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Avaliação baseada em satélite do perigo de deslizamento 
de terra desencadeou-chuvas para a consciência 
situacional  

Determinar o tempo, a localização e a gravidade dos impactos de desastres naturais é 
fundamental para formular estratégias de mitigação, respostas apropriadas e oportunas 
e planos robustos de recuperação. Um modelo de Avaliação de Risco de Escape para o 
Consciência Situacional (LHASA) foi desenvolvido para indicar potencial atividade de 
escorregamentos em tempo quase real. O LHASA combina estimativas de precipitação 
baseadas em satélite com um mapa de suscetibilidade de escorregamentos derivado de 
informações sobre inclinação, geologia, redes rodoviárias, zonas de falha e perda de 
floresta. Os dados de precipitação da missão Global Precipitation Measurement (GPM) 
são usados para identificar as condições de precipitação dos últimos 7 dias. Quando a 
precipitação é considerada extrema e os valores de suscetibilidade são moderados a 
muito altos, um “nowcast” é emitido para indicar os horários e locais onde os 
escorregamentos são mais prováveis. Quando nowcasts LHASA foram avaliados com 
um catálogo Corrimento global, a probabilidade de detecção (POD) variou de 8% a 60%, 
dependendo do período de avaliação, o produto de precipitação usado, e o tamanho da 
janela espacial e temporal considerado em torno de cada ponto de deslizamento de 
terra . 
 
As aplicações do sistema LHASA também são discutidas, incluindo como o LHASA é 
usado para estimar tendências de longo prazo em potencial atividade de 
escorregamentos em uma escala quase global e como ele pode ser usado como uma 
ferramenta para apoiar a avaliação de risco de desastres. O LHASA tem o objetivo de 
fornecer uma consciência situacional dos riscos de escorregamentos em tempo quase 
real, fornecendo uma estrutura flexível e de código aberto que pode ser adaptada a 
outras escalas espaciais e temporais com base na disponibilidade de dados. 

FONTE: https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1002/2017EF000715 



 

 

Mapeamento digital participativo: construindo 
resiliência comunitária no Nepal, Peru e México 
A Zurich Flood Resilience Alliance (ZFRA) desenvolveu uma abordagem que combina 
técnicas de mapeamento digital colaborativas de última geração com métodos 
participativos baseados na comunidade. O processo envolve uma ampla gama de atores, 
como voluntários locais, governo local e organizações não-governamentais (ONGs) 
nacionais e internacionais, com especialistas em mapeamento digital para co-produzir 
informações locais críticas sobre exposição a enchentes. As solicitações para 
comunidades no Nepal, Peru e México demonstram o imenso potencial de dar uma 
contribuição essencial para a construção de resiliência comunitária. 

FONTE:https://infohub.practicalaction.org/oknowledge/bitstream/11283/620791/1/Digital+Mapping
_web.pdf 

 

 

FAO recomenda ações para evitar perder um terço da 
comida no mundo 
Um terço de toda a comida produzida no mundo é desperdiçada, segundo a Organização 
das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura, a FAO. Isso representa 1,3 bilhão 
de toneladas de comida todos os anos. 

A agência da ONU cita alimentos usados em celebrações como o Ramadã, o Ano Novo 
na Rússia, o solstício na Coreia do Sul e o Natal no Reino Unido ao detalhar seis ações 
estratégicas. A meta é acabar com este problema, “seja qual for o feriado”. 

Um terço de toda a comida produzida no mundo é desperdiçada, segundo a Organização 
das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura, a FAO. Isso representa 1,3 bilhão 
de toneladas de comida todos os anos. 

A agência da ONU cita alimentos usados em celebrações como o Ramadã, o Ano Novo 
na Rússia, o solstício na Coreia do Sul e o Natal no Reino Unido ao detalhar seis ações 
estratégicas. A meta é acabar com este problema, “seja qual for o feriado”. 



A FAO explica que celebrações “são um ótimo momento para festejar com comida e 
apreciá-la”. Apesar disso, em várias partes do mundo, as festas populares “tornaram-se 
sinônimos de comer demais e desperdiçar comida”. 

Segundo a FAO, quando isso acontece, “todos os recursos, como sementes, água, 
dinheiro e trabalho, usados para a fazer a comida, também são perdidos”. 

Primeiro, a agência diz que é preciso ser realista e programar a quantidade de comida 
necessária. Segundo, deve-se congelar os alimentos que sobram ou oferecer aos 
convidados. A FAO afirma que a comida não deve ser deixada à temperatura ambiente 
mais do que duas horas. 

Também aconselha a transformar o que resta em almoço ou jantar do dia seguinte, 
dando o exemplo de algumas receitas. A FAO acredita que se deve acabar com alimentos 
que restam antes de cozinhar algo novo. 

Outro conselho é que os convidados possam servir a si próprios, para que escolham a 
quantidade de comida que conseguem comer. Finalmente, a FAO diz que se deve doar 
tudo o que não for consumido. 

A agência da ONU acredita que “o desperdício de comida se tornou um hábito perigoso”. 
No dia a dia, isso acontece “quando se compra mais do que que é preciso no 
supermercado, se deixa frutas e vegetais apodrecer em casa, ou quando se pede mais 
do que se consegue comer num restaurante”. 

FONTE:http://www.fao.org/food-loss-and-food-waste/es/ 

 

FAO e governo discutem impacto da pecuária sobre a 
biodiversidade no Brasil 

Quase 30% das terras do planeta são utilizadas para pastagens e plantio de alimentos, 

segundo a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO). 

Para promover a realização de pesquisas sobre o impacto da pecuária na biodiversidade, 

a agência da ONU e o Ministério do Meio Ambiente do Brasil realizaram nesta semana 

uma oficina sobre o tema. Encontro reuniu em Brasília especialistas de diferentes partes 

do país. 

A secretária de Extrativismo e Desenvolvimento Rural Sustentável da pasta, Juliana 

Simões, defendeu a importância da pauta para o Brasil, uma vez que a nação sul-



americana é a principal produtora de carne do mundo e também o maior em 

biodiversidade. “Por estes dois motivos, não haveria condições do Brasil ficar de fora 

desta discussão de indicadores de biodiversidade e, mais do que isso: precisamos liderar 

esta discussão”, afirmou durante a abertura do evento na segunda-feira (21). 

Segundo a gestora, o Brasil assumiu metas voluntárias junto ao Acordo de Paris que 

estão relacionadas com o tema. Entre os compromissos, estão os objetivos de regenerar 

12 milhões de hectares até 2030, ampliar em 5 milhões de hectares os sistemas agrícolas 

integrados e recuperar 15 milhões de pastagens degradadas. 

Para Juliana, o plano contribuirá para proteger a biodiversidade nacional, sobretudo por 

meio da criação de sistemas que articulam lavouras, florestas e atividades pecuárias. 

Encerrado na terça-feira (22), o encontro contou a participação do representante da 

FAO no Brasil, Alan Bojanic, que elogiou o engajamento do país no projeto Avaliação e 

Desempenho Ambiental da Pecuária (LEAP, na sigla em inglês). Criado em 2012 pelo 

organismo internacional, o programa mobiliza governos, setor privado, ONGs e outros 

atores, unidos por um compromisso com a gestão ambiental e o desenvolvimento 

sustentável do setor pecuário. 

“Esta parceria internacional LEAP visa gerar metodologias, aportes, contribuições para 

a obtenção de diretrizes que possam ser referências para os outros países, 

principalmente para harmonizar estas tecnologias, ter os mesmos parâmetros”, 

explicou o dirigente nacional da agência da ONU. 

“Mais de 17 países estão envolvidos, com uma liderança relevante do Brasil.” 

Também presente, o especialista da sede da FAO, em Roma, Félix Teillard, ressaltou que 

“há uma necessidade de ferramentas que considerem toda a diversidade dos 

ecossistemas”. 

A primeira fase da LEAP aconteceu de 2012 a 2015, período em que as atividades se 

concentraram na emissão de gases do efeito estufa. Para a segunda etapa (2015-2018), 

o escopo do projeto foi ampliado para abordar novos temas, como uso da água e 

biodiversidade e serviços ecossistêmicos. 



Teillard também destacou que o Brasil participa ativamente do programa, com 

pesquisadores liderando grupos internacionais. Essas entidades são responsáveis por 

elaborar diretrizes metodológicas de avaliação ambiental das cadeias de fornecimento 

de gado. 

Na avaliação do especialista da agência da ONU, a LEAP também é fundamental para o 
cumprimento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), como os objetivos 
2 (Fome Zero), 14 (Vida na Água) e 15 (Vida Terrestre). 

FONTE:http://www.fao.org/brasil/noticias/detail-events/pt/c/1133017/ 

 

 

O caminho para a resiliência climática: a migração como 
estratégia de adaptação 
Este resumo de políticas oferece uma visão sintetizada das vulnerabilidades 
relacionadas ao clima em áreas rurais semi-áridas do Paquistão, as opções de adaptação 
disponíveis para os agricultores e o papel da migração no aumento da resiliência dos 
meios de vida das famílias rurais às mudanças climáticas. Oferece sugestões políticas 
práticas para melhorar a resiliência dos meios de subsistência rurais através do 
desenvolvimento rural e facilitando a migração planejada. 

FONTE:http://prise.odi.org/wp-content/uploads/2018/04/Policy-Brief-23-April-2018-Low-
Resolution.pdf 

 

 

Lições de resiliência: o que os planejadores urbanos 
podem aprender com as enchentes de Hobart 
Por Jason Byrne, Dave Kendal, Emma Pharo e Kate Isabel Booth 

Hobart é uma cidade conhecida pelo risco de incêndios catastróficos, como os 
devastadores incêndios florestais de 1897-98 e 1967. Como a segunda cidade mais 
árida da Austrália, até a semana passada era fácil esquecer que Hobart também é 
vulnerável a inundações sérias. Como muitas cidades, a proximidade de Hobart com a 
natureza pode ser uma faca de dois gumes - o terreno montanhoso oferece vistas 
espetaculares da montanha e do rio, mas torna a cidade especialmente propensa a 
incêndios florestais e inundações repentinas. 



 
A falta de preparação de Hobart para a escala e a intensidade da enchente de maio de 
2018 também é parcialmente atribuída ao planejamento da cidade no pós-guerra. 
Então, como pode Hobart e cidades como ela se tornarem mais resistentes a desastres 
naturais cada vez mais frequentes? 

Uma história de vulnerabilidade e risco 
 
Goste ou não, os desastres fazem parte da paisagem urbana. O mesmo acontece com 
a desigualdade social. E os dois podem se reforçar mutuamente - os socialmente 
isolados e os menos favorecidos são, em geral, menos capazes de lidar com o desastre. 
Eles podem, por exemplo, não ter seguro ou ser menos móveis. 
 
A coesão social é um elemento-chave na recuperação de desastre da comunidade, 
ajudando as cidades a se recuperarem após um evento. Mas o bom planejamento do 
uso da terra também é importante para evitar a criação de problemas futuros. 
 
Planejando (não) respostas 
 
Como o resto da Austrália, historicamente o planejamento da cidade em Hobart foi 
caracterizado pela desconexão da natureza. Riachos e riachos foram preenchidos, 
construídos ou cercados (domesticando a natureza), criando riscos de falha 
catastrófica em condições inesperadas. Esta abordagem também ignorou as 
importantes funções ecológicas dos cursos de água. 

 

O recente evento de tempestade não foi o pior registrado. Nos anos 60, a cidade 
sofreu inundações muito severas. Houve também várias inundações ruins nos anos 
1930. Mas Hobart mudou desde então. 
 
A cidade cresceu significativamente. À medida que casas, estradas e edifícios 
aumentam a área pavimentada, Hobart perdeu parte de sua cobertura verde, que 
funciona como uma esponja. E nos últimos tempos a cidade teve um afluxo de 
moradores que não têm experiência com os perigos naturais da cidade. 

Ao longo das décadas, o registro de eventos de inundação foi parcialmente traduzido 
em conhecimento de planejamento. Por exemplo, o esquema de planejamento de 
cidades provisórias de Hobart tem mapas de sobreposição indicando lugares 
propensos a inundações, deslizamentos de terra e incêndios florestais. 
 
Os planejadores agora também aplicam princípios de design urbano sensíveis à água. 
Estes incluem proteger planícies aluviais do desenvolvimento, limitar o 
desenvolvimento de terras muito íngremes e restringir os usos da terra em locais 
propensos a inundações (por exemplo, para áreas de recreação). 
 



Infelizmente para os moradores de Hobart, muitos desses princípios foram criados 
depois que grande parte da cidade já havia sido construída. O planejamento é menos 
eficaz, exigindo retrospectivamente que os edifícios sejam atualizados ou mesmo 
realocados. 
 
Dado o sistema de direitos de propriedade da Austrália, os planejadores raramente 
podem realocar comunidades inteiras de forma prejudicial - a resposta às inundações 
de Grantham em Queensland tem sido uma exceção. A abordagem padrão tem sido 
deixar para o sistema de seguros gerenciar riscos e recuperação. 
 
Cuja responsabilidade? 
 
Um dos impulsionadores da falta de políticas para minimizar os riscos de desastres na 
Tasmânia é o objetivo do governo estadual de reduzir o envolvimento do governo na 
gestão de riscos e transferir a responsabilidade para as famílias e empresas. Isto está 
colocando uma maior ênfase na auto-ajuda de desastres através de seguros e redução 
de riscos - como a limpeza de aceiros, limpeza de calhas e assim por diante. 
 
Assumimos que, se uma inundação ou incêndio afetar os moradores, o seguro 
permitirá que eles se recuperem. No entanto, metade dos moradores pode estar 
subestimada, de acordo com estimativas do governo de Victoria. Os motivos incluem 
não conseguir pagar um seguro ou decidir que têm prioridades financeiras mais 
urgentes. 
 
O seguro também pode ser inadequado porque é difícil estimar os custos de reposição. 
Esses custos podem subir depois de um desastre. O projeto de reparo de Hobart já 
subiu acima de A $ 20 milhões, e os moradores podem descobrir que sua política é 
inadequada. 

O que os planejadores podem aprender com isso? 
 
Mesmo que Hobart tenha evitado a perda de vidas nas recentes inundações, talvez 
não tenhamos muita sorte da próxima vez. Os governos têm um papel fundamental a 
desempenhar na obtenção do equilíbrio correto entre o planejamento de 
infraestrutura regional e de grande escala e a autoajuda no nível doméstico. 
Concentrar-se na autoajuda às custas do planejamento e da mitigação de escala mais 
ampla pode aumentar a vulnerabilidade da cidade. 
 
Precisamos aprender de outros lugares. As principais ações devem seguir o princípio 
da falha segura e podem incluir: 
 
• melhor comunicação do mapeamento de riscos e uso de sobreposições de esquema 
de planejamento da cidade para impor restrições de desenvolvimento 
• elaborar políticas estaduais para manejo de bacias hidrográficas, costeiras e mata 



nativa para reduzir os riscos em escalas regionais e de bacias hidrográficas, o que inclui 
proteger áreas verdes e restaurar planícies de inundação 
• identificação de oportunidades para “multifuncionalidade” - por exemplo, um campo 
de críquete também é uma bacia de retenção de enchentes 
• fortalecimento da coesão social e redução da desigualdade, para que as 
comunidades possam se recuperar mais rapidamente 
• identificação de propriedades de forma prejudicial e uso de novos códigos de 
construção, aquisição compulsória ou mesmo realocação gerenciada para reduzir a 
exposição a perigos 
• localização de infraestrutura crítica, como hospitais e subestações de energia 
elétrica, longe das planícies aluviais e construção em redundância - infraestrutura de 
backup, por exemplo. 
 
Nem todas essas soluções podem ser implementadas imediatamente. 
Paradoxalmente, algumas ações - plantio de árvores, por exemplo - poderiam 
aumentar outros riscos, como os incêndios florestais. 
Em cidades como Hobart, aprendendo com os erros do passado e experimentando 
soluções alternativas, um bom planejamento pode evitar colocar pessoas em perigo no 
futuro. 

FONTE:https://theconversation.com/lessons-in-resilience-what-city-planners-can-learn-from-hobarts-
floods-96529 

 

Dinheiro e micróbios: fortalecimento da capacidade de 
pesquisa clínica para prevenir epidemias 
Em outubro de 2017, o Banco Mundial e a Coalizão para Inovações de Prontidão para 
Epidemias (CEPI) criaram a Força-Tarefa Internacional de Vacinas para Fortalecer a 
Capacidade dos Países para Pesquisa e Desenvolvimento de Vacinas (Task Force) para 
desenvolver um conjunto de recomendações sobre investimentos estratégicos que 
possam fortalecer a pesquisa clínica e capacidade de ensaios clínicos em países de baixa 
e,média.renda. 
 
Este relatório da Força-Tarefa propõe maneiras pelas quais governos nacionais e 
parceiros de desenvolvimento podem financiar investimentos em capacidade de 
pesquisa clínica e fortalecer a capacidade de países de baixa e média renda para 
conduzir e participar de um teste de vacinas em estágio final durante um surto. 

FONTE:http://documents.worldbank.org/curated/en/120551526675250202/pdf/126338-REVISED-
27231-IVTF-Report-reduced.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/  

 

 

 

 

 

 

 



 

No Rio, PNUD e Furnas realizam encontro sobre geração 
de energia e desenvolvimento sustentável 

No Dia Mundial da Energia, celebrado em 29 de maio, FURNAS receberá em sua sede, no Rio 

de Janeiro, um evento gratuito e aberto ao público sobre geração de energia e desenvolvimento 

sustentável. Atividades serão realizadas em conjunto com o Programa das Nações Unidas para 

o Desenvolvimento (PNUD), que lança o Glossário do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 

(ODS) nº 7 — Energia Limpa e Acessível. Publicação foi patrocinada por Furnas. 

Na ocasião, estarão presentes porta-vozes do setor, como o superintendente de Estudos 

Econômicos e Energéticos da Empresa de Pesquisa Energética (EPE), Jefferson Borghetti 

Soares, o diretor de país do PNUD, Didier Trebucq, e o assessor sênior do PNUD Brasil, Haroldo 

Machado Filho. 

Serão discutidos temas como os desafios de implementação do Acordo de Paris para o 

cumprimento das metas da Agenda 2030, o setor de energia no mundo e os Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável (ODS). 

Durante o Dia Mundial da Energia, FURNAS colocará à disposição do público, no pátio da 

empresa, a unidade móvel do projeto Educar Para Preservar. Criado em parceria com o Instituto 

EFORT, a carreta baú com 15 metros de comprimento é equipada com tecnologia de ponta para 

promover diferentes possibilidades de aprendizado e consciência sobre o consumo de energia. 

O espaço conta com material audiovisual, maquetes, jogos, experimentos interativos, filmes em 

3D e realidade aumentada. 

O evento acontece no Espaço Furnas Cultural a partir das 8h30 e as inscrições podem ser 

realizadas por meio do link http://bit.ly/2KKZT7h. 

Serviço 
“Diálogos sobre Geração de Energia para o Cumprimento da Contribuição Nacionalmente 
Determinada do Brasil para o Alcance do Acordo de Paris e dos Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável” 
Data: 29 de maio de 2018 
Local: Espaço Furnas Cultural (capacidade: 192 pessoas) 
Endereço: Rua Real Grandeza, 219 – Botafogo; Entrada gratuita 
Duração: 8h30 às 12h30 
Realização: Furnas e PNUD 
Apoio Institucional: Pacto Global, Centro Rio+ e Ministério do Meio Ambiente 

FONTE:https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd6XBysi3XIvPaB6ZmMnXjEOPSg8aQRm6C9iq9D
gEQydliaeg/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 

         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 

           

 


