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FAO e Ministério da Integração assinam acordo para 
melhorar gestão da água nas atividades agrícolas 

 

Foto: Palova Souza/FAO 

Na última segunda-feira (19), a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a 
Agricultura (FAO) e o Ministério da Integração assinaram um memorando de 
entendimento para cooperação sobre gestão de recursos hídricos. 

O documento foi assinado pelo representante da FAO no Brasil, Alan Bojanic, e o 
ministro da Integração, Helder Barbalho, no estande do Ministério no 8º Fórum 
Mundial da Água, que acontece em Brasília até a próxima sexta, dia 23. 

O objetivo da cooperação é melhorar a gestão dos recursos hídricos, especialmente 
em atividades agrícolas, e com base na Agenda 2030 da ONU. 

As ações terão como foco temas com políticas públicas e gestão sustentável para 
recursos hídricos; implementação e fortalecimento das organizações de bacia 



hidrográfica; prevenção de eventos extremos e de mitigação de seus efeitos, 
especialmente situações de controle de enchentes e seca; irrigação, com ênfase na 
modernização da irrigação, entre outros. 

Esta cooperação promoverá a troca de informações técnicas, iniciativas conjuntas para 
capacitação de técnicos e especialistas e organização de visitas conhecer experiências. 

O 8º Fórum Mundial da Água visa promover o uso consciente da água, promover 
compromissos políticos e ações que facilitem o desenvolvimento, planejamento, 
gestão e uso eficiente da água em todas as suas dimensões, com base no 
desenvolvimento ambiental sustentável em âmbito mundial. Acompanhe as atividades 
da ONU no Fórum clicando aqui. 

FONTE: http://www.fao.org/brasil/noticias/detail-events/pt/c/1109748/ 

 

 

Em Brasília, ‘Planeta ODS’ amplia debate sobre direito a 
água e saneamento 

Para fortalecer o debate sobre a implementação do ODS 6 – Água potável a 
saneamento, com base na Agenda 2030, o Governo de Brasília, a Secretaria de 
Governo da Presidência da República e o Programa das Nações Unidas para o 
Desenvolvimento (PNUD) abriram oficialmente o “Planeta ODS”, em Brasília, na última 
segunda-feira (19/03). 

O espaço terá atividades transversais ao 8º Fórum Mundial da Água, que acontece 
nesta semana. Até o próximo dia 23, mesas de debate, exibição de filmes no formato 
fulldome (360°) e de curtas metragens abordarão o tema água e desenvolvimento. A 
entrada no planetário é gratuita durante todo o evento. 

Na cerimônia de abertura, o governador do Distrito Federal, Rodrigo Rollemberg, 
destacou que a Agenda 2030 é uma importante ferramenta para o alcance do 
desenvolvimento sustentável. “Nós já estamos exercendo os Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável no Distrito Federal. Trabalhamos para fortalecer os ODS 
para que tenhamos uma nova consciência para o bem precioso que está em debate, 
que é a água”, disse. 

O secretário nacional de articulação social do governo brasileiro, Henrique Villa, 
destacou que “os ODS são um compromisso de governo, uma oportunidade única ao 
Brasil de integrar o conjunto de atores até 2030”. 



Para o diretor-presidente da Agência Reguladora de Águas do Distrito Federal (Adasa), 
Paulo Salles, o Fórum Mundial da Água e o “Planeta ODS” estão totalmente integrados 
com a perspectiva de desenvolvimento sustentável. “Vamos falar sobre compartilhar 
os direitos, o uso e os benefícios da água. Só com o diálogo, podemos abrir os 
caminhos para uma cultura de paz”, afirmou. 

A secretária de Planejamento, Orçamento e Gestão do Governo do Distrito Federal, 
Leany Lemos, destacou que a principal missão de Brasília é se tornar uma cidade 
sustentável. “Temos muitos desafios. Temos desenvolvido trabalhos significativos com 
diversos parceiros, inclusive com o PNUD. Hoje fazemos a localização dos ODS no 
Distrito Federal com o intuito de popularizar essa agenda”, disse. 

“O #ODS6 será o centro de nossas atenções durante o Fórum Mundial da Água, mas 
isso não significa que apenas esse objetivo estará em debate. Toda a programação 
aqui foi pensada p/ evidenciar as relações entre água e as outras temáticas 
contempladas na #Agenda2030”, Niky Fabiancic pic.twitter.com/Gp5AuIfKlo 

— PNUD Brasil (@PNUDBrasil) 19 de março de 2018 

Segundo o coordenador-residente do ONU no Brasil e representante-residente do 
PNUD no país, Niky Fabiancic, discutir as sinergias entre água e saneamento para o 
cumprimento dos ODS é o principal objetivo do “Planeta ODS”. 

“Temos um evento transversal, com intensa programação. O Planetário de Brasília 
estará no foco das discussões nesta semana. Toda a programação evidencia a relação 
da água e saneamento com todos os ODS, de forma transversal”, afirmou. 

Durante os quatro dias de programação, os visitantes do “Planeta ODS” participarão de 
debates sobre água e governança, colaboração do setor privado para o alcance das 
metas do ODS 6, empreendedorismo e gestão de recursos hídricos e desenvolvimento 
rural sustentável. 

Representantes da sociedade civil, setor privado, governos e organismos 
internacionais participarão das mesas de discussão. Além dos debates, também haverá 
exposição de filmes no local. A programação do “Planeta ODS” ocorre 
transversalmente ao 8º Fórum Mundial da Água. 

O “Planeta ODS” é resultado de uma parceria entre a Secretaria de Governo da 
Presidência da República, o Governo do Distrito Federal, o Programa das Nações 
Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) e o Centro Rio+. 

Para conferir a programação completa do “Planeta ODS”, clique aqui. 

FONTE:http://www.br.undp.org/content/brazil/pt/home/presscenter/articles/2018/planetario-de-

brasilia-se-transformara-em-planeta-ods-.html 

FONTE:http://www.br.undp.org/content/dam/brazil/docs/ODS/Programa%C3%A7%C3%A3o%20Plan

eta%20ODS_19_03.pdf 



 

 

 

Uma ferramenta poderosa para envolver os cidadãos 

O ISeeChange  foi desenvolvido em 2012 como parte de uma iniciativa nacional para 
emparelhar jornalistas independentes com emissoras públicas interessadas em 
fornecer mais conteúdo local em suas comunidades. (A Wyncote Foundation, da qual 
sou consultora sênior, foi uma das várias financiadoras.) Pilotada nas comunidades 
agrícolas de Iowa, a ISeeChange é um jornal climático e crowdsourced habilitado por 
tecnologia que provou ser um elo efetivo entre os setores que estudam e mitigar as 
perturbações das alterações climáticas - cidadãos, cientistas, jornalistas e agências 
públicas. Os participantes do cidadão colocam e monitoram sensores e publicam blogs 
que se tornam parte de uma história maior liderada por jornalistas e usada por 
cientistas e órgãos públicos, todos compartilhados em plataformas de software 
acessíveis. 

As aplicações da ISeeChange em Nova York e Nova Orleans ilustram o valor que ela 
pode trazer para os administradores públicos. No  projeto Harlem Heat , por exemplo, 
os residentes do Harlem mantiveram sensores em suas casas para medir calor e 
umidade durante os meses de verão, e os dados, exibidos em formato acessível, foram 
compartilhados com participantes, jornalistas e órgãos públicos. As reuniões da 
comunidade tornaram-se centros de discussão e análise dos dados, bem como um 
local para jornalistas e funcionários públicos ouvirem histórias sobre o significado 
desses dados. 

FONTE:http://www.governing.com/columns/smart-mgmt/col-iseechange-powerful-tool-citizen-

engagement-climate-weather.html 

 

Infraestrutura dos EUA deve estar pronta para 
inundação, dizem autoridades estaduais e locais 

Desde as recentes inundações no Meio-Oeste e no Mar de Março ao longo da costa do 
Atlântico Médio até os furacões de 2017 e as baixas recordes deste inverno na 
Califórnia, as grandes inundações tornaram-se muito comuns nos EUA. 

Essa é uma das razões pelas quais mais de 250 governadores, representantes estaduais 
e prefeitos de todo o espectro político e representantes de mais de 45 milhões de 
americanos estão pedindo ao governo federal que garanta que a infraestrutura de 



nosso país resista a inundações - o que limitaria os danos precisa reconstruir após as 
inundações e economizar dinheiro dos contribuintes. 

Líderes eleitos de comunidades costeiras, incluindo Galveston, Texas e Charleston, SC, 
e do interior de Milwaukee a Oklahoma City, assinaram a Declaração de Princípios 
Infraestrutura Pronta à  Inundação , liderada pelo Pew, que incentiva o governo federal 
a: 

• Melhorar os requisitos de resiliência para edifícios e sistemas de infraestrutura 
construídos antes e depois de catástrofes relacionadas a enchentes. 

• Melhorar o uso de defesas naturais - incluindo espaços verdes abertos, áreas 
úmidas, manguezais e características semelhantes - no planejamento e 
preparação. 

• Reduzir o desenvolvimento insustentável em áreas de alto risco. 

A declaração foi revelada em 14 de março em um evento organizado pelo Pew 
Charitable Trusts e pela National League of Cities no Centro de Visitantes do Capitólio 
dos EUA em Washington. 

"É crucial que as cidades e agências governamentais trabalhem juntas para criar planos 
inovadores que reflitam as necessidades residenciais, com infraestruturas 
modernizadas para melhor resistir a desastres naturais por meio de políticas sólidas, 
investimentos inteligentes e soluções baseadas na natureza", disse o prefeito Steve 
Aurora, de Colorado. quando ele assinou os princípios. 

Em setembro de 2013, sua cidade recebeu uma chuva anual em uma semana. Mas, 
como a Aurora investiu em parques e espaços abertos de recreação que podem 
absorver milhões de litros de água de enchente e escoamento, a infraestrutura e a 
propriedade da cidade foram poupadas do que poderia ter sido um prejuízo extenso e 
caro. 

Outros que assinaram bateram uma nota semelhante. A prefeita de Baton Rouge, 
Sharon Weston Broome, compartilhou que sua cidade está adotando uma abordagem 
baseada em dados. No ano passado, a paróquia lançou o seu primeiro plano global de 
águas pluviais, concebido para desencadear atualizações de políticas e ajudar as 
comunidades a desenvolverem-se de uma forma mais resiliente. 

"Inundações, como as duas grandes enchentes que atingiram a Louisiana em 2016, não 
importam se você é um republicano ou um democrata", disse ela. "É por isso que eu 
me juntei a centenas de outras autoridades eleitas de estados em todo o país para 
apoiar essa questão crítica". 

No ano passado, a infraestrutura do país recebeu uma nota D-plus da American Society 
of Civil Engineers. Anos de negligência e subinvestimento deixaram ativos importantes, 
incluindo escolas, hospitais, estradas e pontes, perigosamente próximos do 
fracasso. Isso, associado à crescente frequência e custo de desastres causados por 
enchentes, significa que a infraestrutura de nosso país está se aproximando de um 
limiar crítico de risco. 



Ao modernizar e substituir a infraestrutura envelhecida de nosso país, o governo 
federal deve investir apenas em projetos que resistam a inundações. Fazer isso não 
apenas pouparia dinheiro dos contribuintes, mas também mostraria que nossos líderes 
nacionais estão ouvindo as autoridades estaduais e locais e as dezenas de milhões de 
pessoas que representam em todo o país. 

FONTE:http://www.pewtrusts.org/en/research-and-analysis/blogs/compass-points/2018/03/13/us-

infrastructure-must-be-flood-ready-state-and-local-officials-say 

 

 

Fórum Pacto Global das Nações Unidas abre inscrições 

 

Estão abertas as inscrições para o Fórum Pacto Global – 15 anos da Rede Brasil. 

A Rede Brasil do Pacto Global completa 15 anos em 2018 e promove o evento em 16 
de maio no auditório do MASP, em São Paulo, para comemorar a data. O evento 
contará com palestrantes de peso e apresentará um panorama dos avanços e 
perspectivas da sustentabilidade corporativa desde o início das atividades do Pacto 
Global da ONU no Brasil, em 2003. 

O coordenador-residente do Sistema ONU no Brasil e representante-residente do 
Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) no Brasil, Niky 
Fabiancic; o diretor das Redes Locais Américas no UN Global Compact, Javier Cortes; e 
o diretor de país do PNUD Brasil, Didier Trebucq, representarão as Nações Unidas. 

Entre os representantes das empresas signatárias da Rede Brasil, está confirmada a 
presença da presidente da Schneider Electric para a América do Sul, Tânia Cosentino, e 
do presidente da Anglo American no Brasil, Ruben Fernandes. 



Já a comissária da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, Flavia Piovesan, e a 
coordenadora da Comissão de Diversidade da OAB São Paulo e primeira advogada 
transexual a atuar com nome social registrado na Ordem, Márcia Rocha, engajarão o 
público nos temas voltados aos direitos humanos. 

O coordenador da Comissão Nacional para os Objetivos do Desenvolvimento 
Sustentável (ODS) e secretário de Articulação Social (Segov), Henrique Villa, trará uma 
abordagem das ODS por meio das ações governamentais. Estará presente ainda o 
ministro da Transparência e Controladoria-Geral da União (CGU), Wagner Rosário. 

Jornalista e colunista do El País, Eliane Brum participará com fala inspiracional durante 
o evento. As mesas e palestras serão mediadas pela atriz Maria Paula, o jornalista e ex-
diretor da National Geographic Brasil Matthew Shirts e a jornalista da Folha de São 
Paulo Eliane Trindade. 

O Fórum Pacto Global – 15 anos da Rede Brasil conta com o apoio da Anglo American, 
Basf, Braskem, Copel, Enel, Fundação Dom Cabral e Vale. 

FONTE:http://pactoglobal.org.br/faca-a-sua-inscricao-para-o-forum-pacto-global-2018/ 

 

Doze líderes mundiais lançam um apelo para uma ação 
acelerada sobre a água 

Nova York - Um Painel de Alto Nível sobre a Água, formado por 11 Chefes de Estado e 
um Consultor Especial, publicou uma Nova Agenda para a Ação pela Água pedindo 
uma mudança fundamental na forma como o mundo gerencia a água para que os 
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) e em particular SDG6, pode ser 
alcançado. Isto segue um mandato de 2 anos para encontrar formas de acelerar as 
soluções para a crise urgente da água. 

“ Fazendo Cada Contagem de Quotas: Uma Agenda para Ação na Água ” apresenta 
muitas recomendações como parte de um Relatório de Resultados do Painel, que foi 
convocado em janeiro de 2016 pelo Secretário-Geral das Nações Unidas e pelo 
Presidente do Grupo do Banco Mundial. 

“Os líderes mundiais agora reconhecem que enfrentamos uma crise global da água e 

que precisamos reavaliar como valorizamos e administramos a água”, disse o 

secretário-geral da ONU, António Guterres. “As recomendações do painel podem 

ajudar a proteger os recursos hídricos e tornar o acesso à água potável e a melhoria do 

saneamento uma realidade para todos.” 

O relatório do painel constatou que a crise da água tem muitas dimensões. Hoje, 40% 
das pessoas do mundo são afetadas pela escassez de água, com cerca de 700 milhões 



de pessoas em risco de serem deslocadas pela intensa escassez de água até 2030. Mais 
de dois bilhões de pessoas são obrigadas a beber água imprópria e mais de 4,5 bilhões 
de pessoas não tem administrado com segurança os serviços de saneamento. 

Mulheres e meninas sofrem desproporcionalmente quando faltam água e 
saneamento, afetando a saúde e muitas vezes restringindo as oportunidades de 
trabalho e educação. 80% das águas residuais são descarregadas sem tratamento para 
o meio ambiente e os desastres relacionados à água são responsáveis por 90% dos 
1.000 desastres naturais mais devastadores desde 1990. 

"Os ecossistemas nos quais a própria vida se baseia - nossa segurança alimentar, 

sustentabilidade energética, saúde pública, empregos, cidades - estão todos em risco 

por causa de como a água é administrada hoje", disse o  presidente do Grupo Banco 
Mundial, Jim Yong Kim . “O trabalho deste painel ocorreu no nível de chefes de estado 

e de governo, porque o mundo não pode mais dar-se ao luxo de dar água garantida.” 

Como parte das recomendações para enfrentar esses desafios, o Painel está 
defendendo políticas baseadas em evidências e abordagens inovadoras nos níveis 
global, nacional e local para tornar a gestão da água e os serviços de água e 
saneamento atraentes para investimentos e mais resilientes a desastres. O Painel 
também pede políticas que permitam pelo menos dobrar o investimento em 
infraestrutura hídrica nos próximos cinco anos. 

O relatório do Painel estabelece uma nova abordagem para catalisar mudanças e 
construir parcerias e cooperação, delineando por que uma abordagem integrada e 
inclusiva que atrai setores como a agricultura e outras partes interessadas, como 
prefeitos de cidades, é necessária. O relatório afirma que as formas de trabalhar entre, 
por exemplo, governos, comunidades, setor privado e pesquisadores, são essenciais. 

Em uma carta aberta, os membros do painel concluem: “Seja você quem for, faça o 
que fizer, onde quer que viva, nós pedimos que você se envolva e contribua para 
enfrentar esse grande desafio: água potável e saneamento para todos e nossos 
recursos hídricos. gerido de forma sustentável. Faça cada gota contar. É hora de ação.   

FONTE:http://www.worldbank.org/en/news/press-release/2018/03/14/12-world-leaders-

issue-clarion-call-for-accelerated-action-on-water 

 

EUA: À medida que as cidades se recuperam de 
desastres naturais e se defendem de ameaças de longo 
prazo, o 100RC divulga diretrizes para políticas federais 
que ajudam a enfocar a resiliência 



Nova York -  100 cidades resilientes -  lançada pela Fundação Rockefeller lançou hoje 
“Safer and Stronger Cities”, uma série de recomendações políticas para o governo 
federal ajudar os centros urbanos de nosso país a se tornarem mais resilientes diante 
dos desafios do século XXI. O relatório, que acontece depois que as cidades enfrentam 
uma série sem precedentes de desafios de curto e longo prazo em 2017, concentra 
suas recomendações em infraestrutura, habitação, seguro contra inundações, 
desenvolvimento econômico e segurança pública. 

Acesse o relatório completo aqui:  www.100resilientcities.org/safer-and-stronger 

Quase duas dúzias de prefeitos de toda a Rede 100RC já apoiaram as propostas e 
disseram que sua adoção as ajudaria a construir resiliência em suas cidades. Esses 
prefeitos são: 

• Bill de Blasio, (Nova York, NY) 
• Martin J. Walsh (Boston, MA) 
• Keisha Lance Bottoms (Atlanta, GA) 
• Mitch Landrieu (Nova Orleães, LA) 
• William Peduto (Pittsburgh, PA) 
• Libby Schaaf (Oakland, CA) 
• Greg Fischer (Louisville, KY) 
• Jenny Durkan (Seattle, WA) 
• Kenny Alexander (Norfolk, VA) 
• David Briley (Nashville, TN) 
• Kirk Caldwell (Honolulu, HI) 

• Eric Garcetti (Los Angeles, CA) 
• Muriel Bowser (Washington, DC) 
• Rahm Emanuel (Chicago, IL) 
• Carlos Gimenez (Miami-Dade, FL) 
• Francis X. Suarez (Miami, FL) 
• Dan Gelber (Miami Beach, FL) 
• Suzanne Jones (Boulder, CO) 
• Jacob Frey (Minneapolis, MN) 
• Lyda Krewson (St. Louis, MO) 
• Jesse Arreguín (Berkeley, CA) 
• Dee Margo (El Paso, TX) 

“As cidades sempre assumiram a responsabilidade de conduzir suas próprias 
mudanças na política de transformação para manter seus moradores seguros e 
prósperos. Mas a natureza dos desafios que eles enfrentarão no século 21 - de eventos 
catastróficos como furacões, a estressores de longo prazo, como desemprego e crimes 
violentos - requer um governo federal ativo e engajado para ajudar. Essas 
recomendações darão ao Congresso e à Casa Branca um roteiro para garantir que 
todas as cidades do país sejam resilientes ”, disse Michael Berkowitz, presidente de 
100 cidades resilientes. 

100 Cidades Resilientes elaboraram essas recomendações em consulta com as cidades 
em rede, as quais compartilham o compromisso de melhorar a resiliência física, social 
e econômica de suas comunidades. As recomendações incluem: 

Promover infraestrutura segura e resiliente 

• Criar um Banco Nacional de Infraestrutura que apóie os investimentos público-
privados em infraestrutura resiliente, incluindo retrofits. 

• Alinhe as análises de custo-benefício entre as agências federais e exija que as 
agências considerem os custos e benefícios do ciclo de vida completo da 
infraestrutura durante a vida útil do ativo e em consideração às condições 
futuras. 



• Cultive parcerias entre as cidades e o Departamento de Defesa para promover 
a resiliência dos ativos da cidade que são críticos para a segurança nacional e 
instalações militares. 

• Implementar um sistema que classifica a infraestrutura com base em sua 
resiliência para priorizar melhor os recursos federais escassos. 

• Coordenar a concessão e autorização de subsídios do Governo Federal 
relacionados à mitigação de riscos e recuperação de desastres. 

Aumentar a Habitação Segura e Saudável 

• Expanda o Crédito Fiscal de Habitação de Baixa Renda em pelo menos 50%. 
• Expanda o financiamento do Subsídio ao Bloco de Desenvolvimento 

Comunitário do HUD (CDBG) para desenvolvimento comunitário flexível e 
habitação. 

• Estabilize e fortaleça o programa de Mitigação Pré-Desastre para que as 
cidades tenham maiores recursos para salvaguardar a habitação. 

• Aumentar a colocação de unidades permitidas no programa Demonstração de 
Assistência de Locação do HUD (RAD). 

Apoie a resiliência das economias da cidade 

• Cresça as economias locais através de um programa de treinamento de força 
de trabalho dedicado a promover a segurança e resiliência do país. 

• Recursos federais diretos para pequenas empresas para dar suporte à 
continuidade de negócios, preparação para desastres e recuperação pós-
desastre. 

• Envolver o setor privado para desenvolver soluções inovadoras para problemas 
sociais e econômicos enfrentados por comunidades de baixa renda. 

Melhorar a segurança pública e a justiça 

• Apoie a aplicação da lei local. 
• Apoie uma abordagem de saúde pública para reduzir a violência. 
• Invista em reformas baseadas em evidências que reduzam o crime e o 

encarceramento. 
• Priorizar a reentrada bem sucedida da comunidade de pessoas anteriormente 

encarceradas. 
• Apoie os sobreviventes do crime violento. 

Existem 24 cidades dos EUA na rede global de 100 cidades resilientes. Para uma lista 
completa das cidades da rede, clique  aqui . 

FONTE:http://www.100resilientcities.org/cities-recover-natural-disasters-defend-long-term-threats-

100rc-releases-federal-policy-guidelines-help-focus-resilience/ 

 



As inundações não ocorrem aleatoriamente, então por 
que ainda planejamos como se fizessem? 

A maioria das grandes enchentes no sudeste de Queensland chega em rajadas de cinco 
anos, uma vez a cada 40 anos, de acordo com nossa  nova pesquisa . 

No entanto  , as abordagens de estimativa, proteção e gestão de inundações  ainda são 
projetadas com base em que o risco de inundação permanece o mesmo o tempo todo 
- apesar da clara evidência de que isso não acontece. 

Analisamos dados históricos de inundações de dez grandes bacias no sudeste de 
Queensland. Conforme  relatamos no Australasian Journal of Water Resources , 80% 
das inundações significativas chegaram durante as janelas de cinco anos, com 
intervalos de 35 anos de relativa secura entre elas. 

O início da década de 1970 trouxe uma sucessão de inundações severas para o sudeste 
de Queensland. Isto foi seguido na década de 1980 por uma série de projetos de 
desenvolvimento de várzea, juntamente com extensa pesquisa sobre inundações e 
risco de inundações, realizada por um grupo de pesquisadores que se descreveram 
como “Roadshow” por causa de suas freqüentes visitas a regiões propensas a 
inundações. 

Durante os anos 80, alguns membros do Roadshow notaram que grandes inundações 
no sudeste de Queensland pareciam seguir um ciclo de 40 anos, com períodos de cinco 
anos de alto risco de inundação separados por 35 anos de menor risco de 
inundação. Eles especularam que a próxima “inundação de 1974” (uma referência a 
uma  inundação devastadora  que atingiu Brisbane e South East Queensland naquele 
ano) chegaria por volta de 2013. 

Com certeza, o sudeste de Queensland foi mais uma vez atingido por  grandes 
inundações em janeiro de 2011 e janeiro de 2013 . 

Evidentemente, grandes inundações no sudeste de Queensland não são 
aleatórias. Isso é um problema, dado que as políticas de desenvolvimento e a prática 
de engenharia, em geral, ainda supõem que sejam. 

História repetindo 

Em 1931, o meteorologista e agricultor de Queensland,  Inigo Jones,  ligou as 
inundações do rio Brisbane ao  Ciclo Bruckner  de atividade solar, que ele determinou 
ter 35 anos de duração, mas que desde então tem  variado de 35 a 45 anos . 

Em 1972, o engenheiro de inundação John Ward argumentou que as distribuições de 
freqüência de inundação diferem no espaço e no tempo, porque os fluxos mais altos se 
originam de uma variedade de diferentes mecanismos de precipitação. Na época, o 
mínimo de discernimento estava disponível em relação a quais eram os diferentes 
mecanismos de precipitação. 



Na década de 1990, a pesquisa sobre a seca em Queensland, entre outros, pelos 
pesquisadores  Roger Stone  e  Ken Brook e John Carter  identificou variações cíclicas 
na precipitação de Queensland associada ao Índice de Oscilação do  Sul (SOI) , 
apoiando a idéia da ocorrência não aleatória de inundações. 

Em 1999, o australiano Robert French também observou que o agrupamento irregular 
de eventos de inundação estava associado ao SOI, e apontou que o planejamento de 
enchentes precisava levar em conta mais do que apenas a sazonalidade ou a 
variabilidade de ano para ano. 

Mais recentemente, a incidência de inundações tem sido fortemente ligada a 
processos oceânicos de larga escala, como o El Niño / Oscilação Sul (ENOS) e a 
Oscilação Interdecadal do Pacífico (IPO). Esses fenômenos parecem ter um efeito 
marcante sobre a variabilidade da precipitação no  leste da Austrália e, portanto, sobre 
o risco de  inundações  e  secas . 

O ciclo de 40 anos é real? 

Nós compilamos registros de grandes inundações no sudeste de Queensland entre 
1890 e 2014. Como a tabela abaixo mostra, aproximadamente 80% das grandes 
inundações históricas aconteceram dentro de uma série de períodos de cinco anos 
propensos a inundações, apesar desses períodos juntos representando apenas 16% 
dos o período do estudo. 

 

  



A área de estudo de South East Queensland (aproximadamente indicada pela caixa 

laranja) e as 10 bacias hidrográficas analisadas neste estudo.

 

  

Cronograma dos maiores eventos de inundação nos ciclos de 40 anos. Os sobrescritos 

ao lado de cada evento de inundação indicam a classificação desse evento de 

inundação nessa bacia (isto é, a maior inundação em cada bacia é classificada como 1). 

Em média, o número de grandes inundações por ano foi 4,9 vezes maior nos períodos 
de cinco anos propensos a inundações. 

Não só as inundações foram mais frequentes, como também foram mais severas, com 
alturas de inundação 41% mais elevadas durante os períodos de cinco anos propensos 
a inundações do que em outros tempos. 

Apesar de algumas grandes inundações terem ocorrido fora dos períodos de cinco 
anos propensos a enchentes, o ciclo de 40 anos de enchentes no sudeste de 
Queensland parece ser um fenômeno genuíno. 

O que impulsiona o ciclo? 

A explicação física mais provável para inundações cíclicas ou não aleatórias é o  IPO , 
que é semelhante ao ciclo ENOS, exceto em escalas de tempo mais longas. O IPO 
influencia indiretamente o clima do leste da Austrália, afetando tanto a magnitude 
quanto a frequência dos impactos do ENSO. 

As recentes  “fases negativas” do IPO  - que significam temperaturas mais quentes do 
que a média das temperaturas do Oceano Pacífico ao norte e ao sul dos trópicos - 
aconteceram aproximadamente entre 1870–95, 1945-76 e 1999 – presentes. 

Se os compararmos com os períodos de cinco anos propensos a enchentes na tabela 
acima, podemos ver que, com exceção de 1930-34, todos os períodos de cinco anos 



propensos a inundações ocorreram durante esses eventos negativos de 
IPO. Curiosamente, as grandes inundações nas décadas de 1950 e 1960 aconteceram 
fora dos períodos de cinco anos propensos a enchentes identificados pelo Roadshow 
dos anos 1980, mas se alinham com as condições negativas do IPO. 

Apesar de todas essas evidências, a maioria dos engenheiros e planejadores de 
inundação ainda assume que as inundações ocorrem aleatoriamente e que o risco de 
inundação é o mesmo o tempo todo. Frases como “um em 100 anos de evento” ou 
“1% de probabilidade de excedência anual” são rotineiramente usadas para descrever 
enchentes, apesar do fato de que, durante alguns anos e décadas, o risco é 
significativamente maior. Isso dá uma falsa sensação de segurança durante os períodos 
em que grandes inundações são muito mais prováveis. 

Se esta abordagem continuar, então a cada poucas décadas nossas defesas contra 
inundações não serão tão confiáveis quanto pensávamos - um fato que muitos 
Queenslanders agora podem atestar. 

Precisamos de novas abordagens para lidar com a realidade de que grandes eventos 
de inundação não ocorrem aleatoriamente. Seria mais sensato separar registros de 
enchentes em duas (ou mais) categorias - uma para momentos em que o risco de 
inundação é “normal” e outro para períodos em que o risco é maior - e reavaliar as 
distribuições de frequência de inundação e riscos de inundação para cada categoria 
. Os tomadores de decisão obtêm, então, uma estimativa mais realista do verdadeiro 
risco de inundações, o que leva a planejamentos e defesas mais informados e mais 
resilientes. 

Essa nova abordagem também pode ajudar a planejar as mudanças no risco de 
inundação esperadas no futuro, seja de mudança climática, mudança no uso da terra 
ou qualquer outra coisa que os oceanos e os céus nos ataquem. 

FONTE:https://www.princeton.edu/ 

 

 

Seca e conflitos aumentaram a fome de milhões em 
2017, alerta novo relatório 

Impulsionados principalmente por desastres climáticos e conflitos, os níveis de fome 
aumentaram em 2017, deixando cerca de 124 milhões de pessoas em 51 países 
enfrentando crises de fome. Esse número representa 11 milhões a mais do que no ano 
anterior, segundo um novo relatório apoiado pelas Nações Unidas. 



“Relatórios como esse nos fornecem dados e análises vitais para entender melhor o 
desafio. Cabe-nos agora tomar medidas para satisfazer as necessidades daqueles que 
enfrentam o flagelo diário da fome e atacar as suas causas profundas”, afirmou o 
secretário-geral da ONU, António Guterres, numa mensagem em vídeo sobre o 
relatório. 

Apresentado pela Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura 
(FAO), pelo Programa Mundial de Alimentos das Nações Unidas (PMA) e pela União 
Europeia nesta quinta-feira (22), o Relatório Global sobre Crises Alimentares revelou 
que as emergências alimentares são cada vez mais determinadas por causas 
complexas como conflitos, choques climáticos e preços elevados de alimentos básicos 
– fatores que, muitas vezes, agem ao mesmo tempo. 

“Devemos reconhecer e abordar a ligação entre a fome e os conflitos, se quisermos 
alcançar a fome zero”, disse José Graziano da Silva, diretor-geral da FAO. 

O relatório aponta que o conflito continuou a ser o principal fator de insegurança 
alimentar aguda em 18 países – 15 na África ou no Oriente Médio –, representando 
60% do total global. 

O aumento é em grande parte atribuível a novos ou intensificados conflitos e à 
insegurança em Mianmar, no nordeste da Nigéria, na República Democrática do 
Congo, no Sudão do Sul e no Iêmen. 

“A luta deve parar agora e o mundo deve se unir para evitar essas crises, muitas vezes 
acontecendo bem diante dos nossos olhos”, ressaltou David Beasley, diretor-executivo 
do PMA. 

“Investir em segurança alimentar e meios de subsistência em situações de conflito 
salva vidas, fortalece a resiliência e também pode contribuir para a manutenção da 
paz”, afirmou Graziano. 

O relatório cita, por exemplo, que condições prolongadas de seca resultaram em 
consecutivas colheitas fracas em países que já enfrentavam altos níveis de insegurança 
alimentar e desnutrição na África Oriental e Austral. 

“As consequências do conflito e da mudança climática são cruéis: milhões de pessoas a 
mais, muitas desesperadamente, com fome”, afirmou Beasley. 

O relatório também sinaliza que comunidades inteiras e mais crianças e mulheres 
precisam de apoio nutricional em relação ao ano passado, indicando a necessidade de 
soluções duradouras para reverter a tendência. 

Além disso, destaca a necessidade urgente de ações simultâneas para salvar vidas, 
meios de subsistência e abordar as causas profundas das crises alimentares. 

O relatório – que reúne dados regionais e nacionais e análises de múltiplas fontes – 
demonstra que, além da ajuda humanitária criticamente necessária, a ação de 



desenvolvimento precisa se engajar muito mais cedo para atacar as causas profundas 
da extrema vulnerabilidade e, portanto, fortalecer a resiliência. 

“Este Relatório Global sobre Crises Alimentares mostra a magnitude das crises de hoje, 
mas também nos mostra que, se unirmos a vontade política e a tecnologia de hoje, 
podemos ter um mundo mais pacífico, mais estável e onde a fome se torna uma coisa 
do passado”, concluiu Beasley. 

FONTE:http://www.fao.org/emergencies/resources/maps/detail/en/c/877611/ 

FONTE:http://www.fao.org/emergencies/resources/documents/resources-detail/en/c/1107313/ 

 

 

Desastres que causam bilhões em perdas agrícolas, com 
a seca liderando o caminho 

Roma / Hanói - Desastres naturais estão custando aos agricultores do mundo em 
desenvolvimento bilhões de dólares a cada ano, com a seca emergindo como a mais 
destrutiva em um campo repleto de ameaças que também inclui inundações, incêndios 
florestais, tempestades, pragas de plantas, epidemias de doenças animais derrames e 
florações de algas tóxicas.  
 
De acordo com um  novo relatório   da Organização das Nações Unidas para 
Alimentação e Agricultura (FAO), entre 2005 e 2015 desastres naturais custam os 
setores agrícolas das economias em desenvolvimento país um escalonamento $ 96 
bilhões em produção agrícola e pecuária danificado ou perdido.  
 
A metade desse dano - $ 48 bilhões - ocorreu na Ásia, diz o relatório, que foi lançado 
hoje em  uma conferência em Hanói convocado pelo governo do Vietnã em 
colaboração com a FAO.  
 
A seca - que recentemente atingiu agricultores em todos os cantos do mundo, norte, 
sul, leste e oeste - foi um dos principais culpados. Oitenta e três por cento de todas as 
perdas econômicas causadas pela seca documentadas pelo estudo da FAO foram 
absorvidas pela agricultura, com um preço de US $ 29 bilhões.  
 
Mas o relatório também detalha como várias outras ameaças estão cobrando uma 
grande carga na produção de alimentos, segurança alimentar e meios de subsistência 
das pessoas. 
 
"Os setores agrícolas - que incluem a produção agrícola e pecuária, bem como a 
silvicultura, a pesca e a aquicultura - enfrentam muitos riscos, como o clima e a 



volatilidade do mercado, pragas e doenças, eventos climáticos extremos e um número 
cada vez maior de crises e conflitos prolongados ", disse o diretor-geral da FAO, José 
Graziano da Silva.  
 
"Isso se tornou o" novo normal ", e o impacto das mudanças climáticas irá agravar 
ainda mais essas ameaças e desafios", disse ele.  
 
"A redução e gestão do risco de desastre deve, portanto, tornar-se parte integrante da 
agricultura moderna. Construir um quadro mais holístico e ambicioso de resiliência 
para a agricultura é crucial para garantir o desenvolvimento sustentável - que é uma 
pedra angular para a paz e a base para a adaptação às mudanças climáticas, " 
  

Perigo Perdas 

Seca 

US $ 29 bilhões em perdas para a agricultura 

mundial em desenvolvimento entre 2005 e 

2015 

Inundações US $ 19 bilhões 

Terremotos / deslizamentos de terra / 

movimentos de massa 
US $ 10,5 bilhões 

 Outras catástrofes meteorológicas, como 

temperaturas extremas e tempestades 
 US $ 26,5 bilhões 

 Desastres biológicos, como doenças e 

infestações 
 US $ 9,5 bilhões 

 Incêndios florestais  US $ 1 bilhão 

 
A geografia do desastre 

Na Ásia - a região do mundo onde a agricultura foi mais afetada por desastres - as 
inundações e tempestades tiveram os maiores impactos, mas os sistemas agrícolas 
asiáticos também são fortemente afetados por terremotos, tsunamis e temperaturas 
extremas.  
 
Tanto para a África quanto para a América Latina e o Caribe, a seca é o tipo de 
desastre mais caro - causando perdas de colheitas e gado de US $ 10,7 e US $ 13 
bilhões nessas regiões, respectivamente, entre 2005 e 2015. As  
 
pragas de colheitas e doenças animais também estavam entre os desastres mais 
indutores de gastos para os agricultores africanos, atingindo US $ 6 + bilhões nas 
perdas nesse mesmo período. 



 
E em todo o mundo, os pequenos Estados insulares em desenvolvimento (PEID) são 
particularmente vulneráveis a desastres naturais, em particular tsunamis, terremotos, 
tempestades e inundações. As perdas econômicas nos SIDS decorrentes de desastres 
subiram de US $ 8,8 bilhões para o período 2000-2007 para mais de US $ 14 bilhões 
entre 2008-2015, o relatório mostra. 
  

Ásia $ 48 bilhões em perdas entre 2005 e 2015 

África US $ 26 bilhões 

América Latina e Caribe US $ 22 bilhões 

 

Desastres provocados pelo homem 

O relatório de hoje amplia a escala da análise dos impactos de desastres da FAO para a 
agricultura, incluindo não apenas os desastres naturais, mas também as "crises da 
cadeia alimentar" desencadeadas por doenças animais como a Febre do Vale do Rift.  
 
Também aborda conflitos. Um primeiro estudo de caso feito sobre os impactos do 
conflito na Síria, por exemplo, descobriu que o custo financeiro global de danos e 
perdas no setor agrícola daquele país durante o período de 2011-2016 era de pelo 
menos US $ 16 bilhões. 

Para reduzir os riscos, primeiro entenda-os 

No total, quase um quarto de todas as perdas financeiras causadas por desastres 
naturais entre 2005 e 2015 foram suportadas pelo setor agrícola, de acordo com o 
estudo da FAO.  
 
Dada a crescente escala e intensidade das ameaças à agricultura, o desenvolvimento 
de estruturas adequadas de governança de desastres e crises - incluindo políticas 
habilitadoras, fortalecimento de capacidades e mecanismos de financiamento 
direcionados - é fundamental, diz o relatório.  
 
Para serem eficazes, as estratégias de redução de riscos, respostas humanitárias, 
construção de resiliência e adaptação à mudança do clima devem ser baseadas em 
dados e evidências detalhando as formas pelas quais os desastres afetam os 
produtores e os produtores de alimentos. 
 
É por isso que a FAO desenvolveu uma metodologia para avaliar sistematicamente os 
danos e perdas agrícolas decorrentes de desastres. Ele fornece uma abordagem 
padronizada que produz resultados comparáveis nos níveis global, nacional e 
subnacional, e inclui pela primeira vez análises do setor pesqueiro e florestal sobre 



perdas e danos, permitindo avaliações mais completas e exatas.  
 
A metodologia da FAO foi endossada pela Assembleia Geral das Nações Unidas como 
parte do sistema de monitoramento estabelecido pelo  Marco de 2015 de Sendai para 
Redução do Risco de Desastres  para ajudar a monitorar a realização das metas globais 
de redução de risco de desastres, bem como sob a  Agenda de Desenvolvimento 
Sustentável de 2030 . 

Meios de subsistência na balança 

Os meios de subsistência de cerca de 2,5 bilhões de pessoas no planeta dependem da 
agricultura.  
 
Esses pequenos agricultores, pastores, pescadores e comunidades dependentes da 
floresta geram mais de metade da produção agrícola mundial.  
 
Tipicamente pobres em dinheiro e ativos, eles estão particularmente em risco de 
desastres que destroem ou prejudicam colheitas, equipamentos, suprimentos, gado, 
sementes, culturas e alimentos armazenados. 

FONTE:http://www.fao.org/news/story/en/item/1106977/icode/ 

FONTE:http://www.fao.org/3/I8656EN/i8656en.pdf 

 

Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento 
lança site especial sobre água 

O Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) lançou nesta quarta-
feira (21) o site “Água é Vida” – www.aguaevida.net.br –, por ocasião do 8º Fórum 
Mundial da Água. 

Trata-se de uma contribuição do escritório do PNUD no Brasil ao debate sobre 
recursos hídricos e saneamento. Nele, pessoas interessadas no assunto encontrarão 
notícias, reportagens, artigos opinativos, fotos, vídeos, entre outros materiais que 
favorecem a compreensão do tema e, sobretudo, como o PNUD atua nessa área 
específica, tanto no Brasil quanto em outros países. 

Em português, inglês e espanhol, o site reúne conteúdo global, regional e local. A ideia 
é compartilhar informação com pessoas de diferentes origens e idiomas para que 
conheçam o que o PNUD e seus parceiros estão realizando mundo afora em relação a 



água em geral. 

Algumas soluções podem ser replicadas, outras não, mas todas servem de inspiração a 
gestores, pesquisadores, estudantes – qualquer pessoa, enfim, interessada em um 
leque mais amplo de exemplos e reflexões sobre a temática, hoje crucial para a 
sustentabilidade do planeta. 

A equipe do PNUD Brasil atualizará o site periodicamente. Mais que um repositório de 
informação, ele poderá servir como subsídio inicial para debates e reflexões sobre a 
questão da gestão dos recursos hídricos, do saneamento e, especialmente, de sua 
relação direta e indireta com a mudança global do clima e outros aspectos da Agenda 
2030 e seus Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS). 

Dois dos ODS focam nessa temática: o número seis, que busca assegurar a 
disponibilidade e gestão sustentável da água e saneamento para todas e todos; e 
o número 14, que busca promover a conservação e uso sustentável dos oceanos, dos 
mares e dos recursos marinhos para o desenvolvimento sustentável. 

Gestoras e gestores públicos terão no site a oportunidade de conhecer a atuação do 
PNUD na área e como ele pode apoiar governos, em diferentes níveis, na gestão de um 
recurso natural hoje escasso e sob risco constante. O público em geral encontrará no 
espaço multimídia uma abordagem ao mesmo tempo séria e lúdica de um tema que 
está na ordem do dia. 

Acesse aqui: www.aguaevida.net.br. 

  

Relatório da ONU sobre recursos hídricos é apresentado 
em evento paralelo ao Fórum Mundial da Água 

Autoridades do Sistema ONU no Brasil apresentam os resultados do Relatório Mundial 
das Nações Unidas sobre Desenvolvimento dos Recursos Hídricos 2018 em português, 
nesta quarta-feira (22), em Brasília, no Dia Mundial da Água. 

A apresentação começa às 11h, no evento “Planeta ODS”, no Planetário de Brasília, ao 
lado do Centro de Convenções Ulysses Guimarães. 

No relatório, produzido anualmente por ONU-Água e a UNESCO, são apresentados 
dados sobre a qualidade da água no planeta, demanda e escassez de recursos hídricos. 
O documento também traz informações sobre o aumento do consumo de água no 
planeta e apresenta soluções para gerenciar os riscos relacionadas à água. Neste ano, 



o tema é do estudo é “Soluções Baseadas na Natureza para a Gestão da Água”. 

Estão confirmadas as presenças do coordenador-residente do Sistema ONU no Brasil e 
representante-residente do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento 
(PNUD) no país, Niky Fabiancic; da representante a.i. da Organização das Nações 
Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) no Brasil, Marlova 
Jovchelovitch Noleto; da representante da ONU Meio Ambiente, Denise Hamú; do 
representante da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura 
(FAO), Alan Bojanic; do diretor de país do PNUD, Didier Trebucq, e do assessor regional 
da Organização Pan-Americana da Saúde/Organização Mundial da Saúde (OPAS/OMS), 
Teófilo Monteiro. 

Os principais dados do relatório e as suas mensagens-chave serão apresentados pela 
brasileira Angela Ortigara, oficial do Programa Mundial de Avaliação dos Recursos 
Hídricos, liderado pela UNESCO, e que coordena o relatório junto às outras 31 agências 
das Nações Unidas e 39 parceiros internacionais que compõem o ONU-Água. 

As autoridades e os especialistas estarão disponíveis para entrevistas no local. Acesse 
o relatório em bitly.com/wwdr_brasil. 

Serviço 

Resultados do Relatório Mundial das Nações Unidas sobre Desenvolvimento dos 
Recursos Hídricos 2018 em português 
Local: Planetário de Brasília, Eixo Monumental, Brasília, DF 
Horário: das 11h às 12h30. 

Contatos para a imprensa 

• PNUD 
Luciano Milhomem – luciano.milhomem@undp.org – 61 3038-9117 
Gabriela Borelli – gabriela.borelli@undp.org – 61 99994-3732 
Guilherme Larsen – guilherme.larsen@undp.org – 61 99660-9309 

• UNESCO no Brasil 
Ana Lúcia Guimarães – a.guimaraes@unesco.org – 61 2106-3596 ou 61 99966-3287 
Fabiana Pullen – f.sousa@unesco.org – 61 2106-3596 ou 61 99848-8971 

FONTE:http://www.unesco.org/new/pt/brasilia/natural-sciences/environment/wwdr/#c1608174 

 

 

 

 

 



 

 

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 

           

 

 


