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20/julho
Um “cabrum” assustou 
Joinville. Houve 
investigação nas quatro 
pedreiras da cidade. 
Vizinhos das pedreiras 
ouviram o barulho, 
mas a origem nunca 
foi comprovada pelo 
Departamento Nacional 
de Mineração (DNPM). 
A Universidade 
de Brasília (UNB), 
instituição que tem a 
estação Cismológica 
mais próxima de 
Joinville, em Foz  
do Iguaçu, não 
registrou o abalo.

22/AbrIl
Terremoto que teve 
o ponto de maior 
intensidade no Atlântico, 
a 270 km de São Paulo, 
foi sentido em pelo 
menos cinco cidades 
catarinenses. Segundo a 
Universidade de Brasília, 
o tremor de 5,2 pontos 
na escala Richter foi 
um dos seis maiores 
da história do País. Em 
Joinville, a Defesa Civil 
recebeu 30 chamados de 
moradores surpresos e 
assustados, mas  
não houve registros  
de estragos.

29/mArço A 2/AbrIl
Pelo menos 11 tremores 
foram sentidos em 
Jaraguá do Sul. 
Moradores da localidade 
de Tifa Theilacker 
ficaram em pânico. 
Muitas famílias saíram 
de casa e dormiram pelo 
menos uma semana fora 
de casa. Técnicos da 
Defesa Civil, da UFSC e 
do Centro Universitário 
de Estudos e Pesquisas 
sobre Desastres (Cedep) 
visitaram o local. O 
resultado da análise 
apontou acomodação 
do solo.

5 e 6/mAIo
Os moradores de 
Pirabeiraba, na zona 
Norte de Joinville, se 
assustam com tremores 
que começaram por 
volta das 21 horas 
de sábado. Muitos 
chamaram a Polícia 
Rodoviária Estadual, 
a Defesa Civil e o 
Corpo de Bombeiros 
Voluntários de Joinville. 
Até a noite de ontem 
foram 11 registros. 
Ninguém se feriu e 
os estragos foram 
pequenos. A Defesa  
Civil volta ao local hoje. 

Histórico	de	tremores	na	região

onde	foi Hipóteses
A versão oficial 
da Defesa Civil 
é que a causa 
mais provável é a 
acomodação do 
solo e de rochas. 
Fenômeno parecido 
foi registrado nos 
últimos anos nos 
municípios vizinhos 
de Jaraguá do Sul e 
Corupá. Os abalos 
são considerados 
de baixíssima 
intensidade, não 
chegando nem  
a 2,5 graus na 
escala Richter.

O fenômeno foi sentido por moradores da marginal da SC-301, 
do km 81 ao 87. As regiões do Quiriri e do Rio Bonito também 
sentiram os tremores, mas com uma intensidade muito menor.
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