BOLETIM ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL

Nº 076 de 17 de Março de 2018 / Sábado
1. Previsão meteorológica para as próximas 24 horas:

O domingo tem influência de um sistema de
baixa pressão (veja o aviso). Há condições
para pancadas de chuva com trovoadas,
com maior chance à tarde e à noite, na
metade sul do estado e trecho sul das
regiões Noroeste e Nordeste. As demais
áreas do estado têm sol e algumas nuvens,
sem chuva. Nas demais áreas capixabas,
tempo firme.
Fonte: INCAPER.

2. Ocorrências de destaque de Defesa Civil registradas nas últimas 24
horas:
Os municípios mais afetados são Rio Novo do Sul, Iconha, Anchieta e
Guarapari.
Rio Novo do Sul há diversos pontos de alagamento. Houve um deslizamento
que atingiu uma residência e soterrou parcialmente um homem que foi retirado
sem ferimentos.
Iconha há diversos pontos de alagamento provocados pela inundação do rio
que corta a cidade.
Anchieta uma ponte entre Olivania e Duas Barras foi levada pela correnteza
isolando a comunidade de Olivania, onde duas famílias estão desalojadas.

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

Até o fechamento desta edição, não houve á registros de eventos adversos
ou desastres no Estado nas ultimas 24 horas.
4. Alertas de Defesa Civil ativos para o Estado:

835

Risco de Movimento de Massa - Moderado no
Município Alfredo Chaves.

CEMADEN

836

Risco de Movimento de Massa - Moderado no
Município de Guarapari

CEMADEN

837

Risco de Inundação - Moderado no Município
de Anchieta.

CEMADEN

1696

Encaminha-se o Aviso gerado pelo CPTEC
reportando Risco(s) de Tempestade de Raios,
Granizo, Vendaval, Acumulado de Chuva e
Chuva intensa, de nível Atenção. Para todo
estado.
Aviso gerado pelo INMET reportando Risco(s)
de Chuva intensa, de nível Perigo potencial.
Para todo estado ES. Para os dias 17/03/18 a
18/03/18.

CPTEC

INMET

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).

