa de 
resiliência 

Os edifícios são um componente essencial das sociedades e economias, proporcionando 
ambientes seguros e saudáveis para as pessoas viverem e trabalharem. Para facilitar 
edifícios com bom desempenho, são necessárias estruturas regulatórias 
abrangentes. Os componentes da estrutura regulatória do edifício funcionam 
holisticamente para garantir que um edifício específico, em um local específico, exposto 
a riscos bem caracterizados, seja capaz de atingir os níveis mínimos de desempenho. Os 
regulamentos de construção estabelecem níveis mínimos de desempenho em termos 
de saúde, segurança, acessibilidade, bem-estar da comunidade e sustentabilidade. Eles 
também são usados para abordar objetivos sociais emergentes, como acessibilidade 
para todos, acessibilidade e eficiência de recursos. 

Este resumo do programa fornece uma visão geral rápida do Regulamento de 
Construção para o Programa de Resiliência. Seus cinco setores de envolvimento incluem 
programas de redução de riscos de desastres / redução de vulnerabilidades; mitigação 
e adaptação às mudanças climáticas; deficiência e desenvolvimento urbano inclusivo 
sustentável; proteção e restauração do patrimônio cultural; e recuperação e 
reconstrução de desastres. 

FONTE:https://www.gfdrr.org/en/publication/building-regulation-resilience-program-brief 

 

 



Construindo regulamentos para resiliência: convertendo 
a experiência de desastre em um ambiente construído 
mais seguro - o caso do Japão 

Este relatório descreve a abordagem incremental do Japão para desenvolver, 
implementar e facilitar a conformidade com a regulamentação da construção ao longo 
de muitas décadas. Ele explica o caminho exclusivo do Japão para o desenvolvimento de 
uma estrutura política e legal, bem como mecanismos de conformidade que crescem a 
partir dessa estrutura e que funcionam dentro do perfil de risco e das práticas climáticas, 
culturais e de construção do Japão. Embora o Japão seja bem conhecido por seu 
conhecimento avançado em engenharia e por empregar soluções de engenharia no 
gerenciamento de riscos de desastres, também se baseia em abordagens não técnicas e 
criou um ecossistema jurídico e de gerenciamento de qualidade para edifícios nos quais 
essas soluções técnicas podem ser bem-sucedidas. 

As lições destacadas por este relatório são relevantes para os formuladores de políticas, 
os responsáveis pela construção da governança e os gerentes de projetos nos países em 
desenvolvimento interessados em criar um ambiente construído mais seguro. As lições 
decorrem da abordagem incremental específica do contexto do Japão para a segurança 
da construção - uma abordagem que é orientada e responde ao perfil de risco específico 
do Japão, às características geofísicas, ao clima, à cultura, às práticas de construção e ao 
sistema jurídico. Os países que enfrentam riscos diferentes, usando diferentes práticas 
e materiais de construção e operando sob leis diferentes podem, no entanto, aplicar a 
abordagem passo a passo, baseada na experiência, em seu próprio contexto.  

Este relatório se concentra no risco sísmico, em parte porque os terremotos têm sido 
importantes na condução do regime de segurança de edifícios do Japão, mas também 
porque existem dados ricos sobre o impacto, a resposta e o aumento da resiliência a 
terremotos. O relatório não trata dos esforços do Japão para melhorar a resiliência ao 
fogo, ao ciclone tropical (tufão) e outros perigos e, portanto, não deve ser considerado 
exaustivo. 

FONTE:http://documents.worldbank.org/curated/en/674051527139944867/pdf/126547-23-5-2018-14-
36-49-GFDRRConvertingDisasterExperienceintoaSaferBuiltEnvironmentlow.pdf 
 

 

Preparação, resposta e recuperação 
de emergência para mulheres e 
meninas na Ásia e no Pacífico 



A Ásia-Pacífico é a região mais propensa a desastres do mundo e abriga uma série 
de conflitos de longa duração. O Fundo de População das Nações Unidas 
(UNFPA) coloca mulheres e meninas no centro da resposta humanitária. Esta 
publicação compartilha exemplos de como a organização apoia ações para mitigar 
melhor os riscos de desastres e como apoia o trabalho de resposta humanitária 
sustentado pelo mandato exclusivo do UNFPA, que abrange saúde sexual e 
reprodutiva, igualdade de gênero, dados populacionais e empoderamento dos 
jovens. 

FONTE:https://asiapacific.unfpa.org/sites/default/files/pub-
pdf/UNFPA%20EPRR%20publication%20v8-ONLINE.pdf 
 
 

 

Um plano de segurança climática para a América 

Este relatório propõe um Plano de Segurança Climática para a América que o Presidente 
deve anunciar e implementar por meio de uma recém-criada Diretiva Presidencial de 
Segurança Nacional, a fim de combater esses riscos de segurança sem precedentes com 
urgência e de maneira abrangente. 

A estratégia incorporada no Plano de Segurança Climática para a América se baseia em 
dois princípios fundamentais. 

Primeiro, para fazer uma diferença real no tratamento dos riscos à segurança 
apresentados pelas mudanças climáticas, a segurança climática deve ser uma prioridade 
articulada do Presidente, comunicada claramente ao povo americano e às agências 
federais encarregadas de responder à ameaça. 

Segundo, os impactos climáticos devem ser integrados às considerações dos atores de 
segurança em todo o governo, não apenas como uma categoria de ação separada, mas 
como um risco que informa e afeta as prioridades de segurança com as quais essas 
agências lutam diariamente. 

FONTE:https://climateandsecurity.files.wordpress.com/2019/09/a-climate-security-plan-for-
america_2019_9_24-1.pdf 
 

 
 

Estados Unidos da América: O plano de ação climática do 
presidente 



Esse plano abrangente concentra-se no corte da poluição de carbono que causa 
mudanças climáticas e afeta a saúde pública. 
 
Possui três pilares principais: 

 Reduzir a poluição de carbono na América: o plano (i) orienta a EPA a trabalhar em 
estreita colaboração com as partes interessadas para estabelecer padrões de poluição 
de carbono para usinas de energia novas e existentes; (ii) fornece garantias de 
empréstimos para investimentos em tecnologias inovadoras; (iii) inclui provisões para 
expansão de projetos de energia renovável; (iii) expande o Desafio Melhor Edifício do 
Presidente; (iv) estabelece uma meta para reduzir a poluição de carbono em pelo 
menos 3 bilhões de toneladas métricas cumulativamente até 2030; entre outras 
medidas. 

 Preparar os Estados Unidos para os impactos das mudanças climáticas: O plano (i) 
orienta as agências a apoiar investimentos locais resilientes ao clima, removendo 
barreiras ou políticas contraproducentes e modernizando programas; e estabelece 
uma força-tarefa de curto prazo de funcionários estaduais, locais e tribais para 
aconselhar sobre as principais ações que o governo federal pode adotar para ajudar a 
fortalecer as comunidades locais; (ii) pilota estratégias inovadoras na região afetada 
pelo furacão Sandy para fortalecer as comunidades contra o clima extremo futuro e 
outros impactos climáticos; e, com base em um novo e consistente padrão de redução 
de risco de inundação estabelecido para a região afetada por Sandy, as agências 
atualizarão os padrões de redução de risco de inundação para todos os projetos 
financiados pelo governo federal; (iii) lança um esforço para criar hospitais sustentáveis 
e resilientes diante das mudanças climáticas por meio de uma parceria público-privada 
com o setor de saúde; (iv) mantém a produtividade agrícola, fornecendo conhecimento 
personalizado e com base científica para agricultores, pecuaristas e proprietários de 
terras; e ajuda as comunidades a se prepararem para a seca e o incêndio, lançando uma 
Parceria Nacional de Resiliência à Seca e expandindo e priorizando os esforços de 
restauração de florestas e pastagens para tornar as áreas menos vulneráveis a 
incêndios catastróficos; e (v) fornece ferramentas e informações sobre preparação para 
o clima, necessárias aos líderes estaduais, locais e do setor privado, por meio de um 
“kit de ferramentas” centralizado e uma nova Iniciativa de Dados 
Climáticos. conhecimento científico para agricultores, pecuaristas e proprietários de 
terras; e ajuda as comunidades a se prepararem para a seca e o incêndio, lançando uma 
Parceria Nacional de Resiliência à Seca e expandindo e priorizando os esforços de 
restauração de florestas e pastagens para tornar as áreas menos vulneráveis a 
incêndios catastróficos; e (v) fornece ferramentas e informações sobre preparação para 
o clima, necessárias aos líderes estaduais, locais e do setor privado, por meio de um 
“kit de ferramentas” centralizado e uma nova Iniciativa de Dados 
Climáticos. conhecimento científico para agricultores, pecuaristas e proprietários de 
terras; e ajuda as comunidades a se prepararem para a seca e o incêndio, lançando uma 
Parceria Nacional de Resiliência à Seca e expandindo e priorizando os esforços de 
restauração de florestas e pastagens para tornar as áreas menos vulneráveis a 
incêndios catastróficos; e (v) fornece ferramentas e informações sobre preparação para 
o clima, necessárias aos líderes estaduais, locais e do setor privado, por meio de um 
“kit de ferramentas” centralizado e uma nova Iniciativa de Dados Climáticos. 



 Liderar esforços internacionais para combater as mudanças climáticas globais e 
preparar-se para seus impactos: um dos objetivos é fortalecer a resiliência global às 
mudanças climáticas, expandindo as capacidades de planejamento e resposta do 
governo e da comunidade local. 

 
FONTE:https://obamawhitehouse.archives.gov/sites/default/files/image/president27sclimatea
ctionplan.pdf 
 

 
Número de pessoas com mais de 60 anos deve subir 46% 
até 2030 

Na próxima década, projeta-se que o número de pessoas com 60 anos ou mais no 
mundo cresça 46%, tornando o aumento daqueles oficialmente classificados como 
idosos uma das “transformações mais significativas deste século”, disse a ONU nesta 
terça-feira (1), Dia Internacional dos Idosos. 

Até 2030, haverá 1,4 bilhão de idosos em todo o mundo, superando o número de jovens 
— um grande aumento em relação a 2017, quando esse volume era de 962 milhões. 

Os países em desenvolvimento estão registrando os maiores aumentos. No sudeste da 
Ásia, os idosos representam quase 10% da população desde 2017, em comparação com 
8% em 2010. Esse número continuará a subir, com as pessoas idosas representando 
13,7% da população até 2030, de acordo com dados regionais da Organização Mundial 
da Saúde (OMS). 

Diante dessa “revolução demográfica”, é necessário prestar mais atenção às 
vulnerabilidades específicas que os idosos enfrentam, disse a especialista independente 
da ONU para os direitos humanos dos idosos, Rosa Kornfeld-Matte, em comunicado. 

Diferentemente de refugiados, mulheres e crianças, pessoas com deficiência ou outros 
grupos, os idosos não são protegidos por nenhum instrumento específico de direitos 
humanos; o que pode explicar a falta de representação e os desafios únicos enfrentados 
por esse grupo em temas de política global, incluindo os Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável (ODS), disse a relatora. 

“Precisamos defender agora os direitos dos idosos”, disse Matte. “Apesar de desejarmos 
viver o maior tempo possível, não queremos envelhecer. A gerontofobia generalizada, 
o medo da auto-degeneração e da morte relacionadas à idade alimentam o preconceito 
contra idosos, a discriminação e, finalmente, a negação dos direitos humanos na terceira 
idade.” 

As desigualdades na terceira idade refletem desvantagens acumuladas, decorrentes de 
fatores como localização, gênero, questões socioeconômicas, de saúde e renda, 
lembrou a ONU. 



Instando todos a defenderem os direitos das pessoas idosas, Matte disse: “todos temos 
o dever de garantir que as gerações futuras – nossos filhos e netos – à medida que 
envelhecem, sejam vistos como contribuintes valiosos para a sociedade”. 

“Os jovens, hoje em posição de poder, precisam perceber que eles também 
envelhecerão. Cabe a eles moldar a realidade das pessoas mais velhas e o futuro que 
elas desejam”, acrescentou. 

FONTE:https://news.un.org/en/story/2019/09/1048252 
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INFORMAÇÕES 

        PROMOTOR BRASIL 

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

          CAMPINAS RESILIENTE -  OBSERVATÓRIO 

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

          REDE DE CIDADES RESILIENTES DE LINGUA PORTUGUESA 

          http://www.cidadesresilientes.net/ 

          INFORMATIVOS UNISDR 

         http://www.eird.org/camp-10-15 

         PREVENTIONWEB 

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

         SECRETARIA NACIONAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 

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

                    

 

 

 


