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Defesa Civil participa de debate do Ministério do Desenvolvimento Regional

Encontro on-line abordou a iniciativa Cidades Resilientes que, pela articulação de vários
atores, fomenta a resiliência local.

A Defesa Civil de Campinas marcou presença em debate do Ministério do Desenvolvimento 
Regional (MDR) nesta quarta-feira, dia 29 de setembro. O encontro on-line foi promovido pela 
Defesa Civil Nacional e abordou a iniciativa Cidades Resilientes que, pela articulação de 
vários atores, fomenta a resiliência local por meio da defesa política e troca de conhecimentos 
e experiências entre as cidades.

O encontro on-line foi conduzido pelo Secretário Nacional de Defesa Civil, Coronel Alexandre 
Lucas. O coordenador regional e diretor da Defesa Civil de Campinas, Sidnei Furtado, falou 
sobre a experiência município, assim como Fernanda Jucá, diretora da Defesa Civil de Natal. 
O bate-papo contou com a participação especial de Nahuel Arenas, chefe Adjunto do 
Escritório Regional para Américas e Caribe do Escritório das Nações Unidas para Redução 
de Riscos de Desastres (UNDRR) e de Adriana Campelo, coordenadora regional da Iniciativa 
Construindo Cidades Resilientes (Making Cities Resilient) - MCR2030. 

Segundo o Coronel Alexandre Lucas, por meio desses encontros promovidos pelo Ministério 
os gestores e profissionais de Defesa Civil no País podem acompanhar assuntos importantes 
na redução de riscos e desastres “para que possam melhorar e aperfeiçoar cada vez mais o 
trabalho”. Instado a falar sobre as ações de Campinas, Sidnei Furtado disse que o objetivo do 
município é sempre integrar a MCR2030 num formato sistêmico. “Se os vários atores e 



secretarias não compreenderem as ações não se caminha bem”. Ele destacou ainda a 
importância de ter um mapeamento muito claro dos motivos de se trabalhar a resiliência, a 
prevenção e redução de riscos. 

A importância desse trabalho integrado também foi ressaltado por Nahuel Arenas. “Os 
desafios são muito grandes e as respostas devem ser construídas em conjunto”, disse. Para 
ele, muitas das questões relacionadas ao desenvolvimento são, de fato, resolvidas em nível 
local. “Uma ocorrência local como o vírus da covid pode ter um impacto em cascata e afetar o 
mundo inteiro, assim como situações globais como a mudança do clima ou o conflito da 
Ucrânia podem ter impactos locais muito concretos”.

FONTE:https://portal.campinas.sp.gov.br/noticia/46032 

Empresa de saneamento representou Campinas no Fórum de Cidades Resilientes, realizado 
em Icheon, na República da Coreia.

Campinas esteve representada pela Sanasa nesta semana no Fórum de Cidades Resilientes 
da Organização das Nações Unidas (ONU), realizado em Icheon, na República da Coreia. 
Durante palestra aos integrantes do UNDRR (sigla em inglês do Escritório das Nações Unidas 
para Redução do Risco de Desastres), o presidente da empresa de saneamento, Manuelito 
Magalhães Júnior, apresentou o Plano de Segurança Hídrica do município.

Visando garantir e expansão econômica e o abastecimento da população no enfrentamento de 
uma crise hídrica, o Plano de Segurança Hídrica foi anunciado no fim do ano passado. Reúne 
uma série de medidas para reduzir a dependência do Rio Atibaia, buscando mananciais 
alternativos e interligando as bacias, além de reduzir as perdas operacionais e gerar mais 
eficiência.

Entre as medidas, estão a construção de 25 novos reservatórios e a substituição de 423 
quilômetros de redes, reduzindo assim o índice de perdas na distribuição. 

FONTE:https://portal.campinas.sp.gov.br/noticia/46040 

Sanasa marca presença em fórum realizado na República da Coreia



Comitiva de Campinas conheceu Sejong, cidade da República da Coreia inspirada em Brasília. 
Evento final relatou experiências.

Terminou nesta sexta-feira, 30 de setembro, a viagem de estudos realizada por uma comitiva 
de Campinas à República da Coreia. Encontro científico apresentou os resultados da visita aos 
polos tecnológicos coreanos e da troca de experiências iniciada na última segunda-feira, dia 
26. No penúltimo dia da missão, 29, os convidados estiveram na cidade administrativa de 
Sejong. A Prefeitura de Campinas homenageou com presentes oficiais os anfitriões que 
ciceronearam o grupo.
  
“Conhecer a experiência urbanística da Coreia e a imersão nessa cultura tão rica representou 
o aprendizado de uma vida. Tantos casos bem-sucedidos, tantas boas experiências de ótimas 
relações entre espaços públicos e privados, tantas possibilidades colocadas em prática, nos 
mostram que o caminho é realmente esse”, avaliou a secretária de Planejamento e 
Urbanismo de Campinas, Carolina Baracat Lazinho, no encerramento da visita. Ao lado dos 
secretários municipais de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia e Inovação, Adriana Flosi, 
e de Finanças, Aurílio Caiado, Baracat representou o poder municipal na missão oficial.

O principal aspecto da viagem foi buscar conhecimento sobre a implantação de cidades 
inteligentes e polos tecnológicos baseados no desenvolvimento sustentável. A missão, 
também com representantes da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) e da 
PUC-Campinas, foi custeada pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e 
organizada pelo Instituto de Pesquisa Coreano para Assentamentos Humanos (KRIHS/Korea 
Research Institute for Human Settlements).

Pesquisadores do KRIHS são responsáveis pelo desenvolvimento do projeto urbano 
(masterplan) para a instalação do HUB Internacional para o Desenvolvimento Sustentável 
(HIDS) de Campinas, financiado pelo BID. O HIDS, que tem o estudo coordenado pela 
Unicamp, compreende uma área de 11 milhões de metros quadrados, inseridos no Polo de 
Inovação e Desenvolvimento Sustentável (PIDS) de Campinas. O desenvolvimento do Polo, 
uma região de 17 milhões de metros quadrados, no Distrito de Barão Geraldo, está sendo 
realizado pela Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo (Seplurb) e prevê um 
zoneamento específico.

Outro aspecto da visita foi apresentar o potencial de Campinas para investidores coreanos. Na 
noite da última quarta-feira, a nova Lei de Incentivos Fiscais foi destaque da agenda da 
comitiva. Os secretários  Aurílio Caiado e Adriana Flosi participaram de um encontro com 
empresários na embaixada do Brasil na Coreia, em Seul. Eles apresentaram os atrativos, 
como a legislação atual que oferece uma série de incentivos para investimentos ou expansão 
de negócios. “Nosso objetivo é atrair grandes empresas para Campinas. Foi uma grande 
oportunidade e tenho certeza que resultará em bons frutos”, avaliou Caiado.

Para a secretária de Desenvolvimento Econômico, Adriana Flosi, a apresentação a 
empreendedores asiáticos foi uma oportunidade de mostrar o potencial da cidade. “Campinas 
tem localização estratégica, mão de obra qualificada, polo industrial diversificado e três 
parques científicos e tecnológicos. Sem dúvidas, hoje é uma das melhores cidades para 
investir. É, hoje, um epicentro de ciência, tecnologia e inovação.”

Missão termina com visita à capital administrativa da Coreia e simpósio



Inspiração brasileira

A última visita a uma cidade planejada da Coreia foi realizada ontem, dia 29. A comitiva esteve 
em Sejong acompanhada por pesquisadores e conheceu sede do Instituto Coreano (KRIHS), 
que fica na cidade administrativa.
 
Concebida sob a inspiração de Brasília, Sejong foi a terceira cidade visitada pela equipe e 
concentra os prédios públicos da administração federal. Fica na região central da República 
da Coreia, como a capital brasileira, e foi concebida para receber agências do governo e 
organizações de pesquisa. Cerca de 20 mil funcionários de 43 empresas governamentais e 20 
centros de pesquisa foram realocados de Seul para Sejong.
  
Com desenho horizontal e prédios de baixa estatura, a cidade administrativa tem escritórios 
verdes (eco-friendly) com sistemas de iluminação e ventilação sustentáveis. São 3,6 km de 
pontes e jardins nos tetos de edifícios conectando 15 construções. “Depois de 60 anos, ver que 
Brasília vem sendo referência na questão do projeto urbanístico de concentrar os prédios 
administrativos é muito inspirador”, disse a secretária Carolina Baracat Lazinho. 
  
Para a secretária de Planejamento de Campinas, com a parceria com as universidades, com o 
BID e a interface com o Instituto Coreano de Pesquisa, “o trabalho se tornou ainda mais rico”. 
“Nossa vinda também nos fez conhecer a forma de implementação dos projetos coreanos e, 
certamente, como lição de casa, nos fará pensar ainda mais sobre essa questão junto a 
equipe”, frisou.
  
“A sensibilidade do KRIHS ao projetar o masterplan para a área do HIDS, traz propostas que 
coadunam com a da Prefeitura para o Polo de Inovação e Desenvolvimento Sustentável, e 
também apresentam um passo à frente. Foi enriquecedor”, avaliou Baracat. “A nossa equipe 
já vinha estudando muito sobre a região e sobre smartcities, desde o início do trabalho de 
elaboração do plano para a PIDS. O conceito de Desenvolvimento Orientado pelo Transporte 
(DOT), usos mistos e a busca de uma cidade para as pessoas, sempre foi a forma que 
imaginamos para que a região se desenvolvesse como um ambiente criativo e inovador. E 
vimos que essa diretriz se confirma em resultados positivos na experiência coreana.”
  
Na quarta-feira, 28, houve visita ao parque tecnológico de Pangyo Techno Valley, chamado de 
Vale do Silício da Coreia, onde estão instaladas empresas de pesquisa e desenvolvimento em 
várias áreas, como informação e biotecnologia. Na terça, 27, a comitiva esteve na cidade 
internacional Songdo, onde foi visitou o Ifez Smart City, Centro de Monitoramento da Cidade 
Inteligente de Songdo.

FONTE:https://portal.campinas.sp.gov.br/noticia/46042 



Bloco E-2 do Instituto de Biologia da UNICAMP (26/09/2022)

Elen Fagundes-PMC, Profa Clarice Weis Arns – IB, Sidnei Furtado – DC e Yuri Fernandes -LFDA

Inauguração do “Laboratório de Virologia e Biotecnologia Aplicada NB-2 e NB -3”

Defesa Civil de Campinas é capacitada no Dia Mundial da Raiva 2022

A capacitação aconteceu na Unidade de Vigilância de Zoonoses no dia 28 de setembro das 
09h00 as 11h30



O Dia Mundial da Raiva

É comemorado todos os anos em 28 de setembro – aniversário da morte de Louis Pasteur – 
desde 2007. O Dia Mundial da Raiva visa conscientizar sobre a raiva , tendo por objetivo a 
eliminação global da mesma. O treinamento foi ministrado por técnicos da Unidade de 
Vigilância de Zoonoses de Campinas (UVZ).

Anualmente, o mundo perde 12 bilhões de dias de trabalho por casos de depressão e 
ansiedade. Isso custa à economia global quase US$ 1 trilhão. Nesta quarta-feira, a 
Organização Mundial da Saúde, OMS, e a Organização Internacional do Trabalho, OIT, 
publicaram novas diretrizes sobre saúde mental laboral para ajudar a quem precisa.

As recomendações incluem ações para enfrentar riscos, como longas jornadas, 
comportamentos negativos e outros fatores que criam angústia. Pela primeira vez, a 
agência de saúde recomenda treinamento de gerentes para prevenir ambientes 
estressantes e responder a profissionais em sofrimento.

Saúde mental e trabalho

Dados da OMS sobre saúde mental, de junho, mostraram que de 1 bilhão de pessoas vivendo 
com um transtorno mental em 2019, 15% eram adultos em idade produtiva.

Segundo a agência de saúde, o trabalho amplifica questões sociais mais amplas que afetam 
negativamente a saúde mental, incluindo discriminação e desigualdade. O bullying e a 
violência psicológica são uma das principais queixas de assédio no local de trabalho que têm 
um impacto negativo na saúde mental.

Mesmo assim, discutir ou divulgar a saúde mental continua sendo um tabu nos ambientes de 
trabalho em todo o mundo.

A OMS recomenda maneiras de acomodar as necessidades de funcionários sofrendo com a 
saúde mental, apoiá-los no retorno ao trabalho e fornecer intervenções, aos casos graves de 
saúde mental, que facilitem a entrada no emprego remunerado.

O diretor-geral da OMS, Tedros Ghebreyesus, acredita que as recomendações podem ajudar a 
prevenir culturas de trabalho negativas levando suporte e proteção aos trabalhadores.

Estratégias para reverter o cenário

Outro resumo publicado pela OMS e OIT explica as diretrizes em termos de estratégias 
práticas para governos, empregadores e trabalhadores e suas organizações, nos setores 
público e privado.

O objetivo é promover prevenção de riscos à saúde mental, proteger e promover a saúde 
mental no trabalho e apoiar as pessoas com problemas de saúde mental, para que possam 
participar e prosperar no mundo do trabalho.

Agências da ONU se juntam para fortalecer diretrizes de saúde 
mental no trabalho



Para o diretor-geral da OIT, Guy Ryder, é necessário investir para construir uma cultura de 
prevenção em torno da saúde mental no emprego, remodelar o ambiente de trabalho para 
acabar com o estigma e a exclusão social e garantir que os funcionários com problemas de 
saúde mental se sintam protegidos e apoiados.

Apenas 35% dos países relataram ações em saúde mental no trabalho

A OIT possui documentos que fornecem estruturas legais para proteger a saúde e a segurança 
dos trabalhadores. No entanto, o Atlas de Saúde Mental da OMS constatou que apenas 35% 
dos países relataram ter programas nacionais de promoção e prevenção da saúde mental 
relacionada ao trabalho.

Outro dado destacado pelas agências é que o Covid-19 desencadeou um aumento de 25% na 
ansiedade e depressão geral em todo o mundo, expondo o despreparo dos governos para o 
impacto da pandemia na saúde mental e revelando uma escassez global crônica de recursos 
de saúde mental.

Em 2020, os governos em todo o mundo gastaram uma média de apenas 2% dos orçamentos 
de saúde em saúde mental, com países de renda média-baixa investindo menos de 1%.

FONTE:https://news.un.org/pt/story/2022/09/1802511?utm_source=ONU+News+-+Newsletter&utm_campaign=71efa70455-EMAIL_CA
MPAIGN_2022_09_29_12_13&utm_medium=email&utm_term=0_98793f891c-71efa70455-105027597

Este artigo apresenta a arquitetura e os recursos do software RiskScape. RiskScape é um 
software de código aberto com um mecanismo de modelagem flexível para análise de risco de 
vários riscos. O mecanismo RiskScape implementa fluxos de trabalho de quantificação de 
risco definidos pelo modelador como 'pipelines de modelo'. As etapas e funções do pipeline do 
modelo analisam dados de perigo, exposição e vulnerabilidade em diferentes domínios 
espaço-temporais usando operações de geoprocessamento e amostragem espacial. O 
mecanismo RiskScape oferece suporte à quantificação de risco determinístico e 
probabilístico, com vários modos baseados em probabilidade descritos neste documento. O 
RiskScape avança o software de modelagem para análise de risco de vários riscos por meio 
de vários recursos de implementação.

O mecanismo RiskScape opera pipelines de modelo independentemente das classificações ou 
padrões de dados de entrada de modelo prescritos pelo sistema. Vários tipos de perigos, 
intensidades métricas e informações de ocorrências temporais são processadas e 
amostradas de forma geométrica para criar dados de cobertura de eventos de vários perigos 
simultâneos ou sequenciados em locais de exposição de objetos. A escalada de impactos de 
eventos de vários perigos é então determinada para exposições de objetos usando instruções 
condicionais ou aninhadas com script que aplicam funções de vulnerabilidade em uma 
sequência lógica de perigo temporal e ocorrência de impacto. Esses recursos de modelo, 
suportados por arquivos e operações de dados geoespaciais padrão de consórcio geoespacial 
aberto, agilizam o RiskScape para modelar riscos multi-perigos em qualquer localização 
geográfica ou escala.

FONTE: https://link.springer.com/article/10.1007/s11069-022-05593-4

RiskScape: um mecanismo flexível de modelagem de risco de vários riscos



Recomendações para aumentar o alcance e a eficácia da educação 
sobre o risco de calor e mensagens de alerta

Um número crescente de governos nacionais, estaduais e locais está desenvolvendo sistemas 
de alerta de saúde de calor e preparação para emergências planos para apoiar o público na 
proteção contra o calor extremo. No entanto, permanece a preocupação sobre o alcance e a 
eficácia dessas intervenções no apoio à ação de proteção especificamente entre os indivíduos 
e comunidades em maior risco. Conduzimos quatro grupos focais durante a primavera e o 
verão de 2021 com 43 indivíduos que representam, servem e/ou fazem parte de comunidades 
vulneráveis ao calor no condado de San Diego, Califórnia, para obter recomendações para 
aumentar o alcance e a eficácia da educação e alerta sobre o risco de calor Mensagens. As 
principais recomendações incluem: (1) diversificação de canais de comunicação, (2) 
especificação de conteúdo e (3) desenvolvimento de campanhas formalmente coordenadas. 
Com base no conhecimento e experiência local, essas recomendações se alinham ao suporte 
baseado em evidências para uma comunicação bem-sucedida de risco de perigo, bem como 
a crescente valorização de modelos dialógicos de comunicação. Ao fazê-lo, destacam a 
necessidade de as comunidades vulneráveis ao calor se envolverem no planeamento e 
implementação de intervenções destinadas especificamente a apoiá-las na tomada de 
medidas de proteção. Aqui, fornecemos uma descrição detalhada dessas recomendações 
para que possam ser implementadas e avaliadas em trabalhos futuros e possa ser explorada 
em outras regiões caracterizadas por calor extremo.

FONTE:https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2212420922005076?via%3Dihub 

O documento e o guia de referência rápida e as listas de verificação associadas fornecem 
uma introdução de nível executivo aos conceitos e princípios de gerenciamento de 
emergências para funcionários superiores locais e identifica as funções e responsabilidades 
dos funcionários superiores locais para o gerenciamento de emergências antes, durante e 
após os desastres. Clique abaixo para ver o guia e seus recursos de suporte e saiba mais 
sobre os próximos webinars, fornecendo uma visão geral de todas as informações.

FONTE:https://www.fema.gov/sites/default/files/documents/fema_local-elected-officials-guide_2022.pdf

Considerações econômicas muitas vezes influenciam a seleção, uso e até mesmo o sucesso 
dos sistemas de biovigilância. As organizações, ao adquirir ou planejar sistemas de 
biovigilância, levam em consideração os consideráveis recursos financeiros necessários 
para desenvolver, usar e manter tais sistemas, bem como a viabilidade e os custos de 
recrutamento e retenção de pessoal capacitado. As organizações consideram os efeitos dos 
alarmes falsos, que resultam na mobilização desnecessária de vários recursos. Alarmes 
falsos podem ser caros e, em casos extremos, podem levar a um efeito 
menino-que-chorou-lobo, no qual os usuários de um sistema começam a ignorá-lo parcial ou 
completamente. Sem uma compreensão adequada das compensações entre ação e inação 

FEMA lança guia de funcionários eleitos e nomeados locais

Estudos Econômicos em Biovigilância



discutidas nos dois capítulos anteriores.

Estudos econômicos podem contribuir para a seleção racional, uso otimizado e sucesso dos 
sistemas de biovigilância. Um estudo econômico é uma análise científica formal de diferentes 
escolhas que indivíduos, organizações ou sociedades precisam fazer quando os recursos são 
escassos. Os estudos econômicos podem auxiliar uma organização em todas as fases da 
operação do sistema de biovigilância: desde a aquisição até a definição dos limites de alarme, 
até a tomada de decisão em novas situações. Em particular, os estudos econômicos de tais 
decisões tornam explícitas as escolhas disponíveis em cada situação e os potenciais custos e 
recompensas de cada escolha. Os estudos econômicos podem fornecer orientação às 
organizações sobre quanto e onde investir em biovigilância e que nível e tipo de biovigilância 
desenvolver e manter.

Embora o campo da economia esteja maduro com muitas técnicas bem estabelecidas para a 
realização de estudos econômicos, os pesquisadores raramente aplicam essas técnicas a 
problemas de biovigilância.

A biovigilância ainda está em sua infância e é um território relativamente desconhecido. 
Esperamos que este subcampo cresça. Por esse motivo, este capítulo revisará os pontos 
fortes e as limitações das técnicas econômicas existentes e fornecerá exemplos dessas 
técnicas aplicadas à análise de problemas de decisão em biovigilância e, em particular, à 
modelagem das consequências de surtos e bioterrorismo. Também discutirá os desafios 
enfrentados na aplicação da economia em biovigilância, bem como possíveis direções futuras.

FONTE:https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780123693785500338

FONTE:https://www.sciencedirect.com/book/9780123693785/handbook-of-biosurveillance

Dados confiáveis e completos mantidos em bancos de dados de desastres são essenciais para 
informar políticas eficazes de preparação e mitigação de desastres. No entanto, os bancos de 
dados de desastres são altamente propensos à falta. Neste artigo, realizamos um diagnóstico 
de dados perdidos do banco de dados global de desastres amplamente citado, o Emergency 
Events Database (EM-DAT) para identificar a extensão e os potenciais determinantes de dados 
perdidos no EM-DAT. Além disso, por meio de uma revisão da literatura empírica proeminente, 
contextualizamos como os dados ausentes no EM-DAT foram tratados anteriormente. Uma 
grande proporção de dados faltantes foi identificada para desastres atribuídos a desastres 
naturais ocorridos entre 1990 e 2020, particularmente sobre as perdas econômicas. No ano 
em que ocorreu o desastre, a classificação de renda do país afetado e o tipo de desastre foram 
todos preditores significativos de falta de variáveis-chave de perdas humanas e econômicas. 
Assim, é improvável que os dados estejam ausentes completamente ao acaso. Métodos 
estatísticos avançados para lidar com dados ausentes são, portanto, garantidos ao analisar 
dados de desastres para minimizar o risco de influenciar inferências estatísticas e garantir 
que os dados globais de desastres possam ser confiáveis.

FONTE:https://www.nature.com/articles/s41597-022-01667-x 

Impactos humanos e econômicos de desastres naturais: 
podemos confiar nos dados globais?



Considerações climáticas e ambientais para combatentes

O CICV explorou como as mudanças climáticas podem ser relevantes para os combatentes por 
meio de suas  Diretrizes atualizadas sobre a proteção do meio ambiente natural em conflitos 
armados , descrevendo as obrigações no direito internacional humanitário, enquanto a 
Comissão de Direito Internacional (ILC) também adotou recentemente o  Projeto de Princípios 
sobre Proteção do Meio Ambiente em Relação aos Conflitos Armados .

Não só o ambiente natural é considerado composto de bens civis que não devem ser atacados, 
dizem as diretrizes do CICV, mas também há regras específicas, como prestar a devida 
atenção a ele durante as operações militares.

Danos ao meio ambiente e à infraestrutura como resultado das hostilidades podem exacerbar 
a tensão que já estão enfrentando devido às mudanças climáticas. Na Líbia, por exemplo, um 
estudo mostrou como o solo em áreas agrícolas havia sido contaminado com metais pesados 
de armas explosivas.

Certos grupos armados não estatais realmente incorporam a proteção ambiental em seus 
códigos de conduta – a Frente de Libertação Nacional de Ogaden, por exemplo.
O Iêmen, um dos países com maior escassez de água no mundo, enfrentou desafios 
significativos devido aos danos à infraestrutura hídrica, agravados pela seca relacionada ao 
clima.

Como apontam as diretrizes do CICV, a compreensão contemporânea do meio ambiente 
precisa ser levada em consideração pelas partes em um conflito, especialmente ao 
considerar se o limite do DIH de “danos generalizados, de longo prazo e graves” decorrente de 
uma ação pode ser conhecido. 

Zonas protegidas

Na medida do possível, as autoridades também precisam garantir que os detidos não sejam 
expostos a riscos relacionados ao clima, como inundações, deslizamentos de terra ou ondas 
de calor; ou se forem inevitáveis, as autoridades prisionais ainda devem tentar cumprir suas 
obrigações em condições adequadas de detenção.

Atores armados estão operando cada vez mais em áreas que sofrem choques climáticos e 
desastres; apoiar civis e pessoas que estão fora de combate para lidar com eles pode conduzir 
tanto à adaptação quanto à aceitação ou legitimidade local.

Os combatentes têm um papel importante a desempenhar para garantir que as pessoas 
afetadas pelas hostilidades e/ou que estão sob seu controle sejam capazes de mitigar e se 
adaptar às realidades climáticas.

Os princípios preliminares da ILC incluem a designação de zonas protegidas para áreas de 
importância ambiental para proteção contra hostilidades, indicando às partes em conflito uma 
área de proteção especial contra ataques, muito parecida com a designação que existe 
atualmente para bens culturais – zonas úmidas, por exemplo, onde as designações pode ter 
um impacto positivo a longo prazo.



As Convenções de Genebra prevêem acordos locais de cessar-fogo durante conflitos armados 
internacionais e não internacionais, e estes podem abranger normas mais amplas que podem 
abranger riscos climáticos, incluindo passagem segura para equipes para reparar 
infraestrutura, por exemplo, ou garantir que civis possam alcançar a segurança.
No caso de inundações, deve haver planos de evacuação dos detidos e da administração 
prisional; com a insegurança alimentar e hídrica, os locais de detenção poderiam integrar a 
produção de alimentos nas prisões. As autoridades prisionais também devem facilitar a 
construção e o reparo de infraestruturas inteligentes para o clima para garantir que os detidos 
tenham acesso a água adequada para consumo e higiene. Como as mudanças climáticas 
ameaçam a segurança e o bem-estar dos indivíduos, as autoridades de detenção 
responsáveis pelos detidos devido ao conflito devem minimizar o risco na medida do possível 
para aqueles sob seu controle.

Como linha de base, as partes em conflito devem cumprir suas obrigações de proteger o meio 
ambiente natural, e os comandantes e os responsáveis pelo planejamento e condução dos 
ataques devem integrar o crescente impacto das mudanças climáticas nas operações 
militares. Os esforços para melhorar a compreensão devem ser traduzidos em ação e 
refletidos na doutrina militar, incluindo regras de engajamento e códigos de conduta.

Regras

Deve haver esforços para mapear áreas de fragilidade ambiental e uma análise de risco para 
entender os riscos climáticos e os potenciais impactos agravantes em infraestruturas que 
podem ser particularmente vulneráveis ou especialmente importantes. Embora a tarefa possa 
parecer assustadora, o apoio pode ser fornecido por especialistas em clima e meio ambiente 
e organizações interessadas em proteger os civis. Os dados de código aberto são outro 
recurso importante para os atores armados, particularmente aqueles que podem não ter a 
capacidade de realizar suas próprias avaliações. À medida que cresce nossa compreensão 
coletiva dos impactos da degradação ambiental e das mudanças climáticas, cresce também a 
expectativa de que os atores armados minimizem os danos.

A mudança climática adiciona pressão adicional às comunidades em situações de conflito 
armado. As partes de um conflito podem ter um impacto direto sobre os civis e aqueles fora 
de combate que enfrentam riscos climáticos. Garantir que as regras sejam respeitadas é um 
ponto de partida eficaz.

Esse conhecimento desafia as organizações humanitárias, normalmente abordando 
necessidades agudas de curto prazo, a entender os impactos de longo prazo das mudanças 
climáticas. As intervenções humanitárias precisam considerar as complexidades em torno da 
interseção de proteção ambiental, mudança climática e conflito; compreender os impactos e 
desafios únicos será essencial.

Essas questões que dizem respeito a todos nós podem atuar como uma ponte entre atores 
armados, civis e humanitários, enquanto buscamos juntos mitigar e nos adaptar às realidades 
incertas das mudanças climáticas.

FONTE:https://www.climatecentre.org/9242/blog-climate-and-environment-considerations-for-combatants/ 



Pesquisa de risco mundial 2021: Um mundo resiliente ?

Prevenção de desastres: três incidentes químicos em duas semanas 
mostram a necessidade urgente de requisitos de segurança federais 

Este relatório é o segundo relatório sobre os resultados da Pesquisa de Risco Mundial de 
2021 e mostra como a insegurança financeira prejudica a resiliência diante dos desastres 
relacionados às mudanças climáticas. Comunidades em todo o mundo estão sentindo o 
impacto dos perigos naturais e causados pelo homem, seja o clima severo e sua ligação com 
as mudanças climáticas, ou o resultado de impactos industriais, sociais ou ambientais. 
Revelando como as pessoas em todo o mundo sentem que a infraestrutura e o governo de seu 
país podem lidar com desastres, o relatório fornece insights globais sobre como indivíduos 
preparados e resilientes acreditam que suas comunidades, países e instituições estão lidando 
com perigos. As descobertas podem ser usadas por governos, agências de desenvolvimento, 
empresas e pesquisadores para ajudá-los a identificar vulnerabilidades e tomar medidas para 
tornar as pessoas mais seguras.

As principais conclusões do relatório incluem:

• Mais de um terço (34%) das pessoas em todo o mundo disseram que só poderiam cobrir 
suas necessidades básicas por menos de um mês se perdessem toda a sua renda.

• Pessoas de países de baixa renda também têm menos confiança em sua capacidade de se 
proteger de um desastre.

• Os resultados do Índice de Resiliência Global da World Risk Poll revelam quais países são 
mais resilientes às mudanças climáticas e outros desastres.

• 125.000 pessoas em 121 países foram entrevistadas como parte do estudo.

FONTE:https://wrp.lrfoundation.org.uk/LRF_2022_report2-resilience_online_version.pdf

Este relatório traça o perfil de três incidentes químicos que ocorreram dentro de duas 
semanas em janeiro deste ano e recomenda medidas de segurança específicas que a Agência 
de Proteção Ambiental (EPA) deve exigir para prevenir futuros desastres químicos. 
Vazamentos de produtos químicos tóxicos, incêndios e explosões são surpreendentemente 
comuns nos EUA. Mais de 140 incidentes nocivos ocorrem todos os anos, em média. 
Nacionalmente, os custos e consequências desses incidentes frequentemente evitáveis são 
dramáticos: em apenas uma década, incidentes em instalações que usam ou armazenam 
produtos químicos perigosos causaram mais de US$ 2 bilhões em danos materiais, bem como 
ferimentos, morte, abrigo no local ou evacuação de meio milhão de pessoas.

A Prevenção de Desastres oferece recomendações acionáveis que a EPA deve incluir em sua 
regra final que pode impedir que incidentes semelhantes aconteçam no futuro, incluindo: 

• Exigir que todas as instalações do RMP considerem, documentem e implementem produtos 
químicos e tecnologias mais seguras; 



• Expansão do Programa de Gestão de Risco para cobrir nitrato de amônio e outros produtos 
químicos perigosos que permanecem excluídos na regra proposta; 

• Exigir que as instalações do PGR não apenas considerem os riscos representados pelos 
perigos naturais, conforme proposto no projeto de regra, mas tomem medidas significativas 
para se preparar para esses riscos, como implementar energia de backup para processos de 
produção e armazenamento de produtos químicos. 

FONTE:https://www.comingcleaninc.org/assets/media/images/Reports/Preventing%20Disaster%20final.pdf

Este resumo se concentra em como as mudanças climáticas atuam como um multiplicador de 
ameaças, agravando os riscos e vulnerabilidades existentes à fome para pessoas já 
desfavorecidas, particularmente mulheres, trabalhadores agrícolas e pequenos agricultores. 
Ele explora os principais eventos climáticos em sete regiões onde as pessoas estão sendo 
mais afetadas: os tufões da Ásia, a seca da África Oriental, os ciclones da África do Sul, a seca 
do Sahel, o corredor seco da América Latina, o aumento do nível do mar no Pacífico e a 
escassez de água no Eufrates e no Tigre. Bacias fluviais. 

Na Assembleia Geral da ONU e antes da COP27, a Oxfam está pedindo aos líderes que 
tomem medidas urgentes para:

• Fornecer ajuda para salvar vidas para enfrentar a crise imediata da fome nesses pontos 
críticos climáticos

• Garantir clima adequado e financiamento antecipado para ajudar as pessoas afetadas a se 
adaptar, preparar e lidar com o próximo desastre

• Compensar os países mais impactados pelo que já perderam na crise climática

• Reduza os impactos climáticos futuros apresentando planos climáticos realistas que 
reduzam as emissões para limitar o aquecimento abaixo de 1,5°C 

FONTE:https://oi-files-d8-prod.s3.eu-west-2.amazonaws.com/s3fs-public/2022-09/ENG%20Climate%20Hunger%20BRIEF_16%20Sept
%2022.pdf

Fome em um mundo em aquecimento: como a crise climática está 
alimentando a fome em um mundo já faminto



Fórum Global para Alimentação e Agricultura: comunicado 2021: Como 
alimentar o mundo em tempos de pandemias e mudanças climáticas?

Este artigo abrange os resultados da assembleia dos ministros da agricultura de 76 nações 
que se reuniram virtualmente em 22 de janeiro de 2021 para a 13ª Conferência de Ministros 
da Agricultura de Berlim por ocasião do Fórum Global para Alimentação e Agricultura 
(GFFA). A fome está aumentando em todo o mundo desde 2014, com quase 690 milhões de 
pessoas sofrendo de fome antes da pandemia de COVID-19, e cerca de 2 bilhões de pessoas 
no mundo não têm acesso regular a alimentos adequados.

Neste contexto, os ministros sublinham a necessidade de reforçar significativamente a 
cooperação e a solidariedade intersetorial e multilateral para minimizar o impacto da atual 
pandemia na segurança alimentar e nutricional, prevenir futuras pandemias e mitigar e 
adaptar-se às alterações climáticas, ao mesmo tempo que aborda outras desafios como a 
perda de biodiversidade com as seguintes ações conjuntas:

1. Resposta à pandemia de COVID-19
2. Prevenir novas pandemias
3. Ação Climática

FONTE:https://www.gffa-berlin.de/wp-content/uploads/2021/01/GFFA_2021_AMC_Final-Communique_en.pdf
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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   
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