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Catástrofe na Nova Zelândia

Triste catástrofe na Nova Zelândia. O planeta passa por um momento de muita tristeza! De 
desamparo, de incerteza e insegurança. Todos os dias são fatos novos. Tragédias, dor, sofrimento. 

Sentimentos atrozes que ninguém deseja passar.

Realmente, quando, em nossos ditos populares, costumamos exclamar: "Puxa, fiquei sem chão!" -
mal sabemos o que estamos dizendo! Permitam os Arquitectos Divinos que nunca saibamos! 

Imaginem o que é um marido falar pelo celular com a esposa soterrada! Sem saber se vai vê-la 
novamente. 

Creio que os filmes [enlatados] norte-americanos vão cair um tanto em popularidade. Os amantes 
das cenas de dor e desespero que tanto inflamam os ânimos dos que gostam de assistir a essas 

produções, devem estar a reflectir sobre o momento actual. As cenas estão em tempo real, 
envolvendo pessoas que, de alguma forma, nos dizem respeito. O local onde aconteceu este 

terramoto abriga vários estudantes brasileiros.

Somos todos irmãos, queiram alguns se aperceber disso, ou não. Somos irmãos dos neozelandeses, 
do mesmo jeito que dos haitianos, dos vietnamitas, dos cariocas dos morros. E também de todos os 

outros seres que habitam este planeta, por empréstimo, como nós.

A nós, neste momento, só resta rezar por todas essas pessoas que passam por sofrimentos. Também, 
AGRADECER pela vida de PAZ que temos! E alargar as fronteiras de nossa percepção sobre o que seja 

solidariedade!



Imagens da catástrofes



Houve algumas pessoas feridas

Pelo menos 65 pessoas 
ficaram gravemente feridas 
vítimas do terramoto de 7 
graus de intensidade, que 
atingiu a Nova Zelândia na 

madrugada deste sábado (4), 
ainda sexta-feira (3) no Brasil.



Escala de Richter
A escala de Richter, também conhecida como escala de 

magnitude local (ML), atribui um número único para 
quantificar o nível de energia liberada por um sismo. É 
uma escala logaritmos de base 10, obtida calculando o 

logaritmo da amplitude horizontal combinada (amplitude 
sísmica) do maior deslocamento a partir do zero em um 

tipo particular de sismógrafo (torção de Wood-Anderson).
Pelo fato de ser um escala logaritmos, um terramoto que 
mede 5,0 na escala Richter tem uma amplitude sísmica 10 
vezes maior do que uma que mede 4,0. O limite efectivo 

da medição da magnitude local ML é em média 6,8.
Magnitudes ainda são largamente estabelecidas na escala 
Richter na mídia popular, embora usualmente magnitudes 

momentâneas - numericamente quase o mesmo - são 
atualmente dadas; a escala Richter foi substituída pela 
escala de magnitude de momento, que é calibrada para 

dar valores geralmente similares para terremotos de 
intensidade média (magnitudes entre 3 e 7). 

Diferentemente da escala Richter, a escala de magnitude 
de momento é construída sobre os princípios sismológicos 

do som, e não é saturada no intervalo de alta magnitude.



Tsunami na Nova Zelândia

Um terramotos de 7,8 graus na escala Richter ocorrido 
próximo da costa sul da Nova Zelândia provocou um 

tsunami, informou hoje o Centro de Alertas de Tsunamis do 
Pacífico, com sede no arquipélago norte-americano do 

Havai. O nível do mar confirma que um tsunami foi criado 
pelo terramoto, afirma uma nota de alerta emitida pelo 

instituto. "Este tsunami pode causar destruição ao longo da 
costa da região próxima do epicentro do tsunami", diz o 
comunicado. "As autoridades da região devem tomar as 

medidas adequadas em resposta a esta possibilidade." As 
informações são da Dow Jones. 



Dois minutos de silencio na Nova 
Zelândia

A Nova Zelândia vai respeitar dois minutos de 
silêncio na quinta-feira em recordação aos 29 
mineiros mortos após uma explosão em 19 de 
Novembro, a maior catástrofe do setor em quase um 
século no país.

"Espero que toda Nova Zelândia esteja conosco para 
uma cerimônia nacional. Respeitaremos dois 
minutos de silêncio às 14H00 (23H00 de Brasília)", 
anunciou o primeiro-ministro John Key.
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