
 

Temas Abordados: Campanha Mundial “Construindo Cidades Resilientes, Plataforma Global 
para a Redução do Risco de Desastres – Sendai e a sua integração com Objetivos do 
Desenvolvimento Sustentável, Conferência das Partes da CMNUCC - Acordo de Paris, Habitat 
III e a Cúpula Humanitária para a resiliência a desastres. 

                        

PUBLICAÇÃO: 03/10/2018 

 

Alimentação escolar do Brasil inspira iniciativas em mais 
de 20 países, diz ONU 

Em evento sobre cooperação internacional e desenvolvimento, o Centro de Excelência 
contra a Fome da ONU ressaltou que a experiência do Brasil com alimentação escolar é 
um modelo para outros países. Organismo participou em setembro de um diálogo no 
Rio de Janeiro, que reuniu representantes de organizações mundiais, sociedade civil, 
academia e governo. 

“Com apoio do Centro de Excelência do PMA (o Programa Mundial de Alimentos das 
Nações Unidas), mais de 20 países desenharam políticas nacionais de alimentação 
escolar, inspiradas pelo bem-sucedido programa brasileiro de alimentação escolar”, 
afirmou o diretor do centro, Daniel Balaban. 

O organismo do PMA oferece assistência técnica às nações que querem adaptar 
estratégias brasileiras à sua realidade. O centro foi criado por meio de uma parceria 
entre a ONU e os governos do Brasil e do Reino Unido. 

Mariana Rocha, oficial de programa do Centro de Excelência, defendeu que a 
cooperação Sul-Sul em alimentação escolar é um meio de alcançar o Objetivo de 
Desenvolvimento Sustentável (ODS) nº 2, sobre o fim da fome. 



“Não deixar ninguém para trás no desenvolvimento significa assegurar que as crianças 
tenham acesso a oportunidades e à boa nutrição em todas as circunstâncias. A 
alimentação escolar alcança aqueles que mais precisam e faz com que crianças excluídas 
tenham acesso a múltiplos benefícios em nutrição e educação”, afirmou a especialista. 

Realizado em 19 e 21 de setembro, o evento “Diálogos sobre Cooperação Internacional 
para o Desenvolvimento – 2018” foi organizado pelo BRICS Policy Center, em parceria 
com a Agência Brasileira de Cooperação (ABC), do Ministério das Relações Exteriores. O 
encontro teve por objetivo reunir contribuições de diferentes instituições para a 
Segunda Conferência de Alto Nível das Nações Unidas sobre Cooperação Sul-Sul, que 
acontecerá em 2019. 

Outro tópico debatido foi o engajamento das empresas em cumprir os ODS. “Fundos 
mistos, de governos e (atores) privados, mobilizaram US$ 80 bilhões. No entanto, 
somente 7% desse valor chegou ao grupo dos países menos desenvolvidos”, alertou 
Nadine Piefer, da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) 

FONTE:http://centrodeexcelencia.org.br/centro-de-excelencia-contribui-para-discussoes-
sobre-cooperacao-internacional/ 

 

 

Incêndios florestais na Europa, Oriente Médio e Norte da 
África 2017 

Este relatório contém o resumo anual da estação de incêndios de 2017 com dados 
oficiais fornecidos por 31 países contribuintes para o número de incêndios, áreas 
queimadas e esforços de prevenção de incêndios e a análise do perigo de incêndio e 
áreas mapeadas no Sistema Europeu de Informação sobre Incêndios Florestais ( EFFIS). 

FONTE:https://www.preventionweb.net/files/60805_forestfireseuropemideastafricaonlin.pdf 

 

FraneItalia: um catálogo de recentes deslizamentos 
italianos 

O artigo apresenta, após uma breve revisão nas bases de dados globais e nacionais de 
escorregamentos, um novo catálogo georreferenciado de deslizamentos recentes que 
afetam o território italiano. O catálogo, chamado Franeitalia, inclui eventos fatais e 
eventos que não causam danos físicos às pessoas. Foi desenvolvido consultoria de 



fontes de notícias online a partir de 2010. Os sete passos seguintes foram realizados 
para definir e preencher o catálogo: i) seleção de fontes de notícias; ii) identificação de 
palavras-chave de busca eficazes; iii) recolha de artigos noticiosos relevantes; iv) 
identificação de categorias de escorregamentos; v) definição de campos de catálogo; vi) 
mineração de informações de artigos de notícias; vii) georreferenciamento dos eventos. 

Eventos de deslizamento são classificados considerando duas categorias de 
numerosidade e três categorias de consequências. As categorias de numerosidade são: 
eventos de escorregamento único (SLE), para registros que relatam apenas um 
deslizamento de terra; e eventos de deslizamento de terra (ALE), para registros 
referentes a múltiplos deslizamentos de terra desencadeados pela mesma causa na 
mesma área geográfica. Tanto o LES como o AEA são divididos em três classes de 
consequências, consoante o evento tenha produzido vítimas e / ou pessoas 
desaparecidas (C1, muito grave), pessoas lesionadas e / ou evacuadas (C2, graves) ou 
não causasse qualquer dano físico às pessoas. (C3, menor). As informações sobre os 
eventos de escorregamentos coletadas no catálogo sempre incluem: dados sobre a 
localização do evento, o dia da ocorrência do (s) escorregamento (s), fonte (s) de 
informações e número de escorregamentos em caso de eventos de área. 

FONTE:https://geoenvironmental-disasters.springeropen.com/track/pdf/10.1186/s40677-018-0105-5 

 

Equipes da ONU chegam às áreas mais afetadas por 
terremoto seguido de tsunami na Indonésia 

Quatro dias depois de um terremoto seguido de tsunami ocorrer na ilha indonésia de 
Sulawesi, agências da ONU e parceiros alertaram nesta terça-feira (2) que algumas 
comunidades ainda precisam ser alcançadas, e que o número de mortos pode aumentar, 
à medida que a escala da destruição se torna mais evidente. 

“O governo da Indonésia confirmou que 1.234 pessoas morreram após o terremoto e o 
tsunami em Sulawesi”, disse Jens Laerke, do escritório de coordenação humanitária da 
ONU (OCHA), a jornalistas em Genebra. 

“Cerca de 800 pessoas ficaram gravemente feridas e quase 100 ainda estão 
desaparecidas. É provável que o número de vítimas aumente à medida que mais áreas 
se tornem acessíveis e o governo realize mais avaliações.” 

Em uma igreja destruída no distrito de Sigi Biromaru, ao sul da cidade de Palu, equipes 
de resgate descreveram dificuldades para recuperar os corpos de mais de 30 jovens de 
um grupo de estudos bíblicos. 

“As equipes levaram uma hora e meia para retirar cada um dos corpos e levá-los para as 
ambulâncias próximas, tendo que atravessar lama incrivelmente profunda”, disse 



Matthew Cochrane, porta-voz da Federação Internacional das Sociedades da Cruz 
Vermelha e do Crescente Vermelho (FICV). 

“O sentimento das equipes que trabalham lá é de verdadeira frustração”, disse ele, 
acrescentando que “ainda há áreas bastante afetadas que não foram alcançadas 
corretamente, mas as equipes estão pressionando, estão fazendo o que podem”. 

Agências da ONU respondem ao desastre 

Agências da ONU e parceiros já responderam aos pedidos de assistência do governo, 
mas o acesso ainda é difícil nas áreas costeiras e centrais de Sulawesi, onde a escala 
completa dos danos é desconhecida. 

Como parte da resposta internacional, o Programa Mundial de Alimentos (PMA) 
confirmou que está em contato próximo com as autoridades desde a última sexta-feira 
(28), quando o desastre aconteceu. 

O armazém humanitário do PMA em Subang, na Malásia, também está em “espera” 
para liberar suprimentos de emergência, disse o porta-voz Herve Verhoosel. 

“Oficiais de logística do PMA chegaram a Sulawesi com um comboio do governo e estão 
assessorando as autoridades em operações logísticas”, explicou. “A situação é difícil, 
com escassez de combustível, danos a estradas, infraestrutura marítima e aeroportos 
afetando o trabalho. As telecomunicações são intermitentes”. 

O potencial impacto sobre os jovens é particularmente preocupante, disse o Fundo das 
Nações Unidas para a Infância (UNICEF), com mais de 40% dos menores de 5 anos em 
Sulawesi Central já desnutridos. 

O fato de que apenas 33% dos nascimentos estejam registrados na área também é um 
obstáculo potencial para reunir menores desacompanhados com suas famílias, disse o 
porta-voz do UNICEF, Christophe Boulierac. 

“Em Sulawesi Central, temos preocupações não apenas com a segurança das crianças 
em Palu, mas também na cidade de Dongala e outras comunidades ainda isoladas da 
ajuda humanitária”, disse ele, acrescentando que o impacto total do terremoto e do 
tsunami ainda não está claro. 

Prioridades imediatas 

As prioridades imediatas do governo incluem a retirada de pessoas das áreas mais 
atingidas, segundo a Organização Internacional para as Migrações (OIM), mas os 
transportes continuam difíceis e as estradas perigosas, disse o porta-voz Paul Dillon. 

Mais cedo nesta terça-feira, o chefe da missão da OIM na Indonésia, Mark Getchell, 
debateu a situação com as autoridades, acrescentou Dillon. 



A ajuda poderia ser entregue através de uma “ponte humanitária terrestre” de Jacarta 
a Sulawesi, disse Dillon, observando que a ideia foi implementada após o tsunami de 
2004 no Oceano Índico. 

Entregar ajuda a Sulawesi através do porto de Palu, no entanto, continua sendo um 
grande desafio, disse o porta-voz da OIM. 

“O porto em si não foi danificado, (mas) os guindastes e pórticos e o equipamento que 
você usaria para remover mercadorias das embarcações foram seriamente danificados”, 
disse ele, acrescentando que em alguns casos eles foram “completamente derrubados, 
e o acesso para o porto em si é muito difícil”. 

Embora a prioridade seja alcançar os sobreviventes, os danos à infraestrutura básica e a 
falta de água limpa também representam uma ameaça significativa à saúde. 

Mesmo antes do desastre, Dongala e Palu registraram casos de doenças diarreicas e 
infecções respiratórias agudas, disse Tarik Jasarevic, porta-voz da Organização Mundial 
da Saúde (OMS). 

“O que podemos ver como sempre neste tipo de situação são problemas adicionais, 
além daqueles que já foram relatados como um grande problema de saúde”, disse ele. 
“Obviamente, a falta de abrigo e instalações de água e saneamento podem levar a surtos 
de diarreia e outras doenças transmissíveis”. 

O funcionário da OMS observou que uma avaliação inicial feita por autoridades 
indonésias indica que um hospital sofreu danos, enquanto outros centros de saúde 
estão sendo avaliados. 

Em coordenação com o centro de crise do Ministério da Saúde, a agência da ONU 
também está se preparando para oferecer equipes médicas registradas, acrescentou 
Jasarevic. 

Resposta do governo da Indonésia 

A coordenadora-residente da ONU na Indonésia, Anita Nirody, disse em comunicado 
que a resposta ao terremoto e tsunami estava sendo coordenada pelo governo e pelo 
conselho nacional de gestão de desastres e pela agência regional de gestão de desastres 
(BPBD), sob a liderança geral do ministro-coordenador para Assuntos Políticos e de 
Segurança. 

Ela acrescentou que o governo “tem experiência e capacidade significativas para gerir 
desastres naturais, mas dada a escala e a complexidade desta emergência combinada 
com a resposta às recentes séries de terremotos em Lombok e às necessidades residuais 
no local, agências da ONU e ONGs estão trabalhando estreitamente com ministérios 
para fornecer todo o apoio técnico necessário”. 



“Com tantas pessoas tendo perdido todos os bens e com muitos serviços básicos sem 
funcionar, há também uma necessidade urgente e imediata de alimentos, água potável, 
abrigo, assistência médica e apoio psicossocial”, disse Nirody. 

FONTE:https://news.un.org/en/story/2018/10/1022042 

 

 

Preenchendo a lacuna entre ciência climática e 
agricultores na Colômbia 

A agricultura é altamente sensível às variações climáticas e climáticas. Os agricultores 
enfrentam incertezas nos padrões climáticos a curto prazo e clima a longo prazo. O 
Programa de Pesquisa CGIAR sobre  Mudanças Climáticas , Agricultura e  Segurança 
Alimentar  (CCAFS) promoveu um sistema de Comitês Agro-Climáticos Técnicos Locais 
(LTACs) 4  em duas regiões colombianas para explorar meios de criar diálogo entre 
pesquisadores e agricultores que proporcionaria aos agricultores opções diante de 
variações de curto e longo prazo no clima. O artigo usa uma abordagem de estudo de 
caso para descrever como os LTACs originais foram estabelecidos, os benefícios obtidos 
com o sistema LTAC e a expansão do sistema para áreas fora da Colômbia. 

A premissa básica por trás da abordagem LTAC é: Se os agricultores e a comunidade 
rural local em geral puderem acessar e entender as previsões meteorológicas e 
climáticas e as respostas de suas opções de produção , processamento e 
comercialização de  culturas sob condições locais, eles poderão tomar melhores 
decisões sobre como para gerenciar suas fazendas e empresas. 

Existem seis componentes básicos que são necessários para implementar a abordagem 
LTAC para colmatar o fosso entre a ciência climática e os agricultores: (i) 
Estabelecimento do LTAC com o alinhamento de partes locais interessadas em gerir a 
variação do clima e definição dos seus papéis; (ii) clima local e previsão climática 
mensal; (iii) modelagem de culturas e compreensão das  variações climáticas  na 
produção, processamento e comercialização das culturas e o impacto que isso terá 
sobre a gestão; (iv) diálogo entre cientistas, especialistas e agricultores; (v) 
disseminação e socialização do diálogo; e (vi) capacitação local, que abrange todos os 
outros cinco componentes. 

As reuniões mensais regulares dos LTACs são o ponto focal do processo geral, reunindo 
informações de várias fontes, organizando as idéias e pensamentos e, em seguida, 
disseminando as informações. Uma característica dos comitês era sua diversidade. Os 
comitês exigiram insumos específicos, particularmente sobre o clima e a resposta da 
cultura antes de cada reunião. Organizações de pesquisa forneceram previsões do clima 
e dados de resposta da safra. As previsões se mostraram mais próximas da realidade do 



que os meios de longo prazo e os modelos de culturas que foram usados para prever a 
resposta das culturas a mudanças na gestão e variação climática eram relativamente 
simples e sem sofisticação. Os comitês ganharam confiança nesses prognósticos, que 
então formaram a base para o diálogo sobre a melhor forma de administrar a variação 
climática. Os participantes do lado da produção apreciaram a oportunidade de 
apresentar seus próprios pontos de vista e a mudança de recomendações de cima para 
baixo, vindas dos pesquisadores e agentes de extensão, para um menu de opções que 
eles discutiram. Ao mesmo tempo, ficou evidente nos primeiros encontros que muitos 
dos participantes ficaram mal preparados para compreender conceitos relacionados à 
gestão da variação climática, destacando assim a necessidade de capacitação dentro dos 
próprios LTACs. 

Os LTACs promulgaram ativamente suas descobertas através de boletins, redes sociais, 
serviços de extensão, organizações de agricultores, rádio, TV e imprensa. No  ano seco 
do  El Niño de 2015, muitos agricultores usaram as informações geradas pelos LTACs 
para melhor administrar suas lavouras, aumentando os rendimentos e reduzindo as 
perdas. 

Mais LTACs estão sendo estabelecidos na Colômbia, Honduras, Guatemala e 
Nicarágua. Esses países entenderam o valor de criar mecanismos através dos quais 
pesquisadores e agricultores possam trocar ideias, com os agricultores escolhendo 
opções para melhorar sua gestão com base em melhores previsões climáticas e 
climáticas e uma compreensão de como o clima e o clima afetam suas lavouras. 

FONTE:https://ac.els-cdn.com/S2212096316300298/1-s2.0-S2212096316300298-

main.pdf?_tid=ab181f4c-6e3c-42bf-83b2-

fa537c4d9f5c&acdnat=1538474640_58c50df1c182b93ed4330817f7d1d41f 

 

Smartphones impulsionam agricultores latino-
americanos na luta contra as mudanças climáticas 

Por Thin Lei Win 

ROMA - Armados com smartphones, milhares de pequenos agricultores em toda a 
América Latina devem se beneficiar de um impulso tecnológico que os ajudará a lidar 
melhor com os efeitos das mudanças climáticas. 

Um acordo de três anos fará com que os agricultores recebam informações vitais, como 
previsões do tempo e alertas antecipados, por meio de smartphones, além de 
treinamento e equipamentos on-line para ajudar a melhorar o uso da água. 



"Atualmente, há 70 países no mundo que não têm acesso a informações sobre o clima", 
disse José Graziano da Silva, diretor-geral da Organização das Nações Unidas para 
Agricultura e Alimentação (FAO). 

Ele falava depois de assinar o acordo na segunda-feira com a espanhola Telefónica SA, 
uma das maiores empresas de telecomunicações do mundo. 

"Eles não sabem se vai chover além de olhar pela janela", disse ele, acrescentando que 
o acordo ajudaria a reduzir a divisão entre áreas rurais e urbanas no acesso a 
informações e novas tecnologias. 

"Acreditamos que há uma necessidade urgente de usar os dados e informações 
disponíveis globalmente e traduzi-los em informações úteis e acessíveis localmente, 
úteis para os produtores de pequena escala", disse ele. 

Um projeto piloto ajudará os agricultores de El Salvador e da Colômbia a maximizar seus 
recursos hídricos. É semelhante a um projeto existente da Telefônica no Chile, que 
enfrentou uma seca de vários anos. 

O projeto no Chile cobre 17.000 hectares e dez safras em quatro regiões e utiliza 
equipamentos especializados cujos sensores medem a umidade e a atividade solar, 
entre outros, e enviam dados por meio de uma rede sem fio de baixo custo. 

A FAO disse que o projeto será replicado em áreas do "Corredor Seco" da América 
Central, que passa pela Guatemala, El Salvador, Honduras e Nicarágua. 

Com cerca de 10,5 milhões de habitantes, especialistas dizem que é vulnerável a 
condições climáticas extremas, exacerbadas pelas mudanças climáticas. 

Uma vez que os dados são processados, os agricultores recebem recomendações 
específicas de suas safras em seus smartphones, levando a uma redução de 20% no uso 
da água, disse Vicente Muñoz, diretor-geral da Internet das coisas (IoT). 

"Portanto, temos a experiência, o conhecimento e a distribuição dessa colaboração com 
a FAO", disse Muñoz à Thomson Reuters Foundation. 

IoT refere-se a dispositivos como telefones celulares, computadores, carros e 
refrigeradores conectados à Internet. 

Muitos dos 460-500 milhões de pequenos agricultores do mundo têm recursos limitados 
em termos de trabalho, educação, treinamento e finanças, dizem os especialistas. Em 
áreas como a Ásia e a África subsaariana, elas produzem até 80% dos alimentos 
consumidos. 

FONTE:http://news.trust.org/item/20180212185156-6dpih/ 

 



     

Unicamp desenvolve primeiro software brasileiro para 
simular cenários de explosão 
TEXTO : MANUEL ALVES FILHO 
ATUALIDADES 

Ferramenta é resultado de esforço conjunto de pesquisadores das faculdades de 
Engenharia Química e Engenharia Mecânica 

Pesquisadores das faculdades de Engenharia Química (FEQ) e de Engenharia Mecânica 
(FEM) da Unicamp desenvolveram conjuntamente o primeiro software brasileiro – 
segundo no mundo - capaz de simular cenários de explosão. A ferramenta, cujo pedido 
de proteção intelectual já está em andamento, pode ser utilizada para o cumprimento 
de diferentes objetivos, entre eles o de prevenir e de investigar episódios envolvendo 
explosões. Dois dados curiosos sobre a tecnologia é que ela foi concebida aproveitando 
a ideia inovadora da colisão de objetos em videogames e com a participação de 
estudantes de ensino médio, além dos de graduação e pós-graduação. 

A história relacionada ao desenvolvimento do programa, que está inserido na área 
denominada Computational Fluid Dynamics (CFD), pode ser considerada, em boa 
medida, a história da própria ciência brasileira. Isso porque o trabalho envolveu 
criatividade, cooperação, superação de adversidades e, por suposto, pouco dinheiro. 
“Na realidade, afora as bolsas de estudos, nós não contamos com um centavo sequer 
de recursos das agências de fomento. Fizemos tudo com a estrutura disponível e, claro, 
com bons cérebros”, relata o professor Sávio Vianna, da FEQ, coordenador do trabalho. 

A ideia inicial do desenvolvimento do software partiu da aluna de doutorado de Vianna, 
Tatiele Ferreira. Ela escreveu o código tendo por base o escoamento e a geração da 
turbulência provocada por explosão causada por vazamento de gás inflamável. Ocorre 
que era preciso o desenvolvimento de um segundo código que parametrizasse a 
geometria da área a ser analisada. Vianna procurou, então, o amigo Rogério Gonçalves 
dos Santos, docente da FEM, que indicou o seu aluno de mestrado, Victor Damatto 
Moreira, para integrar o esforço. 

Foi de Damatto a ideia de utilizar o algoritmo responsável por promover a colisão dos 
carrinhos nos videogames para parametrizar a geometria. Dito de maneira simplificada, 
por meio do princípio do choque e do não choque, o código captura os detalhes da 
geometria do espaço considerado, ponto a ponto. Para cada parte analisada há a 
resolução de uma equação, que por sua vez alimenta a resolução da equação de outra 
parte. “É isso o que chamamos de malha. O que o algoritmo faz é comparar o ponto da 
geometria com o ponto da malha, para ver se há colisão. Se houver, não vai resolver o 
problema porque se trata de um domínio sólido. Se não houver, eu resolvo a equação 
para o fluido”, detalha Tatiele. 



Para o professor Vianna, o uso do algoritmo de videogame foi “uma ótima sacada” de 
Damatto. “As pesquisas vinham se desenvolvendo de uma forma muito positiva, mas 
infelizmente o Victor faleceu antes de concluirmos o projeto. Como essa parte da 
pesquisa estava sob a responsabilidade dele, ficamos um tanto perdidos inicialmente. 
Eu e a Tatiele tivemos que abrir o código e estudá-lo detalhadamente para entendê-lo. 
Foi uma tarefa muito difícil de ser cumprida, tanto do ponto de vista pessoal quanto 
prático, mas felizmente conseguimos finalizar o trabalho”, conta o docente. 

De acordo com o professor Rogério Santos, pesquisas como esta demandam 
necessariamente abordagens multidisciplinares. “Algumas áreas ou temas de pesquisa 
não podem ser divididos como as engenharias (Civil, Química, Mecânica etc). Nesses 
casos, frequentemente precisamos somar saberes e competências para encontrarmos 
respostas às perguntas que vão surgindo. Penso que este projeto foi o pontapé inicial 
para que o meu grupo e o grupo do professor Sávio desenvolvam novos estudos em 
conjunto”, afirma. 

 
Simulações 

Tatiele esclarece que o programa possibilita simular uma explosão nos mesmos 
parâmetros de um episódio real. A dinâmica do evento foi reproduzida em animações 
criadas pelos estudantes de ensino médio, Luis, Isabella e Sofia, que participam do 
Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica – Ensino Médio (Pibic-EM) 
oferecido pela Unicamp. O recurso demonstra o vazamento de uma nuvem de gás, 
seguida de explosão e consequente onda de choque. A ferramenta também simula a 
intensidade com que a área e os equipamentos próximos são afetados. “Isso é 
importante porque pode orientar, por exemplo, a fase de projeto civil da planta 
industrial. Se a simulação mostra que a onda de choque segue numa determinada 
direção, a informação serve de indicativo para que as rotas de fuga sejam estabelecidas 
na direção contrária”, pondera a pesquisadora. 

O software também pode ser útil, continua Tatiele, para investigar as condições em que 
ocorreu uma explosão. “Além disso, como o programa trata da questão de escoamento 
de fluidos, nós imaginamos que ele também pode ser usado em situações que envolvam 
elementos como água e gases. Uma possibilidade é simular o comportamento da 
ventilação natural a partir do projeto de uma residência. Identificando como o ar circula 
pelos ambientes projetados, é possível determinar em que pontos as janelas devem ser 
instaladas, de forma a otimizar o arejamento”, pontua o professor Vianna. 

O docente faz questão de reforçar a satisfação por ter participado desse projeto, que 
gerou uma importante tecnologia para o Brasil. “Todas as etapas do estudo levam as 
cores verde e amarela. Isso é importante porque revela a nossa capacidade. Até aqui, 
quem quiser ter acesso a esse tipo de ferramenta terá que comprar um produto 
norueguês e ainda pagar US$ 70 mil por ano para renovar a licença de uso. Se o nosso 
software for licenciado, nós brasileiros não precisaremos mais desembolsar tanto 
dinheiro”, explica. 



Tatiele revela que uma empresa-filha da Unicamp, como são chamados os 
empreendimentos nascidos da iniciativa de ex-alunos e ex-professores da Universidade, 
a DPR Engenharia, demonstrou interesse no licenciamento da tecnologia. Se isso 
ocorrer, o programa poderá se transformar em produto comercial. A DPR é 
uma startupque oferece serviços de simulação numérica e computação científica 
visando à redução de custos e otimização de projetos e processos industriais. As 
providências relativas à proteção intelectual e posterior licenciamento do software 
desenvolvido pelos pesquisadores da FEQ e FEM estão sob os cuidados da Agência de 
Inovação Inova Unicamp. 

FONTE:http://www.unicamp.br/unicamp/ju/noticias/2018/09/26/unicamp-desenvolve-primeiro-
software-brasileiro-para-simular-cenarios-de 
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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 

                    


