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Mapeamento Comunitário de Riscos em Campinas 

                             

O Mapa Comunitário de Riscos é uma representação das características de uma comunidade, 

informações sobre as ameaças e vulnerabilidades, bem como os recursos disponíveis que 

possam ser utilizados durante um evento desastroso, como: inundação, deslizamentos de 

terra, chuvas fortes, baixa temperatura, entre outros. 

Objetivos  



Estimular ações para a Redução de Desastres, demonstrando a necessidade da participação 

comunitária nas ações de prevenção, minimização, preparação, socorro e recuperação de 

desastres, fornecendo elementos necessários para um mapeamento comunitário de riscos; 

 Aumentar o grau de consciência e compromisso em torno das práticas de desenvolvimento 

sustentável, como forma de diminuir as vulnerabilidades e propiciar o bem estar e segurança 

dos cidadãos na busca de uma comunidade mais resiliente; 

 Preparar a Comunidade para desenvolver um mapa  de risco local, bem como a elaboração de 

mapas temáticos para o enfrentamento de situações de emergência.  

Instituir um Comitê da Comunidade Resiliente, visando melhorar a capacidade de resistir, 

absorver e recuperar-se de forma eficiente dos efeitos de um desastre e de maneira 

organizada prevenir que vidas e bens sejam perdidos. 

Fortalecer habilidades, atitudes e valores relacionados com a Gestão Risco de Desastres, tendo 

como base as Sete Metas Globais do Marco de Sendai  para Redução de Risco de Desastres – 

2015/2030. 

Evento  realizado na Comunidade Buraco do Sapo em Campinas: 12 de abril de 2018. 

 

 

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



 

Catástrofes naturais e desastres provocados pelo 
homem em 2017: um ano de perdas recorde 

Este relatório fornece uma visão geral das perdas e danos causados por desastres 
naturais e provocados pelo homem no ano de 2017. 

Total de perdas seguradas de catástrofes naturais e grandes catástrofes provocadas 
pelo homem eram USD 144 bilhões em 2017. Uma temporada de furacões ativa no 
Atlântico Norte, e uma série de incêndio florestal, temporal e eventos de precipitação 
graves em diferentes regiões empurrou catástrofe global reivindica seu nível mais alto 
já registrado em um único ano. Total de perdas econômicas foram de USD 337 bilhões, 
fazendo uma lacuna de proteção global de catástrofe tudo perigo de USD 193 bilhões 
em 2017. Globalmente, mais de 11 000 pessoas perderam a vida ou desapareceram 
em desastres, enquanto milhões ficaram desabrigadas. 

FONTE:http://www.swissre.com/library/editors-pick/sigma_1_2018_en.html#inline 

 

Fundo de População da ONU reforça parceria com 
Ministério da Saúde na área farmacêutica 

 

Representantes da Secretaria da Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos do 
Ministério da Saúde em visita à Casa da ONU. Foto: UNFPA Brasil 



O Fundo de População das Nações Unidas (UNFPA) reforçou na terça-feira (10/04) em 
Brasília (DF) parceria firmada com o Ministério da Saúde para qualificar profissionais 
da área e fornecer medicamentos de qualidade à população. 

Segundo o UNFPA, a parceria prevê a assistência farmacêutica, que inclui identificar 
boas práticas e evidências científicas para subsidiar a formulação de novas diretrizes 
na área, e a pré-qualificação dos insumos em saúde sexual e reprodutiva, o que 
permite aos fornecedores brasileiros entrarem no mercado internacional e no catálogo 
global da ONU. 

Durante visita à Casa da ONU, o secretário de Ciência, Tecnologia e Insumos 
Estratégicos (SCTIE) do Ministério da Saúde, Marco Fireman, ressaltou a importância 
da iniciativa. “Com esse projeto, conseguiremos qualificar o atendimento de qualidade 
ao cidadão, que fica na ponta da cadeia. E também oferecer insumos de qualidade. É o 
medicamento na hora certa, na medida certa e com o atendimento farmacêutico de 
qualidade”, declarou. O projeto visa promover a gestão eficiente e eficaz da assistência 
farmacêutica do Sistema Único de Saúde (SUS). 

De acordo com o representante do UNFPA no Brasil, Jaime Nadal, a agência é o 
principal fornecedor em escala global de insumos na área de saúde reprodutiva 
(medicamentos, kits diagnósticos, métodos contraceptivos, produtos para saúde e 
outras tecnologias) para o setor público no mundo. “Com a nossa atuação na América 
Latina e no Caribe, também temos o interesse de ampliar o trabalho realizado para 
outros países interessados”, declarou. 

Para o assessor regional para segurança de insumos do UNFPA, Federico Tobar, a 
parceria oferece inúmeras vantagens ao Brasil. “Além de estar mais próximo dos países 
da América Latina e Caribe, grandes compradores de insumos de saúde que cada ano 
compram por meio do UNFPA em torno de 10 milhões de dólares em medicamentos, o 
Brasil também possui uma agência reguladora reconhecida como referência em todo o 
mundo. Qualquer produto registrado na ANVISA (Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária) tem maior facilidade de ser homologado na América Latina”. 

FONTE: http://www.unfpa.org.br/novo/index.php/noticias/ultimas/1840-ministerio-da-saude-e-

fundo-de-populacao-da-onu-reforcam-parceria 

 

ONU divulga texto do primeiro acordo ambiental entre 
países da América Latina e Caribe 

O Escritório de Assuntos Jurídicos da ONU divulgou nesta semana (9) a cópia autêntica 
do primeiro acordo ambiental da América Latina e do Caribe. Adotado em 4 de março 
deste ano, na Costa Rica, o documento agora pode ser acessado gratuitamente em 
meio online. O marco regional é o primeiro tratado no mundo a ter determinações 



legalmente vinculantes sobre proteção de ambientalistas que atuam em defesa dos 
direitos humanos. 

O acordo aborda os chamados direitos de acesso, que incluem informação, 
participação pública e Justiça em temas ambientais. O marco normativo assegura que 
a população latino-americana e caribenha poderá reivindicar o acesso a dados sobre 
atividades que ameaçam comunidades; à participação em processos decisórios e de 
gestão ambiental; e à reparação, por meio de mecanismos jurídico-legais que 
garantam o ressarcimento de danos e perdas de recursos naturais. 

A garantia desses direitos está prevista pelo princípio 10 da Declaração do Rio sobre o 
Meio Ambiente e Desenvolvimento. 

Outra conquista do tratado regional é o estabelecimento de compromissos legalmente 
vinculantes sobre o trabalho de ambientalistas. Segundo o documento, “cada parte 
garantirá um entorno seguro e propício no qual as pessoas, grupos e organizações que 
promovem e defendem os direitos humanos em assuntos ambientais possam atuar 
sem ameaças, restrições e insegurança”. 

Na avaliação da secretária-executiva da Comissão Econômica da ONU para a América 
Latina e o Caribe (CEPAL), Alicia Bárcena, o acordo é “visionário” e “sem precedentes”, 
refletindo “nossas ambições, prioridades e particularidades como região”, além de 
abordar elementos fundamentais da gestão e da proteção ambientais. 

Durante a cerimônia que marcou a adoção do texto, em março último, a dirigente 
elogiou o fato de que o tratado contempla temas diversos, como o aproveitamento 
sustentável dos recursos naturais, a preservação da biodiversidade, a luta contra a 
desertificação e a mudança climática e a promoção da resiliência a desastres. 

O acordo regional será aberto para assinatura em 27 de setembro, na sede da ONU, 
em Nova Iorque, quando também será realizado o debate anual da Assembleia Geral 
das Nações Unidas. Países que assinarem o tratado deverão posteriormente ratificá-lo. 
Para entrar em vigor, o acordo precisará ser ratificado por 11 nações. 

Acesse o acordo clicando aqui. 

FONTE:https://www.cepal.org/es/noticias/naciones-unidas-publica-textos-autenticos-primer-

acuerdo-regional-ambiental-america-latina 

FONTE:https://treaties.un.org/doc/Treaties/2018/03/20180312%2003-04%20PM/CTC-XXVII-18.pdf 

 



Plano de ação de resiliência climática para ativos e 
operações da cidade 

Usando as projeções climáticas desenvolvidas pela cidade de Austin como base para 

identificar riscos e vulnerabilidades, o Escritório de Sustentabilidade trabalhou com 

funcionários de vários departamentos para desenvolver um Plano de Ação de 

Resiliência Climática para Ativos e Operações da Cidade. 

Este Plano de Ação de Resiliência Climática fornece uma visão geral das projeções 

climáticas para Austin, uma avaliação dos potenciais impactos climáticos extremos 

para os ativos e operações da Cidade, e estratégias para mitigar esses 

impactos. Quatro principais riscos climáticos surgiram como os mais críticos para os 

esforços de planejamento de curto e longo prazo: (1) Calor extremo, (2) Seca, (3) 

Inundações e (4) Incêndio violento. 

O plano compreende quatro estratégias principais para aumentar a resiliência: 

• Fortalecer a resposta de emergência 

• Expandir os planos de segurança do pessoal 

• Avaliar e atualizar instalações e infraestrutura existentes 

• Instalações e infraestrutura novas e prontas para o futuro 
 

FONTEhttp://austintexas.gov/sites/default/files/files/Sustainability/Climate_Resilience_Acti

on_Plan.compressed.pdf 

 

Comportamento humano é a chave para reduzir o risco 
de inundação 

A extensão dos danos causados pelas inundações também depende de como as 

pessoas se preparam para enfrentar o risco, mas os métodos atuais não levam em 

consideração a percepção individual e o comportamento humano. Uma equipe 

internacional de cientistas, incluindo o diretor da Divisão CMCC RAAS, Jaroslav Mysiak, 

aborda a questão em um artigo publicado na revista Nature Climate Change . 

O que transforma um evento natural, como uma inundação, em um desastre? Quais 
informações devem ser levadas em conta para avaliar o risco de inundação e organizar 
estratégias e investimentos para reduzir os danos? De acordo com um artigo recente 
publicado na Nature Climate Change  “Integrando a dinâmica do comportamento 
humano na avaliação de risco de desastres de inundação” , o comportamento de 
indivíduos, empresas e agências governamentais - antes, durante e depois de uma 



inundação - é um fator crítico que pode influenciar dramaticamente o impacto . No 
entanto, raramente é considerado. 

“Os modelos existentes estimam os danos levando em conta as características de um 
evento de inundação, não o nível de consciência e o comportamento da população”, 
explica  Jaroslav Mysiak , diretor da divisão RAAS do CMCC e co-autor do 
estudo. “Fatores como profundidade de inundação, velocidade, conteúdo de 
sedimentos transportados e detritos, etc. são considerados, mas a percepção de risco 
e a adoção de medidas de proteção (como estipular uma apólice de seguro ou, mais 
simplesmente, a escolha de onde estacionar o seu carro) não são ”. 

Segundo os autores, a próxima geração de modelos de avaliação de risco de inundação 
deve integrar um melhor conhecimento de como as pessoas lidam com riscos e 
danos. Um objetivo que implica uma revolução nos métodos e critérios usados para 
identificar e coletar os dados necessários. 

“Coletar esse tipo de informação não representa uma tarefa mais difícil em si”, explica 
Mysiak. “Os modelos que usamos para estimar os danos estruturais são praticamente 
os mesmos de décadas atrás. Eles foram refinados, então certamente temos um 
conhecimento melhor agora, mas a estrutura do modelo não mudou muito: é uma 
função que combina as características de um evento de inundação e a exposição em 
uma área observada. Agora precisamos de uma mudança de etapa para melhorar 
esses modelos e levar em consideração as respostas individuais ao risco. Não é um 
objetivo impossível. Seria necessário, por exemplo, uma série de pesquisas e análises 
forenses para nos ajudar a entender a resposta da população ou de certos grupos 
sociais. Precisamos mudar a maneira como estudamos e interpretamos os riscos e 
estabelecemos diferentes métodos de coleta de dados do que no passado. " 

FONTE:https://www.cmcc.it/article/human-behavior-is-the-key-to-reducing-flood-risk 

 

Comportamento de evacuação medido durante uma 
ordem de evacuação: Uma avaliação dos efeitos das 
conexões sociais na decisão de evacuar 

Usando o furacão Irma como estudo de caso, esta pesquisa investiga as decisões de 
evacuação, especificamente a influência das conexões sociais nessa decisão. Uma 
pesquisa com aqueles que evacuaram e aqueles que não foram evacuados foi 
conduzida para avaliar as conexões sociais individuais examinando três dimensões: 
confiabilidade, densidade e diversidade. Essas variáveis, juntamente com variáveis 
socioeconômicas (por exemplo, raça / etnia, idade, escolaridade) foram examinadas 
para explicar melhor as influências na tomada de decisão sobre evacuação. 



As pesquisas dos evacuados foram concluídas durante a evacuação. Aqueles que não 
evacuaram foram pesquisados logo após o furacão ter passado. Essa coleta de dados 
em tempo real e quase em tempo real, em vez de coletar os dados em algum 
momento após o evento, permite informações mais precisas, já que as pessoas podem 
lembrar melhor os meandros envolvidos em sua tomada de decisão. 

Através de análises estatísticas, este estudo descobriu que os evacuados tinham 
relacionamentos significativamente mais densos e diversos. No entanto, nenhuma 
relação significativa foi encontrada entre a percepção de confiabilidade das conexões 
sociais de uma pessoa (ou seja, o acesso percebido a recursos e apoio) e a decisão de 
evacuar ou não. Este estudo tem implicações importantes para adicionar à base de 
conhecimento sobre prontidão e resiliência a desastres sustentáveis com base na 
comunidade. 

FONTE:https://hazards.colorado.edu/quickreport/evacuation-behavior-measured-during-an-

evacuation-order 

 

EVENTOS 

 

Mestrado Internacional em Design e Gestão de 
Resiliência Urbana 

Descrição 

Em um mundo cada vez mais ameaçado pela urbanização complexa e rápida e pela 
mudança ambiental, climática e socioeconômica, esse programa foi criado para 
atender à necessidade dos profissionais da cidade de compreender e estruturar 
melhor as estratégias integradas ao implementar políticas e projetos de resiliência 
urbana. Ao mesmo tempo, a resiliência está sendo abordada por diferentes disciplinas 
e a partir de uma ampla gama de perspectivas, que em algum momento conflitam em 
seus significados, abordagens e métodos, levando a um enquadramento fragmentado 
e confuso da resiliência urbana. Este programa de mestrado fornece as pontes 
interdisciplinares necessárias, ligando uma perspectiva integrada de resiliência urbana 
às ferramentas de gestão necessárias para projetar e implementar a resiliência da 
cidade. 

Visão geral, objetivo e estrutura 

O Mestrado Internacional em Projetar e Gerenciar a Resiliência Urbana é um 
programa de mestrado de período integral desenvolvido e coordenado pela Rede 



Internacional de Pesquisa em Resiliência Urbana, organizado pela Universitat 
Internacional de Catalunya (UIC Barcelona). Seu título reflete a necessidade de ir além 
do paradigma "construir cidades resilientes", tomando a resiliência como um processo 
expresso por um conjunto de capacidades e respostas emocionais a uma série de 
impactos; um que não pode ser apenas "construído ou projetado", mas deve ser 
gerenciado. 

O objetivo deste mestrado é proporcionar aos alunos múltiplas perspectivas e as 
habilidades multidisciplinares, ferramentas e conhecimento que os futuros 
responsáveis pela resiliência de cidades exigem. 

O programa é dividido em três blocos principais: aulas no local, um projeto de pesquisa 
e experiência de trabalho. A primeira parte do curso segue uma sequência lógica que 
começa com aspectos teóricos dos processos de resiliência e urbanização. Os 
próximos quatro módulos exploram e integram diferentes visões sobre resiliência, 
relacionadas a: i) o ambiente construído e as infraestruturas; ii) natureza e 
ecossistemas urbanos; iii) resiliência econômica e de serviços da cidade; e iv) 
resiliência da comunidade. O módulo final e mais abrangente utiliza um conjunto de 
estudos de caso e workshops internacionais (sobre modelos de governança, liderança 
e ferramentas para gerenciar a resiliência) para explorar os desafios da 
implementação. À medida que o curso avança, o Barcelona será usado como um 
estudo de caso devido à sua experiência em resiliência, 

Por meio desses workshops, os alunos serão vinculados a organizações, institutos e 
escritórios de resiliência urbana em todo o mundo, dando-lhes a oportunidade de 
aplicar seu aprendizado e habilidades por meio de oportunidades de emprego, 
apoiando suas estratégias de carreira e resiliência urbana para um futuro urbano mais 
sustentável. 

Estudantes em perspectiva 

Este programa destina-se a profissionais e consultores municipais com pelo menos 2 
anos de experiência profissional em áreas relacionadas à sustentabilidade e à 
resiliência, bem como a graduados universitários nas seguintes áreas: Planejamento, 
Gestão, Design Urbano, Engenharia, Ciências Ambientais e Sociais, Política Ciência, 
Geografia e Arquitetura. 

Nível de escolaridade exigido: Graduação ou Bacharelado 

Frequência 

Anual 

Cobertura geográfica 

FONTE:https://www.uic.es/en/studies-uic/esarq/international-masters-degree-city-resilience 

 



INFORMAÇÕES 

        PROMOTOR BRASIL 

          http://www.unisdr.org/campaign/resilientcities/Home/viewalladvocates#page-3 

          CAMPINAS RESILIENTE -  OBSERVATÓRIO 

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

          INFORMATIVOS UNISDR 

         http://www.eird.org/camp-10-15 

         PREVENTIONWEB 

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

         SECRETARIA NACIONAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 

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

         CENTRO UNIVERSITÁRIO DE ESTUDOS E PESQUISAS SOBRE DESASTRES - PARANÁ 

         http://www.ceped.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=16 

         COORDENADORIA ESTADUAL DE DEFESA CIVIL SP 

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

          SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA CIVIL – RIO DE JANEIRO 

         http://www.rj.gov.br/web/sedec/exibeconteudo?article-id=4173185  

         COORDENADORIA ESTADUAL DE DEFESA CIVIL DE MINAS GERAIS 

        http://www.defesacivil.mg.gov.br/index.php/ajuda/page/280-programa-minas-mais-  resiliente-edital-de-

chamamento-publico-n-01-2016-resultado-de-analise-das-propostas 

           

 

 

 


