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Brasil entre 12 países da América Latina onde já foram 
detectadas todas as variantes da Covid-19 
As quatro variantes do coronavírus (Alpha, Beta, Gama e Delta) já foram detectadas em 
12 países* da América Latina e do Caribe, incluindo no Brasil. A confirmação é da Rede 
Regional de Vigilância Genômica, que pertence à Organização Pan-Americana da Saúde, 
Opas.  

A região registrou, na última semana, 967 mil novos casos e 22 mil mortes. Os Estados 
Unidos e o Brasil continuam sendo os dois países da região com mais casos e óbitos. 

Divisão Epidemiológica   

A diretora-geral da Opas, Carissa Etienne, destaca que apenas 15% da população da 
América Latina e Caribe já foi totalmente vacinada. Em nações como Honduras e Haiti, o 
índice é de apenas 1%.    

Segundo Etienne, a falta de imunização está “criando uma divisão epidemiológica”, com a 
região “cada vez mais dividida pelo acesso às vacinas”.   

A chefe do Opas explica que nos países onde existem estoques, as infecções estão em 
declínio. Mas nos locais onde a cobertura ainda é baixa, os novos casos de Covid-19 
continuam altos.   

Manter a Máscara   

Alguns dos países que estão com a vacinação avançada e vem registrando queda nos 
casos de coronavírus são Uruguai, Chile, Argentina, Canadá e na maior parte dos Estados 
Unidos. Mas segundo a Opas, os estados americanos que têm um aumento de 
pacientes são aqueles com as menores taxas de vacinação.   



Os casos e os óbitos estão em alta em Cuba, onde várias províncias têm reportado um 
grande aumento de novas infecções. A diretora-geral da Opas lembra que os vírus têm 
apenas um objetivo: se multiplicarem.   

Etienne lembra que as variantes se espalham com mais facilidade e a única maneira de 
parar o ciclo é aumentando as taxas de vacinação.   

Segundo ela, “as vacinas são críticas” e medidas como distanciamento social, uso de 
máscaras, evitar aglomerações e testar a população continuam sendo importantes.   

*Lista de países e regiões onde foram detectadas as quatro variantes do coronavírus:  

Argentina, Aruba, Brasil, Canadá, Chile, Costa Rica, Estados Unidos, Guiana Francesa, 
Guadalupe, Martinica, México, Porto Rico.  

FONTE:https://news.un.org/pt/story/2021/07/1757472 

 

Tedros para a China: seja "transparente", compartilhe 
dados brutos sobre as origens do COVID-19 

O  Diretor-Geral da Organização Mundial da Saúde, Tedros Adhanom Ghebreyesus, deve 
discutir a próxima fase de uma investigação sobre as origens da  pandemia COVID-
19 com os estados membros do órgão na sexta-feira. 

Mas nesta nova fase, ele espera que a China coopere mais plenamente e dê a uma 
equipe de investigadores acesso aos dados brutos, o que foi um problema no início do 
processo de investigação, disse ele durante uma coletiva de imprensa na quinta-feira. 

“Estamos pedindo, na verdade, que a China seja transparente, aberta e coopere, 
especialmente com as informações [de] dados brutos que solicitamos nos primeiros dias 
da pandemia”, disse Tedros. 

Ele também disse que mais informações são necessárias antes de excluir a teoria de que 
o coronavírus vazou de um laboratório na China, o que o governo do país negou 
repetidamente. 

“Houve um impulso prematuro para… reduzir uma das opções, como a teoria do 
laboratório”, disse Tedros. “Como você sabe, eu também era técnico de laboratório. Sou 
imunologista e já trabalhei no laboratório, e acidentes de laboratório acontecem. É 
comum. Eu vi isso acontecendo. E eu ... eu mesmo tive erros. ” 



Ele acrescentou: “Então isso pode acontecer, e verificar o que aconteceu, especialmente 
em nossos laboratórios, é importante”, dizendo também que “se obtivermos informações 
completas, podemos excluí-las”. 

Entender o que aconteceu ajudará a evitar que algo semelhante aconteça no futuro, e o 
mundo deve isso aos milhões que sofreram e morreram de COVID-19, de acordo com o 
chefe da OMS. 

“Considere apenas o número de mortes: mais de 4 milhões. Acho que devemos saber o 
que aconteceu a eles ”, disse ele. 

FONTE:https://www.devex.com/news/tedros-to-china-be-transparent-share-raw-data-on-covid-19-origins-
100396?access_key=&utm_source=nl_newswire&utm_term=article&utm_content=cta&mkt_tok=Njg1LUtCTC03NjUAAAF-
TfPu2HnYDl5YjsB9IrNnXch9WH5otFGtY3RTBog1w4UXDrxaMTPbAypK6aMOHHvmCOJ9zdsCwRncVfwihAiQv6CUXx0m_1FnISLc8mNfa
ffwDLE 

 

Após 2020, cortes no orçamento de preparação para 
pandemia devem ser impensáveis 
Ainda estamos no meio da pior crise de saúde pública em mais de um século. Devemos 
fazer todo o possível para evitar que algo como o COVID-19 volte a acontecer. No 
entanto, apesar do preço indescritível que COVID-19 tem cobrado de nossas famílias e 
comunidades, as fontes estão nos dizendo que o Congresso pode reduzir Presidente biden 
A proposta da American Jobs no Plano de Emprego Americano para financiamento de 
preparação para pandemia - de um investimento de US $ 30 bilhões para apenas US $ 5 
bilhões, apenas um décimo de 1 por cento da iniciativa de infraestrutura de US $ 3,5 
trilhões proposta pelos democratas do Senado.  

Quando a Casa Branca divulgou sua proposta no plano de empregos americanos, eles 
argumentaram: “Surtos de SARS, Ebola, influenza, Zika e outros custaram bilhões em 
perda de produtividade. O risco de ameaças biológicas catastróficas está aumentando 
devido ao nosso mundo interconectado, risco elevado de transbordamento de animais 
para humanos, facilidade de fazer e modificar agentes pandêmicos e uma norma em 
erosão contra o desenvolvimento e uso de armas biológicas.  

Não poderíamos estar mais de acordo: US $ 30 bilhões para proteger os americanos de 
futuras pandemias empalidecem em comparação com o custo de responder a outra 
pandemia. O custo do COVID-19 só nos Estados Unidos pode chegar a US $ 16 
trilhões impensáveis antes de finalmente sermos capazes de controlá-lo; não podemos 
nos dar ao luxo de prejudicar a infraestrutura crítica de saúde pública de que nosso país 
precisa para se preparar para a próxima pandemia ou outra crise de saúde pública. 



Os Estados Unidos tiveram uma das taxas de mortalidade per capita mais altas do mundo 
durante a pandemia, quase o dobro da Alemanha, quase o triplo do Canadá e mais de dez 
vezes a da Noruega e da Finlândia. A falta de liderança federal na administração anterior e 
nossa infraestrutura de saúde pública cronicamente subfinanciada podem ser creditadas 
pelo que só pode ser considerado uma falha catastrófica em quase todos os níveis.  

Não podemos trazer de volta as vidas perdidas. O que podemos fazer é começar a 
investir hoje para garantir que uma catástrofe evitável dessa escala não aconteça 
novamente.  

Agora é a hora de construir a infraestrutura de saúde pública sustentável de que 
precisamos para prevenir, detectar e responder à próxima pandemia - uma pandemia que 
pode acontecer daqui a dez anos ou dez dias. 

Como vamos fazer isso? Devemos fazer investimentos plurianuais significativos em 
preparação e resposta a uma pandemia - e devemos começar hoje. Por exemplo, quando 
a pandemia atingiu no início de 2020, era evidente desde o início que nossa infraestrutura 
de dados de saúde pública estava irremediavelmente presa no século passado. A 
infraestrutura de informática de saúde pública dos Estados Unidos deve ser 
dramaticamente fortalecida para disponibilizar informações em tempo real, precisas e 
consistentemente apresentadas pelos departamentos de saúde pública nacionais, 
estaduais e locais, com contribuições de laboratórios e prestadores de cuidados de 
saúde. A falta de informações precisas e em tempo real foi uma das maiores falhas da 
resposta dos EUA à pandemia COVID-19.  

Também devemos fortalecer a capacidade das agências de saúde estaduais e locais de 
detectar e responder rapidamente aos surtos de doenças infecciosas. Isso exigirá que 
haja uma infraestrutura forte antes que o surto aconteça. Os departamentos de saúde 
locais foram dizimados por cortes no orçamento antes da pandemia, e o resultado foi uma 
resposta desigual de estado para estado. Esses profissionais, muitos dos quais 
enfrentaram uma enxurrada de críticas e até algumas ameaças de morte , continuam a 
lutar contra a pandemia em suas comunidades. Nossos departamentos de saúde pública 
são a linha de frente de nossa defesa de saúde e devem ser capazes de responder 
rapidamente a surtos e muitas outras ameaças à saúde pública que enfrentam nossas 
comunidades, incluindo abuso de opioides, gripe, bactérias resistentes a antibióticos e 
muito mais.  

Além disso, por uma questão de segurança de saúde nacional e global, os Estados Unidos 
devem fazer investimentos para aumentar sua capacidade de surto de produção "quente" 
ou "sempre ativa", que pode ser ativada em caso de um surto para expandir a capacidade 
de preenchimento e produção produtos como vacinas, testes, equipamentos de proteção 
individual, seringas e agulhas. Esses investimentos devem ampliar a capacidade de 
produção de vacinas; desenvolver rapidamente parcerias para vacinas, terapêuticas e 
diagnósticos; melhorar a resiliência da cadeia de suprimentos para matérias-primas de 



vacinas; expandir a fabricação de ingredientes farmacêuticos ativos (API) para 
medicamentos de pequenas moléculas e fornecer programas de treinamento para 
desenvolver experiência em engenharia biomédica. É importante ressaltar que a 
construção dessas instalações, e sua operação e manutenção, criará um número 
significativo de pessoas bem pagas,  

Além disso, os avanços na ciência biológica tornaram cada vez mais fácil criar patógenos 
perigosos. A liberação intencional ou não intencional de um agente biológico pode ser tão 
mortal quanto uma guerra nuclear, e precisamos de um sistema igualmente vigoroso de 
padrões e inspeções para reduzir esse risco terrível. Embora não esteja claro (e nunca seja 
conhecido com certeza) se o vírus SARS-CoV-2 surgiu naturalmente ou de um 
laboratório, está claro que a biossegurança e a biossegurança - nacional e 
internacionalmente - representam uma ameaça significativa à segurança nacional para 
todos os americanos. Devemos aprimorar nossa infraestrutura de preparação para 
atender a essa realidade. 

Finalmente, devemos fortalecer a segurança sanitária global, porque é essencial para 
proteger os Estados Unidos das ameaças à saúde. A pura verdade é que em nosso mundo 
cada vez mais interconectado, a disseminação de doenças em qualquer lugar é um risco 
em qualquer lugar. Se o mundo estiver mais seguro, estaremos mais seguros aqui em 
casa. Ao longo desta pandemia e outros eventos de doenças infecciosas, vimos exemplos 
infelizes de falhas de cooperação global que aceleram a propagação de doenças 
infecciosas. Trabalhando juntos - compartilhando dados, conhecimento e recursos, e 
responsabilizando os países pelo progresso na redução de ameaças - podemos aumentar 
nossa segurança e proteção.  

Este é o nosso momento agora ou nunca de fazer os investimentos de que precisamos 
para fortalecer a infraestrutura de saúde pública de nosso país. Devemos prevenir a 
próxima pandemia e garantir que nós e o resto do mundo nunca mais estejamos tão 
despreparados como fomos para o COVID-19. Os custos são altos, mas nem de longe tão 
altos quanto o custo de deixar de investir em nossa segurança de saúde.   

Por todas essas razões, instamos o Senado a garantir que o pacote de infraestrutura de US 
$ 3,5 trilhões atualmente em discussão inclua a proposta de financiamento total de US $ 
30 bilhões para prevenir a próxima pandemia, e que esses fundos sejam destinados a 
programas práticos de preenchimento de lacunas para fortalecer a capacidade de 
encontrar , parar e prevenir ameaças à saúde. 

Não importa o quão divididos possamos ser politicamente, compartilhamos um inimigo 
comum - micróbios perigosos. Perdemos mais vidas nesta pandemia do que nas maiores 
guerras do século 20 juntas. Devemos fazer esses investimentos essenciais para garantir 
que nossa nação possa depender de nossa infraestrutura de saúde pública para nos 
defender de ameaças à saúde, assim como dependemos de nossos militares para nos 
defender de ameaças estrangeiras e domésticas.  



Esse é o momento. Não deixe isso passar por nós.  

O Dr.  Tom Frieden,  diretor dos Centros de Controle e Prevenção de Doenças durante o 
governo Obama, quando supervisionou as respostas às epidemias de influenza H1N1, 
Ebola e Zika, é presidente e CEO da Resolve to Save Lives, uma iniciativa da Vital 
Strategies e membro sênior para Saúde Global no Conselho de Relações 
Exteriores. Twitter: @DrTomFrieden . O senador Tom Daschle é um democrata que 
representou Dakota do Sul no Congresso de 1979 a 2005 e atuou como líder da maioria no 
Senado de 2001 a 2003. Ele é o fundador e CEO do The Daschle Group, um consultor de 
políticas públicas de Baker Donelson. 

FONTE:https://thehill.com/opinion/white-house/563836-after-2020-pandemic-preparedness-budget-
cuts-should-be-unthinkable 

 

 

No Brasil, chefe da Aiea elogia projeto que combate o 
mosquito da dengue 
Um programa-piloto implementado em Pernambuco e na Bahia, que usa uma técnica 
nuclear para combater o mosquito que transmite dengue e Zika, está sendo elogiado 
pelo diretor-geral da Agência Internacional de Energia Atômica, Aiea. 

Rafael Mariano Grossi visitou o Brasil e declarou que o projeto terá um impacto 
importante no mundo todo. Além de acompanhar de perto o programa na cidade de 
Recife, ele esteve também na usina de energia nuclear de Angra dos Reis 

Inseto Estéril  

Esta foi a primeira vez que o chefe da Aiea esteve em um país da América Latina, desde 
que assumiu o posto, em 2019. Grossi participou, em Recife, da libertação de mosquitos 
criados com a técnica do inseto estéril.  

Com esta técnica, os machos da espécie são criados em massa, recebem radiação e ficam 
impossibilitados de se reproduzirem. Depois, os insetos são liberados no ar para se 
acasalarem com as fêmeas. Mas sem poder gerar filhotes, acaba havendo queda na 
população dos mosquitos que transmitem a dengue. 

A Moscamed Brasil é parceira da Aiea e é uma das primeiras empresas no mundo a 
utilizar a técnica do inseto estéril. Os alvos são os municípios da Bahia e de Pernambuco, 
que foram muito afetados pela Zika em 2016.  



Energia Nuclear  

Desde outubro do ano passado, entre 250 mil a 350 mil mosquitos machos estéreis têm 
sido libertados todas as semanas numa área de 60 hectares. A ação já resultou na redução 
de 19% na população de mosquitos no local.  

Depois de Recife, o chefe da Aieia Rafael Grossi seguiu para Angra dos Reis, no Rio de 
Janeiro. Ele visitou a estação de energia nuclear com dois reatores com capacidade de 
1,884 MW(e), fornecendo pouco mais de 2% da eletricidade do Brasil. 

Pesquisas  

O diretor-geral da Agência Internacional de Energia Atômica avalia que o Brasil “tem um 
programa de energia nuclear bem desenvolvido e ambicioso”. No ano passado, o país 
adotou um plano nacional que prevê, até 2050, um aumento de 10 gigawatts na 
capacidade nuclear do país.  

Grossi destacou que a Aiea continuará cooperando com o país. No fim de semana, ele 
esteve também no Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares, Ipen.  

Na área funciona o primeiro reator nuclear utilizado pelo Brasil em pesquisas nas áreas da 
indústria e da saúde, incluindo o uso de radiofarmacêuticos para tratar vários tipos de 
câncer. 
FONTE: https://news.un.org/pt/story/2021/07/1757282 

 

Inundações na Alemanha: podemos dizer se as condições 
meteorológicas extremas estão associadas às mudanças 
climáticas? 

Enquanto a Alemanha e os países vizinhos enfrentam inundações mortais, quanto 
sabemos sobre o papel da mudança climática em condições meteorológicas extremas? 

Por Sonia Elks 

Mais de 100 pessoas morreram e pelo menos 1.000 estão desaparecidas após 
as  enchentes na Alemanha e na Bélgica que varreram prédios, cortaram as comunicações 
telefônicas e obrigaram milhares a fugir de suas casas.  

As inundações são as mais recentes em um padrão acelerado de condições climáticas 
extremas em todo o mundo, com o Canadá e os estados do oeste dos Estados Unidos 
enfrentando altas temperaturas recordes que mataram centenas de pessoas. 



Até mesmo a Sibéria, no extremo norte da Rússia, tem passado por uma onda de calor e 
incêndios florestais . 

Especialistas em clima dizem que o aquecimento global está tornando os extremos 
climáticos mais prováveis e frequentes. 

Mas quanto podemos dizer sobre o papel do clima em um evento meteorológico 
específico? Aqui está o que os cientistas têm a dizer: 

Podemos saber se eventos climáticos extremos específicos são causados pela mudança 
climática? 

A mudança climática nunca é a única causa de um evento climático extremo, mas às 
vezes pode ser um fator contribuinte significativo, de acordo com especialistas. 

"Um evento é o resultado de muitos fatores. Existem muitos fatores que influenciam e 
podem favorecer um evento extremo", disse Nikos Christidis, cientista sênior do Met 
Office da Grã-Bretanha. 

Mas o aquecimento global está tornando o clima do mundo mais quente e mais volátil em 
geral, tornando mais provável a ocorrência de eventos extremos, disse Maarten van Aalst, 
diretor do Centro Climático da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho. 

Eventos extremos acontecem quando a mudança climática e a variabilidade natural do 
clima se unem - e podem ser influenciados por outros fatores geográficos, como se os rios 
e lagos próximos estão vazios o suficiente para absorver a água das chuvas fortes. 

“A única maneira de saber se algo está mudando devido à mudança climática é dizer se as 
chances daquele dia realmente ruim estão mudando”, disse van Aalst. 

"Sempre há um elemento de azar, mas as chances de azar estão aumentando - muito 
rapidamente em alguns casos." 

Os cientistas do clima podem calcular o quanto a mudança climática influenciou um 
determinado evento climático? 

Pesquisadores do projeto  World Weather Attribution (WWA) dizem que podem avaliar 
com segurança o quanto mais provável é que as mudanças climáticas tenham causado 
grandes eventos climáticos individuais, como ondas de calor, chuvas intensas e 
tempestades. 

Eles reúnem dados importantes, como leituras de temperatura ou medições de água da 
chuva.  



Eles os comparam com tendências históricas para climas semelhantes na área e executam 
simulações de computador que modelam as normas meteorológicas esperadas com e sem 
mudança climática. 

O processo leva entre uma semana e dois meses dependendo da complexidade, disse 
Geert Jan van Oldenborgh, um dos líderes da iniciativa WWA. 

As descobertas do projeto podem ser duras. Por exemplo, o calor extremo que matou 
centenas de pessoas no noroeste do Pacífico no início deste mês teria sido "virtualmente 
impossível" sem o aquecimento global, eles descobriram .  

Qual é a tendência mais ampla em condições climáticas extremas? 

Embora não seja possível atribuir toda a culpa por um único evento em um planeta em 
aquecimento, a tendência mais ampla é clara, com especialistas apontando para um clima 
cada vez mais volátil e um  aumento acentuado de desastres relacionados ao clima nas 
últimas décadas.  

O aquecimento global também pode trazer alguns benefícios, com redução de eventos de 
frio extremo nocivos, mesmo quando ondas de calor recordes se tornam mais comuns, 
disse van Oldenborgh. 

Em média, porém, "o saldo líquido é muito prejudicial", disse ele. 

Por que conhecer o papel da mudança climática em condições climáticas extremas é 
importante? 

Entender como um mundo em aquecimento está levando a extremos e como essas 
tendências podem se desenvolver no futuro é vital para garantir que possamos nos 
adaptar às condições futuras e tentar reduzir os riscos, disseram os cientistas do clima. 

"Esses eventos são os chamados de alerta de que o mundo aparentemente precisa", 
disse van Aalst. 

Com mais pessoas morando nas cidades - muitas delas muito vulneráveis a enchentes, 
ondas de calor, tempestades e outros riscos - a combinação do fortalecimento da 
mudança climática e do aumento da população em risco precisa de mais atenção, disse 
ele. 

“Estamos nos preparando para um golpe duplo de risco climático crescente, além de 
exposição e vulnerabilidade crescentes”, disse ele. "Mas também há uma oportunidade 
se pudermos aumentar a conscientização." 



Evidências claras do aumento do risco podem ajudar a desbloquear fundos para conter 
ameaças e garantir que as autoridades criem planos para proteger seus residentes, disse 
van Oldenborgh. 

A evidência dos riscos climáticos também pode ajudar a combater o ceticismo entre 
algumas pessoas sobre a necessidade de agir sobre a mudança climática e impulsionar 
uma ação mais ampla para reduzir as emissões. 

"Mostrar que a mudança climática não é algo abstrato no futuro, mas está realmente nos 
afetando agora, ajuda a construir apoio para a mitigação - para reduzir as emissões de 
CO2", disse ele. 

"Claro, os grandes impactos serão no futuro, mas mostrar que já existem impactos 
consideráveis agora ... torna isso mais concreto para as pessoas." 

FONTE:https://news.trust.org/item/20210716170026-viwbq/ 

 

Nova plataforma web para o planejamento da prevenção 
de enchentes nas cidades 

Chuvas fortes e inundações estão atualmente fazendo manchetes - assim como no 
inverno passado. Inundações como essas, mas também o aumento do nível do mar e as 
tempestades, juntamente com as tempestades, representam o maior perigo natural em 
termos de danos econômicos e também podem ameaçar vidas. SaferPlaces, um novo 
serviço web para prevenção de inundações, ajudará cidades e municípios a identificar 
áreas de risco e a planejar medidas de proteção e prevenção de forma sistemática e 
eficiente, por exemplo em edifícios, diques ou criando áreas de infiltração. A ferramenta 
online interativa está sendo desenvolvida no âmbito da iniciativa Clima-KIC da UE com a 
participação do Centro Alemão de Pesquisa de Geociências GFZ Potsdam e já está 
disponível como um protótipo. Ele se baseia em dados abertos e é baseado em novas 
condições climáticas, hidrológicas e hidráulicas, 

À medida que as alterações climáticas avançam, os eventos meteorológicos extremos 
estão a aumentar, tornando a prevenção de cheias e cheias uma tarefa permanente 
também em muitas regiões da Europa. Em cidades densamente povoadas, o potencial de 
danos é particularmente alto. 



Informações sobre a extensão, frequência e consequências das inundações estão se 
tornando uma base essencial para o planejamento urbano. Para permitir que os 
municípios planejem medidas de proteção e prevenção de forma direcionada e eficiente, 
uma ferramenta baseada na web para esse fim foi desenvolvida como parte do projeto de 
três anos da UE SaferPlaces. Sob a liderança da empresa de consultoria GECOSistema, e 
com a participação do GFZ, três outras instituições de pesquisa e universidades estão 
envolvidas no projeto, além de outras três empresas e as três cidades-piloto de Colônia 
(Alemanha), Rimini (Itália) e Pamplona (Espanha). 

Serviço da Web para planejamento de proteção contra inundações online 

“O que é especial em nosso sistema é a ideia da plataforma”, diz Kai Schröter, que chefia o 
projeto na GFZ. “Os efeitos das medidas podem ser calculados e apresentados 
diretamente em nossa plataforma, desde a inundação até o prejuízo sofrido. Os cenários 
correspondentes podem ser assim representados e discutidos diretamente pelas equipes 
multidisciplinares em reuniões de planejamento, por exemplo.” Workshops de usuários já 
ocorreram em Colônia com as empresas municipais de drenagem, autoridades de 
proteção contra enchentes e seguradoras. 

Para garantir um funcionamento rápido e fácil, todos os cálculos são feitos na nuvem web: 
Os usuários não precisam de nenhum software extra, apenas um navegador para inserir 
os dados disponíveis. “Desta forma, também queremos abordar explicitamente cidades e 
municípios menores e tornar nossa ferramenta utilizável em muitos países e cidades”, 
enfatiza Schröter. 

Dados geralmente disponíveis como base 

Os cálculos são baseados em dados abertos, ou seja, conjuntos de dados geralmente 
disponíveis, como quantidade e frequência de precipitação, descargas e níveis de água dos 
rios e do mar, frequência de chuvas, taxas de fluxo nos rios, bem como as previsões de 
curto e longo prazo que já existem nas próximas duas a três décadas. Além disso, há 
informações sobre a topografia, a paisagem e a infraestrutura das respectivas regiões. 

Mapeamento de riscos e medidas de planejamento 

Em primeiro lugar, os perigos e danos podem ser mapeados: Onde ocorre o maior 
dano? Onde a água se espalha quando chove forte, os rios rompem suas margens ou o 
nível do mar sobe? Quais edifícios e infraestruturas são afetados e como? 

As medidas podem então ser planejadas nesta base. Eles variam de modificações em 
edifícios existentes, como edifícios elevados e janelas de porão seladas e entradas, a 
diques novos ou melhorados e escudos de proteção contra enchentes, à criação de áreas 
de retenção descentralizadas e valas de infiltração, como parques baixos e espaços verdes 
que podem permanecer inundado por semanas, se necessário. 



Facilidade de uso graças a abordagens de cálculo simplificadas 

Para poder simular diretamente os efeitos das medidas na plataforma, os pesquisadores - 
ao contrário dos softwares e sistemas de modelagem existentes - buscaram 
explicitamente abordagens de cálculo simplificadas. Para manter o esforço de 
computação baixo, eles tiveram que desenvolver algoritmos que exigem o mínimo de 
capacidade de computação possível. 

Pesquisadores do modelo GFZ danos à infraestrutura 

Enquanto outros parceiros do projeto modelaram riscos naturais como inundações 
pluviais, fluviais e costeiras levando em consideração a topografia, ou seja, a forma da 
paisagem, a pesquisa do GFZ se concentrou na modelagem de danos a edifícios 
residenciais e comerciais. Para tal, foram tidas em consideração informações adicionais 
sobre o tipo de uso do solo, tipos de edifícios como moradias isoladas ou edifícios 
comerciais, mas também sobre as características socioeconómicas dos habitantes, como o 
seu nível de rendimento. “Como usamos modelos probabilísticos, também podemos 
descrever a incerteza associada às previsões”, enfatiza Schröter. 

A primeira fase do projeto terminou em julho. “Os três aplicativos piloto originais estão 
em execução e já estão bastante desenvolvidos, também em termos de facilidade de uso”, 
resume Schröter. Nesse ínterim, outros estudos de caso foram adicionados com 
Fuenlabrada e Coslada (Espanha), Milão e Cervia (Itália), bem como Byronbay (Austrália). 
Uma aplicação global de cálculos de risco de inundação também é possível agora. 

Desenvolvimentos posteriores 

No futuro, o uso comercial deverá ser estabelecido, por exemplo, através da aquisição de 
licenças. 

Em meados de julho, após uma descrição bem-sucedida do projeto, a SaferPlaces foi 
convidada a apresentar um pedido completo de financiamento do programa EIC 
Accelerate até outubro. Desta forma, a UE apoia projetos que atinjam a maturidade do 
mercado. 

Os parceiros do projeto 

O consórcio internacional liderado pelo GECOSistema inclui o CMCC - Centro Euro-
Mediterrânico de Mudanças Climáticas, Helmoltz Zentrum Potsdam - GFZ Centro Alemão 
de Investigação em Geociências (Secção Hidrologia), a Universidade de Bolonha, a 
Universidade Técnica de Madrid e o MEEO Meteorological Environmental Earth 
Observation. 

O financiamento 



O projeto foi financiado ao longo de três anos até julho de 2021 pelo EIT Climate-KIC , uma 
Comunidade de Conhecimento e Inovação (KIC) que trabalha para acelerar a transição 
para uma sociedade com zero carbono e resiliente ao clima. 

Para obter mais informações, visite o site do projeto: www.saferplaces.co 

O protótipo de serviço da web pode ser acessado em: platform.saferplaces.co 

FONTE:https://www.gfz-potsdam.de/en/media-and-communication/news/details/article/new-web-
platform-for-planning-flood-prevention-in-cities/ 

 

Verão de extremos: inundações, calor e fogo 

Chuvas fortes provocaram inundações devastadoras, causando dezenas de vítimas na 
Europa Ocidental. Partes da Escandinávia estão sofrendo uma onda de calor duradoura 
e as nuvens de fumaça da Sibéria afetaram a qualidade do ar em toda a linha de dados 
internacional no Alasca. O calor sem precedentes no oeste da América do Norte 
também provocou incêndios florestais devastadores. 

 

"Embora estudos de atribuição rápida tenham mostrado a ligação clara entre a mudança 
climática induzida pelo homem para os episódios de ondas de calor sem precedentes 
registrados no oeste dos Estados Unidos e no Canadá, os padrões climáticos em todo o 
hemisfério norte mostraram padrões de ondulação planetária incomuns neste verão. 
trouxe calor, secas, frio e chuvas sem precedentes em vários lugares. A conexão desta 
perturbação em grande escala da temporada de verão com o aquecimento do Ártico e o 
acúmulo de calor no oceano precisa ser investigada ", disse o Dr. Omar Baddour, chefe da 
Divisão de Política e Monitoramento do Clima da OMM. 



Inundações europeias 

Algumas partes da Europa Ocidental receberam até 2 meses de chuva em 2 dias (14 e 15 
de julho) em solos que já estavam próximos da saturação. O primeiro metro de solo 
estava completamente saturado ou bem acima da capacidade do campo após a chuva 
intensa nas regiões mais afetadas da Bélgica, Holanda, Luxemburgo e Alemanha. 

Em termos de vítimas humanas, a Alemanha e a Bélgica foram os países mais atingidos 
pelas enchentes na Europa. As autoridades relataram que pelo menos cem pessoas foram 
mortas, com muitas outras desaparecidas, pois as pessoas foram presas ou arrastadas 
pelas águas. Imagens de casas desabadas e deslizamentos de terra mostraram a força das 
águas. 

 

"É uma catástrofe. Há mortos, desaparecidos e muitos ainda estão em perigo", disse Malu 
Dreyer, presidente do estado alemão de Rheinland Pfalz, que foi uma das áreas mais 
afetadas, com casas desabadas e inundações generalizadas. 

De acordo com o serviço meteorológico nacional alemão, DWD, ocorreram cerca de 100 
a 150 mm de precipitação em 24 horas entre 14 e 15 de julho. A estação meteorológica 
de Rheinbach-Todenfeld (North Rhine-Westphalia) registrou 158 mm seguida por 
Cologne-Stammheim (North Rhine-Westphalia) com 154 mm, Klein-Altendorf (Rhineland-
Palatinate) com 147 mm e Kall-Sistig (North Rhine- Vestfália) com 145 mm. 

Em todos os países afetados, os serviços meteorológicos e hidrológicos nacionais emitiram 
vários avisos, incluindo Alertas Vermelhos de alto nível para alertar as pessoas sobre o 
risco de vida. 

Esta situação deveu-se a um sistema meteorológico de baixa pressão quase estacionário 
que se estabeleceu na Alemanha. Este sistema baroclínico instável geralmente se move 



lentamente sobre uma região confinada e está associado a uma forte convergência e 
movimento ascendente, levando a chuvas intensas. 

Luxemburgo, Holanda e Suíça e partes do nordeste da França também foram fortemente 
afetados.   

Na Suíça, a MeteoSwiss descreveu os altos níveis de água como críticos. O alerta de 
inundação de nível 5 superior está em vigor para os lagos Biel, Thun e Vierwaldstattersee, 
e nível 4 para o lago Brienz, o Reno perto de Basel e o lago de Zurique. 

 

As enchentes paralisaram a rede de transporte de Londres em 12 de julho, quando cerca 
de 70 mm de chuva caíram em um curto espaço de tempo em uma área urbana altamente 
populosa. 

Ondas de calor 

Enquanto a Europa Central sofreu inundações mortais, o norte da Europa foi dominado 
por uma onda de calor prolongada 



A Finlândia teve seu junho mais quente já registrado , de acordo com a FMI. E o calor se 
estendeu até julho. Kouvola Anjala, que fica no sul da Finlândia, teve 27 dias consecutivos 
com temperaturas acima de 25 ° C. Esta é a onda de calor mais longa na Finlândia desde 
pelo menos 1961. 

Em Lappeenranta Hiekkapakka e Porvoo Kalbådagrund, a temperatura não desceu abaixo 
de 24,2 ° C (12 h no mínimo). Ambas as leituras apontam para a noite mais quente já 
registrada na Finlândia, de acordo com pesquisadores do Instituto Meteorológico 
Finlandês. 

O Golfo da Finlândia, no Mar Báltico, é recorde, chegando a 26,6 ° C em 14 de julho, o 
mais quente desde que os registros começaram há 20 anos, de acordo com o serviço 
meteorológico finlandês. 

O oeste dos EUA e Canadá também foi dominado pelo calor, com muitos recordes 
quebrados na onda de calor mais recente no último fim de semana no sudoeste dos 
EUA. por exemplo, Las Vegas empatou seu recorde histórico de 117 ° F (47,2 ° C), assim 
como Utah. 

 

O Vale da Morte, na Califórnia, registrou temperatura de 130 ° F (54,4 ° C) em 9 de julho, 
de acordo com o Serviço Nacional de Meteorologia dos Estados Unidos em Las Vegas. A 
OMM está pronta para verificar novas temperaturas extremas. Atualmente, estamos 
avaliando a leitura de 130 ° F em agosto de 2020 no Vale da Morte, que detém o recorde 
mundial de temperatura mais alta. 



O Serviço Meteorológico Nacional dos Estados Unidos emitiu em 16 de julho novos avisos 
de calor excessivo no noroeste do Pacífico, que foi atingido no final da onda de calor de 
junho. 

As condições de megadrought, combustíveis muito secos e ondas de calor estão 
alimentando a ocorrência de incêndios florestais extremos este ano no oeste dos EUA, 
bem como no oeste e centro do Canadá. 

      

  

Atribuição de mudança climática 

A mudança climática já está aumentando a frequência de eventos climáticos extremos, e 
muitos eventos isolados foram agravados pelo aquecimento global. 

A onda de calor recorde em partes dos Estados Unidos e Canadá no final de junho teria 
sido virtualmente impossível sem a influência das mudanças climáticas causadas pelo 
homem, de acordo com uma rápida análise de atribuição feita por uma equipe 
internacional de cientistas climáticos importantes. As mudanças climáticas, causadas pelas 
emissões de gases de efeito estufa, tornaram a onda de calor pelo menos 150 vezes mais 
provável de acontecer. 

Conforme a atmosfera fica mais quente, ela retém mais umidade, o que significa que 
choverá mais durante as tempestades, aumentando o risco de inundações. 

Coincidindo com as fortes chuvas em Londres, o Met Office do Reino Unido emitiu um 
novo estudo que examina como o clima de alto impacto no Reino Unido, como dias 
extremamente quentes, chuvas intensas e condições muito frias, pode ser afetado em 
diferentes níveis de aquecimento global. 



 

O estudo,  publicado na revista Climatic Change , descobriu que quanto maior o nível de 
aquecimento global, o aumento projetado na frequência ou severidade ou ambos será 
mais forte para clima quente, secas e inundações no Reino Unido. Esses eventos 
climáticos de alto impacto podem causar perturbações significativas em todo o Reino 
Unido, afetando setores como saúde, transporte, agricultura e energia.  

O número de dias de chuvas fortes de alto impacto no Reino Unido, levando a severos 
avisos de tempo, pode aumentar em três dias por ano  

Atualmente, há cerca de 7 dias por ano (variação de 6 a 9 dias) na Inglaterra e no País de 
Gales com chuvas intensas e prolongadas que podem levar a inundações dos rios. Com um 
aumento de 4,0 ° C na temperatura global, isso pode aumentar para 11 dias por ano 
(variação de 10 a 13 dias).  

 

Com um aumento de 2,0 ° C na temperatura global, espera-se que a Inglaterra e o País de 
Gales recebam 9 dias (variando de 8 a 10 dias) de chuvas intensas e prolongadas.  



O relatório especial do IPCC sobre o aquecimento global de 1,5 ° C menciona que o 
aquecimento global induzido pelo homem já causou várias mudanças observadas no 
sistema climático. Tendências na intensidade e frequência de alguns extremos climáticos e 
meteorológicos foram detectados ao longo de períodos de tempo durante os quais 
ocorreu cerca de 0,5 ° C de aquecimento global. As mudanças incluem aumentos nas 
temperaturas da terra e do oceano, bem como ondas de calor mais frequentes na maioria 
das regiões terrestres. Além disso, há evidências substanciais de que o aquecimento 
global induzido pelo homem levou a um aumento na frequência, intensidade e / ou 
quantidade de eventos de precipitação pesada em escala global. 

Várias mudanças regionais no clima são avaliadas para ocorrer mesmo com o 
aquecimento global de até 1,5 ° C em comparação com os níveis pré-industriais, incluindo 
aquecimento de temperaturas extremas em muitas regiões, aumentos na frequência, 
intensidade e / ou quantidade de precipitação pesada em várias regiões . 

FONTE:https://public.wmo.int/en/media/news/summer-of-extremes-floods-heat-and-
fire?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+wmo%2FapqD+%28World+
Meteorological+Organization+News%29 

 

Mudanças climáticas: a ciência falhou em prever 
inundações e intensidade de calor 

Βy Roger Harrabin 

Cientistas do clima admitiram que não conseguiram prever a intensidade das 
inundações alemãs e da cúpula de calor norte-americana. 

Mas eles dizem que seus computadores não são poderosos o suficiente para projetar com 
precisão a gravidade desses extremos. 

Os computadores são fundamentais para a previsão do tempo e as mudanças climáticas, e 
a computação vai sustentar a nova ciência do clima “Bíblia”, do Painel Intergovernamental 
sobre Mudanças Climáticas (IPCC) no próximo mês. 

Mas a ex-cientista-chefe do Met Office, Prof Dame Julia Slingo, disse à BBC News: 
"Devíamos ficar alarmados porque os modelos do IPCC (computador climático) 
simplesmente não são bons o suficiente. 

"(Precisamos) de um centro internacional para dar o salto quântico para os modelos 
climáticos que capturam a física fundamental que conduz aos extremos. 



"A menos que façamos isso, continuaremos a subestimar a intensidade / frequência dos 
extremos e a natureza cada vez mais sem precedentes deles." 

FONTE:https://www.bbc.com/news/science-environment-57863205 

 

Astrônomos pressionam por um debate global sobre 
enxames de satélites gigantes 

Trabalhando com as Nações Unidas, os cientistas esperam estabelecer padrões para 
'megaconstelações' de satélites e reduzir a interrupção das observações astronômicas. 
As empresas aeroespaciais lançaram cerca de 2.000 satélites da Internet em órbita ao 
redor da Terra nos últimos 2 anos, quase dobrando o número de satélites ativos. Isso 
gerou preocupações entre os astrônomos e outros observadores do céu, que se 
preocupam com a interferência nas observações do céu noturno. 

Agora, no que seria o maior passo internacional já feito para lidar com essas 
preocupações, diplomatas em um fórum das Nações Unidas no próximo mês podem 
discutir se a humanidade tem direito a 'céus escuros e tranquilos'. O debate poderia iniciar 
uma estrutura de como os cientistas e o público lidariam com a enxurrada de novos 
satélites - com muitos mais sendo esperados. 

Dezenas de milhares de satélites podem ser adicionados à órbita da Terra nos próximos 
anos para fornecer Internet de banda larga, se empresas e governos construírem e 
lançarem todas as redes, ou 'megaconstelações', eles anunciaram publicamente. O grande 
número deles pode significar que centenas são visíveis durante toda a noite, afetando o 
céu como nunca antes na história da humanidade. “Essas constelações estão mudando 
drasticamente a forma como o espaço é usado”, disse Piero Benvenuti, astrônomo da 
Universidade de Pádua, na Itália, e ex-secretário-geral da União Astronômica Internacional 
(IAU). 

Ele e outros astrônomos têm trabalhado por meio da IAU para aumentar a 
conscientização internacional sobre como as megaconstelações estão afetando cientistas 
e o público. Eles dizem que o objetivo não é colocar astrônomos contra empresas de 
satélites, mas desenvolver uma visão de como usar de forma justa o reino 
compartilhado do espaço sideral. “O consenso deve vir de todos os países”, diz Connie 
Walker, astrônoma da NOIRLab, uma organização guarda-chuva de vários observatórios 
financiados pelos Estados Unidos. Os cientistas discutiram esses e outros tópicos em uma 
conferência sobre constelações de satélites, chamada SATCON2, que aconteceu 
virtualmente de 12 a 16 de julho. 



'Gratuito para exploração' 

Muitos astrônomos foram pegos de surpresa em 2019, quando o primeiro lote de satélites 
Starlink da Internet lançado pela SpaceX de Hawthorne, Califórnia, revelou-se mais 
brilhante do que o esperado em imagens astronômicas. Em resposta às reclamações, a 
SpaceX testou várias estratégias para escurecer os satélites; agora ele lança todos os 
Starlinks com guarda-sóis, para torná-los menos visíveis quando a luz do sol se reflete 
neles. Astrônomos e representantes de várias empresas, incluindo a SpaceX, 
estabeleceram um limite de brilho para satélites que é ligeiramente mais fraco do que o 
olho humano pode ver em um céu escuro. Starlinks estão próximos desse limite de brilho, 
mas atualmente não o atingem, diz Meredith Rawls, astrônomo da Universidade de 
Washington em Seattle. 

O limite é uma meta e não um requisito. Mesmo se as empresas aderirem a ele, os 
satélites serão visíveis em telescópios. Eles são particularmente prejudiciais para 
telescópios que pesquisam grandes áreas do céu. Até 40% das imagens a serem obtidas 
pelo Observatório Vera C. Rubin, um grande telescópio dos EUA que está em construção 
no Chile, podem ser prejudicadas por rastros de satélite perto do crepúsculo e do 
amanhecer 1 . As transmissões de alguns satélites também podem interferir com os 
radiotelescópios, como o Square Kilometer Array, um importante observatório 
internacional que está sendo construído na África do Sul e na Austrália. 

Não existem leis que regem o impacto dos satélites no céu noturno. O Tratado do 
Espaço Exterior de 1967, que é o documento fundamental sobre as relações 
internacionais no espaço, afirma que o espaço exterior é “livre para exploração”. Mas há 
precedentes para pedir à ONU que tente chegar a um consenso internacional sobre como 
lidar com a poluição visual do céu. Em 2002, a pedido da IAU, o Comitê das Nações Unidas 
para os Usos Pacíficos do Espaço Exterior (COPUOS) discutiu brevemente se a 'propaganda 
espacial intrusiva', como outdoors espaciais que seriam visíveis da Terra, poderia ser 
regulamentada. Um comerciante propôs este tipo de outdoor para os Jogos Olímpicos de 
1996, mas nunca se tornou realidade e o COPUOS nunca atuou sobre o assunto. 

Relações Internacionais 

Em abril, Benvenuti e outros astrônomos conseguiram levantar a questão das 
constelações de satélites durante uma reunião do subcomitê do COPUOS, quando 
delegações de cinco países assinaram um white paper liderado pela IAU dizendo que as 
megaconstelações são uma preocupação para astrônomos e outros. “A apresentação do 
artigo nos deu o motivo para conversarmos com todas essas pessoas da política espacial 
em muitos países sobre o assunto”, disse Andy Williams, o oficial de relações externas do 
Observatório Europeu do Sul em Garching, Alemanha. “É uma forma fantástica de 
aumentar a conscientização.” A ONU não tem poder para regulamentar os lançamentos, 
mas poderia reunir as nações para estabelecer normas internacionais que incentivariam as 



operadoras de satélites a considerar e mitigar os efeitos de suas megaconstelações na 
astronomia. 

As delegações dos Estados Unidos, Canadá e Japão propuseram que o subcomitê 
continuasse a discutir o tema das constelações de satélites como um item regular da 
agenda de suas reuniões. Mas os da China e da Rússia se opuseram, dizendo que 
precisavam de mais tempo para estudar o assunto. (A China, como várias outras nações, 
está desenvolvendo planos para uma megaconstelação por satélite para fornecer Internet 
banda larga em todo o mundo.) Agora, Benvenuti e seus colegas estão trabalhando para 
ver se todo o COPUOS pode abordar o assunto em sua próxima reunião, que começa em 
25 de agosto. Esse tipo de pressão popular dos astrônomos é o principal caminho para as 
nações começarem a discutir o assunto. “O debate terá de acontecer em fóruns 
internacionais”, diz Tanja Masson-Zwaan, pesquisadora de direito espacial da 
Universidade de Leiden, na Holanda. 

Enquanto isso, os astrônomos estão trabalhando em outras soluções para o problema da 
interferência das constelações de satélites. Isso inclui o desenvolvimento de bancos de 
dados de posições de satélites para prever quando os satélites passarão por cima - para 
que os telescópios possam temporariamente evitar essa parte do céu - e software para 
limpar rastros de satélite das imagens. 

Outros estão trabalhando para incorporar mais vozes ao debate sobre megaconstelações 
para que não seja dominado por astrônomos ocidentais. Muitas comunidades indígenas 
têm histórias culturais profundas entrelaçadas com as estrelas, diz Aparna Venkatesan, 
astrônoma da Universidade de San Francisco, Califórnia, que está liderando esforços para 
que essas vozes sejam ouvidas. O aparecimento de sinais de satélite pode prejudicar essa 
identidade cultural. 

Mas o tempo está apertado. A SpaceX está lançando novos lotes de Starlinks - cerca de 60 
satélites por lote, às vezes várias vezes por mês. “As pessoas estão passando anos 
estabelecendo relacionamentos, mas, enquanto isso, os satélites estão sendo lançados 
continuamente”, diz Venkatesan. “É quase como se estivéssemos chegando a soluções 
para um problema de três anos atrás.” 

doi: https://doi.org/10.1038/d41586-021-01954-4  

ATUALIZAÇÕES E CORREÇÕES 
 Correção 19 de julho de 2021 : uma versão anterior desta história afirmava que o 

espaço é um reino compartilhado, mas sem governo. Acordos internacionais como 
o Tratado do Espaço Exterior de 1967 orientam o que as nações podem e não 
podem fazer no espaço. 



FONTE:https://www.nature.com/articles/d41586-021-01954-
4?utm_source=Nature+Briefing&utm_campaign=a2c8d8ab23-briefing-dy-
20210719&utm_medium=email&utm_term=0_c9dfd39373-a2c8d8ab23-46140994 

 

Enchentes e tempestades dominaram os desastres naturais 
nos últimos 50 anos 
Uma análise da Organização Meteorológica Mundial, OMM, mostra que enchentes e 
tempestades dominaram a lista de desastres naturais nos últimos 50 anos. O impacto é 
histórico tanto em relação às mortes quanto aos prejuízos econômicos. 

Os desastres que mais ceifaram vidas foram as secas, com 605 mil. A seguir estão as 
tempestades que causaram mais de 577 mil óbitos, as enchentes com 58,7 mil, e as 
temperaturas extremas com 55,7 mil óbitos. 

Economia  

O Atlas da Mortalidade e das Perdas Econômicas devido ao Clima traz dados de 1970 a 
2019. Neste período, as tempestades causaram prejuízos na ordem dos US$ 521 bilhões. 
As perdas com as cheias chegaram a US$ 115 bilhões.  

A OMM destaca que no período analisado, os desastres ligados ao clima e aos perigos da 
água foram responsáveis por 45% das mortes e de 74% dos prejuízos econômicos em nível 
global.  

Ao lançar o relatório, em Genebra, o secretário-geral da OMM, Petteri Taalas, mencionou 
“as chuvas torrenciais e as enchentes destruidoras que causaram, recentemente, mortes 
tanto na Europa como na China”. 

Onda de Calor  

Taalas também destacou as ondas de calor na América do Norte, que estão ligadas ao 
aquecimento global. O chefe da OMM explicou que a atmosfera tem ficado mais quente, 
com mais umidade. Como consequência, chove mais forte e os riscos de enchentes 
aumentam.  

De acordo com Taalas, nenhum país está imune, pois a “mudança climática está aqui e 
acontecendo agora”. A OMM destaca alguns eventos extremos que aconteceram 
recentemente na Europa e na Ásia. 

Alemanha e China  

Na Alemanha, o volume de chuvas registrado entre os dias 14 e 15 de julho foi o 
equivalente a dois meses de precipitação. Além da Alemanha, as enchentes atingiram 
Bélgica, Holanda, Luxemburgo e Suíça, causando dezenas de mortes.  



Nesta semana, as cheias causaram estragos na China. Na província de Zhengzhou caiu no 
espaço de seis horas uma quantidade de chuvas geralmente registrada em seis meses. 

Entre os dias 17 e 21 de julho, o acúmulo de chuvas na província chinesa de Henan foi 
maior do que a média anual, causando enchentes. Segundo a OMM, 600 estações 
meteorológicas registraram um volume recorde de chuvas na China.  

Balanço Europeu  

Segundo a agência, vários estudos confirmam a influência humana nesses eventos 
chuvosos extremos. Mas apesar das tragédias serem recorrentes, o total de mortes por 
desastres naturais está caindo no geral, graças a melhorias nos sistemas de alerta e de 
resposta aos desastres.  

A Europa, por exemplo, registrou 1,672 desastres e mais de 159 mil mortes entre 1970 e 
2019. Os prejuízos causados por enchentes, tempestades e temperaturas extremas 
bateram os US$ 476,5 bilhões.  

Duas grandes ondas de calor em 2003 e 2019 foram responsáveis quase 128 mil mortes 
no continente europeu.  

FONTE:https://news.un.org/pt/story/2021/07/1757572 

OPERAÇÕES EUROPEIAS DE PROTEÇÃO CIVIL E AJUDA HUMANITÁRIA 

Preparação para desastres 
O que é isso? 
A preparação para desastres consiste em um conjunto de medidas tomadas por governos, 
organizações, comunidades ou indivíduos para melhor responder e lidar com as 
consequências imediatas de um desastre, seja ele causado pelo homem ou causado por 
desastres naturais. O objetivo é reduzir a perda de vidas e meios de 
subsistência. Iniciativas simples podem percorrer um longo caminho, por exemplo, no 
treinamento para busca e salvamento, estabelecendo sistemas de alerta precoce, 
desenvolvendo planos de contingência ou estocando equipamentos e suprimentos. A 
preparação para desastres desempenha um papel importante na construção 
da resiliência das comunidades. 

Por que isso é importante? 
Com o aumento do crescimento populacional, a urbanização rápida e não planejada, as 
mudanças climáticas, a degradação ambiental e a pobreza generalizada, um número 
crescente de pessoas e ativos estão expostos a desastres. Além disso, muitos desses 
eventos ocorrem em estados frágeis e afetados por conflitos, aumentando assim a 
complexidade das crises e sobrecarregando os países que vivenciam conflitos violentos ou 
governança frágil. 



No entanto, melhores práticas e mecanismos de resposta salvam vidas e fortalecem a 
capacidade dos países e comunidades de reduzir o impacto dos desastres. Compreender 
a ocorrência e frequência de perigos naturais, bem como os riscos, vulnerabilidades e 
impacto potencial nas pessoas e ativos, ajuda a melhorar a preparação. Em vez de 
fornecer apenas resposta a emergências, os esforços internacionais devem ajudar os 
governos e as comunidades a investir na compreensão dos riscos e na construção de 
capacidades de preparação para ações preventivas e precoces. A preparação para 
desastres é econômica e economiza dinheiro de ajuda. 

Esses conceitos são acordados e firmemente incorporados aos compromissos 
internacionais, incluindo o Quadro Sendai para Redução do Risco de Desastres de 2015 , 
o Acordo de Paris (2015), a Agenda 2030 , a Nova Agenda Urbana e 
os compromissos do Grande Acordo . 

Como estamos ajudando? 
A Comissão Europeia está na vanguarda da promoção da redução de riscos e de ações 
antecipatórias. Signatária do Sendai Framework for Disaster Risk Reduction (2015-2030), a 
Comissão Europeia apoia a adoção de uma abordagem baseada no risco em todas as 
políticas e programas da UE. 

A Comissão Europeia contribui para a Prioridade 4 de Sendai , garantindo que a 
preparação para catástrofes seja sistematicamente incorporada em todos os setores nos 
programas e projetos de ajuda humanitária. Nos últimos 5 anos, uma média de 56% de 
todos os projetos humanitários financiados pela UE incluíram uma componente de 
preparação para catástrofes. 

Para apoiar este trabalho, a UE atribui, em média, 50 milhões de euros do seu 
financiamento humanitário anual a ações de preparação específicas. Este financiamento 
fortalece a capacidade dos sistemas de preparação nacionais e locais para responder mais 
cedo e melhor, de modo que a resposta de emergência seja "tão local quanto possível, tão 
internacional quanto necessário". 

A UE investe em sistemas de alerta precoce, na monitorização e no desenvolvimento de 
capacidades nacionais e locais de resposta - como exemplificado pela resposta da UE ao El 
Niño nos anos de 2015 e 2016. A UE apoia os parceiros no desenvolvimento de métodos 
eficazes em termos de custos para mitigar o risco e coleta de evidências para justificar a 
preparação para uma ação antecipada. 

Alguns exemplos de preparação para catástrofes em intervenções de ajuda humanitária 
financiadas pela UE incluem: 

 fortalecimento das capacidades de resposta dos primeiros respondentes nos níveis 
regional, nacional e local após furacões varreram o Caribe em 2017 e 
desenvolvimento de estratégias de fortalecimento da resiliência 



 desenvolvimento de mecanismos e direcionamento de redes de segurança social 
com capacidade de resposta a choques que podem fornecer uma resposta precoce 
às necessidades de vários países (por exemplo, Níger, Somália, Burkina Faso e 
Malawi), em conjunto com parceiros de desenvolvimento 

 preparação para cólera no Iêmen 
 desenvolver sistemas para uma resposta antecipada com base nas previsões 

meteorológicas e de risco no Vietnã. 

Mais exemplos da ação da DG ECHO na preparação para catástrofes estão disponíveis 
no Compêndio de experiências publicado em 2020. 

Cada estratégia de preparação para desastres e alocação de financiamento incluem uma 
estratégia de saída definida, onde as capacidades locais são consideradas adequadas ou 
onde os governos locais ou parceiros de desenvolvimento podem assumir. 

Além disso, a UE envolve e apoia as estruturas governamentais locais e nacionais em 
todos os países do mundo através do Mecanismo de Proteção Civil da UE , 
nomeadamente nas áreas da prevenção e preparação. 

FONTE:https://ec.europa.eu/echo/sites/default/files/dg_echo_guidance_note_-
_disaster_preparedness.pdf 

EVENTOS 

 

Mestrado Europeu em Medicina de Desastres 

Descrição 

O Mestrado Europeu em Medicina de Desastres (EMDM) é um renomado Mestrado 
Avançado em Medicina de Desastres organizado conjuntamente pelo CRIMEDIM e 
ReGEDiM. O curso é dirigido a todos os profissionais de saúde pós-graduados que 
trabalham na gestão de desastres médicos e resposta à saúde humanitária em qualquer 
nível. 

EMDM é projetado para equipar os alunos com uma sólida formação em medicina de 
desastres e saúde humanitária e para aprofundar seus conhecimentos em pesquisa 
científica. O curso está estruturado em um ambiente de aprendizagem flexível que 
combina o melhor das abordagens tradicionais e inovadoras. 



Se pretende expandir os seus conhecimentos num ambiente internacional e estimulante, 
apoiado por um corpo docente de amplos profissionais reconhecidos, aproveite esta 
oportunidade: estamos à sua espera! 

Estrutura didática 

O EMDM consiste em: 

 Um curso online de um ano (estudo autodirigido sob orientação do corpo docente) 
composto de 10 unidades. Os conteúdos e atividades didáticas são disponibilizados 
na plataforma de e-learning EMDM. 

 Um período de treinamento presencial de duas semanas (a sessão residencial 
EMDM) durante o qual os alunos se encontram com o corpo docente e outros 
alunos para interagir em debates, exercícios práticos e simulações. O objetivo é 
impulsionar os alunos a aprofundar e aplicar os conhecimentos adquiridos pelo 
ensino à distância e equipá-los com as competências técnicas e não técnicas 
específicas necessárias para abordar e coordenar de forma eficiente a preparação 
e resposta médica durante desastres e emergências humanitárias. O local e a data 
do curso residencial EMDM serão fixados pelo Conselho de Administração 
Estratégico. 

 Exame final online disponibilizado na plataforma de e-learning EMDM, constituído 
por um exercício de simulação eletrônica e um questionário de escolha múltipla 
sobre o conteúdo das unidades do programa. 

 A redação de uma dissertação de mestrado sobre tema aprovado pela Comissão 
de Educação e sob a orientação de um orientador de tese, escolhido entre o Corpo 
Docente. 

Isso permitirá ao aluno: 

 aprender o conteúdo central do programa e decidir o que estudar com mais 
detalhes em diferentes níveis; 

 interagir com o corpo docente e facilitadores para um melhor entendimento dos 
pontos difíceis; 

 colaborar com outros alunos para aprender a lidar com o trabalho em equipe. 

Requisitos acadêmicos 

O requisito mínimo de admissão é um diploma em medicina (pelo menos 300 ECTS), ou 
um Bacharelado + Mestrado em uma disciplina relacionada à saúde (equivalente a pelo 
menos 300 ECTS) de qualquer Universidade do mundo. As candidaturas de alunos com 
Mestrado em diferentes disciplinas serão avaliadas caso a caso pelo Conselho de Gestão 
Estratégico. 



A experiência em pesquisa nas áreas de medicina de desastres, medicina de emergência 
ou assistência humanitária é fundamental. A experiência prática em gestão de desastres e 
assistência humanitária (em organizações governamentais ou não governamentais) e em 
medicina de emergência, saúde pública e saúde humanitária é valorizada positivamente. 

A seleção será realizada pelo Conselho de Gestão Estratégica com base na documentação 
fornecida com a candidatura. 

Informação da taxa 

A taxa de inscrição para a próxima edição do EMDM é de € 8032 EUR. 

A taxa inclui: O programa acadêmico EMDM completo, os materiais educacionais e o 
acesso à plataforma de e-learning EMDM durante toda a duração do curso. Hospedagem 
em hotel quatro estrelas com pensão completa, programa social e seguro médico para o 
curso residencial de duas semanas em Novara (Itália). 

A taxa não inclui: As despesas de viagem para frequentar o curso residencial de duas 
semanas na Itália; todas as despesas não especificadas acima. 

Como registrar 

A rodada de inscrições para a edição 2021-2022 se encerra em 1º de outubro de 2021. 

Se estiver interessado, http://www.dismedmaster.com/how-to-apply/  

Cobertura geográfica 

Global 

Prazo para inscrição 

01 de outubro de 2021 

FONTE:http://www.dismedmaster.com/ 

 

Fórum Internacional de Resiliência a Desastres realizado 
nas Filipinas 



Fórum Internacional de Resiliência a Desastres virtual organizado pelo Conselho Nacional 
de Gestão e Redução de Risco de Desastres das Filipinas e pelo Escritório de Defesa Civil 
em 29 a 30 de julho de 2021 (GMT + 8 / Horário Padrão das Filipinas) . Este fórum serve 
como um local para compartilhar as melhores práticas no fortalecimento da resiliência a 
desastres; compreender a importância da governança, participação dos cidadãos e 
parcerias globais para a resiliência a desastres; e reforçar a cooperação entre as partes 
interessadas   
Para obter mais informações,  consulte o programa IDRF em anexo para sua referência.  
Você também pode visitar a página da Defesa Civil no Facebook 
ou ocd.gov.ph ou ndrrmc.gov.ph    
 
 

 
 



 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



INFORMAÇÕES 

          CAMPINAS RESILIENTE -  OBSERVATÓRIO 

          https://resiliente.campinas.sp.gov.br/observatorio7 

          http://www.cidadesresilientes.net/biblioteca.html  

          REDE DE CIDADES RESILIENTES DE LINGUA PORTUGUESA 

          http://www.cidadesresilientes.net/ 

         PREVENTIONWEB 

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

         SECRETARIA NACIONAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 

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

                    

 


