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Workshop de Logística Humanitária tem palestra da Defesa Civil de Campinas

Realizado em São Paulo, evento abordou área estratégica para gestão de recursos em 
situações de desastres.

A experiência de Campinas com o programa Cidades Resilientes foi abordada nesta 
quarta-feira, dia 5 de outubro, no X Workshop de Logística Humanitária, realizado no 
Departamento de Engenharia de Produção da Escola Politécnica da Universidade de São 
Paulo (POLI), em São Paulo.

A palestra foi realizada pelo coordenador regional e diretor da Defesa Civil de Campinas, 
Sidnei Furtado. O evento teve a participação de professores, pesquisadores, alunos e 
profissionais de unidades da Defesa Civil do Estado.

A Logística Humanitária caracteriza-se pelo planejamento e execução de medidas para 
mobilização de recursos, pessoas e conhecimentos para auxílio de populações atingidas por 
devastações. “Essa ferramenta é estratégica para a gestão de desastres”, destacou o diretor 
Sidnei Furtado.

Em sua apresentação, Furtado reforçou “o compromisso da cidade de Campinas com o 
trabalho sistêmico de resiliência a desastres” e também falou sobre o Donare, software que 
Campinas possui para gerenciamento de ações humanitárias em emergências. A ferramenta, 
que ainda não precisou ser empregada no município, “é um recurso preventivo que a equipe 
da Defesa Civil já está treinada para utilizar, se for necessário”, afirmou o diretor.

A estrutura da Defesa Civil no Estado de São Paulo também foi tema do workshop. A 
apresentação ficou a cargo do diretor da Defesa Civil do Estado de São Paulo, tenente-coronel 



Rinaldo Araújo Monteiro.

O uso potencial de inteligência artificial em operações humanitárias foi outro ponto. Da 
mesma forma, as pesquisas e projetos na área de logística de operações humanitárias em 
desenvolvimento no CEPED-SP/USP, Centro de Estudos e Pesquisas sobre Desastres de São 
Paulo foram tema do encontro.

Essa última apresentação foi mediada pelo professor Irineu de Brito Junior do ICT (Instituto 
de Ciência e Tecnologia) da Unesp São José dos Campos e do Centro de Estudos e Pesquisas 
sobre Desastres de São Paulo. Segundo ele, o CEPED é um grupo de pesquisadores 
associados a dez unidades diferentes como saúde pública, biologia, meteorologia, psicologia, 
arquitetura e logística.

FONTE:https://portal.campinas.sp.gov.br/noticia/46105 

Objetivo do treinamento é especializar agentes municipais de proteção e defesa civil para 
atuação nas ocorrências típicas do período chuvoso
 

FONTE:http://www.prefeituradeatibaia.com.br/noticia/oficina-preparatoria-chuvas/ 

 

Atibaia sedia oficina preparatória para temporada de chuvas



A Organização Mundial da Saúde, OMS, advertiu que a infecção pela gripe influenza volta a 
atingir patamares anteriores ou até mais altos do que no auge da Covid-19.

O alerta foi dado esta sexta-feira, em Genebra, pela chefe do Programa Global de Gripe da 
agência. Wenqing Zhang ressaltou que isso acontece após um período de circulação 
historicamente baixa do vírus influenza, entre março de 2020 e o final de 2021.

Hemisfério Sul

Este ano, a onda de gripe começou em muitos países do Hemisfério Norte e Sul. 
Particularmente no Sul, foi observada uma temporada com índices diferentes em tempo e 
gravidade da doença em comparação com as estações anteriores.

A especialista destacou ainda que a infecção humana é análoga à do H5N1, que nunca cessou 
na pandemia. Segundo ela, isso envia um sinal de eventual “pandemia de gripe e uma ameaça 
desta persistir ao longo da atual pandemia de Covid-19”. O apelo aos países é que nunca 
baixem a guarda.

A OMS lembra que a vacina contra a influenza vem sendo atualizada, anualmente, para 
prevenir casos graves. A agência diz que é “altamente recomendável que as pessoas, 
especialmente de alto risco, se vacinem a tempo”.

Ao contrário da gripe sazonal, a infecção por gripe zoonótica não cessou durante toda a 
pandemia.  Em diferentes variantes, a primeira infecção de aves para humanos, neste ano, 
foi relatada pela China e pela Rússia.

Sequências genéticas

O Reino Unido e Estados Unidos tiveram as primeiras notificações.

A especialista incentivou os países do Hemisfério Norte a avançar com campanhas de 
informação.

Em 2022, o Sistema Global de Vigilância e Resposta da gripe completa 70 anos.

De acordo com a OMS, um dos marcos recentes é a expansão de atividades deste ramo 
especializado que passou a administrar dados de sequenciamento genético do vírus da 
Covid-19 que podem surgir com potencial de causar pandemias.

A atividade acontece em 158 instituições em 127 países.

FONTE:https://news.un.org/pt/story/2022/10/1803402?utm_source=ONU+News+-+Newsletter&utm_campaign=2247f3380e-EMAIL_CA
MPAIGN_2022_10_08_12_02&utm_medium=email&utm_term=0_98793f891c-2247f3380e-105027597 

OMS alerta para risco iminente de influenza sazonal



Combate a incêndios florestais com dados de GPS

Uma nova ferramenta de pesquisa pode ser usada para ajudar a prever o comportamento de 
evacuação de incêndios florestais, potencialmente salvando vidas e evitando lesões no 
processo.

Desenvolvido por uma equipe multidisciplinar internacional, liderada pela Universidade da 
Flórida e incluindo Te Whare Wānanga o Waitaha | Daniel Nilsson, professor da Universidade 
de Canterbury, a ferramenta utiliza dados de GPS em conjunto com dados qualitativos para 
rastrear os movimentos das pessoas nos dias anteriores e durante um evento de incêndio 
florestal. Esses dados podem ser usados para ajudar os gerentes de evacuação de 
emergência a preparar melhor sua resposta e alocação de recursos para eventos futuros.

“Para planejar e se preparar efetivamente para eventos futuros, é importante entender 
como as pessoas se comportam, por exemplo, quando decidem evacuar e quais rotas de 
evacuação escolhem”, diz o professor Nilsson.

“Ao usar dados de GPS do momento antes e durante o incêndio, podemos entender quando as 
pessoas começaram a evacuação, quais rotas de evacuação escolheram e para onde 
evacuaram. Além disso, é possível entender quantos ignoraram os avisos e ordens oficiais de 
evacuação e permaneceram em suas casas.

“Somos um dos primeiros grupos a aplicar dados de GPS à evacuação de incêndios florestais 
na interface Wildland-Urban, permitindo-nos estudar a evacuação de incêndios de uma nova 
perspectiva e fornecer novos insights”.

Originário da Suécia, a área de interesse do Professor Nilsson é evacuação de incêndio, com 
seu estudo de graduação em Engenharia de Incêndio e doutorado em Engenharia de 
Segurança contra Incêndio e com foco em sistemas de orientação de caminho para 
evacuação. Ele também se baseia em sua experiência como bombeiro durante seu serviço 
militar na Suécia.

Inicialmente, a pesquisa foi baseada na coleta de dados de pesquisas após incidentes de 
incêndios florestais, como o Pigeon Valley Fire em Nelson de 2019, com a pesquisa financiada 
pelo Fire and Emergency New Zealand e conduzida por pesquisadores da Universidade de 
Canterbury e da Universidade de Massey .

Embora as pesquisas tenham coletado dados extremamente valiosos, o professor Nilsson diz 
que houve vieses claros nas respostas.

“As pessoas nem sempre se lembram das coisas com precisão, especialmente muito tempo 
depois do incêndio, ou mesmo logo após o incêndio, se estiverem emocionalmente 
angustiadas. Além disso, a pesquisa sugere que as memórias de eventos traumáticos mudam 
e mudam com o tempo, à medida que lidam com o que aconteceu. Além disso, as pessoas 
podem não querer admitir um comportamento em um estudo de questionário que possa 
contradizer os conselhos oficiais, como quando evacuar”.

O uso de dados de GPS foi então testado em um estudo liderado pela Universidade da Flórida 
com a colaboração da Universidade de Canterbury, Universidade Massey, Universidade RMIT 



e Universidade de Utah para estudar o incêndio Kincade de 2019 no Condado de Sonoma, EUA, 
que queimou mais de 300 km2, danificou mais de 120 edifícios e forçou a evacuação de quase 
200.000 pessoas. O estudo é financiado pelo Instituto Nacional de Padrões e Tecnologia (NIST).
Este evento foi escolhido devido ao alcance e escala do incêndio, densidade populacional e 
proximidade das torres de celular, com dados de GPS que permitem uma representação 
precisa da evacuação dos ocupantes das áreas afetadas pelo incêndio.

“O estudo nos EUA foi extremamente útil, pois envolveu milhares de pessoas em uma área 
muito populosa, fornecendo dados com mais nuances e granularidade maior”, diz o professor 
Nilsson. “Quando um aplicativo móvel é usado, como um aplicativo de navegação ou um jogo, 
a localização do usuário normalmente é compartilhada com o desenvolvedor do aplicativo. 

Esses dados podem ser adquiridos de provedores de dados GPS por pesquisadores, com os 
dados anonimizados e codificados para garantir a confidencialidade. Isso nos permite rastrear 
dispositivos como smartphones durante um período de tempo, e a resolução significa que 
podemos identificar com relativa precisão o nível de bloqueio onde as pessoas vivem.”

No entanto, o professor Nilsson diz que os dados do GPS têm seu próprio conjunto de 
limitações e desafios.

“O Kincade Fire mostrou que os conjuntos de dados GPS podem ser associados a vieses 
atualmente desconhecidos. Por exemplo, espera-se que os usuários de smartphones, dos 
quais os dados de GPS podem ser recuperados, sejam predominantemente uma população 
mais jovem. Além disso, se os dados do GPS forem de aplicativos, os passageiros, e não os 
motoristas, provavelmente serão rastreados. Isso pode significar que os domicílios com várias 
pessoas provavelmente são rastreados com mais frequência do que os domicílios com uma 
única pessoa, onde o motorista é o único membro da família. Portanto, o melhor método é 
usar os dados do GPS como uma abordagem complementar: os dados do GPS mostram o que 
as pessoas fizeram; questionários mostram por que eles fizeram isso.”

Atualmente, a ferramenta de pesquisa está sendo usada após o evento para estudar o 
comportamento de evacuação de incêndios florestais, no entanto, a equipe está trabalhando 
em um modelo de previsão de evacuação em tempo real que pode ser usado por serviços de 
emergência e defesa civil durante um incêndio florestal.

“A ideia é que os dados de GPS em tempo real, juntamente com outras entradas, como clima 
e fatores sociodemográficos dos dados do censo, como educação e renda familiar, possam ser 
usados para prever o processo de evacuação. Isso pode informar os serviços de emergência e 
a defesa civil durante um evento para saber quais áreas priorizar, onde a evacuação é lenta, 
para tirar todos a tempo. Há também potencial para utilizar esta ferramenta em outras 
aplicações de evacuação de emergência, como eventos de tsunami.

“A razão pela qual estou interessado na evacuação é que existe uma ligação direta com a 
segurança da vida. É uma área que não é totalmente compreendida, é incrivelmente complexa 
e pode ter um impacto significativo – posso ver como minha pesquisa pode salvar vidas e 
prevenir lesões.”

O objetivo de longo prazo é o uso generalizado dessa ferramenta, com o professor Daniel 
Nilsson dizendo que os eventos de incêndios florestais que ameaçam a vida humana só vão 
aumentar – tanto em Aotearoa, na Nova Zelândia, quanto no exterior.



A exposição à fumaça de incêndios florestais prejudica os resultados 
do aprendizado

“Cidades e áreas com grandes reservas naturais correm o risco de incêndios florestais e isso 
só vai aumentar com as mudanças climáticas e a expansão urbana. Países como Suécia e 
Noruega que nunca tiveram incêndios florestais têm agora, e países como a Nova Zelândia 
estão descobrindo que estão lidando com incêndios florestais que afetam a população com 
maior frequência e gravidade. Vimos isso com o incêndio de Christchurch Port Hills em 2017 
e o incêndio do Lago Ōhau em 2020. Se essa ferramenta fosse amplamente utilizada, a 
aplicação e o benefício nacional e internacional poderiam ser significativos. Precisamos estar 
melhor preparados para aumentar nossa resiliência diante do aumento do risco nos próximos 
anos”.

FONTE:https://www.canterbury.ac.nz/news/2022/fighting-wildfire-with-gps-data.html 

A poluição causada por incêndios florestais está ligada a pontuações mais baixas nos testes e 
possivelmente menores ganhos futuros para crianças que crescem com mais dias de fumaça 
na escola, segundo um novo estudo. Os impactos da exposição à fumaça sobre os ganhos são 
desproporcionalmente suportados por comunidades de cor economicamente desfavorecidas.
Quando a fumaça do incêndio polui o ar nos pátios das escolas e salas de aula, como acontece 
com frequência e gravidade crescentes em todo o país, prejudica não apenas a saúde das 
crianças, mas também sua capacidade de aprender e possivelmente seu poder de ganho 
futuro, de acordo com uma nova pesquisa da Universidade de Stanford.

A exposição à poluição por partículas finas da fumaça de incêndios florestais durante o dia 
escolar afeta as pontuações médias dos testes. Neste mapa do efeito previsto nas pontuações 
médias dos testes por distrito em um ano de fumaça relativamente alta, 2016, tons mais 
escuros indicam um impacto mais forte. (Crédito da imagem: Wen et al. 2022, Nature 
Sustainability)



A nova análise, publicada em 29 de setembro na Nature Sustainability , baseia-se em oito anos 
de resultados de testes padronizados de quase 11.700 distritos escolares públicos em seis 
séries, bem como estimativas de exposição diária à fumaça derivadas de medições de satélite.
Os pesquisadores descobriram que os resultados dos testes em artes da língua inglesa e 
matemática caíram significativamente durante os anos escolares, mesmo em níveis baixos de 
exposição à fumaça, e que os impactos nos resultados dos testes aumentaram à medida que 
a exposição à fumaça dos alunos piorava.

O impacto nas pontuações dos testes quase dobrou quando os alunos foram expostos a 
fumaça pesada durante o dia escolar em comparação com o fim de semana. Ressaltando 
estudos anteriores sugerindo que os impactos da poluição do ar são particularmente 
prejudiciais para os alunos mais jovens, o estudo também revelou maiores impactos para 
alunos da terceira a quinta série em comparação com alunos da sexta à oitava série.

“Pesquisas anteriores sugerem que as barreiras naturais em seus pulmões ainda estão se 
desenvolvendo e eles têm uma taxa de respiração mais alta em relação ao tamanho do corpo”, 
explicou o principal autor do estudo, Jeff Wen , estudante de doutorado em ciências do 
sistema terrestre na Stanford Doerr School of Sustainability . . “Isso significa que as crianças 
mais novas podem ser mais propensas a fumar, afetando sua cognição de maneira direta e 
indireta, como o aumento de ataques de asma que interrompem o aprendizado e levam a mais 
ausências escolares”.

Impactos desproporcionais

O estudo baseia-se em evidências emergentes de que a exposição à poluição do ar pode 
prejudicar a cognição. “Embora os resultados dos testes sejam uma medida imperfeita da 
cognição do aluno, eles são uma métrica comum para avaliar o aprendizado do aluno com 
relevância para resultados e oportunidades de longo prazo”, escrevem os autores. “Esse 
tipo de medição nos permite comparar os resultados dos testes no mesmo distrito escolar 
sob diferentes condições de fumaça e fazer isso para quase todos os distritos escolares nos 
EUA”, disse Wen.

Pesquisas anteriores estimaram uma relação entre o desempenho da pontuação do teste e os 
ganhos futuros. Com base nessas estimativas, os autores estimam que a exposição dos 
estudantes americanos à fumaça de incêndios florestais em apenas um ano – 2016 – poderia 
reduzir os ganhos futuros acumulados em todo o país em quase US$ 1,9 bilhão.

“Os efeitos para qualquer aluno são muito pequenos, mas quando você começa a somar os 
efeitos em centenas de milhares de alunos expostos, eles ficam muito grandes”, disse o autor 
sênior do estudo Marshall Burke , professor associado de ciência do sistema terrestre na a 
Escola Doer.

A nova análise mostra que, embora todos os distritos sofram impactos negativos por aluno, 
cerca de 80% do ônus geral em termos de ganhos totais perdidos é suportado pelos distritos 
que atendem proporcionalmente mais alunos negros e mais alunos que se qualificam para 
almoço gratuito ou com preço reduzido.

Isso ocorre porque há mais alunos no total nesses distritos e porque os impactos por aluno 
são um pouco maiores – uma descoberta que deve ser entendida como refletindo “o possível 
efeito de políticas ou atitudes racistas e/ou discriminatórias nos resultados”, escrevem os 
pesquisadores, como como estudantes que têm que frequentar escolas que receberam 



menos investimento em filtragem. A disparidade sugere que, na ausência de intervenção, 
“aumentos adicionais na futura exposição à fumaça de incêndios florestais devido às 
mudanças climáticas provavelmente prejudicarão desproporcionalmente essas 
comunidades”.

Repensando custos e benefícios

Quantificar os custos sociais anteriormente negligenciados da fumaça dos incêndios 
florestais – uma fonte de exposição em rápido crescimento à poluição por partículas tóxicas 
que deve piorar sob um clima em aquecimento – não é apenas um exercício acadêmico. Em 
vez disso, revelar custos de longo prazo anteriormente ocultos na escala populacional pode 
ajudar a motivar e justificar ações mais ambiciosas para reduzir emissões, exposição à 
fumaça ou risco de incêndios florestais por meio de gerenciamento de combustível ou outras 
técnicas.

“Reduzir o risco de incêndios florestais extremos é uma tarefa importante, mas 
monumental. Vai levar bilhões de dólares de investimento ao longo de muitos anos”, disse 
Burke. Mas na sala de aula, distrito ou comunidade, os investimentos em ar condicionado e 
filtros de ar portáteis podem ajudar a manter as pessoas seguras e permitir que os alunos 
aprendam com um ar mais limpo quando as nuvens de fumaça chegam.

“Quando pensamos nos impactos da exposição à fumaça dos incêndios florestais e nas 
mudanças climáticas, não podemos apenas limitar nossa atenção aos lugares mais óbvios 
onde os impactos podem ocorrer. Realmente precisamos olhar para toda a sociedade e 
pensar em todos os setores que podem ser impactados”, disse Burke. “Isso nos ajuda a 
responder a perguntas sobre quanto devemos investir na mitigação de incêndios florestais 
extremos ou em medidas para proteger os alunos na escola da má qualidade do ar – e se 
esses são bons investimentos em relação a outras coisas em que podemos gastar nosso 
dinheiro”.

FONTE:https://news.stanford.edu/2022/09/29/wildfire-smoke-exposure-hurts-learning-outcomes/ 

Os animais só podem suportar temperaturas dentro de um determinado intervalo. As 
temperaturas superior e inferior dessa faixa são chamadas de limites térmicos críticos. À 
medida que esses limites são excedidos, um animal deve se ajustar ou migrar para um clima 
mais frio.

No entanto, as temperaturas estão subindo em todo o mundo em um  ritmo acelerado . As  
ondas de calor recordes  experimentadas em toda a Europa neste verão são indicativas disso. 
Ondas de calor como essas podem fazer com que as temperaturas  ultrapassem 
regularmente  os limites térmicos críticos, colocando em risco muitas espécies.

Em um novo  estudo , meus colegas e eu avaliamos quão bem 102 espécies de insetos podem 
ajustar seus limites térmicos críticos para sobreviver a temperaturas extremas. Descobrimos 
que os insetos têm uma capacidade fraca para fazê-lo, tornando-os particularmente 
vulneráveis às mudanças climáticas.

Os insetos terão dificuldades para acompanhar o aumento da tem-
peratura global – o que pode ser uma má notícia para os humanos



O impacto das mudanças climáticas sobre os insetos pode ter consequências profundas para 
a vida humana. Muitas espécies de insetos desempenham funções ecológicas importantes, 
enquanto o movimento de outras pode perturbar o equilíbrio dos ecossistemas.

Como os animais se ajustam aos extremos de temperatura?

Um animal pode estender seus limites térmicos críticos por meio de aclimatação ou 
adaptação.

A aclimatação ocorre durante a vida de um animal (muitas vezes dentro de horas). É o 
processo pelo qual a exposição anterior ajuda a proteger um animal ou inseto contra o 
estresse ambiental posterior. Os seres humanos se aclimatam à intensa exposição aos raios 
UV através do bronzeamento gradual, que posteriormente protege a pele contra os raios UV 
prejudiciais.

Uma maneira de os insetos se aclimatarem é produzindo proteínas de choque térmico em 
resposta à exposição ao calor. Isso evita que as células morram sob temperaturas extremas.
Alguns insetos também podem usar cores para se aclimatar. Joaninhas  que se desenvolvem 
em ambientes quentes emergem da fase de pupa com menos manchas do que os insetos que 
se desenvolvem no frio. Como as manchas mais escuras absorvem o calor, ter menos 
manchas mantém o inseto mais frio.

A adaptação ocorre quando genes úteis são passados através de gerações por meio da 
evolução. Existem  vários exemplos  de animais evoluindo em resposta às mudanças 
climáticas.

Nos últimos 150 anos, algumas  espécies de papagaios australianos  , como cacatuas de 
gangues e papagaios de nádegas vermelhas, desenvolveram bicos maiores. Como uma maior 
quantidade de sangue pode ser desviada para um bico maior, mais calor pode ser perdido no 
ambiente circundante.

Mas a evolução ocorre em um período mais longo do que a aclimatação e pode não permitir 
que os limites térmicos críticos se ajustem de acordo com o ritmo atual de aumento da 
temperatura global. Os limites térmicos superiores são particularmente  lentos para evoluir , 
o que pode ser devido às grandes mudanças genéticas necessárias para uma maior tolerância 
ao calor.

A pesquisa sobre como a aclimatação pode ajudar os animais a sobreviver a um aumento de 
temperatura excepcional tornou-se uma área de crescente interesse científico.

Uma fraca capacidade de se ajustar a temperaturas extremas

Quando expostos a uma mudança de temperatura de 1ºC descobrimos que os insetos só 
podiam modificar seu limite térmico superior em cerca de 10% e seu limite inferior em cerca 
de 15% em média. Em comparação, um  estudo separado  descobriu que peixes e crustáceos 
podem modificar seus limites em cerca de 30%.

Mas descobrimos que existem janelas durante o desenvolvimento onde um inseto tem uma 
maior tolerância ao calor. Como os insetos juvenis são menos móveis que os adultos, eles são 
menos capazes de usar seu comportamento para modificar sua temperatura. Uma lagarta em 
seu estágio de casulo, por exemplo, não pode se mover para a sombra para escapar do calor.



Exposto a maiores variações de temperatura, este estágio de vida imóvel enfrentou forte 
pressão evolutiva para desenvolver mecanismos para suportar o estresse da temperatura. Os 
insetos juvenis geralmente tinham uma capacidade maior de aclimatação ao aumento da 
temperatura do que os insetos adultos. Os juvenis foram capazes de modificar seu limite 
térmico superior em 11% em média, em comparação com 7% para os adultos.

Mas dado que sua capacidade de aclimatação ainda é relativamente fraca e pode cair quando 
um inseto deixa este estágio de vida, o impacto provavelmente será limitado para se ajustar às 
futuras mudanças climáticas.

o que isso significa para o futuro?

Uma capacidade fraca de se ajustar a temperaturas mais altas significa que muitos insetos 
precisarão migrar para climas mais frios para sobreviver. O movimento de insetos para novos 
ambientes pode perturbar o delicado equilíbrio dos ecossistemas.

As pragas de insetos são responsáveis pela perda de  40% da produção agrícola global . À 
medida que sua distribuição geográfica muda, as pragas podem ameaçar ainda mais a 
segurança alimentar. Um  relatório da ONU  de 2021 concluiu que as populações de lagartas 
do outono, que se alimentam de culturas como o milho, já expandiram seu alcance devido às 
mudanças climáticas.

A migração de insetos também pode ter impactos profundos na saúde humana. Muitas das 
principais doenças que afetam os seres humanos, incluindo a malária, são transmitidas por 
insetos. O movimento de insetos ao longo do tempo aumenta a possibilidade de introdução de 
doenças infecciosas em latitudes mais altas.

Houve mais de 770 casos de  vírus do Nilo Ocidental  registrados na Europa este ano. A região 
italiana de  Veneto , onde a maioria dos casos se origina, surgiu como um habitat ideal para os 
mosquitos Culex, que podem hospedar e transmitir o vírus. No início deste ano, os cientistas 
descobriram que o número de mosquitos na região aumentou 27%.

Espécies de insetos incapazes de migrar também podem ser extintas. Isso é preocupante 
porque muitos insetos desempenham importantes funções ecológicas. Três quartos  das 
culturas produzidas globalmente são fertilizadas por polinizadores. Sua perda pode causar 
uma redução acentuada na produção global de alimentos.

A vulnerabilidade dos insetos a temperaturas extremas significa que enfrentaremos um futuro 
incerto e preocupante se não pudermos conter o ritmo das mudanças climáticas. Uma 
maneira clara de proteger essas espécies é diminuir o ritmo das mudanças climáticas, 
reduzindo o consumo de combustíveis fósseis. Em menor escala, a criação de habitats 
sombreados, que contêm microclimas mais frios, pode proporcionar um descanso essencial 
para insetos que enfrentam temperaturas crescentes.

FONTE:https://theconversation.com/insects-will-struggle-to-keep-pace-with-global-temperature-rise-which-could-be-bad-news-for-h
umans-190791 
 



Um desafio global para prevenir e mitigar os riscos de pragas de plantas na agricultura, 
silvicultura e ecossistemas

A mudança climática representa um desafio sem precedentes para a biosfera mundial e para 
a comunidade global. Também representa um desafio único para a saúde das plantas. As 
atividades humanas e a crescente globalização do mercado, juntamente com o aumento das 
temperaturas, levaram a uma situação favorável ao movimento e estabelecimento de pragas. 
Esta revisão científica avalia os efeitos potenciais das mudanças climáticas nas pragas de 
plantas e, consequentemente, na saúde das plantas. As evidências avaliadas indicam 
fortemente que as mudanças climáticas já expandiram a gama de hospedeiros e a 
distribuição geográfica de algumas pragas e podem aumentar ainda mais o risco de 
introdução de pragas em novas áreas. Isso exige cooperação internacional e 
desenvolvimento de estratégias harmonizadas de proteção de plantas para ajudar os países 
a adaptar com sucesso suas medidas de gerenciamento de risco de pragas às mudanças 
climáticas.

FONTE:https://www.fao.org/3/cb4769es/cb4769es.pdf 

A educação está ameaçada

O mundo está testemunhando um aumento alarmante no número de pessoas afetadas por 
conflitos armados, deslocamento forçado (por exemplo, movimentos de refugiados em grande 
escala), desastres ambientais ou climáticos e outras crises. Como resultado, a educação de 
222 milhões de crianças e jovens em idade escolar foi interrompida e os sistemas 
educacionais foram levados ao limite. Meninas e meninos com deficiência, juntamente com 
muitos outros grupos minoritários, como comunidades indígenas, minorias étnicas e 
religiosas e pessoas LGBTQI, são afetados desproporcionalmente em vários contextos de 
crise. Somente em 2022, o deslocamento forçado atingiu um número recorde de 100 milhões 
de pessoas, dos quais mais de metade são crianças e jovens que necessitam de acesso a uma 
educação de qualidade adequada. Além disso, entre janeiro de 2020 e dezembro de 2021 houve 
mais de 5.000 incidentes onde a educação foi atacada, bem como casos de uso militar de 
escolas, com números de 9.000 alunos e educadores sequestrados, detidos, feridos ou mortos 
em 85 países. Isso se soma às escolas que tiveram que fechar devido a conflitos armados e 
instabilidades políticas, colocando em risco a educação de futuras gerações de meninas, 
refugiados e outros grupos populacionais. presos, feridos ou mortos em 85 países. Isso se 
soma às escolas que tiveram que fechar devido a conflitos armados e instabilidades políticas, 
colocando em risco a educação de futuras gerações de meninas, refugiados e outros grupos 
populacionais. presos, feridos ou mortos em 85 países. Isso se soma às escolas que tiveram 
que fechar devido a conflitos armados e instabilidades políticas, colocando em risco a 
educação de futuras gerações de meninas, refugiados e outros grupos populacionais.

Revisão científica do impacto das mudanças climáticas nas pragas de plantas

Educação em situações de crise: um compromisso com a ação



A educação é subfinanciada

Os apelos humanitários para financiar o setor da educação atingiram apenas 22% dos fundos 
solicitados em 2021, muito menos do que outros setores. Em 2021, apenas 2,9% do 
financiamento humanitário global foi para a educação, bem abaixo da meta de 4% 
estabelecida pela ONU. Após o surto de COVID-19, a educação recebeu apenas 3% do total de 
pacotes de estímulo em resposta à crise da saúde e apenas 0,7% dos fundos solicitados no 
âmbito do Plano Global de Resposta Humanitária ao COVID-19.

As crises têm um enorme impacto no investimento de longo prazo necessário para 
transformar os sistemas educacionais e garantir que sejam resilientes a futuros disruptores. 
A Assistência Oficial ao Desenvolvimento (AOD) para a educação estagnou em 2020, caindo 
US$ 359 milhões de doadores bilaterais. Desde então, este declínio foi acompanhado por 
cortes significativos na APD por parte dos principais doadores. Os governos de muitos países 
também foram afetados pela lenta recuperação econômica, aumento dos custos da dívida e 
reorganização das prioridades nacionais durante e após a pandemia do COVID-19. Problemas 
sistêmicos no financiamento da educação em nível nacional e internacional fazem com que 
grupos de crianças e jovens,

Parceria para a transformação: um compromisso com a ação

Com base em práticas promissoras, nós, os Estados Membros e parceiros, aproveitamos a 
oportunidade apresentada pela Cúpula de Transformação da Educação convocada pelo 
Secretário-Geral das Nações Unidas para apresentar "Educação em Situações de Crise: Um 
Compromisso com a Ação".

Comprometemo-nos a trabalhar em conjunto para transformar os sistemas educativos para 
que, face às crises, possam antecipar, preparar, responder e recuperar. Para que todas as 
crianças e jovens afetados por crises, incluindo refugiados e apátridas, tenham acesso 
contínuo, equitativo e seguro à educação inclusiva, de qualidade e segura.

Em particular, nos comprometemos a melhorar o acesso, a qualidade, a equidade e a inclusão 
dos 222 milhões de crianças e jovens cuja educação foi interrompida ou não pode recebê-la 
como resultado de conflitos armados, deslocamentos internos e transfronteiriços, bem como 
como desastres de saúde ou climáticos. Para tornar este compromisso uma realidade, 
apelamos aos Estados-Membros, organizações multilaterais, doadores e parceiros de 
educação para trabalharem para este compromisso com um primeiro relatório em 2025 antes 
de atingir a meta de 2030; Da mesma forma, devem assumir a responsabilidade mútua de 
realizar as seguintes ações:

FONTE: 
https://www.un.org/es/transforming-education-summit/education-crisis-situations?utm_source=INEE+email+lists&utm_campaign=6c
8c6e3247-EMAIL_CAMPAIGN_SLC+Update+2019-09_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_710662b6ab-6c8c6e3247-25743853 



EVENTOS:



Rumo a sistemas de alerta precoce multirriscos para sistemas agroalimen-
tares: desafios e oportunidades

O Dia Internacional para a Redução do Risco de Desastres (IDDR), celebrado anualmente em 
13 de outubro desde 2009, promove a conscientização global sobre a prevenção e redução do 
risco de desastres e perdas de desastres em vidas, meios de subsistência, bem como nos 
aspectos econômicos, físicos, sociais, culturais e esferas ambientais. Ele oferece uma 
oportunidade de reconhecer o progresso que foi feito, bem como identificar as lições 
aprendidas e boas práticas para reduzir ainda mais o risco de desastres e perdas.

Este ano, o IDDRR se concentrará na sétima Meta Global G da Estrutura de Sendai: “Aumentar 
substancialmente a disponibilidade e o acesso a sistemas de alerta precoce de vários perigos 
e informações e avaliações de risco de desastres para as pessoas até 2030”. Um marco 
importante da Meta G é permitir que os países estabeleçam e desenvolvam sistemas de alerta 
precoce de vários riscos (EWS), que permitem que governos, comunidades e pessoas 
previnam e mitiguem e se preparem melhor para o impacto adverso de desastres que afetam 
setores e sistemas, incluindo agricultura e sistemas alimentares.

Neste contexto, a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO), 
em parceria com o Gabinete das Nações Unidas para a Redução do Risco de Desastres 
(UNDRR) e a Organização Meteorológica Mundial (WMO), assinala o IDDRR 2022 organizando 
um evento de O compromisso, os esforços e as boas práticas da FAO e dos parceiros na 
promoção e desenvolvimento de sistemas de alerta precoce de vários perigos e como melhor 
sinergia entre os sistemas de alerta precoce específicos do setor existentes com outros 
sistemas para garantir alertas holísticos, oportunos e orientados para o impacto ligados a 
ações antes de choques para salvar e proteger a vida das pessoas, segurança alimentar, 
atividades agrícolas de subsistência. 

Especificamente, o evento apresentará o escopo e os esforços dos EWS globais, regionais e 
nacionais existentes da FAO e dos parceiros para permitir ações antecipatórias contra 
ameaças globais, transfronteiriças e nacionais à agricultura e à segurança alimentar, como 
seca, inundações, deslizamentos de terra, animais e plantas pragas e doenças, e como as 
sinergias entre esses sistemas podem ser geradas para ajudar a informar os riscos no 
projeto, formulação, implementação e monitoramento de políticas, planejamento e ações de 
redução e gestão de riscos de desastres. O evento também apresentará o destaque do Guia 
Words-to-Action (WiA) para Sistemas de Alerta Antecipado de Riscos Múltiplos, desenvolvido 
em conjunto pelo sistema da ONU e parceiros.

Objetivos do evento

O evento tem como objetivos:

• Destacar a importância de sistemas de alerta antecipado de múltiplos perigos e 
informações e avaliações de risco de desastres na prevenção, mitigação e gestão de riscos 
compostos e em cascata.

• Compartilhar experiências, desafios e lições aprendidas sobre o desenvolvimento de 
sistemas de alerta precoce de vários perigos, a integração de sistemas de alerta precoce de 



perigo único existentes e informações e avaliações de risco de desastres de vários países e 
regiões onde a FAO e parceiros operam e explorar caminhos para o progresso em uma 
perspectiva de múltiplos perigos.  

• Identificar caminhos para ampliar o apoio existente da FAO, OMM, UNDRR e parceiros para 
permitir que os países estabeleçam, apliquem e gerenciem sistemas de alerta precoce de 
vários perigos para sistemas agroalimentares e informações e avaliações de risco de 
desastres (no nível regional/nacional/subnacional nível).

Agenda provisória

(Duração: 90 minutos)
Moderador: Sr Shukri Ahmed, Diretor Adjunto, Escritório de Emergências e Resiliência da FAO
Acolhedor
Sessão aberta

•  Observações de Laurent Thomas, Diretor-Geral Adjunto, FAO
• Observações da Sra. Mami Mizutori, Representante Especial do Secretário-Geral para 
Redução do Risco de Desastres e Chefe da UNDRR
• Discurso de abertura de Petteri Taalas, Secretário-Geral, Organização Meteorológica 
Mundial

Definindo a cena: Onde estamos? 

• Apresentação do moderador
• Atualização sobre o progresso do relatório de Sendai Target G - por Animesh Kumar, UNDRR
Painel de discussão
Parte I: Ampliação dos sistemas de alerta precoce específicos do setor
• Sistema de Índice de Estresse Agrícola (ASIS) para gerenciamento de risco de seca por 
Oscar Rojas, FAO-OCB
• Sistema de Aconselhamento e Avaliação de Alerta de Tempestades de Areia e Poeira 
(SDS-WAS) por Alexander Baklanov, OMM 
• EMPRES- Global Early Warning System (GLEWS) por Andrea Capobianco Dondona, 
FAO-NSAH
• Sistemas de Informação de Gafanhotos do Deserto (DLIS) por Alexandre Latchininsky, 
FAO-NSP
• Classificação Integrada da Fase de Segurança Alimentar (IPC) por Nicholas Haan, 
FAO-ESA-OER

Parte II: Rumo a sistemas de alerta antecipado de vários riscos e mais ações preventivas
• Abordagem informada sobre riscos para prevenção de crises alimentares por Wirya Khim, 
FAO-OER
• Experiência das Filipinas no desenvolvimento/implementação de sistemas de alerta precoce 
de vários perigos – pelo Dr. Esperanza O. Cayanan, Administração de Serviços Atmosféricos, 
Geofísicos e Astronômicos das Filipinas (PAGASA)
• Sistema de alerta precoce baseado na comunidade por Jurg Wilbrink IFRC
• Guia da palavra em ação para um sistema de alerta precoce de múltiplos perigos por Sandra 
Amlang, UNDRR
• A Resolução Global de Alerta Antecipado/Adaptação da ONU: Fechando as lacunas de alerta 
precoce até 2027 por Katrin Ehlert, WMO



INFORMAÇÕES:

CAMPINAS RESILIENTE -  OBSERVATÓRIO

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

REDE DE CIDADES RESILIENTES DE LINGUA PORTUGUESA

www.cidadesresilientes.net

PREVENTIONWEB

www.preventionweb.net/english/

SECRETARIA NACIONAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL

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

DEFESA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO

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

 CEPED UNICAMP   

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

Perguntas e respostas com todos os painelistas

Reflexão e caminho a seguir – por Dunja Dujanovic, Líder da Equipe de Programas e 
Resultados, FAO-OER

FONTE:https://fao.zoom.us/webinar/register/WN_l-bdvWfcTsOd317Exw2A5A 


