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Defesa Civil do Estado recebe 48 novas viaturas para municípios da região 
de Piracicaba

O governador Tarcísio de Freitas entregou ontem sexta-feira (13), em Piracicaba, 48 viaturas 
da Defesa Civil do Estado e repassou 89 equipamentos do Programa Ação de Aparelhamento, 
sendo 48 kits de combate a incêndio, 38 motosserras, dois geradores e uma tenda a 
municípios da região. O investimento é de R$ 2,6 milhões. Tarcísio entregou ainda o 
mapeamento de área de risco das cidades de Itu, Itapeva, Lençóis Paulista, Nazaré Paulista e 
Sumaré.

Na ocasião, foi assinado convênio entre a Defesa Civil do Estado com a Desenvolve SP para 
liberação de linha de crédito para aquisição de equipamentos e realização de obras de 
prevenção e recuperação pelas prefeituras, após indicação da Defesa Civil do Estado à 
instituição financeira do Governo de São Paulo.

Participaram do evento o secretário-chefe da Casa Militar e coordenador estadual da Defesa 
Civil, coronel Henguel Pereira, o secretário-chefe da Casa Civil, Arthur Lima, e os 
representantes dos municípios de Agudos, Angatuba, Boa Esperança do Sul, Bocaina, 
Borborema, Buri, Capão Bonito, Capela do Alto, Casa Branca, Cerqueira César, Cesário 
Lange, Conchal, Conchas, Descalvado, Dois Córregos, Dourado, Duartina, Fartura, Guapeara, 
Iracemápolis, Itaberá, Itaí, Itápolis, Itapuí, Itatinga, Itirapina, Macatuba, Mineiros do Tiete, Pilar 
do Sul, Piraju, Pirajuí, Piratininga, Ribeirão Bonito, Ribeirão Branco, Rio das Pedras, Santa 
Cruz das Palmeiras, Santa Gertrudes, São Manuel, São Miguel Arcanjo, São Pedro, São 
Sebastião da Grama, Tabatinga, Taguaí, Tambaú, Tapiratiba, Taquaritinga, Taquarituba e 



Vargem Grande do Sul, que foram contemplados com as entregas.

Odair Mello -Dc Piracicaba, Sidnei Furtado- Reg Campinas, Leila Cavallaro- Reg Bragança Paulista, Rodrigo Miranda-Reg Limeira

FONTE:https://26horasnoticias.com.br/defesa-civil-do-estado-recebe-48-novas-viaturas-para-municipios-da-regiao-de-piracicaba/ 

Últimos oito anos foram os mais quentes já registrados

A Organização Meteorológica Mundial, OMM, confirmou nesta quinta-feira que os últimos oito 
anos foram os mais quentes já registrados globalmente.

O aquecimento foi causado por concentrações cada vez maiores de gases de efeito estufa e 
acumulação de calor.

Impacto do La Niña

No ano passado, a temperatura média global foi cerca de 1,15 °C acima dos níveis 
pré-industriais, fazendo com o que 2022 fosse o 8º consecutivo em que as temperaturas 
globais anuais atingiram pelo menos 1°C acima dos níveis pré-industriais.
Sendo assim, o período de 2015 a 2022 é considerado o mais quente já registrado. Com isso, 
aumenta a probabilidade de, temporariamente, ser rompido o limite de 1,5°C do Acordo de 
Paris.

De acordo com a OMM, devido ao fenômeno de resfriamento La Niña, agora em seu terceiro 
ano, 2022 não foi o período mais quente já registrado, mas é o quinto ou sexto mais quente.

Entretanto, esse impacto de resfriamento será de curta duração e não reverterá a tendência 
de aquecimento de longo prazo causada por níveis recordes de gases de efeito estufa que 
retêm o calor em nossa atmosfera. O La Niña deve continuar até março de 2023.

Desde a década de 1980, cada década tem sido mais quente que a anterior. A previsão é que a 



tendência continue. Os anos de 2016, 2019 e 2020 são os três mais quentes já registrados. O 
fenômeno El Niño, excepcionalmente forte, ocorreu em 2016, o que contribuiu para 
temperaturas globais recordes.

A OMM destaca que as diferenças de temperatura entre o 4º e o 8º ano mais quente são 
relativamente pequenas”.

Desastres climáticos

A previsão é que o aquecimento global e outras tendências de mudança climática de longo 
prazo continuem devido aos níveis recordes de gases de efeito estufa na atmosfera.

Ondas de calor extremas, secas e inundações devastadoras afetaram milhões e custaram 
bilhões este ano, de acordo com o relatório provisório Estado do Clima Global em 2022. No 
final de dezembro, fortes tempestades afetaram grandes áreas da América do Norte. Ventos 
fortes, neve pesada e baixas temperaturas levaram a perturbações generalizadas no leste. 
Chuvas fortes, neve nas montanhas e inundações afetaram áreas no oeste.

O secretário-geral da OMM, Petteri Taalas, lembra os vários desastres climáticos de 2022, que 
destruíram vidas e meios de subsistência, prejudicando a segurança e a infraestrutura da 
saúde, alimentação, energia e água.

Grandes áreas do Paquistão foram inundadas, com grandes perdas econômicas e mortes. 
Ondas de calor recorde foram observadas na China, Europa, América do Norte e América do 
Sul. Ele lembrou ainda da longa seca no Chifre da África, que ameaça se tornar uma catástrofe 
humanitária.

Alertas precoce

Petteri Taalas alerta que há uma necessidade de aumentar a preparação para tais eventos 
extremos e garantir que a meta da ONU seja alcançada de alertas prévios para todos nos 
próximos cinco anos.

Atualmente, apenas metade dos 193 Estados-membros da organização têm serviços de alerta 
precoce adequados, o que leva a perdas econômicas e humanas muito maiores. Também 
existem grandes lacunas nas observações meteorológicas básicas na África e nos estados 
insulares, o que tem um grande impacto negativo na qualidade das previsões meteorológicas.

FONTE:https://news.un.org/pt/story/2023/01/1807962?utm_source=ONU+News+-+Newsletter&utm_campaign=0a437d1bf7-EMAIL_CA
MPAIGN_2023_01_13_01_06&utm_medium=email&utm_term=0_98793f891c-0a437d1bf7-%5BLIST_EMAIL_ID%5D 



Relatório do Programa Ambiental das Nações Unidas

A camada de ozônio está se fechando lenta mas visivelmente, diz um relatório das Nações 
Unidas. Nesse ritmo, o buraco sobre a Antártica será totalmente curado em 2066. É tudo 
graças ao grande sucesso do Protocolo de Montreal de 1987, que efetivamente baniu os 
produtos químicos que matam o ozônio. “Nosso sucesso na eliminação gradual de produtos 
químicos que comem ozônio nos mostra o que pode e deve ser feito – com urgência – para 
abandonar os combustíveis fósseis, reduzir os gases de efeito estufa e limitar o aumento da 
temperatura”, disse Petteri Taalas, secretário-geral da Organização Meteorológica Mundial.

FONTE:https://ozone.unep.org/system/files/documents/Scientific-Assessment-of-Ozone-Depletion-2022-Executive-Summary.pdf?utm_
source=Nature+Briefing&utm_campaign=8b9cc51957-briefing-dy-20230111&utm_medium=email&utm_term=0_c9dfd39373-8b9cc5195
7-46140994 

Os extremos climáticos tornaram-se mais frequentes e intensos desde a década de 1950, e 
especialistas internacionais em hidrologia estão usando novas tecnologias para mapear áreas 
de terra sujeitas a condições mais quentes e secas devido às mudanças climáticas.

Os especialistas da Flinders University trabalharam com pesquisadores chineses e outros 
australianos em três estudos para avaliar os efeitos das secas nas ondas de calor, na saúde 
da vegetação e na salinidade do solo.

O  primeiro estudo, liderado pelo ex-PhD da Flinders University, Dr. Ajaio Chen, usou 
modelagem computacional avançada para dividir um mapa-múndi em regiões vermelhas e 
azuis para refletir as áreas mais atingidas pelo aquecimento global em comparação com o 
déficit de umidade do solo local induzido pela seca.

Dois outros estudos, liderados por cientistas da China Agriculture University, trabalharam 
para melhorar o uso da tecnologia de sensoriamento remoto hiperespectral para monitorar a  
salinidade de solos agrícolas irrigados e sobre  os impactos da seca na  saúde da vegetação 
em grande escala.

“Esses dois estudos fornecem métodos para avaliar os efeitos em larga escala do 
aquecimento global e aumentar a variabilidade das chuvas em extremos quentes, aridez, 
degradação do solo e segurança alimentar, a fim de planejar a resiliência futura de nosso 
meio ambiente e sistemas agrícolas”, diz Flinders University Associate O professor Huade 
Guan, investigador-chefe do Centro Nacional de Pesquisa e Treinamento de Águas 
Subterrâneas da Austrália.

“Esses dois estudos fornecem métodos para avaliar os efeitos em larga escala do 
aquecimento global e aumentar a variabilidade das chuvas em extremos quentes, aridez, 
degradação do solo e segurança alimentar, a fim de planejar a resiliência futura de nosso 
meio ambiente e sistemas agrícolas”, diz Flinders University Associate O professor Huade 
Guan, investigador-chefe do Centro Nacional de Pesquisa e Treinamento de Águas 
Subterrâneas da Austrália.

Nova tecnologia para monitorar as mudanças climáticas



O primeiro estudo mostra que, enquanto algumas regiões são atingidas com mais frequência 
por ocorrências extremas de calor devido ao aquecimento global (em vermelho), outras são 
mais afetadas pela forte variabilidade ano a ano na umidade do solo na zona radicular (em 
azul, veja o mapa abaixo ).

As áreas com maior probabilidade de sofrer com extremos de calor induzidos pelo 
aquecimento global estão localizadas em regiões secas (como o Saara), cadeias de 
montanhas (por exemplo, os Andes na América do Sul, as Montanhas Rochosas na América do 
Norte) e planaltos (por exemplo, o planalto brasileiro e o planalto da Mongólia), onde a 
variabilidade interanual da umidade da zona radicular é geralmente menor devido à 
deficiência de água, topografia íngreme e/ou baixa temperatura.

A eliminação da vegetação e os fenômenos da atmosfera oceânica também influenciaram o 
número de dias quentes.

Enquanto isso, o uso direcionado de monitoramento de salinidade do solo em larga escala 
pode ser usado para mitigar os efeitos de agravamento de condições mais quentes e secas, 
diz o co-autor Professor Associado Guan.

O segundo estudo desenvolveu um novo 'modelo exponencial de reflectância espectral do 
solo' para melhorar o uso da espectrometria do solo para uma avaliação rápida da salinidade 
do solo em grande escala.

“Ele pode ser útil para monitorar a salinidade do solo em planícies de inundação e em campos 
de irrigação”, diz ele.

“A salinidade do solo afeta cerca de 23% das terras cultivadas, especialmente em áreas 
agrícolas irrigadas áridas e semiáridas e é um dos principais fatores que restringem o 
desenvolvimento sustentável da agricultura.”

Veja os estudos

O primeiro estudo,  Efeitos diferenciados espacialmente do déficit de umidade local e 
aumento da temperatura global em ocorrências de calor extremo  (2022) por Ajiao Chen, 
Huade Guan e Okke Batelaan, foi publicado no Journal of Hydrology, Elsevier, DOI 
10.1016/j.jhydrol. 2022.128720.

O segundo estudo,  Um modelo exponencial melhorado considerando um limite de umidade 
espectralmente eficaz para simulação de refletância hiperespectral proximal e estimativa 
de salinidade do solo  (2022), por Xi Huang, Tiecheng Bai, Huade Guan, Xiayong Wei, Yali Wang 
e Xiaomin Mao foi publicado na Remote Sensor DOI: 10.3390/rs14246396.

Veja também  Ligação tridimensional entre seca meteorológica e seca de vegetação na China  
(2023) por Zhen Weng, Jun Niu, Huade Guan e Shaozhong Kang, foi publicado na Science of the 
Total Environment DOI: 10.1016/j.scitotenv.2022.160300.

FONTE:https://news.flinders.edu.au/blog/2023/01/10/new-tech-to-monitor-climate-change/ 



América Latina e Caribe alcançam capacidade no uso de técnicas nucleares 
para responder a desastres naturais

É a segunda região mais propensa a desastres do mundo . A América Latina e o Caribe são 
vulneráveis a eventos naturais como terremotos, inundações e furacões devido à sua 
estrutura tectônica e padrões climáticos únicos. Com a mudança climática exacerbando 
ainda mais o impacto dessas vulnerabilidades, a região precisava urgentemente de 
capacidade para avaliar a segurança e a integridade das estruturas construídas após 
desastres naturais, principalmente em áreas urbanas. Com a ajuda da AIEA, a região alcançou 
a autossuficiência nessas capacidades.

Quatro centros de resposta, capazes de avaliar a integridade de estruturas civis como 
estradas e pontes em seus próprios países e vizinhos, usando técnicas de testes nucleares 
não destrutivos (NDT) , foram estabelecidos na Argentina, Chile, México e Peru, com 
assistência da AIEA. Esses centros apoiarão uma resposta regional coordenada em casos de 
emergência.

As técnicas de NDT fornecem dados confiáveis sobre a resistência e a integridade dos 
materiais sem interferir em estruturas potencialmente já enfraquecidas ou perigosas, usando 
diferentes tipos de radiação para detectar defeitos em concreto, tubulações e soldagem. As 
técnicas são seguras e rápidas, contribuindo para a proteção dos civis. 

Os quatro centros de resposta foram estabelecidos por meio de um projeto de cooperação 
técnica (TC) da AIEA, iniciado em 2018, para melhorar a qualidade de bens e serviços 
industriais e aprimorar a avaliação das estruturas das cidades na América Latina e no Caribe, 
usando técnicas nucleares.

“Os terremotos recentes na região destacam dramaticamente a importância das redes que 
melhoram a coordenação da resposta de emergência na região propensa a desastres. 
Através do desenvolvimento dos centros de resposta, a região tornou-se autossuficiente na 
mitigação dos efeitos dos desastres”, disse Gerardo Maghella, Tecnólogo Industrial Associado 
da AIEA.

Para estabelecer os centros, a IAEA organizou treinamento e certificação de especialistas em 
técnicas de END por meio do projeto regional de TC em andamento em Buenos Aires, de 7 a 
18 de novembro. Nove participantes da Argentina, Brasil, Costa Rica e México foram 
recentemente certificados ou recertificados em métodos avançados de radiografia digital 
usando raios X e raios gama. Eles agora estão qualificados para inspecionar estruturas de 
engenharia civil usando as mais recentes técnicas de END.

Outros 24 participantes de 10 países — Argentina, Chile, Costa Rica, Cuba, República 
Dominicana, Equador, México, Peru, Uruguai e Venezuela — se qualificaram em métodos 
civis de END, incluindo inspeção visual e testes ultrassônicos, que usam ondas sonoras para 
detectar falhas e espessura dos materiais.

“A certificação representa um impulso muito importante para a promoção de metodologias 
NDT no campo da engenharia civil em nossos respectivos países”, disse Eduardo Robles, 
chefe de projeto do Instituto Nacional de Pesquisa Nuclear do México, um dos especialistas 
recém-certificados e representante do Resposta NDA.



O treinamento e a certificação foram fornecidos pela Sociedade Italiana sem fins lucrativos 
para Diagnósticos de Monitoramento de Ensaios Não Destrutivos (AIPnD) sob um Acordo 
Prático com a AIEA e de acordo com a ISO 9712 sobre ensaios não destrutivos, bem como a 
ISO 17024 sobre requisitos gerais para organismos de certificação, permitindo que os 
especialistas treinem outros.

Hernán Xargay, Chefe de Divisão da Divisão Nacional de Energia Atômica da Argentina e 
coordenador do novo centro de resposta na Argentina, disse: “O treinamento e a certificação 
em nível ISO organizado pela IAEA criam confiança de que os requisitos internacionais são 
atendidos e apoiam a harmonização de metodologias em toda a região.”

Mario Barrera Méndez, Coordenador de Controle de Qualidade da Comissão Chilena de 
Energia Nuclear, que lidera o novo centro de resposta no Chile, concorda: “A rede estabelecida 
pela AIEA é a pedra angular da nova capacidade de resposta a emergências da região. Como 
um dos quatro centros de resposta, pretendemos compartilhar a vasta quantidade de 
conhecimento que adquirimos em técnicas de END onde for necessário na América Latina e 
no Caribe.”

O teste não destrutivo é um método de controle de qualidade que usa técnicas nucleares 
para examinar materiais sem danificá-los. A AIEA apoia o uso de tecnologia de testes não 
destrutivos para manter o rigoroso controle de qualidade necessário para a operação 
segura de instalações nucleares e outras instalações industriais. Ajuda os países a treinar 
pessoal na aplicação da tecnologia e fornece equipamentos. 

FONTE:https://www.iaea.org/newscenter/news/latin-america-caribbean-achieves-capability-in-using-nuclear-techniques-to-respond-t
o-natural-disasters 

América Latina e Caribe: Desastres Naturais 2000-2019

A América Latina e o Caribe (ALC) é a segunda região mais propensa a desastres no mundo. 
Cerca de 152 milhões de pessoas foram afetadas por 1.205 desastres (2000-2019)*. 

Embora muitos perigos sejam de natureza cíclica, os perigos com maior probabilidade de 
desencadear uma grande resposta humanitária na região são os perigos de início súbito, 
como terremotos, furacões e inundações repentinas. O impacto coletivo de choques 
climáticos recorrentes, principalmente secas prolongadas seguidas de inundações sazonais, 
leva a necessidades humanitárias complexas e multidimensionais.

FONTE:https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/20191203-ocha-desastres
_naturales.pdf 



Pesquisadores propõem método mais eficaz para prever enchentes
Mais de nós somos vulneráveis aos efeitos das inundações do que nunca devido às 
mudanças no clima, uso da terra, infraestrutura e crescimento populacional nas últimas 
décadas. É, portanto, crucial prever com precisão a frequência e a gravidade das inundações 
para reduzir as perdas físicas e econômicas.

A análise convencional da frequência das inundações assume que as inundações seguem 
padrões históricos e os métodos usados muitas vezes não levam em consideração as 
condições de mudança, como mudanças climáticas, regulação dos rios e variação da 
cobertura do solo. Isso cria um risco maior de subestimar a frequência e a gravidade das 
inundações e projetar infraestruturas menos resilientes.

Em um estudo recente publicado no Journal of Hydrology, pesquisadores da Xi'an 
Jiaotong-Liverpool University, China; Universidade Chung-Ang, Coréia; e a Universidade de 
Liverpool, Reino Unido, propuseram que um método alternativo é mais apropriado para 
analisar a frequência de inundação em um ambiente em mudança.

A equipe de pesquisadores propõe um modelo que é um tipo de análise de frequência de 
inundação não estacionária. Os modelos não estacionários fornecem estimativas mais 
confiáveis para estruturas relacionadas à água e medidas de prevenção de inundações, pois 
levam em consideração as variações dos fatores que influenciam a frequência das 
inundações.

Apesar da análise de frequência de inundação não estacionária ser agora um tópico de 
pesquisa quente, há uma falta de consenso sobre os métodos mais apropriados. Os modelos 
existentes são muito complicados ou muito caros para engenheiros ou hidrólogos 
implementarem na prática.

Mengzhu Chen, o primeiro autor do artigo, é um estudante de doutorado no Departamento de 
Engenharia Civil da XJTLU . Em 2021, ela publicou um estudo que usava um modelo diferente 
de frequência de inundação não estacionária em todo o Reino Unido. No entanto, ela 
descobriu que havia limitações na aplicação dessa abordagem a práticas como projeto de 
engenharia e projeto de estrutura hidráulica.

“Não conseguimos expressar o modelo como uma fórmula matemática simples, o que 
dificultou a interpretação e o cálculo. Portanto, queríamos encontrar um modelo mais 
adequado”, diz Chen.

Para avaliar e comparar diferentes técnicas de modelagem no estudo atual, os 
pesquisadores analisaram dados históricos de inundações de 161 bacias hidrográficas em 
todo o Reino Unido. Essas áreas, também conhecidas como bacias hidrográficas ou bacias 
de drenagem, têm limites naturais, como cumes, colinas ou montanhas, e todas as águas 
superficiais drenam para um canal comum para formar rios ou riachos.

Eles descobriram que o modelo de 'regressão baseada em polinômios fracionários' é o mais 
flexível, eficaz e fácil de usar entre todos os modelos. Este método é uma ferramenta 
emergente em certas áreas de pesquisa aplicada, como estatística médica e pesquisa clínica, 
mas atualmente é muito pouco usado no campo da hidrologia.



PREENCHENDO A LACUNA

Chen diz: “Atualmente, há uma lacuna entre a pesquisa hidráulica e a prática, pois a maioria 
dos profissionais não está familiarizada com modelos não estacionários, embora tenham 
ganhado popularidade na academia.

“As descobertas de nosso estudo recente fornecem recomendações a hidrólogos e 
engenheiros para ajudá-los a escolher entre os modelos de análise disponíveis.

“Para os profissionais, o modelo polinomial fracionário que propomos em nosso artigo pode 
ser uma ferramenta adicional valiosa para aplicação. Pode ser expresso como uma fórmula 
matemática e é mais fácil de usar.

“Afinal, o objetivo principal da análise de frequência de inundação não estacionária é fornecer 
estimativas para o projeto, construção e gerenciamento de infraestrutura relacionada à água.

“No entanto, há um longo caminho a percorrer antes que os métodos não estacionários 
possam ser amplamente utilizados na prática. Ainda vale a pena explorar no futuro uma 
abordagem mais fácil de usar, direta e geralmente aceita para análise de frequência de 
inundação não estacionária”, diz Chen.

FONTE:https://www.xjtlu.edu.cn/en/news/2023/01/researchers-propose-a-more-effective-method-to-predict-floods

O Manual Ilustrado da Nova Agenda Urbana

A Nova Agenda Urbana (NAU), adotada em Habitat III em Quito, Equador, em 20 de outubro de 
2016, apresenta uma mudança de paradigma baseada na ciência das cidades e estabelece 
padrões e princípios para o planejamento, construção, desenvolvimento, gestão e melhoria 
das áreas urbanas. A Nova Agenda Urbana é destinada como um recurso para diferentes 
atores em múltiplos níveis de governo e para organizações da sociedade civil, o setor privado 
e todos os que residem nos espaços urbanos do mundo. O documento destaca as ligações 
entre urbanização sustentável e criação de empregos, oportunidades de subsistência e 
melhoria da qualidade de vida, e insiste na incorporação de todos esses setores em todas as 
políticas e estratégias de desenvolvimento ou renovação urbana. 

FONTE:https://unhabitat.org/sites/default/files/2022/11/20221027_nova_agenda_urbana_portugues.pdf 



Mudanças climáticas e La Niña gerando perdas: os números de desastres 
naturais para 2022

• Desastres naturais responsáveis por grandes perdas em todo o mundo 

• Estimativas provisórias para perdas totais de aproximadamente US$ 270 bilhões, menos 
do que em 2021 extremamente custoso

• Perdas seguradas de cerca de US$ 120 bilhões semelhantes ao ano passado – novamente 
superando a marca de US$ 100 bilhões

• O furacão Ian foi de longe o desastre natural mais caro em 2022: aproximadamente US$ 100 
bilhões em perdas, dos quais cerca de US$ 60 bilhões foram segurados

• Inundações devastadoras em partes da Ásia e da Austrália, agravadas pelo fenômeno La 
Niña e pelas mudanças climáticas

• Desastres naturais de 2022 em números

• Com perdas totais de cerca de US$ 270 bilhões (US$ 320 bilhões no ano anterior) e perdas 
seguradas de aproximadamente US$ 120 bilhões (US$ 120 bilhões no ano anterior), 2022 se 
junta à série de anos recentes com altas perdas. As perdas gerais ficaram próximas da média 
dos últimos cinco anos, enquanto as perdas seguradas ficaram significativamente acima da 
média (2017–2021: US$ 97 bilhões). O alto nível contínuo de perdas seguradas está afetando 
as seguradoras em um momento em que elas estão tendo que lidar com altas taxas de 
inflação e uma base de capital cada vez menor devido ao aumento das taxas de juros. Por 
outro lado, o efeito positivo sobre os investimentos de taxas de juros mais altas só virá com o 
tempo. 

• “Dois fatores devem ser lembrados ao considerar os números de desastres naturais de 
2022. Em primeiro lugar, estamos vivenciando condições de La Niña pelo terceiro ano 
consecutivo 1 . Isso aumenta a probabilidade de furacões na América do Norte, inundações 
na Austrália, secas e ondas de calor na China e chuvas de monção mais fortes em partes do 
sul da Ásia. Ao mesmo tempo,  a mudança climática tende a aumentar os extremos 
climáticos , com o resultado de que os efeitos às vezes se complementam”, explica Ernst 
Rauch, Cientista Chefe do Clima da Munich Re.

Quais foram os piores desastres naturais em 2022?

O furacão Ian foi responsável por mais de um terço das perdas totais e por cerca de metade 
das perdas seguradas em todo o mundo. Este poderoso ciclone tropical atingiu a costa oeste 
da Flórida em setembro com ventos de quase 250 km/h (150 mph). Apenas quatro outras 
tempestades registradas foram mais fortes ao atingir o continente americano, enquanto 
algumas outras tiveram força semelhante à de Ian. De acordo com estimativas provisórias, 
causou prejuízos totais de cerca de US$ 100 bilhões, dos quais US$ 60 bilhões estavam 
segurados (sem incluir o NFIP ). Em termos de perdas seguradas ajustadas pela inflação, Ian 
foi o segundo ciclone tropical mais caro já registrado, depois do furacão Katrina em 2005. 

Tempestades severas como Ian se encaixam nas consequências antecipadas da mudança 



climática: a maioria dos pesquisadores não espera um aumento no número total de ciclones 
tropicais como resultado do aquecimento global. No entanto, eles antecipam um aumento na 
proporção de ciclones particularmente severos com chuvas excepcionalmente fortes. 

O segundo maior e mais caro desastre humanitário do ano foram as graves inundações no 
Paquistão resultantes das chuvas de monção que quebraram recordes. No mês de agosto, as 
chuvas foram cinco a sete vezes mais intensas do que o normal. O derretimento acelerado das 
geleiras como resultado das altas temperaturas aumentou significativamente as inundações. 
Pelo menos 1.700 pessoas morreram. As perdas diretas são estimadas em pelo menos US$ 
15 bilhões – uma quantia enorme considerando o tamanho do PIB do país. Quase nada tinha 
seguro e inúmeras pessoas perderam todos os seus pertences. Pesquisadores estimam que 
a intensidade de um evento desse tipo já aumentou pela metade por causa das mudanças 
climáticas , em comparação com um mundo sem aquecimento global, e que continuará 
aumentando no futuro.

FONTE:https://www.munichre.com/en/company/media-relations/media-information-and-corporate-news/media-information/2023/nat
ural-disaster-figures-2022.html 

Plano de integridade científica do governo dos EUA

O plano visa fortalecer, expandir e padronizar as políticas de integridade científica em todas as 
agências e estabelecer um painel de integridade para investigar violações cometidas por altos 
funcionários e nomeados políticos.

FONTE:https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2023/01/01-2023-Framework-for-Federal-Scientific-Integrity-Policy-and-Pra
ctice.pdf?utm_source=Nature+Briefing&utm_campaign=09f1bfe714-briefing-dy-20230113&utm_medium=email&utm_term=0_c9dfd39
373-09f1bfe714-46140994

Como a observação da Terra pode permitir ações antecipadas em crises 
humanitárias

Este relatório explora as contribuições únicas dos dados de observação da Terra para a ação 
antecipatória, o espectro de desenvolvimento humanitário, os vários desafios da 
incorporação dos dados (e soluções correspondentes, quando existirem) e uma coleção de 
orientações e melhores práticas de especialistas. Nas últimas cinco décadas, os satélites 
têm sido uma ferramenta crucial para a observação da Terra, permitindo uma maior 
compreensão dos processos do sistema terrestre e continuando a informar os cientistas sobre 
a evolução do clima. programas de ação antecipada.

Portanto, o objetivo específico deste relatório é examinar o papel das tecnologias de satélite 
de sensoriamento remoto para possibilitar ações antecipadas em crises humanitárias 
induzidas pelo clima. No contexto da estrutura, isso envolve entender as possíveis 
contribuições das tecnologias para desencadear o desenvolvimento e, em escala maior, seus 
impactos na eficácia dos programas de ação antecipatória. O relatório conclui com uma 
análise da modelagem de sistemas para ajudar os profissionais a entender os impactos da 
intervenção estimulada pela ação antecipada.

FONTE:https://app.box.com/s/vcentv0dx2nedniiqgh7k3sgrhqfbg2z



Defesa Civil de Campo Largo inicia agenda 2023 com projetos à população 
e escolas do município

Tratando de estratégias de contingência para enfrentamento de catástrofes naturais, conflitos 
e a prevenção dos mesmos, Defesa Civil Municipal traz para 2023 projetos de capacitação de 
comunidades e estudantes em primeiros socorros e atuação nas situações mencionadas.

A Defesa Civil de Campo Largo é sediada na Secretaria Municipal de Ordem Pública e presta 
um trabalho de apoio e suporte na hora que o município é atingido por catástrofes naturais, 
desastres e acidentes - naturais e também humanos. O trabalho é realizado em força-tarefa 
com outras forças de segurança, como o Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, Civil, Rodoviária 
Federal, Guarda Municipal e agentes de fiscalização do DEPTRAN (Departamento de Trânsito), 
com a finalidade de sanar conflitos e resolver problemas como pistas bloqueadas, catástrofes 
naturais, realocação de pessoas e animais, contingência intersetorial na hora do chamado 
inicial (com agentes da Saúde Pública, Desenvolvimento Social, Segurança Pública e 
comunidade em geral).

Nesse sentido, dois projetos ganham peso para este ano de 2023; são eles: Projeto Cidadão 
Preparado e Projeto Escola Segura, este último, em parceria com a Secretaria Municipal de 
Educação, onde cursos e capacitações serão realizadas pela Defesa Civil do município nas 
escolas, para todos os públicos (desde docentes, servidores gerais, alunos e também 
comunidade escolar), para ensinar e ministrar métodos de como agir em uma situação de 
grande perigo e emergencial, seja qual for.

O "Escola Segura" é embasado na Lei 13.722 de 2018 - Lei Lucas - Brigada Escolar, que 
determina que professores e funcionários de escolas públicas e privadas, de ensino infantil e 
básico, devem ser capacitados em Primeiros Socorros, de forma obrigatória. Os curso devem 
acontecer anualmente, tanto para capacitação quanto para reciclagem dos profissionais já 
capacitados, com o objetivo de preparar todos os membros da escola pública para agir de 
maneira assertiva no socorro das crianças em situação de emergência, até a chegada da 
ajuda médica.

RESPONSABILIDADE QUE VAI ALÉM DO ENSINO - Em 27 de setembro de 2017, Lucas, um 
menino de 10 anos, engasgou-se com um pedaço de cachorro-quente servido na hora do 
lanche, durante um passeio da escola. Segundo a família, ele não teve o atendimento de 
primeiros socorros adequado e acabou falecendo por asfixia mecânica. Desde então, a mãe do 
menino iniciou um movimento pela obrigatoriedade dos cursos aos funcionários das escolas, 
lei que foi sancionada para a obrigatoriedade dos mesmo a partir do ano de 2019.

Ambos os projetos contam com a participação popular, como o "Cidadão Preparado", que 
buscará interações com as comunidades campo-larguenses divididas em bairros e urbana e 
rural, para traçar planos de contingência ao enfrentamento assertivo em situações de 
calamidade pública e similares.

O primeiro passo é o cidadão se cadastrar gratuitamente para receber mensagens de alerta 
sobre as condições climáticas, em tempo real, apenas pelo CEP que se localiza. Para 
contemplar o serviço, é muito simples:



- Você deve identificar no seu celular a opção SMS;
- No destinatário, digite o número 40199;
- Digite o CEP do seu endereço. Pode ser de casa, do seu trabalho ou do seu trajeto - de onde 
você estiver;
- Você pode cadastrar quantos CEP's quiser;
- Pronto! Você já está cadastrado.

A participação da população em ambos os projetos é fundamental para que Campo Largo se 
torne um município exemplo em resiliência e assertiva no seu planejamento em estratégias 
de contingência e enfrentamento de desastres e catástrofes naturais, bem como em socorro 
em acidentes de trânsito, acidentes residências, empresariais e demais conflitos.

ALERTA DO MOMENTO - Com as fortes chuvas típicas na estação do verão, a Defesa Civil 
alerta para o constante perigo de deslizamento de terra, especialmente às pessoas que 
residem em áreas de risco, encostas, barrancos e perímetros de mananciais. Ao menor sinal 
de perigo, a orientação é a realocação urgente e temporária e o acionamento à equipe da 
Defesa Civil, que irá até o local para averiguar quais riscos existem e como proceder.

Caso note diferença na estrutura da residência, rachaduras grossas e aumentando, 
deslizamento da vegetação local, como também queda de árvores e outras plantas, acione a 
Defesa Civil e faça sua realocação residencial de forma urgente.

TELEFONES PARA CASOS DE EMERGÊNCIAS:
Defesa Civil: 199 / Corpo de Bombeiros: 193
Recolhimento de galhos e árvores caídas: (41) 3291-5132
OBSERVAÇÃO - Não retorne ao local de deslizamento até que a Defesa Civil tenha feito uma 
avaliação do terreno, junto às demais autoridades de Segurança Pública.

Mais novidades serão divulgadas neste canal de comunicação sobre o agendamento dos 
projetos mencionados, para atividades no decorrer do ano de 2023.

FONTE:https://campolargo.atende.net/cidadao/noticia/defesa-civil-de-campo-largo-inicia-agenda-2023-com-projetos-a-populacao-e-a
s-escolas-do-municipio 

FONTE:http://metropolitanoonline.com.br/edicoes/2.356.html 



Os efeitos adversos à saúde de traumas relacionados a desastres

Um novo estudo descobriu que indivíduos de origens desfavorecidas são mais propensos a 
sofrer perda de casa relacionada ao desastre e também são mais propensos a desenvolver 
limitações funcionais após o desastre. 

Grandes desastres naturais, como o terremoto de magnitude 6,4 na Califórnia no mês 
passado , tornados na Louisiana e uma tempestade de inverno em vários estados que ocorre 
uma vez em uma geração causaram grandes danos a residências nos Estados 

Unidos e interromperam a vida cotidiana. Como os especialistas preveem que esses eventos 
continuarão a aumentar em gravidade e frequência, um novo estudo liderado por um 
pesquisador da Escola de Saúde Pública está lançando uma nova visão sobre os impactos 
adversos à saúde que certas populações vulneráveis experimentam após a perda de uma casa 
devido a danos climáticos severos.

Publicado no American Journal of Epidemiology , o estudo descobriu que indivíduos de 
origens desfavorecidas experimentam desproporcionalmente a perda de casa relacionada a 
desastres - e que são mais propensos a serem gravemente afetados pela perda de casa, ou 
seja, desenvolvendo limitações funcionais físicas e mentais nos anos seguintes eles perdem 
sua casa.

O primeiro estudo deste tipo baseia-se em pesquisas anteriores que se concentraram apenas 
em dados da população média de perda de casa e efeitos adversos à saúde; o novo estudo 
identifica subgrupos de populações vulneráveis com maior probabilidade de serem 
gravemente afetados por essa experiência traumática. Isso inclui pessoas mais velhas, não 
casadas, morando sozinhas, menos instruídas e desempregadas, bem como aquelas que 
tiveram problemas de saúde antes de perderem sua casa.

Os pesquisadores dizem que a identificação de populações com risco excepcionalmente alto 
de comprometimento funcional pós-desastre pode informar melhor a alocação de recursos 
durante os esforços de mitigação, preparação, resposta e recuperação de desastres nos 
níveis local e federal.

“Nosso estudo foi além da descoberta tradicional sobre os efeitos médios da população e 
identificou uma heterogeneidade complexa de efeitos”, diz o líder do estudo e autor 
correspondente, Dr. Koichiro Shiba, professor assistente de epidemiologia na Escola de Saúde 
Pública da Universidade de Boston. “Esses resultados ajudam os formuladores de políticas, 
fornecendo informações sobre os impactos que os danos causados por desastres podem ter 
nas disparidades de saúde, que a análise dos efeitos médios da população ignora. Os 
resultados também podem ser usados para identificar quais subpopulações precisam ser 
priorizadas nos apoios à saúde pública pós-desastre”.

Para o estudo, o Dr. Shiba e seus colegas usaram métodos de aprendizado de máquina para 
identificar variações na associação entre traumas relacionados a desastres e limitações 
funcionais entre um grupo de sobreviventes mais velhos do terremoto e tsunami de 2011 no 
leste do Japão.O terremoto de magnitude 9,1 e o tsunami de 40 metros mataram quase 16.000 
pessoas e deixaram mais de 450.000 desabrigadas. A equipe usou dados de pesquisa pré e 



pós-desastre do Estudo de Iwanuma, parte de um estudo nacional mais amplo sobre as 
condições de vida de idosos japoneses, para medir as limitações funcionais dos indivíduos em 
2013 e 2016 com base em três indicadores: avaliações padronizadas de desempenho físico 
deficiência (como se alguém pode se virar na cama independentemente); a capacidade de 
realizar atividades diárias de forma independente (como caminhar, tomar banho, ir ao 
banheiro); e capacidades funcionais de nível superior (como usar o transporte público).

Os pesquisadores descobriram que indivíduos com limitações funcionais mais severas após 
a perda de casa tendem a ter menos escolaridade e mais problemas de saúde pré-desastre, 
como depressão. Mas notavelmente, eles também descobriram que esses indivíduos tinham 
renda mais alta antes de perderem suas casas.

Uma especulação para essa descoberta pode ser explicada pela inconsistência de status – 
“onde diferentes aspectos do status social se contradizem e potencialmente ampliam os 
impactos adversos da perda de moradia relacionada ao desastre”, explica Shiba. Estudos 
anteriores mostraram que pessoas de renda mais alta também são mais propensas a se 
envolver em consumo excessivo de álcool, o que pode levar a um funcionamento limitado. 
Outra explicação, diz ele, é que “em vez de se mudar para um vilarejo habitacional temporário 
com outros sobreviventes, pessoas mais ricas poderiam ter condições de pagar e se mudar 
para moradias particulares após a perda da casa, o que poderia resultar na perda de capital 
social pré-existente e Apoio, suporte."

Compreender esses mecanismos subjacentes resultantes da perda de casa e outras 
experiências traumáticas ajudará a informar intervenções de saúde pública mais 
direcionadas após a ocorrência inevitável de futuros eventos climáticos severos, diz ele.

FONTE:https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/pcn.13322 
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CAMPINAS RESILIENTE -  OBSERVATÓRIO

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

REDE DE CIDADES RESILIENTES DE LINGUA PORTUGUESA

www.cidadesresilientes.net

PREVENTIONWEB

www.preventionweb.net/english/

SECRETARIA NACIONAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL

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

DEFESA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO

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