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FAO, RUAF e CIRAD lançaram uma pesquisa global  para identificar respostas eficazes a cho-
ques e estresses que aumentam a resiliência e a sustentabilidade dos sistemas alimentares 
das regiões das cidades. 

Nos últimos anos, choques globais perturbaram muito os sistemas alimentares em todo o 
mundo, como a pandemia de COVID-19 e a crise na Ucrânia. Eles se somaram a vários outros 
choques e estresses que já pesam em muitos sistemas alimentares.

Diante desse desafio, em colaboração com redes de cidades, por exemplo, C40 Cities, ICLEI, 
Milan Urban Food Policy Pact (MUFPP), Resilient Cities Network, United Cities and Local 
Governments (UCLG), a FAO elaborou uma pesquisa direcionada a todos os atores do sistema 
alimentar, incluindo governos locais.

Campinas participa da Pesquisa Global sobre 
Sistemas Alimentares e Cidades Resilientes



A FAO espera que a pesquisa possa ajudar a

1) entender melhor os impactos mais importantes da pandemia e outros choques e estresses 
no sistema alimentar da região da cidade,

2) identificar ações individuais concretas, iniciativas coletivas e políticas públicas para captar 
a diversidade de respostas a esses choques e estresses, 

3) identificar as características mais importantes do sistema alimentar da região da cidade 
que possibilitaram essas respostas, e

4) determinar se essas intervenções individuais ou coletivas contribuem para aumentar a resi-
liência e a sustentabilidade do sistema alimentar da cidade. 

FONTE:https://www.fao.org/in-action/food-for-cities-programme/news/detail/en/c/1538103/ 

Proteger e preservar a biodiversidade alimentar para sistemas agroalimentares resilientes.

Os seres humanos usam um número surpreendentemente baixo de plantas para obter a 
maior parte das calorias que necessitamos diariamente. De fato, das milhares de espécies 
de frutas e hortaliças cultivadas para alimentação, menos de 200 representam uma parte 
substancial dos alimentos produzidos no mundo. Mas o que aconteceria se as mudanças 
climáticas, as espécies invasoras, a poluição, a expansão das cidades ou a superexploração 
da terra fizessem com que essas espécies se enfraquecessem, reduzindo assim sua capaci-
dade de produção ou de sobreviver no futuro?

Milhares de espécies e variedades de plantas que alimentavam nossos ancestrais já foram 
extintas, e mais espécies estão desaparecendo a cada dia. A diversidade é o “seguro de vida” 
da nossa alimentação. É a biodiversidade agrícola que mantém nossos sistemas alimentares 
fortes e resilientes diante dessas ameaças reais e perigosas. 

Comunidades indígenas e locais em todo o mundo são os principais defensores da conser-
vação da agrobiodiversidade. Eles têm amplo conhecimento tradicional sobre as diferentes 
variedades de culturas e como cultivá-las. No entanto, essas mesmas comunidades são 
muitas vezes vulneráveis, pois vivem em áreas particularmente expostas aos efeitos das mu-
danças climáticas ou onde os recursos foram degradados. O Fundo de Distribuição de Benefí-
cios, estabelecido sob o Tratado Internacional da FAO sobre Recursos Genéticos de Plantas 
para Alimentação e Agricultura, apoia esses agricultores nos países em desenvolvimento em 
seus esforços para proteger e usar a diversidade genética de plantas para a segurança 
alimentar e ajudar suas comunidades a lidar com as mudanças climáticas.

Além disso, a colaboração é essencial para preservar o conhecimento indígena e promover o 
acesso e o intercâmbio de variedades de cultivos resilientes e adaptados.

Abaixo estão cinco exemplos de projetos em andamento do Fundo de Distribuição de Benefí-
cios e a importância da biodiversidade de sementes.



1. Proteção das variedades de cultivos indígenas no Equador

No distrito de Cotacachi, nos Andes equatorianos, a agricultura familiar, liderada principal-
mente por mulheres, é a principal fonte de alimentos e renda. A área funciona como um 
microcentro de diversidade agrícola graças às suas culturas tradicionais adaptadas às eleva-
das altitudes andinas e foi recentemente designada pela FAO como um dos Sistemas Impor-
tantes do Patrimônio Agrícola Mundial (SIPAM). Apesar da ampla disponibilidade de recursos 
naturais, as 45 comunidades indígenas que habitam esta área enfrentam mudanças climáti-
cas e degradação da terra, o que reduz a disponibilidade de cultivos indígenas.

Por meio da União de Organizações Camponesas e Indígenas de Cotacachi, no âmbito do pro-
jeto do Fundo de Distribuição de Benefícios, está sendo feito um trabalho com essas comuni-
dades para enfrentar a perda de diversidade de cultivos locais e encontrar variedades que se 
adaptem às mudanças climáticas.

Dois centros de conhecimento biológico estão sendo montados para facilitar o acesso a 
sementes adaptadas às condições locais e 30 agricultores estão sendo capacitados para se 
tornarem produtores de sementes. Graças ao projeto, mais de 1.500 agricultores são benefi-
ciados com a reintrodução de espécies de plantas nativas mais adaptadas ao consumo 
doméstico e à comercialização.

2. Desenvolvimento de variedades de feijão-fradinho resistentes à seca e a doenças em 
Gana

Conhecido por suas propriedades nutricionais e sua capacidade de crescer em solos arenosos 
e semiáridos, o feijão-fradinho é um cultivo essencial para as comunidades que vivem nas 
savanas costeiras de Gana. É um alimento acessível e rico em proteínas, do qual mais de 70% 
da população do país depende. No entanto, Striga gesnerioides, uma erva parasita, representa 
uma séria ameaça à sua produção e provoca a perda entre 80% e 100% da produção. 

Através da Universidade de Cape Coast, o Fundo de Distribuição de Benefícios realizou uma 
avaliação detalhada de diferentes tipos de feijão-frade que culminou no desenvolvimento, 
registo e distribuição de sete novas variedades de feijão tolerantes à seca e resistentes à  
Striga. Por meio de uma abordagem que reuniu pesquisadores, cientistas, agricultores, cria-
dores, técnicos, produtores e funcionários do governo, essas variedades estão sendo cultiva-
das e consumidas por mais de 1.000 agricultores e suas famílias, com um aumento médio de 
renda de 45%.

3. Descoberta de espécies resilientes de colocasia na Malásia

Colocasia é a raiz de um vegetal que tem sido usado por milhares de anos para alimentação, 
forragem e fins medicinais em toda a África, Sul da Ásia e Oceania. Mudanças nas condições 
climáticas e doenças são uma ameaça à produção de colocasia, mas o projeto do Fundo de 
Distribuição de Benefícios da FAO está trabalhando com agricultores, por meio do Instituto de 
Pesquisa e Desenvolvimento Agrícola da Malásia, para fortalecer os esforços para conservar 
e documentar variedades resilientes de colocasia na Malásia e em outros países no Sudeste 
Asiático.

No âmbito do projeto, estão sendo criadas fazendas-modelo e 20 escolas de campo para 
testar essas novas variedades. Além disso, cinco bancos de sementes comunitários estão 
sendo estabelecidos para que os agricultores possam ter certeza de que suas sementes estão 



protegidas e podem ser compartilhadas com as comunidades vizinhas.
O projeto envolve 200 pequenos agricultores da colocasia que receberão treinamento em prá-
ticas e tecnologias para o processamento, armazenamento, transporte e comercialização 
deste importante cultivo. 

4. Recuperação de variedades locais de arroz no Mali

Arroz e painço são alimentos básicos na alimentação do Mali; no entanto, com 80% da safra 
de arroz de sequeiro severamente afetada pela seca, a produtividade foi drasticamente reduzi-
da.

O Fundo de Distribuição de Benefícios trabalha com agricultores e comunidades locais em 69 
vilarejos por meio do Institut d'Economie Rurale para preservar 266 variedades locais de arroz 
e determinar quais espécies terão o maior rendimento enquanto toleram tanto a seca quanto 
a submersão excessiva na água. Os agricultores estão tendo mais acesso a essas variedades; 
Além disso, essas sementes foram recentemente enviadas para o Svalbard World Seed Vault, 
um banco de sementes seguro no ártico norueguês que atua como um dispositivo de segu-
rança para a biodiversidade de sementes em caso de danos ou perda de coleções nacionais ou 
internacionais de sementes.

5. Melhoria de variedades locais de trigo e cevada no Marrocos

Trigo duro e cevada são alguns dos alimentos básicos no Marrocos, Tunísia e Argélia; no 
entanto, esses países tornaram-se dependentes das importações, pois suas próprias colhei-
tas foram cada vez mais afetadas pelas mudanças climáticas, pragas e doenças.

As altas temperaturas e a seca têm causado o acúmulo de salinidade no solo e nas águas sub-
terrâneas, dificultando a sobrevivência de certas espécies vegetais.

Em colaboração com a ICARDA - Science for Resilient Livelihoods in Dry Areas e parceiros 
locais, pesquisadores e cientistas conseguiram produzir plantas livres de doenças e resisten-
tes ao clima e multiplicar rapidamente genótipos de plantas raras usando técnicas de cultivo 
in vitro. Nesses três países, os resultados estão sendo divulgados por meio de programas 
nacionais de melhoramento genético e já estão ajudando centenas de comunidades agrícolas 
e sua população em geral.

Em 22 de maio de 2022, por ocasião do Dia Internacional da Diversidade Biológica, o Tratado 
Internacional das Plantas publicou uma chamada de propostas para o quinto ciclo de financia-
mento do Fundo de Distribuição de Benefícios. A chamada está aberta a um consórcio de agri-
cultores, pesquisadores e outras partes interessadas que trabalharão em inovações para mel-
horar a gestão da diversidade de cultivos nos campos dos agricultores e nas cadeias de valor 
locais.

A biodiversidade de nossas frutas e hortaliças está se deteriorando em um ritmo alarmante, 
com efeitos devastadores para o futuro da produção de alimentos. Ao apoiar os países em des-
envolvimento na gestão sustentável dos recursos genéticos agrícolas, o Fundo de Distribuição 
de Benefícios aumentou a segurança alimentar e melhorou os meios de subsistência de mais 
de um milhão de pessoas. Junto com as comunidades agrícolas, que estão bem cientes do 
papel essencial que esses recursos desempenham para garantir uma agricultura resiliente, o 
Fundo de Distribuição de Benefícios está trabalhando para preservar urgentemente esses 
recursos genéticos vivos. Essas sementes são recursos que não podemos perder. 

FONTE:https://www.fao.org/brasil/noticias/detail-events/pt/c/1599751/ 



Evento com cerca de 100 pessoas tirou dúvidas sobre o Serviço de Inspeção Municipal de Pro-
dutos de Origem Animal (SIM-POA).
 

Coordenadora de Fiscalização de Alimentos da Vigilância Sanitária, Anne Dutra

A Secretaria de Saúde, por meio do Departamento de Vigilância em Saúde (Devisa), realizou 
nesta sexta-feira, dia 15 de julho, no Salão Vermelho, a primeira oficina sobre o Serviço de 
Inspeção Municipal de Produtos de Origem Animal (SIM-POA). Cerca de 100 pessoas partici-
param do evento. 

O objetivo do encontro foi esclarecer dúvidas, mostrar como é feito o cadastro nos sistemas e 
orientar os produtores sobre como obter o selo de inspeção. A oficina contou com palestras, 
distribuição de material educativo e espaço para esclarecimento de dúvidas. No final, foi feita 
uma pesquisa de satisfação junto ao público. 

O SIM-POA inspeciona os estabelecimentos de produtos de origem animal no município de 
Campinas, acompanhando e verificando o cumprimento dos requisitos de boas práticas nos 
processos de produção, manipulação, conservação, acondicionamento, embalagem e rotula-
gem dos produtos com o objetivo de regularizar a produção, o processamento e a comerciali-
zação dos Produtos de Origem Animal no município.

FONTE:https://portal.campinas.sp.gov.br/noticia/45127

Oficina do SIM-POA orienta produtores sobre como obter selo de inspeção



Pq. Taquaral ganha colmeia do projeto "Campinas, Cidade Amiga das Abelhas"

Iniciativa da Prefeitura e da Fundação José Pedro de Oliveira visa preservar as espécies nati-
vas polinizadoras na natureza.

A Fundação José Pedro de Oliveira (FJPO), gestora da Mata de Santa Genebra, entregou nesta 
quinta-feira mais uma colmeia artificial que contém uma colônia de abelhas sem ferrão, 
instalada no Parque Taquaral. A colmeia faz parte do projeto “Campinas, Cidade Amiga das 
Abelhas Nativas” e integra as atividades do aniversário de 41 anos da Fundação e de 248 anos 
de Campinas – ambos comemorados hoje, dia 14 de julho.

Instalada entre os portões 5 e 7 do parque, a colmeia produzida pelo homem localiza-se ao 
lado do Planetário e do plantio de mudas nativas feito recentemente pela equipe da Mata. A 
colmeia é parte do projeto que inclui também o meliponário (local de criação de abelhas, onde 
são instaladas diversas colônias), situado na Mata de Santa Genebra, e da colmeia instalada 
em frente ao Paço Municipal, inaugurados em novembro de 2021.

“O projeto Campinas, cidade amiga das abelhas nativas foi idealizado para despertar a cons-
cientização ecológica junto à população, promover a cultura da criação e destacar a importân-
cia da conservação das abelhas brasileiras sem ferrão, que são polinizadores chave de nossa 
biodiversidade”, afirmou o presidente da FJPO, Cidão Santos.

O projeto é uma realização da Prefeitura Municipal de Campinas; Fundação José Pedro de 
Oliveira (FJPO) – Mata de Santa Genebra; Secretaria Municipal do Verde, Meio Ambiente e Des-
envolvimento Sustentável. Conta com apoio da Associação de Meliponicultores do Estado de 
São Paulo (Amesampa) e pesquisadores da Embrapa.

FONTE:https://portal.campinas.sp.gov.br/noticia/45111 

Oficina da ONU e da OAB desmistifica contratação de estrangeiros

Prefeito Dário Saadi participou do evento promovido pelo Serviço de Referência ao Imigrante, 
Refugiado e Apátrida



Guarda comemora 25 anos e prefeito anuncia contratação de mais 100 agentes

O Salão Vermelho da Prefeitura de Campinas foi palco nesta terça-feira, dia 12, de uma oficina 
com representantes da Organização Internacional para as Migrações (OIM), da ONU, e a OAB 
(Ordem dos Advogados do Brasil) sobre a contratação de estrangeiros em Campinas. A ação 
foi uma iniciativa do Serviço de Referência ao Imigrante, Refugiado e Apátrida da Prefeitura de 
Campinas.

Para o prefeito Dário Saadi, o evento expressa o compromisso social da Administração 
Municipal em promover a autonomia das pessoas socialmente vulneráveis. “Minha família é 
de origem libanesa e Campinas sempre foi uma cidade muito hospitaleira e aberta à inovação 
e ao trabalho sério”, acrescentou.

“Essa oficina traduz a prioridade inclusiva da Administração Municipal. Esperamos que ações 
como essa auxiliem na contratação de imigrantes em nossa cidade”, afirmou Vandecleya 
Moro, secretária municipal de Assistência Social, Pessoa com Deficiência e Direitos Humanos.

FONTE:https://portal.campinas.sp.gov.br/noticia/45077 

Evento na Pedreira do Chapadão integrou também comemorações dos 248 anos de Campinas 
e contou com desfiles e apresentações.
O prefeito Dário Saadi anunciou a contratação de 100 guardas municipais durante a 
solenidade de comemoração aos 25 anos da Guarda Municipal de Campinas na manhã desta 
quinta-feira, dia 14 de julho, na Pedreira do Chapadão. Serão 80 homens e 20 mulheres e os 
novos agentes devem ser chamados nos próximos dias para dar início ao processo de 
contratação. A assinatura da autorização para a convocação dos guardas foi assinada por 
Dário durante o evento. 

 A cerimônia que celebrou os 25 anos da Guarda Municipal faz parte da programação dos 248 
anos de Campinas. 
  
A festa de aniversário da instituição de segurança municipal teve apresentação de tropas, 
desfile com bandeiras, execução do hino nacional e desfile de viaturas da GM e de outras 
instituições que contribuem com o trabalho da corporação, como das polícias civil, militar e 
federal, Defesa Civil, Setec, Emdec e SAMU.

Diploma “Amigos da Guarda”

Deputada Estadual,,Letícia Aguiar, Comandante Maria de Lourdes Soares ,
Sidnei Furtado,DC  e Secretário de Segurança, Christiano Biggi

FONTE:https://portal.campinas.sp.gov.br/noticia/45108 



A população global deverá atingir 8 bilhões em 15 de novembro de 2022, e a Índia deverá 
superar a China como o país mais populoso do mundo em 2023, de acordo com o relatório 
"World Population Prospects 2022", divulgado nesta segunda-feira (11), no Dia Mundial da 
População.

A população global está crescendo em um ritmo mais lento desde 1950, apresentando uma 
queda de 1% em 2020. As últimas projeções das Nações Unidas indicam que a população 
mundial deve chegar em 8,5 bilhões em 2030 e 9,7 bilhões em 2050.

A estimativa é de que a população atinja um pico de cerca de 10,4 bilhões de pessoas durante 
a década de 2080 e permaneça neste nível até 2100.

A população global deverá atingir 8 bilhões em 15 de novembro de 2022, e a Índia deverá 
superar a China como o país mais populoso do mundo em 2023, de acordo com o relatório 
“World Population Prospects 2022”, divulgado nesta segunda-feira (11), no Dia Mundial da 
População.

“O Dia Mundial da População acontece em um ano marcante, quando esperamos o 
nascimento do oitavo bilionésimo habitante da Terra. Esta é uma ocasião para celebrar nossa 
diversidade, reconhecer nossa humanidade e admirar os avanços na saúde que aumentaram 
a longevidade e reduziram drasticamente as taxas de mortalidade materno-infantil”, disse o 
secretário-geral da ONU, António Guterres. “Ao mesmo tempo, é um lembrete sobre a nossa 
responsabilidade compartilhada de cuidar de nosso planeta. É também um momento para 
refletir que ainda estamos aquém dos nossos compromissos com o outro”, acrescentou.
A população global está crescendo em um ritmo mais lento desde 1950, apresentando uma 
queda de 1% em 2020. As últimas projeções das Nações Unidas indicam que a população 
mundial deve chegar a 8,5 bilhões em 2030 e 9,7 bilhões em 2050. A estimativa é de que a 
população atinja um pico de cerca de 10,4 bilhões de pessoas durante a década de 2080 e 
permaneça neste nível até 2100.

O relatório também afirma que a fecundidade caiu acentuadamente nas últimas décadas para 
muitos países. Hoje, dois terços da população global vive em um país ou região onde a 
fecundidade ao longo da vida está abaixo de 2,1 nascimentos por mulher, aproximadamente o 
nível necessário para um crescimento zero a longo prazo para uma população com baixa 
mortalidade. Estima-se que as populações de 61 países diminuam 1% ou mais entre 2022 e 
2050, devido aos baixos níveis de fecundidade e, em alguns casos, às elevadas taxas de 
emigração.

Mais da metade do aumento projetado da população global até 2050 estará concentrado em 
oito países: República Democrática do Congo, Egito, Etiópia, Índia, Nigéria, Paquistão, 
Filipinas e República Unida da Tanzânia. A estimativa é de que os países da África Subsaariana 
contribuam com mais da metade do aumento previsto até 2050.
“A relação entre crescimento populacional e desenvolvimento sustentável é complexa e 
multidimensional”, disse o subsecretário-geral da ONU para Assuntos Econômicos e Sociais, 
Liu Zhenmin.

População mundial chegará a 8 bilhões em novembro de 2022



A expectativa de vida global ao nascer atingiu 72,8 anos em 2019, uma melhoria de quase 9 
anos desde 1990. Estima-se que novas reduções na mortalidade resultem em uma 
longevidade global média de cerca de 77,2 anos em 2050. Ainda em 2021, a expectativa de 
vida para os países menos desenvolvidos ficou 7 anos atrás da média global.

A pandemia da COVID-19 afetou os três componentes da mudança populacional. A expectativa 
de vida global ao nascer caiu para 71,0 anos em 2021. Em alguns países, ondas sucessivas da 
pandemia podem ter produzido reduções de curto prazo no número de gestações e 
nascimentos, enquanto para muitos países há poucas evidências do impacto nos níveis ou 
tendências de fecundidade. A pandemia restringiu severamente todas as formas de 
mobilidade humana, incluindo a migração internacional.

“Mais ações dos governos destinadas a reduzir a fecundidade teriam pouco impacto no 
ritmo de crescimento populacional entre agora e meados do século devido à estrutura etária 
jovem da população global de hoje. No entanto, o efeito cumulativo da menor fecundidade, 
se mantido por várias décadas, pode ser uma desaceleração mais substancial do 
crescimento da população global na segunda metade do século”, explicou o diretor da 
Divisão de População do Departamento de Economia e Assuntos Sociais da ONU, John 
Wilmoth.

FONTE:https://www.un.org/development/desa/pd/sites/www.un.org.development.desa.pd/files/wpp2022_summary_of_results.pdf

O CDC divulgou um novo relatório descobrindo que muito do progresso feito nos Estados 
Unidos nos anos anteriores no combate à resistência antimicrobiana foi perdido, em grande 
parte, devido aos efeitos da pandemia de COVID-19.

O relatório, COVID-19: Impacto dos EUA na Resistência Antimicrobiana, Relatório Especial 
2022 , conclui que a ameaça de infecções resistentes a antimicrobianos não apenas ainda está 
presente, mas piorou - com infecções e mortes resistentes de início hospitalar aumentando 
pelo menos 15 % durante o primeiro ano da pandemia.

A resistência antimicrobiana é um problema da Saúde Única que pode dificultar o tratamento 
de infecções em pessoas e animais. Esse retrocesso pode e deve ser temporário. Se houver 
recursos adequados, os EUA podem continuar a construir sistemas de saúde pública e de 
saúde resilientes para manter nossa nação protegida da resistência antimicrobiana.

FONTE:https://www.cdc.gov/drugresistance/pdf/covid19-impact-report-508.pdf?ACSTrackingID=USCDC_1164-DM85687&ACSTrackingL
abel=One%20Health%20Update%3A%20New%20CDC%20data%20on%20antimicrobial%20resistance&deliveryName=USCDC_1164-DM8
5687 

Novo relatório: Como o COVID-19 impactou a resistência antimicrobiana



O Nature Navigator pretende inspirar, orientar, desencadear, potenciar e possibilitar a ação e 
o trabalho com a natureza. Ele foi projetado para todos os voluntários e funcionários do 
Movimento da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho: seja você o Secretário-Geral de uma 
Sociedade Nacional ou um voluntário de uma filial local, este guia é para você. O guia também 
é útil para membros da comunidade e parceiros em agências governamentais e organizações 
não governamentais (ONGs) que trabalham na redução do risco de desastres e em contextos 
humanitários. O conhecimento prévio de DRM é útil, mas não essencial.

Os termos e conceitos mais importantes são explicados no próximo capítulo sobre 
fundamentos. Lembre-se: isso é apenas uma diretriz – não é nada sem você. É você quem 
pode trazê-lo à vida. São vocês que podem fazer a diferença e ajudar a evitar as maiores 
ameaças da humanidade: os desastres e, em particular, a crise climática e a degradação 
ambiental. Ler o Nature Navigator ajudará você a trabalhar com a natureza para reduzir o 
risco de desastres. O Nature Navigator é o seu assistente neste processo de tornar as 
comunidades mais resilientes. Ele fornece informações básicas e contexto técnico, estudos de 
caso e exemplos, etapas a serem seguidas (de pequenas a grandes), uma caixa de 
ferramentas de aplicativos com ferramentas para trabalhar e uma caixa de  ferramentas de 
facilitação para treinar outras pessoas.

FONTE:https://preparecenter.org/wp-content/uploads/2022/06/The-NatureNavigator_July-2022.pdf

Este guia fornece informações sobre os impactos psicossociais adversos nas comunidades 
afetadas pelas enchentes e como as agências relevantes podem desenvolver planos para 
mitigar seus efeitos. Concentra-se particularmente em grupos que podem estar em maior 
risco de impactos na saúde mental e no bem-estar após um evento de inundação. Os perigos 
imediatos para a saúde física de eventos de inundação são altamente visíveis. No entanto, a 
maioria dos impactos na saúde na Inglaterra está associada à saúde mental e não à saúde 
física.

Este guia sobre inundações e saúde fornece uma estrutura destinada a abordar e aumentar a 
conscientização sobre os amplos impactos das inundações na saúde. Destina-se a fornecer 
informações sobre as medidas necessárias para prevenir os principais efeitos psicossociais 
na saúde decorrentes de inundações na Inglaterra, alertando as pessoas para os impactos 
adversos e permitindo que se preparem e respondam adequadamente.

Este guia destina-se a autoridades de saúde pública e locais, serviços de emergência, 
profissionais de saúde da linha de frente e outros órgãos públicos que interagem com as 
pessoas em maior risco dos impactos psicossociais das inundações. Sugere uma série de 
medidas a serem tomadas para reduzir o risco para a saúde das inundações:

• o NHS, autoridades locais, assistência social e outras agências públicas
• profissionais que trabalham com pessoas em risco

Manual do navegador da natureza: 
um manual para profissionais de gerenciamento de risco de desastres

Inundação e saúde: avaliação e gestão da saúde mental



Plano de ondas de calor para a Inglaterra

• o NHS, autoridades locais, assistência social e outras agências públicas
• profissionais que trabalham com pessoas em risco
• indivíduos, comunidades locais e grupos voluntários

FONTE:https://www.gov.uk/government/publications/flooding-and-public-mental-health-assessment-and-management/flooding-and-h
ealth-assessment-and-management-of-public-mental-health

Há fortes evidências de que as ondas de calor podem levar à morte; isso é abordado com 
mais detalhes em Seção 5. Essas mortes relacionadas ao calor excedem as taxas de 
mortalidade da linha de base durante esses períodos de calor. ‘Excesso de mortes’ é um termo 
usado em epidemiologia e saúde pública que refere-se ao número de mortes por todas as 
causas durante uma crise que ocorreria acima e além daqueles esperados em condições 
“normais”.
A exposição excessiva a altas temperaturas pode ser fatal e a evidência dos riscos à saúde das 
ondas de calor é extensa. Durante a onda de calor de verão que ocorreu no norte da França em 
agosto de 2003, houve temperaturas diurnas e noturnas sem precedentes por um período de 
3 semanas resultaram em 15.000 mortes em excesso; a grande maioria deles estava entre 
pessoas mais velhas com 65 anos ou mais. Na Inglaterra, durante o mesmo período que 
durou de 4 a 13 de agosto de 2003, houve mais de 2.000 mortes em excesso em comparação 
com os 5 anos anteriores durante o mesmo período.

Após a onda de calor de 2003, o primeiro Plano de Ondas de Calor para a Inglaterra foi 
publicado em 2004.

FONTE:https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1091292/Heatwave_Plan_f
or_Engand_2022_July_2022.pdf

Um atacante atirou duas vezes, ferindo fatalmente o ex-primeiro-ministro japonês Shinzo Abe. 
Aconteceu em um país que tem uma das taxas de homicídios mais baixas do mundo... mas 
está passando por uma onda de calor extraordinária. Que relação as altas temperaturas 
podem ter com esse ato de violência?

A relação das condições meteorológicas com o comportamento humano tem sido tida como 
certa por muitos durante séculos. Na realidade, seria difícil não haver tal interferência, pois 
praticamente toda atividade humana é influenciada pelo tempo e pelo clima .

A mudança climática tem vários efeitos adversos à saúde bem estudados . Mas o efeito 
potencial do aumento da violência relacionada às altas temperaturas no contexto dessa crise 
climática ainda não recebeu a atenção que o problema exige.

clima e revoluções

Você já pensou na relação dos movimentos sociais com o clima ? A “ Primavera Árabe ”, a “ 
Primavera de Praga ” e muitos outros protestos sociais aconteceram em condições de “bom 

A perigosa relação entre altas temperaturas e violência humana



tempo”... tudo na primavera! Até o "Maio Francês", a " Revolução Francesa " de 1776 ou os 
protestos da " Praça Tiananmen " em Pequim, ocorreram nessa época do ano.

Uma investigação analisou mais de 7.000 eventos e encontrou um padrão comum : a grande 
maioria dos protestos sociais pacíficos ocorreu na primavera e, à medida que se aproximavam 
do verão, tornaram-se mais violentos com o aumento das temperaturas.

Em julho de 1988 , temperaturas extremas varreram os Estados Unidos com o verão mais 
quente já registrado. Além do aumento do consumo de eletricidade, os crimes violentos 
também aumentaram . 1988 não foi apenas um ano de recorde de calor , foi também um ano 
de recorde de violência, agressões e assassinatos .

Territórios mais quentes, taxas de criminalidade mais altas

Analisando áreas com climas diferentes, verificou-se que quanto mais próximo do equador se 
vive, mais violência há . Para cada 100.000 pessoas há 26 assassinatos na América Central, 18 
na África Central e 5 na Europa e América do Norte. Mesmo dentro dos países, uma relação 
semelhante pode ser encontrada: no México , os cartéis de drogas são mais ativos e violentos 
nas áreas mais quentes . Algo semelhante acontece na Itália : os crimes relacionados à 
máfia são muito mais frequentes no sul do que no norte.

"Amigo Mercúcio, acho melhor nos moderarmos, porque está muito calor, e os Capuletos 
estão animados, e você sabe que no verão o sangue ferve muito." Romeu e Julieta – Ato III, 
Cena I. William Shakespeare

Na Grécia , um estudo constatou que de um total de 137 homicídios investigados entre 1995 e 
2004, cerca de 50% ocorreram com temperatura máxima acima de 30°C .

Em Los Angeles , entre 2010 e 2017 , o crime geral aumentou em média 2,2% e os crimes 
violentos 5,7% em dias com altas temperaturas diárias acima de 29,4°C . Os homicídios em 
Chicago aumentaram do inverno para quase dobrar no verão , de acordo com estatísticas de 
17 anos.

Pesquisadores do Reino Unido indicam que 14% mais crimes violentos foram registrados a 
20ºC do que a 10ºC entre 2010 e 2018.

Por que nos tornamos mais agressivos quando as temperaturas sobem?

A temperatura corporal é mantida dentro de uma faixa normal regulada pelo nosso sistema 
nervoso central. No entanto, à medida que a temperatura ambiente aumenta, a temperatura 
do nosso corpo também aumenta e isso é acompanhado por um aumento da frequência 
cardíaca e da pressão arterial, sudorese da pele e respiração rápida .

Muitas vezes não temos consciência desse estado natural de excitação devido à temperatura 
ambiente, e podemos erroneamente atribuí-lo ao comportamento de terceiros (um 
contratempo no trânsito, por exemplo). Isso é chamado de “ transferência de excitação ”, e é o 
que nos torna mais raivosos e violentos.

A onda de calor pode ter influenciado a decisão do assassino?

Não sabemos ao certo. Mas sabemos que temperaturas mais altas estão ligadas a 



Dia do Asteroide: como é a primeira missão de defesa global?

comportamentos mais agressivos e taxas de criminalidade mais altas.

Considerando que, neste contexto de mudanças climáticas , espera-se um aumento de 
temperatura próximo a 2ºC até 2050 , essas investigações destacam a importância de 
melhorar a governança urbana em situações de estresse por altas temperaturas, devendo ser 
dada especial ênfase à perspectiva de gênero , uma vez que a crise climática agravará a 
desigualdade de gênero e aumentará a violência contra as mulheres.

FONTE:https://www.meteored.com.ar/noticias/actualidad/mas-calor-mas-violencia-perspectiva-genero-femicidios-cambio-climatico-j
apon-shinzo-abe.html 

Em 30 de junho de cada ano, é comemorado o Dia Internacional do Asteroide , um dia para 
aumentar a conscientização do público sobre o perigo de impacto que eles representam . A 
Assembleia Geral das Nações Unidas foi quem aprovou a resolução A/RES/71/90 em 6 de 
dezembro de 2016, escolhendo esta data para comemorar a cada ano o aniversário do impacto 
de Tunguska , na Sibéria (Federação Russa), ocorrido em 30 de junho de 1908 .

O Dia Internacional aumenta a conscientização pública sobre os riscos do impacto de um 
asteroide e informa sobre as medidas de comunicação de crise que seriam tomadas em todo 
o mundo se houvesse uma ameaça credível de um impacto de objeto próximo à Terra .

O evento de Tunguska foi o evento mais impactante da história registrada . O segundo episódio 
mais notável aconteceu recentemente, em 15 de fevereiro de 2013 , quando uma enorme bola 
de fogo (tecnicamente chamada de "superbólito"), viajando a uma velocidade de 18,6 km por 
segundo, entrou na atmosfera e se desintegrou no céu sobre Chelyabinsk (Federação Russa). 
). Segundo a NASA, o asteroide media 18 metros de diâmetro e pesava 11.000 toneladas. A 
energia liberada no impacto foi de aproximadamente 440 quilotons (ou seja, o equivalente à 
energia explosiva de 440.000 toneladas de TNT ).

O Escritório das Nações Unidas para Assuntos do Espaço Exterior lida com objetos próximos 
da Terra e acredita que uma resposta internacional a essa ameaça é necessária. Enfrentar 
esse problema, incluindo identificar objetos que possam colidir com nosso planeta e preparar 
medidas para mitigar os efeitos, exige uma ação coordenada da comunidade internacional 
para salvaguardar a segurança pública .

O Centro para o Estudo de Objetos Próximos à Terra ( CNEOS ) da NASA está encarregado de 
calcular as órbitas de asteróides e cometas e sua probabilidade de impacto no planeta. Até o 
momento, mais de 23.000 asteróides foram descobertos perto da Terra , dos quais pouco mais 
de 9.000 excedem 140 em diâmetro e 901 excedem um quilômetro em dimensão.

Planos de defesa contra um possível impacto

A NASA deixa claro que nenhum asteróide é conhecido por representar um risco de impacto 
na Terra nos próximos 100 anos . Até agora, o asteroide mais perigoso é o 2009FD, que tem 
menos de 0,2% de chance de colidir com a Terra no ano de 2185 .
No entanto, o avanço no conhecimento desses objetos e nos planos de defesa contra um 
possível impacto não para. A NASA, juntamente com a Agência Espacial Européia ( ESA ), está 



A missão DART planeja atingir um asteroide em 2022

Esta missão histórica está planejada para algum momento entre julho e setembro de 2022, e 
o alvo será um asteroide recentemente chamado Dimorphos , que significa “duas formas”, 
pois seria o primeiro objeto cósmico a mudar a forma de sua órbita devido à intervenção. 
humano.

A operação consistirá em lançar a nave DART para que viaje pelo espaço e colida deliberada-
mente com o Dimorphos , conseguindo mudar sua trajetória . "O que queremos alcançar é 
mudar a velocidade do objeto em talvez um centímetro por segundo", explica o astrônomo 
Andy Rivkin, um dos líderes da missão.

O asteroide Dimorphos faz parte de um sistema binário, pois gira em torno de outro asteroide 
maior chamado Didymos. A espaçonave DART atingirá Dimorphos quase de frente, diminuin-
do o tempo que leva para esse pequeno asteroide orbitar Didymos em vários minutos.

O plano em 2022 é que, após o impacto, os telescópios na Terra possam registrar variações no 
brilho do sistema binário para medir o quanto a órbita de Dimorphos mudou. Mais tarde, em 
2024, a espaçonave Hera da ESA partirá para realizar uma investigação de perto do único 
objeto do Sistema Solar que a humanidade conseguiu mover sua órbita de maneira mensurá-
vel.

FONTE:https://www.meteored.com.ar/noticias/actualidad/dia-los-asteroides-como-es-la-primera-mision-de-defensa-gl
obal.html 

FONTE:https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N16/427/87/PDF/N1642787.pdf?OpenElement 

O relatório avalia como as tendências climáticas existentes impactaram a aviação nos últi-
mos anos, considerando os impactos das mudanças climáticas que estão surgindo mais 
rápido do que o esperado. Prevê perturbações crescentes tanto em terra como no ar: os aero-
portos e as infraestruturas de transporte circundantes enfrentam um risco crescente de inun-
dações repentinas e aumento do nível do mar, enquanto as operações de voo devem ser cada 
vez mais atrasadas por tempestades violentas que aumentarão os atrasos, aumentarão o 
combustível queimar e levar a emissões mais altas.

Do ponto de vista da rede, o relatório fornece uma confirmação científica dos impactos opera-
cionais devido ao clima que o Gestor da Rede EUROCONTROL e os parceiros já estão a experi-
mentar e a trabalhar em estreita colaboração para mitigar, e dá uma visão do que pode ser 
esperado no futuro.

FONTE:https://www.eurocontrol.int/sites/default/files/2021-09/eurocontrol-study-climate-change-risk-european-aviatio
n-summary-report-2021.pdf

Lições das secas europeias de 2018–2019: 
uma necessidade coletiva de unificar a gestão do risco de seca



O que sabemos sobre a preparação financeira para desastres? 
Uma avaliação da lacuna de evidência

Este resumo fornece uma visão geral do documento de trabalho do Centro de Proteção contra 
Desastres 'O impacto do financiamento pré-arranjado para desastres: avaliação de lacunas de 
evidências', que examina as evidências sobre como se preparar melhor para desastres, espe-
cificamente as evidências sobre os impactos no bem-estar de intervenções que pré-organizar 
financiamento para resposta a desastres. Um forte conjunto de evidências fornece um caso 
convincente de que a atual resposta política a desastres – eventos súbitos e calamitosos que 
causam perdas que excedem a capacidade de uma comunidade ou sociedade de lidar com 
seus próprios recursos – é inadequada.

Essa realidade foi ressaltada pelo Covid-19, que reverteu uma década de progresso no 
bem-estar. Um estudo recente do Center for Disaster Protection analisa as evidências sobre 
os impactos no bem-estar de abordagens proativas para estabelecer financiamento para 
resposta a desastres. Considera intervenções destinadas a fortalecer a capacidade de indiví-
duos e empresas de pré-organizar financiamento para desastres, bem como intervenções que 
pré-organizam financiamento para governos, agências humanitárias e ONGs para resposta a 
desastres. O estudo, que se baseia em publicações revisadas por pares que usam um 
método válido para avaliar o impacto, lança luz sobre as evidências que mostram o que fun-
ciona e o que não funciona, e destaca onde mais evidências são necessárias.

FONTE:https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S2212420922002874

Se os desastres influenciam as ações de adaptação nas cidades é contestado. No entanto, a 
base de conhecimento existente consiste principalmente em estudos de caso de N únicos ou 
pequenos, portanto, não há uma visão geral global das evidências sobre os impactos e a adap-
tação de desastres. Aqui, usamos a análise de regressão para explorar os efeitos da frequên-
cia e gravidade dos desastres em quatro tipos de ação de adaptação em 549 cidades. Em 
países com maior capacidade de adaptação, as perdas econômicas aumentam as ações em 
nível de cidade visando tipos de eventos de desastres recentemente experimentados, bem 
como ações para fortalecer a preparação geral para desastres. Um aumento na frequência de 
desastres reduz as ações direcionadas a outros tipos de perigos além daqueles que ocorre-
ram recentemente, enquanto as perdas humanas têm poucos efeitos. Comparações entre 
cidades em níveis de capacidade adaptativa indicam um efeito riqueza. Os países mais ricos 
incorrem em maiores danos econômicos decorrentes de desastres, mas também têm maior 
capacidade de governança, criando tanto incentivos quanto oportunidades para medidas de 
adaptação. Embora a frequência e a gravidade dos desastres tenham um impacto limitado nas 
ações de adaptação em geral, os resultados são sensíveis a quais impactos de desastres, tipos 
de ação de adaptação e capacidades de adaptação são considerados.

FONTE:https://www.nature.com/articles/s41467-022-31059-z

Explorando impactos de desastres em ações de adaptação 
em 549 cidades em todo o mundo
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