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Os desafios da consolidação de um sistema de alerta de 
risco de desastre relacionado à seca para o Brasil 

No Brasil, as secas são disseminadas e recorrentes na região semiárida, principalmente 
devido à sua vulnerabilidade hídrica. Aproximadamente 28 milhões de pessoas vivem 
na região, que concentra a maior proporção de pessoas vivendo na pobreza no 
Brasil. Se a seca ocorre intensiva e extensivamente em áreas densamente povoadas, 
pode resultar em desastre quando as capacidades locais são insuficientes para evitar 
danos significativos. Os riscos associados à seca estão relacionados ao perigo natural, 
vulnerabilidades locais, capacidade de resposta e políticas de mitigação. Este estudo 
apresenta os desafios para a consolidação de um sistema de alerta de risco de seca no 
Brasil e propõe uma estrutura inicial para atribuição de responsabilidades entre as 
instituições nacionais envolvidas no tema, a fim de orientar ações de mitigação de 
riscos. 

FONTE: http://periodicos.unb.br/index.php/sust/article/view/19380/21641 
FONTE:http://periodicos.unb.br/index.php/sust/article/view/19380/21639 
 

 

Alpes neutros e resilientes ao clima 2050 

A publicação apresenta os três resultados da política climática central da XV 
Conferência Alpina: a Declaração de Innsbruck, o Sistema Alvo de Metas Climáticas de 
2050 e o Sétimo Relatório sobre a Governança do Risco de Risco Natural do Estado dos 
Alpes. As principais perguntas são: Como pode o objetivo de “Alpes climáticos neutros 
e resilientes ao clima” ser alcançado até 2050 e como é a gestão moderna de riscos 
naturais? 



O Alpine Climate Target System 2050 e o 7º Relatório sobre o Estado dos Alpes, cujo 
resumo está contido nesta publicação, tentam fornecer respostas a estas questões. A 
“Declaração de Innsbruck” adotada pela XV Conferência Alpina serve como seu 
guarda-chuva comum. Juntos, estes são os produtos mais importantes sobre o tema da 
mitigação e adaptação às mudanças climáticas desenvolvidos durante a Presidência 
Austríaca da Convenção Alpina nos últimos dois anos e meio (de outubro de 2016 a 
abril de 2019). Na XV Conferência Alpina em Innsbruck, em 4 de abril de 2019, os 
ministros dos oito estados alpinos e o representante da União Europeia aprovaram 
este pacote, criando assim um marco político no quadro da Convenção Alpina. 

A tarefa agora é comunicar e divulgar esses resultados e, acima de tudo, atuar em 
direção à resiliência climática e ao clima neutro -  um aspecto muito importante desta 
publicação. O Sistema de Metas Climáticas dos Alpes estabelece metas concretas para 
2050 em doze setores, que vão do planejamento espacial à energia, transporte, 
turismo ou pesquisa e desenvolvimento. Fornece recomendações para alcançar os 
objetivos, com forte ênfase na cooperação e comunicação com as partes interessadas 
públicas e privadas relevantes e com a sociedade civil. 

FONTE:http://www.alpconv.org/en/publications/alpine/Documents/AlpineConvention_Climat
e2050_en.pdf?AspxAutoDetectCookieSupport=1 

 

Estratégias de comunicação de risco para o pior dos 
casos 

Em 2017-18, o Centro Johns Hopkins para a Segurança da Saúde conduziu um projeto 
de pesquisa multifásico para ajudar a informar o desenvolvimento de uma abordagem 
estratégica para a comunicação sobre os riscos biológicos catastróficos globais 
(GCbRs). Em resumo, uma GCbR é definida como um desenvolvimento biológico que 
poderia afetar adversamente a espécie humana como um todo ou mudar radicalmente 
o curso da civilização humana - por exemplo, uma pandemia grave envolvendo um 
patógeno de ocorrência natural ou deliberadamente projetado. Os GCbRs são uma 
preocupação emergente entre um conjunto discreto de cientistas e organizações 
localizados principalmente na Europa e nos Estados Unidos. Conceber e implementar 
atividades necessárias para prevenir ou responder a ameaças biológicas de uma escala 
global exigirá uma comunicação efetiva da importância da questão - 
internacionalmente - para uma gama de pessoas com conhecimento, influência, 

Primeiro, os autores conduziram uma investigação sobre as atitudes e suposições que 
os indivíduos influentes nas comunidades de ciência, política e prática possuem em 
relação aos GCbRs. Conhecer as principais ideias em comum, os pontos de vista 
divergentes e a lógica por trás delas podem permitir que os defensores da questão 
definam GCbR em termos significativos e incentivem e fortaleçam o compromisso com 
a redução de riscos. 



Segundo, os autores analisaram outras vezes na história quando se tornou necessário 
alertar os formuladores de políticas, profissionais e o público sobre a possibilidade de 
uma ameaça potencialmente catastrófica e globalmente existencial, a fim de entender 
como os outros se comunicaram sobre tais problemas sem encerrar a conversa e com 
o envolvimento bem-sucedido da atenção e ação do público. Após essas análises, o 
Centro desenvolveu um conjunto de considerações e sugestões para indivíduos e 
instituições interessados em defender a questão dos GCbRs com mais eficácia. 

FONTE:http://www.centerforhealthsecurity.org/our-work/pubs_archive/pubs-pdfs/2019/190304-

Risk-Comm-Strategies.pdf 

 

 

OMS: Plano de ação para melhorar a preparação e 
resposta da saúde pública na Região Europeia da OMS, 
2018-2023 

O projeto de plano de ação para melhorar a preparação e resposta da saúde pública na 

Região Europeia da OMS, 2018–2023, visa fortalecer as capacidades nacionais e 

regionais para prevenir, preparar, detectar e responder de forma eficaz às ameaças e 

emergências de saúde pública e fornecer apoio às populações afetadas. países, quando 

necessário. Tem em conta as medidas tomadas e as lições aprendidas na Região 

Europeia desde que o Regulamento Sanitário Internacional (RSI) (2005) entrou em 

vigor em 2007 e foi apresentado no documento orientador EUR / RC67 / 13 sobre a 

aceleração da aplicação do RSI ( 2005) e reforço das capacidades laboratoriais para 

melhorar a saúde na Região Europeia, na 67.ª sessão do Comité Regional para a 

Europa (RC67), em setembro de 2017. Baseia-se no plano estratégico global 

quinquenal para melhorar a preparação e resposta da saúde pública. 

O presente documento descreve o projeto de plano de ação a ser implementado pelos 

Estados Partes e pelo Escritório Regional da OMS para a Europa, em colaboração com 

os principais parceiros e em consonância com os requisitos do RSI (2005). Está 

estruturado em torno dos três pilares estratégicos descritos no plano estratégico 

global: (1) construção e manutenção das capacidades básicas dos Estados Partes 

exigidas pelo RSI (2005); (2) fortalecimento da gestão de eventos e cumprimento dos 

requisitos do RSI (2005); e (3) medir o progresso e promover a prestação de contas. O 

plano de ação será acompanhado por uma estrutura de monitoramento com 

indicadores para cada área técnica dos pilares estratégicos. 

O plano de ação regional incorpora o feedback recebido dos Estados-Membros 

durante o Comité Permanente do Comitê Regional (maio de 2018) e através de 

anteriores consultas presenciais e presenciais sobre o plano estratégico global. O plano 



de ação regional revisto, que incorpora o feedback recebido, é apresentado à 68.ª 

sessão do Comité Regional para a Europa, acompanhado de um projeto de resolução 

para a sua adoção. 

FONTE:http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0006/378168/68wd14e_ActionPlanP
reparedness_180516.pdf 
 
 

 

Avaliação de risco de desastres e clima para as regiões 
do PITAG no Haiti 

Com mais de 90% de sua população exposta a desastres naturais, o Haiti é um país 
extremamente vulnerável. O objetivo deste estudo é identificar e avaliar os riscos 
potenciais do projeto para o Programa Tecnológico Agrícola e Agroflorestal - PITAG no 
Haiti, que é gerido pelo Ministério da Agricultura, Recursos Naturais e 
Desenvolvimento Rural (MARNRD). O estudo concentra-se particularmente na 
componente II do programa, que inclui a promoção de tecnologias agrícolas 
sustentáveis em várias áreas. Na fase de pré-projeto do PITAG, diferentes culturas e 
pacotes tecnológicos foram priorizados com base em sua importância para o Haiti, a 
relevância socioeconômica de sua população e o potencial das culturas e dos pacotes 
para a sustentabilidade ambiental. O principal objetivo agora é promover e financiar a 
adoção de tecnologias agrícolas inteligentes e sustentáveis do clima no programa 
PITAG, que melhoram a lucratividade agrícola, geram resultados positivos para o meio 
ambiente e facilitam a mitigação e a adaptação às mudanças climáticas. 

No entanto, faltam avaliações completas de desastres e riscos climáticos, e várias 
armadilhas podem enfraquecer os resultados desejados do componente II no 
programa PITAG. Assim, a promoção de pacotes tecnológicos para culturas em áreas 
geográficas, especialmente onde os riscos climáticos são altos demais para o 
desenvolvimento sustentável do pacote tecnológico no futuro, nem sempre oferece a 
melhor rota de adaptação para os agricultores enfrentarem os riscos climáticos. Áreas 
com um alto gradiente de impacto esperado das mudanças climáticas e variabilidade 
exigem ações transformadoras para os agricultores (opções de diversificação, mudança 
do sistema de subsistência). Este estudo subsequentemente realiza uma avaliação de 
risco de desastres e clima, e fornece um plano de gerenciamento para desastres e 
riscos climáticos. 

FONTE:https://cgspace.cgiar.org/handle/10568/101462 

 

 

 

 



 

Proxies baseados em sensoriamento remoto para 
gerenciamento e resiliência de riscos de desastres 
urbanos: uma revisão 

O rápido aumento da população e a crescente concentração de capital em áreas 
urbanas aumentaram tanto a gravidade quanto o impacto de longo prazo dos 
desastres naturais. Como resultado, o Gerenciamento de Risco de Desastres (DRM) e a 
redução vêm ganhando cada vez mais importância para as áreas urbanas. O 
sensoriamento remoto desempenha um papel fundamental no fornecimento de 
informações para análise urbana de DRM, devido à sua ágil aquisição de dados, 
perspectiva sinóptica, crescente variedade de tipos de dados e sofisticação de 
instrumentos, além de baixo custo. Como consequência, vários métodos foram 
desenvolvidos para extrair informações para várias fases da análise de DRM. No 
entanto, dadas as diversas necessidades de informação, apenas alguns dos parâmetros 
de interesse são extraídos diretamente, enquanto a maioria tem que ser obtida 
indiretamente usando proxies. 

Este documento fornece uma revisão abrangente dos proxies desenvolvidos para dois 
elementos de risco normalmente associados a situações pré-desastre (vulnerabilidade 
e resiliência) e dois elementos pós-desastre (danos e recuperação), enquanto se 
concentra no DRM urbano. As proxies foram analisadas no contexto de quatro 
ambientes principais e suas subcategorias correspondentes: construção (edifícios, 
transportes e outros), econômica (macro, economia regional e urbana e logística), 
social (serviços e infraestruturas e status sócio-econômico) e natural. Todos os 
ambientes e os correspondentes proxies são discutidos e analisados em termos de sua 
confiabilidade e suficiência em abordar de forma abrangente as avaliações de DRM 
selecionadas. 

O documento destaca pontos fortes e identifica lacunas e limitações em proxies atuais, 
incluindo inconsistências na terminologia para medições indiretas. Os autores 
apresentam uma visão geral sistemática para cada grupo de proxies analisadas que 
poderia simplificar a fertilização cruzada entre os diferentes domínios do DRM e pode 
ajudar no desenvolvimento de métodos. Ao mesmo tempo em que sistematiza 
exemplos do domínio mais amplo de sensoriamento remoto e insights de ciências 
sociais e econômicas, os autores sugerem uma direção para o desenvolvimento de 
novos proxies, também potencialmente adequados para capturar a recuperação 
funcional. 

FONTE:https://www.mdpi.com/2072-4292/10/11/1760 

 



 

Vietnã: em direção a um sistema de água seguro, limpo e 
resiliente 

Políticas econômicas prudentes, combinadas com as condições favoráveis criadas por 
uma alta dotação de água, transformaram o Vietnã de um país de baixa renda para um 
de renda média em duas décadas. Embora o crescimento tenha produzido enormes 
benefícios, também colocou pressões implacáveis sobre os recursos hídricos, que por 
sua vez levam a tensões econômicas. Este relatório avalia a segurança dos recursos 
hídricos do Vietnã e suas implicações econômicas e se concentra na redução das 
ameaças de “muito pouco, muito e muito sujo”. Especificamente, o relatório se 
concentra no aumento da produtividade da água na agricultura irrigada, segurança 
hídrica e serviços para assentamentos e como o Vietnã gerencia as questões de 
qualidade e poluição da água, bem como a adaptação às mudanças climáticas, os 
riscos de desastres e os riscos de lacunas e vulnerabilidades de infraestrutura. 

Além disso, reconhecendo que a governança da água é fundamental para enfrentar os 
desafios da água no Vietnã, este relatório analisa a atual governança do setor de água 
para informar o desenvolvimento de estratégias, fornecer uma visão integrada dos 
desafios e identificar as mudanças mais fundamentais necessárias para alcançar a 
segurança nacional da água. . No futuro, maior ênfase deverá ser dada à aplicação de 
políticas e aos incentivos necessários para assegurar maior conformidade. As soluções 
sugeridas por esta análise estão agrupadas em torno de sete recomendações. Este 
relatório foi desenvolvido em estreita cooperação com o governo do Vietnã. 

FONTE:http://documents.worldbank.org/curated/en/589341559130979599/pdf/Vietnam-Toward-a-

Safe-Clean-and-Resilient-Water-System.pdf 
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INSCRIÇÕES:https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdCtoFwCv8gGvbmfa7wlzzxZJi9huba
TS7cRnVo4748laqtCw/viewform 
 
 



 
FONTE:https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdqvpHtdtf6Is37ySc7iR87Q8WxcQBIUx0e-

9iSFivqDHHn1A/viewform 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 

                    

 

 


