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Dia Mundial da Saúde Única: inter-relação entre homens, animais e ambiente

Simulado da Defesa Civil, Saúde e Verde mostra a importância de monitorar animais 
silvestres, que podem transmitir doenças.

Representantes do poder público e representantes da APA Campinas.



A Defesa Civil e a Secretaria Municipal de Saúde, por meio da Unidade de Vigilância de 
Zoonoses (UVZ), realizaram na tarde desta quinta-feira, dia 3 de novembro, um exercício 
simulado envolvendo animais e a utilização da plataforma SISS-Geo (Sistema de Informação 
em Saúde Silvestre) da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz). O evento marcou o Dia Mundial da 
Saúde Única, lembrada na data de hoje, e teve como objetivo trabalhar a integração entre os 
aspectos de saúde humana, saúde animal e meio ambiente. O local escolhido foi a 
subprefeitura de Joaquim Egídio, que recebeu mais de 40 pessoas para o simulado.

Participando da operação, o secretário municipal do Verde, Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Sustentável, Rogério Menezes, destacou que a Saúde Única mostra a 
importância da atenção à saúde ambiental e ao acompanhamento de causadores de doenças 
em populações de animais silvestres. “Essa visão nos permitirá prevenir muitos problemas. 
Hoje temos um contato cada vez maior com animais silvestres nas áreas urbanas, e isso deve 
aumentar ainda mais. Portanto, essa abordagem que engloba seres humanos, animais e o 
ambiente onde todos vivemos é muito importante para o futuro da cidade e o controle de 
doenças”, detalhou.

Rodrigo Pires – Sec Verde, Prof Clarice Arns -IB Unicamp, Sidnei furtado -DC – Rogerio Menezes, Secretário Municipal do Verde



O exercício teve teoria e prática. Segundo a coordenadora da UVZ, Elen Costa, o foco foram 
as emergências em saúde pública, com explicações e práticas que permitiram aos 
participantes olhar para os cenários epidemiológicos e de risco à saúde das pessoas de forma 
integral, a partir do enfoque conjunto da saúde humana, animal e meio ambiente.

A participação da comunidade por meio dos integrantes das áreas de proteção ambiental 
(APAs) Campinas Norte e Sul foi um dos pontos valorizados por Elen. “É muito importante que 
a comunidade local esteja atenta para a detecção precoce e rápida de morte entre animais 
silvestres, comunicando isso rapidamente à UVZ para que seja possível fazer as intervenções 
necessárias e reduzir os riscos”.

O diretor da Defesa Civil, Sidnei Furtado, lembrou ainda que a integração entre os diversos 
setores, no simulado, representa também uma forma de melhorar a capacidade de 
resiliência da cidade de Campinas.

O aplicativo SISS-Geo, elaborado para possibilitar o registro, on-line ou off-line, de 
observações sobre a fauna, foi utilizado durante o simulado. O aplicativo permite o envio de 
informações e fotos sobre os animais, sua localização e características do ambiente.
Também foi empregado no treinamento um conjunto de animais empalhados, cedidos pelo 
Museu de História Natural de Campinas, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo.

FONTE:https://portal.campinas.sp.gov.br/noticia/46446 

Elen Fagundes -UVZ, Rodrigo Pires -Verde , Sidnei Furtado 
– DC, Priscilla Pegoraro - Saúde. Rogerio Menezes – Sec do Verde



Após casos de gripe aviária nas Américas do Sul e Central, MAPA 
fala de reforço em biossegurança

Dias após dois casos confirmados de influenza aviária na Colômbia e um no México terem sido 
confirmados, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) se pronunciou a 
respeito das medidas de biossegurança que vêm sendo reforçadas no Brasil. 

Contextualizando, o Notícias Agrícolas informou na última sexta-feira (28 de outubro) o relato 
divulgado pelo Instituto Agropecuário Colombiano (ICA) que confirmou que no dia 19 de 
outubro foi detectada a presença de dois focos de Influenza Aviária Altamente Patogênica 
(H5N1) no município de Acandí, no departamento de Chocolate. No domingo, dia 30 de 
outubro, a agência internacional de notícias Reuters detalhou outro foco da doença com a 
mesma cepa no México, nas proximidades com a fronteira com o Texas (EUA).

Segundo a nota enviada pelo MAPA, o Departamento de Saúde Animal (DSA) revisou ainda em 
julho deste ano as "orientações para a vigilância e para a notificação de suspeitas de IA e 
publicou um novo plano de vigilância para influenza aviária e doença de Newcastle".

Conforme a explicação do Ministério, as novas diretrizes reforçam que é imprescindível que a 
notificação das doenças deve ser feita de maneira imediata aos órgãos competentes, e que 
também a revisão "amplia a coleta de amostras pelo SVE a partir de aves comerciais e de 
subsistência e inclui a amostragem em propriedades localizadas em municípios alcançados 
por rotas de aves migratórias". (Confira o comunicado completo emitido pelo MAPA abaixo).

NOTA COMPLETA DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO (MAPA)

"O Departamento de Saúde Animal (DSA) tem trabalhado de forma contínua, para o 
fortalecimento da biosseguridade das granjas e na vigilância para influenza aviária (IA). Esse 
trabalho tem como objetivo minimizar o risco de introdução e disseminação da doença no 
país, considerando a situação mundial da IA e a disseminação do vírus, principalmente por 
aves silvestres.
 
O novo plano reforça a importância da notificação imediata aos serviços veterinários estaduais 
(SVE), por qualquer cidadão, de aves domésticas e silvestres com suspeita de influenza 
aviária, indispensável para a detecção rápida da doença. Orientações sobre a caracterização 
de casos suspeitos de IA podem ser encontradas na ficha técnica disponibilizada no site do 
MAPA. A notificação pode ser realizada ao SVE por meio da plataforma e-Sisbravet ou por 
qualquer outro meio (e-mail, telefone, pessoalmente).

O plano também amplia a coleta de amostras pelo SVE a partir de aves comerciais e de 
subsistência e inclui a amostragem em propriedades localizadas em municípios alcançados 
por rotas de aves migratórias. Essas coletas visam, de um lado, demonstrar a ausência de 
circulação do agente viral e apoiar a certificação do Brasil como país livre da influenza aviária 
de alta patogenicidade (IAAP) e, por outro, a adoção de ações de mitigação e contenção da 
doença uma vez detectada.

A Colômbia, em outubro de 2022, notificou a Organização Mundial de Saúde Animal (OMSA) a 
detecção da IAAP - vírus H5N, em propriedades de aves de subsistência, tendo como fontes 
de infecção aves silvestres. As propriedades afetadas naquele País encontram-se próximas à 
divisa com o Panamá, distantes da fronteira com o Brasil.



Considerando essa recente notificação de IAAP em um país da América do Sul e o grande 
número de ocorrências de IAAP reportadas em diversos países, o DSA ratifica a importância 
da notificação imediata de casos suspeitos ao SVE, do cumprimento das ações do novo plano 
de vigilância para a doença e do reforço pelos produtores das medidas de biosseguridade 
das granjas.

O DSA ressalta que a IAAP é uma doença exótica no Brasil e sua prevenção é 
responsabilidade de todos, requerendo esforço conjunto entre os órgãos públicos e o setor 
produtivo, a fim de salvaguardar a saúde pública e a sanidade do plantel avícola nacional e 
mitigar os impactos sócio-econômicos de uma eventual ocorrência da doença."

FONTE:https://www.douradosnews.com.br/agro-e-news/apos-casos-de-gripe-aviaria-nas-americas-do-sul-e-central-mapa-fala/11964
23/ 

A avicultura brasileira se desenvolveu a partir da década de 70, com a entrada no mercado de 
empresas especializadas na produção e processamento da carne de frango. Transformações 
tecnológicas, técnicas de produção intensiva e o desenvolvimento de genética adaptada 
contribuíram para o grande avanço da atividade. O surgimento do sistema de integração 
vertical na Região Sul do país alavancou um extraordinário crescimento na produção de carne, 
transformando o Brasil no terceiro maior produtor e maior exportador mundial. Nesse modelo 
de parceria, mais verticalizado e intensivo, o avicultor integrado passou a contar com o apoio 
da indústria no que se refere ao fornecimento dos principais insumos da atividade, como ração 
e medicamentos, além de assistência técnica e reposição de lotes (pintainhos). A produção é 
repassada à indústria, que garante a remuneração ao avicultor e estabilidade de fornecimento 
de matéria prima de qualidade. A avicultura de postura também evoluiu bastante e 
ultrapassou 50 bilhões de ovos produzidos em 2020. O número de aves de postura alojadas no 
campo vem avançando nos últimos anos, impulsionado pelo aumento no consumo per capita 
interno. As exportações de ovos in natura e subprodutos processados, apesar de ainda 
pouco representativas, totalizaram 11,3 mil toneladas em 2021, com crescimento de 81% 
em relação a 2020. A condição sanitária da avicultura nacional é bastante favorável por ser 
livre da Influenza Aviária (IA) e da Doença de Newcastle (DNC), doenças de grande 
importância econômica e amplamente distribuídas no mundo. A manutenção desta condição 
no Brasil proporciona maior segurança alimentar para a população brasileira e vantagem 
competitiva para o acesso a mercados internacionais. O crescente trânsito internacional de 
pessoas, o comércio internacional de animais e produtos, a intensificação da produção e a 
diversidade de aves silvestres presentes em distintas rotas migratórias contribuem para o 
aumento dos riscos de introdução e disseminação dessas doenças, cujos custos sociais, 
econômicos e ambientais podem ser extremamente altos. Assim, as medidas de prevenção e 
a vigilância se tornam cada vez mais importantes. Diante destes crescentes riscos, é 
necessário fornecer evidências cada vez mais robustas para certificar a sanidade dos animais 
e produtos comercializados e a assegurar a capacidade de abastecer a demanda nacional. 
Tais evidências são fundamentadas nas diretrizes da Organização Mundial de Saúde Animal 
(OMSA) para a segurança sanitária do comércio internacional. A IA tem um importante 
potencial zoonótico e pandêmico, caso ocorra o spill over da infecção das aves para a 
população humana e a sustentação da transmissão entre humanos, o que justifica os 
esforços de vigilância para a detecção precoce, que beneficia não apenas o componente 
animal como também a saúde pública. Dessa forma, adicionalmente aos procedimentos de 
biosseguridade, a vigilância representa um dos principais componentes dos sistemas de 

Plano de vigilância de Influenza Aviária e Doença de Newcastle



saúde animal e permite a detecção precoce de doenças animais emergentes e 
reemergentes, viabilizando o controle e a erradicação eficiente, e a certificação da condição 
de livre de doenças, ampliando o acesso dos sistemas produtivos ao comércio nacional e 
internacional. Este Plano de vigilância de IA e DNC visa aperfeiçoar o sistema de vigilância do 
país, incorporando os recentes conceitos internacionais sobre o tema, por meio da vigilância 
baseada em risco, de forma a melhorar sua eficácia e eficiência, e contribuindo para a 
proteção da saúde pública e animal. O Plano de vigilância de IA e DNC foi desenvolvido sob a 
coordenação do Departamento de Saúde Animal (DSA), subordinado à Secretaria de Defesa 
Agropecuária (SDA) do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), com a 
colaboração do Centro Panamericano de Febre Aftosa, e em consulta às Superintendências 
Federais de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (SFA), os órgãos estaduais de sanidade 
agropecuária (OESA), os órgãos federais da saúde (Ministério da Saúde) e do meio ambiente 
(Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade – ICMBio), e representantes dos 
setores privados interessados.

FONTE:http://www.adaf.am.gov.br/wp-content/uploads/2022/07/Plano-de-Vigilancia-de-IA-e-DNC-2022.pdf

Este relatório articula uma abordagem alternativa que aborda o risco pandêmico em sua 
origem e se baseia em estratégias Saúde Única de pensamento sistêmico, planejamento de 
toda a sociedade e colaboração entre disciplinas nas interfaces humano-animal-ecossistema 
como um caminho central para a saúde global segurança. O relatório também descreve uma 
estrutura de investimento e arquitetura Saúde única para a prevenção de doenças 
zoonóticas.

O relatório destaca três principais pontos de entrada para a transição para essa abordagem 
mais eficaz.

1. Primeiro, o tempo. Agora é o momento oportuno para pressionar por essa transição, 
quando os estragos do COVID-19 ainda estão em andamento e há discussões de alto nível 
sobre a elaboração de um acordo internacional sobre pandemias e um novo mecanismo de 
financiamento para prevenção, preparação e resposta a pandemias.

2. Em segundo lugar, o relatório destaca o custo relativamente modesto da prevenção em 
comparação com a resposta à crise. Estima-se que a prevenção guiada pelos princípios Saúde 
Única custe entre aproximadamente US$ 10,3 bilhões e US$ 11,5 bilhões por ano. Isso inclui 
US$ 2,1 bilhões por ano para elevar os serviços veterinários públicos aos padrões 
internacionais, US$ 5 bilhões para melhorar a biossegurança das fazendas e US$ 3,2 a US$ 
4,4 bilhões para reduzir o desmatamento em países de maior risco. 

3. Terceiro, o relatório enfatiza os muitos co-benefícios de investir em prevenção e Saúde 
Única para o desenvolvimento humano e sustentável. Isso inclui redução nas emissões de 
CO2, adaptação ao clima, melhoria da segurança alimentar e nutrição, redução da carga 
econômica de doenças animais, maior acesso aos mercados e fortalecimento da resiliência 
dos sistemas de saúde, aumentando a conscientização e a ação multissetorial.

FONTE:https://documents1.worldbank.org/curated/en/099530010212241754/pdf/P17840200ca7ff098091b7014001a08952e.pdf 

Investir na Saúde Única para Reduza os Riscos de Emergentes Doenças infecciosas



Uma investigação sobre a segurabilidade do risco pandêmico 

Este relatório discute a questão central de saber se as pandemias são um tipo de risco para 
o qual o setor de seguros pode desempenhar qualquer tipo de papel ou se esse é o tipo de 
risco em que os produtos de seguro tradicionais não são a solução. O COVID-19 e as medidas 
de desligamento adotadas por muitos governos para contê-lo mergulharam a economia 
global na recessão mais profunda desde a Segunda Guerra Mundial. Também para a indústria 
global de seguros, a pandemia é um evento de perda severa. Apesar dessa enorme tensão, 
inicialmente exacerbada por um declínio acentuado nos mercados de capitais, as seguradoras 
em todo o mundo pagaram prontamente sinistros legítimos em todas as áreas onde o risco de 
pandemia deveria ser coberto; por exemplo, sob as políticas de vida, saúde e cancelamento de 
eventos.

Este relatório fornece quatro conclusões:

1. O risco pandêmico é um fenômeno multifacetado.

2. O risco de BI pandêmico associado a bloqueios exigidos pelo governo em todo o país não é 
segurável para o setor de seguros privados de P&C.

3. Os riscos pandêmicos relacionados à vida e à saúde geralmente são de natureza não 
sistêmica e cobertos pela maioria das políticas baseadas em mortalidade e morbidade, a 
preços acessíveis e com ampla disponibilidade. 

4. A análise sugere que os tomadores de decisão do setor público e privado devem resistir à 
tentação de medir o risco de pandemia por um único parâmetro. 

FONTE:https://www.genevaassociation.org/sites/default/files/research-topics-document-type/pdf_public/insurability_report_web.pdf

Rede de Resposta Laboratorial do CDC para Ameaças Biológicas

Um diagnóstico laboratorial preciso e oportuno é um dos fundamentos de qualquer resposta 
de saúde pública. A Laboratory Response Network for Biological Threats (LRN-B) do CDC 
permite que os Estados Unidos detectem ameaças biológicas e doenças infecciosas 
emergentes com rapidez e precisão — em qualquer lugar dos Estados Unidos.

O CDC faz parceria com os laboratórios membros do LRN para desenvolver e validar novos 
testes de laboratório, treinar cientistas que realizam os testes e fornecer kits de teste de 
laboratório com controle de qualidade para garantir que o LRN-B esteja pronto para proteger 
os EUA de ameaças biológicas. Os recursos de preparação do CDC apoiam as atividades do 
LRN no CDC e o Acordo Cooperativo de Preparação para Emergências de Saúde Pública 
fornece suporte aos laboratórios membros do LRN estaduais e locais.

FONTE:https://emergency.cdc.gov/lrn/lrnbfactsheet.asp 

LRN-B permite uma resposta rápida do laboratório a ameaças biológicas



Embora as disparidades de saúde persistam na maioria dos países, muitas pessoas que 
vivem em regiões desenvolvidas têm dado como certa a capacidade de controlar surtos de 
doenças, acesso a alimentos seguros, água potável, casas saudáveis e saneamento 
confiável. Essa consideração combinada com pandemias menos graves nos últimos anos 
contribuiu para a redução dos investimentos nos sistemas públicos de saúde. Esse padrão 
resultou em fraquezas e vulnerabilidades do sistema, que foram destacadas pelo COVID-19. 
Há agora uma necessidade urgente de revitalizar a saúde pública em geral e a saúde pública 
ambiental em particular para se recuperar do COVID-19 e além.

Uma parte essencial da reconstrução melhor agora e no futuro é fortalecer e apoiar a força 
de trabalho de saúde pública ambiental em todo o mundo. Esses profissionais são a espinha 
dorsal dos sistemas de saúde pública, monitorando e abordando os riscos à saúde na 
comunidade e permitindo que a sociedade funcione. Eles são responsáveis por fornecer os 10 
Serviços Essenciais de Saúde Pública Ambiental para garantir a saúde da comunidade que é 
importante para todos nós ( www.cdc.gov/nceh/ehs/10-essential-services/index.html ). Esses 
colegas são heróis desconhecidos nas comunidades locais, estando na linha de frente dos 
esforços rotineiros de saúde pública e respondendo quando ocorrem desastres e pandemias.

Embora a saúde pública ambiental seja uma das maiores partes da força de trabalho de saúde 
pública, o trabalho desses colegas passa rotineiramente despercebido até que coisas ruins 
aconteçam e histórias de suprimentos de água potável contaminados, surtos de doenças 
transmitidas por alimentos, doenças transmitidas por vetores ou ou desastres antropogênicos 
aparecem na mídia. Apesar dessa realidade, os profissionais da área não eram 
consistentemente considerados trabalhadores essenciais por muitos tomadores de decisão 
antes e durante a pandemia do COVID-19.

Reconhecendo os muitos desafios enfrentados pela saúde pública ambiental nos Estados 
Unidos, e antes do COVID-19, os Centros de Controle e Prevenção de Doenças lançaram o 
UNCOVER-EH ( www.cdc.gov/nceh/ehs/uncover-eh/index.html ) para melhor compreender as 
demandas dos profissionais de saúde pública ambiental. Esse esforço incluiu examinar as 
necessidades, desafios e oportunidades que a profissão enfrenta. Infelizmente, um exercício 
de escopo relacionado nos Estados Unidos foi realizado pela última vez no início da década de 
1960 para essa espinha dorsal fundamental da saúde pública. Esforços com escopo 
semelhante ainda não ocorreram em outros países. Embora o UNCOVER-EH se concentre 
nos Estados Unidos, ele já está fazendo diferenças importantes e pode fornecer um modelo 
útil para outras regiões considerarem.

FONTE:https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.estlett.1c00391 

Construir Saúde Pública Ambiental Voltar Melhor



Usando ativos como capacidades de resiliência para estabilizar a demanda de 
alimentos de famílias vulneráveis

Este estudo analisa os efeitos de ativos não agrícolas, propriedade de gado e estoques de 
culturas na estabilização da demanda de alimentos das famílias pobres, integrando-os 
como proxies para capacidades de resiliência em um sistema de demanda quadrática quase 
ideal. Na ausência de apoio governamental ao bem-estar, os bens têm um papel importante 
na determinação da capacidade de resiliência das famílias vulneráveis contra choques 
econômicos que afetam suas necessidades alimentares. Concentrando-se no contexto da 
África Subsaariana, este artigo analisa as respostas das famílias na demanda de alimentos a 
choques que afetam suas compras de alimentos.

Este artigo conclui que esses ativos não agrícolas reduzem principalmente a sensibilidade da 
demanda de famílias pobres por alimentos proteicos, leguminosas e verduras. Assim, a 
demanda das famílias pobres por itens nutricionais básicos pode se tornar mais robusta a 
choques se sua dotação de ativos não agrícolas que aumentam suas capacidades de 
resiliência for melhorada. Isso pode ser alcançado através do estabelecimento de pacotes de 
seguros, como no caso do seguro baseado em índices climáticos para  pequenos  agricultores, 
ou intervenções de aumento de escala que aumentam e estabilizam os bens das famílias.

FONTE:https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2212420922005714?via%3Dihub 

As informações estão na nova plataforma Human Climate Horizons, que alerta também para 
o aumento das desigualdades se nada for feito para conter o aquecimento do planeta.

Com base nas análises dos Relatórios de Desenvolvimento Humano de 2020, 2021 e 2022, e 
alimentados por diversas pesquisas, os dados mostram como as mudanças climáticas podem 
afetar a vida das pessoas, da mortalidade aos meios de subsistência e uso de energia.

Embora temperaturas mais altas e um clima mais quente coloquem os sistemas 
cardiovascular e respiratório sob estresse em todos os lugares, os resultados variam entre as 
regiões, de acordo com as comunidades que têm recursos para se adaptar e as que não têm.

Os dados mostram que as mudanças climáticas podem aumentar as taxas de mortalidade em 
Faisalabad, no Paquistão, em quase 67 mortes por 100 mil habitantes, causando mais mortes 
do que derrames, a terceira principal causa de morte no país.

FONTE:https://horizons.hdr.undp.org/ 

Mudanças climáticas “podem ser tão mortais quanto câncer” em algumas 
partes do mundo



O plano de clima frio para a Inglaterra permanece inalterado para o 
inverno de 2022 a 2023.

O plano dá orientações para ajudar a prevenir os principais efeitos evitáveis na saúde 
durante os períodos de frio na Inglaterra.

Os documentos de apoio ao plano de clima frio foram publicados pela Public Health England 
(PHE) e ainda podem ser acessados. Esses incluem:

O plano de clima frio é acompanhado pelo Cold Weather Alert Service , encomendado pela 
Agência de Segurança da Saúde do Reino Unido (UKHSA) e operado pelo Met Office.

O conteúdo destes alertas destina-se a organizações de saúde e assistência social e outros 
profissionais que trabalham com indivíduos ou comunidades que possam ser afetados pelo 
clima frio.

FONTE:https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1110032/2022-to-2023-cold
-weather-plan-for-England.pdf 

A mudança climática está dando golpe atrás de golpe na humanidade e no planeta, o que só 
se intensificará nos próximos anos, mesmo que o mundo comece a diminuir as emissões de 
gases de efeito estufa.

O que há de novo no relatório deste ano?

O relatório examina o progresso no planejamento, financiamento e implementação de ações 
de adaptação. Pelo menos 84% das Partes da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre 
Mudança do Clima (UNFCCC) estabeleceram planos, estratégias, leis e políticas de 
adaptação - mais 5% do que no ano anterior. Os instrumentos estão melhorando na 
priorização de grupos desfavorecidos, como os povos indígenas.

Entretanto, o financiamento para transformar esses planos e estratégias em ação não está 
sendo seguido. Os fluxos internacionais de financiamento de adaptação para os países em 
desenvolvimento estão de 5 a 10 vezes abaixo das necessidades estimadas e a lacuna está 
aumentando. As necessidades anuais estimadas de adaptação são de US$160-340 bilhões até 
2030 e de US$315-565 bilhões até 2050.

A implementação de ações de adaptação - concentradas na agricultura, água, ecossistemas e 
setores transversais - está aumentando. No entanto, sem uma mudança gradual no apoio, as 
ações de adaptação poderiam ser superadas pela aceleração dos riscos climáticos, o que 
ampliaria ainda mais a lacuna da implementação da adaptação.

O relatório analisa os benefícios de priorizar ações que tanto reduzam as emissões de gases 
de efeito estufa quanto ajudem as comunidades a se adaptar, tais como soluções baseadas na 
natureza, e apela para que os países aumentem o financiamento e a implementação de ações 
de adaptação. Além disso, o relatório discute a eficácia da adaptação e analisa os vínculos e 
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cobenefícios entre as ações de adaptação e mitigação.

FONTE:https://www.unep.org/pt-br/resources/relatorio-sobre-lacuna-de-adaptacao-2022 

O WMO State of the Climate in Europe 2021, é a primeira edição dos relatórios climáticos a 
serem publicados anualmente pela Associação Regional para a Europa da Organização 
Meteorológica Mundial (WMO-RA6) e pelo programa de observação da Terra da União 
Europeia, Copernicus. O relatório fornece o status dos principais indicadores climáticos 
usando os sistemas de monitoramento operacional da OMM e organizações parceiras e os 
dados e informações mais recentes sobre impactos, riscos e políticas das agências das 
Nações Unidas (ONU). Ele aborda aspectos específicos da ciência física, socioeconômicos e 
políticos que são relevantes para o domínio da OMM-RA6 e responde às necessidades dos 
Membros nas áreas de monitoramento climático, mudança climática e serviços climáticos. O 
relatório também faz uso das últimas descobertas dos relatórios do IPCC e do Copernicus 
European State of the Climate (ESOTC).

FONTE:https://library.wmo.int/doc_num.php?explnum_id=11357 

Em uma emergência, onde você procura saber o que está acontecendo e o que deve fazer 
para se manter seguro?

Tradicionalmente, as agências governamentais têm sido as fontes de informação “ir para” em 
eventos como inundações e incêndios florestais, bem como em emergências de saúde, como 
a pandemia de COVID-19.

No entanto, a ascensão das mídias sociais fez com que grupos comunitários, voluntários e 
organizações não governamentais abandonassem os canais oficiais. Embora essas fontes 
informais geralmente forneçam informações mais rápidas e locais, elas também podem ser 
menos confiáveis do que as fontes governamentais.

Então, o que você deve fazer em uma emergência? Aqui estão algumas dicas sobre como se 
preparar – e como decidir em quem confiar quando surgir a necessidade.

Sobrecarga de informação

O número de fontes de informação que podemos acessar está crescendo o tempo todo. Isso 
leva a uma maior carga de informações e  menor qualidade das informações compartilhadas 
.
Com tantas fontes de informação, há também a possibilidade de mensagens contraditórias 
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Em desastres, as pessoas estão abandonando as informações oficiais para as 
mídias sociais. Veja como saber em que confiar



 nas redes sociais por parte do governo e outros atores, como vimos durante o COVID-19. Para 
os planejadores de emergência, isso aumenta a complexidade e pode levar a 
comportamentos imprevisíveis por parte dos cidadãos que podem não estar respondendo a 
conselhos relevantes ou mesmo avisos precisos.

Por seu lado, os cidadãos exigem cada vez mais informação que corresponda às suas 
necessidades. Os cidadãos claramente  encontram valor  nas fontes de informação locais.

Recebendo avisos certo?

Nossa pesquisa mostra que os cidadãos  dependem muito das informações das mídias 
sociais . Durante uma emergência ou evento climático extremo,  55% dos usuários de mídia 
social pesquisados  relataram que passariam mais tempo nas mídias sociais e 88% 
esperavam usar mais as mídias sociais para emergências futuras.

Muitas pessoas estão desligando os avisos oficiais porque acham difícil entendê-los, ou 
podem achar que há muitos deles. Pode ser que eles tenham visto muitas situações em que 
os avisos não os afetam - “o menino que gritou lobo”. A conclusão é que as pessoas querem 
respostas para perguntas imediatas como “Como isso me afeta agora?”

Controle de erosão

Por outro lado , as agências governamentais também acham difícil gerenciar as mídias 
sociais. Em uma emergência, eles podem não ter recursos para acompanhar o fluxo de 
comentários e postagens.

Essas mudanças  levantaram preocupações  de que o maior uso das mídias sociais corrói a 
abordagem de informação de comando e controle estabelecida que tradicionalmente tem sido 
vital para garantir consistência em emergências.

O espaço de informações provavelmente ficará ainda mais confuso à medida que os eventos 
climáticos extremos se tornarem mais frequentes e começarem a se sobrepor.

O que os cidadãos podem fazer?

Composto por desinformação, notícias falsas, desinformação e a infinidade de mídias 
sociais e outras mídias, não é de admirar que os cidadãos possam ficar confusos e recuar 
para fontes de mídia social locais ou outras.

Não é uma questão de informação do governo versus outras fontes de informação. Muitas 
vezes, o conselho oficial é o ponto de partida para delinear o que está acontecendo e encorajar 
o diálogo local. Isso cria a oportunidade para a comunidade local de crowdsourcing de 
informações e oferecer mais insights de moradores locais.

O primeiro passo para estar pronto para a informação é estar ciente de que existe todo um 
ecossistema de fontes e canais de informação.

Sua fonte básica e confiável de informações ainda deve ser agências governamentais. Fontes 
locais confiáveis podem amplificar essas informações ou adicionar contexto. Da mesma 
forma, os indivíduos podem fornecer relatórios do local, compartilhar suas experiências e 
contribuir para a forma como uma comunidade entende o que está acontecendo.



Não acredite em tudo que lê

Embora as fontes de mídia social da comunidade possam ser excelentes fontes de 
informações locais, você não deve aceitar tudo o que vê lá pelo valor nominal.

Grupos locais do Facebook e WhatsApp, por exemplo, podem ter uma adesão muito fluida e 
seus próprios preconceitos – o que significa que a qualidade das informações que eles 
fornecem pode variar. Além disso, as postagens mais visíveis e envolventes nas mídias sociais 
costumam ser as mais controversas, não necessariamente as mais precisas.

Além de preconceitos e confiabilidade limitada, as mídias sociais também são vulneráveis a 
tentativas organizadas de desinformação. Durante os incêndios florestais de 2019-20 na 
Austrália, por exemplo, a hashtag #arsonemergency impulsionou a narrativa de que os 
incendiários (e não as mudanças climáticas) foram a principal causa dos incêndios.

No entanto, a hashtag acabou sendo um  esforço conjunto para mudar a narrativa  e  até as 
agências de mídia  foram enganadas.

Isso destaca a necessidade de cruzar as informações obtidas nas mídias sociais.

Emergências são eventos emocionais e voláteis, portanto, você deve se familiarizar com as 
mídias sociais do governo e os canais de alerta antes que ocorram eventos como incêndios 
florestais ou inundações. Se você souber com antecedência para onde ir e em quais fontes 
confiar, isso aliviará um pouco o estresse da situação.

Ao mesmo tempo, eduque-se sobre  como avaliar as informações .

A maioria das plataformas está tentando combater a desinformação. Fique atento a tags em 
conteúdo que seja prejudicialmente enganoso ou que indique fontes oficiais confiáveis.
Desmascarar a desinformação popular é outra tática comum, e verificadores de fatos 
operando em nível local podem tranquilizar o público. O chamado “prebunking” – 
desmascaramento preventivo antes que a desinformação se espalhe – também é  eficaz  
para reduzir a suscetibilidade à desinformação em escala.

Como todas as abordagens, estas têm suas desvantagens. As pessoas têm que escolher 
ativamente se envolver com eles. E, talvez mais significativamente, na situação volátil de uma 
emergência, as pessoas muitas vezes simplesmente recorrem a fontes familiares de 
informação.

FONTE:https://theconversation.com/in-disasters-people-are-abandoning-official-info-for-social-media-heres-how-to-know-what-to-tr
ust-193307 



As ações humanas estão alterando cada vez mais a maioria das bacias hidrográficas do 
mundo, resultando em mudanças nos processos hidrológicos e eventos extremos. No 
entanto, os padrões globais de mudanças entre as águas superficiais sazonais e a 
urbanização permanecem amplamente desconhecidos. Aqui, realizamos uma análise 
mundial de 106 grandes bacias hidrográficas e descobrimos tendências globais de extensão 
máxima anual de inundação e área impermeável artificial, como proxy da urbanização, nas 
últimas três décadas. Exploramos suas relações com a variabilidade hidroclimática, expressa 
como precipitação e derretimento da neve, e descobrimos que a variabilidade hidroclimática 
por si só não pode explicar as mudanças na extensão máxima anual das inundações em 75% 
das principais bacias hidrográficas analisadas em todo o mundo. Considerar a pluviosidade e 
a área urbana em conjunto pode explicar as mudanças na extensão máxima anual das cheias 
em 57% das bacias.

FONTE:https://www.nature.com/articles/s43247-022-00598-0  

Com base em novas análises de dados de satélite, os cientistas descobriram que as 
condições hidrológicas que aumentam o risco de seca repentina ocorrem com mais 
frequência do que os modelos atuais prevêem. A pesquisa também mostra que incorporar 
como as plantas mudam as estruturas do solo pode melhorar os modelos do sistema 
terrestre.

POR DANIELLE TORRENT TUCKER
Como ligações físicas entre o solo e o céu, as plantas desempenham um papel importante na 
formação do clima e do clima da Terra. Agora, pesquisadores da Universidade de Stanford 
revelaram como um olhar mais atento ao funcionamento interno das plantas pode ajudar a 
melhorar as previsões do modelo de alguns desastres globais devastadores.

Secas repentinas, que se desenvolvem rapidamente e esgotam a disponibilidade de água em 
questão de semanas, estão associadas a mudanças na evapotranspiração – o processo de as 
plantas moverem a umidade de suas raízes para o ar. A água submetida à evapotranspiração 
às vezes é considerada “perdida” para a atmosfera, portanto, cálculos precisos dessa perda 
podem ser críticos para entender os impactos nos recursos hídricos e nos ecossistemas.

Ao analisar dados de satélite de precipitação e umidade abaixo do solo, os pesquisadores 
calcularam mudanças na evapotranspiração durante as secas que ocorreram globalmente 
de 2003 a 2020. A pesquisa , publicada na Nature Climate Change em 27 de outubro, revela 
mais detalhes sobre o papel da evapotranspiração nesses eventos devastadores.

“Quando a água já é limitada, a evapotranspiração continuará a fazer com que a perda de água 
aconteça ainda mais rápido – e isso fará com que a seca se torne mais severa em um período de 
tempo muito mais curto”, disse Meng Zhao, principal autora do estudo, pesquisadora de 

Decifrando a influência humana na extensão máxima anual das inundações em 
nível global

Os processos das plantas podem ser a chave para prever o desenvolvimento da 
seca, de acordo com pesquisadores de Stanford



pós-doutorado no sistema Terra. ciência na Stanford Doerr School of Sustainability . “Temos 
um desafio muito grande em prever secas repentinas e a subestimação da perda de água pode 
ser um grande obstáculo nessa previsão.”

Secas com início e intensificação rápidos podem impactar comunidades vulneráveis e 
arruinar a produção de alimentos, como foi visto na seca repentina das Grandes Planícies 
Centrais de 2012, que resultou em mais de US$ 30 bilhões em danos. Para que os modelos 
sejam aprimorados, os pesquisadores dizem que precisam incorporar um elemento oculto no 
processo de evapotranspiração: como as plantas mudam a estrutura e os caminhos no solo ao 
redor de suas raízes.

“Descobrimos que o erro do modelo parece ser explicado pela maneira como as plantas 
mudam a forma como as partículas são organizadas no solo”, disse a autora sênior do 
estudo Alexandra Konings , professora assistente de ciência do sistema terrestre. “Como 
resultado dessas mudanças no solo, a água flui através do solo de maneira diferente, 
mudando onde e quanta água está disponível para as plantas absorverem e transpirarem”.

Equilíbrio

Semelhante à maneira como as pessoas podem viver com várias dietas, hábitos de exercício e 
horas de sono com base nos recursos disponíveis, as plantas respondem às secas com grande 
variabilidade. Os minúsculos poros nas folhas chamados estômatos que liberam água podem 
fechar, mas nem todas as plantas fecham seus estômatos igualmente ou nas mesmas taxas. 
Durante a seca, as atmosferas mais secas têm maior capacidade de puxar a água para fora da 
terra através da evapotranspiração, fazendo com que ela aumente – mas se os estômatos se 
fecharem o suficiente, reduzirá a evapotranspiração em relação aos tempos sem seca.

“Existe uma diversidade tão grande de formas que as plantas operam que pode ser muito 
difícil entender, prever e quantificar completamente nos modelos”, disse Konings. “E, 
infelizmente, se esse aumento da evapotranspiração está acontecendo com mais frequência 
do que imaginamos, está intensificando o efeito da seca; há ainda menos água no solo do que 
imaginamos, porque mais está sendo perdido na atmosfera.”

Os modelos atuais do sistema terrestre mostram aumentos na evapotranspiração, em que 
os estômatos são mais abertos, ocorrendo cerca de 25% do tempo durante as secas. No 
entanto, de acordo com a nova estimativa dos pesquisadores, isso ocorre cerca de 45% das 
vezes. “Esta subestimação é particularmente grande em climas relativamente mais secos e 
regiões de baixa biomassa”, escrevem os autores do estudo.

Os pesquisadores combinaram observações de armazenamento de água dos satélites Gravity 
Recovery and Climate Experiment (GRACE) com dados de precipitação do Global Precipitation 
Climatology Project para calcular as medições de evapotranspiração em todo o mundo. Se 
uma determinada seca em um determinado local leva a uma alta evapotranspiração – e tem o 
potencial de se transformar em uma seca repentina – depende de uma série de fatores. Os 
autores descobriram que os solos secos são um controle fundamental. Eles descobriram 
ainda que os modelos atuais não levam em conta o efeito das raízes sobre como a água viaja 
pelos solos. Isso causou erros nas simulações do modelo de secura do solo e, 
consequentemente, na evapotranspiração.

“Sabíamos que havia problemas com os modelos, mas fiquei realmente surpreso com o 
quanto eles estavam errados”, disse Konings. “Minha esperança pessoal é que outras 



pessoas da comunidade que estão construindo modelos diferentes usem as lições do nosso 
artigo.”

Uma abordagem transferível

As descobertas apontam para a necessidade de representações aprimoradas do modelo dos 
impactos da umidade do solo na evapotranspiração, efeitos da estrutura do solo na 
transferência de água e características das plantas para entender os recursos hídricos atuais 
e futuros. Embora os pesquisadores não tenham calculado como essas novas medições de 
evapotranspiração podem afetar os cenários climáticos futuros – que devem trazer secas 
mais frequentes e severas – eles dizem que as descobertas devem ser facilmente transferíveis 
para outros modelos. E como é baseado em dados de satélite, o trabalho não requer recursos 
locais.

“Você pode ver claramente que os modelos subestimam o aumento da evapotranspiração 
durante as secas para regiões áridas e semiáridas”, disse Zhao. “Isso significa que nossa 
compreensão desse fenômeno é especialmente pobre em regiões que já sofrem com questões 
de injustiça ambiental – acho que nosso trabalho pode ajudar a melhorar o conhecimento 
dessas regiões que já sofrem com o estresse hídrico.”

Os co-autores do estudo são da Universidade da Califórnia, Irvine e da Universidade Estadual 
de Ohio. A pesquisa foi apoiada por um prêmio de Ecologia Terrestre da NASA por meio do 
New Investigator Program e por um prêmio do programa NASA MAP.

FONTE:https://news.stanford.edu/press/view/45686 
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