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Satélites podem prever secas e inundações? 

FONTE:  PROGRAMA DE PESQUISA DO CGIAR SOBRE MUDANÇAS CLIMÁTICAS, AGRICULTURA E SEGURANÇA ALIMENTAR 
(CCAFS) 

Por Adam Hunt e Thor Windham-Wright 

Em qualquer momento, mais de dois mil satélites de uso humano estão circulando em 
nosso planeta. Eles nos ajudam a comunicar, localizar, observar e coletar dados. À 
medida que os cientistas agrícolas tentam prever as condições de cultivo nessas 
épocas complexas do clima, eles estão se voltando cada vez mais para o 
"sensoriamento remoto" - reunindo informações a uma distância. Em particular, os 
satélites foram utilizados para medir a umidade do solo, a fim de prever e preparar-se 
para inundações, secas e outros riscos.   

Mas os hidrólogos podem hesitar em aceitar abordagens de sensoriamento remoto, 
vê-los como complexos e inconstantes, ou oferecendo dados (como estimativas de 
precipitação) que eles acham que são muito facilmente impactados por fatores 
externos e, geralmente, não são locais precisos o suficiente para usar 
efetivamente. Eles se preocupam com dados de satélite contém uma série de viés que 
dificultam a estimativa precisa da umidade do espaço. 

Para superar essas barreiras, os pesquisadores desenvolveram um novo processo - um 
algoritmo - que combina dados de vários satélites. Os pesquisadores esperam que esse 
processo ajude os decisores políticos a ajudar os agricultores. 

Por que medir a umidade do solo? 

Monitorar com precisão a umidade do solo possui uma grande variedade de 
aplicações. Pode ser a base para a previsão do tempo, incluindo estimativa de 
precipitação e previsão de inundações. Pode potencialmente prever secas, 
deslizamentos de terra e erosão do solo. Se as medidas encontrarem um solo cada vez 
mais molhado, uma inundação pode ser iminente. Alternativamente, um solo que está 
secando ao longo do tempo pode significar que as condições de seca estão a 



caminho. E uma vez que a umidade do solo afeta muito o crescimento das plantas, 
particularmente em climas secos, o monitoramento também pode ser usado para 
prever produções, perda ou falha. 

Mas isso não é tudo. Procurar maneiras eficientes e econômicas de monitorar a 
umidade do solo pode nos ajudar a diminuir a propagação de doenças de plantas e 
animais - e, às vezes, mesmo doenças humanas. Além disso, esses dados podem nos 
ajudar a entender e gerenciar melhor  o papel do solo nas mudanças climáticas . Então, 
melhor compreensão e monitoramento da umidade do solo, e alterações, pode trazer 
benefícios significativos para a agricultura e a segurança. 

Mas como podemos medir melhor a umidade? 

Alguns pesquisadores defendem confiar mais em dados coletados das estações de 
observação terrestre no local. Tais estações são precisas e fáceis de administrar. As 
estações podem ser equipadas com sensores físicos, ou os pesquisadores podem 
mesmo tomar amostras de solo e testar seus níveis de umidade. Mas essas técnicas de 
observação terrestre são ... bem ... aterradas. Eles cobrem uma área particular, 
limitando a quantidade de dados que podem ser coletados e comparados. Eles são 
úteis em pequenas escalas, mas são caras para áreas geográficas maiores ou em 
longos períodos de tempo. 

A umidade do solo também pode ser estimada usando uma variedade de métodos de 
sensoriamento remoto, neste caso usando satélites. Os satélites podem medir a 
radiação, o que permite aos cientistas estimar os níveis de umidade. O solo produz 
naturalmente microondas, e quando a umidade do solo muda, esses sinais mudam. A 
detecção remota também pode acompanhar os padrões climáticos, as condições 
atmosféricas, a velocidade do vento e outros fatores que influenciam as condições 
futuras. 

Mas essas mesmas condições climáticas também podem levar a erros de dados de 
alguns tipos de sensoriamento remoto. Como pode a posição do satélite à medida que 
a terra gira. Mesmo topografia acidentada ou cobertura diferente do solo, como 
vegetação ou neve, pode afetar as leituras. Então, o que pode ser feito para superar 
esses desafios? 

Matemática para o resgate 

Os desenvolvedores do algoritmo acreditam que pode conter a chave para superar as 
preocupações de precisão dos dados, permitindo que os pesquisadores comparem os 
resultados de umidade do solo de diferentes satélites. Mais fontes de dados significam 
menos probabilidade de viés. Isso pode nos permitir reduzir o fosso entre os dados por 
satélite e terrestre, ajudando cientistas, agricultores e decisores políticos a tomar 
melhores decisões, mais rápido. 

O algoritmo - que é essencialmente um processo de cálculo que ajuda os 
pesquisadores a integrar várias fontes de dados em um conjunto final de números - foi 



inicialmente desenvolvido pelo  IRPI . Mas uma equipe do Programa de Pesquisa do 
CGIAR sobre Água, Terra e Ecosistemas (WLE), liderada pelo Instituto  Internacional de 
Gerenciamento de Água  (IWMI), tem se concentrado em transformar os cálculos em 
resultados do mundo real. 

"Estamos a ver o potencial para que esta ferramenta seja uma opção mais barata e 
mais precisa para governos e outros tomadores de decisão para prever eventos 
climáticos, terrestres e agrícolas", diz Giriraj Amarnath, líder do projeto 
WLE. "Esperamos que isso possa levar a melhores políticas que ajudem as 
comunidades a lidar com inundações, secas e outros perigos. Em última análise, 
poderia ajudar os agricultores a reduzir a perda de colheitas ou o fracasso ". 

Como isso pode ser usado? 

Juntando essas ferramentas de predição e medição de seca e inundação, melhora o 
alcance geográfico, a velocidade (quase em tempo real) e a eficiência do 
monitoramento da umidade do solo. Isso pode ser parte de uma caixa de ferramentas 
para apoiar a agricultura inteligente e resiliente do clima. Por sua vez, isso pode 
significar um futuro mais seguro em alimentos e uma renda mais confiável para os 
agricultores. 

Se o algoritmo pode ser amplamente aplicado, pode mudar a forma como os dados da 
água de superfície são coletados e usados em todo o mundo. E pode nos ajudar a 
prever e planejar melhor eventos que possam afetar seriamente as culturas, a pecuária 
e a segurança humana. 

Trabalhando em colaboração com pesquisadores do  Instituto de Pesquisa de Proteção 
Geo-Hidrológica , Conselho Nacional de Pesquisa, Itália, a equipe da WLE desenvolveu 
o Sistema de Monitoramento da Seca do  Sul da Ásia (SADMS) , usando o algoritmo e 
aplicando-o a cinco estimativas de precipitação diária derivadas de satélites. Os 
testes,  realizados na Índia e na Itália , descobriram que os dados combinados usando o 
algoritmo superaram os dados de satélites individuais. Também correspondia bastante 
aos dados coletados no nível do solo. Este sucesso oferece novas oportunidades 
interessantes para prever de forma mais precisa e confiável condições de seca em 
muitas partes do mundo.           

A WLE já trabalhou com o  Conselho Indígena de Pesquisa Agrícola  (ICAR), usando esta 
abordagem, para fornecer dados de monitoramento de seca aos funcionários do 
Estado responsáveis por prever e implementar medidas para prevenir falhas e perdas 
de safras. A equipe de pesquisa agora está explorando o potencial para julgar essas 
mesmas ferramentas no Paquistão e nos EUA. 

A equipe também está considerando fornecer o algoritmo através do Google Earth 
Engine (GEE), o que permitiria que qualquer pessoa com um computador e software 
básicos avalie seus riscos locais de inundação e seca. "Isso poderia dar aos decisores - 
até agricultores - em todo o mundo uma ferramenta livremente acessível para a 



previsão de inundações e secas", diz Amarnath. "Está trazendo ciência para aqueles 
que talvez não tenham os recursos para obter os dados certos para as decisões". 

Ajudando-nos a preparar 

Se os desafios da detecção remota forem superados, ele tem muito a 
oferecer. Prevendo a probabilidade de seca ou inundações, eles poderiam não 
só  ajudar os agricultores , mas também planejar a migração e a resposta a 
desastres. Isso significa que dados de satélite podem ajudar os decisores a passar da 
mera resposta de crise para a prontidão a longo prazo. 

Os satélites podem orbitar em nosso planeta invisível da Terra, e pode parecer tão 
longe na distância que temos dificuldade em imaginar como eles podem afetar nossas 
escolhas diárias. Mas este trabalho pode ajudar a reduzir os dados remotos para o 
nível do solo - onde pode ajudar agricultores, regiões e países a evitar alguns dos 
piores riscos de seca, inundação e falhas de colheita. 

FONTE:http://hydrology.irpi.cnr.it/ 

FONTE:http://dms.iwmi.org/ 

FONTE:http://www.iwmi.cgiar.org/ 

 

O STF e o Código Florestal 

Essa lei vai completar seis anos de aplicação positiva e sem as catástrofes anunciadas 

*Evaristo de Miranda,  

O Estado de S.Paulo 
16 Fevereiro 2018  

Começou bem o julgamento das contestações ao Código Florestal no Supremo 
Tribunal Federal (STF). O ministro relator, Luiz Fux, apresentou um voto técnico e 
equilibrado sobre uma ação declaratória de constitucionalidade e quatro ações diretas 
de inconstitucionalidade. Se o seu voto, em grande parte, for seguido por seus pares, a 
agropecuária terá a segurança jurídica tão necessária para produzir com 
sustentabilidade e competitividade. 

Em tempos de enfrentamentos entre Judiciário e Legislativo, o ministro Fux destacou a 
qualidade excepcional do processo legislativo que resultou no novo Código Florestal 
(tempo de tramitação, audiências públicas realizadas, votação expressiva dos 
parlamentares, etc.). E enfatizou a necessidade de “deferência ao Legislativo” pelo 
trabalho e seus resultados. Aplausos ao labor dos deputados Aldo Rebelo e Paulo Piau, 
nem sempre reconhecido. 



Diante da temática extremamente técnica, Fux questionou se o próprio STF tinha 
“capacidade institucional” para analisá-la. Ele ouviu os interessados, recebeu 
colaborações dos amici curiae, trabalhou arduamente com sua assessoria e realizou 
ampla audiência pública no STF. Nela representei a Embrapa e apresentei os impactos 
socioeconômicos negativos de se declararem inconstitucionais artigos do código. E 
entreguei um documento técnico ao ministro Fux e ao falecido ministro Teori Zavascki, 
criticando o uso de “princípios” para anular o trabalho legislativo. 

Parte da insegurança jurídica do País provém do uso, por atores sociais, de uma 
principiologia situada acima das leis. Evocou-se o princípio da precaução para impedir 
pesquisas científicas. E o princípio de vedação ao retrocesso em matéria ambiental 
para impedir a evolução de normas. Basta a mudança não estar de acordo com 
interesses e ideologias de certas organizações e esse princípio é invocado, como algo 
acima até da norma constitucional. Foi assim no ajuste de limites de unidades de 
conservação: transforma-se a legislação ambiental em cláusula pétrea. 

O voto de Fux foi claro: “As políticas públicas ambientais devem conciliar-se com 
outros valores democraticamente eleitos pelos legisladores, como, verbi gratia, o 
mercado de trabalho, o desenvolvimento social, o atendimento às necessidades 
básicas de consumo do cidadão. Desta forma, não é adequado desqualificar 
determinada regra legal como contrária ao comando constitucional de defesa do meio 
ambiente ou mesmo sob o genérico e subjetivo rótulo de ‘retrocesso ambiental’, 
ignorando as diversas nuances que permeiam o processo decisório do legislador, 
democraticamente investido da função de apaziguar interesses conflitantes por meio 
de regras gerais e objetivas. Deveras, não se deve desprezar que a mesma Constituição 
que protege o meio ambiente também exorta o Estado brasileiro a garantir a livre-
iniciativa, o desenvolvimento nacional, a erradicação da pobreza e da marginalização, 
reduzir as desigualdades sociais regionais, proteger a propriedade, buscar o pleno 
emprego e defender o consumidor. O desenho institucional das políticas públicas 
ambientais suscita, assim, o duelo valorativo entre a tutela ambiental e a tutela do 
desenvolvimento, tendo como centro de gravidade o bem comum que é a pessoa 
humana, no cenário de escassez”. 

Mais ainda: “O Princípio da Vedação ao Retrocesso não se sobrepõe ao Princípio 
Democrático, no afã de transferir ao Judiciário funções inerentes aos Poderes 
Legislativo e Executivo e nem justifica afastar arranjos legais mais eficientes para o 
desenvolvimento sustentável do país como um todo”. 

Dos cerca de 21 dispositivos contestados, Fux declarou a constitucionalidade de 19: 
tratamento diferenciado para pequena propriedade rural (artigo 3.º), novas regras na 
definição de área de preservação permanente (artigo 4.º) e de uso restrito (artigo 11), 
hipóteses de redução da reserva legal (artigos 12 e 13), regularização de áreas rurais 
consolidadas (artigo 61-A), cumprimento da reserva legal por compensação ou doação 
(artigo 66) e regime diferenciado para reserva legal em áreas já ocupadas (artigos 67 e 
68). 

Aos opositores ao cômputo da área de proteção permanente no cálculo da reserva 
legal (artigo 15) disse o ministro: “Não é difícil imaginar que a incidência cumulativa de 



ambos os institutos em uma mesma propriedade pode aniquilar substancialmente sua 
utilização produtiva”. E está coberto de razão. A Embrapa Territorial demonstrou: os 
produtores dedicam à preservação 48% de suas terras. Qual agricultura no mundo 
preserva tanto o meio ambiente? São 177 milhões de hectares dedicados à 
preservação pelos agricultores, 21% do País, enquanto unidades de conservação 
protegem 13%. 

Já a declaração de inconstitucionalidade dos artigos 7, 17 (recomposição de vegetação) 
e 59 (Programas de Regularização Ambiental) ficou confusa. Nos dois primeiros, o voto 
considerou inconstitucional a data de 22/7/ 2008, por ser “arbitrária”. Ora, essa é a 
data do Decreto 6.314, sobre condutas infracionais ao meio ambiente e respectivas 
sanções. A mesma data foi considerada constitucional por Fux em outros dispositivos. 

No artigo 59, as petições solicitaram a inconstitucionalidade dos parágrafos 4.º e 5.º 
(dispensa de multas). A justificativa só menciona a dispensa de multas, mas o voto 
considera inconstitucional todo o artigo. Se o Programa de Regularização Ambiental 
não é constitucional, milhões de agricultores, em sua maioria pequenos, que 
recuperam áreas e prestam serviços ambientais, estarão na ilegalidade. Ganhos 
ambientais nos Estados ficam comprometidos. Será um caos institucional para o qual a 
Presidência da República já deveria prever medida provisória sanadora. 

Em dois meses o Código Florestal completa seis anos de aplicação positiva e sem as 
catástrofes anunciadas por alguns. O retorno do julgamento no STF está marcado para 
21 deste mês. É tempo de eliminar as dúvidas e acabar bem esse capítulo. 

*Pesquisador da Embrapa Territorial 

FONTE:http://opiniao.estadao.com.br/noticias/geral,o-stf-e-o-codigo-florestal,70002191263 

 

 

Reino Unido: dois terços dos motoristas arriscariam suas 
vidas em uma inundação  

Um choque de dois terços dos motoristas apostaria com sua segurança dirigindo 
através das águas da inundação - mesmo que esta seja a principal causa de morte 
durante uma inundação, revelaram novas figuras. 

Em uma pesquisa encomendada pela Agência do Meio Ambiente e pelo AA, 68% dos 
motoristas admitiram que assumiriam o risco em vez de encontrar uma rota mais 
segura. 



As figuras alarmantes surgem à medida que a Agência de Meio Ambiente organiza suas 
campanhas de alerta de campanha em todo o país para estar preparado para 
inundações com antecedência,  verificando seus riscos e registrando avisos gratuitos 

O AA resgatou mais de 14.500 motoristas devido a inundações desde 2013, sendo o 
primeiro lugar o Rufford Lane em Newark, Nottinghamshire, onde mais de 100 
resgates foram realizados nos últimos 5 anos. 

Conduzir através da água da inundação coloca a vida dos motoristas e seus passageiros 
na linha, arrisca a segurança dos respondedores de emergência, e muitas vezes causa 
sérios danos ao veículo, com três quartos dos carros danificados por inundações, em 
última instância, sendo baixados. 

Caroline Douglass, Diretora de Gerenciamento de Incidentes e Resiliência na Agência 
de Meio Ambiente, disse: 

Os resultados desta pesquisa são extremamente importantes - ninguém deve colocar 

sua própria vida ou os de seus amigos e familiares em risco durante uma 

inundação. Apenas 30 cm de água podem flutuar em um carro familiar, e os carros 

menores levam ainda menos. 

Se você estiver dirigindo longas distâncias neste inverno, verifique on-line as 

advertências de inundação em vigor ao longo da sua rota e, se você encontrar o seu 

caminho bloqueado por água de inundação, nunca arrisque - volte e encontre outra 

maneira. 

Vince Crane, AA Patrulha do Ano, disse: 

Se a estrada à frente é inundada, não tenha hipóteses disso - a água da inundação 

pode ser enganosamente profunda e pode esconder outros perigos na estrada. 

Só leva um copo de ovo de água para ser sugado para o seu motor para destruí-lo e em 

muitos carros, a entrada de ar do motor está baixa na frente. 

Além dos danos causados ao seu carro, tentar dirigir através da inundação coloca você 

e seus passageiros em perigo - por isso, não vale a pena o risco. 

A pesquisa de mais de 18.000 membros de AA, realizada por Populus, também 
descobriu que: 

• As mulheres em Yorkshire e Humber são os condutores mais seguros em uma 
inundação, sendo menos propensos a tentar atravessar a água da inundação e 
os mais prováveis de se virar e encontrar outra rota. 

• Os homens do Sudeste e do Leste da Inglaterra são susceptíveis de colocarem-
se e os seus passageiros em perigo dirigindo através da água da inundação - 
com quase 3/4 (74%) dizendo que correriam o risco de dirigir em lugar de 
encontrar uma rota alternativa. 



• Sob um terço de todos os motoristas, eles se voltariam e encontraram outra 
rota se seu caminho fosse bloqueado por inundações. 

• Os homens são mais propensos a dirigir através da inundação do que as 
mulheres - com 72% admitindo que iria tentar, em comparação com 60% das 
mulheres. 

• As pessoas com menos de 34 anos são ligeiramente menos propensas a dirigir 
através da inundação do que as 35 e acima, enquanto as menores de 24 anos 
em Londres são as menos propensas a dirigir através da inundação. 

5,2 milhões de casas e empresas na Inglaterra correm o risco de inundações. Neste 
inverno, a Agência de Meio Ambiente está encorajando as pessoas a estarem 
preparadas e ficarem seguras durante as inundações,  verificando seu risco de 
inundação em linha. 

FONTE:https://floodsdestroy.campaign.gov.uk/?utm_campaign=floodsdestroy17&utm_source=Articl

e%20National&utm_medium=Refferal&utm_content=Articles 

FONTE:https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/444659/LIT

_4112.pdf 

 

Onde, por que e como os australianos estão morrendo 
em inundações? 

FONTE :  CENTRO DE PESQUISA COOPERATIVA DE INCÊNDIOS E RISCOS NATURAIS 
(BNHCRC)  

Este documento documenta a análise das circunstâncias que envolvem as mortes por 
inundações na Austrália de 1900 a 2015. A investigação inclui a análise dos fatores 
sócio-demográficos e ambientais em torno das mortes. No geral, houve 1.859 
fatalidades nos 115 anos, com tendências distintas em relação ao gênero, idade, 
atividade e razão. A maioria das mortes ocorreu em Queensland e Nova Gales do Sul. A 
maioria das mortes são do sexo masculino (79%) com crianças e jovens adultos (<29) 
constituindo a maior proporção das mortes. 

Os dados mostram uma taxa de mortalidade decrescente estatisticamente significativa 
de 1900 a 1960. Embora uma diminuição muito pequena nas taxas de mortalidade seja 
discernível entre 1960 e 2015, não é estatisticamente significante. O índice de 
mortalidade entre homens e mulheres aumentou de forma constante desde 1960 
(entre 1900 e 1959, as vítimas mortais representam 16,9% das mortes, enquanto 
1960-2015 as mortes femininas representam 28,3% das mortes), indicando uma maior 
proporção de mortes femininas. O aumento das mortes associadas aos veículos a 



motor é evidente nas últimas décadas e, em particular, 75% de todas as mortes 
associadas aos veículos 4WD foram observadas nos últimos 15 anos. 

Medir e compreender os impactos dos riscos naturais em termos de pedágio na vida 
humana é um primeiro passo fundamental para permitir uma redução eficiente e 
estratégica dos riscos. Os resultados desta pesquisa contribuem significativamente 
para o Grupo de Trabalho de Prevenção de Incidentes Relacionados com o Grupo de 
Trabalho do Subcomite de Engajamento da Comunidade do Comitê de Gerenciamento 
de Emergência da Austrália e da Nova Zelândia com suas investigações sobre a 
prevenção de mortes por inundações. A pesquisa também influenciará políticas, 
práticas, iniciativas educacionais e alocação de recursos em todo o gerenciamento de 
emergências. 

Além disso, o breve vídeo abaixo apresenta o líder do projeto, Dr. Katharine Haynes e 
o Dr. Elspeth Rae, do Serviço de Emergência do Estado da NSW, que discute as 
descobertas e por que a pesquisa é importante. 

FONTE:https://www.preventionweb.net/files/52939_hazardnote20wherewhyandho

wareaustra.pdf 

 

 

Publicações.do.OHCHR. 

O Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos (Alto Comissariado 

das Nações Unidas para os Direitos Humanos) produz uma vasta gama de publicações 

sobre uma variedade de temas relacionados aos direitos humanos, que fornece 

informações de interesse para os governos, instituições nacionais, sociedade civil, 

público em geral e mídia . O objetivo do programa de publicações do ACNUDH é 

aumentar o conhecimento e aumentar a conscientização sobre direitos humanos e 

liberdades fundamentais e divulgar formas de promover e proteger em todo o 

mundo. As publicações do ACNUDH também têm como objetivo incentivar o debate 

sobre questões de direitos humanos em discussão nas Nações Unidas.  

Catálago .OHCHR. 

Possui mais de 150 títulos atuais disponíveis em várias línguas oficiais das Nações 

Unidas. 

FONTE:http://www.ohchr.org/Documents/Publications/Catalogue2017.pdf 



Indicadores dos direitos humanos: um guia para a medição e 

implementação  

FONTE:http://www.ohchr.org/Documents/Publications/Human_rights_indicators_sp.pdf 

Padrões de Direitos Humanos e prática para a polícia: 

Expandida Pocket Book de Direitos Humanos para a Polícia  

FONTE:http://www.ohchr.org/Documents/Publications/training5Add3sp.pdf 

Os Tratados Internacionais de Direitos Humanos Internacionais 

(Rev.1)  

FONTE:http://www.ohchr.org/Documents/Publications/CoreInternationalHumanRightsTreaties_sp.p

df 

Princípios orientadores sobre pobreza extrema e direitos 

humanos 

FONTE:http://www.ohchr.org/Documents/Publications/OHCHR_ExtremePovertyandHumanRights_SP

.pdf 

Manual sobre Habitação e Restituição de Propriedade para 

Refugiados e Pessoas Deslocadas: Implementando os 

"Princípios Pinheiro"  

FONTE:http://www.ohchr.org/Documents/Publications/pinheiro_principles_sp.pdf 

Da Exclusão à Igualdade: Realização dos Direitos das Pessoas 

com Deficiência (HR / PUB / 07/6), publicado em conjunto com 

o Departamento de Assuntos Econômicos e Sociais das Nações 

Unidas (DAAS) e a União Interparlamentar (IPU)  

FONTE:http://www.ohchr.org/Documents/Publications/training14sp.pdf 

Mulheres e direito a habitação adequada  

FONTE:http://www.ohchr.org/Documents/Publications/HR.PUB.11.2_sp.pdf 

Proteção Jurídica Internacional dos Direitos Humanos em 

Conflitos Armados  

FONTE:http://www.ohchr.org/Documents/Publications/HR_in_armed_conflict_SP.pdf 



Trabalhando com o Programa das Nações Unidas para os 

Direitos Humanos: um manual para a sociedade civil  

FONTE:http://www.ohchr.org/EN/AboutUs/CivilSociety/Documents/OHCHR_Handbook_SP.pdf 

Quem será responsável? Direitos Humanos e Agenda de 

Desenvolvimento Pós-2015  

FONTE:http://www.ohchr.org/Documents/Publications/WhoWillBeAccountableSummary_sp.pdf 

Avaliação de atividades de treinamento em direitos humanos: 

um manual para educadores de direitos humanos 

FONTE:http://www.ohchr.org/Documents/Publications/EvaluationHandbookPT18_sp.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

INFORMAÇÕES 

        PROMOTOR BRASIL 

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

          CAMPINAS RESILIENTE -  OBSERVATÓRIO 

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

          INFORMATIVOS UNISDR 

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

         PREVENTIONWEB 

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

         SECRETARIA NACIONAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 

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

         CENTRO UNIVERSITÁRIO DE ESTUDOS E PESQUISAS SOBRE DESASTRES - PARANÁ 

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

         COORDENADORIA ESTADUAL DE DEFESA CIVIL SP 

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

          SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA CIVIL – RIO DE JANEIRO 

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

         COORDENADORIA ESTADUAL DE DEFESA CIVIL DE MINAS GERAIS 

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

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

           

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMAÇÕES 

        PROMOTOR BRASIL 

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

          CAMPINAS RESILIENTE -  OBSERVATÓRIO 

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

          INFORMATIVOS UNISDR 

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

         PREVENTIONWEB 

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

         SECRETARIA NACIONAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 

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

         CENTRO UNIVERSITÁRIO DE ESTUDOS E PESQUISAS SOBRE DESASTRES - PARANÁ 

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

         COORDENADORIA ESTADUAL DE DEFESA CIVIL SP 

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

          SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA CIVIL – RIO DE JANEIRO 

 

 

 



 

 


