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Curso Básico de Operação de Drones capacita profissionais de 11 cidades
A Defesa Civil de Campinas e a Escola de Desenvolvimento do Servidor (EGDS) promoveram
o curso que teve apoio do IFSP

Curso foi realizado no parque ecológico

Servidores públicos da Defesa Civil de 11 municípios foram capacitados no Curso de Aeronaves Remotamente Pilotadas (RPAS – sigla em inglês). O curso foi promovido pela Defesa
Civil de Campinas e pela Escola de Desenvolvimento do Servidor (EGDS). O encerramento da
capacitação, que tem apoio do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de SP
(IFSP) – Campus Avançado de Rio Claro – ocorreu nesta sexta-feira, dia 12 de novembro.
Iniciada no dia 8, a capacitação integrou as atividades da Semana Estadual de Mobilização
para Prevenção das Arboviroses. A secretária Municipal de Gestão e Desenvolvimento de
Pessoas, Eliane Jocelaine Pereira e o secretário do Verde Meio Ambiente e Desenvolvimento
Sustentável, Rogério Menezes, prestigiaram o evento de encerramento do curso que foi realizado no Centro de Resiliência as Emergências, instalado no Parque Ecológico de Campinas.
De acordo com o diretor da Defesa Civil, Sidnei Furtado, a qualificação dos profissionais teve
como foco a saúde pública, envolvendo além do curso de drones, “um exercício prático com
a plataforma SISS-Geo que possibilita realizar ações mais rápidas em caso de emergências
em saúde pública”.
Os municípios envolvidos no treinamento são Campinas, Artur Nogueira, Atibaia, Bragança
Paulista, Itatiba, Jaguariúna, Lindóia, Pedreira, Pinhalzinho, Pirassununga e Vinhedo.
Também participaram funcionários da Unidade de Vigilância de Zoonoses (UVZ), da Secretaria da Saúde de Campinas, e do Laboratório Federal de Defesa Agropecuária do Ministério da Agricultura.
FONTE: https://novo.campinas.sp.gov.br/noticia/42579

Experiência campineira com o SISS-Geo é apresentada em Oficina de Formação
Evento nacional formou multiplicadores da ferramenta e discutiu incorporação de tecnologias para melhorar vigilância em saúde.

Exposição da Elen Fagundes
A Prefeitura de Campinas, por meio da Unidade de Vigilância de Zoonoses (UVZ) do Departamento de Vigilância em Saúde, e da Defesa Civil, levou sua experiência com o Sistema de
Informação em Saúde Silvestre (SISS-Geo) para o “Seminário de Contextualização e Integração de Políticas Públicas Aplicadas à Vigilância da Febre Amarela e da Febre do Nilo
Ocidental”. A apresentação foi feita dentro da Oficina de Formação de Multiplicadores,
voltada a técnicos das regionais de saúde do Estado de São Paulo, nas turmas desta quinta-feira, dia 11 de novembro, e de terça-feira, dia 9. O evento está sendo realizado em
Campinas até amanhã, sexta-feira.
Com o objetivo de promover a incorporação de tecnologias e inovação para melhorar a
vigilância e resposta envolvendo animais como sentinelas para o risco de Arboviroses, o
seminário foi realizado pelo Ministério da Saúde e pela Secretaria Estadual de Saúde em
Campinas. A programação teve início no dia 8 e segue até amanhã, dia 10 de novembro,
com participação de especialistas dos Ministérios da Saúde, Agricultura e Pecuária e Meio
Ambiente, além da Fiocruz e Secretarias de Saúde do Espírito Santo, Santa Catarina e
Paraná.

Segundo a coordenadora da UVZ, Elen Fagundes Costa, que realizou a apresentação, o convite a Campinas mostrou a importância do pioneirismo do município como o primeiro do
Estado de São Paulo a implantar o sistema. “Técnicos da UVZ e da Defesa Civil começaram
a utilizá-lo na Operação Estiagem deste ano e estamos ampliando para outros agentes que
atuam com áreas verdes. A partir do registro do encontro de animais mortos ou doentes na
ferramenta, é possível desencadear ações integradas e mais ágeis para identificar
situações emergenciais de saúde pública. Esses animais são sentinelas e podem indicar o
risco de circulação de vírus ou outros agentes causadores de doenças transmissíveis para a
população.”
O SISS-Geo foi desenvolvido pela Plataforma Institucional Biodiversidade e Saúde Silvestre
da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) em conjunto com o Laboratório Nacional de Computação Científica (LNCC). Está disponível para sistemas Android e iOS e pode ser usado por
profissionais e pela comunidade.
FONTE:https://novo.campinas.sp.gov.br/noticia/42558

EGDS e Defesa Civil fazem capacitação para servidores públicos da região
Campinas e mais dez cidades passam por treinamento para uso de drones em vigilância em
Saúde de doenças como a febre amarela

Servidores de 11 cidades da região fazem o treinamento

Sidnei Furtado da Defesa Civil de Campinas, e a secretaria
Eliane Jocelaine Pereira

A Defesa Civil municipal e a Escola de Governo e Desenvolvimento do Servidor (EGDS) da
Prefeitura de Campinas abriram nesta segunda-feira, dia 8 de novembro, o Curso de Aeronaves Remotamente Pilotadas (RPAS – sigla em inglês), dirigido a servidores públicos que
atuam na Defesa Civil de 11 municípios da região. A capacitação, cujo foco central é a utilização dessa ferramenta em saúde pública, também conta com apoio do Instituto Federal de
Educação, Ciência e Tecnologia de SP (IFSP) – Campus avançado de Rio Claro.
O treinamento ocorre no Centro de Resiliência as Emergências, instalado no Parque Ecológico de Campinas. As atividades continuam até a próxima sexta-feira. No encerramento, no
dia 11, haverá um exercício prático de emergência com a ferramenta SiSS-Geo, para que na
simulação os agentes possam agir numa situação de busca ativa de febre amarela. O curso
também faz parte da programação local da Semana Estadual de Mobilização para Prevenção
das Arboviroses.
O uso do aplicativo SISS-GEO permite ação integrada e mais rápida na identificação de
possíveis situações emergenciais em saúde pública. A ferramenta foi elaborada para que se
possa registrar, online ou offline, as observações de maneira rápida, contribuindo de forma
direta com a construção de um sistema de utilidade pública para prevenção de doenças, em
animais e em pessoas. O aplicativo permite o envio de informações sobre os animais, sua
localização, características do ambiente e fotos, além do registro de sugestões, dúvidas e
até mesmo críticas ao sistema.
Os municípios envolvidos no treinamento são Campinas, Artur Nogueira, Atibaia, Bragança
Paulista, Itatiba, Jaguariúna, Lindóia, Pedreira, Pinhalzinho, Pirassununga e Vinhedo.
Também participaram funcionários da Unidade de Vigilância de Zoonoses (UVZ), da Secretaria da Saúde de Campinas, e do Laboratório Federal de Defesa Agropecuária do Ministério
da Agricultura.
Saúde pública
O diretor da Defesa Civil, Sidnei Furtado, explicou que o curso faz parte de um processo bastante amplo de treinamentos para diversas áreas, de acordo com seu foco de atuação. “Na
capacitação anterior, que envolveu servidores públicos de Campinas, o foco era a Operação
Verão. Dessa vez, a proposta é saúde pública, por isso haverá atividade envolvendo o
Siss-Geo”, colocou.

Conforme a secretária de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas, Eliane Jocelaine Pereira,
essa iniciativa conjunta com a Defesa Civil é fundamental dado a importância desse órgão
que atua para promover uma cidade mais resiliente qualificando os servidores nos aspectos
de prevenção aos desastres e questões urgentes na cidade.
“Nós cumprimos o nosso papel quando promovemos essa qualificação dos servidores.
Nessa edição ficamos mais contentes por ampliar para outros municípios a possibilidade de
acesso a formação nessa tecnologia (drones) para maior organização e estruturação das
Defesas Civis nas cidades vizinhas e componentes da Região Metropolitana de Campinas”,
argumentou.
Também de acordo com a secretária, poder oferecer a plataforma do EGDS numa integração
com cidades vizinhas só tende a ampliar a importância das políticas públicas desenvolvidas
no município, seja no âmbito de gestão de pessoas, seja no âmbito da Defesa Civil.
Drones
A Defesa Civil de Campinas possui seis drones, que são empregados nas ações do órgão,
como monitoramento de queimadas e vistorias em áreas de risco. Os aparelhos também são
utilizados na área de Saúde para controle de doenças, como a dengue. Já a Unidade de Vigilância em Zoonoses utilizará os drones no mapeamento de área de riscos de enfermidades
causadas por animais. Os aparelhos podem, ainda, auxiliar em atividades da Guarda Municipal.
FONTE: https://novo.campinas.sp.gov.br/noticia/42515

Europa: maior número semanal de casos de Covid-19
desde início da pandemia
Segundo a Organização Mundial da Saúde, OMS, a Europa reportou o maior número de casos
de Covid-19 na região desde o início da pandemia. Quase duas milhões de novas infecções
foram notificadas no continente na última semana.
No mesmo período, o número de mortes foi de 27 mil, representando mais da metade de
todas as vítimas deixadas pela doença em todo o mundo.
Cuidados
O diretor-geral da OMS, Tedros Ghebreyesus, explicou que as infecções não estão aumentando apenas em países com taxas de vacinação mais baixas, mas também em algumas
nações com o maior contingente de imunizados da região.
Ele afirmou que o crescimento dos índices é mais um lembrete de que “as vacinas não substituem a necessidade de outras precauções”.
O líder da OMS reforçou que embora as vacinas reduzam o risco de hospitalização, doenças
graves e morte, elas não previnem totalmente a transmissão.

Assim, a entidade continua a recomendar o uso máscaras e distanciamento físico, especialmente em locais sem boa ventilação, assim como a testagem de pacientes.
Vacinação
Segundo Tedros, “não faz sentido” dar reforço a adultos saudáveis, ou vacinar crianças,
enquanto os profissionais de saúde, idosos e outros grupos mais vulneráveis ainda aguardam a primeira dose.
Tedros Ghebreyesus afirmou que diariamente há seis vezes mais doses de reforços administradas globalmente do que primárias em países de baixa renda. Ele definiu a situação como
“um escândalo que deve parar agora”.
Covax
Ele também afirmou que a Covax, a iniciativa mundial liderada pelas Nações Unidas que
busca o acesso equitativo às vacinas, já entregou quase 500 milhões de vacinas para 144
países e territórios.
De acordo com a OMS, apenas a Eritreia e a Coreia do Norte ainda não começaram a imunização.
FONTE:https://news.un.org/pt/story/2021/11/1770412?utm_source=ONU+News+-+Newsletter&utm_campaign=4e8cc5823d-EMAIL_CAMPAIGN_2021_11_1
3_01_00&utm_medium=email&utm_term=0_98793f891c-4e8cc5823d-105027597
.

FAO: Desenvolvimento sustentável nas indústrias de sementes é vital
A Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação, FAO, reuniu líderes na
Conferência Global sobre Desenvolvimento Verde das Indústrias de Sementes para discutir
a produção de alimentos de forma sustentável.
De acordo com a FAO, os agricultores devem ter acesso a sementes resistentes, principalmente com a mudança climática, para garantir o aumento em 50% na produção de alimentos. O volume adicional será necessário para alimentar uma população que poderá chegar a
10 bilhões de pessoas até 2050.
Sementes e agricultura verde
O diretor-geral da FAO, Qu Dongyu, afirmou que a única maneira de atingir essa meta é
aumentar a produtividade da safra por meio da ciência e da inovação.
Ele acrescentou que não há boas colheitas sem sementes de qualidade, já que elas são a
base dos sistemas agroalimentares. Qu Dongyu lembrou que contamos com grãos para produzir alimentos, rações, fibras e combustível.
O líder da FAO também destacou que a agricultura verde e resiliente ao clima, apoiada pela
inovação para garantir que os sistemas alimentares possam aumentar seus benefícios, ao
mesmo tempo em que emitem menos gases de efeito estufa, é fundamental para a sustentabilidade.

Prioridades
A Conferência é a terceira de uma série que teve início em 1999 no Reino Unido. A segunda
edição, em 2009, foi recebida na sede da FAO, em Roma. O evento se concentra em quatro
prioridades.
Entre os objetivos está aumentar a conscientização sobre as contribuições das indústrias de
sementes para a inovação verde e produção agrícola sustentável, promover cooperação
entre setores e compartilhamento de conhecimento e informação.
O grupo também busca comprometimento na mobilização de recursos científicos, técnicos e
financeiros para fortalecer os sistemas de sementes e encorajar debates construtivos sobre
inovação, pesquisa e desenvolvimento, vistos como os principais motores para melhorar as
variedades de culturas.
De acordo com a OMS, apenas a Eritreia e a Coreia do Norte ainda não começaram a imunização.
Agenda 2030
O diretor-geral da FAO lembrou que temos “apenas nove colheitas pela frente antes de
alcançarmos a Agenda 2030” e que a FAO está empenhada em aproveitar o impulso gerado
pelo evento para transformar as evidências fornecidas em ações.
Ele reforçou que os governos são fundamentais para erradicar a fome e devem lançar ações
nacionais de sementes para fortalecer a cadeia de valor do setor.
Qu Dongyu reforçou o apoio da entidade às lideranças nacionais no desenvolvimento e
implementação de políticas, regulamentos e leis para criar previsibilidade e fomentar a confiança nos sistemas de sementes, acrescentou.
FONTE: https://news.un.org/pt/story/2021/11/1769342?utm_source=ONU+News++Newsletter&amp;utm_campaign=b4f37bbbcdEMAIL_CAMPAIGN_2021_11_09_01_00&amp;utm_medium=email&amp;utm_term=0_98793f891c-b4f37bbbcd105027597

O Estado da Segurança Alimentar e Nutricional no Mundo 2021
Transformando os sistemas alimentares para a segurança alimentar, melhor nutrição e
dietas saudáveis acessíveis para todos
Nos últimos anos, vários fatores importantes colocaram o mundo fora do caminho para
acabar com a fome e a desnutrição em todas as suas formas até 2030. Os desafios aumentaram com a pandemia COVID-19 e as medidas de contenção relacionadas. Este relatório
apresenta a primeira avaliação global da insegurança alimentar e desnutrição para 2020 e
oferece algumas indicações de como a fome pode parecer até 2030 em um cenário ainda
mais complicado pelos efeitos duradouros da pandemia COVID-19. Também inclui novas.
estimativas do custo e acessibilidade de dietas saudáveis, que fornecem uma ligação importante entre os indicadores de segurança alimentar e nutricional e a análise de suas tendências. Ao todo, o relatório destaca a necessidade de uma reflexão mais profunda sobre como
melhor abordar a segurança alimentar global e a situação nutricional.

Para entender como a fome e a desnutrição atingiram esses níveis críticos, este relatório
baseia-se nas análises das últimas quatro edições, que produziram um vasto corpo de conhecimento baseado em evidências sobre os principais fatores por trás das recentes mudanças na segurança alimentar e nutricional. Esses fatores, que estão aumentando em
frequência e intensidade, incluem conflitos, variabilidade e extremos climáticos e desacelerações e desacelerações econômicas - todos exacerbados pelas causas subjacentes da
pobreza e níveis muito altos e persistentes de desigualdade. Além disso, milhões de pessoas em todo o mundo sofrem de insegurança alimentar e diferentes formas de desnutrição
porque não podem pagar o custo de dietas saudáveis. A partir de uma compreensão sintetizada desse conhecimento,
Por sua vez, a evidência informa uma análise aprofundada de como passar de soluções de
silos para soluções de sistemas alimentares integrados. A este respeito, o relatório propõe
caminhos transformadores que abordam especificamente os desafios colocados pelos principais impulsionadores, também destacando os tipos de políticas e carteiras de investimento necessárias para transformar os sistemas alimentares para a segurança alimentar,
nutrição melhorada e dietas saudáveis acessíveis para todos. O relatório observa que,
embora a pandemia tenha causado grandes retrocessos, há muito a aprender com as vulnerabilidades e desigualdades que revelou. Se levados a sério, esses novos insights e sabedoria podem ajudar a colocar o mundo de volta no caminho certo para acabar com a fome, a
insegurança alimentar e a desnutrição em todas as suas formas.
FONTE:https://www.fao.org/3/cb4474es/cb4474es.pdf

Gerenciamento de Risco na Agricultura Brasileira: Instrumentos,
Políticas Públicas e Perspectiva
Os produtores rurais enfrentam uma ampla gama de eventos adversos que os expõem a
perdas potencialmente pesadas. Na agricultura, tanto os riscos naturais - como secas, inundações, pragas, doenças e incêndios - quanto os riscos de mercado - como a variação de
preços - são frequentes. Embora a modernização do setor agrícola leve à especialização das
commodities e à adoção de tecnologias com maiores retornos esperados, também pode
resultar em uma maior variância da produção, criando mais incertezas e aumentando a
exposição dos produtores ao risco (ver Dercon e Christiaensen, 2011). A modernização tem
se acelerado no Brasil nos últimos anos, aumentando a importância dos instrumentos de
gestão de riscos.
O Brasil tem um grande potencial para melhorar as oportunidades de mitigação de riscos
para seus produtores, o que será ainda mais essencial diante das mudanças climáticas. O
aprimoramento das práticas de gestão de riscos e das políticas públicas pode acelerar o
processo de modernização e sustentabilidade da produção agrícola brasileira. Os incentivos
governamentais exigem um projeto elaborado para atender às necessidades dos produtores. Neste relatório, pesquisadores da Climate Policy Initiative / Pontifícia Universidade
Católica do Rio de Janeiro (CPI / PUC-Rio) analisam os atuais instrumentos de gestão de
risco e políticas públicas e discutem caminhos para melhorar seu impacto na agricultura
brasileira.

Este relatório discute os pontos fortes e fracos das principais políticas públicas de gestão de
riscos agrícolas, destaca o potencial de crescimento do seguro rural e descreve os passos
para o futuro. Reúne dados da Susep, Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento MAPA, Banco Central do Brasil e outras fontes relevantes. A análise empírica visa fornecer
um melhor entendimento do estado atual e tendências recentes da gestão de risco agrícola
no Brasil e identificar como melhor adequar as políticas públicas.
No Brasil, a modernização da agricultura nas últimas décadas levou à conversão de pastagens em áreas de cultivo, reduzindo a pressão do desmatamento associada à expansão das
terras agrícolas. A continuidade desse processo exige investimentos adicionais em intensificação e produtividade, principalmente em pastagens, de forma que o aumento da produção
pecuária não implique expansão de área. Simultaneamente, a conversão de pastagens em
lavouras altera significativamente o perfil de risco do negócio, uma vez que as lavouras são
mais suscetíveis às variações climáticas. A pecuária geralmente é mais resiliente diante de
eventos imprevistos que frequentemente impactam as atividades rurais. A especialização
de culturas, a adoção de novas tecnologias e métodos de produção sustentáveis levam a
maiores retornos esperados, mas podem causar maior incerteza nos resultados. Assim,
para encorajar os produtores a adotarem tais práticas, sua exposição ao risco deve ser abordada. É por isso que a modernização do setor agrícola reforça a importância de melhores
oportunidades para os produtores gerenciarem seus riscos.
As falhas de mercado no seguro rural têm amplas consequências, levando a sub investimento, produção agrícola menos eficiente e impactos adversos do uso da terra. Os produtores
com ferramentas de gestão de risco inadequadas muitas vezes tomam decisões de produção inadequadas, como evitar a especialização da cultura ou a adoção de novas tecnologias que podem subsequentemente aumentar sua exposição ao risco. Ou seja, os produtores
muitas vezes evitarão se envolver em atividades que tenham lucros esperados mais altos,
mas mais incerteza nos retornos, como uma forma de se auto segurar contra os riscos naturais e de preço. Esse comportamento tem efeitos negativos na produtividade agrícola e no
uso da terra, com consequências importantes para as florestas e o meio ambiente.
No Brasil, o seguro rural e outras ferramentas de gestão de risco agrícola são escassos e de
difícil acesso em muitas regiões (ver Quadro 1 para uma visão geral dos instrumentos de
gestão de risco do Brasil). Em 2018, quase 60% dos municípios do país não possuíam contratos de seguro rural (agrícola, pecuário ou florestal), segundo a Superintendência de Seguros Privados (SUSEP). Além disso, poucas safras no Brasil são seguradas e a soja é a mais
frequentemente coberta (32% dos contratos de seguro agrícola na SUSEP). No entanto, o
mercado brasileiro de seguro rural experimentou recentemente um crescimento significativo. O prêmio do seguro rural aumentou de R $ 88,2 milhões em 2006 para R $ 2 bilhões em
2018, correspondendo (atualizado pela inflação) a um aumento de doze vezes (SUSEP).
Apenas algumas empresas dominam o mercado de seguro rural do Brasil. No ano agrícola
2019/20, uma empresa representava 52,3% do mercado e apenas 14 seguradoras estavam
presentes naquele ano, segundo dados da SUSEP. A política pública deve fornecer incentivos
para reduzir a concentração de mercado, aumentar a competição entre as empresas e, consequentemente, aumentar a variedade de instrumentos de gestão de risco disponíveis aos
produtores rurais.
O restante deste relatório procede da seguinte forma. Após este Sumário Executivo, o
Quadro 1 apresenta uma breve descrição dos instrumentos de gestão de risco do Brasil. As
principais recomendações para melhorar as políticas de gestão de risco agrícola do Brasil
são destacadas a seguir. A seção 1 inicia a análise dos instrumentos de gestão de risco no
Brasil, explorando os dados da SUSEP. A seção 2 discute as quatro principais políticas públicas para os produtores brasileiros: PSR, PROAGRO, Garantia-Safra e PGPM. A seção 3 descreve o Zoneamento de Risco Climático Agrícola ( Zoneamento Agrícola de Risco Climático ZARC). A seção 4 apresenta o mercado brasileiro de resseguros e o Fundo de Estabilidade do
Seguro Rural (FESR). A seção 5 analisa a literatura econômica sobre como os instrumentos

de gestão de risco impactam a atividade agrícola e o uso da terra no Brasil e em outros
países em desenvolvimento. A seção 6 faz uma comparação internacional de cobertura e
apólices de seguro. Por fim, a Seção 7 discute os caminhos a seguir e sugestões para aprimorar os instrumentos de gestão de risco e as políticas públicas no Brasil.
FONTE: https://www.inputbrasil.org/wp-content/uploads/2020/08/Relato%CC%81rio-Gerenciamento-de-Risco-na-Agricultura-Brasileira.pdf

VISÃO 2030 O Futuro da Agricultura Brasileira
A expansão da demanda mundial por água, alimentos e energia é fenômeno que ocorre há
décadas, tendo se intensificado nos últimos anos, em decorrência do aumento populacional
nos países em desenvolvimento, da maior longevidade, da intensa urbanização, do incremento da classe média, principalmente no Sudeste Asiático e das mudanças no comportamento dos consumidores. Projeta-se, como consequência desses fatores, o crescimento da
demanda global por energia em 40% e por água em 50%1 e a necessidade de expansão da
produção de alimentos em 35%2 , até 2030.
FONTE: https://www.embrapa.br/documents/10180/9543845/Vis%C3%A3o+2030+-+o+futuro+da+agricultura+brasileira/2a9a0f27-0ead-991a-8cbf-af8e8
9d62829

Atlas de riscos climáticos do G20: Brasil
Este relatório resume os riscos impostos ao clima, aos ecossistemas, aos sistemas
alimentares e hídricos do Brasil e aos cidadãos pelos impactos climáticos, bem como as
políticas do país para mitigação, adaptação e redução de emissões. Embora se estenda
pela zona temperada, o Brasil é um país tropical devido à sua configuração geográfica,
extensão costeira, geomorfologia e dinâmica de massa de ar territorial. A Bacia Amazônica
possui um clima tipicamente quente e tropical devido às massas de ar equatoriais; as
Terras Altas brasileiras são subtropicais; e a estreita área de planície costeira varia de um
clima tropical no norte a temperado no sul. As planícies altas do sul também têm um clima
temperado.
O Atlas de Riscos Climáticos do G20 representa uma ferramenta com base científica que
pode apoiar os processos de tomada de decisão e o planejamento das políticas necessárias. A linguagem simples, as características atrativas e o design pretendem garantir
que o Atlas se preste a uma fácil consulta e divulgação, abrindo assim a porta, não só aos
tomadores de decisão e partes interessadas, mas também ao público em geral, criando um
ambiente participativo e iterativo processo que pode ser usado para aumentar a consciência pública sobre questões climáticas. No processo de transição sustentável, as mudanças
climáticas devem ser consideradas o pilar fundamental da agenda política. Somente ações
de mitigação e adaptação comprometidas e oportunas podem limitar a intensificação de
eventos extremos, a destruição de ecossistemas, infraestrutura e populações.
FONTE:https://files.cmcc.it/g20climaterisks/Brazil.pdf

Perfil de risco climático do país : Brasil
Este perfil de risco climático destina-se a servir como um bem público para facilitar o diagnóstico do país a montante, o diálogo político e o planejamento estratégico, fornecendo
visões gerais abrangentes das tendências e mudanças projetadas nos principais parâmetros climáticos, implicações específicas do setor, políticas e programas relevantes, prioridades de adaptação e oportunidades para ações futuras. O Brasil é o maior país da América
do Sul. O Brasil possui uma economia complexa e dinâmica e é classificado como um país
em desenvolvimento. O Brasil tem uma população de 212,6 milhões de pessoas (2020) com
uma taxa de crescimento populacional anual de 0,7% (2020). O Brasil é vulnerável aos
impactos das mudanças climáticas, que representam uma ameaça significativa ao crescimento econômico do país, bem como ao seu desenvolvimento social contínuo.
O vasto território do Brasil abriga um mosaico extraordinário de ecossistemas, que se compara à sua diversidade climática e topográfica. As temperaturas médias anuais do Brasil
devem subir de 1,7 ° C a 5,3 ° C até o final do século. Os aumentos mais expressivos deverão
ocorrer nos meses de janeiro e julho. Projeta-se que o aquecimento mais alto aumente do
interior do país até a costa leste. A precipitação é altamente variável em todo o Brasil, assim
como as projeções em nível sazonal e geográfico. No entanto, até o final do século, projeta-se que a precipitação anual aumentará nas áreas norte, centro-oeste e sul do Brasil. Em
uma escala agregada nacionalmente, a precipitação média anual deve permanecer semelhante às observações históricas, mas irá variar ligeiramente ao longo do século, com base
nos cenários de emissão.
FONTE:https://climateknowledgeportal.worldbank.org/sites/default/files/2021-07/15915-WB_Brazil%20Country%20Profile-WEB.pdf

Riscos naturais e mudanças climáticas
não são causadores de desastres
Muitas nações enfrentam desafios para avaliar, compreender e responder à natureza
dependente do tempo do risco de desastres. Mudanças na intensidade das ocorrências de
eventos extremos, juntamente com mudanças na vulnerabilidade e exposição, alteram os
impactos dos desastres naturais na sociedade de maneiras principalmente
negativas. Aqui, uma inter-relação entre perigo natural (NH), mudança climática (CC),
vulnerabilidade (V), exposição (E) e tomada de decisão (DM) é considerada. Enquanto os
NHs desencadeiam desastres e a CC provavelmente intensifica as ocorrências de
desastres, V e E apresentam os principais motores de desastres. O DM informado sobre a
redução do risco de desastres deve ser baseado em evidências científicas de NH e CC,
conhecimento de V e E e opções relevantes para ações em medidas preventivas de
desastres como parte da preparação e conscientização pública.
FONTE: https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s11069-021-05100-1.pdf
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