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Palestra em São Paulo, nesta terça-feira, abordou realizações de Campinas no âmbito de 
iniciativa da ONU.

Campinas fala sobre Cidades Resilientes em encontro no Palácio dos  Bandeirantes



A experiência de Campinas com a implantação e multiplicação da iniciativa Construindo 
Cidades Resilientes (MCR2030), das Nações Unidas, foi tema de palestra no Palácio dos Ban-
deirantes nesta terça-feira, dia 26 de abril. Tendo como objetivo abordar a missão da iniciativa 
MCR2030 no Estado de São Paulo (SP), o diretor da Defesa Civil de Campinas e coordenador 
Regional, Sidnei Furtado, foi convidado pelo governo do Estado para falar sobre o trabalho de 
Campinas como primeiro polo de resiliência da iniciativa no Brasil.

Entre os tópicos abordados na palestra constaram ações realizadas pela Defesa Civil, como 
simulados de emergência em saúde pública, treinamentos por ocasião do rompimentos de 
barragens e de monitoramento de fauna, além das operações verão e estiagem. As capaci-
tações oferecidas por Campinas para outros municípios, para adesão à iniciativa MCR2030, 
também foi abordada. 

De acordo com Furtado, esse apoio dado por Campinas amplia o número de municípios parti-
cipantes da campanha que visa reduzir o risco de desastres e construir resiliência. “Esse 
trabalho é sistêmico, envolve todos os órgãos da administração pública no desenvolvimento e 
implementação de estratégias que visem reduzir o risco de desastres e construir resiliência 
urbana”, disse. 

O evento teve a presença do secretário-chefe da Casa Militar e coordenador da Defesa Civil do 
Estado, Alexandre Monclús Romanek.

FONTE:https://portal.campinas.sp.gov.br/noticia/44133 

Ação compreende o período entre 1º de maio e 30 de setembro e integra órgãos municipais, 
Bombeiros, Inpe e parceiros.

Operação Estiagem monitora a cidade e previne ameaças causadas pela seca



A Operação Estiagem 2022 foi aberta oficialmente nesta sexta-feira, dia 29 de abril, em 
evento na Sala Azul. As ações têm início no dia 1º de maio e se estendem até 30 de setembro, 
período mais seco do ano, quando aumenta o risco de focos de incêndio, doenças respiratórias 
e crises hídricas. A Operação é realizada anualmente e a deste ano foi oficializada pelo decreto 
nº 22.100, publicado no Diário Oficial de 14 de abril.

Representando o prefeito de Campinas, Dário Saadi, o secretário Municipal de Governo, 
Michel Abrão Ferreira, declarou aberta a operação e destacou a importância da união entre os 
diversos órgãos municipais para a realização do trabalho de prevenção. “Campinas tem 800 
quilômetros quadrados de área e a maior parte é rural, com grande área de preservação 
ambiental, matas e variedade de animais silvestres. A chuva em excesso traz muitas con-
sequências, mas a falta dela também traz consequências terríveis”, disse.

Esta edição terá como destaque a formação de comunidades resilientes, com o projeto-pilo-
to na área de proteção ambiental voltada para a APA Campinas, nos Distritos de Sousas e 
Joaquim Egídio. A ação envolve treinamento do SISS-Geo (plataforma da Fundação Oswaldo 
Cruz para monitoramento da fauna), aproximação com o Congeapa (Conselho de Gestão da 
APA) e treinamento de brigadas voluntárias.

O Centro de Resiliência a Desastres dará suporte às capacitações em parceria com o Corpo 
de Bombeiros. Também está prevista a atualização da lei das queimadas e a integração inter-
municipal, com capacitação de municípios da Região Metropolitana de Campinas.

A Operação, coordenada pela Defesa Civil, é acompanhada pelo comitê gestor formado por 
sete secretarias municipais, uma autarquia e uma empresa pública. O grupo contribui no 
planejamento, articulação, coordenação, execução e avaliação das ações de prevenção e con-
trole dos efeitos da estiagem no município. Durante a operação, a Defesa Civil acompanha os 
índices de baixa Umidade Relativa do Ar (URA) e a previsão meteorológica; realiza vistorias de 
campo para verificar a vazão dos mananciais e prevenir focos de incêndios em área de cober-
tura vegetal.



O coordenador regional e diretor da Defesa Civil de Campinas, Sidnei Furtado, contou que a 
Operação existe desde 1991 e a junção de esforços foi um dos grandes ganhos para as ativida-
des. “A estiagem é muito mais complicada do que a Operação Verão. Felizmente, temos um 
espaço de sistema integrado. Antes ficava a cargo somente do Corpo de Bombeiros e Defesa 
Civil e as dificuldades eram imensas”.

Aumento de incêndios e queimadas

O secretário do Verde, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, Rogério Menezes, lem-
brou que durante a operação do ano passado houve um aumento de 76% em relação aos focos 
de incêndio, em relação a 2020. Ele ressaltou que um ato simples como jogar uma bituca de 
cigarro para fora do carro pode causar uma reação em cadeia, com queimadas em áreas de 
floresta, e chamou a atenção ainda para a soltura de balões ou de fogos de artifício, atitudes 
que não devem mais ocorrer. “A conscientização precisa evoluir, afirmou”.

Para o subcomandante do 7º Grupamento do Corpo de Bombeiros, Major Sabino, a prevenção 
evita grandes tragédias. “A Operação Estiagem é de suma importância para o Corpo de Bom-
beiros e para Campinas. Na área ambiental, a prevenção e a educação pública vêm antes da 
resposta”. Ele contou também que, neste ano, o Corpo de Bombeiros também fará prevenção 
móvel, com duas picapes que circularão nas áreas das APAs Campo Grande e Campinas.
Também presente no evento, a diretora do Departamento de Vigilância em Saúde (Devisa), 
Andrea von Zuben, ressaltou os efeitos na saúde causados pelo período seco. “Juntamos a 
sazonalidade das doenças respiratórias e o agravante das queimadas, afetando principalmen-
te as crianças. Por isso a importância deste trabalho”.

A apresentação das atividades a serem realizadas foi feita pela coordenadora de Fiscalização 
Ambiental da Secretaria do Verde, Heloísa Fava Fagundes. Ela informou que o foco das ações 
será a prevenção dos efeitos da estiagem. A tecnologia auxiliará a fiscalização, com o Sistema 
de Informação em Saúde Silvestre (SISS-Geo) da Fundação Osvaldo Cruz, utilizado para obter 
informação da circulação de doenças em animais silvestres antes que acometam humanos, e 
as vistorias realizadas no entorno do Aeroporto de Viracopos para detectar a presença de aves.

Outra tecnologia a ser empregada será o monitoramento via imagens de satélite do Instituto 
Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), seguido de vistoria de constatação de incêndios e 
queimadas.

Também participaram do evento o subcomandante do 7º Grupamento do Corpo de Bombei-
ros, Major Sabino, e o Comandante Interino do Comando de Policiamento do Interior 2, 
Tenente Coronel Eduardo Yasui; o presidente da Mata Santa Genebra, Cidão Santos; a 
comandante da Guarda Municipal de Campinas, Maria de Lourdes Soares e a coordenadora 
da Unidade de Vigilância de Zoonoses (UVZ), Elen Fagundes Costa.

Composição do Comitê

O Comitê da Operação é formado por representantes das secretarias municipais de Governo; 
de Saúde; do Verde, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável; de Serviços Públicos; de 
Assistência Social, Pessoa com Deficiência e Direitos Humanos; de Educação e de Coope-
ração nos Assuntos de Segurança Pública. Também integram o Comitê a Sanasa e a Fundação 
"José Pedro De Oliveira" - Mata Santa Genebra.

FONTE:https://portal.campinas.sp.gov.br/noticia/44193



A Defesa Civil de Campinas divulgou nesta terça-feira, dia 26 de abril, o balanço da Operação 
Verão 2021/2022. Realizada entre os meses de dezembro de 2021 e março de 2022, a Operação 
mobilizou diversas áreas no socorro a situações de emergência e desastres ocasionados 
pelas chuvas fortes e temporais típicos do verão. O número de ocorrências atendidas chegou 
a 1.013, um aumento de 10% em relação à operação anterior, quando foram atendidas 920 
ocorrências. 

O diretor do Departamento de Defesa Civil do município, Sidnei Furtado, reforça a importância 
da visão sistêmica para acompanhar as ocorrências. “É fundamental a integração dos órgãos 
da Prefeitura e dos demais  integrantes do Sistema Municipal de Proteção e Defesa Civil para 
atuar nas situações de emergência. Quando os envolvidos têm a visão do todo, ampliamos 
nossa capacidade de superar as adversidades e, desta forma, conseguimos minimizar as con-
sequências”, disse. 

Durante o período, o índice pluviométrico ficou acima de 80 milímetros em 21 dias, caracteri-
zando Estado de Atenção e desencadeando vistorias em áreas de risco.

Mesmo com o período de chuvas, ainda houve 26 dias em que a umidade relativa do ar ficou 
baixa, entre 20 e 30%; e em quatro dias ficou abaixo de 20%, caracterizando Estado de Alerta. 
Nessas situações de tempo seco, o sistema de Defesa Civil também atua, alertando a popu-
lação para os cuidados necessários, como se abrigar do sol e cuidar da hidratação.

Outras ocorrências

A Defesa Civil também atua em outros tipos de ocorrências, além das causadas por questões 
climáticas. Entre estas estão quedas de árvores, derrubada de muros e alagamentos de resi-
dências. O setor foi importante, ainda, nos cuidados com a pandemia, tendo participado de 
desinfecções de locais públicos e grupos de trabalho contra a covid-19.

No total, entre o final de 2021 e o primeiro trimestre deste ano, o serviço atendeu a 2.007 
ocorrências e 9.408 ligações telefônicas. Houve crescimento nas solicitações, já que em 
2020/2021, o número de ocorrências ficou em 1.978, e o de ligações telefônicas, em 13.951.

Entre dezembro de 2021 e março de 2022, também foram enviados 841 alertas para a popu-
lação. Todos ficam disponíveis no site: https://resiliente.campinas.sp.gov.br/ .
Nesse mesmo período, foram registradas 208 quedas de árvore e 133 alagamentos em vias ou 
imóveis. Também foi registrado um óbito, a morte de uma mulher vítima de um acidente com 
enxurrada na Avenida Princesa D’Oeste. 

Outro destaque para o trabalho da Defesa Civil foi a realização de 95 vistorias preventivas e o 
monitoramento e vistoria das 18 áreas de risco. Também foram realizadas 218 desinfecções 
no entorno de hospitais e terminais de ônibus. 

Defesa Civil faz mais de mil atendimentos durante a Operação Verão



Assistência Social

Por meio do Serviço de Proteção em Situações de Calamidades Públicas e de Emergências, a 
Secretaria de Assistência Social, Pessoa com Deficiência e Direitos Humanos acolheu a popu-
lação atingida por alagamentos e deslizamentos.

No total, 167 pessoas de 63 famílias foram atendidas, sendo 14 dessas famílias abrigadas na 
casa de parentes, recusando a ida para os abrigos municipais. O Cartão Nutrir foi entregue 
para 48 famílias, para compra de alimentos. A Secretaria também distribuiu provisões mate-
riais como colchões, cobertores e travesseiros.

A Operação Verão é conduzida por uma força-tarefa chamada “Comitê Municipal de Gestão de 
Risco de Desastres”. Liderado pela Defesa Civil, o grupo é formado por um representante titu-
lar e um suplente de cada órgão envolvido: secretarias municipais de Assistência Social, 
Pessoa com Deficiência e Direitos Humanos; Saúde; Comunicação; Planejamento e Urbanis-
mo;  Habitação; Educação; Verde, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. Também 
fazem parte a Sanasa e a Emdec.

FONTE:https://portal.campinas.sp.gov.br/noticia/44126 

 

Palestras e atividades aconteceram na Escola Municipal Caulino, na Coreia
A Defesa Civil de Mesquita, na Baixada Fluminense, está realizando a segunda edição do pro-
jeto "Escolas Seguras, Alunos Resilientes". As palestras e atividades para as crianças 
começaram nesta segunda (25) e irão até sexta-feira (29), na Escola Municipal Caulino, na 
Coreia.

Segundo a pasta, cada dia a equipe irá trabalhar um tema diferente, visando a educação 
ambiental, a prevenção e a segurança em situações de emergência.

O objetivo é incentivar a criação de novas ideias e o crescimento pessoal de cada criança.

FONTE:https://odia.ig.com.br/mesquita/2022/04/6389691-defesa-civil-de-mesquita-realiza-segunda-edicao-do-projeto-escolas-segura
s-alunos-resilientes.html

Defesa Civil de Mesquita realiza segunda edição do projeto "Escolas 
Seguras, Alunos Resilientes"



OMS alerta para presença de Salmonella em chocolate

A Organização Mundial da Saúde (OMS) informou, nesta quarta-feira (27), que mais de 150 
casos de infecção pela bactéria Salmonella (S.) Typhimurium estão sendo investigados em 
11 países, após o consumo de chocolate contaminado. 

O alerta sanitário pede um recall dos produtos Kinder produzidos na Bélgica e considera 
que, até o momento, o risco de propagação da doença no mundo é moderado. 

Os sintomas da salmonelose são relativamente leves e os pacientes se recuperam sem 
tratamento específico, na maioria dos casos. Os riscos são maiores para algumas crianças e 
pacientes idosos.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) emitiu um alerta nesta quarta-feira (27) informando 
que mais de 150 casos de salmonelose estão em investigação em 11 países, após as pessoas 
terem consumido chocolate contaminado. Na última segunda-feira, a Agência de Segurança 
da Saúde do Reino Unido divulgou 65 casos de contaminação pela bactéria Salmonella (S.) 
Typhimurium em chocolates Kinder, produzidos na Bélgica. O produto é distribuído em pelo 
menos 113 países.

O alerta sanitário da OMS confirma que há suspeitas também na Bélgica (26), França (25), 
Alemanha (10), Irlanda (15), Luxemburgo (1), Holanda (2), Noruega (1), Espanha (1), Suécia (4), 
Reino Unido (65) e Estados Unidos da América (1), o que levou a marca a fazer um recall global. 
Do número de pessoas contaminadas, as crianças menores de 10 anos foram as mais afeta-
das, representando cerca de 89% dos casos. Até o momento, os dados confirmam que nove 
pacientes foram hospitalizados e nenhuma fatalidade foi registrada. 

Os primeiros relatos de contaminação datam de dezembro, confirmando a origem do patóge-
no na cidade belga de Arlon, em tanques de leitelho de uma fábrica da Ferrero Corporate. Por 
este motivo, a agência da ONU considerou o risco de propagação na Europa e no mundo como 
moderado “até que haja informações disponíveis sobre o recall total dos chocolates”. 



Através de sequenciamento genético foi possível identificar que esta cepa é resistente a seis 
tipos de antibióticos. No entanto, os sintomas da salmonelose são relativamente leves e os 
pacientes se recuperam sem tratamento específico, na maioria dos casos. Os riscos são 
maiores para algumas crianças e pacientes idosos, para os quais uma possível desidratação 
pode tornar o quadro grave.

Sintomas - A doença pode durar entre dois e sete dias. Os sintomas que aparecem entre seis 
e 72 horas incluem febre aguda, dor abdominal, náuseas, vômitos e diarreia que pode ser 
hemorrágica como foi relatado na maioria dos casos no surto atual.
A doença surge após consumo de água contaminada ou alimentos de origem animal, princi-
palmente ovos, carnes, aves e leite. A transmissão de pessoa para pessoa também pode oco-
rrer por via fecal-oral.

A OMS informa ainda que a salmonelose ocorre com frequência em animais domésticos, 
como gatos, cães, pássaros, répteis e tartarugas, bem como em silvestres, como aves, suínos 
e bovinos.

FONTE:https://www.who.int/emergencies/disease-outbreak-news/item/2022-DON369 

O estudo de modelagem é o primeiro a projetar como o aquecimento global aumentará a 
troca de vírus entre as espécies.

Nos próximos 50 anos, as mudanças climáticas podem gerar mais de 15.000 novos casos de 
mamíferos transmitindo vírus para outros mamíferos, de acordo com um estudo publicado 
na Nature 1 . É um dos primeiros a prever como o aquecimento global mudará os habitats da 
vida selvagem e aumentará os encontros entre espécies capazes de trocar patógenos e quan-
tificar quantas vezes os vírus devem saltar entre as espécies.

Muitos pesquisadores dizem que a pandemia de COVID-19 provavelmente começou quando 
um coronavírus anteriormente desconhecido passou de um animal selvagem para um 
humano: um processo chamado transmissão zoonótica. Um aumento previsto de vírus saltan-
do entre espécies pode desencadear mais surtos, representando uma séria ameaça à saúde 
humana e animal, alerta o estudo – fornecendo ainda mais motivos para governos e organi-
zações de saúde investirem na vigilância de patógenos e melhorarem a infraestrutura de 
saúde .

O estudo é “um primeiro passo crítico para entender o risco futuro das mudanças climáticas 
e do uso da terra na próxima pandemia”, diz Kate Jones, que modela as interações entre ecos-
sistemas e saúde humana na University College London.

A pesquisa prevê que grande parte da transmissão do novo vírus acontecerá quando as espé-
cies se encontrarem pela primeira vez à medida que se deslocam para locais mais frios devido 
ao aumento das temperaturas. E projeta que isso ocorrerá com mais frequência em ecossiste-
mas ricos em espécies em altas altitudes, particularmente áreas da África e Ásia, e em áreas 
densamente povoadas por humanos, incluindo a região africana do Sahel, Índia e Indonésia. 
Supondo que o planeta não aqueça mais de 2°C acima das temperaturas pré-industriais neste 

As mudanças climáticas forçarão novos encontros com animais – 
e aumentarão os surtos virais



século - um futuro previsto por algumas análises climáticas - o número de encontros pela 
primeira vez entre as espécies dobrará até 2070, criando pontos de transmissão de vírus, o 
estudo diz.

“Este trabalho nos fornece evidências mais incontestáveis de que as próximas décadas não 
serão apenas mais quentes, mas mais doentes”, diz Gregory Albery, ecologista de doenças da 
Universidade de Georgetown em Washington DC e coautor do estudo.

Os desafios da modelagem

Para fazer suas previsões, Albery e seus colegas desenvolveram e testaram modelos e reali-
zaram simulações durante um período de cinco anos. Eles combinaram modelos de trans-
missão de vírus e distribuição de espécies em vários cenários de mudanças climáticas, com 
foco em mamíferos devido à sua relevância para a saúde humana.

A equipe construiu o modelo de distribuição de espécies para prever para onde os mamíferos 
se moveriam para encontrar habitats mais habitáveis à medida que o planeta aquece. O 
modelo de transmissão de vírus prevê a probabilidade de um vírus saltar entre espécies pela 
primeira vez, levando em consideração onde as espécies podem se encontrar à medida que 
seus habitats mudam e quão próximos eles estão evolutivamente (os vírus são mais propen-
sos a transmitir entre espécies relacionadas).

A modelagem parece “tecnicamente impecável”, diz Ignacio Morales-Castilla, ecologista de 
mudanças globais da Universidade de Alcalá, na Espanha, embora ele aponte que exercícios 
de previsão como esse às vezes precisam incluir suposições irreais. Mas ele acrescenta que 
a amplitude e o escopo da pesquisa e sua capacidade de identificar quais partes do mundo 
podem estar em maior risco “se destacam claramente”.

Uma suposição que os pesquisadores tiveram que fazer foi sobre até onde as espécies se 
espalhariam à medida que o clima mudasse. Mas fatores como se os mamíferos podem se 
adaptar às condições locais ou atravessar fisicamente as barreiras nas paisagens são difíceis 
de prever.

Projeta-se que os morcegos estejam envolvidos na transmissão viral, independentemente 
desses fatores, segundo o estudo. Acredita-se que seja parte das origens do COVID-19, os 



Progresso na revisão do Quadro Abrangente de Segurança Escolar e seus objetivos 
e indicadores

Repercussões para os humanos?

Embora Jones aplauda o estudo, ela pede cautela ao discutir suas implicações para a saúde 
humana. “Prever o risco de saltos virais de mamíferos para humanos é mais complicado, 
pois esses transbordamentos ocorrem em um ambiente socioeconômico complexo ecológi-
co e humano”, diz ela.

Muitos fatores podem reduzir o risco para a saúde humana, incluindo o aumento do investi-
mento em saúde ou um vírus incapaz de infectar humanos por algum motivo, acrescenta ela.
Mas os pesquisadores insistem que não há tempo a perder. A Terra já aqueceu mais de 1°C 
acima das temperaturas pré-industriais, e isso está impulsionando a migração de espécies e 
a troca de doenças. “Está acontecendo e não é evitável, mesmo nos melhores cenários de mu-
dança climática”, diz Albery.

Albery e um de seus coautores, Colin Carlson, biólogo de mudanças globais também da Uni-
versidade de Georgetown, dizem que, embora seja inevitável algum aumento na transmissão 
de doenças, isso não é desculpa para inação. Os pesquisadores pedem aos governos e à 
comunidade internacional que melhorem o monitoramento e a vigilância de animais selva-
gens e doenças zoonóticas, particularmente em futuros pontos críticos como o sudeste da 
Ásia. Melhorar a infraestrutura de saúde também é essencial, dizem eles.

À medida que as pessoas começam a se preparar e se adaptar ao aquecimento global, a maio-
ria dos esforços se concentra em atividades como deter o desmatamento ou reforçar os muros 
marítimos. Mas Carlson diz que a preparação para pandemias e a vigilância de doenças 
também são adaptação às mudanças climáticas.

FONTE: https://www.nature.com/articles/d41586-022-01198-w 

Desde 2021, o GADRRRES vem trabalhando na revisão do Quadro Abrangente de Segurança 
Escolar (CSS) alinhado com a Agenda de Desenvolvimento Sustentável , o Quadro de Sendai 
para Redução de Risco de Desastres e outros quadros importantes em educação, proteção 
infantil, direitos da criança e ação climática, com o objetivo de fornecer uma abordagem 
abrangente à segurança contra todos os perigos e riscos enfrentados pelo setor educacional.

Para este fim, o GADRRRES liderou um processo de consulta amplo, inclusivo e transparente 
. Ao todo, quase uma centena de revisores especialistas, incluindo profissionais da educação, 
acadêmicos e líderes governamentais, contribuíram para a revisão. A publicação do CSS Fra-
mework 2022-2030 está prevista para maio de 2022 . Imediatamente depois, os Objetivos e 
Indicadores serão alinhados e os documentos de orientação serão elaborados com suporte 
técnico para a implementação deste Quadro.

Se você estiver interessado em saber mais sobre o processo de revisão, entre em contato com 
a Secretaria do GADRRRES em gadrrres@gmail.com

FONTE: https://inee.org/sites/default/files/resources/55548_seguridadescolarintegral.pdf 



Destinado a professores e educadores, este pequeno guia contém conselhos práticos, ativi-
dades em sala de aula e ferramentas de planejamento úteis para inspirar e motivar jovens 
de 9 a 16 anos a agirem pelo nosso planeta e seus habitantes.

Há muitas maneiras pelas quais todos nós podemos tomar medidas climáticas, desde 
mudanças individuais no estilo de vida até a participação em respostas coletivas da 
comunidade que visam as causas sistêmicas da emergência climática, e todas são 
importantes. Agir pode desenvolver o senso de agência dos jovens, desenvolver habilidades 
como liderança e tomada de decisão e ajudá-los a construir empatia e gerenciar a 
eco-ansiedade. Este guia ajuda os jovens a agir, compartilhando a mensagem sobre justiça 
climática, conscientizando e influenciando outras pessoas para ajudar a fazer a mudança 
acontecer.

FONTE:https://oxfamilibrary.openrepository.com/bitstream/handle/10546/621350/edu-climate-action-guide-030222-en.pdf;jsessionid=
A91CAE1953A19D2DC144155A57FB7A8B?sequence=6

• O Mural do Clima, um modelo de oficina pedagógica criado na França e replicado em mais 
de 50 países, está levando conhecimento científico a milhares de brasileiros sobre os impac-
tos e possíveis soluções para a crise climática.

• Sua principal ferramenta didática é um jogo de 42 cartas (versão adulta) ou 15 cartas (versão 
infanto-juvenil), que demonstra a relação de causas e efeitos das mudanças no clima.

• A oficina normalmente é realizada em universidades, escolas do ensino médio e órgãos 
públicos. Um número crescente de empresas tem oferecido o Mural do Clima a seus 
colaboradores, para capacitá-los sobre as questões climáticas.

• Em apenas três anos, a associação Mural do Clima já treinou 10 mil facilitadores de oficina 
e alcançou mais de 300 mil participantes ao redor do mundo.

Agropecuária. Combustíveis fósseis. Desmatamento. Elevação das temperaturas. Emissão 
de gases de efeito estufa. Incêndios florestais. Inundações. Secas. Esses são apenas alguns 
dos fatores implicados na complexa relação de causas e consequências da crise climática, 
de acordo com estudos do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC, na 
sigla em Inglês).

Devido à complexidade do tema, inúmeras dúvidas têm surgido nesse contexto. Qual a ordem 
dos fatores e quantos mais existem? Como é possível resolver este problema? Por que a 
urgência?

Estas são algumas das dúvidas que a oficina Mural do Clima tem buscado sanar. Através de 
um jogo de 42 cartas, no qual cada carta representa um fator das mudanças climáticas, os 

Agir pela justiça climática: Um guia para professores e educadores que 
trabalham com jovens de 09 a 16 anos

Modelo lúdico e descentralizado de educação climática ganha força no Brasil



participantes da oficina são orientados a descobrir a relação correta entre causas e 
consequências.

O modelo pedagógico — e a associação, originalmente chamada La Fresque du Climat — foi 
criado em 2018 por Cédric Ringenbach, um professor francês que testou o jogo com seus 
alunos, baseado nos fatos científicos levantados pelo IPCC.

Em apenas três anos, o jogo foi traduzido em cerca de 30 idiomas e, hoje, a oficina está sendo 
replicada por voluntários em mais de 50 países, inclusive no Brasil. O objetivo é levar este 
conhecimento científico a gradativamente mais pessoas, e mostrar que todos têm um papel 
tanto na causa quanto na solução da crise climática, diz Lucas Romao, engenheiro ambiental 
e um dos coordenadores do Mural do Clima no Brasil.

FONTE:https://brasil.mongabay.com/2022/04/modelo-ludico-e-descentralizado-de-educacao-climatica-ganha-forca-no-brasil/

A questão central para este Relatório de Avaliação Global sobre Redução do Risco de Desas-
tres 2022 (GAR2022) é como os sistemas de governança podem evoluir para melhor lidar 
com os riscos sistêmicos do futuro. No mundo lotado e interconectado de hoje, os impactos 
dos desastres se espalham cada vez mais em todas as geografias e setores, à medida que a 
pandemia da doença por coronavírus (COVID-19) e as mudanças climáticas estão rapidamente 
deixando claro. Apesar do progresso, a criação de risco está superando a redução de risco. 
Desastres, perdas econômicas e as vulnerabilidades subjacentes que geram riscos, como 
pobreza e desigualdade, estão aumentando, assim como ecossistemas e biosferas correm o 
risco de colapso. Os sistemas globais estão se tornando mais conectados e, portanto, mais 
vulneráveis em um cenário de risco incerto. Tais sistemas incluem ecologias, sistemas 
alimentares, cadeias de abastecimento, economias e serviços sociais. Riscos locais, como um 
novo vírus em Wuhan, na China, pode se tornar global; riscos globais como as mudanças 
climáticas estão tendo grandes impactos em todas as localidades. Impactos indiretos em cas-
cata também podem ser significativos. Por exemplo, muitos países sentiram o impacto econô-
mico negativo da pandemia de COVID-19 meses antes de registrar um único caso da doença. 
Sem maior ação para construir resiliência ao risco sistêmico, os Objetivos de Desenvolvi-
mento Sustentável das Nações Unidas não podem ser alcançados.

O Relatório de Avaliação Global sobre Redução do Risco de Desastres 2022 destaca que:

•A emergência climática e os impactos sistêmicos da pandemia do COVID-19 apontam para 
uma nova realidade.
•Compreender e reduzir o risco em um mundo de incertezas é fundamental para alcançar um 
desenvolvimento genuinamente sustentável.
•A melhor defesa contra choques futuros é transformar os sistemas agora, construir 
resiliência abordando as mudanças climáticas e reduzir a vulnerabilidade, exposição e 
desigualdade que impulsionam os desastres.

FONTE:https://www.preventionweb.net/publication/global-assessment-report-disaster-risk-reduction-2022?utm_source=PreventionW
eb&utm_campaign=3a3b879f07-PreventionWeb+Newsletter%3A+Knowledge+base+highlight&utm_medium=email&utm_term=0_b7305
3c1c6-3a3b879f07-363608026 
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Desastres de 2021 em números

Em 2021, o banco de dados de eventos de emergência (EM-DAT) registrou 432 eventos 
desastrosos relacionados a desastres naturais em todo o mundo. No total, foram responsá-
veis por 10.492 mortes, afetaram 101,8 milhões de pessoas e causaram aproximadamente 
252,1 bilhões de dólares em perdas econômicas. Como continente, a Ásia foi o mais impacta-
do, sofrendo 40% de todos os eventos de desastres e respondendo por 49% do número total 
de mortes e 66% do número total de pessoas afetadas. Globalmente, enquanto o número de 
mortes e o número de pessoas afetadas ficaram abaixo de suas médias de 20 anos, 2021 foi 
marcado por um aumento no número de eventos de desastres e grandes perdas econômicas. 
Cinco dos dez desastres economicamente mais caros em 2021 ocorreram nos Estados Unidos 
da América e resultaram em um custo econômico total de 112,5 bilhões de dólares.

Com 252 bilhões de dólares em danos econômicos relatados, 2021 é o quarto ano mais preju-
dicial registrado em EM-DAT nas últimas duas décadas. Só o furacão Ida custou US$ 65 
bilhões e é o sexto desastre mais danoso dos últimos 20 anos.

FONTE:https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/2021_EMDAT_report.pdf 

Este relatório analisou mais de 120 milhões de estruturas residenciais nos EUA e analisou 
mais de perto a definição do impacto dos desastres em 2021, usando a tecnologia avançada 
de modelagem de risco da CoreLogic. O Relatório de Catástrofe de Mudanças Climáticas 
estima US$ 56,92 bilhões em danos materiais decorrentes dos maiores eventos catastróficos 
de 2021. Os desastres estão aumentando em frequência e gravidade, afetando regiões despre-
paradas para lidar com uma interrupção econômica, deslocamento de empregos e destruição 
de ativos imobiliários.

O artigo conclui que, entre condições secas de longa duração e calor extremo, o número de 
incêndios florestais a cada ano está aumentando – e 2021 não foi exceção. O Dixie Fire se 
tornou o segundo maior incêndio florestal da história da Califórnia, queimando quase um 
milhão de acres e mais de 1.200 estruturas em seu caminho. As casas vizinhas foram impac-
tadas e continuam a se recuperar de danos severos de fumaça e cinzas. Todos os anos, cente-
nas de tornados, tempestades de granizo e eventos de vento em linha reta ocorrem nos EUA.

FONTE:https://www.corelogic.com/intelligence/2021-climate-change-catastrophe-report/ 

Conforme orientado pela Ordem Executiva 14008 do Presidente Biden de 28 de janeiro de 
2021, as principais agências federais são obrigadas a desenvolver um plano de adaptação e 
resiliência para lidar com seus riscos e vulnerabilidades climáticas mais significativos. Em 7 
de outubro de 2021, a Casa Branca  anunciou o lançamento de mais de 20 Planos de Adap-
tação e Resiliência Climática da Agência Federal . Como parte desses esforços, as agências 
incorporarão o planejamento e a implementação de adaptação e resiliência em todas as suas 
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operações e programas e atualizarão continuamente seus planos de adaptação.

As agências que divulgam os Planos de Adaptação e Resiliência Climática são:

1. Departamento de Agricultura
2. Departamento de Comércio
3. Departamento de Defesa
4. Departamento de Educação
5. Departamento de Energia
6. Departamento de Saúde e Serviços Humanos
7. Departamento de Segurança Interna
8. Departamento de Habitação e Desenvolvimento Urbano
9. Departamento do interior
10. Departamento de Justiça
11. Departamento de Trabalho
12. Departamento de Estado
13. Departamento do Tesouro
14. Departamento de Transporte
15. Departamento de Assuntos de Veteranos
16. Agência de Proteção Ambiental
17. Administração de Serviços Gerais
18. Administração do Desafio do Milênio
19. administração Nacional Aeronáutica e Espacial
20. Comissão Nacional de Planejamento de Capital
21. Escritório de Gestão Pessoal
22. instituto Smithsonian
23. Administração da Segurança Social
24. Agência dos EUA para o Desenvolvimento Internacional
25. Corpo de Engenheiros do Exército dos EUA
26. Corporação Financeira de Desenvolvimento Internacional dos EUA

FONTE:https://www.sustainability.gov/pdfs/usda-2021-cap.pdf 

FONTE:https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2021/10/07/fact-sheet-biden-administration-releases-agency-
climate-adaptation-and-resilience-plans-from-across-federal-government/

O objetivo da National Plant Diagnostic Network (NPDN) é reduzir a vulnerabilidade do 
sistema alimentar e agrícola dos Estados Unidos a ataques químicos ou biológicos. A rede 
coordena o desenvolvimento, implementação e aprimoramento de diversas capacidades para 
enfrentar as ameaças à economia agrícola e ao suprimento de alimentos do país. Para atingir 
esses propósitos, os objetivos gerais do NPDN são: produzir socorristas educados e capazes 
(Detecção), fornecer diagnósticos e vigilância precisos, confiáveis e oportunos (Diagnóstico) 
e fornecer dados úteis em tempo real a partir de informações inovadoras e sistemas de 
comunicação (Reporting).

FONTE:https://www.grants.gov/web/grants/view-opportunity.html?oppId=339654 

Rede Nacional de Diagnóstico de Plantas para Iniciativa de 
Defesa Alimentar e Agrícola 



 A One Health Commission (OHC) acredita que a One Health 'pode' se tornar a maneira padrão 
de fazer negócios em todos os níveis da academia, pesquisa, governo, política e indústria 
quando indivíduos e grupos de todo o mundo trabalham juntos em esforços de equipe 
organizados. De acordo com sua missão, visão e objetivos, o OHC identifica lacunas onde a 
implementação do pensamento e ação One Health pode ter um impacto positivo poderoso, 
salvando vidas, tanto animais quanto humanas, e melhorando a saúde do ecossistema para 
todas as criaturas vivas. Indivíduos e grupos de todo o mundo são convidados a dar as mãos 
e trabalhar juntos em esforços de equipes voluntárias transdisciplinares. Todas as equipes 
são apoiadas por funcionários do OHC, listserv e recursos de webinar com orientação 
fornecida por membros do Conselho de Administração, conforme apropriado. Os líderes de 
equipe são selecionados entre aqueles que avançam para se envolver em esforços de equipe 
de longo prazo. O OHC oferece uma plataforma e oportunidade para que os indivíduos 
participem ativamente do movimento global One Health quando não tiverem meios para agir.

FONTE:https://www.onehealthcommission.org/documents/filelibrary/donors__sponsors/OHC_Annual_Report_2021_42
722d_4D9572738848D.pdf

Este estudo explora os potenciais impactos da combinação de riscos entre riscos naturais e 
surtos de doenças infecciosas, como a recente pandemia de COVID-19 na região de 
Cooperação Econômica Regional da Ásia Central (CAREC). O risco composto ocorre quando 
dois ou mais eventos de choque se sobrepõem, induzindo uma pressão adicional sobre as 
vulnerabilidades sociais e físicas. Como parte do estudo, são criados cenários de um perigo 
natural que ocorre durante um surto para cada país do CAREC.

O estudo conclui que o risco composto pode representar um desafio para a região CAREC em 
termos de custos elevados de resposta devido à maior complexidade operacional, prazos mais 
longos necessários para reconstrução e custos de aquisição mais altos resultantes de 
interrupções de fornecimento ou choques de preços. Portanto, é importante considerar o 
risco composto ao investir em gerenciamento de risco de desastres.

FONTE:https://www.adb.org/sites/default/files/publication/786851/risk-analysis-natural-hazards-infectious-disease-out
breaks.pdf

FONTE:https://www.seejph.com/index.php/seejph/article/view/4238/4583 
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Avaliação em tempo real da resposta da FAO 
ao surto de gafanhotos do deserto 2020-2021

O Escritório de Avaliação da FAO realizou uma avaliação em tempo real em três fases ao longo 
de um ano. Cada fase cobriu aspectos específicos da resposta:

• A Fase I centrou-se na liderança, gestão e coordenação da resposta e decorreu entre junho 
e outubro de 2020.
• A Fase II centrou-se nos resultados, bem como na gestão e nas operações a nível nacional.
• A Fase III tirou lições para futuras operações e o trabalho da FAO sobre os Gafanhotos do 
Deserto na Região.

Devido ao clima extraordinário em 2018, os gafanhotos do deserto aumentaram rapidamente 
em 2019 e se espalharam do Oriente Próximo ao sudoeste da Ásia e ao Grande Chifre da 
África, causando um surto de gafanhotos do deserto no início de 2020 - o mais devastador dos 
últimos 25 anos. O aumento representou um risco sem precedentes para os meios de 
subsistência e a segurança alimentar em alguns dos países com maior insegurança 
alimentar do mundo.

A resposta incluiu três pilares principais:

1. vigilância e conter a propagação de gafanhotos do deserto
2. salvaguardar os meios de subsistência e promover a recuperação
3. coordenação e preparação do apoio rápido a surtos
A FAO e seus parceiros mobilizaram mais de US$ 230 milhões que permitiram que operações 
terrestres e aéreas tratassem 2,3 milhões de hectares no Chifre da África e no Iêmen em 2020 
e 2021. Até 20 aeronaves foram implantadas simultaneamente, apoiadas por centenas de 
equipes terrestres e mais de 1,4 milhão de locais foram pesquisados. Esses esforços 
coletivos evitaram 4,5 milhões de toneladas de perdas nas colheitas, economizaram 900 
milhões de litros de produção de leite e garantiram alimentos para quase 42 milhões de 
pessoas. O valor comercial da perda de cereais e leite evitada é estimado em US$ 1,77 
bilhão.

FONTE:https://www.fao.org/ag/locusts/common/ecg/2641/en/FAORTEsumbrief_EN.pdf 

O conforto térmico humano é uma das questões mais importantes para os planejadores 
abordarem como comunidades nos Estados Unidos continuar a ficar mais quente. Vivemos em 
cidades onde dois bairros, a meros quilômetros de distância, podem diferir em temperatura 
em 20 graus Fahrenheit. O que pode ser uma corrida agradável em um bairro pode ser um 
empreendimento perigoso em outro, onde as ruas e os edifícios tornam-se fontes de calor que 
nos empurram para além dos nossos limites de tolerância ao calor.

Os espaços urbanos em que vivemos hoje foram moldados por séculos de precedentes e 
décadas de planos e políticas do passado gerações. Os planos que fazemos agora 
estabelecerão precedentes para as gerações futuras. Herdamos muitas cidades mais 
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seguras e mais sanitárias do que no passado, mas que também foram moldadas por leis de 
zoneamento excludentes e pela falta de compreensão como alguns tipos de 
desenvolvimento podem criar microclimas desfavoráveis para vivermos, trabalharmos e 
nos divertirmos.

Mudanças climáticas já estão sendo sentidas, devemos planejar urgentemente nossas 
cidades para melhor apoiar o conforto térmico humano equitativo em comunidades hoje e no 
futuro. Este texto crítico nos mostra como.

Este relatório é uma adição essencial à literatura, permitindo aos planejadores urbanos e 
regionais, e seus parceiros, criar as cidades do futuro que precisamos para prosperar — 
cidades resilientes às mudanças climáticas e cidades onde todos têm uma opinião igualitária 
em nosso futuro. O Escritório do Programa Climático da Administração Nacional Oceânica e 
Atmosférica (NOAA) e a interagência O National Integrated Heat Health Information System 
(NIHHIS) está entusiasmado com a parceria com o American Planning
Associação neste esforço para aplicar as melhores pesquisas, informações e ideias para 
melhorar nossos espaços urbanos e aumentar

FONTE:https://planning-org-uploaded-media.s3.amazonaws.com/publication/download_pdf/PAS-Report-600-r1.pdf

O Dia Meteorológico Mundial deste ano enfatizou a importância da ação precoce e dos 
sistemas de alerta precoce para a previsão baseada em impacto – um ponto focal para os 
especialistas em serviços climáticos da NORCAP.

Os especialistas da NORCAP trabalham em estreita colaboração com os centros metrológicos 
nacionais no Sudão, Senegal, Níger e Burkina Faso para melhorar os sistemas de previsão do 
tempo. Seu objetivo é garantir que tanto a qualidade dos dados quanto os sistemas de 
comunicação implantados distribuam alertas antecipados de eventos climáticos e climáticos 
e permitam que as comunidades se preparem.

As consequências das mudanças no clima são especialmente prejudiciais onde os meios de 
subsistência dependem de práticas como a agricultura de subsistência. Os países da região 
do Sahel na África estão entre os mais vulneráveis do mundo a secas, ondas de calor e chuvas 
repentinas devido à sua dependência de práticas agrícolas, juntamente com a falta de 
infraestrutura e aumento dos níveis de insegurança alimentar, pobreza, instabilidade 
política e conflito.

Garantir que a previsão de eventos climáticos extremos seja comunicada oportuna e 
efetivamente nessas regiões pode salvar vidas e meios de subsistência. Isso implica uma 
mudança da previsão geral do tempo para a “previsão baseada em impacto”, onde os dados 
sobre perigos, riscos e vulnerabilidade são combinados para prever o que o clima fará em vez 
de simplesmente o que será.   

Em colaboração com centros metrológicos nacionais no Sudão, Senegal, Níger e Burkina 
Faso, os especialistas em clima da NORCAP, Faith Chivava, Dazangwende Emmanuel Poan, 
Boubacar Issoufou e Ulrich Jacques Diasso melhoram os sistemas de previsão, facilitando os 
caminhos de comunicação para os usuários e aumentando o envolvimento da comunidade e 

Melhorar o alerta precoce para permitir uma ação antecipada



das partes interessadas.

Alerta precoce salva vidas

Os sistemas de alerta estão disponíveis no Níger, mas o problema é que eles não são usados 
com rapidez suficiente para que as comunidades se preparem e reduzam os danos. 
Limitações de dados nos sistemas atuais e falta de recursos são algumas das áreas que 
devem ser aprimoradas.

“Para tornar as comunidades mais resilientes aos efeitos das mudanças climáticas, é 
necessário estabelecer sistemas de alerta precoce que possam ser facilmente adaptados às 
necessidades locais”, diz Boubacar Issoufou, especialista da NORCAP que trabalha com a 
autoridade meteorológica nacional do Níger, Direction de la Météorologie Nacional do Níger 
(DMN).

Issoufou organizou atividades para construir a capacidade de monitoramento e sistemas de 
relatórios que beneficiam tanto o centro metrológico quanto a comunidade local. Ele também 
contribuiu para o desenvolvimento de previsões meteorológicas mensais que são usadas por 
pessoas e autoridades nacionais. As previsões incluem informações sobre eventos climáticos 
extremos passados e seus parâmetros meteorológicos para fornecer ações recomendadas 
para limitar o impacto de eventos climáticos futuros.

“O alerta precoce e a ação rápida fornecem as melhores ferramentas para a adaptação ao 
risco crescente representado pelas mudanças climáticas. O apoio da NORCAP na redução de 
riscos climáticos e de desastres nos permitirá entender melhor os riscos e seus impactos no 
país, o que nos permitirá implantar sistemas de alerta precoce adequados”, afirma Lawan 
Gaptia, diretor geral da DMN.

Os sistemas de alerta precoce fortalecem a preparação

No Senegal, Dazangwende Emmanuel Poan trabalhou com o Serviço Meteorológico Nacional 
para desenvolver um dos primeiros sistemas numéricos de previsão meteorológica da África 
Ocidental. O sistema funciona continuamente e captura eventos climáticos severos, como 
tempestades que se desenvolvem rapidamente e inundações repentinas.

No Senegal, Dazangwende Emmanuel Poan trabalhou com o Serviço Meteorológico Nacional 
para desenvolver um dos primeiros sistemas numéricos de previsão meteorológica da África 
Ocidental. O sistema funciona continuamente e captura eventos climáticos severos, como 
tempestades que se desenvolvem rapidamente e inundações repentinas.

“O sistema nos permite enviar rapidamente alertas antecipados, horas ou dias antes de um 
evento climático, permitindo que comunidades locais e instituições nacionais fortaleçam a 
preparação de todo o país”, diz Emmanuel. Uma parte fundamental do trabalho de Emmanuel 
inclui o compartilhamento de conhecimento e treinamento de comunicação do pessoal do 
serviço metrológico, para garantir que as informações de previsão do tempo sejam 
significativas e úteis para o público. Este trabalho inclui encontrar formas de atender a uma 
ampla gama de necessidades entre o público-alvo.

Um roteiro para fortalecer os sistemas de alerta precoce

Faith Chivava, trabalha com a Autoridade Meteorológica Nacional no Sudão. Em seu trabalho, 



a colaboração e a coprodução têm sido fundamentais para garantir que os sistemas de 
previsão do tempo atendam às necessidades daqueles a quem se destinam.

“Estamos trabalhando com parceiros locais e organizações locais para concordar com os 
desafios e oportunidades atuais e o caminho a seguir”, diz Faith. “Este trabalho criou a base 
de um roteiro para nossa transição para a coprodução de serviços climáticos no Sudão. Parte 
do trabalho tem sido facilitar workshops sobre sistemas de alerta precoce para promover a 
colaboração entre as partes interessadas e os parceiros.”

A contribuição da Faith para os serviços climáticos no Sudão foi enfatizada pelo Diretor Geral 
da Autoridade Meteorológica do Sudão, Dr. Hanan Magzoub Rabbah. “Com o apoio dos 
especialistas da NORCAP Faith Chivava e Sinclair Chinyoka, organizamos o primeiro 
workshop de engajamento de partes interessadas sob o tema do Dia Meteorológico Mundial 
de Alerta Precoce e Ação Precoce”, diz Rabbah.

Como resultado do workshop, o roteiro foi finalizado, incluindo os compromissos das partes 
interessadas que serão apresentados no primeiro Fórum de Perspectivas Climáticas do 
Sudão, proposto para maio de 2022.

Estratégias de comunicação claras são fundamentais

Ulrich Jaques Diasso, especialista da NORCAP, ajudou a implementar o programa hidrológico 
e meteorológico (Hydromet) em Burkina Faso. O programa Hydromet visa fortalecer a 
resiliência climática por meio do desenvolvimento da capacidade técnica e institucional das 
agências locais e nacionais envolvidas na redução de riscos e gestão de desastres. Ulrich está 
atualmente trabalhando em estreita colaboração com a Agência Nacional de Meteorologia de 
Burkina Faso (ANAM) para garantir que os resultados do programa Hydromet sejam 
sustentados ao longo de sua vida útil.

“A melhor maneira de garantir a resiliência climática sustentada é fortalecer a entrega de 
informações climáticas aos setores que prestam serviços essenciais à sociedade, incluindo 
agricultura e fornecedores de alimentos, bem como fortalecer as plataformas de RRD”, diz 
Ulrich. “Isso inclui instalar grades de observação nas fazendas, melhorar a qualidade das 
ferramentas de previsão e compartilhar informações de alerta para os agricultores.”

Ulrich também iniciou o desenvolvimento de um procedimento operacional padrão e uma 
estratégia de comunicação para a plataforma nacional de redução de risco de desastres 
(DRR). Esse trabalho tem sido importante para garantir que as informações coletadas por 
meio da plataforma cheguem a todos os segmentos da sociedade.

"Uma boa rede de observação é a espinha dorsal do alerta precoce e da ação precoce", diz 
Ulrich. "Sem uma definição clara das funções e da estratégia de comunicação, os sistemas de 
alerta antecipado não serão eficazes."

O Dia Meteorológico Mundial é comemorado em 23 de março de cada ano. Este ano, o dia se 
concentrou na mudança da previsão geral do tempo para a previsão baseada em impacto, um 
passo fundamental no uso de informações hidrometeorológicas e climáticas para a redução 
do risco de desastres.

Os especialistas da NORCAP trabalham com as Estações Meteorológicas e Hidrológicas 
Nacionais (NMHS) para fortalecer seu desenvolvimento e prestação de serviços climáticos. Ao 



se concentrar em comunicação climática, análise de risco climático, modelagem numérica, 
desenvolvimento de serviços climáticos e avaliações de usuários finais climáticos, os 
especialistas ajudam a garantir que os sistemas de previsão do tempo se concentrem não 
apenas na previsão do clima, mas no impacto que ele terá e, portanto, como os membros da 
comunidade, instituições regionais e nacionais podem se preparar e se adaptar melhor.

FONTE:https://www.nrc.no/expert-deployment/2016/2022/improving-early-warning-to-enable-early-action/ 

A areia desempenha um papel estratégico na prestação de serviços ecossistêmicos, 
infraestrutura vital para o desenvolvimento econômico, proporcionando meios de 
subsistência dentro das comunidades e mantendo a biodiversidade. Está vinculada, direta ou 
indiretamente, a todos os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS). Apesar da 
importância estratégica da areia, sua extração, abastecimento, uso e gerenciamento 
permanecem em grande parte desgovernados em muitas regiões do mundo, levando a 
inúmeras consequências ambientais e sociais que foram amplamente ignoradas.

Na UNEA 4, o primeiro “Areia e sustentabilidade encontrando novas soluções para a 
governança ambiental” (PNUMA, 2019) ampliou a sensibilização sobre essa questão, que até 
recentemente era esquecida, e começou a reunir soluções.

Apesar de a areia ser o material sólido mais usado - 50 bilhões de toneladas por ano, a 
atenção global sobre a escala e o impacto da extração de areia permanece limitada. “Areia e 
Sustentabilidade: 10 Recomendações Estratégicas para Evitar uma Crise” consolida assim a 
expertise em areia e sustentabilidade de diferentes setores para chamar a atenção para os 
impactos do estado atual de extração, uso e gestão, apresentando recomendações de ações 
para definir a agenda global de areia a fim de atender às necessidades de sustentabilidade 
ambiental ao lado de considerações técnicas e de justiça, equidade, econômicas e políticas.
Este relatório é construído a partir de recomendações de especialistas mundiais neste tema, 
canvas via entrevistas, mesa redonda de especialistas e contribuição direta de mais de 20 
autores principais. Está apoiando três resoluções da Assembleia das Nações Unidas para o 
Meio Ambiente:

UNEA 4, sobre Governança de Recursos Minerais (areia é o material mais extraído em 
volume)

UNEA 4, sobre Infraestrutura Sustentável e Resiliente (infraestruturas requerem areia como 
material de construção).

UNEA 5, Aspectos ambientais da gestão de minerais e metais (solicitando elevar nossos 
padrões ambientais sobre como gerenciar esses recursos).

E a moção da IUCN “Pela gestão global urgente dos recursos marinhos e costeiros de areia”.

FONTE:https://www.unep.org/pt-br/resources/relatorios/areia-e-sustentabilidade-10-recomendacoes-estrategicas-par
a-evitar-uma-crise 

Areia e sustentabilidade: 10 recomendações estratégicas para evitar uma crise



FONTE:https://wahis.oie.int/#/home 

FONTE:https://www.oie.int/app/uploads/2022/04/hpai-situation-report-20220411.pdf 





INFORMAÇÕES:

CAMPINAS RESILIENTE -  OBSERVATÓRIO

https://resiliente.campinas.sp.gov.br/observatorio7
www.cidadesresilientes.net/biblioteca.html 

REDE DE CIDADES RESILIENTES DE LINGUA PORTUGUESA

www.cidadesresilientes.net

PREVENTIONWEB

www.preventionweb.net/english/

SECRETARIA NACIONAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL

www.mi.gov.br/web/guest/cidades-resilientes

DEFESA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO

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

 CEPED UNICAMP   

https://ceped.cpa.unicamp.br/  


