
 

PUBLICAÇÃO: 22/05/2018 

 

 

 
Infraestrutura de Dados Abertos para Resiliência Urbana 
Um roteiro, mostruário e guia que apresenta mais de 25 exemplos de cidades de todo o mundo 
que estão inovando com dados abertos para gerenciar seu risco de desastre e construir sua 
resiliência 

A infraestrutura de dados abertos para resiliência urbana é um roteiro, uma vitrine e um guia 
que apresenta mais de 25 exemplos de cidades de todo o mundo que estão inovando com dados 
abertos para gerenciar seus riscos de desastres e construir sua resiliência. Produzido em 
colaboração com a campanha Making Cities Resilient, foi desenvolvido para ajudar as cidades: 

- priorizar o investimento em sua infraestrutura de dados para fazer progressos em relação ao 
Marco de Sendai para Redução de Risco de Desastres e ao Objetivo Global de Adaptação sob 
o Acordo de Paris; 

- priorizar dados abertos dentro de estratégias de dados mais amplas para o desenvolvimento 
urbano sustentável e resiliente; 



- receber orientação / inspiração prática sobre o desenvolvimento de seu ecossistema de 
infraestrutura e inovação por meio de casos de uso enquadrados pela Estrutura Essencial de 10 
de Desenvolvimento de Cidades; 

- ter um melhor conhecimento de como usar o engajamento público eficaz e a comunicação de 
risco em conjunto com aplicativos abertos de modelagem de dados, análises e dados abertos. 

A infraestrutura de dados abertos para resiliência urbana consiste em três seções principais: 

 1. Um ROTEIRO para ajudar as autoridades municipais na criação de uma estrutura de 
informação e dados para os 10 Princípios, com orientações práticas sobre os principais passos 
para o desenvolvimento e implementação da estratégia. Duas principais ferramentas de 
avaliação para entender o nível de maturidade de dados (capacidade) de uma cidade são 
apresentadas, juntamente com um conjunto de abordagens experimentadas e testadas para 
avançar o Roteiro. 

2. Uma demonstração de casos reais ilustrando o uso inovador de usos abertos ou mistos de 
dados vinculados a cada um dos 10 Princípios e ao Scorecard de Resiliência a Desastres para 
Cidades. Em reconhecimento aos níveis altamente divergentes de capacidade de dados das 
cidades na campanha Making Cities Resilient, o guia inclui casos de uso de uma série de cidades 
de países desenvolvidos e em desenvolvimento. 

3. Um GUIA que faz a resiliência defender o desenvolvimento de uma infraestrutura de dados 
abertos local. Ele aborda questões transversais, como desenvolver mapeamento de 
crowdsourcing, padrões de dados, inovação aberta e comunicação de risco. 

A Open Data Infrastructure for Resilience foi liderada pela Resurgence em coordenação com a 
campanha Making Cities Resilient Campaign e uma aliança global de parceiros comprometidos 
com a mobilização de dados abertos para a resiliência urbana: Resilience Brokers, OpenNorth, 
GeoSUMR e Esri. 

FONTE:https://www.unisdr.org/campaign/resilientcities/assets/documents/guidelines/ODIR%20Publ
ication%20Final_16042018_opt.pdf 

 

Tecnologias de ponta ao serviço do desenvolvimento 
 

 



Economista Clovis Freire explica como tecnologias avançadas, como impressão a três dimensões e carros 
que dispensam condutor, podem ajudar a cumprir os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. 

As tecnologias de ponta podem ajudar a resolver os desafios económicos, sociais e 
ambientais do século 21, segundo um relatório da Conferência das Nações Unidas sobre 
Comércio e Desenvolvimento, Unctad. 

O economista da Unctad Clovis Freire, que trabalha na divisão que produziu o relatório, 
conversou com a ONU News sobre estas inovações. 

Freire explica que novas técnicas permitem fabricar próteses mais baratas, ler exames 
médicos de forma mais rápida e decidir o melhor momento para fazer uma sementeira. 
Ele acredita que a ideia é ver estes desenvolvimentos como “novas ferramentas para 
alcançar os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável.” 

Acompanhe a conversa com Alexandre Soares, da ONU News.  

FONTE:https://news.un.org/pt/interview/2018/05/1623632 

 

Brasil sobe duas posições e passa a ter 7ª maior taxa de 
homicídios das Américas, diz OMS  

O Brasil subiu duas posições entre 2015 e 2016 e passou a ter a sétima maior taxa de 

homicídio da região das Américas, com um indicador de 31,3 mortes para cada 100 mil 

habitantes, de acordo com relatório publicado nesta sexta-feira (18) pela Organização 

Mundial da Saúde (OMS). 

Segundo a publicação “World Statistics 2018”, que apresenta as mais recentes 

estatísticas mundiais de saúde, o país das Américas com maiores índices de homicídios 

é Honduras, com uma taxa de 55,5 mortes para cada 100 mil habitantes. Em seguida 

está a Venezuela (49,2), que passou para a segunda posição antes ocupada por El 

Salvador (46), atualmente em terceiro lugar. 

Os demais países das Américas com altos índices de homicídio são Colômbia (quarto 

lugar), com 43,1 assassinatos para cada 100 mil habitantes; Trinidad e Tobago (quinto 

lugar), com 42,2; e Jamaica (sexto lugar), com índice de 39,1. 

Dois países que estavam à frente do Brasil no ranking do ano passado — Belize e 

Guatemala — passaram para a nona e a décima primeira posição, respectivamente, após 

melhora em seus índices de homicídios, mostrou o documento. Em média, as taxas de 



assassinato na região das Américas são superiores às demais regiões do globo, de acordo 

com o relatório. 

Em documentos anteriores, a OMS já havia afirmado que um dos principais 

impulsionadores das taxas de assassinato no mundo é o acesso a armas, com 

aproximadamente metade de todos os homicídios cometidos com armas de fogo. 

A OMS estima que 477 mil assassinatos ocorreram globalmente em 2016, sendo que 

80% de todas as vítimas de homicídio eram homens. 

Na região das Américas, os homens registraram as maiores taxas de homicídios, de 31,8 

mortes para cada 100 mil habitantes, uma queda frente ao índice de 33,5 em 2000. 

Estima-se que, em 2016, 100 mil pessoas tenham sido mortas em guerras e conflitos, 

não incluindo mortes devido a efeitos indiretos de guerras e conflitos, como a 

disseminação de doenças, a desnutrição e o colapso de serviços de saúde. 

Em cinco anos (2012-2016), a taxa média de mortes provocadas por conflitos foi de 2,5 

para cada 100 mil pessoas, mais do que o dobro da taxa média no período de cinco anos 

imediatamente anterior (2007-2011). 

Relatório 

O relatório lançado pela OMS inclui dados globais e estimativas relacionadas à 

mortalidade, morbidade, fatores de risco, cobertura de serviços de saúde e sistemas de 

saúde. 

A nova edição destaca progressos notáveis em direção aos Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável (ODS) em algumas áreas. No entanto, outras continuam 

com progresso estagnado e algumas conquistas realizadas pelos países e regiões podem 

ser facilmente perdidas. 

Os dados do relatório destacam, entre outros pontos, que menos da metade da 

população mundial recebe atualmente todos os serviços de saúde essenciais. Em 2010, 

por exemplo, quase 100 milhões de pessoas foram levadas à pobreza extrema por terem 

que pagar pelos serviços de saúde com dinheiro do próprio bolso. 



Estima-se também que 13 milhões de pessoas morrem todos os anos antes dos 70 anos 

por doenças cardiovasculares, doenças respiratórias crônicas, diabetes e câncer — a 

maioria delas em países de baixa e média renda; e que, em 2016, morreram por dia 15 

mil crianças menores de cinco anos. 

Clique aqui para acessar o relatório completo (em inglês). 

FONTE:http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/272596/9789241565585-
eng.pdf?ua=1&ua=1 

 

 

Brasil apresenta modelo de máquina frigorífica que 
promove eficiência energética e sustentabilidade  

Um modelo de máquina frigorífica (“chiller”) com alta capacidade de refrigeração, 

eficiência energética e ambientalmente adequado, produzido por uma empresa 

brasileira, foi apresentado ao setor supermercadista durante a feira APAS Show 2018, 

que reuniu 738 expositores de 19 países, no início de maio, em São Paulo. 

A iniciativa é parte do Programa Brasileiro de Eliminação dos HCFCs (PBH) para o setor 

de manufatura de equipamentos de refrigeração e ar-condicionado, projeto 

implementado pela Organização das Nações Unidas para o Desenvolvimento Industrial 

(UNIDO) e coordenado pelo Ministério do Meio Ambiente (MMA), em parceria com a 

Eletrofrio. 

“Estamos apresentando nosso primeiro equipamento fabricado para o mercado 

brasileiro e sul-americano capaz de atender a sistemas de média e baixa temperatura. 

Um projeto com fluidos 100% naturais. O propano circula exclusivamente dentro dos 

módulos específicos, em pequeno volume, sendo condensado pela água proveniente de 

um Dry-Cooler. O glicol e o CO2 são os fluidos que circulam pelos expositores e câmaras 

de média e baixa temperatura”, explicou o representante da Eletrofrio, Rogério 

Rodrigues. 



O propano é um fluido natural de baixo custo e com características termodinâmicas 

muito próximas do HCFC-22, uma substância destruidora da camada de ozônio utilizada 

atualmente como fluido refrigerante pelo setor produtivo brasileiro. Além de não 

degradar a camada de ozônio, o propano apresenta baixo potencial de aquecimento 

global, ou seja, seu uso em substituição aos HCFCs auxilia na mitigação da mudança do 

clima. Contudo, por ser uma substância inflamável, seu manuseio requer alguns 

cuidados. 

“Apesar de o uso dos hidrocarbonetos como fluidos refrigerantes introduzir ao sistema 

de refrigeração o risco da inflamabilidade, este risco pode ser reduzido com a 

implantação de cuidados simples, porém relevantes, como, por exemplo, utilização de 

baixas cargas de fluido refrigerante, sistema resistente e estanque a vazamentos, com 

eliminação de fontes de ignição ou uso de componentes elétricos à prova de explosão. 

É ainda indispensável treinamento para manusear, manter e operar sistemas com 

fluidos inflamáveis”, lembrou o assessor técnico da UNIDO, Edgard Soares. 

O chefe do setor do Protocolo de Montreal da UNIDO em Viena e especialista em 

refrigeração, Ole Nielsen, que esteve presente na APAS Show, relatou que o protótipo 

em desenvolvimento “representa um enorme avanço tecnológico para o setor 

brasileiro”. 

O PBH visa à substituição dos HCFCs nos setores de refrigeração e ar condicionado e de 

espumas de poliuretano, por meio de apoio técnico e financeiro a empresas fabricantes 

de produtos desses setores. Dessa forma, o desenvolvimento do novo chiller se insere 

no conjunto de ações nacionais para o cumprimento das metas do Protocolo de 

Montreal. 

“O chiller apresentado pela Eletrofrio na Feira da APAS demonstra o esforço do Brasil na 
busca de alternativas ambientalmente adequadas para o setor de refrigeração no 
processo de eliminação dos HCFCs. A parceria entre Governo Brasileiro, agência 
implementadora e setor privado na implementação do Protocolo de Montreal 
continuará a trazer benefícios tecnológicos ao país, com inovação e em sintonia com os 
novos rumos da refrigeração mundial”, afirmou a analista ambiental do MMA, Gabriela 
Lira. 

FONTE:https://nacoesunidas.org/brasil-apresenta-modelo-de-maquina-frigorifica-que-promove-
eficiencia-energetica-e-sustentabilidade/#gallery-141420-1-slideshow 

 



 
Re|pensar as políticas culturais: criatividade para o 
desenvolvimento; relatório global 2018, resumo 
O Relatório Global de 2018 analisa os novos avanços alcançados na implementação da 
Convenção sobre a Proteção e Promoção da Diversidade das Expressões Culturais da 
UNESCO (de 2005), desde a publicação do primeiro relatório deste tipo, em 2015. Ele 
fornece evidências sobre como o processo de implementação contribui para atingir os 
Objetivos e Metas de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas até 2030. A série 
Relatório Global produz dados novos e valiosos para informar sobre a elaboração de 
políticas culturais e sobre o avanço da criatividade para o desenvolvimento. 

FONTE:http://unesdoc.unesco.org/images/0026/002606/260678por.pdf 

 

Preparação para um desastre natural: o guia para usar 
RediPlan para cuidadores de pessoas com demência  
 
Este guia tem como objetivo apoiar os cuidadores de pessoas com demência para os 
períodos antes, durante e após um desastre natural. O conteúdo do guia complementar 
o guia de preparação para desastres RediPlan da Cruz Vermelha Australiana. O guia 
fornece conselhos práticos, dicas e listas de verificação passo a passo para as principais 
considerações específicas para as pessoas com demência. 

FONTE:http://dementiakt.com.au/wp-
content/uploads/2017/10/2447_DCRC_Prep_natural_disaster_EBook_5.pdf 

 

 

EVENTOS 
                       

 

 VI Plataforma Regional para Redução do Risco de Desastres nas Américas, Cartagena,    
Colômbia 20 a 22 de junho de 2018. http://eird.org/pr18/  



 

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 

           

 

 

 


