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OMS diz que países precisam agir rápido nesta nova fase 
da pandemia 
A Organização Mundial da Saúde, OMS, afirmou que o mundo entrou numa nova fase da 
pandemia da Covid-19, onde a solidariedade é necessária como nunca.  

Falando a jornalistas em Genebra, o diretor-geral da agência, Tedros Ghebreyesus, disse 
que os países estão “em uma corrida para salvar vidas” e que “como em qualquer crise, é 
preciso agir rápido e não se arrepender."  

Vacinas  
Na semana passada, a OMS publicou sua primeira Lista de Uso de Emergência para a 
vacina Pfizer-BioNTech. A agência também disse que foi “animador” ver o lançamento da 
vacina Astra-Zeneca no Reino Unido, na segunda-feira.   

Nesse momento, mais de 30 nações estão imunizando suas populações de alto risco.   

Esta terça-feira, o Grupo Estratégico de Especialistas em Imunização, conhecido 
como Sage, na sigla em inglês, se reuniu para discutir recomendações de políticas para o 
uso da vacina Pfizer e BioNTech.  

Duas doses  
O presidente do grupo, Alejandro Cravioto recomendou duas doses desta vacina em um 
período de 21 a 28 dias. Ele reconheceu “a ausência de dados sobre segurança e eficácia 
após uma dose além das três a quatro semanas estudadas nos ensaios clínicos.”  



Por isso, o grupo fez uma provisão para países em caso de atraso no fornecimento para 
uma segunda dose por algumas semanas para maximizar o número de beneficiados 
com a primeira dose.  

Segundo Cravioto, os especialistas precisam “estar um pouco abertos a esses tipos de 
decisões que os países devem tomar de acordo com suas próprias situações 
epidemiológicas”.  

Atraso na China  
Nas últimas 24 horas, membros da equipe científica internacional que investigará as 
origens do vírus começaram a viajar à China.   

A OMS soube, no entanto, que as autoridades chinesas ainda não finalizaram as 
permissões para a chegada da equipe. Tedros disse estar “muito decepcionado com a 
notícia, pois dois membros já partiram e outros não puderam embarcar no último 
minuto."  

O chefe da agência disse que falou já com altos funcionários chineses e, mais uma 
vez, deixou claro que “a missão é uma prioridade para a OMS.”  

Segundo ele, funcionários chineses garantiram que o país “está acelerando o 
procedimento interno” para finalizar as autorizações “o mais rápido possível.”   

Aumento  
Segundo a agência, o número de casos da Covid-19, no mundo, é tão alto nesse 
momento que hospitais e unidades de terapia intensiva estão lotados.  

Até esta terça-feira, mais de 84 milhões de casos haviam sido notificados, em todo o 
globo, com mais de 1,8 milhão de mortes.  

Com a chegada do inverno no Hemisfério Norte, as pessoas estão mais dentro de casa e 
em contato próximo, o que é mais arriscado. Ele também disse  que “novas variantes, que 
parecem ser mais transmissíveis, estão agravando a situação"  

Tedros pediu a todos os países que “aumentem os testes e o sequenciamento do vírus 
para que se possa monitorar e responder com eficácia a quaisquer alterações.”  

O chefe da OMS diz que o mundo está "em uma corrida para prevenir infecções, reduzir 
casos, proteger vidas e sistemas de saúde e vidas enquanto se distribuem 
as vacinas, altamente eficazes e seguras, para populações de alto risco.”  

FONTE:https://news.un.org/pt/story/2021/01/1737972 

 

 



 
Banco Mundial: vacinação contra Covid-19 pode expandir 
economia em 4%  
Com uma imunização generalizada, a economia mundial pode expandir 4% este ano. A 
estimativa consta de um relatório do Banco Mundial, divulgado nesta terça-feira. 

No entanto, a recuperação pode ser de apenas 1,6% se as autoridades não agirem de 
forma decisiva para controlar a pandemia e implementar reformas que incentivem 
investimentos. Os dados fazem parte do estudo Perspectivas Econômicas Globais. 

Retomada 

Estima-se que a economia mundial tenha contraído 4,3% no ano passado, uma retração 
menos severa do que a projetada anteriormente. Isso se deveu à contração menos 
profunda nas economias ricas e a uma retomada mais robusta na China.  

No entanto, a interrupção da atividade econômica na maior parte das economias 
emergentes e em desenvolvimento foi mais aguda do que o esperado. Na avaliação do 
Banco Mundial, a pandemia exacerbou os riscos de endividamento nessas economias.   

Como é possível que a atividade econômica e a renda permaneçam baixas por um período 
prolongado, os riscos para o desenvolvimento persistem, inclusive na América Latina e 
Caribe. A região foi seriamente impactada pela Covid-19, tanto do ponto de vista sanitário 
quanto do econômico.  

Das 10 economias em desenvolvimento com os índices mais altos de mortes per 
capita decorrentes da pandemia, cinco estão na região, e o Brasil encontra-se 
entre elas 

Brasil 

Das 10 economias em desenvolvimento com os índices mais altos de mortes per capita 
decorrentes da pandemia, cinco estão na região, e o Brasil encontra-se entre elas. Além 
disso, calcula-se que a economia regional tenha sofrido contração de 6,9% no último ano.  

Em 2021, a atividade econômica da América Latina e Caribe deve crescer 3,7%. Para o 
Brasil, espera-se crescimento de 3% neste ano, depois de uma retração estimada em 4,5% 
em no ano passado. 

Para reduzir a pobreza e os danos econômicos causados pela pandemia, o estudo 
recomenda adotar políticas para melhorar os serviços de saúde e educação, a 
infraestrutura digital e as práticas de negócios e governança.  

E, nas economias em que houver endividamento elevado e poucos recursos para investir, 
reformas para promover o crescimento orgânico serão particularmente importantes.  



Por Mariana Ceratti, do Banco Mundial Brasil 

FONTE:https://news.un.org/pt/story/2021/01/1737932 

 

Uma estratégia para prevenir futuras epidemias 
semelhantes ao surto de nCoV de 2019 

Um novo coronavírus de origem em morcego surgiu em Wuhan, China, em dezembro de 
2019 e continua a se espalhar pela China e pelo mundo. No momento em que este artigo 
foi escrito, uma resposta global massiva foi implementada para controlar a doença 
conforme ela se espalha de pessoa para pessoa. No entanto, as interações e interfaces 
homem-vida selvagem de alto risco que levaram ao surgimento do SARS-CoV e do 2019-
nCoV continuam existindo em pontos críticos de doenças emergentes em todo o 
mundo. Para prevenir a próxima epidemia e pandemia relacionada a essas interfaces, 
pedimos pesquisa e investimento em três áreas: 1) vigilância entre a vida selvagem para 
identificar os patógenos de alto risco que ela carrega; 2) vigilância entre as pessoas que 
têm contato com a vida selvagem para identificar eventos de transbordamento precoce; e 
3) melhoria da biossegurança do mercado em relação ao comércio de animais selvagens. 

FONTE:https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2590053620300161 

 

 

O custo humano dos desastres: uma visão geral dos 
últimos 20 anos (2000-2019) 

O relatório da UNDRR publicado para marcar o Dia Internacional para Redução do Risco de 
Desastres em 13 de outubro de 2020, confirma como os eventos climáticos extremos 
passaram a dominar a paisagem de desastres no século 21. As estatísticas neste relatório 
são do Banco de Dados de Eventos de Emergência (EM-DAT) mantido pelo Centro de 
Pesquisa em Epidemiologia de Desastres (CRED), que registra desastres que mataram dez 
ou mais pessoas; afetou 100 ou mais pessoas; resultou em um estado de emergência 
declarado ou um pedido de assistência internacional. 

No período de 2000 a 2019, ocorreram 7.348 grandes eventos de desastres registrados, 
ceifando 1,23 milhão de vidas, afetando 4,2 bilhões de pessoas (muitos em mais de uma 



ocasião), resultando em aproximadamente US $ 2,97 trilhões em perdas econômicas 
globais.  

Este é um aumento acentuado em relação aos vinte anos anteriores. Entre 1980 e 1999, 
4.212 desastres foram associados a desastres naturais em todo o mundo, ceifando 
aproximadamente 1,19 milhão de vidas e afetando 3,25 bilhões de pessoas, resultando 
em aproximadamente US $ 1,63 trilhão em perdas econômicas. 

Grande parte da diferença é explicada por um aumento nos desastres relacionados ao 
clima, incluindo eventos climáticos extremos: de 3.656 eventos relacionados ao clima 
(1980-1999) para 6.681 desastres relacionados ao clima no período de 2000-2019. 

Nos últimos vinte anos, o número de grandes inundações mais que dobrou, de 1.389 para 
3.254, enquanto a incidência de tempestades cresceu de 1.457 para 2.034. Inundações e 
tempestades foram os eventos mais prevalentes. 

O relatório “O Custo Humano dos Desastres 2000-2019” também registra grandes 
aumentos em outras categorias, incluindo secas, incêndios florestais e eventos de 
temperatura extrema. Também houve um aumento nos eventos geofísicos, incluindo 
terremotos e tsunamis, que mataram mais pessoas do que qualquer um dos outros 
perigos naturais analisados neste relatório. 

FONTE:https://www.preventionweb.net/files/74124_humancostofdisasters20002019reportu.pdf 

 

   

Cadeia de abastecimento alimentar segura 

 

Por Adam Thomas 



Kyle Davis, da UD, investiga como tornar o suprimento 
global de alimentos mais resiliente 

À medida que o mundo se torna cada vez mais globalizado, uma das maneiras pelas quais 
os países passaram a contar uns com os outros é por meio de uma cadeia de 
abastecimento alimentar mais intrincada e interconectada. Alimentos produzidos em um 
país são frequentemente consumidos em outro país - com os avanços tecnológicos 
permitindo que os alimentos sejam enviados entre países cada vez mais distantes um do 
outro.   

Essa interconexão tem seus benefícios. Por exemplo, se os Estados Unidos importam 
alimentos de vários países e um desses países pára abruptamente de exportar alimentos 
para os Estados Unidos, ainda há outros países com os quais podemos contar para 
fornecer alimentos. Mas, como a pandemia global de coronavírus COVID-19 deixou bem 
claro, também deixa a cadeia de abastecimento alimentar - todas as etapas envolvidas no 
transporte de alimentos das fazendas para as mesas das pessoas em todo o mundo - 
exposta a choques potenciais no sistema.  

Um novo estudo publicado na Nature Food liderado por Kyle Davis, da Universidade de 
Delaware, analisou como garantir que as cadeias de abastecimento de alimentos ainda 
sejam capazes de funcionar sob esses tipos de choques ambientais e destacou as 
principais áreas onde pesquisas futuras devem ser focadas. Os co-autores do estudo 
incluem Shauna Downs, professora assistente da Escola de Saúde Pública da Rutgers 
University, e Jessica A. Gephart, professora assistente do Departamento de Ciências 
Ambientais da American University.  

Davis disse que a motivação por trás do artigo era entender o conhecimento atual sobre 
as interrupções ambientais nas cadeias de abastecimento de alimentos e investigar as 
evidências de que as interrupções em uma etapa da cadeia de abastecimento de 
alimentos impactam os estágios subsequentes. As etapas da cadeia de abastecimento 
alimentar global são descritas no artigo como produção, armazenamento, processamento, 
distribuição e comércio, retalho e consumo de alimentos. 

“Uma interrupção na produção de alimentos passa por diferentes etapas e, em última 
análise, afeta a distribuição e o comércio, chegando até os consumidores?” perguntou 
Davis, professor assistente do Departamento de Geografia e Ciências 
Espaciais da Faculdade de Terra, Oceano e Meio Ambiente da UD e do Departamento de 
Ciências de Plantas e Solos da Faculdade de Agricultura e Recursos Naturais da UD, que 
também é docente residente do Instituto de Ciência de Dados da UD . “Se houver um 
choque para a agricultura do outro lado do mundo, você verá os efeitos em sua 
mercearia?”  



As perturbações ambientais abordadas no documento incluem eventos como inundações, 
secas e calor extremo, bem como outros fenômenos como riscos naturais, pragas, 
doenças, proliferação de algas e branqueamento de corais.  

Davis disse que este trabalho é especialmente oportuno - dados os efeitos sem 
precedentes que a pandemia COVID-19 teve em toda a cadeia de abastecimento 
alimentar - e destaca a importância de compreender como fazer com que as cadeias 
globais de abastecimento de alimentos funcionem adequadamente sob estresse.  

“O COVID-19 afetou todas as etapas da cadeia de abastecimento simultaneamente, desde 
a falta de trabalhadores sazonais para fazer a colheita até o fechamento temporário das 
fábricas de processamento de carne porque os trabalhadores adoecem, até a acumulação 
de comportamentos e corridas em supermercados”, disse Davis. “Também vimos muitas 
pessoas perderem seus empregos e, como resultado, talvez não consigam mais comprar 
determinados alimentos.”  

Os pesquisadores se concentraram em entender como a temperatura e a precipitação 
afetam as safras básicas na etapa de produção da cadeia de abastecimento, disse Davis, 
mas como isso afeta o restante das etapas da cadeia de abastecimento de alimentos não 
foi pesquisado exaustivamente. Por causa disso, não temos uma boa compreensão de 
como um conjunto de interrupções em uma variedade de itens alimentares afetam o 
consumo, a segurança alimentar e a nutrição. 

Para abordar essas lacunas de conhecimento, os pesquisadores identificaram áreas-chave 
para pesquisas futuras: 1) compreender a forma de uma cadeia de abastecimento, ou 
seja, seu número relativo de agricultores, distribuidores, varejistas e consumidores para 
identificar possíveis vulnerabilidades; 2) avaliar como choques simultâneos - como secas 
em dois lugares diferentes - impactam toda a cadeia de abastecimento; e 3) quantificar a 
capacidade de ocorrerem substituições nas cadeias de abastecimento, como a troca de 
fubá por farinha, se houver escassez de trigo.  

Em última análise, Davis disse que este trabalho pode ajudar os formuladores de políticas 
e empresas a tornar os sistemas alimentares mais capazes de prever e absorver choques 
sem precedentes.  

“À medida que as mudanças climáticas e outros eventos globais repentinos, como 
pandemias, exercem maior influência sobre os sistemas alimentares”, disse Davis, 
“precisaremos continuar a construir resiliência em nossa cadeia de abastecimento 
alimentar para que possamos absorver uma interrupção que pode ser maior do que o que 
vimos no passado, mas ainda mantemos a função da cadeia de abastecimento - levar 
alimentos do campo à mesa. ”  

FONTE: https://www.nature.com/articles/s43016-020-00196-3  



 

Confie na comida local para garantir a resiliência das 
cadeias de abastecimento 

Por Sonia Fernandez 

Os pesquisadores examinam a resiliência da cadeia de abastecimento de alimentos no 
Pacífico durante a pandemia COVID-19. 

A pandemia COVID-19 expõe fraquezas na cadeia de abastecimento quando os países 
entram em bloqueio. Alguns são pequenos, como a escassez de papel higiênico no início, 
que, embora irritante, acabou sendo resolvida. Mas o que acontece quando os efeitos da 
pandemia atingem os sistemas alimentares de países altamente dependentes da 
importação de alimentos e da renda do exterior e o comércio é interrompido? 

O conservacionista marinho da UC Santa Bárbara,  Jacob Eurich,  e colaboradores 
observaram esta mesma situação se desdobrar nos Países e Territórios das Ilhas do 
Pacífico (PICTs) - as nações insulares espalhadas no meio do Oceano Pacífico, da Nova 
Zelândia à Polinésia Francesa, e incluindo as Ilhas Marshall até Papua Nova Guiné. Embora 
a infecção com SARS-CoV-2 tenha sido lenta lá em comparação com outras partes do 
mundo, o bloqueio global pode ter efeitos desproporcionais em seus sistemas 
alimentares. 

“Uma das principais mensagens da pesquisa é confiar menos nas cadeias globais de 
abastecimento de alimentos”, disse Eurich, co-autor de um artigo publicado na 
revista  Food Security . Embora este estudo seja específico para a região PICT, áreas com 
poucas alternativas domésticas às cadeias de abastecimento globais, observou ele, são 
vulneráveis a ameaças semelhantes à segurança alimentar quando ocorrem choques no 
sistema. 

Com suas localizações remotas, falta de terras cultiváveis e economias dependentes do 
turismo e da necessidade de importação de alimentos, os PICTs se tornaram dependentes 
do movimento de entrada e saída da região para grande parte dos alimentos que 
consomem e também para o dinheiro para comprar esses alimentos. 

Mas mesmo com a desaceleração do comércio, esses países e territórios não precisam 
sofrer escassez de alimentos e desnutrição, disseram os pesquisadores. Os PICTs abrigam 
grandes redes de recifes de coral que hospedam uma grande variedade de peixes e outros 
frutos do mar. 



“Os recifes de coral devem operar como refrigeradores vivos e biodiversos para as 
comunidades costeiras, obtendo alimentos nutritivos e renováveis”, disse Eurich. “As 
comunidades costeiras podem e devem ser capazes de depender de dietas tradicionais se 
o recurso for saudável.” 

Na verdade, é hora de reconsiderar o papel da produção local nos sistemas alimentares da 
região, segundo os pesquisadores. Por exemplo, algumas áreas com terras agrícolas 
poderiam se beneficiar ao revigorar sua produção de tubérculos, o que não apenas 
diminuiria a dependência da cadeia de abastecimento global, mas também forneceria 
alternativas saudáveis aos alimentos processados importados. 

“O incentivo à produção local e ao comércio intrarregional fortalece o sistema alimentar”, 
disse ele. “Consumir mais alimentos frescos produzidos localmente e menos alimentos 
não perecíveis com estabilidade de prateleira é um passo na direção certa.” 

Enquanto isso, um encurtamento da cadeia de suprimentos por meio do forte comércio 
intrarregional poderia fortalecer a economia regional, ao mesmo tempo que protegeria 
contra a insegurança alimentar. Desafios significativos de processamento e 
armazenamento locais devem ser superados, de acordo com o jornal, e o transporte intra-
ilha e a distribuição de alimentos fortalecidos. Particularmente na região PICT, onde o 
armazenamento local de peixes em grande escala é atualmente inadequado, isso ajuda a 
priorizar a produção de alimentos menos perecíveis (como tubérculos) em vez de peixes, 
disse Eurich. 

Não se trata apenas de planejamento para uma pandemia. Os mesmos princípios para 
sistemas alimentares resilientes em face das mudanças climáticas e desastres naturais - 
ambos os quais os PICTs vêm enfrentando - poderiam servir de base para a resposta a 
outros cenários do tipo COVID-19, de acordo com os pesquisadores. 

“Mudanças climáticas e desastres naturais podem ser considerados choques para o 
sistema”, disse Eurich. “A pandemia, embora houvesse tempo para se preparar, ainda foi 
um choque. Aprendemos que melhorar o armazenamento, a produção e a distribuição por 
meio da coordenação e do aumento da transparência regional são essenciais para uma 
cadeia de suprimentos resiliente quando essas mudanças inesperadas ocorrem. ” 

A pesquisa neste artigo foi conduzida também por Penny Farrell (autora principal), Anne 
Marie Thow, Helen Trevena e Georgina Mulcahy na Universidade de Sydney; Jillian Tuto 
Wate da Worldfish; Nichol Nonga, Penina Vatucawaqa e Itziar Gonzalez, da Organização 
das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação (FAO); Tom Brewer, Michael K. Sharp, 
Anna Farmery, Hampus Eriksson e Neil L. Andrew na Universidade de Wollongong; e Erica 
Reeve na Deakin University. 

FONTE:https://link.springer.com/article/10.1007/s12571-020-01087-y 



 

A equipe de pesquisa internacional pede uma abordagem 
'glocal' para ajudar a mitigar os danos das inundações 

A previsão global em grande escala e as observações locais precisam se fundir em um 
único sistema para melhor prever e prevenir desastres de inundações generalizadas, de 
acordo com uma equipe de pesquisa internacional que publicou uma breve visão 
em Advances in Atmospheric Sciences em 23 de dezembro. 

"Uma solução hidrometeorológica 'glocal' - global para local - para inundações é 
considerada crítica para melhor preparação, mitigação e gestão de diferentes tipos de 
inundações causadas por precipitação significativa, que acontecem extensivamente quase 
todos os anos e em muitos países, como China, Índia e Estados Unidos ", disse o autor do 
artigo Huan Wu, professor e vice-diretor do Laboratório Chave para Mudanças Climáticas 
e Estudos de Desastres Naturais e Escola de Ciências Atmosféricas da Província de 
Guangdong, Universidade Sun Yat-sen. 

Essa solução, batizada de GHS-F pelos pesquisadores, é necessária tanto para a pesquisa 
científica quanto para a logística operacional, segundo Wu. Um GHS-F poderia combinar 
previsões meteorológicas generalizadas com o entendimento profundo de como a chuva 
prevista pode afetar as bacias hidrográficas para produzir informações de chuva-
 inundação altamente detalhadas e consistentes . 

Wu apontou para a relação complexa entre chuva e inundações, argumentando que se as 
comunidades meteorológicas e hidrológicas compartilhassem mais observações, técnicas, 
medições e dados modelados, bem como lições aprendidas, alguns danos de inundação 
poderiam ser evitados. 

Os pesquisadores examinaram especificamente os eventos de enchentes de 20 de maio a 
18 de julho de 2020 no centro-leste e sul da China. Naqueles dois meses, o rio Yangtze - o 
rio mais longo da Ásia com quase 4.000 milhas - teve 49% mais chuva do que a média para 
o mesmo período nos últimos 60 anos. Os sete maiores eventos de chuva deste período 
afetaram quase 40 milhões de pessoas em 27 províncias, com 141 mortos ou 
desaparecidos, de acordo com os pesquisadores. 

"Uma visão abrangente das ocorrências de inundações, evolução, dinâmica de extensão e 
distribuição espacial de áreas com alto risco de inundação em uma escala global ou 
nacional com detalhes locais é altamente desejável e, ainda, ausente para agências 
internacionais e nacionais com mandato em inundações resposta e gestão ", disse Wu. 



Um GHS-F foi sugerido pela primeira vez há cerca de 10 anos, disse Wu, mas a capacidade 
de computação sem precedentes e a disponibilidade oportuna de dados, bem como o 
modelo e a interoperabilidade de dados da era atual, significa que essa solução agora é 
mais prática. 

Os pesquisadores planejam demonstrar a viabilidade em um GHS-F avaliando as 
observações do nível da água do solo e instrumentos de sensoriamento remoto em tempo 
real, com o objetivo de aumentar a confiança dos tomadores de decisão de gestão de 
emergência no uso desta ferramenta para informações e estimativa de risco. 

FONTE:https://phys.org/news/2020-12-international-team-glocal-approach-
mitigate.html?deviceType=desktop 

 

 

Contando o custo 2020: um ano de colapso climático 

Este relatório examina os dez eventos mais devastadores financeiramente - incêndios na 
Austrália e nos Estados Unidos, inundações na China, Índia e Japão ou tempestades na 
Europa e nas Américas - cada um dos quais acumulou perdas de mais de um bilhão de 
dólares. A maioria dessas estimativas é baseada em perdas seguradas, então o número 
real provavelmente será muito maior. 

O relatório também destaca cinco eventos adicionais que, embora tenham perdas 
financeiras menores, foram igualmente prejudiciais, como enchentes no Sudão do Sul e no 
Paquistão, que mataram mais de 500 pessoas e devastaram meios de subsistência. 

FONTE:https://www.christianaid.org.uk/sites/default/files/2020-
12/Counting%20the%20cost%202020.pdf 

 

Como proteger o mundo de armas biológicas ultra 
direcionadas 

Por Filippa Lentzos , 7 de dezembro de 2020 
O alcance potencial do estado em nossa biologia individual e composição genética está se 
expandindo a um ritmo sem precedentes. As respostas globais à pandemia COVID-19 se 



cristalizaram com a rapidez e rapidez com que máquinas, algoritmos e poder de 
computação podem ser combinados com dados biológicos e usados em tecnologias que 
subjugam corpos e controlam populações. 

Quando a cidade chinesa de Wuhan foi bloqueada, as autoridades realizaram medições 
remotas de temperatura em larga escala de residências em complexos de apartamentos 
por meio de drones equipados com câmeras infravermelhas. Drones também foram 
usados para patrulhar locais públicos, rastreando se as pessoas estavam viajando do lado 
de fora sem máscaras ou violando outras regras de quarentena. As forças policiais 
chinesas lançaram óculos inteligentes de realidade aumentada (AR) com recursos de 
inteligência artificial (AI) , projetados para reconhecer indivíduos com sintomas potenciais 
de COVID-19. Os óculos têm capacidade de reconhecimento facial para identificar e traçar 
o perfil de indivíduos em tempo real e também podem gravar fotos e vídeos. Quando 
Wuhan começou a se abrir novamente, as autoridades introduziram o “ Código de Saúde, 
”Um aplicativo que as pessoas deveriam usar ao entrar e sair de áreas residenciais, 
supermercados, metrôs e táxis, entre outros espaços. O aplicativo armazena suas 
informações pessoais, incluindo seu número de identificação, onde você mora, se você 
esteve com pessoas portadoras do vírus e quais os sintomas que apresentaram. Conforme 
você toca dentro ou fora ao entrar ou sair, o aplicativo mostra uma cor: verde significa 
que você pode ir a qualquer lugar, amarelo significa que você tem que ficar em 
quarentena por 7 dias, vermelho por 14 dias. O aplicativo também coleta secretamente - e 
compartilha com a polícia - seus dados de localização. 

E esse tipo de vigilância não era usado apenas na China. Vários países adotaram formas 
intrusivas e coercitivas de vigilância e uso de dados pessoais e biológicos que lembram 
romances distópicos como Mil novecentos e oitenta e quatro e Admirável mundo 
novo . Enquanto outros países eram bloqueados, câmeras de vigilância com 
reconhecimento facial rastreavam evasores de quarentena ou mediam as temperaturas 
elevadas de indivíduos potencialmente infectados em multidões. Dados de localização 
detalhados transmitidos de telefones celulares determinaram quantas pessoas estavam 
obedecendo a ordens de bloqueio, câmeras de detecção de febre monitoraram viajantes 
que chegavam aos aeroportos e algoritmos monitoraram postagens de mídia social em 
busca de sinais de disseminação do COVID-19. Aplicativos de rastreamento de contatos, 
armazenando centralmente as interações do usuário, fornece "gráficos sociais" de quem 
você conheceu fisicamente durante um período de tempo. “Passaportes de imunidade” 
ou “certificados sem risco” combinam tecnologia de reconhecimento facial com testes 
COVID-19 e registros médicos. 

Conforme as tecnologias genômicas se desenvolvem e convergem com IA, aprendizado de 
máquina, automação, computação afetiva e robótica, um registro cada vez mais refinado 
de nossa biometria, emoções e comportamentos será capturado e analisado. Os governos 
e, cada vez mais, as empresas privadas serão capazes de classificar, categorizar, 
comercializar e usar dados biológicos com muito mais precisão do que nunca, criando 
possibilidades sem precedentes de controle social e biológico. Alguns até argumentam 



que a nova ordem geopolítica será baseada na mercantilização de um novo recurso 
emergente da convergência das indústrias de inteligência artificial e biotecnologia: nossos 
dados biológicos e genômicos. 

Esses desenvolvimentos revolucionários terão um impacto profundo em como vemos a 
saúde e tratamos as doenças, por quanto tempo vivemos e como consideramos nosso 
lugar no continuum biológico. Eles também transformarão radicalmente a natureza de 
dupla utilização da pesquisa biológica, medicina e saúde e criarão a possibilidade de novas 
armas biológicas que visam grupos específicos de pessoas e até mesmo indivíduos. Na 
próxima década, o gerenciamento dos rápidos e amplos avanços tecnológicos agora em 
andamento exigirá novas estruturas de governança que se baseiem em indivíduos e 
grupos com experiência intersetorial - de negócios e academia a política e defesa - para 
identificar riscos de segurança emergentes e fazer recomendações para lidar com eles. 

Adicionando poder de computação à bioinformática 

As tecnologias genômicas estão conduzindo uma vasta expansão nos dados genômicos, de 
sequências de genes e genomas inteiros a dados que vinculam genes a funções específicas 
e outros tipos de metadados para humanos, outros animais, plantas e micróbios. Esses 
dados estão se tornando cada vez mais digitalizados e o poder computacional está 
mudando significativamente a forma como os dados genômicos são analisados. A 
integração da computação de IA na biologia abre novas possibilidades para a 
compreensão de como as diferenças genéticas moldam o desenvolvimento dos 
organismos vivos, incluindo nós mesmos, e como essas diferenças tornam a nós e o resto 
do mundo vivo suscetíveis a doenças e distúrbios, e responsivos a drogas e tratamentos. 

O reconhecimento de padrões avançados e a abstração de relações estatísticas a partir de 
dados - as marcas da máquina e do aprendizado profundo - mostraram um potencial 
significativo para ajudar os pesquisadores a entender conjuntos de dados genômicos 
complexos e extrair descobertas clinicamente relevantes. Vejamos dois exemplos 
importantes: genômica funcional e descoberta de medicamentos sob medida. 

A capacidade do aprendizado de máquina de vincular, correlacionar e analisar dados é 
particularmente útil para interpretar funções genéticas e identificar marcadores genéticos 
responsáveis por certas doenças, como um relatório de especialistaDestaques. Conhecida 
como genômica funcional, esse campo de pesquisa torna possível prever a probabilidade 
de alguém desenvolver doenças como diabetes tipo 1 ou câncer de mama ou desenvolver 
certas características e capacidades, como altura ou resistência a patógenos específicos, 
resultantes de complexos influências genéticas. O aprendizado profundo também permite 
a experimentação baseada em computador para genômica funcional, e o trabalho está em 
andamento para prever como as sequências genéticas podem funcionar antes de serem 
montadas - mesmo que a combinação não tenha sido vista na natureza. O poder 
computacional também ajudou os pesquisadores a entender a relação em evolução entre 
nossos genótipos, fenótipos (ou seja, características físicas) e microbiomas (as bactérias e 



vírus que vivem no corpo humano e dentro dele), e a melhorar nosso conhecimento 
funcional genótipo-fenótipo de patógenos. 

A indústria privada tem sido fundamental no desenvolvimento de técnicas de mineração 
de dados. A plataforma de IA genômica do Google, DeepVariant , por exemplo, está na 
vanguarda do desenvolvimento de uma abordagem automatizada de aprendizado 
profundo para identificar variantes genéticas em um genoma individual a partir de bilhões 
de sequências curtas. 

Adicionar poder computacional ao desenvolvimento de drogas facilita “operações de 
leitura paralela de 10 bilhões de moléculas de ácido nucleico em um único experimento”, 
de acordo com outro relatório de especialista , e pode aumentar a precisão experimental 
para manipulações de molécula única. Enfatizando a modelagem biológica, o relatório 
observa que o uso de aprendizado profundo para desenvolver novos candidatos a drogas 
superou muitas limitações dos modelos baseados na física, permitindo que modelos sejam 
construídos a partir de representações simples de entidades químicas e biológicas e 
automatizando sugestões de estruturas sintetizáveis com propriedades aprimoradas . Ele 
também destaca como a convergência da automação com algoritmos evolutivos expande 
amplamente o número de materiais que podem ser sintetizados, testados e otimizados. 

No desenvolvimento de novos candidatos a drogas, um robô 
pode supostamente examinar mais de 10.000 compostos por dia por meio de táticas 
convencionais de “força bruta”. No entanto, embora seja simples de automatizar, essa 
abordagem ainda é relativamente lenta e esbanjadora; cada composto da biblioteca 
precisa ser testado. O primeiro robô de IA a automatizar o projeto de drogas em estágio 
inicial entrou em operação em 2015. Chamado de "Eva", foi desenvolvido por 
pesquisadores das Universidades de Aberystwyth e Cambridge, que antes desenvolveram 
o "Adam", uma máquina para descobrir o conhecimento científico de forma independente 
. Para tornar os processos de triagem de candidatos a drogas inteligentes, Eve seleciona 
aleatoriamente um subconjunto de compostos de uma biblioteca, realiza vários testes 
sobre eles e, com base nos compostos que passam nos testes, usa estatísticas e 
aprendizado de máquina para prever novas estruturas que podem pontuar ainda melhor. 

As empresas privadas também desempenham um papel contribuinte significativo no 
desenvolvimento de aprendizagem de máquina para o desenvolvimento de 
medicamentos. A gigante farmacêutica Novartis, por exemplo, usou o poder 
computacional para desenvolver uma vacina em menos de três meses a partir das 
primeiras infecções humanas relatadas do vírus da gripe H7N9. Em outro exemplo, a Deep 
Genomics usa sua plataforma de IA para mapear caminhos genéticos patológicos para 
informar o desenvolvimento de medicamentos. 

Os avanços na genômica funcional e na descoberta de medicamentos, assim como em 
outras áreas, oferecem a possibilidade de desenvolver tratamentos sob medida, ou 
personalizados, por meio da análise de aprendizado de máquina de dados genômicos e de 



saúde. “ Saúde pública de precisão ” visa fornecer a intervenção certa para a população 
certa no momento certo, e já está começando a fornecer intervenções baseadas em 
genômica para a saúde e cuidados de saúde. Os Centros de Controle e Prevenção de 
Doenças promovem seu amplo uso de inteligência artificial e aprendizado de máquina 
para melhorar a vigilância da saúde pública (previsão de influenza, por exemplo) e 
detecção, mitigação e eliminação de doenças. Ainda no início, a medicina de precisão- 
abrangendo vacinas e anticorpos personalizados, tratamento personalizado baseado em 
virologia e pesquisa de micróbios, tratamentos de câncer personalizados e tratamentos 
envolvendo edição de genes in vivo - também está começando a se tornar uma realidade. 

Diversas empresas 
privadas, como Tempus, IBM e Pfizer, estão explorando ativamente as possibilidades, 
embora esses esforços ainda se concentrem principalmente em entender como o 
aprendizado de máquina pode ajudar a identificar marcadores genéticos ou pacientes que 
devem ou podem ser candidatos a tratamentos personalizados. Os especialistas enfatizam 
que "ainda existe uma incerteza generalizada sobre o quão profundo será o aprendizado 
de máquina para desenhar interferências úteis entre os diferentes conjuntos de dados 
que fazem nossa biologia". 

Crescentes preocupações de segurança 

Várias estruturas de avaliação de risco foram usadas para ter uma ideia dos riscos de 
segurança potenciais decorrentes da combinação de inteligência artificial e 
biotecnologia. Mas equilibrar a generalidade necessária para capturar um amplo escopo 
de tecnologias convergentes nas ciências da vida com a necessidade de manter 
especificidade suficiente para capturar nuances tem se mostrado difícil. As principais 
preocupações de segurança resumem-se a preocupações de que, se a intenção fosse lá, a 
convergência de tecnologias emergentes poderia ser usada para acelerar a identificação 
de genes ou sequências de DNA nocivos. Mais especificamente, há preocupações de que 
adicionar reconhecimento de padrão avançado aos dados genômicos possa facilitar 
significativamente: o aumento de patógenos para torná-los mais perigosos; a modificação 
de patógenos de baixo risco para se tornarem de alto impacto; a engenharia de patógenos 
inteiramente novos; ou mesmo a recriação de patógenos extintos e de alto impacto, como 
o vírus da varíola, que causa a varíola. Essas possibilidades estão surgindo em um 
momento em que novos mecanismos de entrega para transportar patógenos para o corpo 
humano também estão sendo desenvolvidos. Além das bombas, mísseis, bombas 



coletivas, pulverizadores e dispositivos de injeção de programas anteriores de guerra 
biológica, agora também poderia ser possível usar drones, nano-robôs e até insetos. 

Somados a esses riscos específicos de patógenos estão os riscos cibernéticos tradicionais e 
a “ ciberbiossegurança”Riscos focados principalmente na bioeconomia. Os riscos de 
biossegurança cibernética incluem ataques adversários a sistemas automatizados de bio-
computação, cadeias de suprimentos de biotecnologia ou infraestrutura estratégica de 
biossegurança cibernética. Atores mal-intencionados podem, por exemplo, usar malware 
de IA para cooptar redes de sensores e decisões de controle de impacto nas cadeias de 
fornecimento de biotecnologia com a intenção de danificar, destruir ou contaminar 
estoques vitais de vacinas, antibióticos, células ou terapias imunológicas. Em outro 
cenário, o malware AI poderia ser usado para automatizar a manipulação de dados com a 
intenção de falsificar, apagar ou roubar inteligência em grandes curadoria de dados 
genômicos. Esse envenenamento de dados pode afetar a forma como os patógenos são 
detectados e analisados. Também pode afetar a bio inteligência em doenças complexas 
em subpopulações coletadas ao longo de muitos anos 

A fusão da revolução dos dados biológicos com o poder da computação criou outra 
preocupação séria de segurança: a guerra biológica ultra-direcionada. Em programas 
anteriores de guerra biológica, as armas tinham como alvo as vítimas pretendidas por 
meio de localização geográfica. Os avanços na biotecnologia abrem a possibilidade de que 
agentes mal-intencionados possam implantar uma arma biológica em uma ampla área 
geográfica, mas afetam apenas grupos específicos de pessoas, ou mesmo indivíduos. 

A possibilidade de tais “armas genéticas” foi discutida pela primeira vez na comunidade de 
controle de armas biológicas na década de 1990, quando o Projeto Genoma Humano para 
mapear o complemento total dos genes humanos começou. O governo do Reino 
Unido disse que “não se pode descartar que as informações de tais pesquisas genéticas 
possam ser consideradas para o projeto de armas dirigidas contra grupos étnicos ou 
raciais específicos”. A British Medical Association advertiu que "a suscetibilidade 
diferencial de diferentes populações a várias doenças" foi considerada no passado, e que 
"embora devamos esperar que as armas genéticas nunca sejam desenvolvidas, seria um 
grande erro supor que elas nunca poderão ser e, portanto, podemos seguramente ignorá-
los como uma possibilidade futura. ” Um relatório do Instituto Internacional de Pesquisa 
para a Paz de Estocolmo (SIPRI) falou sobre o potencial para “futuro desenvolvimento de 
armas de extermínio em massa que poderiam ser usadas para genocídio”. 

Os desenvolvimentos em tecnologias genômicas e outras tecnologias emergentes, 
especialmente aprendizagem profunda e de máquina, geraram preocupações 
renovadas. “O acesso a milhões de genomas humanos - muitas vezes com dados clínicos 
diretamente associados - significa que os bioinformaticistas podem começar a mapear a 
suscetibilidade à infecção em populações específicas”, alertou um relatório recente do 
Instituto das Nações Unidas para Pesquisa de Desarmamento . Um relatório da 
Universidade das Nações Unidas, entretanto, afirmaque “o aprendizado profundo pode 



levar à identificação de 'doenças de precisão', que são as funções genéticas que codificam 
vulnerabilidades e interconexões entre o sistema imunológico e o microbioma. Usando 
esta forma de bio-inteligência, os agentes maliciosos podem criar patógenos que são 
adaptados para atingir mecanismos críticos no sistema imunológico ou no microbioma de 
subpopulações específicas. ” Um relatório da National Academies of Sciences de 
2018 sugere“[A] ctors podem considerar o projeto de uma arma biológica para atingir 
subpopulações específicas com base em seus genes ou exposição anterior a vacinas, ou 
até mesmo procurar suprimir o sistema imunológico das vítimas para 'preparar' uma 
população para um ataque subsequente. Essas capacidades, que eram temidas há 
décadas, mas nunca alcançaram qualquer capacidade plausível, podem se tornar cada vez 
mais viáveis com a ampla disponibilidade de dados genômicos e de saúde ”. 

É importante observar que existem barreiras que limitam o acesso a armas biológicas 
específicas. A base técnica, a experiência e o financiamento necessários para o projeto de 
uma arma biológica direcionada sugerem que apenas um ator motivado e com 
recursos significativos provavelmente exploraria essa possibilidade. 

Revendo o desarmamento biológico 

Especialistas do SIPRI sugeriram que, devido à complexidade necessária para criá-las, 
armas biológicas ultra-direcionadas são relativamente improváveis de serem usadas: “Se o 
propósito é prejudicar um indivíduo ou grupo específico, a maioria dos atores malévolos 
certamente recorrerá a armas mais baixas -tecnologia ou métodos diretos, como armas de 
fogo ou veneno. ” Esta sugestão pode ser preciso, mas não é, infelizmente, uma base 
suficiente para armas biológicas controlar na 21 st século. Como um dos grandes 
campeões do desarmamento biológico, Matthew Meselson, professor de biologia 
molecular da Universidade de Harvard, refletiu em 2000 ao contemplar o século seguinte 
em um ensaio sobre como evitar a exploração hostil da biotecnologia: “Como nossa 
capacidade de modificar processos vitais fundamentais continua seu rápido avanço, 
seremos capazes não apenas de conceber maneiras adicionais de destruir a vida, mas 
também seremos capazes de manipulá-la - incluindo os processos de cognição, 
desenvolvimento, reprodução e herança ... Nisso pode haver oportunidades sem 
precedentes de violência, coerção, repressão ou subjugação. ” 

O atual regime de desarmamento, a Convenção de Armas Biológicas, está em vigor desde 
1975. O tratado proíbe de forma abrangente as armas biológicas, entendidas como 
agentes biológicos usados para fins prejudiciais, e os países que fazem parte do tratado 
concordam que abrange inequivocamente todas as armas microbianas ou outras. agentes 
biológicos ou toxinas, natural ou artificialmente criadas ou alteradas, bem como seus 
componentes, qualquer que seja sua origem ou método de produção. 

No geral, isso cobre os riscos específicos do patógeno e os riscos de armas biológicas ultra-
direcionadas. De fato, o governo do Reino Unido, que primeiro levantou a questão das 
armas genéticas como uma possibilidade em meados dos anos 



1990, declarou especificamente que as armas genéticas seriam uma “violação clara” do 
tratado. Os riscos de biossegurança cibernética não são cobertos pelo BWC, mas o BWC e 
os tratados de controle de armas em geral não são instrumentos apropriados para lidar 
com esses tipos de riscos. 

Onde pode haver alguma incerteza em torno da cobertura do BWC é quando os danos não 
envolvem agentes biológicos. Os desenvolvimentos na ciência e na tecnologia estão 
tornando novas armas biológicas concebíveis que, em vez de usar bactérias ou vírus para 
nos fazer adoecer, visem diretamente os sistemas imunológico, nervoso ou endócrino, o 
microbioma ou mesmo o genoma, interferindo ou manipulando processos biológicos . Isso 
poderia ser alcançado, por exemplo, usando uma construção baseada em estruturas 
sintéticas criadas ou inspiradas por DNA ou RNA, mas não qualificando como DNA, RNA ou 
qualquer outro ácido nucleico conhecido de ocorrência natural. Nesse tipo de caso, a 
cobertura do BWC é menos clara, mas a intenção do tratado de proibir tais danos está 
fora de dúvida. 

O verdadeiro desafio para o tratado, entretanto, não está em sua cobertura, mas em 
garantir que os países o cumpram e cumpram suas obrigações. Essa supervisão é 
particularmente difícil porque os materiais, equipamentos e conhecimento técnico 
relevantes são difundidos por disciplinas e setores científicos múltiplos e variados - e 
estão cada vez mais em mãos privadas, em vez de públicas. Além disso, os próprios 
agentes biológicos existem na natureza e são organismos vivos geralmente capazes de 
reprodução e replicação natural. 

A natureza de uso duplo da biologia e os desafios que ela representa para a avaliação de 
conformidade foram reconhecidos na fase inicial das negociações sobre o tratado. Em 
uma declaração de 1968 ao predecessor da Conferência sobre Desarmamento, o Reino 
Unido observou, por exemplo, que nenhuma verificação é possível no sentido do termo 
como normalmente o usamos nas discussões sobre desarmamento. Em outras palavras, 
não foi considerado possível verificar o BWC com o mesmo nível de precisão e 
confiabilidade que a verificação de tratados nucleares como o Tratado de Não Proliferação 
de Armas Nucleares (TNP), que foi negociado imediatamente antes do BWC 
. Consequentemente,O Artigo I se refere apenas a agentes biológicos "de tipos e em 
quantidades que não têm justificativa para fins profiláticos, de proteção ou outros fins 
pacíficos". 

A principal responsabilidade pela avaliação de conformidade no BWC recai sobre os países 
que fazem parte dela, ao contrário de suas convenções irmãs, a Convenção de Armas 
Químicas e o NPT, onde a avaliação de conformidade é atribuída à Organização para a 
Proibição de Armas Químicas (OPAQ ) e a Agência Internacional de Energia Atômica 
(IAEA). No BWC, cada país conta com seus próprios recursos para avaliar o cumprimento 
de outros países. O Conselho de Segurança das Nações Unidas atua como árbitro final em 
alegações de violação de conformidade - embora até o momento não tenha sido 
solicitado a investigar quaisquer alegações. O papel da Unidade de Apoio à 



Implementação do tratado é puramente apoiar os países em seus esforços para 
implementar o BWC. 

O “critério de propósito geral” do BWC significa que o tratado permite quase qualquer 
tipo de pesquisa biológica para fins defensivos ou de proteção. Alguns desses trabalhos 
são justificáveis. Outras pesquisas se aproximam da linha tênue entre o trabalho defensivo 
e ofensivo. É difícil distinguir projetos de biodefesa permitidos daqueles que são 
proibidos; não se pode apenas avaliar as instalações, equipamentos, materiais e 
atividades envolvidas, mas também deve examinar e interpretar o propósito ou intenção 
dessas atividades. 

Uma série de avanços significativos e acelerados nas habilidades de manipulação de genes 
e sistemas biológicos tornaram as ferramentas de avaliação de conformidade da era da 
Guerra Fria cada vez mais desatualizadas. Entre essas novas habilidades estão: 

 A adição de máquina e aprendizado profundo à bioinformática. 
 O acoplamento desses desenvolvimentos com “ laboratórios em nuvem ” , 

empresas terceirizadas que estão centralizando e escalando o trabalho úmido da 
engenharia genética. 

 Pesquisa sobre a liberação deliberada de vírus no meio ambiente . 
 O aumento dos programas de biodefesa e o aumento das capacidades desses 

programas . 

Para estabelecer a intenção da pesquisa biológica, não é suficiente simplesmente contar 
os fermentadores, medir os tamanhos das autoclaves e limitar as quantidades de meios 
de crescimento. Um número crescente de países reconhece que a biologia, em grande 
medida, desafia as metodologias de verificação do tipo contábil material. O Reino Unido, 
por exemplo, observou recentemente que a conformidade com o BWC é "muito mais de 
transparência, percepção e franqueza, em vez de balanços materiais ou contagem de 
objetos discretos, como fermentadores". 

Ironicamente, em nosso mundo digital cada vez maior, os últimos anos viram um 
afastamento de abordagens estritamente quantitativas e modelos binários de avaliação 
de conformidade no controle de armas biológicas para métodos mais qualitativos. Os 
países líderes estão explorando meios de demonstrar boas práticas e ciência responsável 
por meio de novas iniciativas voluntárias que lhes permitem demonstrar transparência e 
construir confiança - iniciativas como revisão por pares, revisão de implementação e 
visitas de transparência. Essas iniciativas de compartilhamento de informações enfatizam 
a interação e flexibilidade, trocas de melhores práticas em nível de especialistas, em vez 
de apenas monitoramento no local, e uma ampla concepção de laboratórios e instalações 
relevantes - e foram consideradas como agregando valor real aos julgamentos de 
conformidade pelos estados participantes . 



Da mesma forma, como forma de complementar as leis e regulamentações em torno da 
biossegurança, grupos da sociedade civil lideraram o desenvolvimento de controles de 
construção de normas, como códigos de conduta, prêmios, prêmios, competições e outros 
incentivos ao bom comportamento. O outro lado - alavancagem de riscos à reputação, 
vergonha corporativa e pressões sociais por mau comportamento - também está 
começando a ser explorado. Tornou-se bastante claro que, na Quarta Revolução 
Industrial, o cumprimento da Convenção de Armas Biológicas precisa ser menos sobre a 
verificação de um estado binário - estar "em conformidade" ou "não estar em 
conformidade" - e mais sobre a análise das justificativas fornecidas para as atividades em 
questão e gerir o potencial de dupla utilização. 

Para o controle de armas biológicas e a ONU de maneira mais geral, os desafios mais 
amplos envolvem estender o regime de gestão a outras partes interessadas que não os 
países, especialmente à indústria privada e grupos da sociedade civil, mas também a 
outros, e manter a relevância contemporânea como fórum global para debates de 
segurança em torno de tecnologias emergentes . As tecnologias, como as biotecnologias, 
que tradicionalmente eram isoladas em instituições de elite e laboratórios nacionais e 
monitoradas por governos nacionais agora estão cada vez mais acessíveis e até 
controladas por plataformas tecnológicas privadas e comunidades de pesquisa em todo o 
mundo. Na era da IA, limitar o acesso ao conhecimento intangível e às ferramentas 
computadorizadas que envolvem pesquisas de uso duplo só se tornará mais difícil. 

Há uma janela de oportunidade estreita para desenvolver estruturalmente o controle de 
armas biológicas. Uma maneira de fazer isso - e de vincular o campo biológico a outras 
tecnologias emergentes - é encorajar ativamente as colaborações nos campos da IA, 
cibernética e biotecnologias para desenvolver práticas de segurança responsáveis por 
meio das quais os cientistas aprendem sobre cada campo convergente e seu impacto no 
duplo usar pesquisa. No entanto, por si só, esse tipo de colaboração não é suficiente para 
proteger o mundo do uso indevido de tecnologias poderosas e convergentes. 

Uma ideia para melhorar a gestão de avanços tecnológicos amplos e rápidos envolve uma 
"rede de influência" semelhante ao Fórum Econômico Mundial, composta por indivíduos 
excepcionais de negócios, academia, política, defesa, sociedade civil e organizações 
internacionais, para atuar como um global Conselho de Curadores para supervisionar os 
desenvolvimentos relevantes para ameaças biológicas na ciência, negócios, defesa e 
política e para decidir sobre ações intersetoriais combinadas. Uma ideia semelhante - não 
limitada ao campo biológico, mas transversal às tecnologias emergentes - desenvolveria 
um “ Observatório de prospectiva global”Compreendendo uma constelação de atores-
chave dos setores público e privado reunidos por uma equipe de previsão estratégica 
dentro da ONU. O Conselho de Curadores ou o Observatório Global de Foresight poderia 
ser complementado por uma camada secundária de supervisão que inscreve indivíduos e 
instituições selecionadas em posições-chave para atuar como "sentinelas". Essas 
sentinelas poderiam ter funções duplas: primeiro, promover ativamente a ciência e a 



inovação responsáveis e, segundo, identificar os riscos de segurança para consideração da 
Diretoria ou do Observatório. 

Essas novas estruturas de governança poderiam ser complementadas por iniciativas 
políticas - grupos de IA e bioinformática, por exemplo - para estabelecer um novo tipo de 
transparência, construção de confiança e avaliação de conformidade com BWC e para 
apoiar a prevenção do desenvolvimento de armas biológicas e o gerenciamento de usar 
pesquisa biológica. Os desafios colossais de tecnologias convergentes exigirão ideias 
ousadas como essas para repensar o controle de armas biológicas no futuro. 

FONTE:https://thebulletin.org/premium/2020-12/how-to-protect-the-world-from-ultra-targeted-biological-
weapons/?utm_source=Announcement&utm_medium=Email&utm_campaign=Announcement12072020&utm_content=DisruptiveT
echnology_UltratargetedBioWeapons_12072020 

 

 
Conformidade e fiscalização no regime de armas biológicas 
Este documento faz um balanço dos mecanismos atualmente disponíveis para tentar 
determinar e garantir o cumprimento da Convenção de Armas Biológicas (BWC). 

Lentzos, Filippa. 2019. “Cumprimento e Execução do Regime de Armas Biológicas”. Série 
WMDCE No. 4. Genebra, Suíça: UNIDIR.   

FONTE:https://www.unidir.org/sites/default/files/2019-12/UNIDIR%20WMD%20CE%20-
%20Paper%204%20v2.pdf 

 

Ciência e tecnologia para monitoramento e investigações 
de conformidade com WMD 
Este relatório analisa o papel potencial de quatro novas abordagens baseadas em avanços 
tecnológicos recentes - ferramentas de sensoriamento remoto; dados de satélite de 
código aberto; dados comerciais de código aberto; e inteligência artificial - no 
monitoramento e investigação do cumprimento dos tratados de ADM. O relatório consiste 
em pequenos ensaios de importantes especialistas que introduzem tecnologias 
específicas, discutem suas aplicações em regimes de WMD e consideram alguns dos 
requisitos econômicos e políticos mais amplos para sua adoção. 



Borrett. V., Hanham. M., Jeremias. G., Forman. J., Revill. J., Borrie. J., Åstot. C., Baulig. A., 
Curty. C., Dorner. BG, Fraga. C., Gonzalez. D., Mikulak. R., Noort. D., Raza. SK, Tang. C., 
Timperley. C., van Straten. FM, van Zalen. E., Vanninen. P., Waqar. F. 2020. “Ciência e 
Tecnologia para monitoramento e investigações de conformidade com WMD”. Série de 
conformidade e aplicação da WMD No. 11. Genebra, Suíça: UNIDIR. 

FONTE:https://www.unidir.org/publication/science-and-technology-wmd-compliance-monitoring-and-
investigations 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
INFORMAÇÕES 

          CAMPINAS RESILIENTE -  OBSERVATÓRIO 

          https://resiliente.campinas.sp.gov.br/observatorio 

          http://www.cidadesresilientes.net/biblioteca.html  

          REDE DE CIDADES RESILIENTES DE LINGUA PORTUGUESA 

          http://www.cidadesresilientes.net/ 

         PREVENTIONWEB 

        http://www.preventionweb.net/english/ 

         SECRETARIA NACIONAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 

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

                    

 

 


