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Tragédia de Brumadinho: Guterres diz que ONU está à 
disposição para apoiar autoridades brasileiras 

  

 

Rompimento de barragem em Brumadinho – Foto: Polícia Militar de Minas Gerais/Fotos 
Públicas 

O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, está profundamente triste pela 
terrível perda de vidas e expressiva destruição de casas e do meio ambiente causadas 
pelo colapso de uma barragem ontem (25) em Brumadinho, no Estado de Minas Gerais. 



A informação foi divulgada nesta sábado (26) pelo escritório do porta-voz de Guterres. 
De acordo com a nota, o secretário-geral expressa condolências aos familiares das 
vítimas e ao governo do Brasil e deseja pronta recuperação aos feridos. 

Guterres informou ainda que o Sistema das Nações Unidas permanece a disposição para 
apoiar as autoridades brasileiras nas buscas e esforços de ajuda emergencial. 

A nota é assinada pelo vice-porta-voz do secretário-geral, Farhan Haq. 
FONTE:https://nacoesunidas.org/tragedia-de-brumadinho-guterres-diz-que-onu-esta-a-disposicao-para-apoiar-autoridades-

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

 

ONU lamenta tragédia em Minas Gerais 
 

 

Sobrevoo da área atingida pelo rompimento da barragem em Brumadinho (MG). Foto: 
Presidência da República/Isac Nóbrega 

O Sistema das Nações Unidas (ONU) no Brasil apresenta seu profundo pesar e 
solidariedade aos familiares das vítimas do rompimento da barragem em Brumadinho, 
região metropolitana de Belo Horizonte, Minas Gerais. 

A ONU lamenta as incomensuráveis perdas de vidas e os significativos danos ao meio 
ambiente e assentamentos humanos. O Sistema ONU está à disposição para apoiar as 
ações das autoridades brasileiras na rápida remoção das vítimas e no estabelecimento 
de condições dignas aos eventuais desabrigados e à população atingida. A rigorosa 
apuração dos fatos que levaram a essa tragédia será acompanhada atentamente pelos 
brasileiros e pela comunidade mundial. 

O Sistema ONU no Brasil colaborará com as autoridades e a sociedade civil brasileiras 
para superar os desafios impostos pelo rompimento da barragem. 
FONTE:https://nacoesunidas.org/onu-lamenta-tragedia-em-minas-

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

 



 

Imagens de satélites facilitam buscas do Corpo de 
Bombeiros em Brumadinho 
Uma cooperação internacional entre a Secretaria Nacional de Defesa Civil e 17 países 
promete facilitar a busca do Corpo de Bombeiros 

 
Registros obtidos com equipamentos de 17 países mostra, a partir de pontos pretos, 
onde estavam os imóveis devastados pela lama. Uma cooperação internacional entre a 
Secretaria Nacional de Defesa Civil e 17 países, entre eles Estados Unidos, Canadá e 
Inglaterra, promete facilitar a busca do Corpo de Bombeiros pelos desaparecidos da 
tragédia de Brumadinho. Satélites captam, diariamente, imagens da área atingida e as 
compara com os registros feitos antes do rompimento da mina do Feijão. Dessa maneira, 
é possível constatar onde estavam os imóveis engolidos pelo tsunami de rejeitos e 
priorizar os espaços que os circundam para encontrar corpos e possíveis sobreviventes. 
 

"Esse produto decorre de uma cooperação internacional que envolve 17 países e 34 
satélites. Por meio de programas de computador, a gente faz essa imagem, que mostra 
como o mapa era antes e como é hoje, tudo georreferenciado", explicou o secretário 
nacional de Defesa Civil, coronel Alexandre Lucas. Pelo mapa, as autoridades podem 
visualizar a mancha da lama de rejeitos, linhas férreas, o curso do Rio Paraopeba, casas, 
comércios, vegetação etc.  
 
Segundo o secretário, as imagens também ajudam a constatar a propagação exata dos 
rejeitos. Além disso, o fato de ser possível visualizar as fazendas da região, o resgate de 
animais pode ser ampliado.  
 
O termo de cooperação entre o governo federal e os outros países já existia antes da 
barragem do Córrego do Feijão vazar. A parceria foi requisitada, por exemplo, na 
tragédia de Mariana, em 2015. 
 



FONTE:https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/brasil/2019/01/27/interna-
brasil,733418/imagens-de-satelites-facilitam-buscas-do-corpo-de-bombeiros-em-
brumadi.shtml 
 

   
Sete municípios argentinos já possuem seus Planos de 
Ação Climática Local. 

Graças ao apoio da Agência Alemã para a Cooperação Internacional (GIZ) através do 
projeto do Programa Internacional de Cooperação Urbana para a América Latina e o 
Caribe (IUC-LAC), essas sete cidades definiram suas linhas de ação na mitigação e 
adaptação à mudança climática para o ano de 2030. 

Os 7 municípios cobrem 1.122,56 km2 de superfície, onde vivem 629.370 
pessoas. Todos têm seu inventário de gases de efeito estufa (GEE) para a base de 2014 
anos verificadas por organizações internacionais e, juntos, totalizam 1,937,489.41 
toneladas de dióxido de carbono equivalente (tCO2e). 

As áreas que lideraram a coordenação do desenvolvimento do PACES foram:  
• Direção de Bromatologia e Saneamento, Município de Bell Ville.  
• Jardinagem, Ornamentação e Gestão de Árvores, Município de Caseros.  
• Direcção de Ambiente e Energia, Município de Godoy Cruz.  
• Subdiretoria de Meio Ambiente e Energia, Município de Guaymallén.  
• Área de Gestão de Resíduos Sólidos Urbanos, Município de Monte Buey.  
• Área de Energias Renováveis e Redes de Desenvolvimento Local, Município de 
Venado Tuerto.  
• Secretaria de Planejamento Estratégico, Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente, 
Município de Villa General Belgrano. 

Diante do problema da mudança climática, os governos subnacionais estão assumindo 
papéis cada vez mais ativos para combatê-lo, devido à sua capacidade de influenciar os 
territórios de maneira rápida e eficiente. Para alcançar os objetivos definidos no Acordo 
de Paris em dezembro de 2015, é necessário que todos os níveis da administração 
pública tomem medidas para reduzir as emissões de gases de efeito estufa e se adaptar 
às mudanças climáticas. 

Além disso, mais de 50% da população mundial vive em centros urbanos, que 
representam mais de 70% das emissões globais de dióxido de carbono (CO2) e mais de 
66% do consumo global de energia. Daí a importância de abordar a mudança climática 
a partir de uma perspectiva local. Seu conhecimento sobre os problemas que afetam a 
comunidade e as possibilidades de melhoria, tornam as cidades um ator fundamental 
para transformar esses desafios em ações concretas de mitigação e adaptação. 

No âmbito do Pacto Global de Prefeitos pelo Clima e Energia, os municípios signatários 
se comprometem a apresentar, dentro de um período não superior a três anos, um 
Plano de Ação Local sobre o Clima. Isto deve ser baseado em um Inventário de emissões 



de gases de efeito estufa e em uma avaliação dos riscos e vulnerabilidades climáticas, 
que compõem o diagnóstico da situação atual do município. Esses elementos servem 
para definir o conjunto de ações que as autoridades locais realizarão para atingir seus 
objetivos. Os Planos também são concebidos como ferramentas de gestão que devem 
ser monitoradas e verificadas periodicamente, a fim de conhecer claramente o grau de 
progresso nas ações propostas e as lacunas remanescentes a serem resolvidas. Mas 
também 

As estratégias de mitigação desenvolvidas nos 7 municípios focalizaram a questão 
energética, promovendo planos de eficiência energética em iluminação pública, 
edifícios municipais, residenciais, comerciais e industriais. Eles também propuseram 
ações relacionadas à incorporação de energias renováveis, principalmente solar 
fotovoltaica e solar térmica. 

O eixo do transporte tem sido um dos mais complexos na definição de ações 
concretas. Os principais desafios estão relacionados à falta de intervenção direta nos 
sistemas de transporte, já que em muitos casos são serviços privados ou dependentes 
de outros órgãos públicos. Em relação às intervenções nas frotas de veículos municipais, 
mencionou-se a transferência para veículos elétricos e o aumento da quantidade de 
biocombustível. Neste contexto, as ações propostas estão relacionadas com a 
divulgação e promoção do uso de bicicletas e transportes públicos. 

Em relação ao setor de resíduos, grande parte dos municípios tem trabalhado 
arduamente com a separação dos resíduos na fonte. Aproveitando esse quadro 
favorável e com o objetivo de reduzir as emissões de GEE, as cidades reforçaram os 
planos de manejo incorporando o tratamento da fração orgânica por meio de 
compostagem domiciliar e / ou centralizada, além da biodigestão. 

Com as medidas propostas, os municípios 7 comprometeu a reduzir as emissões de 
gases de efeito estufa até 2030 em comparação com a linha de base do negócio como 
usual (BAU) nas seguintes toneladas de dióxido de carbono equivalente (tCO2e):  
• Bell Ville: 24.538 tCO2e (18% a menos em relação ao cenário BAU).  
• Casa: 2.421 tCO2e (18% menos em comparação ao cenário BAU).  
• Godoy Cruz: 213.789 tCO2e (35% menos em relação ao cenário BAU).  
• Guaymallén: 217.270 tCO2e (18% menos em comparação ao cenário BAU).  
• Monte Buey: 11.081 tCO2e (18% menos em relação ao cenário BAU).  
• Villa General Belgrano: 14.282 tCO2e (18% menos em relação ao cenário BAU).  
• Venado Tuerto: 116,975 tCO2e (20% menos em relação ao cenário BAU). 

Em relação às estratégias de adaptação, foram incluídas ações relacionadas a obras 
públicas e gestão de recursos hídricos para evitar inundações (reservatórios de água, 
tubulações, drenos, defesas fluviais, etc.). A redução da vulnerabilidade também foi 
levada em conta, as propostas dos municípios visam melhorar a qualidade de vida 
através de cursos de formação e educação de mão de obra. Em alguns casos, 
considerou-se a relocalização de bairros vulneráveis, articulando as áreas de defesa civil 
e planos de planejamento territorial e, associados a isso, os sistemas de alerta precoce 
de tempestades e os protocolos de ação emergencial assumem relevância. o seu lugar 



nos Planos, as estratégias de adaptação baseadas nos ecossistemas, promovendo a 
conservação de áreas naturais protegidas, 

Financiamento de ações é um dos aspectos mais difíceis de ações estabelecendo 
previstas para 2030. Hoje, os governos locais estão definindo parte do seu orçamento 
para programas e projetos relacionados com a mitigação ou adaptação, mas deve-se 
reconhecer que, para atingir impactos maiores requer o apoio de fontes 
externas. Portanto, os próximos passos serão destinados a encontrar recursos para a 
implementação de algumas das medidas propostas. Neste contexto, a RAMCC 
recentemente colocou em funcionamento uma confiança, uma nova ferramenta 
financeira desenvolvida com o objetivo de atrair fundos da cooperação internacional 
para a ação climática. Durante o ano de 2019, 

FONTE:http://ramcc.net/es/posts/view/503/siete-municipios-argentinos-ya-
cuentan-con-sus-planes-locales-de-accion-climatica 

 

Terramotos e tsunamis provocaram a morte de mais de 
10 mil pessoas em 2018 
Episódios climáticos extremos afetaram 61,7 milhões de pessoas no ano passado; 
representante da ONU lembra que “nenhuma parte do globo foi poupada” por 
desastres; inundações continuaram a fazer o maior número de afetados. 

O Centro de Pesquisa sobre Epidemiologia de Desastres, Cred, informou, esta quinta-
feira, que os terramotos e tsunamis registados em 2018 foram responsáveis pela maioria 
das 10.373 vidas perdidas em todo o mundo. 

A instituição sediada na Bélgica analisou o impacto de 281 episódios climáticos extremos 
que ocorreram no ano passado e que afetaram 61.7 milhões de pessoas. 

Ação 

 
Em reação a estes números, o representante especial do secretário-geral da ONU para 
a Redução do Risco de Desastres, Mami Mizutori, lembra que “nenhuma parte do globo 
foi poupada do impacto de eventos climáticos extremos no ano passado.” 

O representante destaca que se verificaram “cheias, secas, tempestades e incêndios 
florestais” que afetaram mais de 57,3 milhões de pessoas. Para reduzir estas perdas, 
Mizutori declarou que é necessário melhorar a gestão de risco de desastres. 

O chefe do Cred reforça a ideia de que “o tempo está a esgotar-se para limitar o 
aquecimento global a 1,5˚C ou 2˚C”, e que é preciso “ser igualmente ativos quanto à 
adaptação às mudanças climáticas, o que significa reduzir o risco de desastres nas nossas 
cidades.” 



Causa de Mortes 

Entre 2000 e 2017 foram registadas 77.144 mortes devido a desastres. Este número 
inclui as perdas de vidas em larga escala em eventos como o tsunami do Oceano Índico 
em 2004, o Ciclone Nargis em 2008 e o terremoto no Haiti em 2010. 

Não houve “mega desastres” em 2018, mas a perda de vida de grandes riscos naturais 
parece estar em declínio, provavelmente devido à melhoria dos padrões de vida e de 
uma melhor gestão do risco de desastres. 

A atividade sísmica, incluindo terremotos, tsunamis e atividade vulcânica, afetou a vida 
de 3,4 milhões de pessoas no ano passado e ceifou mais vidas do que qualquer outro 
tipo de desastre, incluindo na Indonésia com 4.417, na Guatemala com 425 e na Papua 
Nova-Guiné com 145 pessoas. 

Desastres Naturais 

As inundações continuaram a ser o desastre com o maior número de afetados: 35,4 
milhões de pessoas. Elas causaram 2.859 mortes, incluindo 504 na Índia, 220 no Japão, 
199 na Nigéria e 151 na Coreia do Norte. 

Já as tempestades atingiram 12,8 milhões de pessoas em 2018 e registaram 1.593 
mortes. 

Por outro lado, os incêndios florestais na Europa e na América do Norte atingiram um 
número recorde de vidas quando a Grécia registou o maior incêndio florestal na Europa, 
e os Estados Unidos sofreram o seu mais violento incêndio em mais de um século. 

As estatísticas da Cred destacam também que 9,3 milhões de pessoas foram afetadas 
pela seca em todo o mundo. Foram  3 milhões no Quénia, 2,2 milhões no Afeganistão e 
2,5 milhões na América Central incluindo os principais pontos de migração: Guatemala, 
Honduras, El Salvador e Nicarágua. 

Os Estados-membros da ONU estão empenhados em reduzir as perdas por desastres e 
implementar a Estrutura de Sendai para Redução de Risco de Desastres 2015-2030. 

Este plano global pretende reduzir as perdas devido a esses eventos, que tem um foco 
na redução da mortalidade e do número de pessoas afetadas por desastres, bem como 
na redução de perdas económicas associadas. 

FONTE:https://www.youtube.com/onunews 

 

À medida que os custos dos desastres aumentam, 
também aumenta a desigualdade 

Nos Estados Unidos, as comunidades estão experimentando aumentos na frequência e 
gravidade dos perigos naturais. A penetração e a trajetória ascendente desses danos são 



preocupantes o suficiente, mas igualmente desconcertantes são as desigualdades 
sociais que podem deixar em seu rastro. 

Para examinar essas desigualdades, este artigo conecta dados de danos no nível de 
condado a uma amostra aleatória de domicílios americanos. Os autores visualizam a 
permeabilidade dos perigos naturais, bem como sua influência nas lacunas de riqueza 
racial ao longo do tempo. 

Os resultados mostram que os danos causados pelo perigo natural e como o alívio é 
fornecido posteriormente exacerbam o crescente fosso entre a riqueza branca e negra. 

FONTE:https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/2378023118816795 

 

EVENTOS 

 

Reconstrução, Recuperação e Resiliência das Cidades 
Históricas e Sociedades 
Chamada de Trabalhos e propostas 

A comissão organizadora convida a apresentação de trabalhos para a conferência 
internacional sobre o 'Reconstrução, Recuperação e Resiliência das Cidades Históricas e 
sociedades', a ser realizada na Universidade de L'Aquila, Itália. A conferência é uma 
colaboração entre a Universidade de L'Aquila, Cidades Seda e University College London. 

Além da reparação de monumentos, as camadas dinâmicas de património urbano 
complicar muito o assunto já complexo de reconstrução urbana e retrofit, e impacto 
sobre as expectativas iniciais, bem como melhorias previstos de actividades de 
reconstrução e a forma como são geridos. A conferência tem como objetivo oferecer 
novas perspectivas e estratégias sobre o link de processos urbanos, abordagens de 
reconstrução e as questões do património e para empurrar as fronteiras teóricas e 
práticas tradicionais, a fim de melhorar o futuro da reconstrução pós-crise em cidades 
históricas.  

L'Aquila, a cidade anfitriã irá oferecer uma oportunidade única como um laboratório 
vivo para reunir teoria, políticas e práticas. 2019 marca o décimo aniversário do 
terremoto L'Aquila, que devastou a cidade e seu centro histórico e afetou cerca de 
100.000 pessoas que viviam na cidade e seus arredores. A conferência 
propositadamente oferece uma plataforma única para envolver não só com acadêmicos 
internacionais e profissionais, mas também os cidadãos de L' Aquila, muitos dos quais 



têm sido participantes ativos em iniciativas voltadas para a recuperação social. A cidade 
e seu povo têm a beneficiar com o global, dispersos, o conhecimento sobre o assunto 
que serão reunidos na cidade durante a conferência. 

O programa da conferência será composta por uma mistura de apresentações 
acadêmicas, sessões interativas formais dedicados às questões práticas de L'Aquila, uma 
visita guiada à reconstrução na cidade, bem como eventos sociais e um jantar da 
conferência opcional. O programa foi concebido para incentivar a interação social e 
discussões informais e permitir ção explor de potenciais sinergias. Esta é a terceira 
conferência Cidades seda e vai abordar três temas interligados de reconstrução, 
recuperação e resiliência que são específicos para as circunstâncias particulares da 
cidade anfitriã, mas também aplicável em outros casos de reconstrução pós-crise de 
cidades históricas.  

Propostas para 15 artigos minutos (ou outros modos de apresentação) são convidados 
sob os três temas seguintes: 

Gerenciando reconstrução, património e planejamento urbano 

 Envolvimento público e participação cívica na reconstrução 
 Reconstruindo património cultural e redescobrir a identidade cívica. 
 Reconstrução e retrofit de tecido urbano para além monumentos    
 Definindo patrimônio cultural 
 Reconstrução orientada a herança vs restauração herança orientada a 

reconstrução 
 Masterplanning pós-crise 
 O link de processos de desenvolvimento urbano e processos de reconstrução 
 Big Data na reconstrução: potencialidades e limitações 
 Tecnologia da informação e reconstrução mais inteligente 
 Comunicando patrimônio urbano e reconstrução 
 Transparência e comunicação na tomada de decisões  

 
Recuperação Cidade: social, psicológico, econômico e Património Cultural 

 Património cultural como um estímulo para a recuperação. 
 Narrativas de abordagem para desastres e recuperação 
 Recuperação social, psicológico e econômico. 
 Ligações entre o processo de reconstrução e recuperação sócio-econômica 
 Recuperando patrimônio cultural. 
 Estímulos econômicos e políticos para a recuperação urbana. 
 Tecnologia da informação e o ressurgimento das cidades históricas. 
 O papel da tecnologia da informação na recuperação da cidade 
 A mídia social políticas e práticas de resposta a desastres. 
 Restabelecer a confiança nas capacidades da cidade 
 Quem é património cultural?  

 
Ligando resiliência urbana e património cultural 

 Sabendo da cidade, que é proprietária da cidade 



 Envolver a próxima geração: reconectar os cidadãos mais jovens com herança 
 A comunicação de risco e conscientização pública em em cidades históricas. 
 Património cultural como um meio para a construção de resiliência 
 Cidades mais inteligentes, compartilhamento de dados e modelagem de risco. 
 Tecnologia da informação e capacidade de resistência cívica  

A comissão organizadora recebe propostas criativas, que têm o potencial de se 
empenhar plenamente com os participantes da conferência e / ou partes interessadas 
locais.  

Período de submissão de resumos: 15 janeiro - 31 março até 2019. 

Por favor, circule este anúncio entre suas redes que possa estar interessado no assunto. 
Para mais detalhes sobre inscrição, apresentação de suas informações prática abstrato 
e outro por favor visite o site da conferência no www.silk-cities.org . Para todas as 
perguntas contacte Conferência de Comunicação na massimo.prosperococco 
[at] univaq.it . 

FONTE:http://silk-cities.org/wp-content/uploads/2019/01/Silk_Cities_2019_Call_For_Papers-final.pdf 

FONTE:http://silk-cities.org/ 

 

Workshop “Coprodução na gestão de riscos de 
escorregamentos em assentamentos precários” 

Workshop “Coprodução na gestão de riscos de escorregamentos em assentamentos 
precários” 

Data: 29/01/2019, terça, das 9h às 17h 

Local: Auditório Prof. Francisco Landi no Prédio da Administração da Escola Politécnica 
da USP 

Objetivo: 

Apresentar e discutir o desenvolvimento da pesquisa “Coprodução de estratégias de 
gestão de riscos de escorregamentos por meio do desenvolvimento de infraestruturas 
de base comunitárias nas cidades latino-americanas”. O objetivo da pesquisa é analisar 
se o método empregado no projeto anterior a este, que foi desenvolvido em 
Medellin/Colombia, com a mesma temática, poderia ser utilizado na cidade de São Paulo 
e desta maneira verificar a sua escalabilidade para demais cidades latino-americanas em 
similares situações. Estas situações estão relacionadas com as favelas, o risco de 
escorregamentos de encostas neste tipo de ocupação e a participação da comunidade 
e dos órgãos técnicos e de defesa civil na prevenção deste tipo de risco em um quadro 



de resiliência urbana. Esta pesquisa conta com o apoio da British Academy e de seu 
programa GCRF, Global Challenges Research Fund: Cities & Infrastructure. 

Desta pesquisa participam equipes da Heriot-Watt University (coordenação do projeto 
pelo Prof. Harry Schmidt), University of Edinburgh, Universidad Nacional de Colombia e 
da USP/Politécnica (coordenação dos Profs. Alex Abiko do PCC, Departamento de 
Engenharia de Construção Civil, e Fernando Marinho do PEF, Departamento de 
Engenharia de Estruturas e Geotécnica). Da equipe de pesquisa brasileira também 
fazem parte o IPT, Instituto de Pesquisas Tecnológicas e os pesquisadores do IG, 
Instituto Geológico, da Secretaria Estadual do Meio Ambiente. Além destas equipes 
participarão do workshop a CDHU, as Prefeituras de São Paulo e de Taboão da Serra e a 
comunidade da Vila Nova Esperança onde o projeto se desenvolve. 

FONTE:https://www.poli.usp.br/evento/workshop-coproducao-na-gestao-de-riscos-de-
escorregamentos-em-assentamentos-precarios 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



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 

                    


