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Relatório da ONU alerta para aumento dramático das 
perdas econômicas provocadas por desastres 

 

Carros e casas danificadas no Parque Nacional de Balaroa, em Palu, na Indonésia, após 
terremoto seguido de tsunami ocorrido em setembro. Foto: UNICEF/Arimacs Wilander 

Os desastres climáticos e geofísicos, como terremotos e tsunamis, mataram 1,3 milhão 
de pessoas nos últimos 20 anos e deixaram mais 4,4 bilhões de feridos, desabrigados ou 



em necessidade de ajuda de emergência, disseram especialistas da ONU nesta quarta-
feira (10). 

As descobertas, publicadas pelo Escritório da ONU para Redução de Risco de Desastres 
(UNISDR), também mostraram que as pessoas em países de renda baixa e média têm 
sete vezes mais probabilidade de morrer devido a desastres naturais do que nos países 
desenvolvidos. 

“Isso coloca uma grande ênfase na necessidade de reduzir as emissões de gases de 
efeito estufa”, disse Ricardo Mena, chefe da UNISDR, apoiando e monitorando a 
implementação da Estrutura de Sendai. 

Deixar de fazer isso elevará o risco de danos relacionados ao clima saírem do controle, 
disse ele a jornalistas em Genebra, antes de pedir um maior investimento em medidas 
de redução de risco de desastres, “para que os países não criem novos riscos”. 

Em termos do impacto de desastres na economia global entre 1998 e 2017, os países 
afetados relataram perdas diretas de 2,908 trilhões de dólares. Isso é mais do que o 
dobro do que foi perdido nas duas décadas anteriores. 

Ilustrando a crescente ameaça da mudança climática, os eventos climáticos extremos 
agora representam 77% do total das perdas econômicas, 2,245 trilhões de dólares, 
observa o relatório. 

Isso representa um “aumento dramático” de 151% em comparação com as perdas 
registradas entre 1978 e 1997, que somaram 895 bilhões de dólares. 

Países pobres mais vulneráveis, mais atingidos 

A crescente vulnerabilidade a desastres por parte dos países mais pobres é ilustrada 
pelo fato de que, nos últimos 20 anos, apenas um único território de alta renda — a ilha 
de Porto Rico — apareceu na lista das dez principais perdas econômicas em 
porcentagem do Produto Interno Bruto (PIB). 

Em setembro passado, a devastação provocada pelo furacão Maria contribuiu para as 
maiores perdas totais desde 1998, de mais de 71 bilhões de dólares; o equivalente a 
12,2% do PIB de Porto Rico. 

Com exceção de Cuba, classificada como um país de renda média-alta na revisão de 20 
anos, as outras dez nações mais afetadas em percentual de sua produção são todas de 
baixa renda. 

O Haiti — onde um terremoto de magnitude 5.9 atingiu o noroeste da ilha há apenas 
quatro dias — registrou as maiores perdas, com 17,5% do PIB. 

Em termos de mortes provocadas por desastres, o relatório indica que mais de 747 mil 
pessoas — 56% do total — morreram nas últimas duas décadas durante grandes eventos 
sísmicos, um total de 563 terremotos e tsunamis relacionados. 



No geral, no entanto, mais de 90% de todos os desastres nos últimos 20 anos foram 
inundações, tempestades, secas e outros eventos climáticos extremos. 

Ondas de calor são a próxima ‘explosão’ climática 

Ondas de calor são uma ameaça global crescente para a qual as soluções precisam ser 
encontradas nos próximos cinco a dez anos, alertou a coautora do estudo, Debarati 
Guha, do Instituto de Saúde e Sociedade (IRSS), parte da Universidade Católica de 
Louvain (UCL). 

“O próximo (fenômeno) que vai nos atingir com uma explosão é onda de calor”, disse 
ela. “Vai ser tanto em países pobres — lembre-se que os seres humanos têm um limite, 
um limite de resistência térmica — como será um grande problema nos países mais 
ricos”. 

“Enfatizamos a necessidade de reduzir o risco existente para fortalecer a resiliência de 
pessoas e nações. Caso contrário, o sucesso dos Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável (ODSs) será muito difícil”, disse Ricardo Mena, do UNISDR. 

FONTE:https://news.un.org/en/story/2018/10/1022722 

 

 

Resultados da resiliência: avaliação final do BRACED 

Este relatório apresenta uma síntese das avaliações finais em nível de projeto, realizadas 
após três anos de implementação do programa BRACED. Usando evidências fornecidas 
pelos parceiros de implementação, este relatório examina a seguinte questão de 
avaliação de síntese central: 

Como, onde, quando e por que as intervenções do BRACED funcionam e o que pode 
ser aprendido / como a boa prática pode ser replicada? 

Aprendendo com projetos sobre quais abordagens funcionam e em quais contextos, o 
BRACED visa influenciar o planejamento de políticas e desenvolvimento em governos 
nacionais e locais e iniciativas regionais e internacionais. 

FONTE:https://itad.com/wp-content/uploads/2018/09/BRCJ6513-Final-Evaluation-report-
1709-WEB.pdf 

 

 



 

Paris lança o Projeto de Resiliência do Oásis do Recreio: 
Criando espaços verdes para resfriar os bairros enquanto 
constrói a coesão social 

Em setembro, o prefeito Hidalgo e a cidade de Paris inauguraram o primeiro pátio 
escolar adaptado ao calor de Paris. O pátio da escola foi desenvolvido como parte do 
projeto “Oásis da Escola”, estabelecido na  Estratégia de Resiliência de Paris,  lançada 
em outubro de 2017. O projeto é resultado de uma parceria plurianual contínua 
com  100 cidades resilientes - pioneira da Fundação Rockefeller  (100RC ), que forneceu 
a Paris financiamento e conhecimentos técnicos para desenvolver a Estratégia de 
Resiliência da cidade, ajudar a nomear um Chefe de Resiliência e lançar projetos em 
toda a cidade. 

As ondas de calor de 2017 em Paris destacaram que os pátios de jardim impermeáveis 
e cobertos de asfalto eram um fator que contribuía para os esforços contínuos de 
combater o calor na cidade. Com mais de 750 pátios de escolas na cidade, cobrindo 
quase 80 hectares, e apenas 5,8 m2 de área verde por habitante, a cidade buscou 
implantar o pensamento de resiliência para transformar seus pátios em ilhas de 
resfriamento urbano, ao mesmo tempo em que atendeu à necessidade de mais áreas 
de lazer para os parisienses. O programa começou com três escolas em 2018 e chegará 
a mais de 30 pátios de escolas em 2019. O objetivo de longo prazo é adaptar os pátios 
escolares de toda a cidade nos próximos anos. Com a média parisiense vivendo a menos 
de 200 m de um pátio de escola, o projeto tem o potencial de impactar todos os 
residentes da cidade quando totalmente implementado. 

“Por meio de sua parceria com a 100RC, Paris está engajada em um processo de 
construção de resiliência holística liderado pelo Diretor de Resiliência Sebastien 
Maire. Estamos entusiasmados em ver o primeiro “Oásis do Recreio da Escola” aberto - 
uma iniciativa que incorpora a mentalidade de resiliência, enfrentando um desafio 
climático premente enquanto se constrói a coesão social ”, disse Michael Berkowitz, 
Presidente de 100 Cidades Resilientes. “Este projeto tem o potencial de criar um novo 
espaço público utilizável para os parisienses, promover maior coesão da comunidade e 
ajudar na captação de água - tudo isso trabalhando para aumentar o espaço verde 
necessário para combater as ondas de calor e os efeitos do fenômeno das ilhas de calor 
urbanas.” 

“A cidade de Paris exemplificou por muito tempo os valores da resiliência, tendo 
demonstrado a cada dia sua capacidade de emergir mais forte quando confrontada com 
grandes eventos. Um ano depois de lançar a primeira Estratégia de Resiliência de Paris, 
a cidade já está em andamento com a criação de oportunidades a partir dos desafios 
identificados, construindo uma cidade mais forte, mais justa, mais sustentável e, por 
fim, mais resiliente. Abrir o primeiro dos muitos pátios escolares adaptados ao calor que 
estão por vir é uma grande prova do progresso alcançado. Esperamos que a resposta de 



Paris aos desafios que a cidade enfrenta possa servir de modelo para outras cidades em 
escala global ”, disse a prefeita de Paris, Anne Hidalgo. 

Vice-prefeita encarregada da Sustentabilidade Ambiental e da Mudança Climática Celia 
Blauel diz: “Para tratar da questão da mudança climática, queremos iniciar uma 
revolução urbana com o oásis do pátio da escola, para mudar a forma como vemos o 
planejamento urbano. Temos três objetivos em particular: melhorar a qualidade de vida 
diária das crianças, enfrentar os efeitos das ilhas de calor e criar novos espaços públicos 
para as comunidades locais. ” 

Como parte da  Estratégia de Resiliência de Paris , o programa “Oasis” visa: 

 Adaptar os pátios escolares, substituindo o asfalto por material poroso, 
melhorando a revegetação, modernizando a gestão da água (fontes, 
pulverizadores de água), bem como criando estruturas sombreadas naturais e 
artificiais; 

 Reforçar a coesão social através da concepção conjunta dos pátios das escolas 
em conjunto com cada comunidade local (incluindo os alunos) com o objetivo de 
eventualmente abrir estes espaços ao público em geral fora do horário escolar 
para atividades recreativas e desportivas; 

 Proteger a saúde dos mais vulneráveis, adaptando a infraestrutura que as 
crianças usam, bem como através da abertura desses espaços aos idosos durante 
as ondas de calor. 

Paris faz parte da Rede 100RC desde 2014. Como parte da Rede, Paris também pretende 
exportar a metodologia, os projetos e os planos do programa “Oásis do Recreio da 
Escola” para outras cidades ao redor do mundo que buscam lidar com as ondas de calor 
e outras questões relacionadas, enquanto promovem a coesão social. 

FONTE:https://www.100resilientcities.org/wp-content/uploads/2017/10/Paris-Resilience-
Strategy-English-PDF.pdf 

 

Evento em SP discute gestão da água e negócios 
sustentáveis 

Na próxima semana, a Rede Brasil do Pacto Global leva discussões sobre gestão da água 
para o Fórum Estadão Sustentabilidade. Evento gratuito acontece em São Paulo, no dia 
17 de outubro. Com a participação de lideranças empresariais e de especialistas em 
produção sustentável, o encontro também debaterá problemas ambientais, 
empreendedorismo e inovação. 

O secretário-executivo da Rede Brasil, Carlo Pereira, participa do diálogo Como cuidar 
dos nossos recursos hídricos. O debate também terá a presença do gerente nacional de 



água da The Nature Conservancy, Samuel Barrêto, e do diretor de Revitalização de 
Bacias Hidrográficas a Acesso a Água, do Ministério do Meio Ambiente, Renato Saraiva. 

A fim de abordar as melhores práticas para os desafios socioambientais, o fórum 
convidou a presidente do Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento 
Sustentável (CEBDS), Marina Grossi, e o vice-presidente de Sustentabilidade e 
Suprimentos da AMBEV, Rodrigo Figueredo. 

Na mesa Empreendedorismo e inovação para o ambiente, estão confirmadas as 
presenças de Alexandre Alves, da Inseed Investimentos, e da presidente do Instituto de 
Pesquisas Ecológicas (IPE), Suzana Pádua. 

O fórum ocorre no Auditório Estadão e tem o apoio da Rede Brasil do Pacto Global da 
ONU. Confira a programação completa e inscreva-se  

FONTE:https://www.eventbrite.com.br/e/forum-estadao-sustentabilidade-tickets-
50186785025 

 

Um terço do lixo da América Latina e Caribe acaba em 
aterros ou na natureza, diz ONU 

Um terço de todos os resíduos urbanos gerados na América Latina e no Caribe ainda acaba em 
lixões ou no meio ambiente, uma prática que contamina o solo, a água e o ar da região e afeta 
a saúde de seus habitantes. O alerta é de um relatório da ONU Meio Ambiente, publicado hoje 
(9) em Buenos Aires, durante o XXI Fórum regional de Ministros do Meio Ambiente. Evento teve 
início nesta terça-feira e segue até 12 de outubro na capital argentina. 

Todos os dias, 145 mil toneladas de lixo são descartadas de maneira incorreta — a quantidade 
equivale ao que é gerado por 27% da população latino-americana e caribenha ou 170 milhões 
de pessoas. Os números foram divulgados na pesquisa Perspectiva sobre a Gestão de 
Resíduos na América Latina e no Caribe. 

A análise da ONU Meio Ambiente estimula os países a fechar os lixões. Segundo a agência 
internacional, esses locais apresentam alto risco para a saúde das pessoas que moram no 
seu entorno, bem como para quem coleta materiais recicláveis descartados. As áreas também 
são uma fonte de emissão de gases do efeito estufa, afetam negativamente o turismo e a 
agricultura e ameaçam a biodiversidade. 

As nações da América Latina e Caribe avançaram na coleta de resíduos, que já cobre cerca 
de 90% da população. Porém, diariamente, 35 mil toneladas de lixo não são coletadas, um 



problema que afeta especialmente as áreas pobres e comunidades rurais, com impactos na 
vida de mais de 40 milhões de pessoas. 

A região enfrenta ainda o desafio de chegar a uma economia circular: apenas 10% dos 
resíduos são reaproveitados por meio da reciclagem ou de outras técnicas de recuperação de 
materiais, segundo o relatório. 

“Os países da América Latina e do Caribe devem dar prioridade política máxima para a gestão 
adequada dos resíduos. Isso é uma forma de reforçar a ação climática e de proteger a saúde 
de seus habitantes”, afirmou o diretor regional da ONU Meio Ambiente, Leo Heileman. 

A pesquisa do organismo mostra que a geração de resíduos na região cresce continuamente 
e irá aumentar em pelo menos 25% até 2050. Entre as causas desse fenômeno, estão 
tendências verificadas em outras partes do mundo — o crescimento populacional; a 
urbanização; o crescimento econômico; a saída de uma quantidade significativa de pessoas 
da pobreza para uma classe média emergente; e padrões claramente insustentáveis de 
produção e consumo. Atualmente, 80% dos habitantes da América Latina e Caribe vivem em 
cidades. 

Segundo o documento da ONU Meio Ambiente, melhorar a gestão do lixo é uma medida 
fundamental para alcançar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), acordados 
pelos líderes mundiais em 2015. 

“Uma verdadeira agenda de desenvolvimento sustentável deve incluir a gestão adequada de 
resíduos. Os benefícios ambientais, sociais e econômicos associados a este setor são 
substanciais e vão desde a redução de gases de efeito estufa e economia de matérias-primas 
até a melhoria da matriz energética dos países, criação de empregos e aumento do 
investimento”, acrescentou Heileman. 

Ainda de acordo com o estudo, uma fonte de poluição que precisa de atenção especial e 
urgente é a de resíduos perigosos, que inclui dispositivos eletrônicos, resíduos hospitalares ou 
associados à construção. Frequentemente, esse tipo de lixo não é nem mesmo inventariado e 
caracterizado, embora alguns países tenham conquistado avanços legislativos na área. 

Oportunidades de transição 

A publicação detalha oportunidades de melhoria para a região, como a gestão especial de 
resíduos orgânicos ou a aplicação de princípios da economia circular. 

Os resíduos orgânicos representam, em média, 50% do lixo gerado pelos países latino-
americanos e caribenhos. A falta de tratamento específico para esses resíduos leva à 
liberação injustificada de gases do efeito estufa na atmosfera, como o metano, e à produção 
de chorume. O problema também diminui a qualidade de materiais recicláveis que estão no 
lixo. O relatório das Nações Unidas recomenda promover a separação dos resíduos orgânicos 
na fonte e incentivar seu uso por meio de práticas sustentáveis, como a compostagem. 

A pesquisa aponta ainda que cerca de 90% dos resíduos coletados são destinados a locais de 
descarte, sejam aterros ou lixões, ou seja, não são reaproveitados nem reciclados. A ONU 
Meio Ambiente pede que a região abandone esse esquema insustentável. O organismo 
defende que os resíduos sejam tratados como recursos valiosos — segundo a agência, com o 



design, é possível desenvolver produtos que permitem a reutilização do lixo após um primeiro 
uso do material descartado. 

O lixo pode, assim, tornar-se matéria-prima secundária ou fonte alternativa de energia para 
substituir os combustíveis fósseis. 

O relatório também alerta para a fragilidade institucional da gestão do lixo em nível regional. 
Isso se deve parcialmente à sobreposição de normas, que concedem competências 
concorrentes a diferentes áreas do mesmo governo. É importante que as leis e políticas 
estabeleçam estruturas comuns, promovam o investimento público e privado, a educação e a 
participação do cidadão, além de incluir indicadores de gestão. 

Segundo o documento, países devem considerar como prioridade a formalização e 
profissionalização dos trabalhadores que lidam com a coleta e reciclagem de resíduos. 
Embora essa mão de obra tenha sido integrada em várias nações ao serviço público de 
saneamento urbano, a falta de reconhecimento formal é uma constante na maioria dos países 
da América Latina e do Caribe. 

Para orientar governos em suas políticas de gestão, a publicação lembra experiências bem-
sucedidas na região, como um programa no México que promove a reciclagem de telefones 
celulares; a coleta seletiva no município de Alvarado, na Costa Rica; a proibição de sacolas 
plásticas em Antígua e Barbuda; e o sistema de troca de lixo reciclável por alimentos, 
desenvolvido em Curitiba, no Brasil, há mais de duas décadas. 

Sobre a ONU Meio Ambiente 

A ONU Meio Ambiente é a principal voz global em temas ambientais. Ela promove liderança e 
encoraja parcerias para cuidar do meio ambiente, inspirando, informando e capacitando 
nações e pessoas a melhorarem a sua qualidade de vida sem comprometer a das futuras 
gerações. A ONU Meio Ambiente trabalha com governos, com o setor privado, com a 
sociedade civil e com outras instituições das Nações Unidas e organizações internacionais 
pelo mundo. 

Informações à imprensa: 
María Amparo Lasso, chefe de Comunicação para a América Latina e o Caribe, ONU Meio 
Ambiente: maria.lasso@un.org. 
Roberta Zandonai, Comunicação e Imprensa, ONU Meio Ambiente no 
Brasil: roberta.zandonai@un.org. 

FONTE:https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/26448/Residuos_LAC_ES.
pdf?sequence=1&isAllowed=y 

 

 

Publicação da ONU Brasil visa fortalecer programas de 
governo com base na Agenda 2030 



Colaborar com a construção e implementação de planos de governo comprometidos 
com a Agenda 2030 no país é a proposta da publicação “Articulando os Programas de 
Governo com a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável e os Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável”, lançada pelo Sistema ONU no Brasil. 

O documento, uma adaptação à realidade brasileira da versão originalmente produzida 
pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) da Costa Rica, 
apresenta sugestões de ações e iniciativas sobre como organizações políticas e cidadãos 
podem incorporar os ODS nos programas de governo. 

Com base no conhecimento sobre a Agenda 2030, diagnóstico da situação do país, 
planejamento estratégico e nos mecanismos de prestação de contas, a publicação 
destaca elementos para que os programas de governo estejam orientados a melhorar 
as condições de vida de todas as pessoas por meio dos ODS. 

Para cada ODS são apresentados tópicos para desenvolver ferramentas de promoção de 
políticas públicas e promover o debate. Com base nos princípios do enfoque inclusivo e 
participativo, universalidade, apropriação nacional, direitos humanos e de não deixar 
ninguém para trás, os temas refletem o fortalecimento de ações que dialogam com 
erradicação da pobreza, crescimento econômico e sustentabilidade ambiental, de forma 
integrada. 

“A proposta é ampliar a conscientização em torno da Agenda 2030 para o 
Desenvolvimento Sustentável e fazer um chamado para que os programas de governo 
se alinhem a essa linguagem comum. O texto do documento procurou ser o mais fiel 
possível à linguagem original dos ODS e suas metas, com a perspectiva não de ser um 
documento propositivo, mas sim indutivo para formação de alianças com vistas a honrar 
os objetivos e metas da Agenda 2030″, disse o coordenador-residente do Sistema ONU 
no Brasil e representante-residente do PNUD no país, Niky Fabiancic. 

“A Agenda 2030 é de todas e todos. Só será possível cumpri-la se todos os brasileiros e 
brasileiras se comprometerem a fazer sua parte a cada dia até 2030.” 

O documento destaca desafios enfrentados pelo Brasil; estabelecimento de objetivos 
que integrem as três dimensões do desenvolvimento sustentável (a econômica, a social 
e a ambiental); prioridades estratégicas e implementação de mecanismos de 
transparência. “Dessa forma o Sistema ONU no Brasil pretende continuar envidando 
esforços para contribuir de forma substancial para o devido cumprimento dos Objetivos 
de Desenvolvimento Sustentável”, explicou Fabiancic. 

A publicação foi elaborada em parceria com a Rede ODS Brasil e a Prefeitura de 
Barcarena, com apoio institucional do Instituto Ethos, Rede ODS Universidades, Rede 
Brasil do Pacto Global e Programa Cidades Sustentáveis. 

FONTE:http://www.br.undp.org/content/brazil/pt/home/library/ods/articulando-os-programas-de-

governos-com-a-agenda-2030-para-o-de.html 

 



 

 

EVENTOS 

 
Turismo sustentável e desenvolvimento local em áreas rurais 
O curso é baseado no conceito de turismo como um motor para a criação de atividades 
econômicas e emprego decente nas áreas rurais. Durante as fases remota e face a face, 
as chaves necessárias para que o turismo seja uma alternativa socioeconómica 
sustentável serão examinadas em detalhe, e que elementos devem ser levados em 
conta na elaboração de uma estratégia de desenvolvimento rural baseada no turismo. 

Este formuladores de políticas do curso, o desenvolvimento do turismo técnico e 
fundamental a nível local e regional para desenvolver as suas atividades em instituições 
públicas e privadas, sociedade civil ou a cooperação internacional relacionada com o 
tema claro atores socioeconômicos cabeças nos países da América Latina e Caribe e na 
África de língua portuguesa. 

FONTE:https://www.itcilo.org/es/areas-de-especializacion/desarrollo-rural/turismo-sostenible-y-

desarrollo-local-en-a-reas 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

        INFORMAÇÕES 

        PROMOTOR BRASIL 

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

          CAMPINAS RESILIENTE -  OBSERVATÓRIO 

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

          INFORMATIVOS UNISDR 

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

         PREVENTIONWEB 

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

         SECRETARIA NACIONAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 

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

         CEPED – PARANÁ 

        http://www.ceped.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=16 

                    


