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Antecipar os problemas de água pode aliviar o peso da 
migração 

 

O uso global da água aumentou seis vezes ao longo do último século, o dobro do 
crescimento populacional, e sua escassez é agora um desafio humano que se 
aproxima, devido a uma série de fatores que variam de mudanças climáticas e poluição 
à falta de capacidade e infraestrutura. 

Em mensagem de vídeo para o 8º Fórum Mundial da Água, em Brasília, o diretor-geral 
da FAO, José Graziano da Silva, disse que dois terços da população mundial vive em 
condições de escassez severa de água por pelo menos parte do ano. 

Isso tem um impacto particularmente pesado sobre as pessoas que dependem da 
agricultura e algumas, especialmente as mais pobres, podem não ver alternativa para 
migrar e em busca de melhores meios de subsistência. "Mas a migração deve ser uma 
escolha, e não a única opção restante", sublinhou Graziano da Silva. 

A FAO apresentou uma nova pesquisa, feita com a Global Water Partnership e Oregon 
State University, EUA, sobre o nexo entre água e migração em um painel de alto nível 
no fórum na segunda-feira. O "estresse hídrico e a migração humana"  revisa mais de 



100 estudos detalhados, analisando seus resultados em termos de dados 
demográficos, temperaturas da superfície e históricos pluviométricos. A agência 
também contribuiu para um capítulo sobre "soluções baseadas na natureza para 
gerenciar a disponibilidade de água" no  relatório da ONU lançado no Fórum. 

"As estratégias de adaptação agrícola afetam a necessidade de migrar de muitas 
pessoas e devem ser explicitamente levadas em conta nas mudanças climáticas e 
outras políticas. Analisar as tendências de escassez de água e envolver-se na 
preparação são particularmente valiosas, permitindo tempo para intervir para mitigar 
a pressão pela migração forçada", disse Eduardo Mansur, Diretor da Divisão de Terra e 
Água da FAO. "Permitir a adaptação pró-ativa é uma estratégia mais eficaz e 
sustentável do que oferecer uma resposta humanitária reativa em face do sofrimento 
em grande escala". 

Uma conclusão chave do relatório é que mais informações sobre a dinâmica da ligação 
migração-água são necessárias para a Índia, a Ásia Central, o Oriente Médio e o Centro 
do Sahel - todas as áreas que devem estar entre as primeiras a enfrentar uma média 
acima da média. A temperatura da superfície aumenta e intensifica a escassez de água 
nos próximos 30 anos. 

O sul eo sudeste da Ásia também são relativamente pouco estudados, considerando 
suas longas costas costeiras e deltas de rios baixos, e enquanto a escassez de água na 
América do Sul e no norte da Ásia é menos intensa, as evidências sobre as pressões 
migratórias são escassas. 

as evidências 

O estresse hídrico geralmente se refere a situações em que a demanda não é atendida 
devido a uma combinação de problemas de acesso e declínio na disponibilidade e / ou 
na qualidade da água. 

Ela tende a aumentar como resultado de temperaturas mais altas, demanda crescente 
dos setores agrícola, de energia e industrial, e pode refletir maiores extremos de 
chuvas ou vulnerabilidade a inundações, bem como condições mais frequentes de 
seca. Infraestrutura inadequada pode exacerbar as deficiências na quantidade e 
qualidade da água. 

Enquanto alguns estudos demonstram uma correlação entre estresse hídrico e maior 
migração, a interação causal ainda não é claramente entendida, de acordo com o 
relatório. 

"É essencial garantir que a interação entre a escassez de água e a migração não se 
torne de agravamento mútuo", disse Olcay Unver, diretor adjunto de terra e água da 
FAO.  

A migração é um processo universal e comum e está ligada ao desenvolvimento de 
múltiplas maneiras, e a FAO apoia fortemente as políticas que ajudam a torná-la uma 
escolha, não uma necessidade. Evidências sugerem que os investimentos públicos em 



adaptação agrícola podem atenuar os fatores adversos da migração rural, observa o 
relatório. 

Embora as intervenções oportunas possam mitigar a migração involuntária, o impacto 
dos migrantes no estresse hídrico nos locais aonde vão também requer maior atenção, 
especialmente porque os assentamentos informais geralmente envolvem formas de 
uso da terra que fazem uso ineficiente da água, danificam os ciclos hidrológicos locais 
ou perturbar os sistemas tradicionais que incentivam a conservação da água. 

Ao mesmo tempo, os migrantes podem contribuir positivamente para a gestão da 
água, bem como para o desenvolvimento nas comunidades de origem e de 
acolhimento, através de boas práticas, transferência de competências e 
conhecimentos e utilização de remessas. 

O conceito de migrantes ambientais está atraindo cada vez mais atenção, e mais dados 
são necessários para entender e antecipar as tendências de maneira oportuna. Essa é 
uma mensagem que a FAO e a Organização Internacional de Migração estão 
enfatizando como co-presidentes dos  esforços do Grupo Global de Migração em 2018 
para ajudar a criar um Pacto Global para uma Migração Segura, Ordenada e Regular. 

FONTE:http://www.unesco.org/new/en/natural-sciences/environment/water/wwap/wwdr/2018-

nature-based-solutions/ 

FONTE:http://www.fao.org/news/story/en/item/1107387/icode/ 

 

 

ODS 6 – Relatório de Síntese 2018 sobre água e 

saneamento 

Em 2015, os Estados Membros da ONU adotaram a agenda histórica de 2030 , 

estabelecendo metas e objetivos universais e transformadores e comprometendo-se a 

trabalhar incansavelmente para sua plena implementação. Para garantir que ninguém 

seja deixado para trás, será vital acompanhar o progresso em direção aos objetivos. 

É por isso que os Estados-Membros seguem e revisam a Agenda 2030 e seus 17 

objetivos todos os anos no Fórum Político de Alto Nível (HLPF). Este evento facilita a 

partilha de experiências, incluindo sucessos, desafios e lições aprendidas. Ele também 

fornece liderança política, orientação e recomendações para o acompanhamento. 



2018: revisão do ODS 6 

Todos os anos, no HLPF, um tema anual ajuda a aumentar o foco junto com uma 

revisão aprofundada em uma seleção de SDGs. Em 2018, o SDG 6 sobre água e 

saneamento é um dos objetivos a serem revisados. 

Para fornecer contribuições para os Estados Membros sobre esse objetivo, a UN-Water 

produzirá o ODS 6 Synthesis Report 2018 sobre Água e Saneamento. Esta é uma 

posição conjunta da família da ONU sobre o status global no SDG 6 e outros alvos 

relacionados à água. O relatório também explora os vínculos dentro dos objetivos do 

SDG 6 e as interligações entre o ODS 6 e os outros objetivos e indicadores. O relatório 

baseia-se nos dados da linha de base sobre indicadores globais SDG 6 provenientes 

de JMP, GEMI e GLAAS . 

FONTE:https://sustainabledevelopment.un.org/hlpf 

 

 

Um guia para selecionar modelos de serviços 
ecossistêmicos para a tomada de decisões: lições da 
África subsaariana 

Este guia foi desenvolvido para assessores técnicos para funcionários governamentais, 
empresários, investidores e outros que precisam se basear em avaliações de 
ecossistemas para informar a tomada de decisões. Ele avalia vários tipos de 
ferramenta de modelagem de serviços ecossistêmicos, discute questões envolvidas na 
modelagem de serviços ecossistêmicos e fornece orientação sobre como escolher o 
modelo certo para abordar uma questão de política específica. Destina-se 
especialmente a conselheiros e decisores em países em desenvolvimento que não são 
especialistas na modelagem de serviços ecossistêmicos e que possuem recursos 
técnicos e de informação limitados, mas devem tomar decisões sobre o gerenciamento 
de recursos naturais em relação aos serviços ecossistêmicos. 

Mais de 80 ferramentas de modelagem para o mapeamento de serviços 
ecossistêmicos foram desenvolvidas para ajudar os decisores a entender melhor seus 
sistemas locais. Estes geralmente consistem em um conjunto de modelos, cada um 
representando um serviço de ecossistema específico. No entanto, a utilidade dessas 
ferramentas de modelagem para apoiar a tomada de decisões na prática é limitada, 
em parte porque os governos ou outras instituições carecem de capacidade técnica e 
recursos para executar os modelos. Uma série de publicações fornecem orientação 
sobre métodos para avaliar serviços de ecossistemas, incluindo o uso de 



modelagem. No entanto, essas publicações são geralmente escritas por especialistas 
técnicos para outros profissionais treinados, e não por tomadores de decisão. 

FONTE:https://www.wri.org/sites/default/files/guide-selecting-ecosystem-service-model-decision-
making_0.pdf 

 

Construindo clima e resiliência de desastres em África: 
lições da Capacidade Africana de Risco (ARC) 

A Capacidade Africana de Risco (ARC) é uma iniciativa pioneira que busca construir 
resiliência aos riscos climáticos em toda a África, combinando seguro de risco 
soberano e fortalecimento de sistemas e estruturas de gerenciamento de risco de 
desastres (DRM). 

Este resumo resume algumas das descobertas da primeira avaliação formativa do 
ARC. Centra-se nos temas de dados, inovação e conhecimento, destacando as 
contribuições e experiências do ARC nesta área, incluindo os desafios enfrentados e os 
compromissos assumidos no futuro. Este resumo fornece informações importantes e 
lições pertinentes para a conversa global sobre o seguro de riscos climáticos e, de 
forma mais geral, sobre a construção da resiliência de países e populações vulneráveis. 

FONTE:http://www.opml.co.uk/sites/default/files/Building-climate-and-disaster-resilience-in-Africa.pdf 

 

Perfil de risco climático: riscos climáticos nas regiões 
urbanas de alimentos para a paz - Madagascar 

Este perfil fornece informações sobre riscos climáticos e seus impactos nos centros 
urbanos em crescimento de Madagascar. Inclui uma visão geral e um resumo climático 
do país, bem como mudanças climáticas projetadas. Também apresenta desafios e 
oportunidades para fortalecer a redução e resiliência de riscos de desastres em áreas 
onde a Food for Peace (FFP) funciona atualmente e onde pode haver potencial ou 
necessidade de programação futura, pois as tendências de migração para cidades 
maiores e áreas urbanas continuam acelerar. 

A programação da FFP em Madagascar enfrenta uma série de riscos climáticos, 
incluindo a seca no sul, ciclones e inundações no centro e no norte, aumento do nível 
do mar e surtos de tempestades ao longo das costas e estresse térmico em áreas de 
baixa elevação. Uma confluência das tendências do clima e da urbanização em 
Madagascar está preparando o caminho para novos perigos, particularmente nas 



cidades e áreas urbanas emergentes. Os impactos das mudanças climáticas afetarão as 
cidades de forma diferente com base em múltiplos fatores, incluindo sua localização, a 
condição e a integridade estrutural dos ativos físicos existentes (por exemplo, 
infraestrutura de transporte, edifícios públicos, habitação, infraestrutura de 
saneamento), as necessidades da população e a capacidade de suas instituições 
atuais. O desenvolvimento em áreas baixas, por exemplo. 

FONTE:https://www.climatelinks.org/sites/default/files/asset/document/2018_USAID-ATLAS_Climate-
Risk-in-FFP-Geographies-Madagascar.pdf 

 

Desenvolvimento econômico e declínio da 
vulnerabilidade a desastres relacionados ao clima na 
China 

Tomando a China como um caso, este estudo de escala subnacional mostra que o 
desenvolvimento econômico está correlacionado com a redução significativa de 
fatalidades humanas, mas aumenta as perdas econômicas diretas (DELs) de desastres 
relacionados ao clima desde 1949. A tendência a longo prazo no desastre climático A 
vulnerabilidade, refletida pela mortalidade (1978-2015) e DELs (1990-2015) como 
parte da população total e do Produto Interno Bruto, registrou um declínio 
significativo entre todas as regiões econômicas da China. Embora as diferenças 
notáveis permaneçam entre suas regiões econômicas Oeste, Central e Leste, a 
mudança de vulnerabilidade temporal tem convergido. O estudo demonstrou ainda 
que o nível de desenvolvimento econômico está correlacionado com a vulnerabilidade 
humana e econômica com desastres relacionados ao clima, e essa vulnerabilidade 
diminuiu com o aumento da renda per capita.  

Este estudo sugeriu que o desenvolvimento econômico pode ter efeitos nuançados 
sobre a vulnerabilidade humana e econômica geral às catástrofes relacionadas ao 
clima. O artigo argumenta que a ciência da mudança climática precisa reconhecer e 
examinar os diferentes caminhos dos efeitos da vulnerabilidade relacionados ao 
desenvolvimento econômico. 

A exposição e a vulnerabilidade são os principais fatores que contribuem para o 
impacto crescente de catástrofes relacionadas ao clima em todo o 
mundo. Compreender os padrões dinâmicos espaciotemporais de vulnerabilidade é 
importante para projetar medidas eficazes de mitigação e mitigação de risco de 
desastres. A escala nacional, a maioria dos estudos entre países sugeriu que a 
vulnerabilidade econômica aos desastres diminui à medida que a renda aumenta, 
especialmente para os países em desenvolvimento. As pesquisas que abrangem as 
catástrofes naturais subnacionais relacionadas com o clima são indispensáveis para 
obter uma compreensão abrangente do efeito do crescimento econômico regional 
sobre a redução da vulnerabilidade. 



FONTE: http://iopscience.iop.org/article/10.1088/1748-9326/aaabd7/pdf 

 

 

Estimativas do risco de inundação presente e futuro nos 
Estados Unidos  

As tentativas passadas para estimar o risco de inundação impulsionado pela chuva em 
todo os Estados Unidos têm cobertura incompleta, resolução grosseira ou uso de 
modelos excessivamente simplificados do processo de inundação. Este artigo usa um 
novo modelo de resolução de 30 m de todos os Estados Unidos com uma 
representação 2D de física de inundações para produzir estimativas de risco de 
inundação, que correspondem a uma precisão de 90%, a habilidade de modelos locais 
construídos com dados detalhados. Essas profundidades de enchimento são 
combinadas com conjuntos de dados de exposição de resolução compatível para 
calcular o risco de inundação atual e futuro. 

Os dados mostram que a população total dos EUA exposta a inundações graves é 2,6-
3,1 vezes maior do que as estimativas anteriores e que quase 41 milhões de 
americanos vivem dentro da planície de inundação de probabilidade anual de 
excedente de 1% (em comparação com apenas 13 milhões quando calculados usando 
mapas de inundações da FEMA) . Este documento conclui que o crescimento da 
população e do PIB, por si só, deverá levar a aumentos significativos no futuro da 
exposição, e essa mudança pode ser exacerbada no futuro pelas mudanças climáticas. 

FONTE: http://iopscience.iop.org/article/10.1088/1748-9326/aaac65/pdf 

 

Desastres naturais, gastos públicos e destruição criativa: 
um estudo de caso das Filipinas 

Este artigo pretende estudar se as catástrofes naturais nas Filipinas desencadeiam o 
crescimento econômico subsequente ou outras melhorias socioeconômicas ou 
tecnológicas. Com base em regressões de dados de painéis sintéticos, o documento 
mostra que as famílias afetadas por tufões são mais propensas a cair em níveis mais 
baixos de renda, embora desastres também possam promover o crescimento 
econômico. Aumentando os dados do agregado familiar com dados fiscais municipais, 
a análise mostra algumas evidências do efeito da "destruição criativa": os governos 
municipais nas Filipinas ajudaram a mitigar o impacto da pobreza alocando mais 



recursos fiscais para construir a resiliência local, ao mesmo tempo em que utilizaram 
fundos adicionais investidos pelo governo nacional para reabilitação e reconstrução. 

Tufões, inundações e outros choques relacionados ao clima podem infligir sofrimento 
às populações locais e criar condições que ameaçam a vida para os pobres. No 
entanto, os desastres naturais também apresentam uma oportunidade de 
desenvolvimento para atualizar o estoque de capital, adotar novas tecnologias, 
aumentar a resiliência dos riscos dos sistemas existentes e elevar o nível de vida. Isto é 
semelhante à hipótese da "destruição criativa" inventada pelo economista Joseph 
Schumpeter em 1943 para descrever o processo em que inovação, aprendizagem e 
crescimento promovem tecnologias avançadas à medida que as tecnologias 
convencionais ficam ultrapassadas.  

FONTE:https://www.adb.org/sites/default/files/publication/408351/adbi-wp817.pdf 

 

Reduzir os riscos químicos em países de baixa renda: 
estratégias para melhorar a cobertura da legislação 
básica de gestão de produtos químicos 

Este documento de política oferece estratégias destinadas a melhorar a cobertura da 
legislação básica de gestão de produtos químicos. As possibilidades potenciais de 
ganhar força para alcançar uma implementação mais ampla incluem: colaboração 
regional, aproveitando o potencial do Sistema Global de Armonização e Rotulagem de 
Produtos Químicos (SGH) das Nações Unidas para reduzir as barreiras comerciais e 
aproveitar os benefícios relacionados aos compromissos em saúde e segurança 
ocupacional . 

Uma década após o ano-alvo acordado, a maioria dos países ainda não apresentou um 
sistema harmonizado para classificar os riscos químicos e usar o mesmo formato e 
conteúdo para obter informações para garantir o uso seguro, transporte e disposição 
de produtos químicos em todo o mundo. 

O fracasso dos países em implementar tais regras alinhadas com o GHS está vinculado 
tanto à baixa capacidade regulatória quanto ao baixo PIB per capita, mostram os 
autores. O baixo comprometimento com a saúde e segurança ocupacional, o baixo 
comprometimento com a cooperação internacional em geral e um baixo grau de 
dependência comercial também se vinculam à não implementação do sistema de 
classificação global. 

FONTE:https://www.sei-international.org/mediamanager/GHS-for-chemicals.pdf 



 

Plano de resiliência humanitária e desastre de Etiópia 
2018 

Este Plano de Resiliência Humanitária e Desastres (HDRP) representa um primeiro 
passo para o desenvolvimento de um quadro de planejamento plurianual na Etiópia 
que procurará: aumentar a qualidade e a entrega previsível da resposta humanitária 
multissetorial necessária; mitigar as necessidades futuras em áreas que experimentam 
choque induzido pelo clima recorrente; apoiar o fortalecimento da prestação de 
serviços nacionais para atender às necessidades crônicas e agudas; e, a recuperação 
das comunidades afetadas pela seca e conflito. Em 2018, o governo etíope e os 
parceiros humanitários exigem US $ 1,66 bilhões para prestar assistência humanitária 
a 7,9 milhões de pessoas. 

FONTE:https://www.humanitarianresponse.info/en 

 

Setor agrícola perdeu US$ 96 bilhões devido a desastres 
naturais 

Agricultores de países em desenvolvimento estão perdendo bilhões de dolares por ano 
devido a desastres naturais. A Organização das Nações Unidas para Agricultura e 
Alimentação, FAO, divulgou um novo estudo focando em eventos do clima que 
ocorreram entre 2005 e 2015. 

No período, houve prejuízo de US$ 96 bilhões em danos causados a plantações e 
também à criação de gado e de outros animais. 

Enchentes e incêndios 

Segundo a FAO, a seca foi um dos eventos do clima que mais causou danos à 
agricultura, estimados em US$ 29 bilhões. O levantamento da FAO mostra também 
que enchentes geraram danos econômicos de US$ 19 bilhões. 

Foram avaliados ainda os impactos de terremotos, deslizamentos de terra, 
temperaturas extremas, incêndios e infestações de pragas. 

América Latina 

Metade do valor, US$ 48 bilhões, foram perdidos na Ásia. Na sequência vem a África, 
com perdas de US$ 26 bilhões. Já a América Latina teve prejuízo de US$ 22 bilhões. 



O diretor-geral da FAO, José Graziano da Silva, declarou que o setor agrícola enfrenta 
vários riscos: volatilidade do clima e do mercado, problemas com pragas e doenças e 
eventos naturais extremos, além de crises e conflitos. 

Segundo ele, isso virou “a nova norma” e o “impacto da mudança climática vai 
aumentar essas ameaças e desafios”. 

FONTE:https://news.un.org/pt/story/2018/03/1614502?utm_source=ONU+News+-

+Newsletter&utm_campaign=13fb71707c-

EMAIL_CAMPAIGN_2018_03_17&utm_medium=email&utm_term=0_98793f891c-13fb71707c-

105027597 

EVENTOS 

 

 

Fórum Político de Alto Nível 2018 

A reunião do fórum político de alto nível sobre o desenvolvimento sustentável em 
2018 convocada sob os auspícios do Conselho Econômico e Social será realizada 
de segunda - feira, 9 de julho a quarta-feira, 18 de julho de 2018 ; incluindo a reunião 
ministerial de três dias do fórum, de segunda - feira, 16 de julho a quarta-feira, 18 de 
julho de 2018 . 

O tema será "Transformação para sociedades sustentáveis e resilientes". O conjunto 
de metas a serem revisadas em profundidade será o seguinte, incluindo o Objetivo 17. 
Fortalecer os meios de implementação e revitalizar a Parceria Global para o 
Desenvolvimento Sustentável, que será considerada a cada ano: 

• Objetivo 6. Assegurar disponibilidade e gerenciamento sustentável de água e 
saneamento para todos 

• Objetivo 7. Assegurar o acesso a energia acessível, confiável, sustentável e 
moderna para todos 

• Objetivo 11. Fazer cidades e assentamentos humanos inclusivos, seguros, 
resilientes e sustentáveis 

• Objetivo 12. Garantir padrões de consumo e produção sustentáveis 
• Objetivo 15. Proteger, restaurar e promover o uso sustentável dos 

ecossistemas terrestres, gerenciar de forma sustentável florestas, combater a 



desertificação e travar e reverter a degradação da terra e interromper a perda 
de biodiversidade 

FONTE:https://sustainabledevelopment.un.org/hlpf/2018 

FONTE:https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/17354VNR_handbook_

2018.pdf 

FONTE:https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/17199Letter_of_ECOSO

C_President_to_FCs_and_IG_bodies_2018_HLPF.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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 

         CENTRO UNIVERSITÁRIO DE ESTUDOS E PESQUISAS SOBRE DESASTRES - PARANÁ 

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

         COORDENADORIA ESTADUAL DE DEFESA CIVIL SP 

         http://www.defesacivil.sp.gov.br/  

          SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA CIVIL – RIO DE JANEIRO 

         http://www.rj.gov.br/web/sedec/exibeconteudo?article-id=4173185  

         COORDENADORIA ESTADUAL DE DEFESA CIVIL DE MINAS GERAIS 

        http://www.defesacivil.mg.gov.br/index.php/ajuda/page/280-programa-minas-mais-  resiliente-edital-de-

chamamento-publico-n-01-2016-resultado-de-analise-das-propostas 

           

 

 


