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O futuro que não queremos: como as mudanças 
climáticas podem impactar as maiores cidades do mundo 

O Relatório Técnico apresenta o trabalho feito pela UCCRN para o projeto Futuro que 
não queremos. O Relatório contém resultados da análise de dados das seis principais 
vulnerabilidades urbanas globais às mudanças climáticas, com base em diversos riscos 
importantes, bem como estudos de casos que apresentam exemplos de como as cidades 
estão respondendo a esses desafios. 

O relatório apresenta os antecedentes da análise de dados técnicos e uma visão geral 
da Estação de Ancoragem de Estudo de Caso da UCCRN na qual a análise do estudo de 
caso se baseia. O relatório detalha cada uma das seis vulnerabilidades 
individualmente. Uma apresentação global abrangente é apresentada, juntamente com 
um mapa das perspectivas urbanas globais para essa vulnerabilidade e a metodologia 
usada para desenvolver essas informações. Em seguida, uma visão geral dessa 
vulnerabilidade em particular e as descobertas gerais da análise de dados são 
discutidas. Para cada área de impacto, três cidades de estudo de caso foram 
selecionadas, destacando exemplos de como os tomadores de decisão urbanos estão 
experimentando e respondendo a esse desafio específico. O relatório conclui com um 
resumo e mensagens-chave gerais sobre como as cidades podem usar essas 
informações para se preparar para um clima em mudança. 

FONTE:https://c40-production-
images.s3.amazonaws.com/other_uploads/images/1789_Future_We_Don't_Want_Report_1.4_hi-
res_120618.original.pdf 

 

 



Novo estudo mostra bilhões de cidadãos urbanos em 
risco de impactos relacionados ao clima até 2050 

Uma nova pesquisa da Acclimatise,  C40 , a  Rede de Pesquisa de Mudanças Climáticas 
Urbanas (UCCRN) e  o Pacto Global de Prefeitos pelo Clima e Energia  revela o número 
de cidades e cidadãos ameaçados pelos riscos climáticos diretos e indiretos se as 
emissões globais de gases de efeito estufa continuarem descontroladas. A ação 
climática arrojada pelas cidades é fundamental para evitar que 1,6 bilhão de pessoas 
sejam expostas ao calor extremo, 800 milhões para enchentes costeiras e 650 milhões 
para secas.  

Bilhões de pessoas em milhares de cidades ao redor do mundo estarão sob risco de 
ondas de calor relacionadas ao clima, secas, enchentes, escassez de alimentos, apagões 
e desigualdade social até meados do século sem ações ousadas e urgentes para reduzir 
as emissões de gases de efeito estufa. Felizmente, cidades ao redor do mundo estão 
oferecendo soluções climáticas corajosas para evitar esses resultados e criar um futuro 
mais saudável, mais seguro, mais igualitário e próspero para todos os cidadãos urbanos. 

Esta nova pesquisa prevê quantos moradores urbanos enfrentarão ondas de calor 
potencialmente devastadoras, enchentes e secas até 2050, se o aquecimento global 
continuar em sua trajetória atual. O futuro que não queremos - Como as mudanças 
climáticas podem impactar as maiores cidades do mundo,  também observa os 
impactos indiretos do clima e estima como as mudanças climáticas em um cenário de 
“business-as-usual” afetarão a segurança alimentar urbana e os sistemas de energia, 
bem como pobres urbanos, que são mais vulneráveis às mudanças climáticas. 

Os principais resultados incluem que, até 2050 

 1,6 bilhão de pessoas que vivem em mais de 970 cidades estarão regularmente 
expostas a altas temperaturas extremas. 

 Mais de 800 milhões de pessoas, vivendo em 570 cidades, estarão vulneráveis à 
subida do nível do mar e inundações costeiras. 

 650 milhões de pessoas, em mais de 500 cidades, estão em risco de escassez de 
água devido à mudança climática. 

 2,5 bilhões de pessoas estarão vivendo em mais de 1.600 cidades onde a oferta 
nacional de alimentos está ameaçada pelas mudanças climáticas. 

 O fornecimento de energia de 470 milhões de pessoas, em mais de 230 cidades, 
ficará vulnerável à subida do nível do mar. 

 215 milhões de moradores urbanos pobres, vivendo em áreas de favelas em mais 
de 490 cidades, enfrentarão riscos climáticos crescentes. 

O futuro que não queremos  também contém exemplos concretos de soluções climáticas 
corajosas que as cidades estão oferecendo, as quais, se adotadas em escala, poderiam 
ajudar a evitar os piores impactos da mudança climática. A pesquisa foi lançada na 
conferência Adaptation Futures na Cidade do Cabo, onde representantes de cidades de 
todo o mundo compartilham idéias sobre como preparar e adaptar suas cidades para os 
efeitos das mudanças climáticas. 



“Durante décadas, os cientistas têm alertado para os riscos que a mudança climática 
causará com o aumento da temperatura global, a elevação do nível do mar, a crescente 
desigualdade e escassez de água, alimentos e energia. Agora, temos a mais clara 
evidência possível do que esses impactos significarão para os cidadãos das cidades do 
mundo, disse Mark Watts, diretor executivo da C40 Cities. “Este é o futuro que ninguém 
quer. Nossa pesquisa deve servir como um alerta para quão urgentemente precisamos 
estar oferecendo uma ação climática ousada ”. 

“Para a maioria das cidades C40, os impactos das mudanças climáticas não são uma 
ameaça distante. Da Cidade do Cabo a Houston, os prefeitos estão enfrentando secas 
severas, tempestades, incêndios e muito mais ”, disse Antha Williams, diretora de 
programas ambientais da Bloomberg Philanthropies e membro do Conselho C40,“ Como 
mostra este relatório, os prefeitos C40 estão na linha de frente do clima mudança, e as 
ações que eles tomam hoje - para usar menos energia em edifícios, transição para o 
transporte limpo e reduzir o desperdício - são necessárias para garantir a prosperidade 
e segurança para seus cidadãos. ” 

“A mudança climática já está acontecendo e as grandes cidades do mundo estão 
sentindo o impacto. A Cidade do Cabo está enfrentando uma seca sem precedentes, 
mas graças aos esforços de nossos cidadãos para se adaptar, evitamos o Dia Zero, 
quando teríamos que desligar a maioria das torneiras ”, disse Patricia de Lille, prefeita 
da Cidade do Cabo e Global Covenant. dos Prefeitos do Conselho de Clima e Energia. “As 
lições da Cidade do Cabo e desta importante nova pesquisa é que cada cidade deve 
investir hoje em infraestrutura e políticas que protejam os cidadãos dos efeitos futuros 
de nosso clima global em mudança.” 

As soluções climáticas da cidade apresentadas no relatório incluem: 

 Calor extremo : Seul plantou 16 milhões de árvores e expandiu seu espaço verde 
em 3,5 milhões de m2. A cidade também criou centros de resfriamento 
sombreados para aqueles que não podem acessar o ar-condicionado. 

 Inundações : A cidade de Nova York está melhorando o mapeamento das cheias 
costeiras, fortalecendo as defesas costeiras e construindo barreiras locais de 
tempestade mais pequenas e estrategicamente colocadas em toda a cidade. 

 Seca : São Paulo criou esquemas de recompensa para incentivar os cidadãos a 
usar menos água, enquanto investem no sistema de dutos da cidade para reduzir 
o vazamento de água. 

 Segurança alimentar urbana : Paris planeja estabelecer 33 hectares de 
agricultura urbana dentro dos limites da cidade até 2020. Até 2050, 25% do 
suprimento de comida da cidade será produzido na região de Île-de-France 

 Fornecimento de energia : Londres está melhorando a infraestrutura de 
drenagem para garantir que a infraestrutura principal possa resistir a inundações 
pesadas, ao mesmo tempo incentivando o fornecimento descentralizado de 
energia para reduzir o risco de apagões caso alguma fonte de energia seja 
danificada. 

 Calor extremo e pobreza : O programa Barrio Mío, de Lima, criou um mapa da 
pobreza da cidade ajudando os formuladores de políticas a concentrarem 



recursos nas áreas mais vulneráveis e menos atendidas, onde as pessoas estão 
mais expostas aos riscos de calor. 

FONTE:http://www.acclimatise.uk.com/2018/06/19/new-study-shows-billions-of-urban-citizens-at-risk-of-
climate-related-impacts-by-2050/ 

 

Fundo de População da ONU discute questões 
populacionais durante evento em Natal 

O Fundo de População das Nações Unidas (UNFPA) participa nesta semana (de 28 a 30) 
do 8º Congresso Brasileiro de Extensão Universitária (CBEU), que ocorre em Natal, na 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). 

O evento discutirá comunicação social, mídia comunitária, cultura, assistência jurídica, 
qualificação de recursos humanos, educação básica, preservação do meio ambiente, 
promoção de saúde e qualidade de vida. 

Com estudantes, professores e especialistas, o encontro também será uma 
oportunidade para a comunidade acadêmica se integrar aos Objetivos do 
Desenvolvimento Sustentável (ODS). 

O evento bienal traz como tema “Extensão e Sociedade: Contextos e Potencialidades”, 
e tem como objetivo discutir os desafios da extensão universitária no Brasil e sua relação 
com a sociedade. Também é a ocasião para a academia trabalhar mecanismos de 
interação que promovam mudanças expressivas em suas comunidades. 

Para abordar cenários e competências da extensão universitária, a agência da ONU 
participa da mesa de debates que discute os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável 
– Agenda 2030. 

Na ocasião, o representante do UNFPA, Jaime Nadal, falará dos temas abordados nos 
ODS, assinados por mais de 150 líderes mundiais e suas relações com as questões 
populacionais emergentes. Segundo Nadal, os objetivos e metas traçados nesta Agenda 
são fundamentais para garantir um mundo mais justo e igualitário com acesso a direitos 
para todas as pessoas. 

“É de suma importância que as instituições públicas de Ensino Superior conheçam e se 
comprometam com a Agenda 2030. É com a participação de todos e todas, em especial 
dos e das estudantes que futuramente serão os gestores deste país, que o Brasil pode 
alcançar as metas estabelecidas e avançar rumo a um Estado comprometido com o bem-
estar social”, disse Nadal. 



Haverá também rodas de debates sobre água e sustentabilidade, incubadoras de 
empreendedorismo, economia solidária, culturas tradicionais, democratização da 
informação, envelhecimento e direitos humanos. 

FONTE:http://www.unfpa.org.br/novo/index.php/noticias/ultimas/1924-populacao-e-desenvolvimento-
sustentavel-no-contexto-dos-ods-sera-tema-da-apresentacao-do-unfpa-no-8-encontro-de-extensao-universitaria 

       
Serviço e Sacrifício: a contribuição do Brasil para a 
manutenção da paz 

O Brasil tem uma longa história de contribuição com as operações de paz da ONU. Suas 
tropas estão presentes em dez missões das Nações Unidas globalmente, em localidades 
como Darfur (Sudão),  Chipre, Líbano e, até 2017, Haiti. 

Este mês, o Centro de Informação das Nações Unidas para o Brasil (UNIC Rio), lançou no 
Brasil a campanha global “Serviço e Sacrifício”, em homenagem aos pacificadores — e 
em especial aos brasileiros. 

Veja abaixo fotos da atuação do Brasil nas forças de paz da ONU: 

Os primeiros capacetes-azuis brasileiros foram mobilizados em 1956 em uma das 
primeiras missões da ONU sob a Força de Emergência das Nações Unidas, com o objetivo 
de abordar a Crise de Suez, uma crise política que teve início quando Israel declarou 
guerra ao Egito. 

Eles garantiram e supervisionaram o cessar de hostilidades, incluindo a retirada das 
forças de França, Israel e Reino Unido do território egípcio. 

Um total de 42 capacetes-azuis brasileiros morreram em serviço às missões de paz da 
ONU, incluindo 27 no Haiti. Na foto abaixo, uma homenagem feita em 2006 a um 
soldado que morreu enquanto servia no Haiti sob a bandeira da ONU. 

 



Foto: ONU/Sophia Paris, 2006 

FONTE:https://news.un.org/en/gallery/537202 

FONTE:https://nacoesunidas.org/servicosacrificio/ 

 

 
Papel temática: Uma Introdução à Educação e Prevenir o 
extremismo violento 

Este trabalho foi concebido e desenvolvido pelo subgrupo INEE Educação Política de 
Grupo de Trabalho para a Juventude, Violência e Construção da Paz. Embora ainda há 
consenso limitado sobre como definir o extremismo violento, este trabalho destaca 
alguns dos conceitos mais utilizados e definições de trabalho, apresenta o pensamento 
atual e up-to-date pesquisa, e fornece alguns exemplos de como a educação pode 
contribuir para a prevenção extremismo violento . O INEE não tomar uma posição 
particular.  

O papel é a mais recente adição aos recursos de coleta de trabalho do INEE sobre 
educação e prevenção extremismo violento (PVE) de todo o mundo, que podem ajudar 
os decisores políticos, professores, diretores, treinadores e pesquisadores a entender 
melhor a relação entre a educação e violento o extremismo e promover a 'cara' positivo 
da educação. O documento, um vídeo de síntese e do INEE catálogo de recursos sobre 
a Prevenção extremismo violento estão todos disponíveis na webpage INEE PVE .  

O documento temático também pode ser baixado em Inglês a partir da base de dados 
INEE Resource . versões não premeditado em Francês, Espanhol, Português e Árabe 
também estão disponíveis. 

FONTE:http://s3.amazonaws.com/inee-assets/resources/INEE_ThematicPaper_PVE_EN.pdf 

 

O valor global dos manguezais para redução de risco 

Este relatório utiliza modelos hidrodinâmicos e econômicos rigorosos para avaliar 
globalmente os serviços costeiros de proteção contra inundações dos manguezais e 
identifica os locais onde os manguezais proporcionam os maiores benefícios de redução 
de risco a pessoas e propriedades. Este trabalho aplica a abordagem Expected Damage 
Function, comumente usada nos setores de engenharia e seguros e recomendada para 
a avaliação dos serviços de proteção costeira de habitats, onde os benefícios de 
proteção fornecidos pelos manguezais são avaliados como os danos causados pela 
inundação evitados no mangue. Este trabalho combina resultados sobre a redução da 



exposição a inundações dos manguezais com pontuações de vulnerabilidade do 
WorldRiskReport e do Índice para produzir um ranking de países que recebem os 
maiores benefícios de redução de risco dos manguezais em relação à sua 
vulnerabilidade. 

Os resultados são apresentados em termos do número de pessoas e do valor da 
propriedade inundada com e sem manguezais. Estes resultados demonstram que a 
conservação e restauração de manguezais podem ser uma parte importante da solução 
para reduzir os riscos das comunidades costeiras. Essa avaliação pode informar 
estratégias de adaptação, redução do risco de desastres e gestão ambiental, e pode 
ajudar a identificar abordagens sustentáveis e custo-efetivas para a redução de riscos. 

FONTE:https://www.conservationgateway.org/ConservationPractices/Marine/crr/library/Documents/GlobalMa
ngrovesRiskReductionTechnicalReport10.7291/V9DV1H2S.pdf 

 

 

EVENTOS 

 

Projeto da UNESCO lança publicações sobre pesca 
sustentável no Norte e Nordeste  

No Amapá, Maranhão e Pará, cerca de 10 mil famílias de quase 30 comunidades 

pesqueiras participam do Projeto Pesca Sustentável na Costa Amazônica (PeSCA). Nas 

próximas duas semanas, a iniciativa lança três publicações, uma para cada estado, sobre 

os contextos social, cultural, econômico e ambiental em que vivem os moradores. 

Pesquisas também analisam a cadeia de valor do caranguejo e de espécies de camarão. 

Fruto de cooperação entre a UNESCO e o Fundo Vale, o programa visa melhorar a renda 

e a qualidade de vida dos pescadores do litoral. Outro objetivo é garantir que o uso dos 

recursos pesqueiros locais sejam ecologicamente responsável. Os relatórios sobre a 

situação das comunidades e sobre o projeto poderão ajudar na formulação de políticas 

públicas adequadas à realidade dos beneficiários. 

Os eventos onde serão apresentadas as três publicações contam com o apoio de 

parceiros locais e da Secretaria Nacional de Juventude. Os documentos foram 



preparados com a parceria da Conservação Estratégica (CSF-Brasil). O primeiro 

lançamento acontece dia 26/06/2018, em São Luís. Depois, no dia 29/06/2018, haverá 

um evento de lançamento em Macapá (AP). Por fim, no dia 04/07/2018, acontece o 

lançamento em Belém (PA). 

Publicações 

Cada publicação é dividida em duas avaliações: o Diagnóstico Sociocultural, Econômico 

e Ambiental, elaborado com o intuito de compreender a vida das comunidades e dos 

pescadores artesanais de camarão e caranguejo; e o Diagnóstico das Cadeias de Valor 

da Pesca, para mapear e analisar todos os elos da cadeia de produção e comercialização 

dos pescados, desde sua captura até o consumo final. 

Os documentos apresentam centenas de dados sobre as cadeias de valor do camarão 

piticaia e a do camarão branco, no Maranhão; do caranguejo e do camarão regional-da-

Amazônia, no Pará; e do camarão regional-da-Amazônia, no Amapá. 

Os materiais foram sistematizados pela UNESCO no Brasil, com a parceria da CSF-Brasil. 

“A pesca, além de gerar empregos, negócios e renda, contribui para a subsistência e a 

segurança alimentar de muitas pessoas e comunidades tradicionais do país”, afirma o 

coordenador do setor de Ciências Naturais da UNESCO no Brasil, Fábio Eon. 

O diretor da CSF-Brasil, Pedro Gasparinetti Vasconcellos, reforça:”Essas informações são 

importantes para que os atores envolvidos nas cadeias de valor possam se planejar, 

identificando gargalos nos processos produtivos e oportunidades que devem ser 

trabalhadas e discutidas pelas comunidades, governo e setor privado. Por isso, o 

diagnóstico é fundamental para direcionar investimentos, sendo eles públicos, privados 

ou de instituições de apoio da sociedade civil, que visem a fortalecer a pesca como uma 

fonte de renda sustentável, melhorando a conservação dos recursos pesqueiros e a 

qualidade de vida das comunidades envolvidas nas cadeias de valor da pesca artesanal”. 

A diretora de Operações do Fundo Vale, Patrícia Daros, espera que “os diagnósticos 

ampliem o conhecimento sobre a realidade regional, inspirem outras iniciativas 

semelhantes e dê luz à importância da conservação dos ecossistemas costeiros e às 

atividades econômicas neles desenvolvidas”. 



“Com esses diagnósticos, pretendemos contribuir para preencher a lacuna existente em 

termos de informações e dados estatísticos a respeito da pesca artesanal no país”, 

acrescenta o oficial de Meio Ambiente da UNESCO no Brasil e coordenador do projeto, 

Massimiliano Lombardo. 

O presidente da Fundação Mitsui Bussan do Brasil, Shinji Tsuchiya, ressalta que “o 

conceito de pesca sustentável é muito inspirador como projeto de meio ambiente, pois 

a atividade contribui para a conservação ambiental por meio da melhoria da qualidade 

de vida das comunidades”. 

Implementado há três anos com mais de 40 instituições locais, o PeSCA foi concebido 

coletivamente, com o envolvimento direto de representantes do governo federal, dos 

governos do Pará, Amapá e Maranhão, de prefeituras, universidades, institutos de 

pesquisa, organizações não governamentais, lideranças comunitárias e pescadores. 

SERVIÇO 

Evento em São Luís (MA) para lançamento de publicação do Projeto Pesca Sustentável 

na Costa Amazônica 

Data: 26/06/2018, de 9h às 12h 

Local: Auditório do CNPT/ICMBio – Rua das Hortas – Centro, São Luís – Maranhão 

Publicação: “Camarão piticaia e camarão-branco no estado do Maranhão: as cadeias 

de valor da pesca artesanal de camarão e caranguejo na Costa Amazônica do Brasil – 

Contexto social, econômico, ambiental e produtivo 

Evento em Macapá (AP) para lançamento de publicação do Projeto Pesca Sustentável 

na Costa Amazônica 

Data: 29/06/2018, de 9h às 12h 

Local: Auditório Marabaixo – Embrapa/Amapá – Rodovia Juscelino Kubitscheck, Km 5, 

nº 2.600 – Macapá – AP 

Publicação: “O camarão regional-da-Amazônia no estado do Amapá: as cadeias de 

valor da pesca artesanal de camarão e caranguejo na Costa Amazônica do Brasil – 

Contexto social, econômico, ambiental e produtivo” 



Evento em Belém (PA) para lançamento de publicação do Projeto Pesca Sustentável 

na Costa Amazônica 

Data: 04/07/2018, de 9h às 12h 
Local: Secretaria de Estado de Desenvolvimento Agropecuário e da Pesca – SEDAP – 
Travessa do Chaco, 2232 – Marco, Belém – PA 
Publicação: “O caranguejo-uçá e o camarão regional-da-amazônia no estado do Pará: 
as cadeias de valor da pesca artesanal de camarão e caranguejo na Costa Amazônica 
do Brasil – Contexto social, econômico, ambiental e produtivo 

FONTE:http://www.unesco.org/new/pt/brasilia/about-this-office/single-
view/news/sustainable_fishing_on_the_amazon_coast_project_launches_stu/ 

 

 
Pós Graduação em “Desastres Naturais e Redução de 
Riscos” 
FONTE:https://www.utad.pt/gform/event/pos-graduacao-em-desastres-naturais-e-reducao-de-
riscos/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 

           

 

 

 

 

 

 


