
 
 
 
 
 

BOLETIM ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 
 
 

Nº 335 de 01 de Dezembro de 2017 / Sexta-feira 
 
1. Previsão meteorológica para as próximas 24 horas: 

 

2. Ocorrências de destaque de Defesa Civil registradas nas últimas 24 
horas: 

Vitória 
No bairro Moscoso, ocorreu um rolamento de pedra num local sem 
estruturas ou famílias próximas. 

Serra 
Queda de muro sobre uma residência no bairro Nova Carapina l, Rua 
Intendente Câmara. Sem informação de vítima até o momento. 

Muniz Freire 
Devido a um bueiro entupido houve alagamento da rua e a água invadiu 
algumas residências. 4 famílias estão desalojadas e 3 famílias estão 
desabrigadas. 

Iconha 
Duas famílias foram retiradas de suas residências devido ao risco de 
rolamento de pedras, e encaminhadas para um abrigo. 

Cachoeiro de Itapemirim 

 

 

Neste sábado, a influência da ZCAS 

mantém a nebulosidade sobre o Espírito 

Santo. No norte capixaba, o tempo 

segue encoberto, com previsão de 

chuva especialmente pela manhã. Nas 

demais áreas do estado, o sol aparece 

entre muitas nuvens e chove em alguns 

momentos do dia. 

 
Fonte: INCAPER. 

  

https://meteorologia.incaper.es.gov.br/aviso-meteorologico-especial


 
 
 
 
 

4 casas em risco nos bairros Gilson Carone (2), Vila Rica (1) e Baiminas 

(1). 

4 desabamentos de muro nos bairros Gilson Carone, Otton Marins, Amaral 

e Nossa Senhora da Penha. 

3 casas alagadas 2 no bairro Zumbi e 1 no bairro Bom Pastor. 

4 vias danificadas (Rua Brahim Decas, bairro Aquidaban; Rua Justino 

Emerly, bairro Gilberto Machado; Rua Nain Nagibe, bairro Recanto; Beco 

Edir Valante Amorim, bairro Amarelo) 

2 deslizamentos de talude (Rua Antonio dos Santos, bairro Nossa Senhora 

Aparecida; Rua Angelo Boss, Bairro Amaral). 

Sem registro de desalojados/desabrigados. 

3. Dados de eventos adversos e desastres registrados nas últimas 24 
horas: 

Até o fechamento desta edição, não há registros de eventos adversos ou 
desastres no Estado nas ultimas 24 horas. 

4. Alertas de Defesa Civil ativos para o Estado: 

Estado de atenção - Risco de chuva expressiva (grande acumulado) em vários 
trechos do estado no decorrer do dia 01/12 (sexta-feira) e a manhã do dia 
02/12/2017 (sábado).  

Áreas sujeitas ao Estado de Atenção - Todas as Regiões (principalmente 
nas localidades em que foram registrados volumes significativos de chuva 
nas últimas 72h). 

Aviso de Atenção (nº1448), emitido pelo CPTEC/INPE, reportando risco 
de Tempestade de raios, Granizo, Chuvas Intensas, Vendaval e 
Acumulado de chuva para todo o estado. Aviso válido para o dia 01/12/17. 

Aviso Especial (nº1450), emitido pelo CPTEC/INPE, reportando risco de 
Chuvas intensas e Acumulado de chuva para as regiões Sul, Serrana, 
Grande Vitória, Nordeste e Noroeste. Aviso válido para o dia 01/12/17. 

Aviso de Atenção (nº1452), emitido pelo CPTEC/INPE, reportando risco 
de Granizo, Vendaval, Chuvas intensas e acumulado de chuva para todo o 
estado. Aviso válido para o dia 02/12/17. 

Aviso Especial (nº1453), emitido pelo CPTEC/INPE, reportando risco de 
Chuvas intensas e acumulado de chuva para as regiões Norte, Nordeste e 
Noroeste. Aviso válido para o dia 02/12/17. 

ALERTA Nº 1772 do dia 01/12/2017 11:45:59, emitido pelo CENAD, 
reportando Riscos de Enxurrada - Moderado; Inundação - Moderado no 
município de Vitória. 



 
 
 
 
 

ALERTA Nº 1773 do dia 01/12/2017 11:47:34, emitido pelo CENAD, 
reportando Risco de Movimento de Massa - Alto no município de Vitória. 

ALERTA Nº 1774 do dia 01/12/2017 11:48:44, emitido pelo CENAD, 
reportando Risco de Movimento de Massa - Moderado no município de 
Serra. 

ALERTA Nº 1775 do dia 01/12/2017 11:50:26, emitido pelo CENAD, 
reportando Risco de Movimento de Massa - Moderado no município de 
Cariacica. 

ALERTA Nº 1776 do dia 01/12/2017 11:52:06, emitido pelo CENAD, 
reportando Risco de Movimento de Massa - Moderado no município de 
Vila Velha. 

ALERTA Nº 1777 do dia 01/12/2017 12:29:25, emitido pelo CENAD, 
reportando Riscos de Enxurrada - Moderado; Inundação - Moderado no 
município de Serra. 

ALERTA Nº 1778 do dia 01/12/2017 12:26:41, emitido pelo CENAD, 
reportando Risco de Movimento de Massa - Moderado no município de 
Guarapari. 

ALERTA Nº 1782 do dia 01/12/2017 13:49:09, emitido pelo CENAD, 
reportando Risco de Movimento de Massa - Moderado no município de 
Alfredo Chaves. 

 

Outras informações sobre andamento de processos de situação anormal, 

além de danos e perdas causados por desastres estão disponíveis no site 

da Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil 

(www.defesacivil.es.gov.br). 

 

http://www.defesacivil.es.gov.br/

