
Acredite, Estas Fotos São Reais! 

Artistas são capazes de criar imagens fantásticas com seus pinceis, cinzeis ou 
computadores. Porém, o "dia seguinte" a uma explosão de temperamento da Mãe 
Natureza consegue, muitas vezes, superar a fantasia. As imagens surreais mostradas a 
seguir parecem saídas de cenários de cine-catástrofe. São fotos mostrando os efeitos 
devastadores de terremotos, furacões, tornados, tempestades e erupções vulcânicas 
sobre o ambiente e sobre todas as formas de vida. Confira! 
  
Estes trilhos não foram colocados por algEstes trilhos não foram colocados por algEstes trilhos não foram colocados por algEstes trilhos não foram colocados por alguém bêbado, não. São efeitos de um terremoto uém bêbado, não. São efeitos de um terremoto uém bêbado, não. São efeitos de um terremoto uém bêbado, não. São efeitos de um terremoto 
na Nova Zelândia.na Nova Zelândia.na Nova Zelândia.na Nova Zelândia. 

Fonte
Este vulcão subaquático faz parecer que o mar está explodindo no litoral de Tonga.Este vulcão subaquático faz parecer que o mar está explodindo no litoral de Tonga.Este vulcão subaquático faz parecer que o mar está explodindo no litoral de Tonga.Este vulcão subaquático faz parecer que o mar está explodindo no litoral de Tonga. 



Fonte
Terremotos podem fazer Terremotos podem fazer Terremotos podem fazer Terremotos podem fazer prédios ficarem inclinados, como em Kathmandu, Nepal.prédios ficarem inclinados, como em Kathmandu, Nepal.prédios ficarem inclinados, como em Kathmandu, Nepal.prédios ficarem inclinados, como em Kathmandu, Nepal. 

 
Fonte

Um cobertor de neve faz esta igreja confundirUm cobertor de neve faz esta igreja confundirUm cobertor de neve faz esta igreja confundirUm cobertor de neve faz esta igreja confundir----se com a paisagem na República Tcheca.se com a paisagem na República Tcheca.se com a paisagem na República Tcheca.se com a paisagem na República Tcheca. 



Fonte
Os peixes não gostaram da mudança causada pelo Furacão Sandy (2012).Os peixes não gostaram da mudança causada pelo Furacão Sandy (2012).Os peixes não gostaram da mudança causada pelo Furacão Sandy (2012).Os peixes não gostaram da mudança causada pelo Furacão Sandy (2012). 

 
Fonte

Pelas placas de Pelas placas de Pelas placas de Pelas placas de sinalização, você percebe que este não é um rio comum.sinalização, você percebe que este não é um rio comum.sinalização, você percebe que este não é um rio comum.sinalização, você percebe que este não é um rio comum. 



Fonte
Estas toras de madeira pertenciam a uma floresta devastada pelo ciclone Gudrun, na Estas toras de madeira pertenciam a uma floresta devastada pelo ciclone Gudrun, na Estas toras de madeira pertenciam a uma floresta devastada pelo ciclone Gudrun, na Estas toras de madeira pertenciam a uma floresta devastada pelo ciclone Gudrun, na 
Suécia, em 2005.Suécia, em 2005.Suécia, em 2005.Suécia, em 2005. 

Fonte
Não se trata de uma leve nevasca. Há uma estrada debaixo de toda este manto branco, Não se trata de uma leve nevasca. Há uma estrada debaixo de toda este manto branco, Não se trata de uma leve nevasca. Há uma estrada debaixo de toda este manto branco, Não se trata de uma leve nevasca. Há uma estrada debaixo de toda este manto branco, 
no norte do Canadá.no norte do Canadá.no norte do Canadá.no norte do Canadá. 



Fonte
O tornado Joplin (2011) propôs uma nova função para a cadeira, no O tornado Joplin (2011) propôs uma nova função para a cadeira, no O tornado Joplin (2011) propôs uma nova função para a cadeira, no O tornado Joplin (2011) propôs uma nova função para a cadeira, no Missouri.Missouri.Missouri.Missouri. 

 
Fonte

Árvore tombada, apÁrvore tombada, apÁrvore tombada, apÁrvore tombada, após o furacão Irene (2011).ós o furacão Irene (2011).ós o furacão Irene (2011).ós o furacão Irene (2011). 



Fonte
O estado de uma rua após um furacão em Worcester, Massachusetts.O estado de uma rua após um furacão em Worcester, Massachusetts.O estado de uma rua após um furacão em Worcester, Massachusetts.O estado de uma rua após um furacão em Worcester, Massachusetts. 



Fonte
Cena noturna na cidade de Catânia (Itália), com o vulcão Etna em erupção ao fundo.Cena noturna na cidade de Catânia (Itália), com o vulcão Etna em erupção ao fundo.Cena noturna na cidade de Catânia (Itália), com o vulcão Etna em erupção ao fundo.Cena noturna na cidade de Catânia (Itália), com o vulcão Etna em erupção ao fundo. 



Fonte
A natureza decidiu fazer umas reformas por conta própria em Bay Head. Nova Jersey.A natureza decidiu fazer umas reformas por conta própria em Bay Head. Nova Jersey.A natureza decidiu fazer umas reformas por conta própria em Bay Head. Nova Jersey.A natureza decidiu fazer umas reformas por conta própria em Bay Head. Nova Jersey. 

Font
Galhos de árvores envolvidos por gelo.Galhos de árvores envolvidos por gelo.Galhos de árvores envolvidos por gelo.Galhos de árvores envolvidos por gelo. 



  
Momento extraordinárioMomento extraordinárioMomento extraordinárioMomento extraordinário - quando um furacão e um arcouando um furacão e um arcouando um furacão e um arcouando um furacão e um arco----íris se encontram.íris se encontram.íris se encontram.íris se encontram. 

 
Fonte

O furacão Sandy fez os moradores desta rua se tornarem navegadores.O furacão Sandy fez os moradores desta rua se tornarem navegadores.O furacão Sandy fez os moradores desta rua se tornarem navegadores.O furacão Sandy fez os moradores desta rua se tornarem navegadores. 



Fonte
Decoração de interiores, cortesDecoração de interiores, cortesDecoração de interiores, cortesDecoração de interiores, cortesia do furacão Sandy.ia do furacão Sandy.ia do furacão Sandy.ia do furacão Sandy. 

 
Fonte

O furacão Sandy mostrou a estas garotas como são as raízes de uma grande e antiga O furacão Sandy mostrou a estas garotas como são as raízes de uma grande e antiga O furacão Sandy mostrou a estas garotas como são as raízes de uma grande e antiga O furacão Sandy mostrou a estas garotas como são as raízes de uma grande e antiga 
árvore.árvore.árvore.árvore. 



  
Over 



 
 


