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ALERTA! 

ERUPÇÃO DO VULCÃO CALBUCO - CHILE 

 
 

 vulcão Calbuco, um dos mais perigosos do Chile, entrou em erupção por volta das 18h de da última 

quarta-feira (22).  A erupção vulcânica produzida pelo vulcão Calbuco é denominada Pliniana devido a sua 

grande explosividade, por isso o governo chileno determinou que a área de risco num raio de 20 km em 

torno do vulcão, fosse evacuada ontem. 

Cabe salientar que as erupções vulcânicas são tradicionalmente descritas de acordo com alguns estilos de 

atividades vulcânicas. São nomeadas geralmente após uma atividade ter sido observada pela primeira vez, em um 

vulcão individual ou em áreas vulcânicas, ou do qual o estilo eruptivo é pensado ser característico. A denominação 

“Erupção Pliniana” surgiu quando os cientistas comprovaram que Plínio o Novo (romano que morava na Baía 

de Nápoles) tinha descrito corretamente o evento catastrófico relacionado ao Vesúvio, na grande explosão que 

extinguiu as cidades de Herculano e Pompéia. 

Segundo contato realizado com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) na manhã de hoje, 

soube-se que já estão sendo tomadas as ações necessárias para que haja o monitoramento adequado das 

plumas de cinzas emitidas pelo vulcão. 

No turno da tarde, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais – INPE comunicou que ainda não há uma 

posição oficial de previsão sobre o comportamento e o deslocamento da pluma de cinzas. 

A Equipe do VIGIAR/RS seguirá acompanhando a situação e mantendo contato com o INPE. 

 

Equipe do Vigiar/RS. 

NOTÍCIA 

23/04/2015 10h49 - Atualizado em 23/04/2015 17h50 

 

Vulcão Calbuco segue em erupção no Chile; voos são cancelados 

Calbuco teve sua última grande erupção em 1961. 

4 mil pessoas foram evacuadas; Puerto Montt e Bariloche cancelaram voos. 

 vulcão Calbuco, que entrou em erupção nesta quarta-feira (22) no Chile e expeliu uma potente coluna de cinzas de vários 

quilômetros de altura, o que não acontecia há quase 50 anos, continuava em atividade nesta quinta-feira (23), causando o 

cancelamento de voos de cidades próximas tanto no Chile quanto na Argentina.  

O vulcão está localizado na turística região dos Lagos, 900 quilômetros ao sul de Santiago, e sua atividade ocorre no mesmo momento 

em que outro vulcão no país, o Villarica, também está em fase de erupção. 

O 

O 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Pl%C3%ADnio_o_Novo
http://pt.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1poles
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ves%C3%BAvio
http://pt.wikipedia.org/wiki/Herculano
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pompeia
http://g1.globo.com/mundo/noticia/2015/04/erupcao-de-vulcao-chileno-gera-alerta-vermelho-e-ordem-de-evacuacao.html
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O governo chileno decretou estado de exceção em cidades próximas, o que significa que as Forças Armadas assumiram o 

controle nestas localidades, disse o ministro do Interior, Rodrigo Peñailillo. 

 

Clique aqui e assista a reportagem completa:  

 

 

 

Visto de Futillar, no sul do Chile, o vulcão Cabulco expele fumaça e causa relâmpagos no céu. A erupção gerou um alerta vermelho na região (Foto: 

Martin Bernetti/AFP) 

 

http://g1.globo.com/mundo/noticia/2015/04/vulcao-calbuco-segue-em-erupcao-no-chile-voos-sao-cancelados.html
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A erupção do vulcão Calbuco fez 4 mil pessoas serem evacuadas; cinzas e lava são vistas do Lago Llanquihue em Puerto Varas nesta 

quinta-feira (23).    (Foto: Carlos Gutierrez/Reuters) 

 

Quase meia hora depois do início da atividade, uma coluna de 10 quilômetros de altura havia se transformado num verdadeiro 

cogumelo gigante em direção ao leste. O Calbuco teve sua última grande erupção em 1961. 

Até esta quinta, mais de 4 mil pessoas foram evacuadas das áreas próximas ao vulcão, e as autoridades focam seus esforços na 

cidade de Ensenada, que fica a 15 km de distância. Um montanhista que estava perto do topo quando ocorreu a erupção está 

desaparecido. 

Voos foram cancelados nas cidades de 

Puerto Montt, no Chile, e em Bariloche, 

na Argentina, visto que as cinzas podem 

danificar as aeronaves. As aulas nas 

escolas locais foram suspensas. 

A presidente do Chile, Michelle Bachelet, 

irá nesta quinta-feira junto com vários 

ministros para a região de Los Lagos 

(sul), onde ocorreu a erupção. 

 

Turistas 

A área recebe muitos turistas de todo o 

mundo graças seus lagos, rios e 

abundante vegetação, cercada por 

vulcões. 

"As pessoas tinham mais expectativa que temor e se aproximaram das margens do lago Llanquihue, onde fizeram fotografias", disse à 

AFP Álvaro Ascencio, que mora na região. 

Um barco coberto por cinzas do vulcão Calbuco é visto no jardim de uma casa perto de Puerto 

Varas, no Chile (Foto: Ivan Alvarado/Reuters) 
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"Eu vim como turista ao Chile para passa três meses, mas não esperava isto. A erupção foi incrível. Minhas férias estão 

pagas com o espetáculo do Calbuco", disse Cody Fritz, um turista americano de 30 anos. 

Em Puerto Varas, o comércio e as outras atividades estavam relativamente normais nesta quinta-feira, mas com todos de olho no 

vulcão, que fica a 40 km de distancia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pessoas observam  

de Puerto Varas, no 

Chile, a coluna de 

cinzas e lava do 

vulcão Calbuco, na 

quarta-feira (22) 

(Foto: AFP 

Photo/Giordana 

Schmidt) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: http://g1.globo.com/mundo/noticia/2015/04/vulcao-calbuco-segue-em-erupcao-no-chile-voos-sao-cancelados.html 

 

Fumaça e cinzas do vulcão Calbuco surgem no céu visto da cidade de Puerto Montt, no Chile. O vulcão Calbuco, no sul do país, 

entrou em erupção pela primeira vez em mais de cinco décadas nesta quarta-feira (22) (Foto: Rafael Arenas/Reuters) 
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EXPEDIENTE 

                   

Endereço eletrônico do Boletim Informativo do VIGIAR/RS: 

http://www.saude.rs.gov.br/lista/418/Vigil%C3%A2ncia_Ambiental_%3E_VIGIAR 
 

Secretaria Estadual da Saúde 

 
Centro Estadual de Vigilância em Saúde/RS 

Rua Domingos Crescêncio, 132 

Bairro Santana | Porto Alegre | RS | Brasil 

CEP 90650-090 

+ 55 51 3901 1081  

contaminantes@saude.rs.gov.br 

 

Dúvidas e/ou sugestões 

Entrar em contato com a Equipe de Vigilância em Saúde de 

Populações Expostas aos Poluentes Atmosféricos - VIGIAR. 

Telefones: (51) 3901 1081   

E-mails  

Elaine Terezinha Costa – Técnica em Cartografia 

elaine-costa@saude.rs.gov.br 

Janara Pontes Pereira – Estagiária –  

Graduanda do Curso de Geografia - UFRGS 

janara-pereira@saude.rs.gov.br 

Liane Beatriz Goron Farinon – Especialista em Saúde 

 liane-farinon@saude.rs.gov.br 

Rosane Pereira Prato - Chefe da DVAS/CEVS 

rosane-prato@saude.rs.gov.br 

 

Técnicos Responsáveis: 

 Elaine Terezinha Costa e Liane Beatriz Goron Farinon

 

AVISO: 

O Boletim Informativo VIGIAR/RS é de livre distribuição e divulgação, entretanto o VIGIAR/RS não se responsabiliza pelo uso indevido 

destas informações. 
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