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ALERTA 

ERUPÇÃO DO VULCÃO CALBUCO - CHILE 

 

O vulcão Calbuco, um dos mais perigosos do Chile, entrou em erupção por volta das 18h de quarta-feira (ontem). O governo 

chileno decretou estado de exceção no sul do país, em um raio de 20 km. Mais de 70 mil pessoas foram retiradas das áreas de risco. 

A equipe do VIGIAR/RS começou a acompanhar as notícias sobre o episódio e estaremos transmitindo informações através 

deste boletim. 

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

disponibilizando informações sobre o deslocamento das plumas emitidas pelo vulcão. O INPE monitora este tipo de evento  

acompanhando o comportamento da pluma e realizando previsões das mesmas atingirem ou não o Brasil. 

Lembramos que em 2011, as cinzas da erupção do Vulcão Puyehue, também no Chile, chegaram ao Brasil pelo estado do Rio 

Grande do Sul.   

 

 

NOTÍCIA 

Vulcão entra em erupção e coloca Chile em alerta 

 

 

                                                         Fonte: Félix Aliaga – Asesor para Emergencias y Desastre OPS/OMS - Chile 

 

O vulcão não entrava em erupção desde 1972 e sequer estava sob observação, por isso pegou todo mundo de surpresa. O 

Cabulco fica a mil quilômetros da capital Santiago, na província de Llanquihue, região dos lagos, no sul do Chile, entre Puerto Montt e 

Puerto Varas. 
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O serviço nacional de mineração e geologia do Chile logo emitiu alerta vermelho para a turística região dos lagos. 

Calbuco tem mais de dois mil metros de altura e sua fúria provoca admiração e pavor. A nuvem de cinzas provocada pelo 

vulcão foi, principalmente, em direção à Argentina. Bariloche  é a cidade mais atingida. Não está descartada a possibilidade de que as 

cinzas cheguem até a Buenos Aires. 

O Jornal Hoje conseguiu falar por telefone com o brasileiro Caio Ambrósio, que está na cidade de Castro, a 100 km do vulcão. 

Apesar da distância, o clima é de medo. E não era para menos, uma coluna gigante em forma de cogumelo, com descargas elétricas, 

podia ser vista de muito longe. 

Mais de cinco mil pessoas que vivem em um raio de 20 km do vulcão tiveram que deixar suas casas. Um alpinista está 

desaparecido. Pelo menos 10 voos para a região dos lagos foram cancelados. 

A presidente Michelle Bachelet  foi ver de perto o problema. Ela alertou que as lavas do vulcão deverão provocar derretimento 

de gelo e consequente subida dos rios. Na madrugada, foram registradas mais explosões. 

O Chile tem 91 vulcões ativos e o Calbuco é considerado o terceiro mais perigoso. 

 
Fonte: http://g1.globo.com/jornal-hoje/noticia/2015/04/vulcao-entra-em-erupcao-e-coloca-chile-em-alerta.html  
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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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