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Prefeito recebe o diploma em nome da cidade, destaca os bons resultados e a integração entre 
órgãos municipais.

Em nome da cidade, o prefeito de Campinas, Dário Saadi, recebeu o diploma atestando o 1º 
lugar obtido pelo município no prêmio “10+ Colaboradores do SISS-Geo” da Fundação Oswal-
do Cruz (Fiocruz), na categoria Equipes/Unidade de Saúde, Ambiente e outros Órgãos.

A entrega ocorreu nesta quarta-feira, dia 18, no gabinete do prefeito no Paço Municipal. Cam-
pinas fez jus ao prêmio pela cooperação e articulação entre Defesa Civil, Secretaria de Saúde, 
por meio do Departamento de Vigilância em Saúde (Devisa), Unidade de Vigilância de Zoono-
ses (UVZ) e voluntários.

Campinas é 1º lugar em prêmio da Fiocruz na categoria Saúde e Ambiente



A coordenadora da Plataforma Institucional Biodiversidade e Saúde Silvestre da Fiocruz, pro-
fessora Marcia Chame, responsável pela plataforma SISS-Geo, trouxe o diploma do Rio de 
Janeiro, e o entregou ao prefeito. Após a cerimônia, ela participou de treinamentos com a 
comunidade em Campinas, e de reunião virtual da equipe campineira com a cidade de Cuiabá 
(MS).
 
A entrega festiva do prêmio, cujo objetivo é reconhecer e agradecer aos colaboradores, oco-
rreu em 29 de março de 2022 em uma cerimônia on-line, e nesta quarta foi feita a entrega 
oficial.

Siss-Geo

O Siss-Geo é um sistema de informação em saúde da Fiocruz para monitorar a fauna, a vigi-
lância de emergências de zoonoses, e conservar a biodiversidade. Tem como base a partici-
pação da sociedade e órgãos parceiros. É uma forma de monitorar “eventos sentinelas”, que 
alertam para a circulação de doenças que têm os animais como hospedeiros, como a febre 
amarela, por exemplo.

O prefeito Dário Saadi disse que está muito orgulhoso pelo reconhecimento recebido pelo mu-
nicípio e também parabenizou a Fiocruz pelo trabalho que faz pela saúde em todo o Brasil. 
“Campinas está feliz com esse prêmio e temos que agradecer à Secretaria de Saúde, por meio 
da Vigilância em Saúde, e à Defesa Civil por esse trabalho importante”.
Do Rio de Janeiro (RJ), a professora Marcia Chame veio a Campinas a trabalho e ressaltou que 
fez questão de agradecer e reconhecer mais uma vez a atuação da cidade. Afirmou que Cam-
pinas é um exemplo para outros municípios no que concerne à união da Defesa Civil com a 
Saúde, e ao trabalho de campo.

Segundo ela, o SISS-Geo é parte de um plano nacional de controle e prevenção de arboviroses. 
A febre amarela representa um grande estudo de casos com pesquisas, modelos e delimi-
tação de corredores de transmissão e a vigilância em saúde, e os voluntários é que fornecem 
esses dados por meio do SISS-Geo. “Hoje é possível prever a ocorrência de casos dois meses 
antes, o que dá tempo da vigilância se organizar, vacinar e buscar as pessoas que estão afas-
tadas. O cenário de febre amarela ainda é persistente no sul do Brasil com muitos casos de 
primatas mortos. Mas não temos casos humanos ocorrendo”, especificou.

Presente na entrega do diploma, o secretário de Saúde de Campinas, Lair Zambom, disse que 
a Pasta está aberta a projetos conjuntos com a Fiocruz. “Sei que há muito trabalho sendo feito 
e a Secretaria está à disposição para parcerias”, ofereceu.

Também participaram do encontro a diretora do Departamento de Vigilância em Saúde (Devi-
sa), Andrea von Zuben; o coordenador de Operações da Defesa Civil, Daniel de Oliveira; a coor-
denadora da UVZ, Elen Fagundes; e a assessora técnica do Devisa, Priscilla Pegoraro.

Modelo para o Brasil

Treinamentos no uso da plataforma por diferentes cidades brasileiras estão sendo fornecidos 
pela Fiocruz. Dentro do programa Construindo Cidades Resilientes, da Organização das 
Nações Unidas, do qual Campinas faz parte e é multiplicadora, o município também treina 
gestores de outras cidades para realizar a vigilância de zoonoses com o uso do SISS-Geo.

Nesta quarta-feira, dia 18, foi a vez da cidade de Cuiabá (MT) conhecer a experiência de Cam-



pinas com o sistema, durante reunião on-line. Gestores da Defesa Civil e da Secretaria de 
Saúde local participaram do encontro, que teve a professora Marcia Chame como uma das 
participantes junto ao grupo de Campinas.

Treinamento para a Comunidade
  
Desde o início do projeto, 120 pessoas já foram capacitadas para uso do SISS-GEO em Campi-
nas. Entre os participantes estão servidores da Defesa Civil e das Unidades de Vigilância de 
Zoonoses, membros do Comitê de Arboviroses, funcionários de parques de Campinas e cida-
dãos da comunidade. Além da Defesa Civil e da Secretaria de Saúde, a Secretaria Municipal de 
Gestão e Desenvolvimento de Pessoas também promove as capacitações.

O último treinamento foi realizado na manhã desta quarta-feira, dia 18, com a participação de 
20 pessoas na Associação de Moradores do Bairro Carlos Gomes e Jardim Monte Belo. 
Também nesta ocasião, a professora Marcia Chame participou da ação. O diretor da Defesa 
Civil de Campinas, Sidnei Furtado também estava presente.
 
O SISS-Geo pode ser usado para registrar observações sobre a fauna (disponível para celula-
res Android). Esses registros fornecem dados, que ficam armazenados para estudos posterio-
res.

O banco de dados é alimentado pelos usuários, que postam a foto e aspectos dos animais 
silvestres encontrados. Campinas foi pioneira no sistema em São Paulo. Técnicos da Defesa 
Civil e da UVZ começaram a empregá-lo na Operação Estiagem de 2021.
  
A primeira região monitorada foi a realizada em Sousas e Joaquim Egídio. De 14 de abril de 
2021 a 15 de maio de 2022, foram feitos 928 registros de animais encontrados em Campinas 
pelos participantes locais. Desses, 803 foram registros da UVZ.
 

Priscilla Pegoraro -Devisa – Elen Fagundes -UVZ e Marcia Chame -Fiocruz



Diretor da Defesa Civil de Campinas explica gestão de crises em palestra

FONTE:https://portal.campinas.sp.gov.br/noticia/44435 



Diretor da Defesa Civil de Campinas, Sidnei Furtado, explicou como é abordagem municipal do 
tema.

Sidnei Furtado dissertou ainda como Campinas conquistou, em 2019, o Prêmio Sasakawa das 
Nações Unidas

O diretor da Defesa Civil de Campinas, Sidnei Furtado, explicou na tarde de sábado, dia 21/5, 
na PUC-Campinas, a forma pela qual o município e a Região Administrativa de Campinas 
trabalham para enfrentar situações de risco sistêmico. A palestra foi ministrada na classe do 
professor Artur Araujo no curso de Prática de Formação em Gerenciamento de Crises da 
universidade, formada por alunos de diversas faculdades.

Furtado, que também exerce a função de Coordenador da Defesa Civil da Região de Campinas, 
contextualizou as origens da Defesa Civil no mundo, assim como abordou temas contemporâ-
neos como o enfrentamento das arboviroses e da Covid-19. “A realidade atual sinaliza muitos 
desafios que exigem planejamento e preparação, então o gerenciamento de crises é um tema 
rico e multidisciplinar que exige a formação de mais profissionais especializados”, destacou.

Na exposição, o diretor da Defesa Civil explicou também conceitos técnicos como Situação de 
Emergência e Estado de Calamidade Pública, assim como citou casos famosos ocorridos em 
Campinas e região, como a microexplosão de 2016, que atingiu a região da Rodovia Dom 
Pedro, a enxurrada de 2003, que causou seis vítimas fatais no município, entre outros eventos 
relevantes.

Sidnei Furtado dissertou ainda como Campinas conquistou, em 2019, o Prêmio Sasakawa das 
Nações Unidas para a Redução de Desastres.Na ocasião, o município concorreu com 61 can-
didaturas de 31 países e o Departamento da Defesa Civil de Campinas foi o escolhido por sua 
abordagem única de comunidade sustentável e pelo compromisso pela inclusão de todos os 
grupos vulneráveis no mapeamento para mitigação de riscos. 



Estudo aponta formas de envolver pessoas com deficiência visual 
na prevenção de desastres ambientais

Segundo o professor Artur Araujo a apresentação foi extremamente produtiva para a classe, 
pois evidenciou a amplitude, a contemporaneidade e a complexidade do tema da gestão de 
crises. “A abordagem multidisciplinar do assunto é a chave para a eficiência e destaca uma 
frase que é quase um clichê no enfrentamento de crises: ‘quando uma ameaça pode ser ante-
cipada, ela pode ser evitada’”, comentou.

FONTE:https://digitais.net.br/2022/05/diretor-da-defesa-civil-de-campinas-explica-gestao-de-crises-em-palestra/ 

Por Luciana Constantino | Agência FAPESP – De acordo com o último relatório do Painel 
Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC), quase metade da população mun-
dial – cerca de 3,3 bilhões a 3,6 bilhões de pessoas – vive em contextos altamente vulnerá-
veis aos impactos das mudanças climáticas. A desigualdade social aumenta muito essa 
vulnerabilidade.

Para investigar os efeitos da desigualdade nos programas de redução de riscos ambientais e 
prevenção de desastres, pesquisadores no Brasil afiliados à Universidade Federal de Mato 
Grosso (UFMT) e ao Centro Nacional de Vigilância e Alerta Prévio de Desastres (CEMADEN) 
realizaram um estudo qualitativo exploratório com foco em deficientes visuais pessoas. 

Partindo da questão de como incluir os deficientes visuais nas discussões sobre redução de 
riscos e políticas de mitigação das mudanças climáticas, os pesquisadores concluíram que, 
apesar dos avanços legais, uma série de barreiras continua a dificultar a participação social 
em muitas áreas, especialmente nos fóruns de tomada de decisão. Esses obstáculos reforçam 
a dependência do deficiente visual e perpetuam sua “invisibilidade”.

“As pessoas com deficiência e as organizações que trabalham com elas não estão suficiente-
mente incluídas nas discussões sobre política ambiental. Por outro lado, as instituições que 
lidam com a gestão ambiental não pensam em como criar formas e espaços para incluí-los. 
A invisibilidade deles é tão grande que nem temos dados sobre o assunto. Eles não se envol-
veram em ações para prevenir desastres ambientais e se adaptar às mudanças climáticas. 
Esperamos que este estudo possa de alguma forma conscientizar as instituições sobre a 
necessidade de desenvolver políticas mais inclusivas”, disse o sociólogo Victor Marchezini  à 
Agência FAPESP . Marchezini é pesquisador do CEMADEN e coautor de artigo sobre o estudo 
publicado  no International Journal of Disaster Risk Science.

O estudo foi financiado pela FAPESP e resultou da pesquisa de doutorado de Giselly Gomes, 
primeira autora do artigo. Gomes é membro do Grupo de Pesquisa em Educação Ambiental, 
Comunicação e Arte (GPEA) da UFMT.

“Aprender sobre os riscos de desastres ambientais me mostrou o quão importante é ouvir 
essas pessoas. Se eles participam do processo, a formulação de políticas públicas toma um 
rumo diferente para se tornar mais inclusiva”, disse Gomes, que atualmente trabalha com o 
Instituto Estadual de Cegos de Mato Grosso (ICEMAT), uma das três organizações que contri-
buíram com o estudo, que teve início em 2017. Os outros foram o Centro Estadual de Apoio à 



Inclusão da Educação Especial (CASIES) e a AMC, sua associação para cegos.

Metodologia participativa

Os pesquisadores entraram em contato com três instituições que trabalham com deficientes 
visuais em Cuiabá, capital do Mato Grosso, para solicitar dados sobre seus locais de residên-
cia e deslocamentos pela cidade, a fim de verificar se estavam expostos a riscos como desliza-
mentos e inundações, entre outros.

Com uma população de cerca de 623.000 habitantes, Cuiabá enfrenta problemas de infraes-
trutura devido à expansão urbana em áreas de proteção ambiental. Muitas famílias pobres 
vivem em assentamentos informais em várzeas ao longo do Rio Cuiabá e seus afluentes sem 
saneamento básico, coleta de lixo e outros serviços essenciais. 

Os pesquisadores utilizaram os dados coletados nas instituições e mapas de áreas de risco 
fornecidos pela Defesa Civil da cidade e pelo Serviço Geológico Nacional (CPRM) para criar 
mapas  georreferenciando as residências e locais mais frequentados por 21 deficientes 
visuais residentes em Cuiabá e sete em Várzea Grande, município da região metropolitana.

Gomes conduziu conversas informais e observações participativas nas três instituições, bem 
como 15 entrevistas com deficientes visuais no ICEMAT, perguntando sobre mudanças climá-
ticas, riscos de desastres, vulnerabilidade e o papel da educação. As entrevistas também 
abordaram o quão difícil pode ser para os deficientes visuais evitar ou lidar com obstáculos 
em caso de inundações, deslizamentos de terra e outros desastres ambientais.

“Quando meus filhos não estão comigo ou vão para a casa do pai, eu não saio de jeito 
nenhum”, disse uma mulher de 48 anos com deficiência visual. 

“Dia e noite, tentamos estar com outras pessoas. […] Se ocorrer um desastre, a maioria das 
pessoas estará no trabalho ou na escola. [...] Se houver um incêndio, o alarme soa e todos nós 
saímos caminhando lado a lado. […] Não vejo como criar algo específico para deficientes 
visuais, mas espero que possa ser feito”, disse um homem de 50 anos com deficiência visual.

Os resultados preliminares foram compartilhados em 2018 em uma oficina que contou com a 
participação de cerca de 100 pessoas, 60 das quais com deficiência visual. A criação de um 
aplicativo para smartphone que auxiliasse os deficientes visuais a encontrar informações para 
atender às suas necessidades foi proposta durante o evento.

Outra proposta levou à criação de um mapa tátil de áreas de alto risco, em colaboração com 
um professor, técnicos do CASIES e especialistas em Braille, um sistema de pontos em relevo 
representando letras, caracteres ou símbolos (incluindo pontuação, números, expressões 
algébricas e notas musicais) em 63 combinações. 

Os principais resultados foram: (1) um método de mapeamento mostrando onde os deficien-
tes visuais estão expostos a riscos de deslizamentos e inundações, como base para a pro-
dução de mapas táteis de risco adaptados às suas necessidades; (2) inclusão de seus pontos 
de vista sobre suas próprias vulnerabilidades e capacidades em relação ao impacto das mu-
danças climáticas; e (3) uma iniciativa de educação inclusiva para superar as barreiras inca-
pacitantes que intensificam a vulnerabilidade.



Políticas públicas

De acordo com o último censo, realizado em 2010 pelo IBGE, órgão nacional de estatísticas, 
quase 46 milhões de brasileiros (24% da população) declararam ter algum grau de dificuldade 
em pelo menos uma das quatro habilidades básicas (ver, ouvir, andar e subir escadas) ou ter 
deficiência mental ou intelectual, sendo que 18,8% destes afirmaram ser deficientes visuais.

No entanto, esse contingente não se destaca entre os 8,2 milhões de brasileiros em 2.471 
domicílios que vivem em áreas de alto risco . Dados desagregados e mapas de perigos são 
considerados importantes insumos de políticas públicas para a mitigação de desastres.

Quanto à Política Nacional de Defesa Civil (PNPDEC, Lei 12.608/2012), ela apenas exige que 
o conselho nacional de defesa civil “proponha formas e meios de atendimento às necessida-
des de crianças, gestantes, idosos e deficientes em situação de desastre”.

“Tento todos os dias provocar através da educação para que essas pessoas sejam incluídas 
nas pesquisas e na formulação de políticas públicas”, disse Gomes. “Por outro lado, ainda 
aguardam resultados e inclusão. É importante entender que algumas pessoas são mais 
afetadas mesmo em situações de alto risco que afetam a todos e precisam falar sobre como 
são afetadas.”

No estudo, os pesquisadores ressaltam a necessidade de envolvimento de pessoas com defi-
ciência visual em planos de contingência, exercícios e exercícios de evacuação para aumentar 
a preparação, principalmente se tiverem filhos, acrescentando que a educação é fundamental 
nesse processo, para transformar as instituições e trazê-los juntamente com pessoas que 
têm uma necessidade especial de estar preparadas para a redução do risco de desastres, 
incluindo a adaptação às mudanças climáticas. 

“Gostaria que essa pesquisa fosse ampliada e que essas questões fizessem parte do currículo 
escolar para que as pessoas estejam mais bem preparadas e incluídas”, disse Gomes.

O artigo “(In)visibilidades sobre as vulnerabilidades de pessoas com deficiência visual a 
desastres e mudanças climáticas: um estudo de caso em Cuiabá, Brasil” está em: link.sprin-
ger.com/article/10.1007/s13753-022-00394-6 . 

FONTE: 
https://agencia.fapesp.br/study-points-to-ways-of-involving-visually-impaired-people-in-environmental-disaster-prevention/38585/ 

FONTE:https://report.ipcc.ch/ar6wg2/pdf/IPCC_AR6_WGII_SummaryForPolicymakers.pdf 



Dada a ocorrência de casos de varíola em países dentro e fora da Região das Américas, a 
Organização Pan-Americana da Saúde/Organização Mundial da Saúde (OPAS/OMS) compar-
tilha com seus Estados Membros uma série de considerações em relação à identificação de 
casos, o isolamento, identificação e acompanhamento dos contatos, o manejo clínico e a 
prevenção e controle de infecções relacionadas à assistência à saúde. Também são forneci-
das orientações sobre o tratamento e as vacinas disponíveis.

FONTE:https://www.paho.org/en/documents/epidemiological-alert-monkeypox-non-endemic-countries-20-may-2022 

A OMS e seus parceiros estão trabalhando para entender melhor a extensão e a causa de um 
surto de varíola. O vírus é endêmico em algumas populações de animais em vários países, 
levando a surtos ocasionais entre a população local e os viajantes. Os surtos recentes relata-
dos em 11 países até agora são atípicos, pois estão ocorrendo em países não endêmicos.

Existem cerca de 80 casos confirmados até agora e 50 investigações pendentes. É provável 
que mais casos sejam relatados à medida que a vigilância se expande.

A OMS está trabalhando com os países afetados e outros para expandir a vigilância da doença 
para encontrar e apoiar as pessoas que podem ser afetadas e fornecer orientações sobre 
como gerenciar a doença. Continuamos a convocar reuniões de especialistas e grupos consul-
tivos técnicos (como a reunião de hoje do Grupo Consultivo Estratégico e Técnico sobre Riscos 
Infecciosos com Potencial de Pandemia e Epidemia [STAG-IH]) para compartilhar informações 
sobre a doença e estratégias de resposta.

A OMS continua a receber atualizações sobre o status dos surtos em andamento em países 
endêmicos.

Monkeypox se espalha de forma diferente do COVID-19. A OMS incentiva as pessoas a se man-
terem informadas de fontes confiáveis, como autoridades nacionais de saúde, sobre a 
extensão do surto em sua comunidade (se houver), sintomas e prevenção.

À medida que a varíola se espalha por contato próximo, a resposta deve se concentrar nas 
pessoas afetadas e em seus contatos próximos. As pessoas que interagem de perto com 
alguém que é infeccioso correm maior risco de infecção: isso inclui profissionais de saúde, 
membros da família e parceiros sexuais.

Estigmatizar grupos de pessoas por causa de uma doença nunca é aceitável. Pode ser uma 
barreira para acabar com um surto, pois pode impedir que as pessoas procurem atendimento 
e levar à disseminação não detectada.

À medida que a situação está evoluindo, a OMS continuará fornecendo atualizações que 
aprendemos mais.

FONTE:https://www.who.int/news-room/questions-and-answers/item/monkeypox/ 

Alerta epidemiológico Monkeypox em países não endêmicos - 20 de maio de 2022

'OMS trabalhando em estreita colaboração com os países respondendo a varicela



Febre amarela, a epidemia de retorno

Quando o médico cubano Carlos Finlay sugeriu em 1881 que o mosquito era o vetor pelo qual 
a febre amarela era transmitida, ele não imaginava que essa antiga doença tivesse seu 
reservatório natural nos macacos.

A importância de controlar e prevenir a propagação da febre amarela de um país para outro foi 
a força motriz por trás da criação, em 1902, do que mais tarde se tornaria a Organização 
Pan-Americana da Saúde (OPAS). Mais de um século depois, a febre amarela continua geran-
do epidemias e se espalhando pela região e pelo mundo.

Em 1932, o médico americano Fred Soper, que se tornaria diretor da OPAS em 1947, indicou 
pela primeira vez que esse vírus tem seu reservatório de selva em macacos, de modo que sua 
erradicação não era uma possibilidade. No entanto, desde 1937 existe uma vacina eficaz para 
proteger as pessoas em risco e prevenir a sua propagação.

Desde 1970, a febre amarela ressurgiu como uma ameaça à saúde pública nas Américas. A 
doença é endêmica em territórios e regiões de 13 países da América Central e do Sul, causan-
do surtos e mortes.

Vírus se espalha no Brasil

O mais recente e maior surto dos últimos 50 anos nas Américas ocorreu no Brasil, com trans-
missão fora da região amazônica gerando 2.154 casos e 745 mortes entre 2016 e 2018.

Marlúcio Mendes de Jesus, um jovem agricultor brasileiro de Imbé de Minas, a 300 quilôme-
tros de Belo Horizonte, contraiu febre amarela em 2017. Marlúcio precisou ficar nove dias 
internado. "Nunca tinha ouvido falar em febre amarela ou vacina. Mas também não costumo 
ir ao médico", disse. A área onde ele mora não era considerada de risco até então.

Em 2014, o vírus ultrapassou os limites da Amazônia, onde é considerado endêmico, e 
começou a atingir o centro e o sul do país. Alguns especialistas atribuem esse processo à 
degradação ambiental e às mudanças climáticas e à proximidade entre macacos, mosquitos 
e humanos em áreas onde os limites entre a selva e as urbanizações se tornaram indistin-
tos.

O Dr. Pedro Vasconcelos, ex-diretor do Instituto Evandro Chagas no Brasil e especialista em 
febre amarela, disse que "o reaparecimento da febre amarela no Brasil foi causado pela baixa 
cobertura vacinal".

Vacinação em massa para chegar a todos 

A propagação da febre amarela no Brasil levou o país a implementar uma campanha de vaci-
nação em massa para proteger milhões de pessoas fora da região amazônica.

"Devido aos surtos na África, o suprimento global de vacinas era muito limitado, então o Brasil 
seguiu uma estratégia de dose fracionada que já havia sido aplicada no Congo para emergên-
cias", explicou Alba Maria Ropero, assessora regional de imunização da OPAS, que apoiou o 
país na realização fora a campanha. 



A dose fracionada contém um quinto da dose regular e fornece imunidade por pelo menos 12 
meses.

Consequentemente, até setembro de 2018, 13,3 milhões de pessoas foram vacinadas em São 
Paulo, 6,5 milhões no Rio de Janeiro e 1,85 milhão na Bahia, representando mais da metade 
das respectivas populações.

Surto sob controle

Graças a essa campanha de vacinação, o Brasil conseguiu controlar o surto, registrando 
apenas nove casos e três óbitos entre 2020 e 2021. Desde 2020, o país expandiu a área de 
vacinação contra febre amarela para todo o país e adotou um esquema de dose única a partir 
de 9 meses de idade para proteger as gerações mais jovens por toda a vida.

A OPAS oferece amplo apoio ao governo brasileiro, incluindo o fornecimento de vacinas contra 
a febre amarela, a compra de milhões de seringas por meio de seu Fundo Rotativo e a 
expansão da capacidade laboratorial para detectar casos.

Também ajudou a fortalecer a vigilância da doença em primatas e mosquitos, que serve 
como uma ferramenta de alerta precoce.

A vacinação é a melhor opção para manter a febre amarela sob controle. Para tanto, uma 
estratégia da OMS conduzida pela OPAS nas Américas busca vacinar quase um bilhão de pes-
soas até 2026.

“Enquanto houver pessoas não vacinadas e o vírus continuar a se espalhar para fora das áreas 
endêmicas, o risco de transmissão e surtos persiste”, disse Sylvain Aldighieri, vice-diretor do 
Departamento de Emergências em Saúde da OPAS. “O surto no Brasil, sem dúvida, não será 
o último a afetar um país da região, mas caso outro aconteça, a OPAS estará lá para ajudar a 
controlá-lo, reduzir o sofrimento e salvar vidas, como vem fazendo há 120 anos”.

O que é febre amarela

A febre amarela é uma doença viral transmitida por mosquitos infectados, que não tem cura e 
pode ser fatal, mas existe uma vacina eficaz, segura e acessível para preveni-la. Os sintomas 
mais comuns são febre, dores musculares com dor lombar, dor de cabeça, perda de apetite, 
náuseas ou vômitos.

Na maioria dos casos, os sintomas desaparecem em três a quatro dias, mas 15-25% dos 
pacientes entram em uma segunda fase mais grave, onde o risco de morte é maior e as pes-
soas podem ter urina escura, dor abdominal com vômitos, sangramento e amarelecimento da 
pele e dos olhos, daí o nome da doença.

FONTE:https://www.paho.org/en/stories/yellow-fever-returning-epidemic 



Os parceiros do INFORM acreditam que a disponibilidade de análises compartilhadas de 
crises e desastres pode levar a uma melhor coordenação dos atores e melhores resultados 
para as pessoas em risco e afetadas. Especificamente, o INFORM cria um espaço e processo 
para análise compartilhada que pode apoiar o desenvolvimento de estratégias, planejamen-
to e ação conjuntos para prevenir, preparar, responder e recuperar de crises. Isso pode 
reunir atores de desenvolvimento, humanitários e outros para gerenciar riscos e responder 
melhor quando ocorrerem crises.

Este relatório apresenta a visão da INFORM para um conjunto de produtos para apoiar a 
tomada de decisões que são fáceis de usar e abertos a todos. Essa visão envolve trazer rigor 
científico ao processo de análise de crises e reunir conhecimentos para desenvolver metodo-
logias compartilhadas. Trabalhando juntos, podemos reduzir os investimentos exigidos por 
organizações individuais, garantir a qualidade de nossa análise e disponibilizá-la para o bem 
comum. Neste relatório você encontra os últimos resultados dos Índices de Risco e Gravidade 
do INFORM, análises adicionais e uma introdução à nova ferramenta do INFORM que analisa 
o risco de crises e desastres decorrentes das mudanças climáticas.

FONTE:https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC129343 

Relatório Global sobre Deslocamento Interno de 2021 alerta que Guerra na Ucrânia pode levar 
a novo pico este ano; Brasil é o nono país com maior número de deslocados por desastres 
naturais; análise inclui  ainda dados de Angola, Moçambique, São Tomé e Príncipe e Portugal.

O número de deslocados em seu próprio país em 2021 chegou ao recorde de 59,1 milhões. 
Conflitos e desastres naturais ocorridos no período forçaram 38 milhões de pessoas a deixar 
suas casas.

Os dados foram publicados esta quinta-feira no Relatório Global sobre Deslocamento Inter-
no. A parceria apoiada pela ONU envolve o Centro de Monitoramento do Deslocamento Interno 
e o Conselho Norueguês de Refugiados, NRC.

Ucrânia 

A previsão é que 2022 tenha um novo recorde de deslocados em meio a movimentações em 
massa na Ucrânia. A situação já desalojou mais de 8 milhões de pessoas no país desde a 
invasão da Rússia em 24 de fevereiro. Mais de 6 milhões buscam refúgio além-fronteiras.

O Brasil está em 9º lugar global de deslocados por desastres naturais. Foram  449 mil pes-
soas que deixaram seus lares durante todo o ano passado. 

China lidera o grupo de nações, seguida por Vietnã, Índia, Estados Unidos, Filipinas, Indoné-
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sia, República Democrática do Congo e Sudão do Sul.

As enchentes no Brasil geraram 91% do total de deslocados, sendo que 170 mil foram regis-
trados no que é considerado o dezembro mais úmido dos últimos 15 anos. 

A situação no estado da Bahia vem descrita no documento pelos deslocamentos em massa e 
por mais de 4,6 mil casas destruídas que levaram vários municípios a decretar emergência. 

Violência 

Nesses eventos foram perdidos meios de subsistência de comunidades já desprovidas, 
incluindo o acesso a alimentos e à água potável. Houve ainda um registro de deslocamentos 
causados por incêndios florestais e por disputas de terras. A violência levou à movimentação 
de 21 mil brasileiros. 

Já a violência e o conflito em Moçambique levaram 187 mil pessoas a deixar suas áreas de 
origem, fechando o ano com um total de 735 mil. Outros 44 mil moçambicanos foram vítimas 
de desastres, no que elevou o total do período em análise para 138 mil.

Causas naturais

Em Angola, os desastres naturais deslocaram  22 mil pessoas e o ano terminou com pouco 
menos de um terço deles ainda nessa situação. 

São Tomé e Príncipe teve um total de 500 deslocados por causas naturais. 

Em Portugal houve 20 pessoas fora dos lares após eventos extremos durante 2022.

Já em Timor-Leste, o tipo de fenômeno  obrigou 16 mil pessoas a deixar as áreas de origem.

Com mais 4 milhões de deslocados em todo o mundo, 2021 superou o total do ano anterior que 
era o mais alto na década em termos de deslocados. O principal fator foram os desastres 
naturais. 

Estima-se que os números globais cresçam  ainda mais este ano, principalmente com a 
guerra em curso na Ucrânia.

FONTE:https://www.internal-displacement.org/sites/default/files/publications/documents/IDMC_GRID_2022_LR.pdf

 



FAO e Fórum Mundial da Alimentação lançam Grupo de Jovens Cientistas

Durante o Fórum multissetorial sobre Ciência, Tecnologia e Inovação para os Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável (ODS), a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e 
a Agricultura (FAO) e o Fórum Mundial da Alimentação (WFF) lançaram o Grupo de Jovens 
Cientistas. 

O grupo é composto por 20 jovens de todo o mundo que fornecerão evidências científicas e 
conhecimento técnico para transformar os sistemas agroalimentares.

No mesmo evento também foi anunciado o Desafio de Pesquisa Transformadora (DPT) 2022, 
uma competição de pesquisa projetada para fomentar e promover a inovação no 
desenvolvimento sustentável para acabar com a fome e transformar os sistemas 
agroalimentares. 

A Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO) e o Fórum 
Mundial da Alimentação (WFF) lançaram o primeiro Grupo de Jovens Cientistas do WFF e 
abriram as inscrições para a segunda edição do Desafio de Pesquisa Transformadora do WFF. 

As iniciativas foram apresentadas durante um evento paralelo do Fórum multissetorial sobre 
Ciência, Tecnologia e Inovação para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), 
intitulado “Soluções lideradas por jovens para um futuro alimentar melhor”. O evento 
destacou o papel essencial dos jovens cientistas na identificação e ampliação de soluções 
inovadoras para alcançar os ODS e a transformação positiva dos sistemas agroalimentares, 
com foco específico no tema do WFF 2022 “Alimentação saudável. Planeta Saudável”. 
“Jovens pesquisadores têm o potencial de criar um grande impacto”, disse a enviada especial 
do Secretário-Geral da ONU para a Juventude, Jayathma Wickramanayake, em seu discurso 
de abertura do evento. 

O Grupo de Jovens Cientistas é composto por 20 jovens de todo o mundo que fornecerão 
evidências científicas e conhecimento técnico às iniciativas da WFF, e desenvolverão um 
relatório anual sobre questões políticas específicas, que são de particular preocupação para 
os jovens, e estão relacionadas com a transformação dos sistemas agroalimentares. 

Palestrante do evento, Ibrahima Hathie, é um dos 15 cientistas nomeados pelo 
Secretário-Geral da ONU, António Guterres, para elaborar o Relatório Global de 
Desenvolvimento Sustentável de 2023. Durante o evento ele disse que a comunidade de jovens 
cientistas entende melhor as necessidades, sentimentos e preocupações de suas gerações. 
“Eles são também uma importante fonte de energia, capaz de mobilizar a massa crítica para 
causas justas”, declarou. 

“O Grupo de Jovens Cientistas veio para ficar e para fornecer iniciativas confiáveis e baseadas 
em políticas”, disse o membro do grupo, Peter Asare-Nuamah. “O grupo é uma oportunidade 
para aprendermos, contribuindo para desafios globais, como mudanças climáticas e 
segurança alimentar. Portanto, devemos ser fortes. Estamos confiantes de que podemos 
mudar a narrativa.” 

Fazem parte do Grupo de Jovens Cientistas de 2022: Kim Anastasiou (Austrália); Peter 
Asare-Nuamah (Gana); Craig Chibanda (Zimbábue); Shulang Fei (China); Imad Antoine 



Ibrahim (Líbano); Alice Karanja (Quênia); Pacem Kotchofa (Benin); Lethicia Magno (Brasil); 
Clarity Mapengo (Zimbábue); Sarah I. Murphy (EUA); Ram Neupane (Nepal); Dinesh Panday 
(Nepal); Elisa Quaranta (Itália); Abdulkareem Raheem (Nigéria); Andrea Rosso (Itália); Michael 
Ruggeri (Itália); Jiang Shangchuan (China); Joanna Trewern (Reino Unido); Edy Trihatmoko 
(Indonésia); e Ambrogio Zanzi (Itália). 

Desafio - Além de lançar o Grupo de Jovens Cientistas no evento paralelo, o WFF também 
anunciou uma chamada para as inscrições do Desafio de Pesquisa Transformadora (DPT) 
2022, uma competição de pesquisa projetada para fomentar e promover a inovação no 
desenvolvimento sustentável para acabar com a fome e transformar os sistemas 
agroalimentares. 

A vencedora do DPT do ano passado, Nafn Amdar, convidou pesquisadores jovens a enviar 
uma nota conceitual de duas páginas propondo uma ideia de pesquisa inovadora com foco em 
questões relacionadas a alimentação saudável e ação climática. O prazo para inscrições é 6 
de junho de 2022 e os participantes selecionados receberão orientação especializada para 
ajudar a traduzir seus conceitos em trabalhos de pesquisa sólidos e apresentá-los no palco 
global da WFF em outubro de 2022. 

Fórum - Lançado em 2021, o Fórum Mundial da Alimentação (WFF) é uma rede global 
independente de parceiros facilitada pela FAO. Foi criado e é liderado por jovens para 
desencadear um movimento global que capacita a juventude a moldar ativamente nossos 
sistemas agroalimentares com a meta de alcançar os Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável (ODS) e um futuro alimentar melhor para todas as pessoas. 

O WFF serve como a principal plataforma para engajar e aproveitar a paixão da juventude para 
galvanizar a ação e identificar soluções para os crescentes desafios enfrentados por nossos 
sistemas agroalimentares. Ele reúne e conecta os principais grupos de jovens, 
influenciadores, empresas, instituições acadêmicas, organizações sem fins lucrativos, 
governos, mídia e o público para aumentar a conscientização, promover o engajamento e 
advocacy e mobilizar recursos em apoio à transformação dos sistemas agroalimentares. 
Apresentando uma série de eventos interativos online, redes e plataformas de conteúdo, o 
WFF é organizado em torno de quatro eixos temáticos: Ação Jovem, Inovação, Educação e 
Cultura.  

Em 2021, o WFF reuniu mais de 40 mil jovens e jovens de coração de todo o mundo. Também 
participaram mais de 75 jovens e parceiros aliados dos jovens de todos os setores. 

FONTE:https://www.fao.org/brasil/noticias/detail-events/pt/c/1513282/ 

 



A engenheira agrônoma e analista de negócios da Filius Venture, Lethícia Magno, é a primeira 
embaixadora do Thought For Food (TFF) em Campinas. A organização não-governamental, 
presente em mais de 200 cidades distribuídas em 65 países ao redor do mundo, tem o objetivo 
de potencializar e incentivar os empreendedores do ramo de alimentação e agricultura, 
gerando impactos no setor que sejam verdadeiramente transformadores no quesito 
sustentabilidade.

FONTE:https://www.linkedin.com/pulse/leth%C3%ADcia-magno-%C3%A9-selecionada-como-embaixadora-do-thought-
magno?trk=public_profile_article_view

Espera-se que a escassez de água agrícola aumente em mais de 80% das terras agrícolas do 
mundo até 2050, de acordo com um novo estudo publicado na revista Earth's Future da AGU.

O novo estudo examina as necessidades de água atuais e futuras para a agricultura global e 
prevê se os níveis de água disponíveis, seja da chuva ou da irrigação, serão suficientes para 
atender a essas necessidades sob as mudanças climáticas. Para isso, os pesquisadores 
desenvolveram um novo índice para medir e prever a escassez de água nas duas principais 
fontes da agricultura: água do solo que vem da chuva, chamada de água verde, e irrigação 
de rios, lagos e águas subterrâneas, chamada de água azul. É o primeiro estudo a aplicar 
este índice abrangente em todo o mundo e prever a escassez global de água azul e verde 
como resultado das mudanças climáticas.

“Como o maior usuário de recursos hídricos azuis e verdes, a produção agrícola enfrenta 
desafios sem precedentes”, disse Xingcai Liu, professor associado do Instituto de Ciências 
Geográficas e Pesquisa de Recursos Naturais da Academia Chinesa de Ciências e principal 
autor do livro. novo estudo. “Este índice permite uma avaliação da escassez de água agrícola 
em terras de sequeiro e irrigadas de maneira consistente.”

Lethícia Magno é selecionada como embaixadora do Thought For Food Campinas

Lethícia Magno é Engenheira Agrônoma pela ESALQ-USP, com duplo diploma na França pela ISA Lille.

A escassez de água deve piorar em 80%  das terras agrícolas 
em todo mundo neste século



Nos últimos 100 anos, a demanda por água em todo o mundo cresceu duas vezes mais rápido que 
a população humana . A escassez de água já é um problema em todos os continentes com 
agricultura, apresentando uma grande ameaça à segurança alimentar . Apesar disso, a 
maioria dos modelos de escassez de água não conseguiu dar uma olhada abrangente tanto na 
água azul quanto na verde.

A água verde é a porção da água da chuva que está disponível para as plantas no solo. A maior 
parte da precipitação acaba como água verde , mas muitas vezes é ignorada porque é invisível 
no solo e não pode ser extraída para outros usos . A quantidade de água verde disponível para 
as culturas depende da quantidade de chuva que uma área recebe e da quantidade de água 
perdida devido ao escoamento e evaporação. As práticas agrícolas, a vegetação que cobre a 
área, o tipo de solo e a inclinação do terreno também podem ter efeito . À medida que as 
temperaturas e os padrões de chuva mudam sob as mudanças climáticas, e as práticas 
agrícolas se intensificam para atender às necessidades da população em crescimento, a água 
verde disponível para as plantações provavelmente também mudará.

Mesfin Mekonnen, professor assistente de Engenharia Civil, Construção e Meio Ambiente da 
Universidade do Alabama, que não participou do estudo, disse que o trabalho é “muito 
oportuno para destacar o impacto do clima na disponibilidade de água nas áreas de cultivo”.

“O que torna o artigo interessante é desenvolver um indicador de escassez de água levando 
em consideração tanto a água azul quanto a água verde”, disse ele. “A maioria dos estudos se 
concentra apenas nos recursos de água azul, dando pouca consideração à água verde.”

Os pesquisadores descobriram que, sob as mudanças climáticas, a escassez global de água 
para agricultura piorará em até 84% das terras cultivadas, com uma perda de abastecimento 
de água levando à escassez em cerca de 60% dessas terras agrícolas.

Soluções de semeadura

Mudanças na água verde disponível, devido à mudança nos padrões de precipitação e 
evaporação causada por temperaturas mais altas, agora devem impactar cerca de 16% das 
terras agrícolas globais. Adicionar essa importante dimensão à nossa compreensão da 
escassez de água pode ter implicações para a gestão da água na agricultura. Por exemplo, 
prevê-se que o nordeste da China e o Sahel, na África, recebam mais chuva, o que pode ajudar 
a aliviar a escassez de água agrícola. No entanto, a redução da precipitação no meio-oeste dos 
EUA e no noroeste da Índia pode levar a aumentos na irrigação para apoiar a agricultura 
intensa.

O novo índice pode ajudar os países a avaliar a ameaça e as causas da escassez de água na 
agricultura e desenvolver estratégias para reduzir o impacto de futuras secas.

Várias práticas ajudam a conservar a água agrícola. A cobertura morta reduz a evaporação do 
solo, o plantio direto estimula a infiltração da água no solo e o ajuste do tempo de plantio pode 
alinhar melhor o crescimento das culturas com as mudanças nos padrões de chuva. Além 
disso, a agricultura de contorno, onde os agricultores cultivam o solo em terrenos inclinados 
em fileiras com a mesma elevação, evita o escoamento da água e a erosão do solo.

“A longo prazo, melhorar a infraestrutura de irrigação, por exemplo na África, e a eficiência da 
irrigação seriam formas eficazes de mitigar os efeitos das futuras mudanças climáticas no 
contexto da crescente demanda por alimentos”, disse Liu.

FONTE:https://news.agu.org/press-release/water-scarcity-predicted-to-worsen-in-more-than-80-of-croplands-globally
-this-century/ 

FONTE:https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1029/2021EF002567 



Genebra, 18 de maio de 2022 (WMO) – Quatro indicadores-chave de mudança climática – 
concentrações de gases de efeito estufa, aumento do nível do mar, calor do oceano e 
acidificação do oceano – estabeleceram novos recordes em 2021. Este é mais um sinal claro 
de que as atividades humanas estão causando mudanças em escala planetária em terra, no 
oceano e na atmosfera, com ramificações prejudiciais e duradouras para o desenvolvimento 
sustentável e os ecossistemas, segundo a Organização Meteorológica Mundial (OMM).

O clima extremo – o “rosto” diário das mudanças climáticas – levou a centenas de bilhões de 
dólares em perdas econômicas e causou um alto custo em vidas humanas e bem-estar e 
desencadeou choques na segurança alimentar e hídrica e deslocamentos que acentuado em 
2022.

O relatório da OMM sobre o estado do clima global em 2021 confirmou que os últimos sete 
anos foram os sete anos mais quentes já registrados. 2021 foi “apenas” um dos sete mais 
quentes por causa de um evento La Niña no início e no final do ano. Isso teve um efeito de 
resfriamento temporário, mas não reverteu a tendência geral de aumento das temperaturas. 
A temperatura média global em 2021 foi cerca de 1,11 (± 0,13) °C acima do nível pré-industrial.

Criticando “a ladainha sombria do fracasso da humanidade em lidar com as perturbações 
climáticas”, o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, usou a publicação do 
relatório principal da OMM para pedir ações urgentes para colher o “fruto mais fácil” de 
transformar os sistemas de energia longe do “beco sem saída” dos combustíveis fósseis para 
as energias renováveis .

Em uma mensagem de vídeo, Guterres propôs cinco ações críticas para impulsionar a 
transição para as energias renováveis . Eles incluem maior acesso à tecnologia e suprimentos 
de energia renovável, a triplicação dos investimentos privados e públicos em energias 
renováveis e o fim dos subsídios aos combustíveis fósseis, que chegam a cerca de US$ 11 
milhões por minuto.

“As energias renováveis são o único caminho para a segurança energética real, preços de 
energia estáveis e oportunidades de emprego sustentáveis. Se agirmos juntos, a 
transformação das energias renováveis pode ser o projeto de paz do século 21”, disse 
Guterres.

O mundo deve agir nesta década para evitar impactos climáticos cada vez piores e manter o 
aumento da temperatura abaixo de 1,5°C acima dos níveis pré-industriais, disse ele.

“ É apenas uma questão de tempo antes de vermos outro ano mais quente já registrado ”, 
disse o secretário-geral da OMM, Prof. Petteri Taalas. “Nosso clima está mudando diante de 
nossos olhos. O calor retido pelos gases de efeito estufa induzidos pelo homem aquecerá o 
planeta por muitas gerações. A elevação do nível do mar, o calor dos oceanos e a acidificação 
continuarão por centenas de anos, a menos que sejam inventados meios para remover o 
carbono da atmosfera. Algumas geleiras chegaram ao ponto de não retorno e isso terá 
repercussões de longo prazo em um mundo em que mais de 2 bilhões de pessoas já sofrem 
de estresse hídrico”.

“O clima extremo tem o impacto mais imediato em nossas vidas diárias. Anos de investimento 

Quatro principais indicadores de mudanças climáticas quebram recordes em 2021



 em preparação para desastres significam que somos melhores em salvar vidas, embora as 
perdas econômicas estejam aumentando. Mas muito mais precisa ser feito, como estamos 
vendo com a emergência da seca no Chifre da África, as recentes inundações mortais na 
África do Sul e o calor extremo na Índia e no Paquistão. Os Sistemas de Alerta Precoce são 
extremamente necessários para a adaptação ao clima e, no entanto, estão disponíveis apenas 
em menos da metade dos membros da OMM. Estamos comprometidos em fazer com que os 
alertas cheguem a todos nos próximos cinco anos, conforme solicitado pelo secretário-geral 
das Nações Unidas, Antonio Guterres”, disse o Prof. Taalas.

O relatório Situação do Clima Global da OMM complementa o relatório da Sexta Avaliação do 
IPCC, que inclui dados até 2019. O novo relatório da OMM é acompanhado por um mapa 
histórico e fornece informações e exemplos práticos para os formuladores de políticas sobre 
como os indicadores de mudanças climáticas descritos no os relatórios do IPCC divulgados 
globalmente nos últimos anos e como as implicações associadas aos extremos foram 
sentidas em nível nacional e regional em 2021.

O relatório Estado do Clima Global da OMM, que será usado como documento oficial para as 
negociações da ONU sobre Mudanças Climáticas, conhecidas como COP27, que ocorrerão no 
Egito ainda este ano.

Dezenas de especialistas contribuem para o relatório de Estados-Membros, incluindo 
Serviços Meteorológicos e Hidrológicos Nacionais (NMHSs) e Centros Globais de Dados e 
Análise, bem como Centros Regionais de Clima, o Programa Mundial de Pesquisa Climática 
(WCRP), o Global Atmosphere Watch (GAW) , o Global Cryosphere Watch e os serviços 
Copernicus Climate Change da UE.

Os parceiros das Nações Unidas incluem a Organização das Nações Unidas para Agricultura 
e Alimentação (FAO), Comissão Oceanográfica Intergovernamental da UNESCO 
(UNESCO-IOC), Organização Internacional para as Migrações (OIM), Programa das Nações 
Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA), Alto Comissariado da ONU para Refugiados (ACNUR), 
o Escritório das Nações Unidas para a Redução do Risco de Desastres (UNDRR) e o Programa 
Alimentar Mundial (PAM)

Mensagens-chave

As concentrações de gases de efeito estufa atingiram uma nova alta global em 2020, quando 
a concentração de dióxido de carbono (CO2) atingiu 413,2 partes por milhão (ppm) 
globalmente, ou 149% do nível pré-industrial. Dados de locais específicos indicam que eles 
continuaram a aumentar em 2021 e início de 2022, com média mensal de CO2 em Mona Loa, 
no Havaí, atingindo 416,45 ppm em abril de 2020, 419,05 ppm em abril de 2021 e 420,23 ppm 
em abril de 2022.

A temperatura média anual global em 2021 foi cerca de 1,11 ± 0,13 °C acima da média 
pré-industrial de 1850-1900, menos quente do que em alguns anos recentes devido às 
condições de resfriamento La Niña no início e no final do ano. Os sete anos mais recentes, de 
2015 a 2021, são os sete anos mais quentes já registrados. 

O calor do oceano foi recorde. A profundidade superior de 2.000 m do oceano continuou a 
aquecer em 2021 e espera-se que continue a aquecer no futuro – uma mudança que é 
irreversível em escalas de tempo centenárias a milenares. Todos os conjuntos de dados 
concordam que as taxas de aquecimento dos oceanos mostram um aumento particularmente 



forte nas últimas duas décadas. O calor está penetrando em níveis cada vez mais profundos. 
Grande parte do oceano experimentou pelo menos uma onda de calor marinha "forte" em 
algum momento de 2021.

Acidificação dos oceanos . O oceano absorve cerca de 23% das emissões anuais de CO 2 
antropogênico para a atmosfera. Isso reage com a água do mar e leva à acidificação dos 
oceanos, que ameaça os organismos e os serviços ecossistêmicos e, portanto, a segurança 
alimentar, o turismo e a proteção costeira. À medida que o pH do oceano diminui, sua 
capacidade de absorver CO 2 da atmosfera também diminui. O IPCC concluiu que “ há uma 
confiança muito alta de que o pH da superfície do oceano aberto é agora o mais baixo em pelo 
menos 26.000 anos e as taxas atuais de mudança de pH são sem precedentes desde pelo 
menos essa época. ”

O nível médio global do mar atingiu um novo recorde em 2021, depois de aumentar em média 
4,5 mm por ano no período de 2013 a 2021. Isso é mais que o dobro da taxa entre 1993 e 2002 
e é principalmente devido à perda acelerada de massa de gelo das camadas de gelo. Isso tem 
grandes implicações para centenas de milhões de habitantes costeiros e aumenta a 
vulnerabilidade aos ciclones tropicais.

Criosfera : Embora o ano glaciológico de 2020-2021 tenha derretido menos do que nos 
últimos anos, há uma clara tendência de aceleração da perda de massa em escalas de tempo 
multidecadais. Em média, as geleiras de referência do mundo diminuíram 33,5 metros 
(equivalente a gelo) desde 1950, com 76% desse desbaste desde 1980. 2021 foi um ano 
particularmente punitivo para as geleiras no Canadá e no noroeste dos EUA, com perda 
recorde de massa de gelo como um resultado de ondas de calor e incêndios em junho e julho. 
A Groenlândia experimentou um excepcional evento de derretimento em meados de agosto e 
a primeira chuva registrada na Summit Station, o ponto mais alto da camada de gelo a uma 
altitude de 3.216 m.  

Ondas de calor excepcionais bateram recordes no oeste da América do Norte e no 
Mediterrâneo. Death Valley, Califórnia, atingiu 54,4 ° C em 9 de julho, igualando um valor 
semelhante em 2020 como o mais alto registrado no mundo desde pelo menos a década de 
1930, e Siracusa, na Sicília, atingiu 48,8 ° C. A província canadense da Colúmbia Britânica, 
atingiu 49,6 ° C em 29 de junho, e isso contribuiu para mais de 500 mortes relacionadas ao 
calor e provocou incêndios florestais devastadores que, por sua vez, pioraram os impactos das 
inundações em novembro.

As inundações induziram perdas econômicas de US$ 17,7 bilhões na província de Henan, na 
China, e a Europa Ocidental experimentou algumas de suas inundações mais graves já 
registradas em meados de julho, associadas a perdas econômicas na Alemanha superiores a 
US$ 20 bilhões. Houve grande perda de vidas.

A seca afetou muitas partes do mundo, incluindo o Chifre da África, Canadá, oeste dos Estados 
Unidos, Irã, Afeganistão, Paquistão e Turquia. Na América do Sul subtropical, a seca causou 
grandes perdas agrícolas e interrompeu a produção de energia e o transporte fluvial. A seca 
no Chifre da África se intensificou até agora em 2022 . A África Oriental enfrenta a perspectiva 
muito real de que as chuvas vão falhar pela quarta temporada consecutiva, colocando a 
Etiópia, o Quênia e os Somalis em uma seca de duração não experimentada nos últimos 40 
anos. As agências humanitárias estão alertando para impactos devastadores sobre as 
pessoas e os meios de subsistência da região.



O furacão Ida foi o mais significativo da temporada do Atlântico Norte, atingindo a Louisiana 
em 29 de agosto, com perdas econômicas nos Estados Unidos estimadas em US$ 75 bilhões. 

O buraco de ozônio sobre a Antártida era incomumente grande e profundo, atingindo sua área 
máxima de 24,8 milhões de km 2  (o tamanho da África) como resultado de um vórtice polar 
forte e estável e condições mais frias que a média na baixa estratosfera. 

Segurança alimentar:  Os efeitos combinados de conflitos, eventos climáticos extremos e 
choques econômicos, ainda mais exacerbados pela pandemia de COVID-19, prejudicaram 
décadas de progresso no sentido de melhorar a segurança alimentar globalmente. O 
agravamento das crises humanitárias em 2021 também levou a um número crescente de 
países em risco de fome. Do número total de pessoas subnutridas em 2020, mais da metade 
vive na Ásia (418 milhões) e um terço na África (282 milhões).

Deslocamento: Os  riscos hidrometeorológicos continuaram a contribuir para o deslocamento 
interno. Os países com o maior número de deslocamentos registrados em outubro de 2021 
foram China (mais de 1,4 milhão), Filipinas (mais de 386.000) e Vietnã (mais de 664.000).  

Ecossistemas: incluindo ecossistemas terrestres, de água doce, costeiros e marinhos – e os 
serviços que eles fornecem, são afetados pelas mudanças climáticas e alguns são mais 
vulneráveis do que outros. Alguns ecossistemas estão se degradando a uma taxa sem 
precedentes. Por exemplo, os ecossistemas de montanha – as torres de água do mundo – são 
profundamente afetados. O aumento das temperaturas aumenta o risco de perda irreversível 
de ecossistemas marinhos e costeiros, incluindo prados de ervas marinhas e florestas de 
algas. Os recifes de coral são especialmente vulneráveis às mudanças climáticas. Eles são 
projetados para perder entre 70 e 90% de sua área de cobertura anterior a 1,5 ° C de 
aquecimento e mais de 99% a 2 ° C. Entre 20 e 90% das atuais zonas úmidas costeiras correm 
o risco de serem perdidas até o final deste século, dependendo da rapidez com que o nível do 
mar sobe. Isso comprometerá ainda mais o fornecimento de alimentos, o turismo e a proteção 
costeira

FONTE:https://public.wmo.int/en/media/press-release/four-key-climate-change-indicators-break-records-2021

FONTE:https://public.wmo.int/en/our-mandate/climate/wmo-statement-state-of-global-climate 

Pouco mais de 9.900 incêndios florestais queimaram cerca de 4,3 milhões de acres em 2020. 
Isso é mais que o dobro do recorde anterior de acres queimados na Califórnia. No entanto, é 
a média em comparação com as taxas de incêndio provavelmente experimentadas antes do 
acordo euro-americano, de acordo com um estudo da Universidade da Califórnia, Davis, que 
resume a temporada de incêndios de 2020 e examina seus fatores.

O estudo, publicado na revista Global Ecology and Biogeography, disse que 2020 foi o primeiro 
ano na história registrada em que a área queimada na Califórnia chegou perto das taxas vistas 
antes de 1800, quando cerca de 3 a 4 milhões de acres queimados em um ano médio.

O aumento da gravidade do incêndio é a preocupação muito maior, disse o estudo. Os autores 

Após um ano recorde de incêndios,  especialistas pedem uma mudança 
na estratégia de incêndios florestais



aconselham que os gestores de recursos e incêndios que trabalham nas florestas mudem sua 
ênfase da redução da área queimada para a redução da gravidade do fogo e dos danos 
causados pelo fogo a pessoas e propriedades, restaurando as principais funções do 
ecossistema após o incêndio.

“Embora a área queimada em 2020 tenha sido muito alta, não é sem precedentes se você 
olhar a longo prazo”, disse o principal autor Hugh Safford, ecologista florestal e de incêndio do 
Departamento de Ciência e Política Ambiental da UC Davis e cientista-chefe do Vibrant Planet. 
uma corporação de benefícios públicos ambientais. “O problema é que grande parte da 
queima que estamos vendo agora não é restauradora, mas destrutiva. A necessidade de 
mudar as metas de gerenciamento é fundamental, assim como entender o papel muito 
importante que os combustíveis desempenham na condução da gravidade do incêndio”.
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Uma nova medida de sucesso

A Califórnia é o estado mais propenso a incêndios nos Estados Unidos. No século passado, a 
principal medida de sucesso entre os gestores florestais foi a diminuição da área queimada, 
mas isso precisa mudar, de acordo com o estudo.

Reduzir a área queimada continua sendo um objetivo importante em ecossistemas como 
chaparral e artemísia na costa, planície e leste da Califórnia. Nesses locais, incêndios 
frequentes levam à degradação do ecossistema e ameaçam a segurança humana.
.

Um bombeiro Lassen Hotshot faz uma pausa durante o incêndio do complexo de agosto, que foi iniciado por raios em 17 de agosto 
de 2020. Crédito: Mike McMillan, Pacific Southwest Forest Service-USDA, CC by 2.0



Mas nos últimos 40 anos, os aumentos na área queimada na Califórnia ocorreram quase 
inteiramente nas florestas e bosques do centro e norte da Califórnia, e não no chaparral do sul 
da Califórnia, que costumava ser o garoto-propaganda do “problema do fogo” da Califórnia. 
Isso ocorre mesmo que o aquecimento climático tenha sido mais extremo no sul da Califórnia.

Essas florestas experimentaram uma frequência naturalmente alta de incêndios antes das 
políticas de exclusão de incêndio no final do século 19 e início do século 20 restringiram as 
queimadas, inclusive de ignições de raios e queimadas culturais nativas americanas. A 
exclusão do fogo levou a um enorme aumento na densidade florestal e nos combustíveis, 
causando uma explosão em grandes incêndios destrutivos.

“Nesses ecossistemas, a redução da área queimada é uma causa das atuais tendências 
catastróficas, não uma solução para elas”, disseram os autores.

Principais estatísticas de incêndios florestais de 2020

Os autores resumiram as condições de queima de 2020, área queimada e tamanho do 
incêndio, clima do incêndio, umidade do combustível, fatalidades, danos à propriedade, dados 
de custo de supressão, tipos de vegetação, histórico de incêndio e outras variáveis de fontes 
de dados públicas.

Eles descobriram que os incêndios em 2020 seguiram uma tendência acelerada de décadas 
de aumento da área de queima, gravidade, tamanho e custos para a sociedade e a economia.

Os incêndios mataram 33 pessoas em 2020, com perdas econômicas gerais de mais de US$ 
19 bilhões e custos de combate a incêndios que se aproximam de US$ 2,1 bilhões. Os anos 
de 2020 e 2021 juntos queimaram mais área do que os sete anos anteriores combinados, e 
apenas um pouco menos do que o total queimado entre 1980 e 1999.

Entre 2015 e 2020, as perdas econômicas totais seguradas foram de mais de US$ 50 bilhões 
e mais de 50.000 estruturas – principalmente casas – foram destruídas.

Qualidade do ar e incêndios florestais

Mais da metade dos californianos experimentaram níveis de índice de qualidade do ar 
insalubres e às vezes perigosos por um mês ou mais em 2020, relata o estudo. Os piores cinco 
dias de poluição do ar da história do estado ocorreram em 2020, de acordo com o CalFire.

 

Fumaça do CZU Lightning Complex Fire em Santa Cruz e Napa deixa o céu laranja sobre 
Oakland, Califórnia, em 9 de setembro de 2020. Crédito: iStock/Rosangela Lima



A qualidade do ar causada por incêndios florestais em agosto e setembro provavelmente 
também causou 1.200 a 3.000 mortes “excessivas” entre pessoas com 65 anos ou mais.

Os incêndios emitiram cerca de 112 milhões de toneladas métricas de carbono e 1,2 milhão 
de toneladas de material particulado fino (PM 2,5). Isso é 120 vezes mais partículas finas do 
que os veículos da Califórnia produzidos no mesmo ano.

'Nós podemos fazer algo sobre isso'

O estudo também avaliou o que impulsionou os padrões de severidade do fogo em 2020. A 
severidade do fogo é uma medida do impacto das queimadas em um ecossistema, medido 
neste estudo pelas perdas na biomassa da vegetação.

No geral, a gravidade do incêndio foi melhor explicada por variáveis relacionadas à carga de 
combustível, com a secura e o vento também desempenhando papéis importantes. A seca de 
longo prazo – incluindo seus efeitos na mortalidade das árvores antes de 2020 – foi menos 
importante em geral, exceto em alguns incêndios.

Quase 60% dos incêndios foram causados por seres humanos através de incêndios 
criminosos, veículos, linhas de energia, fogueiras ou causas desconhecidas, enquanto os 
relâmpagos provocaram o resto. No entanto, os incêndios provocados por raios queimaram 
mais de cinco vezes a área queimada por incêndios causados pelo homem.

“As condições climáticas extremas certamente estão desempenhando um papel, mas as 
mudanças climáticas não estão impulsionando todas as mudanças que estamos vendo”, disse 
Safford. “As cargas de combustível desempenharam um papel importante na condução dos 
padrões de gravidade do fogo em paisagens florestais em 2020, como em outros anos. As altas 
cargas de combustível se devem principalmente a decisões de gerenciamento humano ao 
longo do último século ou mais, e podemos fazer algo sobre esse problema.”

Os autores disseram que um acordo recente entre o estado e o Serviço Florestal dos EUA 
que busca aumentar as atividades de redução de combustível é promissor, assim como o 
recente Plano de Ação de Resiliência Florestal e Incêndio da Califórnia. Mas, acrescentam, 
“não há tempo a perder”.

Os coautores do estudo incluem Alison Paulson da UC Davis e do USDA Forest Service, 
Zachary Steel da UC Berkeley e Derek Young e Rebecca Wayman da UC Davis.

FONTE:https://universityofcalifornia.edu/news/after-record-breaking-fire-year-experts-call-shift-wildfire-strategy 

 



Dados de Indicadores de Governança de Migração e o Pacto Global para 
uma Migração Segura, Ordenada e Regular: Um Relatório de Base

Este documento analisa as tendências globais, regionais e temáticas que emergem dos 
dados do MGI em relação ao compromisso geral e ao leque de ações associadas para cada 
um dos 23 objetivos do Pacto Global para as Migrações. Com base no mapeamento dos 
indicadores do MGI em relação aos objetivos do Pacto Global, a análise dos dados é baseada 
em dados do MGI coletados entre 2016 e 2021 para 84 países que realizaram voluntariamente 
uma avaliação do MGI e para os quais os dados estão prontamente disponíveis a partir de 
março de 2022. O cerne do documento consiste em 23 boletins de dados que exibem 
estatísticas resumidas globais e regionais das respostas às perguntas do MGI mapeadas em 
relação aos respectivos objetivos do Compact. Os dados do MGI são complementados por uma 
série de variáveis secundárias (externas) que ajudam a contextualizar os resultados do MGI. 
Essas informações são complementadas por “insights de dados MGI”, que são caixas de texto 
que mostram vislumbres de tendências interessantes encontradas nos dados. Finalmente, os 
dados qualitativos do MGI são incorporados aos boletins de dados pela inclusão de uma 
série de exemplos selecionados do MGI detalhando as políticas relevantes (um para cada 
objetivo).

FONTE:https://publications.iom.int/books/migration-governance-indicators-data-and-global-compact-safe-orderly-and-
regular-migration 

Surtos dos eventos mais recentes 

FONTE:https://wahis.oie.int/#/home 









INFORMAÇÕES:

CAMPINAS RESILIENTE -  OBSERVATÓRIO

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

REDE DE CIDADES RESILIENTES DE LINGUA PORTUGUESA

www.cidadesresilientes.net

PREVENTIONWEB

www.preventionweb.net/english/

SECRETARIA NACIONAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL

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

DEFESA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO

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

 CEPED UNICAMP   

https://ceped.cpa.unicamp.br/  


