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Brasileiro vence maior prêmio científico da Organização 
Meteorológica Mundial 

 

Meteorologista brasileiro Antonio Divino Moura é coordenador-geral do Centro de 
Previsão do Tempo e Estudos Climáticos do INPE. Foto: EBC/José Cruz 

O engenheiro e meteorologista brasileiro Antonio Divino Moura venceu o principal 
prêmio científico da Organização Meteorológica Mundial (OMM), informou nesta sexta-
feira (6) a ONU News. 

Criado em 1955, o prêmio escolhe o vencedor com base em trabalhos nos campos da 
meteorologia, hidrologia, climatologia e áreas relacionadas. 

O meteorologista é o coordenador-geral do Centro de Previsão do Tempo e Estudos 
Climáticos Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais do Brasil (INPE). 

Falando à ONU News, do Brasil, Antonio Divino Moura diz que o reconhecimento pode 
abrir oportunidades para pesquisas futuras. 

“Este prêmio é importante, porque reconhece pela primeira vez num brasileiro esta 
capacidade deste trabalho feito ao longo do tempo, na formação de recursos humanos, 



na pesquisa científica, nas aplicações, por exemplo, em prever o fenômeno El Niño e a 
seca no Nordeste do Brasil”, disse. 

Divino Moura receberá o prêmio durante o Congresso da OMM em 2019. Na cerimônia, 
ele também dará uma palestra científica. 

O engenheiro é especialista em climatologia, com foco em previsão de tempo, 
fenômenos como o El Niño e a interação oceano-atmosfera. 

Foi diretor do Instituto Nacional de Meteorologia, representou o Brasil na OMM e 
também foi o primeiro-vice-presidente da agência entre 2011 e 2016. 

Formado em engenharia elétrica em 1969 pela Universidade Federal de Minas Gerais, o 
cientista tem doutorado em Meteorologia pelo Instituto de Tecnologia de 
Massachusetts (MIT), nos Estados Unidos, e pós-doutorado no Centro de Voos Espaciais 
Goddard, da NASA, com estudos observacionais, teóricos e de modelagem das secas no 
Nordeste do Brasil. 

FONTE:https://nacoesunidas.org/brasileiro-vence-maior-premio-cientifico-da-organizacao-meteorologica-

mundial/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+ONUBr+%28ONU+Brasil%29 

 

 

Brasil: no Rio de Janeiro, milhares em risco de desastres 

Rodrigo de Oliveira Andrade 

Cerca de 155 mil pessoas estão expostas ao risco de deslizamentos de terra ou   
inundações na região das terras altas do Rio de Janeiro, sudeste do Brasil, segundo um 
estudo  publicado  no  International Journal of Disaster Risk Reduction  .  
 
Usando uma nova metodologia, os pesquisadores de desastres naturais do Brasil  
centro de alerta precoce Cemaden informações de referência cruzada sobre áreas 
suscetíveis à naturais  desastre  com demográficas e 
socioeconômicas  dados  fornecidos pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.  
 
Dessa forma, eles foram capazes de estimar o número de pessoas que vivem em áreas 
de risco na região, bem como suas condições de vida, idade e situação de moradia - 
aspectos que outras metodologias não conseguem identificar. 
 
A nova abordagem foi aplicada nas cidades montanhosas de Petrópolis, Teresópolis e 
Nova Friburgo. Todas essas cidades foram devastadas por enchentes e deslizamentos 



de terra provocados por chuvas torrenciais em janeiro de 2011, deixando milhares de 
pessoas desabrigadas. 

De aproximadamente 155.000 pessoas que vivem em 1.357 áreas sob risco de 
deslizamentos de terra ou enchentes na região do Rio de Janeiro identificadas pela 
nova abordagem, 52% são mulheres, 48% são homens e 20% são  crianças  e idosos, 
grupos etários mais vulneráveis a desastres.  
 
Os pesquisadores também determinaram que a maioria das casas está localizada em 
áreas sem água ou saneamento adequado, o que indica a precariedade das condições 
de vida nessas regiões.  
 
“Nossos resultados mostraram condições detalhadas de populações em risco nessas 
cidades, o que poderia contribuir para ações de gestão de risco e resposta a 
desastres”, diz Mariane de Assis Dias, geógrafa da Cemaden e principal autora do 
estudo, ao  SciDev.Net . 
 
Ela argumenta que enquanto os mapas de áreas de risco de desastres forem 
disponibilizados, a nova metodologia poderia ser usada para estimar todas as 
populações expostas no Brasil. Da mesma forma, também poderia ajudar a priorizar a 
remoção de pessoas vulneráveis em caso de desastre, bem como identificar áreas com 
a maior concentração de pessoas expostas.  
 
“Esse tipo de informação é essencial para melhorar a capacidade de monitoramento e 
alerta precoce em centros de desastre operacional”, Silvia Midori Saito, geógrafa da 
Cemaden e uma das autoras do estudo, conta à  SciDev.Net .  
 
Cerca de 85% dos desastres no Brasil são causados por inundações repentinas, 
deslizamentos de terra e secas prolongadas. 

Entre 1991 e 2010, foram quase 39 mil desastres ligados a esses fenômenos, afetando 
mais de 125 milhões de pessoas e causando 10.225 mortes, segundo estudo realizado 
por pesquisadores do Instituto de Geociências da Universidade Estadual de Campinas, 
divulgado no livro  Urbanização e Desastres Naturais - Abrangência América do Sul , 
publicado em meados de 2015.  
 
“O novo método deve facilitar a implementação de planos de contingência, alertas e 
monitoramento de possíveis áreas de desastres, bem como o desenvolvimento de 
políticas públicas para remediar ou prevenir catástrofes naturais”, explica Nathan 
Debortoli, geógrafo brasileiro do Departamento de Ciências da Universidade McGill, no 
Canadá. Geografia, diz  SciDev.Net . 
 
“Também é inovador porque nos permite verificar como as pessoas estão intervindo 
na paisagem dos municípios a partir do mapeamento de áreas de ocupação irregular”, 
destaca a pesquisadora, que não participou do estudo.  
 
“Ao fazer isso, o método é capaz de ver não apenas as áreas que estão ocupadas 



irregularmente, mas também informa aos serviços de segurança onde as pessoas estão 
localizadas e o perfil dos habitantes dessas áreas, tornando o trabalho dos serviços de 
segurança mais ágil e eficiente. e dirigida a um público específico. ”  
 
Debortoli é coautora de dois estudos baseados em simulações climáticas que indicam 
que o risco de ocorrência de inundações repentinas, deslizamentos e secas 
prolongadas aumentará até o final deste século na maioria das áreas já afetadas. por 
esses fenômenos. 
 
Ele também prevê que secas severas, uma catástrofe hoje quase sempre associada a 
lugares no nordeste, devem se intensificar em outras partes do Brasil, incluindo a 
Amazônia.  
 
“É importante que novos métodos sejam desenvolvidos para melhorar e calibrar as 
ferramentas disponíveis, melhorando a capacidade de resposta a desastres nos 
municípios quando estiver prestes a ocorrer”, acrescenta. 

FONTE:https://scidev.net/global/environment/news/in-rio-de-janeiro-thousands-at-risk-from-
disasters.html?utm_source=link&utm_medium=rss&utm_campaign=/global/global_rss.xml& 

FONTE:https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2212420918300359 

 

 

Afeganistão abraça o Marco de Sendai  

De Denis McClean 

Guerra devastada O Afeganistão está fazendo um esforço nacional para reduzir as 
perdas de desastres decorrentes de desastres naturais, apesar do conflito. 

As consultas continuam a reunir uma Plataforma Nacional de Redução de Risco de 
Desastres, que representa toda a sociedade civil antes do final do ano. 

A iniciativa foi revelada hoje por representantes do Ministério de Gestão de Desastres e 
Assuntos Humanitários do país, participando da Conferência Ministerial Asiática sobre 
Redução do Risco de Desastres, que será oficialmente iniciada amanhã. 

O Afeganistão nomeou Mohammed Qaseem Haidari, Vice-Ministro de Gestão de 
Desastres e Assuntos Humanitários, como seu ponto focal nacional para o Marco de 
Sendai para a Redução do Risco de Desastres, o plano global para reduzir as perdas por 
desastres até 2030. 



"Temos três prioridades nacionais em termos de desenvolvimento e estes são os 
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, a implementação do Acordo de Paris sobre 
o Clima e a Estrutura de Sendai para Redução do Risco de Desastres", disse Haidari, que 
faz parte de uma forte delegação afegã. Sessão de treinamento do UNISDR no recém-
lançado Sendai Framework Monitor. 

Com o forte apoio de seu ministro, Najib Aga Fahim, que chega em Ulaanbaatar amanhã, 
o Sr. Haidari, disse que as consultas estão em andamento em nível provincial e que existe 
uma ambição de ir a nível distrital, sempre que possível, a fim de ter ambas as e 
estratégias locais para redução do risco de desastres, alinhadas com a meta da Estrutura 
de Sendai (e). 

Sarat Panda, assessor de RRD, disse que o esforço está ganhando força devido a uma 
seca que atingiu 21 das 34 províncias do país, afetando um milhão de pessoas. “A 
situação não é boa. Estamos vendo muita migração dessas áreas ”. 

O país também sofre com enchentes, avalanches, deslizamentos de terra e terremotos. 

Um dos principais desafios, dada a insegurança em grande parte do país, é a coleta 
oportuna de dados, mas a OIM, UNDP, UNISDR, International Mercy Corps e Focus 
Humanitarian Assistance estão entre os envolvidos ativamente para melhorar a 
notificação de desastres e fornecer suporte técnico. 

Houve o caso de uma avalanche na remota aldeia de Barge Matal, na província de 
Nouristan, em março deste ano que matou 34 pessoas, mas nenhuma resposta chegou 
até várias semanas depois, segundo Ali Nazar Nazari, Gerente Nacional do Programa, 
Focus Humanitarian Assistance. 

Informações precisas sobre as perdas de desastres são consideradas essenciais para um 
bom gerenciamento de riscos de desastres e uma abordagem informada ao risco para 
investimentos em infraestrutura crítica e onde localizá-los. Também ajuda a avaliar o 
progresso em relação aos principais objetivos do Sendai Framework, incluindo a redução 
da perda de vidas, o número de pessoas afetadas por desastres, perdas econômicas e 
danos à infraestrutura crítica. O Monitor Marco de Sendai on-line foi lançado em março 
deste ano. 

FONTE:https://www.unisdr.org/archive/59047 

 

Deslocamento climático: "uma história não contada" 

De Rosalind Cook 



A chefe de política externa da União Européia, Sra. Federica Mogherini, convocou 
ministros do governo, altos funcionários da ONU e importantes especialistas para 
enfrentar os crescentes riscos de segurança da mudança climática. 

Em um evento de alto nível “Clima, paz e segurança: o tempo para a ação”, os 
participantes deram testemunho das crescentes ameaças à segurança climática que 
estão testemunhando e identificaram ações concretas para levar adiante. 

“No Chifre da África, as recentes inundações deslocaram centenas de milhares. No ano 
passado, os desastres naturais desalojaram quase 19 milhões de pessoas em todo o 
mundo e, pelo segundo ano consecutivo, os impactos climáticos deslocaram mais 
pessoas do que a guerra. Eu acho que esta é uma história não contada que deve ser 
ouvida e sobre a qual devemos agir ”, disse Mogherini na reunião. 

“A mudança climática já está causando impacto em nossa segurança nacional e em 
nossos interesses nacionais. O Fórum Econômico Mundial nos diz que quatro dos cinco 
principais riscos globais estão ligados à mudança climática. O único risco comparável 
vem de armas de destruição em massa ”, disse ela. 

 O primeiro ministro de Fiji, Sr. Frank Bainimarama, disse: “se você não está vulnerável 
agora, você estará em breve. A mudança climática é a maior ameaça à segurança 
humana que o mundo já viu ” 

Os participantes destacaram os principais desafios e ouviram que até 2030, 60% dos 
pobres do mundo viverão em contextos frágeis e de crise. Todas essas tendências são 
multiplicadoras de ameaças à instabilidade e ao conflito e exigem que a cooperação 
multilateral seja efetivamente abordada, disse a ministra das Relações Exteriores da 
Suécia, Margot Wallström. 

Wallström pediu à comunidade internacional que entendesse as ameaças à segurança 
associadas às mudanças climáticas. “Inundações e secas obrigam as pessoas a fugir, elas 
afetam a segurança alimentar e os meios de subsistência. Precisamos desenvolver 
nossas ferramentas ”, disse ela. 

A Sra. Kirsi Madi, Diretora da UNISDR, enfatizou a importância da diplomacia preventiva 
na abordagem dos riscos de segurança climática. Ela disse: "No centro deste esforço está 
o foco em uma melhor análise de risco e fazer mais para lidar com as causas-raiz - 
aumentando a diplomacia preventiva para garantir uma abordagem informada ao risco 
desde o início". 

Madi deu à Plataforma sobre Desalojamento de Desastres um bom exemplo de uma 
caixa de ferramentas para apoiar a proteção de pessoas deslocadas através das 
fronteiras no contexto de desastres e mudanças climáticas. 

Seguem-se pontos claros para futuras ações que os atores da UE, internacionais e 
regionais levarão por diante. Muitos participantes pediram por uma coordenação 
multilateral reforçada que fortalecesse a diplomacia preventiva para abordar as causas 



profundas, melhorando os sistemas de notificação e alerta precoce e promovendo o 
papel das mulheres como agentes de mudança social, econômica e política. 

O evento, na última sexta-feira, concluiu a semana da Diplomacia do Clima Europeu, que 
contou com uma série de reuniões ministeriais e eventos para fortalecer a 
implementação do Acordo de Paris, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e 
Marco de Sendai para Redução de Riscos de Desastres. 

FONTE:https://www.unisdr.org/archive/58917 

 

EUA: a resiliência costeira está ficando high-tech, mas 
ainda há lacunas de informação a preencher 

Por Shannon Cunniff 

As comunidades costeiras estão lutando para entender com precisão seus riscos de 
inundação e identificar soluções adequadas para mitigar os efeitos da elevação dos 
mares e aumento dos surtos de tempestades. 

Felizmente, estão surgindo novas tecnologias que facilitam a aquisição mais rápida de 
dados mais precisos e melhoram a visualização de dados para apoiar os esforços para 
construir a resiliência costeira. 

Líderes do setor privado já desenvolveram  novas tecnologias ousadas  - desde satélites 
e sensores até aprendizado de máquina - para ajudar a entender os riscos e desenvolver 
soluções. Mas essa   ingenuidade da quarta onda não se limita ao setor 
privado. Diversas entidades do setor público oferecem recursos inovadores e 
prontamente utilizáveis para ajudar a construir comunidades costeiras mais resilientes 
e seguras. 

Mapas costeiros de exposição a inundações da NOAA 

O Mapeador de Exposição de Cheia Costeira da NOAA   usa imagens de satélite para 
mapear e identificar riscos e vulnerabilidades causados por inundações costeiras. Seu 
recurso de exposição permite que os usuários vejam como as águas das enchentes 
podem impactar comunidades específicas, ativos de infraestrutura vulneráveis, 
ecossistemas sensíveis e fontes potenciais de poluição. 

Todos os mapas e dados relacionados estão disponíveis ao público e possuem recursos 
de compartilhamento que permitem a comunicação e o engajamento entre as partes 
interessadas e os membros da comunidade. 

Visualizador de dados costeiros da Louisiana 



O visualizador de dados do plano diretor da Autoridade de Proteção e Restauração 
Costeira de Louisiana   permite que os moradores da costa explorem como o Plano 
Mestre Costeiro do estado alterará o local, a frequência e a profundidade da 
inundação. Ele incorpora as condições atuais, além de uma variedade de cenários para 
futuros eventos de subida e tempestade relativos ao nível do mar. Os usuários podem 
facilmente procurar por um local específico para descobrir a profundidade da inundação 
e seu impacto econômico. 

A ferramenta fornece informações valiosas sobre a vulnerabilidade da comunidade, a 
mudança de terra, os danos econômicos e os efeitos das práticas de mitigação e 
adaptação, como a restauração de áreas úmidas. 

Mapas de zonas de risco para linhas costeiras em todo o mundo 

O clima Central  website Surging Seas  oferece várias ferramentas de mapeamento, 
incluindo o Mapa de Zona de Risco, Risco Finder e escolhas de mapeamento que usam 
uma combinação de dados de satélite da NASA e de alta resolução NOAA, os dados lidar 
elevação de alta precisão para mostrar risco de inundação para todos os litorais do 
mundo . Essas ferramentas não apenas ajudam a identificar locais vulneráveis a 
tempestades e marés - elas também servem como uma ferramenta poderosa para 
prever como será nossa costa após o aumento do nível do mar a longo prazo. 

Além dos dados da NASA e da NOAA, essas ferramentas se baseiam em outras fontes de 
dados federais, incluindo o Escritório do Censo, a FEMA, o USGS, a EPA e os 
Departamentos de Energia, Interior e Transporte dos EUA. 

Mapa interativo de inundações da Union of Concerned Scientists 

Lançado no ano passado, o mapa interativo da Union of Concerned Scientists   permite 
aos usuários extrair insights sobre áreas cronicamente inundadas sob vários cenários de 
elevação do nível do mar. Esses dados são especialmente importantes para as 
comunidades que têm 20 anos ou menos para se prepararem antes que o aumento dos 
mares comece a ter impactos regulares em residências, bairros e famílias - comunidades 
como Charleston, Carolina do Sul e Condado de Galveston, Texas. 

Além de exibir cenários de inundação, o mapa destaca as comunidades que se 
beneficiariam especialmente com as rápidas reduções de emissões, na tentativa de 
incitar ações para mitigar as mudanças climáticas. 

Um portal de mapeamento para melhor planejamento de resiliência costeira 

A The Nature Conservancy desenvolveu seu  portal de mapeamento Resiliência 
Costeira  para servir como uma ferramenta de suporte a decisões on-line para as 
comunidades enquanto planejam o futuro. Ele ajuda as comunidades a reunir a melhor 
ciência disponível e dados locais para visualizar melhor os riscos impostos pela elevação 
do nível do mar e pela tempestade, e identificar soluções baseadas na natureza para 
melhorar a resiliência e reduzir riscos, sempre que possível. 



Uma equipe de profissionais de todo o mundo auxilia no suporte e na atualização dessa 
ferramenta para fornecer dados atuais e precisos para a mitigação de riscos e o 
planejamento da adaptação climática. 

Ferramentas mais inteligentes necessárias para uma tomada de decisão mais 
inteligente 

Embora essas ferramentas sejam incrivelmente úteis, é necessário atribuir mais valor ao 
fornecimento de dados precisos, oportunos e confiáveis de uma maneira que seja 
compreensível e utilizável por aqueles que mais precisam deles - indivíduos, líderes 
comunitários e tomadores de decisão. 

A próxima geração de ferramentas precisa ajudar as comunidades a explorar como 
várias soluções, como infraestrutura natural, códigos de construção e zoneamento, 
funcionam individualmente e em conjunto para reduzir os custos econômicos, sociais e 
ambientais dos desastres causados por inundações. Isso ajudará as comunidades a 
encontrar a combinação certa de soluções que reflitam seus valores e a qualidade de 
vida desejada. 

Em última análise, ferramentas mais inteligentes podem nos ajudar a tomar decisões 
mais inteligentes para as nossas costas. Avançando, os esforços de colaboração entre os 
setores público e privado poderiam produzir ferramentas ainda mais inteligentes e mais 
poderosas que informam e inspiram ações para reduzir a vulnerabilidade a riscos 
crescentes de inundações e os danos caros associados a um clima em mudança. 

FONTE:http://blogs.edf.org/growingreturns/2018/06/20/coastal-resilience-public-sector-technology-
mapping/?utm_source=twitter&utm_campaign=growing-returns_coastal-resilience_upd_eco&utm_medium=social-
media&utm_id=1529528314&utm_content=sc-twitter 

FONTE:http://maps.coastalresilience.org/network/ 

 

 

EVENTOS 

 

ONU promove conferência de organizações não 
governamentais em Nova Iorque 

A ONU realizará nos próximos dias 22 e 23 de agosto, na sua sede em Nova Iorque, 
a 67ª edição da Conferência da ONU de organizações não governamentais (ONG) do 
Departamento de Informação Pública (DPI) das Nações Unidas. 



O evento é promovido em conjunto com o Comitê Executivo DPI/ONG. A conferência 
oferece às ONGs em todo o mundo a oportunidade de colocar uma perspectiva global 
sobre uma questão específica, de interagir e inspirar com exemplos de inovação, bem 
como destacar o valor das parcerias nas comunicações globais. 

Este ano, a Conferência tem o tema “Nós, os povos… encontrando soluções globais para 
os problemas globais”. O foco será a importância do multilateralismo, oportunidades 
que o novo sistema de desenvolvimento da ONU oferecerá para a ONU se associar mais 
de perto com a sociedade civil, bem como a inovações na defesa dos Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável (ODS). 

O número de participantes representando uma única ONG está limitado atualmente a 
20, com prioridade para representantes de ONGs associadas ao DPI e aqueles que 
possuem status consultivo junto ao Conselho Econômico e Social da ONU, ECOSOC. 

O registro para participar da conferência pode ser feito até o próximo dia 12 de agosto. 
Após o registro, é preciso aguardar a aprovação, que será avaliada pelos organizadores 
da conferência. 

Há também uma chamada para a participação de jovens ativistas e para a apresentação 
de exposições. 

Saiba todos os detalhes do encontro, incluindo como participar,  
https://outreach.un.org/ngorelations/67th-dpingo-conference 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

INFORMAÇÕES 

        PROMOTOR BRASIL 

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

          CAMPINAS RESILIENTE -  OBSERVATÓRIO 

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

          INFORMATIVOS UNISDR 

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

         PREVENTIONWEB 

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

         SECRETARIA NACIONAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 

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

         CENTRO UNIVERSITÁRIO DE ESTUDOS E PESQUISAS SOBRE DESASTRES - PARANÁ 

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

         COORDENADORIA ESTADUAL DE DEFESA CIVIL SP 

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

          SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA CIVIL – RIO DE JANEIRO 

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

         COORDENADORIA ESTADUAL DE DEFESA CIVIL DE MINAS GERAIS 

        http://www.defesacivil.mg.gov.br/index.php/ajuda/page/280-programa-minas-mais-  resiliente-edital-de-
chamamento-publico-n-01-2016-resultado-de-analise-das-propostas 

           

 

 

 

 

 

 


