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De onde vem a próxima pandemia? A geografia global de 
intersecção da interface homem-animal, sistemas de saúde 
fracos e centralidade do trânsito aéreo revela canais para 
transbordamento de alto impacto 

Os impactos econômicos e de saúde das pandemias de doenças infecciosas são 
catastróficos, como mais recentemente se manifestou pela doença coronavírus em 2019 
(COVID-19). As infecções emergentes que levam a epidemias ou pandemias substantivas 
são normalmente zoonoses que cruzam as fronteiras das espécies em pontos vulneráveis 
da interface humano-animal. O compartilhamento do espaço entre a vida selvagem e os 
humanos, e seus animais domesticados, aumentou dramaticamente nas últimas décadas e 
é um dos principais impulsionadores do transbordamento de patógenos. O aumento da 
interface humano-animal também ocorreu em conjunto com a crescente globalização e os 
sistemas de saúde falhos, resultando em uma trifeta com terríveis implicações para a 
saúde humana e animal. No entanto, até o momento, não temos uma descrição 
geográfica dessa trifeta que possa ser aplicada estrategicamente à prevenção de 
pandemia. Esta investigação fornece a primeira quantificação geográfica da interseção das 
interfaces humano-animal, desempenho deficiente do sistema de saúde humana e 
conectividade global através da rede de viagens aéreas. Ao fazer isso, este trabalho 
fornece uma abordagem sistemática e baseada em dados para classificar o perigo de 
transbordamento com base na distribuição de interfaces humano-animal, ao mesmo 
tempo em que identifica cidades globalmente conectadas que são adjacentes a essas 
interfaces e que podem facilitar a disseminação global de patógenos. Apresentamos esta 
geografia de transbordamento de alto impacto como uma ferramenta para o 
desenvolvimento de sistemas de vigilância direcionados e infraestrutura de saúde 



aprimorada em áreas vulneráveis que podem apresentar canais para futuras 
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luzes 

 Este trabalho quantifica a geografia global das interfaces homem-vida selvagem. 
 Uma hierarquia de risco de transbordamento é desenvolvida com base na natureza 

dessas interfaces. 
 40% das cidades mais conectadas do mundo estão perto de áreas de 

transbordamento de impacto. 
 Este trabalho identifica canais importantes para potenciais futuras pandemias. 

FONTE:https://reader.elsevier.com/reader/sd/pii/S2352771420302780?token=30581BB41E9A556126960FCC3CBADF21986C92CC95
1FF4DCBC9F8D0D39FA285D99CBE8F67C5A8E82B8AEA2EDA7E4D012 



 

O relatório de 2020 do The Lancet Countdown sobre saúde 
e mudanças climáticas: respondendo a crises convergentes 

The Lancet Countdown é uma colaboração internacional estabelecida para fornecer um 
sistema de monitoramento global independente dedicado a rastrear o perfil de saúde 
emergente do clima em mudança. 

O relatório de 2020 apresenta 43 indicadores em cinco seções: impactos, exposições e 
vulnerabilidades das mudanças climáticas; adaptação, planejamento e resiliência para a 
saúde; ações de mitigação e co-benefícios para a saúde; economia e finanças; e 
engajamento público e político. Este relatório representa as descobertas e o consenso das 
35 principais instituições acadêmicas e agências da ONU que compõem o The Lancet 
Countdown e se baseia na experiência de cientistas do clima, geógrafos, engenheiros, 
especialistas em energia, alimentação e transporte, economistas, sociais e cientistas 
políticos, cientistas de dados, profissionais de saúde pública e médicos. 

Os efeitos financeiros e de saúde pública do COVID-19 serão sentidos nos próximos anos, 
e os esforços para proteger e reconstruir as comunidades locais e as economias nacionais 
precisarão ser robustos e sustentados. Apesar dos indicadores preocupantes em cada 
seção deste relatório, a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas de 
2021 apresenta uma oportunidade para correção de curso e NDCs revitalizados. A janela 
de oportunidade é estreita e, se a resposta ao COVID-19 não estiver totalmente e 
diretamente alinhada com as estratégias nacionais de mudança climática, o mundo será 
incapaz de cumprir seus compromissos no âmbito do Acordo de Paris, prejudicando a 
saúde e os sistemas de saúde hoje, e no futuro. 

FONTE:https://www.thelancet.com/action/showPdf?pii=S0140-6736%2820%2932290-X 

 

 
 

Pobreza infantil em países ricos deverá seguir taxas pré-
Covid por mais cinco anos 
 
O Fundo das Nações Unidas para a Infância, Unicef, revelou que a pobreza infantil, em 
países desenvolvidos, deverá se manter acima dos níveis pré-Covid-19 por mais cinco 
anos. Os dados são de um novo relatório da agência.   



O levantamento mostra que apenas 2% da ajuda financeira dos países da Organização 
para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, Ocde, e da União Europeia se destinou 
ao apoio dos menores e de famílias com crianças durante a primeira vaga da pandemia.  

Apelo  

Entre fevereiro e o final de julho, foi alocado um valor histórico de US$ 10,8 bilhões para 
financiar a resposta à Covid-19 nos países desenvolvidos.  

Segundo a pesquisa, cerca de 90% desse valor foram destinados ao estímulo fiscal para 
empresas.   

O Unicef afirma que, embora essenciais, esses apoios excluem as crianças mais 
marginalizadas e as suas famílias, afetando as mais frágeis.   

Políticas  

Cerca de um terço dos países da Ocde e da União Europeia não implementaram políticas 
de apoio às crianças durante a primeira fase da Covid-19, no início do ano.  

Países que protegeram crianças e famílias, incluindo com cuidados infantis, alimentação 
escolar e abonos, na grande maioria, mantiveram essas medidas ativas durante três 
meses apenas.  

O relatório afirma ainda que ações de curto prazo não são adequadas para enfrentar a 
duração prevista da crise e os riscos de pobreza infantil a longo prazo.  

Portugal  

Em Portugal, apesar de medidas prevista no Orçamento do Estado para 2021, o Unicef 
está pedindo urgência no reforço do Sistema de Proteção de Crianças.  

O orçamento para o próximo ano inclui rendimentos e reforço da coesão social, 
assegurando creche gratuita para mais crianças e a digitalização das escolas.   

De acordo com o relatório, Portugal, Grécia ou Itália têm uma forte relação entre a 
pobreza infantil e a falta de investimento em prestações familiares e o desemprego.   

A agência está antecipando um agravamento das condições de vida das crianças e 
jovens em Portugal.  

Com o aumento da pobreza infantil, o Unicef afirma que “é urgente que a atual Estratégia 
de Combate à Pobreza, em construção, assuma como prioridade o combate à pobreza 
infantil de forma integrada e abrangente, assegurando os recursos necessários e uma 
liderança ao mais alto nível para a efetiva proteção dos direitos das crianças.”  

Soluções  



O relatório faz várias propostas, como garantir um reequilíbrio dos estímulos fiscais para 
permitir aumentos nas despesas de proteção social, flexibilizar os critérios 
de admissão para as políticas existentes e diversificar as respostas de proteção social.   

Em comunicado, a diretora do Gabinete de Investigação do Unicef, Gunilla Olsson, disse 
que “políticas mais fortes, centradas na família, devem incluir uma combinação de apoio 
incondicional ao rendimento das famílias mais pobres, subsídios de alimentação, cuidados 
infantis e serviços básicos e perdão de dívidas de longo-prazo, tanto no arrendamento 
como em hipotecas.”  

Segundo ela, essas medidas são importantes “para fortalecer as bases e garantir que 
todas as crianças, e as suas famílias, possam recuperar desta crise."  

FONTE:https://news.un.org/pt/story/2020/12/1735862?utm_source=ONU+News+-
+Newsletter&utm_campaign=6f0b8500b9-
EMAIL_CAMPAIGN_2020_12_12_01_00&utm_medium=email&utm_term=0_98793f891c-6f0b8500b9-105027597 

 

 
Sete das 10 principais causas de morte no mundo são 
doenças não transmissíveis 
 
Entre as 10 principais causas de morte no mundo antes da pandemia, sete eram doenças 
crônicas. A informação foi revelada esta quarta-feira pela Organização Mundial da Saúde, 
OMS.  

Nas Estimativas Globais de Saúde 2000-2019, a agência enfatiza a perda de 
vidas por doenças cardíacas na proporção de 16% do total de mortes. Mais da metade dos 
2 milhões de novos óbitos ocorreu no Pacífico Ocidental. Na Europa, a queda foi 
relativa com 15%.  

Boa saúde  

O documento, analisando dados de duas décadas, constata que embora as pessoas 
tenham maior tempo de vida, isso não se traduz necessariamente numa boa saúde.  

 



Foto: OMS/P. Virot 
Doença de Alzheimer e outras formas de demência passaram a fazer parte da 
lista das principais causas de morte 
  

Com base em tendências como mortalidade e morbidade, o estudo lembra que há duas 
décadas as doenças crônicas eram apenas quatro das 10 principais causas de morte. Em 
2019, o número subiu para sete.  

Num ano em que mais de 1,5 milhão de pessoas morreram por causa da Covid-19, o 
estudo realça como problemas de saúde preexistentes, como doenças cardíacas, diabetes 
e questões respiratórias, são fatores de risco de complicações e morte.  

O apelo às autoridades de saúde é que usem dados atualizados, confiáveis e acionáveis 
ao tomar decisões. As próximas edições das estimativas globais avaliarão o impacto direto 
e indireto da pandemia na mortalidade e morbidade.  

De acordo com a OMS, cerca de 55,4 milhões dos óbitos ocorreram em todo o mundo em 
2019. Entre as 10 principais causas, 55% de óbitos ocorreram por doença cardiovascular, 
respiratória ou neonatal.  

Doenças cardíacas  

No topo da lista, abaixo das doenças cardíacas, estão derrames, doença pulmonar 
obstrutiva crônica, infecções respiratórias inferiores e condições neonatais.  

A seguir estão enfermidades de traqueia, brônquios e doença do pulmão, Alzheimer e 
outras formas de demência, diarreia, diabetes e doenças renais.  

  

Para a OMS, estes dados evidenciam que é preciso intensificar o foco global “na 
prevenção e no tratamento de cardiopatias, câncer, diabetes e doenças respiratórias 
crônicas, bem como no combate a lesões”.  

Sobre a evolução das doenças cardíacas nos últimos 20 anos, a agência realça 
“mais óbitos do que nunca”. Em 2019, morreram 9 milhões de pessoas, refletindo uma 
alta de 2 milhões desde 2000.  

Alzheimer  

A doença de Alzheimer e outras formas de demência passaram a fazer parte da lista das 
principais causas de morte, ocupando o terceiro lugar nas Américas e na Europa em 2019. 
As mulheres são afetadas de forma desproporcional: 65% em nível global.  

Os óbitos por diabetes aumentaram 70% em nível global entre 2000 e 2019. Nessa 
evolução se destaca o aumento de 80% dos casos fatais entre homens.   

  



A redução de óbitos por doenças transmissíveis ainda é considerada um grande desafio 
em países de baixa e média rendas.   

Em 2019, a pneumonia e outras infecções respiratórias inferiores eram a quarta principal 
causa de morte, um número que baixou quando comparado ao ano 2000. No total, as 
infecções respiratórias inferiores tendem a ceifar menos vidas do que no passado e o 
número global diminuiu em quase meio milhão.  

Queda global   

No declínio global de óbitos devido às doenças transmissíveis, um dos exemplos é o das 
complicações causadas pelo HIV, que passaram da oitava causa de morte em 2000 para a 
19ª em 2019.  

A situação reflete o sucesso dos esforços para prevenir a infecção, fazer o teste do vírus e 
tratar a doença nas últimas duas décadas.   

Mesmo com complicações causadas pelo vírus sendo a quarta principal causa de morte na 
África, o total de óbitos caiu em mais da metade na região, de mais de 1 milhão em 2000 
para 435 mil em 2019.  

 
FONTE:https://news.un.org/pt/story/2020/12/1735642?utm_source=ONU+News+-
+Newsletter&utm_campaign=8422913f48-
EMAIL_CAMPAIGN_2020_12_11_01_00&utm_medium=email&utm_term=0_98793f891c-8422913f48-105027597 

 
 

 
 

Guterres alerta que crise da Covid-19 cria oportunidades 
para corrupção 
Esta quarta-feira, 9 de dezembro, marca o Dia Internacional contra a Corrupção. 
Destacando o impacto da pandemia de Covid-19, o tema desse ano é “Recuperar com 
Integridade”.  

Em mensagem sobre a data, o secretário-geral da ONU, António Guterres lembrou que, 
nos últimos anos, “a raiva e a frustração explodiram contra líderes e governos corruptos.”  

Descontentamento  

Em alguns países, as pessoas têm exigido justiça social e responsabilização. Segundo o 
chefe da ONU, “em meio a essas profundas preocupações, a crise da Covid-19 cria 
oportunidades adicionais para a corrupção.”  



Guterres disse que os governos estão gastando para colocar as economias de volta nos 
trilhos, prestar apoio de emergência e adquirir suprimentos médicos, mas avisou que 
“a supervisão pode ser mais fraca.”  

Respostas urgentes levaram alguns Estados a comprometer conformidade, supervisão e 
responsabilização para obter um impacto rápido. Além disso, o desenvolvimento de 
vacinas e tratamentos aumenta o risco de suborno e lucros abusivos.  

Segundo o secretário-geral, a corrupção drena os recursos das pessoas, mina a confiança 
nas instituições, agrava as vastas desigualdades expostas pelo vírus e impede uma 
recuperação forte. Ele disse que o mundo não pode “permitir que fundos de estímulo e 
recursos vitais de emergência sejam desviados.”  

Recuperação  

Para o chefe da ONU, a recuperação da pandemia deve incluir medidas para prevenir e 
combater a corrupção e o suborno.   

Também são necessárias amplas parcerias para fortalecer a supervisão, responsabilização 
e transparência, com base nas ferramentas globais anticorrupção fornecidas pelas 
Convenções das Nações Unidas contra a Corrupção.  

António Guterres afirmou que a ação contra este problema deve fazer parte de reformas 
e iniciativas nacionais e internacionais mais amplas para fortalecer a boa governança, 
combater fluxos financeiros ilícitos e paraísos fiscais e devolver ativos roubados, de 
acordo com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável.  

Medidas  

Guterres enfatizou que a redução dos riscos de má gestão e corrupção durante a 
pandemia requer o envolvimento de órgãos anticorrupção fortes. Outras medidas 
são melhor supervisão dos pacotes de apoio de emergência, contratos públicos mais 
abertos e transparentes e maior conformidade anticorrupção no setor privado.  

Além disso, os países também precisam “garantir o apoio e a proteção para denunciantes 
e jornalistas que descobrirem corrupção durante a pandemia”.  

Segundo o chefe da ONU, a comunidade internacional também deve aproveitar a 
oportunidade para realizar reformas e iniciativas ambiciosas na sequência da primeira 
sessão especial da Assembleia Geral contra a corrupção no próximo ano.  

Para terminar, o secretário-geral pediu que todos, governos, empresas, sociedade civil e 
partes interessadas, trabalhem juntos para “promover a responsabilização e acabar com a 
corrupção e o suborno por um mundo mais justo e equilibrado.  

FONTE:https://news.un.org/pt/story/2020/12/1735482?utm_source=ONU+News+-
+Newsletter&utm_campaign=0699e51121-
EMAIL_CAMPAIGN_2020_12_10_01_00&utm_medium=email&utm_term=0_98793f891c-0699e51121-105027597 
 



 

Como Ruanda está liderando esforços para combater a 
saúde mental 
KIGALI, Ruanda - Cerca de 12%  das pessoas na África Subsaariana vivem com doenças 
mentais, como depressão, ansiedade, transtornos bipolares, transtornos alimentares, 
esquizofrenia e transtornos por uso de álcool e drogas - um número que provavelmente 
será maior  após COVID-19 . 

Em Ruanda, acredita-se que a porcentagem de pessoas com doenças mentais esteja acima 
da média regional e, de acordo com os especialistas com quem Devex falou, o genocídio 
de 1994 contra os tutsis pode ser um fator contribuinte importante. 

Durante o período nacional de comemoração, que começa em abril de cada ano, um 
grande número de pessoas experimenta sintomas de transtorno de estresse pós-
traumático e transtornos de ansiedade generalizada com ataques de pânico, disse a Dra. 
Bizoza Rutakayire, psiquiatra e consultora sênior em psiquiatria da Caraes Ndera. 
 
Como resultado do número de pessoas afetadas, Ruanda tomou medidas para tornar a 
prestação de serviços de saúde mental uma prioridade. Um ano após o genocídio, o 
governo de Ruanda desenvolveu uma política de saúde mental , tornando-se um  dos 
primeiros países da África Subsaariana a ter uma. E em 2018, o plano estratégico 
atualizado de Ruanda para o setor de saúde  estabeleceu novas metas ambiciosas para 
expandir os serviços de saúde mental na comunidade, inclusive por meio da 
descentralização e integração na atenção primária à saúde. 
Uma colaboração de cinco anos entre o Ministério da Saúde de Ruanda e a  Família de 
Empresas Johnson & Johnson baseia-se no trabalho que o governo tem feito até agora 
para melhorar os cuidados de saúde mental e fortalecer os esforços para desenvolver um 
modelo de cuidados de qualidade acessíveis. 

A colaboração - lançada em 2018 - tem uma abordagem em três frentes e, se bem-
sucedida, pode servir como um modelo de prova de conceito para outros países da região 
e, potencialmente, ao redor do mundo, disse o Dr. Kivwanga Mwaniki, líder de execução 
global da saúde mental na J&J. 

FONTE:https://devex.shorthandstories.com/how-rwanda-is-spearheading-efforts-to-tackle-mental-
health/index.html 

 



 
Política Nacional de Saúde Mental em Ruanda 

A política nacional de saúde mental foi introduzida em 1995 e tem permitido que os 
tomadores de decisão política e outros atores da sociedade identifiquem pontos de 
ancoragem para iniciar uma prática de saúde mental adaptada ao contexto e próxima à 
comunidade. Hoje, essa política precisa ser revisada para atender à evolução do contexto 
e responder adequadamente aos desafios da saúde mental dentro da comunidade 
ruandesa. O programa de saúde mental é assegurado hoje pela Divisão de Saúde Mental 
em nome do ministério da saúde. Tem como missão prioritária coordenar as iniciativas 
nesse setor, garantindo a implementação da política nacional de saúde mental aprovada 
pela autoridade competente. Esta revisão da Política Nacional de Saúde Mental 

FONTE:https://medbox.org/pdf/5e148832db60a2044c2d4be5 
 

 

Devo ficar ou devo ir agora? Por que a comunicação de 
risco é o componente crítico na redução do risco de 
desastres 

Este artigo discute a importância da comunicação de risco como um componente crítico 
dos sistemas de alerta precoce e explora os desafios constantes que as comunidades 
vulneráveis enfrentam, como os sistemas de alerta precoce se enquadram no Quadro 
Sendai mais amplo e o que os governos aprenderam com a pandemia COVID-19, e discute 
como podemos nos comunicar com mais eficácia no futuro para reduzir danos. 

A comunicação de risco é um componente crítico na redução do risco de desastres, 
especialmente na concepção e implementação de sistemas de alerta precoce. A 
capacidade de comunicar previsões de perigo e informações de risco às comunidades 
vulneráveis e partes interessadas com sucesso é crucial para a preparação e resposta 
eficazes a desastres, para reduzir o impacto e evitar a perda de vidas. A comunicação de 
risco bem-sucedida, no entanto, é constantemente desafiada. Mesmo os modelos de 
previsão mais sofisticados e sistemas avançados de alerta precoce podem se tornar 
ineficazes se as informações não forem comunicadas de forma clara, no prazo e de uma 
forma que permita ao usuário final considerar as opções e agir de forma adequada. Esses 
desafios não se aplicam apenas a riscos de início rápido, como ciclones e tsunamis, mas 



também a riscos de início mais lento, como a atual pandemia de COVID-19. Em todo o 
mundo, As respostas dos governos à atual pandemia fornecem exemplos de como a 
comunicação de risco bem-sucedida é complexa e difícil. Este artigo discute a importância 
da comunicação de risco como um componente crítico dos sistemas de alerta precoce e 
explora os desafios constantes que as comunidades vulneráveis enfrentam, como os 
sistemas de alerta precoce se enquadram no Quadro Sendai mais amplo e o que os 
governos aprenderam com a pandemia COVID-19, e discute como podemos nos 
comunicar com mais eficácia no futuro para reduzir danos. 

FONTE:https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2590061720300764?via%3Dihub 
 

 

Visualização de informações de alerta precoce 

Existem muitas vantagens cognitivas amplamente reconhecidas em comunicar dados, 
informações e conhecimento por meio de representações visuais, em vez de palavras 
escritas ou verbais. As visualizações melhoram a capacidade dos usuários de tomar uma 
decisão informada ou concluir uma tarefa específica e podem resultar em uma melhor 
compreensão ou mudanças de comportamento. 

Este documento fornece orientação sobre os aspectos a serem considerados ao projetar a 
visualização de informações de aviso prévio. Seguindo esta orientação, as informações de 
alerta precoce podem ser melhor comunicadas para serem úteis, utilizáveis e utilizadas, 
de forma que ações sejam tomadas e vidas sejam salvas. 

FONTE:https://infohub.practicalaction.org/bitstream/handle/11283/622717/Visualisation%20of%20Early%20Warnin
g%20Information.pdf;jsessionid=C4FF35B74E367829032FF06DA0E818E9?sequence=1 
 
 

 

 

Mudança climática e saúde: preparando-se para o próximo 
desastre 

Este relatório analisa como um clima em mudança está prejudicando a saúde dos 
australianos e argumenta que o setor de saúde deve fazer mais para se adaptar à 
realidade das mudanças climáticas. Ele se concentra nos devastadores incêndios florestais 
do verão de 2019-20, um presságio do que está por vir à medida que o aquecimento 
global aumenta a gravidade e a frequência dos desastres naturais na Austrália. As 



mudanças climáticas causarão ondas de calor mais severas e tempestades mais 
severas. No extremo norte da Austrália, os ciclones serão mais intensos, causando 
inundações que destruirão casas, empresas e edifícios públicos. Mais ao sul, as secas serão 
mais prolongadas, criando ainda mais dificuldades para os agricultores e cidades e vilas 
regionais. 

O relatório argumenta que o setor de saúde deve se adaptar à realidade do aquecimento 
da Austrália. Deve desenvolver planos e protocolos para minimizar os danos causados por 
desastres climáticos. Deve garantir que as pessoas continuem recebendo serviços de 
saúde e medicamentos quando ocorrer um desastre. E deve fornecer suporte à saúde 
mental, não apenas durante uma crise, mas nas décadas seguintes. Para departamentos 
de saúde, hospitais e redes locais de saúde, responder às mudanças climáticas não é um 
extra opcional, é o negócio principal. 

 
FONTE:https://grattan.edu.au/wp-content/uploads/2020/12/Climate-change-and-
health-2020.pdf 
 

 
 

Há “muita esperança para reduzir emissões” de CO2, diz 
autora de novo relatório 
A pesquisadora portuguesa Joana Portugal Pereira é professora em planejamento 
energético na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ele é co-autora de Relatório de 
Lacunas das Emissões, lançado pelo Programa das Nações Unidas para o Meio 
Ambiente, Pnuma. As declarações à ONU News resumem os pontos da pesquisa. 
 
ONU News (ON): Depois de participar neste relatório sobre lacunas de emissões, qual a 
grande mensagem desta publicação para o mundo.  

Joana Portugal Pereira (JPP): O relatório deste ano, o Emission Gap Report ou relatório 
que avalia as lacunas de emissões, este ano, pela primeira vez, é fruto do ano 
muito atípico que temos vindo a viver. Consolida várias análises que já foram 
apresentadas. Mostra que este ano, ao contrário de tendências anteriores, 
momentaneamente o mundo reduziu as suas emissões de gases de efeito estufa em 
aproximadamente 7% comparativamente com o ano anterior, 2019.   

A nossa avaliação mostra, porém, que essa redução momentânea e breve não é suficiente 
para mantermos a rota compatível com os compromissos climáticos do Acordo de Paris. 
Isto porque nós precisamos de ter metas ambiciosas de redução de emissões contínuas, 



coerentes e que sejam implementadas a uma escala global, regional e em todos os 
setores.   

Portanto, o relatório, este ano mais uma vez, mostra que mantendo a trajetória que 
temos vindo a seguir, que se coaduna com as políticas de mitigação que foram 
anunciadas, o mundo está no caminho para atingirmos um aquecimento global de 
aproximadamente mais 3º C até o final do século.  O que é claramente preocupante 
e claramente insuficiente para atingirmos um futuro que seja compatível com o que a 
ciência mostra que são níveis seguros de aquecimento global.   

O relatório também mostra este ano, e no capítulo em que eu participei, nós fizemos uma 
avaliação muito detalhada e compreensível sobre os planos de recuperação econômica, 
que já têm vindo a ser anunciados por vários países, que rondam aproximadamente US$ 
12,9 ou US$ 13 mil milhões (ou trillion, em inglês). Estes pacotes econômicos, 
infelizmente, a nossa análise mostra que aproximadamente apenas um quarto, são 
canalizados para atividades relacionadas com a economia verde e com tecnologias de 
baixo carbono.   

Ou seja, nós estamos aproximadamente a investir cerca de US$ 9 mil bilhões em 
tecnologias hiper carbónicas, pouco eficientes e que, de uma forma também gravíssima, 
 poderão criar lock-ins energéticos e de infraestrutura para as próximas gerações.  

O relatório mostra e dá-nos uma mensagem de muita esperança: que ao invés de 
analisarmos estes pacotes e estímulos econômicos para indústrias e setores da 
economia hiper carbónicos, se os países adotassem saídas da pandemia e de recuperação 
verdes poderíamos reduzir as nossas emissões em aproximadamente 25%. Isso se traduz 
num nível de emissões em 2030 de aproximadamente 40 giga toneladas de CO2 
equivalente, que nos levaria de uma forma tranquila, para cumprirmos as metas do 
Acordo de Paris até o final do ano.  

ON:  Por último, faria uma análise do capítulo 2, sobre as emissões globais e suas 
tendências, e do capítulo 3 sobre lacunas de emissões de que foi autora.  

JPP: O capítulo 2 faz uma avaliação do perfil de emissões de gases de efeito estufa que 
temos no mundo e quais são as regiões mais responsáveis por essas mesmas emissões.   

Com alguma incerteza associada, nós sabemos que em 2019 a emissão de gases de efeito 
estufa foram quase 60 giga toneladas de CO2 equivalente: 59.1 para ser mais preciso. E 
que aproximadamente 90% dessas emissões se devem à queima de combustíveis fósseis. 
As restantes estão associadas a atividades relacionadas com a mudança do uso do solo, ou 
seja o aumento crescente de desflorestamento que temos vindo a observar em algumas 
regiões do planeta, designadamente no Brasil, infelizmente.   

Quando comparamos as emissões numa plataforma regional sabemos que temos países 
que são os maiores poluidores: a China, os Estados Unidos, a Europa, a Índia, a Rússia e o 
Japão.   



E também não podemos descartar, e é talvez uma das grandes novidades deste relatório, 
as atividades associadas ao transporte pela aviação e por via marítima. Temos inclusive 
um capítulo detalhado para este tema.  

FONTE:https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/30798/EGR19ESSP.pdf?sequence=17 
 

 

Uso de satélites de observação da Terra para melhorar a 
eficácia das operações humanitárias 

Este relatório fornece informações detalhadas sobre o uso de métodos de observação da 
Terra baseados em satélites em vários cenários humanitários. Ele apresenta uma revisão 
crítica sobre o uso atual de dados de observação da Terra no setor humanitário com base 
na literatura científica atual e cinzenta. 

A seção quatro do relatório resume as aplicações mais comuns de imagens de satélite e 
produtos derivados delas, usados por atores humanitários, para diferentes tipos de 
desastres, incluindo terremotos e erupções vulcânicas, inundações e tempestades, secas e 
fomes, deslizamentos de terra, incêndios florestais e epidemias. 

FONTE:https://www.preventionweb.net/publications/view/75011?&a=email&utm_source=pw_email 
 

 

Atividades de redução de risco de desastres como 
aprendizagem 

O objetivo deste artigo é relacionar as atividades de redução do risco de desastres às 
perspectivas e teorias de aprendizagem. O documento se refere a 'atividades de redução 
de risco de desastres' abrangendo vários termos usados na literatura existente de gestão 
de risco de desastres, como 'educação para desastres' e 'capacitação'. Uma coisa que eles 
têm em comum é o envolvimento do público em geral na preparação para os riscos 
naturais. As atividades de redução do risco de desastres envolvem aprendizagem, pois 
visam mudar o comportamento, a percepção e a emoção das pessoas. 

Uma visão geral das relações entre as atividades de redução de risco de desastres e as 
teorias de aprendizagem não foi oferecida, e é isso que este artigo pretende 
alcançar. 'Como as pessoas aprendem' tem sido estudado nos campos da psicologia e da 
educação ao longo dos anos. Evoluindo do foco principal de aquisição de conhecimento e 



habilidades, a compreensão de 'o que é aprender' foi ampliada para contemplar as 
dimensões emocionais e sociais. Referindo-se ao desenvolvimento histórico de cinco 
grandes perspectivas de aprendizagem, o artigo liga cada perspectiva a atividades 
específicas de redução de risco de desastres. O foco dos estudos de atividades de redução 
de risco de desastres tem sido o que as pessoas devem aprender, ao invés de como as 
pessoas aprendem. O envolvimento com as perspectivas e teorias de aprendizagem 
permitirá conceituar como as pessoas aprendem a estar preparadas e resilientes, o que 
beneficiará a gestão de risco de desastres. 

FONTE;https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs11069-020-04443-5 

 

Monitor de safra GEOGLAM para relatório de alerta 
precoce: dezembro de 2020 

O GEOGLAM Crop Monitor for Early Warning (CM4EW) é uma avaliação consensual 
internacional e transparente de múltiplas fontes das condições de cultivo, status e 
condições agro-climáticas que provavelmente impactarão a produção global. O CM4EW 
informa sobre os riscos climáticos, como secas, inundações e condições meteorológicas 
extremas, bem como pragas e doenças nas colheitas, como parte de seu monitoramento 
de países em risco de fome e para fornecer avisos antecipados de quebras de safras 
iminentes. O relatório CM4EW é publicado online todos os meses. Esta edição cobre as 
condições em novembro de 2020. 

FONTE:https://cropmonitor.org/index.php/cmreports/earlywarning-report/ 
 
 

 

Extremos de calor, impactos na saúde pública e política de 
adaptação na Alemanha 

Este ensaio enfoca extremos de calor extremos incomuns que ocorrem na Alemanha em 
maior frequência, maior duração e com novos recordes de temperatura. Grandes áreas do 
país são afetadas, especialmente assentamentos urbanos, onde vive cerca de 77% da 
população, que estão expostos a várias ameaças no centro da cidade, como ilhas de calor 
urbanas. Como os danos à saúde pública são diretamente liberados pelas altas 
temperaturas do ar ambiente, estudos locais e nacionais sobre morbidade e mortalidade 



relacionadas ao calor indicam que grupos vulneráveis, como a população idosa, são 
predominantemente ameaçados por problemas de saúde relacionados ao calor. 

O documento conclui que será importante seguir e aprender com o primeiro estudo 
nacional sobre a eficácia e eficiência das recomendações do HHAP de 2017, que será 
realizado entre 2019 e 2022. As agências regionais e locais devem ter dado autoridade 
para avaliar a aplicabilidade e eficácia da operação HHAP e medidas de intervenção 
propostas. Além disso, devem ser autorizados a desenvolver, implementar e avaliar 
estratégias e medidas piloto que possam se adequar melhor às suas comunidades locais, e 
as medidas consideradas bem-sucedidas podem ser integradas na estratégia nacional do 
HHAP. Os sistemas e serviços de saúde pública precisam estar mais bem preparados para 
melhorar a resiliência aos efeitos dos eventos de calor extremo. 

FONTE:https://www.preventionweb.net/publications/view/75068?&a=email&utm_source=pw_email 
 

 

 
FMI: risco cibernético é a nova ameaça à estabilidade 
financeira 
9 dezembro 2020 
Desenvolvimento econômico 
Em texto publicado no blog do FMI sobre temas econômicos da América Latina, Nigel 
Jenkinson, chefe da Divisão de Regulamentação e Supervisão Financeira do 
Departamento de Mercados Monetários e de Capitais, e Jennifer Elliott, chefe da Divisão 
de Estratégia de Assistência Técnica do Departamento de Mercados Monetários e de 
Capitais, analisam o aumento do número de ciberataques. 
Muitos de nós damos como certa a facilidade de sacar dinheiro da conta bancária, fazer 
transferências para a família em outro país e pagar contas na Internet. Em meio à 
pandemia mundial, vimos o quanto a conexão digital é importante para nosso dia a dia. 
Mas e se um ciberataque tirasse nosso banco do ar e uma remessa deixasse de ser feita? 

O número de ciberataques triplicou na última década à medida que nos tornamos cada 
vez mais dependentes dos serviços financeiros digitais, que continuam a ser o setor mais 
visado. Claramente, a cibersegurança tornou-se uma ameaça à estabilidade financeira. 

Em vista das profundas interconexões financeiras e tecnológicas, um ataque certeiro a 
uma grande instituição financeira ou a um sistema ou serviço central muito utilizado 
poderia espalhar-se rapidamente por todo o sistema financeiro, acarretando uma 
perturbação generalizada e perda de confiança. As transações não seriam concluídas se a 
liquidez fosse bloqueada, famílias e empresas poderiam deixar de ter acesso a depósitos e 



pagamentos. Em cenários extremos, investidores e correntistas exigiriam seus recursos ou 
tentariam cancelar suas contas ou outros serviços e produtos que usam regularmente. 

Acesso 

As ferramentas de hacking são agora mais baratas, mais simples e mais poderosas, 
permitindo que hackers menos habilidosos causem mais danos por uma fração do custo 
anterior. A ampliação dos serviços móveis (a única plataforma tecnológica disponível para 
muitas pessoas) aumenta as oportunidades para os hackers. Os ataques têm como alvo 
instituições grandes e pequenas, países ricos e pobres, e não respeitam fronteiras. Assim, 
o combate aos crimes cibernéticos e a redução do risco deve ser um esforço conjunto a 
ser empreendido por todos os países e em cada um deles. 

Embora o trabalho diário fundamental de gerenciamento de riscos — manutenção de 
redes, atualização de software e a aplicação de princípios sólidos de “higiene cibernética” 
— continue a caber às instituições financeiras, existe também a necessidade de enfrentar 
desafios comuns e reconhecer as repercussões e interconexões em todo o sistema 
financeiro. Incentivos a cada empresa para que invista em proteção não bastam; 
regulamentação e intervenção na forma de políticas públicas são necessárias para 
salvaguardar contra o subinvestimento e proteger o sistema financeiro como um todo 
contra as consequências de um ataque. 

Em nossa opinião, muitos sistemas financeiros nacionais ainda não estão prontos para 
gerenciar ataques, e a coordenação internacional ainda é fraca. Em um novo estudo do 
FMI , sugerimos seis estratégias importantes que reforçariam consideravelmente a 
cibersegurança e melhorariam a estabilidade financeira em todo o mundo. 

Mapeamento cibernético e quantificação de riscos 

As interdependências do sistema financeiro mundial podem ser mais bem compreendidas 
por meio do mapeamento das principais interconexões operacionais e tecnológicas e da 
infraestrutura crucial. Incorporar melhor o risco cibernético à análise da estabilidade 
financeira ampliará a capacidade de entender e mitigar esse risco em todo o sistema. 
Quantificar o possível impacto ajudará a concentrar a resposta e promover um 
compromisso mais forte com essa questão. O trabalho nessa área ainda está começando 
devido, em parte, a deficiências nos dados sobre o impacto de eventos cibernéticos e 
desafios de modelagem, mas precisa ser acelerado para refletir sua crescente 
importância. 

Convergência da regulamentação 

A regulamentação e a supervisão mais harmônicas no plano internacional irão reduzir os 
custos de conformidade e criar uma plataforma para o reforço da cooperação 
transfronteiriça. Organismos internacionais como o Conselho de Estabilidade Financeira, o 
Comitê de Pagamentos e Infraestrutura de Mercado e o Comitê da Basileia, começaram a 



fortalecer a coordenação e promover a convergência. As autoridades nacionais precisam 
trabalhar em conjunto na implementação. 

Capacidade de resposta 

Como os ciberataques são cada vez mais comuns, o sistema financeiro precisa ser capaz 
de reiniciar suas operações rapidamente, mesmo diante de um ataque certeiro, a fim de 
preservar a estabilidade. As chamadas estratégias de resposta e recuperação ainda são 
incipientes, sobretudo nos países de baixa renda, que precisam de apoio para desenvolvê-
las. São necessários mecanismos internacionais para apoiar a resposta e a recuperação em 
instituições e serviços transfronteiriços. 

Disposição para compartilhar 

Quanto maior o intercâmbio de informações sobre ameaças, ataques e respostas nos 
setores público e privado, maior será a capacidade de dissuadir e responder com eficácia. 
Mesmo assim, graves barreiras persistem, muitas vezes em decorrência de preocupações 
com a segurança nacional e leis de proteção de dados. Órgãos de supervisão e bancos 
centrais precisam elaborar protocolos e práticas para o intercâmbio de informações sejam 
eficazes em meio a essas restrições. Um modelo aceito internacionalmente para o 
intercâmbio de informações, o aumento do uso de plataformas de informação comuns e a 
ampliação das redes confiáveis poderiam reduzir barreiras. 

Maior dissuasão 

É preciso tomar medidas eficazes para confiscar os produtos dos crimes e processar os 
criminosos, de modo a tornar os ciberataques mais caros e mais arriscados. A 
intensificação dos esforços internacionais para prevenir, dissuadir e interromper os 
ataques reduziria a ameaça na sua fonte. Isso exige uma forte cooperação entre os órgãos 
encarregados da aplicação da lei e as autoridades nacionais responsáveis pela segurança 
ou infraestrutura crítica, envolvendo diversos países e organismos. Como os hackers não 
conhecem fronteiras, a criminalidade mundial exige medidas de alcance mundial. 

Desenvolvimento das capacidades 

Ajudar as economias em desenvolvimento e de mercados emergentes a construir 
capacidades em termos de cibersegurança fortalecerá a estabilidade financeira e apoiará a 
inclusão financeira. Os países de baixa renda são especialmente vulneráveis ao risco 
cibernético. A crise da COVID-19 realçou o papel decisivo da conectividade nos países em 
desenvolvimento. O aproveitamento seguro da tecnologia continuará a ser fundamental 
para o desenvolvimento e isso implica a necessidade de abordar o risco cibernético. Assim 
como com qualquer vírus, a proliferação de ameaças cibernéticas em um determinado 
país deixa o resto do mundo menos seguro. 

Abordar todas essas deficiências exigirá a colaboração dos órgãos normativos, autoridades 
regulatórias nacionais, supervisores, associações setoriais, setor privado, órgãos de 



aplicação da lei, organismos internacionais e outros doadores e instituições que trabalham 
para o desenvolvimento das capacidades. O FMI está concentrando seus esforços nos 
países de baixa renda ao oferecer capacitação aos supervisores financeiros e ao trazer os 
problemas e pontos de vistas desses países para os organismos internacionais e debates 
sobre políticas nos quais eles não estão suficientemente representados. 

 
FONTE:https://www.imf.org/en/Publications/Staff-Discussion-Notes/Issues/2020/12/04/Cyber-Risk-and-
Financial-Stability-Its-a-Small-World-After-All-48622 
 
 

 

2020 a caminho de ser um dos três anos mais quentes já 
registrados 

Genebra, 2 de dezembro de 2020 (OMM) - A mudança climática continuou sua marcha 
implacável em 2020, que está prestes a ser um dos três anos mais quentes já 
registrados. 2011-2020 será a década mais quente já registrada, com os seis anos mais 
quentes desde 2015, de acordo com a Organização Meteorológica Mundial. 

O calor do oceano está em níveis recordes e mais de 80% do oceano global experimentou 
uma onda de calor marinha em algum momento de 2020, com repercussões generalizadas 
para os ecossistemas marinhos que já sofrem com águas mais ácidas devido à absorção de 
dióxido de carbono (CO 2 ), de acordo com o relatório provisório da OMM sobre o estado 
do clima global em 2020 . 

O relatório, que se baseia em contribuições de dezenas de organizações internacionais e 
especialistas, mostra como eventos de alto impacto, incluindo calor extremo, incêndios 
florestais e inundações, bem como a temporada recorde de furacões no Atlântico, 
afetaram milhões de pessoas, agravando ameaças aos humanos saúde e segurança e 
estabilidade econômica representada pela pandemia de COVID-19. 

Apesar do bloqueio do COVID-19, as concentrações atmosféricas de gases de efeito estufa 
continuaram a aumentar , comprometendo o planeta a um aquecimento ainda maior por 
muitas gerações por causa da longa vida útil do CO 2 na atmosfera, de acordo com o 
relatório. 



 

“A temperatura média global em 2020 está definida em cerca de 1,2 ° C acima do nível 
pré-industrial (1850-1900). Há pelo menos uma chance em cinco de exceder 
temporariamente 1,5 ° C até 2024 ”, disse o Secretário-Geral da OMM, Prof. Petteri 
Taalas. 

“Este ano é o quinto aniversário do Acordo de Paris sobre Mudanças 
Climáticas. Saudamos todos os compromissos recentes dos governos para reduzir as 
emissões de gases de efeito estufa porque atualmente não estamos no caminho certo e 
mais esforços são necessários. ” 

“Anos recordes de calor costumam coincidir com um forte evento El Niño, como foi o caso 
em 2016. Estamos agora passando por um La Niña, que tem um efeito de resfriamento 
nas temperaturas globais, mas não foi suficiente para travar as deste ano calor. Apesar 
das condições atuais do La Niña, este ano já mostrou um calor quase recorde comparável 
ao recorde anterior de 2016 ”, disse o Prof. Taalas. 

 “2020 foi, infelizmente, mais um ano extraordinário para o nosso clima. Vimos novas 
temperaturas extremas na terra, no mar e especialmente no Ártico. Os incêndios 
florestais consumiram vastas áreas na Austrália, Sibéria, Costa Oeste dos Estados Unidos e 
América do Sul, enviando nuvens de fumaça que circunavegam o globo. Vimos um 
número recorde de furacões no Atlântico, incluindo furacões consecutivos de categoria 4 
sem precedentes na América Central em novembro. Inundações em partes da África e no 
Sudeste Asiático levaram ao deslocamento de uma população em massa e prejudicou a 
segurança alimentar de milhões ”, disse ele. 

O relatório provisório do Estado do Clima Global para 2020 é baseado em dados de 
temperatura de janeiro a outubro. O relatório final de 2020 será publicado em março de 
2021. Ele incorpora informações dos Serviços Meteorológicos e Hidrológicos Nacionais, 
centros climáticos regionais e globais e parceiros das Nações Unidas, incluindo a 
Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO), Fundo Monetário 
Internacional (FMI) , Comissão Oceanográfica Intergovernamental da UNESCO (UNESCO-
IOC), Organização Internacional para as Migrações (OIM), Programa das Nações Unidas 



para o Meio Ambiente (PNUMA), Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados 
(ACNUR) e Programa Mundial de Alimentos (PMA). 

Temperaturas e calor 

A temperatura média global de janeiro a outubro de 2020 foi de cerca de 1,2 ° C acima da 
linha de base de 1850–1900, usada como uma aproximação dos níveis pré-industriais. É 
muito provável que 2020 seja um dos três anos mais quentes já registrados em todo o 
mundo. Os registros modernos de temperatura começaram em 1850. 

A avaliação da WMO é baseada em cinco conjuntos de dados de temperatura global 
(Figura 1). Todos os cinco desses conjuntos de dados atualmente colocam 2020 como o 
segundo mais quente para o ano até hoje, após 2016 e antes de 2019. A diferença entre 
os três anos mais quentes é pequena, no entanto, e as classificações exatas para cada 
conjunto de dados podem mudar uma vez que os dados para o o ano inteiro estão 
disponíveis. 

O calor mais notável foi observado no norte da Ásia, particularmente no Ártico da Sibéria, 
onde as temperaturas estavam mais de 5 ° C acima da média. O calor da Sibéria culminou 
no final de junho, quando atingiu 38,0 ° C em Verkhoyansk no dia 20, provisoriamente a 
temperatura mais alta conhecida em qualquer lugar ao norte do Círculo Polar Ártico. Isso 
alimentou a temporada de incêndios florestais mais ativa em um registro de dados de 18 
anos, conforme estimado em termos de emissões de CO 2 liberadas por incêndios. 

Gelo marinho 

Desde meados da década de 1980, o Ártico aqueceu pelo menos duas vezes mais rápido 
que a média global, reforçando uma longa tendência de queda na extensão do gelo 
marinho do Ártico no verão, que tem repercussões no clima em regiões de latitudes 
médias. 

O gelo marinho do Ártico atingiu seu mínimo anual em setembro, como o segundo nível 
mais baixo no registro de satélite de 42 anos. O gelo do mar Ártico em julho e outubro de 
2020 foi o mais baixo já registrado. 

O gelo marinho no Mar de Laptev foi excepcionalmente baixo durante a primavera, verão 
e outono, e a Rota do Mar do Norte esteve sem gelo ou quase sem gelo de julho a 
outubro de 2020. 

O gelo antártico em 2020 estava próximo ou ligeiramente acima da média de 42 anos. 

A Groenlândia continuou a perder gelo, perdendo 152 Gt de gelo este ano, apesar de uma 
taxa mais lenta do que 2019. 



 

Aumento do nível do mar e calor do oceano 

O conteúdo de calor do oceano em 2019 foi o maior já registrado nos conjuntos de dados 
que remontam a 1960. Há um sinal claro para uma absorção mais rápida de calor nas 
últimas décadas. Mais de 90% do excesso de energia que se acumula no sistema climático 
como resultado do aumento das concentrações de gases de efeito estufa vai para o 
oceano. 

Em média, desde o início de 1993, a taxa média global de elevação do nível do mar 
baseada na altimetria é de 3,3 ± 0,3 mm / ano. A taxa também aumentou ao longo desse 
tempo. Uma maior perda de massa de gelo dos mantos de gelo é a principal causa do 
aumento acelerado do nível médio global do mar. 

O nível médio global do mar em 2020 é semelhante ao de 2019 e consistente com a 
tendência de longo prazo. O desenvolvimento das condições do La Niña levou a uma 
pequena queda recente no nível do mar global, semelhante às quedas temporárias 
associadas aos eventos anteriores do La Niña.  

Tal como acontece com as ondas de calor em terra, o calor extremo pode afetar a camada 
próxima à superfície dos oceanos, com uma série de consequências para a vida marinha e 
comunidades dependentes. As recuperações de satélite da temperatura da superfície do 
mar são usadas para monitorar as ondas de calor marinhas, que podem ser categorizadas 
como moderadas, fortes, severas ou extremas. Grande parte do oceano experimentou 
pelo menos uma onda de calor marinha 'forte' em algum momento em 2020. O Mar de 
Laptev experimentou uma onda de calor marinha extrema de junho a outubro. A extensão 
do gelo marinho era excepcionalmente baixa na região e as áreas de terra adjacentes 
sofreram ondas de calor durante o verão. 



 

A acidificação dos oceanos está aumentando. O oceano absorve cerca de 23% das 
emissões anuais de CO 2 antrópico da atmosfera, ajudando a amenizar os impactos das 
mudanças climáticas no planeta. Os custos ecológicos desse processo para o oceano são 
altos, pois o CO 2 reage com a água do mar baixando seu pH; um processo conhecido 
como acidificação do oceano. Há queda no pH médio nos locais de observação disponíveis 
entre 2015 e 2019, último ano para o qual existem dados disponíveis. Uma ampla 
variedade de fontes, incluindo medições de outras variáveis, mostra também um aumento 
constante na acidificação global dos oceanos 

Eventos de alto impacto 

Inundações 

Inundações severas afetaram muitos milhões de pessoas na África Oriental e no Sahel, Sul 
da Ásia, China e Vietnã. 

Na África - o Sudão e o Quênia foram os mais atingidos, com 285 mortes registradas no 
Quênia e 155 no Sudão. O Lago Vitória atingiu níveis recordes em maio, os rios Níger e 
Nilo atingiram níveis recordes em Niamey (Níger) e Cartum (Sudão). As inundações 
também contribuíram para um surto contínuo de gafanhotos. 

No Sul da Ásia - a Índia experimentou uma das duas estações de monções mais chuvosas 
desde 1994, agosto foi o mês mais chuvoso já registrado para o Paquistão, e inundações 



generalizadas foram observadas em toda a região (incluindo Bangladesh, Nepal e 
Mianmar). 

Na China - A alta pluviosidade persistente na bacia hidrográfica do Rio Yangtze durante a 
estação das monções também causou graves inundações. As perdas econômicas relatadas 
ultrapassaram US $ 15 bilhões, e pelo menos 279 mortes foram relatadas durante o 
período. 

No Vietnã - As fortes chuvas típicas da chegada das monções do nordeste foram 
exacerbadas por uma sucessão de ciclones e depressões tropicais, com oito deles 
atingindo a costa em menos de cinco semanas. 

 

Calor, seca e incêndios 

No interior da América do Sul, uma seca severa afetou muitas partes em 2020, sendo as 
áreas mais afetadas o norte da Argentina, o Paraguai e as áreas da fronteira oeste do 
Brasil. As perdas agrícolas estimadas foram de cerca de US $ 3 bilhões apenas no 
Brasil. Houve atividade significativa de incêndios florestais em toda a região, mais severa 
nas zonas úmidas do Pantanal no oeste do Brasil. 

Nos EUA, os maiores incêndios já registrados ocorreram no final do verão e no outono. A 
seca generalizada e o calor extremo contribuíram para os incêndios, e os meses de julho a 
setembro foram os mais quentes e secos já registrados para o sudoeste. O Vale da Morte, 



na Califórnia, atingiu 54,4 ° C em 16 de agosto, a temperatura mais alta conhecida no 
mundo nos últimos 80 anos. 

No Caribe, grandes ondas de calor ocorreram em abril e setembro. As temperaturas 
atingiram 39,7 ° C em Veguitas em 12 de abril, um recorde nacional para Cuba, enquanto 
Havana também teve seu dia mais quente com 38,5 ° C. 

A Austrália quebrou recordes de calor no início de 2020, incluindo as temperaturas mais 
altas observadas em uma área metropolitana australiana, no oeste de Sydney, quando 
Penrith atingiu 48,9 ° C em 4 de janeiro. 

A Europa experimentou secas e ondas de calor, embora geralmente não tenham sido tão 
intensas em 2019. No leste do Mediterrâneo, com recordes de todos os tempos 
estabelecidos em Jerusalém (42,7 ° C) e Eilat (48,9 ° C) em 4 de setembro, após uma onda 
de calor no final de julho no Oriente Médio em que o aeroporto do Kuwait atingiu 52,1 ° C 
e Bagdá 51,8 ° C. 

Ciclones tropicais e tempestades 

O número de ciclones tropicais em todo o mundo estava acima da média em 2020, com 96 
ciclones em 17 de novembro nas estações do hemisfério norte de 2020 e 2019-2020 no 
hemisfério sul. 

A região do Atlântico Norte teve uma temporada excepcionalmente ativa, com 30 ciclones 
tropicais em 17 de novembro, mais do que o dobro da média de longo prazo (1981-2010) 
e quebrando o recorde de uma temporada completa, estabelecido em 2005. Numa época 
em que a A temporada normalmente está terminando, dois furacões de categoria 4 
atingiram a América Central em menos de duas semanas em novembro, resultando em 
inundações devastadoras e muitas vítimas. 

O ciclone Amphan, que atingiu a costa em 20 de maio perto da fronteira Índia-Bangladesh, 
foi o ciclone tropical mais caro já registrado para o Oceano Índico Norte, com perdas 
econômicas relatadas na Índia de aproximadamente US $ 14 bilhões. As evacuações em 
grande escala das áreas costeiras da Índia e de Bangladesh ajudaram a reduzir o número 
de vítimas em comparação com os ciclones anteriores na região. 

Riscos e impactos 

Aproximadamente 10 milhões de deslocamentos, em grande parte devido a desastres e 
riscos hidrometeorológicos, foram registrados durante o primeiro semestre de 2020, 
principalmente concentrados no Sul e Sudeste Asiático e no Chifre da África. Em 2020, a 
pandemia COVID-19 acrescentou uma nova dimensão às preocupações com a mobilidade 
humana. 



A pandemia COVID-19 também acrescentou outra camada de risco às operações de 
evacuação, recuperação e socorro relacionadas a eventos de alto impacto. Nas Filipinas, 
por exemplo, embora mais de 180.000 pessoas tenham sido evacuadas preventivamente 
antes do Ciclone Tropical Vongfong (Ambo) em meados de maio, a necessidade de 
medidas de distanciamento social significava que os residentes não podiam ser 
transportados em grande número e os centros de evacuação podiam ser usado apenas 
com metade da capacidade. 

Após décadas de declínio, o recente aumento da insegurança alimentar desde 2014 é 
impulsionado por conflitos e desaceleração econômica, bem como pela variabilidade 
climática e eventos climáticos extremos. Quase 690 milhões de pessoas, ou 9% da 
população mundial, estavam subnutridas e cerca de 750 milhões experimentaram níveis 
graves de insegurança alimentar em 2019, de acordo com os últimos dados da FAO. O 
número de pessoas classificadas em condições de crise, emergência e fome aumentou 
para quase 135 milhões de pessoas em 55 países. 

 

De acordo com a FAO e o PMA, mais de 50 milhões de pessoas foram atingidas duas 
vezes: por desastres relacionados ao clima (inundações, secas e tempestades) e a 
pandemia COVID-19 em 2020. Países da América Central sofrem o triplo impacto dos 
furacões Eta e Iota, COVID-19 e crises humanitárias pré-existentes. O Governo de 
Honduras estimou que 53.000 hectares de terras cultiváveis foram arrastadas, 
principalmente arroz, feijão e cana-de-açúcar. 

Os efeitos ambientais negativos incluem impactos sobre a terra, como secas, incêndios 
florestais e áreas de turfeiras, degradação da terra, tempestades de areia e poeira, 
desertificação e poluição do ar, com implicações de longo alcance para a natureza e a vida 
selvagem. Os impactos nos sistemas marinhos incluem aumento do nível do mar, 



acidificação dos oceanos, níveis reduzidos de oxigênio do oceano, decomposição dos 
manguezais e branqueamento dos corais. 

Lições e oportunidades para melhorar a ação climática 

De acordo com o Fundo Monetário Internacional, a atual recessão global causada pela 
pandemia COVID-19 torna um desafio implementar as políticas necessárias para a 
mitigação, mas também apresenta oportunidades para colocar a economia em um 
caminho mais verde, a fim de impulsionar o investimento em áreas verdes e resilientes 
infraestrutura pública, apoiando assim o PIB e o emprego durante a fase de recuperação. 

FONTE:https://public.wmo.int/en/media/press-release/2020-track-be-one-of-three-warmest-years-
record 
 

 

Como o seguro de alta tecnologia está ajudando os 
agricultores a sobreviver às enchentes 

Milhares de agricultores na Índia e em Bangladesh foram indenizados pelos danos 
causados pelas enchentes em suas plantações, graças ao seguro inovador baseado em 
satélite desenvolvido por cientistas do IWMI. Entre 2017 e 2020, agricultores de 7.000 
famílias em Bihar, Índia, e nos distritos de Gaibandha , Kurigram e Sirajganj em 
Bangladesh, compartilharam um pagamento total de 150.000 dólares. 

O IWMI está trazendo seu produto de Seguro de Inundação Baseado em Índice (IBFI) para 
milhares de agricultores por meio de parcerias com o setor privado. Na Índia, seu trabalho 
com a WRMS ajudará a segurar 25.000 agricultores contra inundações e outros riscos e, 
em Bangladesh, uma parceria com a Green Delta Insurance Company está 
disponibilizando o seguro para 100.000 agricultores. 

Eva Begum é uma pequena proprietária de Gaibandha que participou do teste do seguro 
contra inundações de 2019 do IWMI. As chuvas torrenciais das monções provocaram 
inundações e deslizamentos de terra, causando danos à sua casa. Como parte do teste, 
Eva recebeu BDT 3600 (US $ 43) de compensação por perda de ganhos como trabalhadora 
agrícola. Ela foi capaz de usar o pagamento para consertar rapidamente sua casa e voltar a 
ficar de pé. “Sem o seguro”, diz Eva, “eu teria que fazer um empréstimo com juros e 
ficaria ansiosa para pagar”. 

No Sul da Ásia, as mudanças climáticas estão ampliando o risco de eventos climáticos 
extremos e aumentando as perdas econômicas associadas. Entre 1952 e 2018, inundações 
anuais destruíram 258 milhões de hectares de plantações e danificaram mais de 81 
milhões de casas na Índia. Isso causou perdas econômicas de US $ 62,8 bilhões. Da mesma 



forma, nos últimos 40 anos, Bangladesh sofreu pelo menos sete grandes 
inundações . Entre os piores estão os de 1987, 1988, 1998, 2004 e 2007, que causaram 
uma perda econômica total de US $ 8,4 bilhões. Os mais vulneráveis às inundações são os 
milhões de pequenos agricultores que vivem perto dos principais rios. 

Os primeiros testes do seguro foram realizados durante as temporadas de monções de 
2017 e 2018 em Bihar, o estado mais propenso a inundações da Índia. Os testes provaram 
que o conceito era viável, mas indicaram que os custos do prêmio poderiam ser ainda 
mais baixos se a vulnerabilidade dos agricultores às enchentes também pudesse ser 
reduzida de outras maneiras. Isso levou o IWMI a tentar agregar seguro com sementes 
tolerantes à umidade do CIMMYT e IRRI, que foram distribuídas com o apoio do Borlaug 
Institute for South Asia (BISA)em um teste de 2019 na Índia. Quando as cheias das 
monções começaram, o IWMI distribuiu quase 50 kg das sementes. Ao mesmo tempo, 170 
agricultores das 600 famílias participantes receberam compensação, que totalizou cerca 
de US $ 5.000. Um projeto piloto paralelo bem-sucedido também foi realizado no distrito 
de Gaibandha, em Bangladesh, em 2019, a primeira vez que o seguro contra inundações 
por satélite foi disponibilizado aos agricultores do país. 

Até o momento, lançamos o produto em três distritos, sem encontrar nenhuma lacuna 
de dados durante o desenvolvimento. Ao fazer isso, temos sido capazes de apoiar 
nossos trabalhadores agrícolas marginais nos casos em que eles sofreram perda de 
renda devido a inundações 

Ali Tareque Parvez , vice-presidente sênior da equipe de agricultura, Green Delta 
Insurance Company (GDIC), Bangladesh 

Agora que o IWMI mostrou como a tecnologia de satélite pode sustentar produtos de 
seguro baseados em inundações para pequenos proprietários, nós formamos parcerias 
com ONGs, organizações financeiras e seguradoras em ambos os países com o objetivo de 
tornar esses produtos disponíveis para milhares de agricultores. Transferir o risco dos 
membros mais pobres e vulneráveis da sociedade aumentará os meios de 
subsistência. Também serão feitas contribuições aos ODS sobre clima, pobreza, gênero e 
segurança alimentar. 

Como fizemos isso? 

A vida é difícil para as comunidades agrícolas nas vastas bacias dos rios Indus, Ganges e 
Brahmaputra-Meghna. Variações nas monções anuais e fenômenos naturais como El Niño 
e La Niña freqüentemente causam inundações catastróficas e eventos de seca que afetam 
particularmente os pequenos proprietários. Ao tentar desenvolver um produto de seguro 
que pudesse reduzir o risco de inundações para esses agricultores, o IWMI encontrou dois 
desafios principais: 1) como adquirir os dados necessários para construir um produto 
apropriado; e 2) como atingir as pessoas que mais se beneficiariam com o seguro. 



Avanços de satélite resolvem problema de dados 

No centro do produto de seguro contra inundações do IWMI está um modelo hidrológico, 
que ajuda a prever para onde o escoamento irá viajar e coletar no caso de chuvas 
fortes. O modelo identifica as áreas de maior risco de inundação; essencialmente, um 
'índice' de risco de inundação. Inicialmente, os dados observados de precipitação e vazão 
foram usados para construir o modelo. Isso forneceu um bom grau de precisão, mas 
significou que o desenvolvimento foi limitado a áreas onde havia altos níveis de dados 
observados, como de estações meteorológicas. Felizmente, a disponibilidade de dados de 
satélite de alta resolução do satélite ESA Sentinel 1 da Agência Espacial Europeia ajudou a 
superar esse desafio. 

No piloto de seguro mais recente em Bangladesh em 2019, os pesquisadores do IWMI 
usaram mapas de satélite da missão MODIS da Administração Nacional de Aeronáutica e 
Espaço (Nasa) , observando terrenos de 250m por 250m, para mapear a inundação 
diariamente entre 2001 e 2018. Isso destacou padrões históricos e mostrou onde as 
inundações podem acontecer no futuro. Os pesquisadores validaram o modelo usando 
dados do Conselho de Desenvolvimento da Água de Bangladesh (BWDB) e dados do 
satélite Sentinel-1 da Agência Espacial Européia (ESA) . Os especialistas em seguros, então, 
projetaram as condições de pagamento em torno dos tempos e níveis previstos de 
enchentes, danos potenciais à safra, salários e outros fatores socioeconômicos. 

Como o seguro ajuda 

Embora o seguro seja algo que muitos de nós consideramos garantido, pode ser um gasto 
caro para alguns agricultores. Para combater isso, em 2016 os cientistas do IWMI 
começaram a desenvolver um seguro de baixo prêmio, baseado em tecnologia de satélite 
de última geração, que compensaria os agricultores pobres e vulneráveis se suas safras 
fossem danificadas por enchentes. Eles usaram dados históricos de enchentes para criar 
um índice de risco de enchentes em diferentes áreas e combinaram isso com dados 
socioeconômicos para informar os preços. Usando dados de satélite para quantificar a 
localização, profundidade e duração das enchentes, os sinistros puderam ser verificados 
sem extensas visitas de campo, mantendo os prêmios acessíveis e permitindo que os 
pagamentos fossem feitos rapidamente. 

Os parceiros podem ajudar a envolver os agricultores 

O IWMI teve como alvo os pequenos proprietários mais vulneráveis, incluindo mulheres e 
pequenos proprietários sem terra que têm mais a se beneficiar do seguro contra 
inundações. As agências estabelecidas têm um papel importante a desempenhar na 
disponibilização em larga escala de esquemas de seguro baseados em satélite, enquanto 
as instituições parceiras que entendem as estruturas sociais rurais e têm capacidade 
institucional e credibilidade em nível de aldeia podem ajudar a garantir que os agricultores 
entendam plenamente os benefícios do seguro. 



Em geral, agosto é um período tenso para os agricultores de Bihar, na Índia. Tendo 
semeado a safra em julho, eles aguardam ansiosamente a chegada das 
chuvas. Frequentemente, as chuvas que finalmente chegam são muito fortes e prejudicam 
suas colheitas, deixando os pequenos proprietários sem alimentos e sem produtos para 
vender. Bihar foi um bom lugar para começar a testar o produto de seguro contra 
inundações da IWMI. O primeiro piloto de 200 agricultores em 2017 viu 42 agricultores 
que perderam todas as suas safras durante as monções receberem uma compensação 
máxima de US $ 285 por hectare. Outros receberam entre US $ 96 e US $ 200 de acordo 
com a extensão de suas perdas. 

Os primeiros testes foram promissores, mas os agricultores precisavam de apoio adicional 
para ajudá-los a se reerguer. Em 2018, o IWMI conduziu um projeto piloto maior em 
colaboração com o Instituto Indiano de Gestão da Água (IIWM) do Conselho Indiano de 
Pesquisa Agrícola (ICAR). Juntos, eles empacotaram o produto IBFI com sementes de 
vegetais para ajudar a construir a resiliência dos agricultores. Quatrocentos agricultores 
que vivem em 11 aldeias no distrito de Muzaffarpur de Bihar, incluindo dois que estavam 
envolvidos no estudo de 2017, participaram do novo projeto. 

Em resposta ao feedback do esquema piloto, a equipe do IWMI mudou o nível de limite de 
inundação que determinou quando os pagamentos foram feitos, chegando a um acordo 
com as empresas de sementes para garantir que estoques suficientes estivessem 
disponíveis em áreas propensas a inundações. Novamente, um total de 170 agricultores 
receberam cerca de US $ 5.000 de compensação. Enquanto isso, o IWMI distribuiu quase 
50kg de sementes para 63 agricultores. 

Em janeiro, recebi um pagamento de seguro de INR 3500 [US $ 45] e sementes para a 
cabaça. Sou grato por ter recebido o dinheiro dentro do prazo, caso contrário, não teria 
podido cultivar. Não tinha dinheiro para fertilizantes ou remédios. Eu paguei 
fertilizantes, remédios e mão de obra com esse dinheiro. Não tenho um parceiro 
lucrativo, então o dinheiro foi inestimável. 

Anju Devi Bhagat , distrito de Muzaffarpur, Bihar 

Em 2019, o IWMI fez parceria com a Oxfam para executar um projeto piloto paralelo em 
Bangladesh, o primeiro de seu tipo no país. Realizado sob o programa de Resiliência da 
Oxfam através do Empoderamento Econômico, Adaptação Climática, Liderança e 
Aprendizagem (REE-CALL), o teste envolveu 3.500 pequenos produtores (750 famílias) de 
dois upazila (subdistritos) do distrito de Gaibandha. Quando a chuva forte atingiu 
Bangladesh no início de julho de 2019, nove distritos foram severamente inundados, 
incluindo Gaibandha. Os participantes do ensaio foram todos afetados pelas inundações e 
compartilharam BDT 2,67 milhões (US $ 31.500) em compensação. Demorou apenas duas 
semanas para avaliar as reivindicações, com os pagamentos chegando às contas bancárias 
dos agricultores logo em seguida. 



As soluções inovadoras do IWMI em índice de seguro contra inundações demonstram 
que o uso de tecnologia de satélite pode ajudar a aumentar a resiliência entre as 
comunidades afetadas por inundações em Bihar. Esperamos que, como parte do Mapa 
de Redução de Risco de Desastres de Bihar, este seguro possa ser disponibilizado a 
muitos milhares de pessoas em Bihar no futuro. 

Shri Vyas Ji , vice-presidente da Autoridade de Gerenciamento de Desastres do Estado de 
Bihar (BSDMA), Governo de Bihar 

Olhando para o futuro 

A evolução do seguro contra inundações do IWMI mostrou que, para ser realmente útil 
para os agricultores, ele precisa fazer parte de esforços mais amplos para fortalecer a 
resiliência. Isso foi demonstrado por meio dos resultados do último teste na Índia, que 
envolveu sementes, previsões do tempo e informações sobre as melhores práticas 
agrícolas. Os agricultores afetados por pequenas inundações usaram com sucesso as 
sementes para obter rendimentos normais, apesar das condições úmidas, e aqueles cujas 
safras foram arruinadas pelas enchentes foram capazes de recuperar sua situação 
reclamando do seguro. O IWMI espera disponibilizar produtos de seguro semelhantes 
para um número muito maior de agricultores. 

Com base em suas descobertas, o IWMI também está procurando desenvolver um 
produto composto de seguro climático. Isso usará índices baseados em satélite de 
maneira semelhante ao IBFI, mas cobrirá os agricultores para várias crises climáticas ao 
mesmo tempo. O produto pode proteger os agricultores contra inundações, secas, ondas 
de calor, inundações costeiras, períodos de frio e, potencialmente, inundações repentinas 
e deslizamentos de terra. Essencialmente, os agricultores poderiam optar por pacotes 
específicos de cobertura, de acordo com os riscos em sua localização específica. Mais uma 
vez, sementes - tolerantes à umidade e à seca - mais informações sobre o clima e apoio 
agronômico podem ser incluídos no seguro para dar aos agricultores a melhor chance de 
lidar com a ocorrência de choques climáticos. 

A IWMI também está atualmente em consulta com várias empresas iniciantes na Índia 
para determinar as melhores maneiras de desenvolver e comercializar o produto. É 
possível que também haja colaboração com empresas de microfinanças, que podem 
potencialmente oferecer empréstimos aos agricultores para que possam investir em 
formas que fortaleçam seus negócios. O uso de seguro climático, medidas financeiras, 
fornecimento de sementes e aconselhamento devem ajudar a preparar os agricultores 
contra choques climáticos futuros, minimizando o risco residual. Apoiar um grande 
número de pequenos agricultores desta forma pode contribuir para alcançar os ODS e 
sustentar a segurança alimentar. 

O Objetivo de Desenvolvimento Sustentável (ODS) 13 da ONU pede que o mundo 'tome 
medidas urgentes para combater as mudanças climáticas', com a Meta 1 exigindo ações 



para 'fortalecer a resiliência e a capacidade de adaptação aos perigos relacionados ao 
clima e desastres naturais em todos os países'. O trabalho do IWMI para desenvolver o 
IBFI está ajudando a responder a esse chamado e a mudar o foco do setor de 
desenvolvimento de simplesmente responder a desastres naturais para melhorar a 
preparação para desastres. Em reconhecimento a isso, o Instituto ganhou o Prêmio GEO 
2020 de Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) na Categoria Especial 'Inovação' 
por seu trabalho no desenvolvimento do seguro contra inundações baseado em índices. 

FONTE:https://www.iwmi.cgiar.org/success-stories/how-hi-tech-insurance-is-helping-farmers-survive-
floods/ 
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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 

          http://www.cidadesresilientes.net/biblioteca.html  

          REDE DE CIDADES RESILIENTES DE LINGUA PORTUGUESA 

          http://www.cidadesresilientes.net/ 

         PREVENTIONWEB 

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

         SECRETARIA NACIONAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 

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

                    

 

 


