
 

BOLETIM ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 
 
 

  Nº 107 de 17 de Abril de 2018 / Terça-feira  

 
1. Previsão meteorológica para as próximas 24 horas: 

 

 

 

 

 

Na quarta-feira, nuvens que avançam do mar 
continuam provocando chuva ocasional na 

maior parte do Espírito Santo, mas o sol 
aparece em alguns momentos. O centro-oeste 
capixaba tem poucas aberturas de sol, mas 

não há previsão de chuva. O mar continua 
agitado em algumas praias. 

 
 

Fonte: INCAPER. 

 

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

horas: 
 

Município Ocorrências 

Vitória 

Vários pontos de alagamento observado pelo município, 
deslizamentos de taludes e blocos, queda de muros, queda 

de árvores, desabamentos. 
Fonte: Plantão CEPDEC (16/04/18). 

Vila Velha 
Vários bairros com pontos de alagamento observados pelo 
município, desabamento parcial de uma residência. 

Fonte: REPDEC 1º BBM (16/04/18). 

Serra 
O município registrou pontos de alagamento, quedas de 

árvores, queda de um muro e deslizamentos 
Fonte: REPDEC do 6º BBM (16/04/18). 

Cariacica 
Vários pontos de alagamento, deslizamentos, queda de 

árvores, queda de muro. 
Fonte: REPDEC do 6º BBM (16/04/18). 

Guarapari 
Vários bairros com alagamentos e o mar agitado destruiu 
parte do trecho da Rodovia do Sol que liga Guarapari a 
Anchieta. Quedas de barreiras, Desabamento parcial de uma 



residência no bairro Nossa Senhora da Conceição. 01 família 

desalojada. 
Fonte: REPDEC do 5º BBM (16/04/18). 

Alfredo Chaves 

Alguns pontos de alagamento observados pelo município e 

registro de deslizamento de encostas em algumas estradas 
vicinais. 

Fonte: REPDEC do 5º BBM (16/04/18). 

Santa Maria de 
Jetibá 

Um deslizamento de encosta interditou a rodovia ES-264, na 
altura de São João de Belém, que liga Santa Leopoldina à 
Santa Maria de Jetibá. A pista já foi liberada. 

Fonte: REPDEC do 6º BBM (16/04/18). 

Viana 
Desabamento parcial de uma residência, sem vítimas. 
Fonte: REPDEC do 6º BBM (16/04/18). 

Castelo 
Foi registrado a queda de um muro sobre duas residências, 
sem vítimas. 02 famílias desalojadas. 

Fonte: REPDEC do 4º BBM (16/04/18). 

Fundão 
Registrado pontos de alagamento pelo município. 

Fonte: COMPDEC do município (16/04/18). 

 

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

 

A Secretaria Nacional de Defesa Civil reconhece através da portaria nº 105 
de 16/04/2018, o decreto 3266/2018 de 17/03/2018 do município de Iconha, 

que decretou situação de emergência por motivo de Enxurradas - 1.2.2.0.0.  
 

4. Alertas de Defesa Civil ativos para o Estado: 
 

Alerta Descrição Fonte 

1148 
Risco de Movimento de Massa – Moderado no 
município de Guarapari. CEMADEN 

1150 
Risco de Movimento de Massa – Alto no município da 
Serra. CEMADEN 

1151 
Risco de Movimento de Massa – Moderado no 
município de Viana. CEMADEN 

1152 
Risco de Movimento de Massa – Alto no município de 

Vitória. CEMADEN 

1153 
Risco de Movimento de Massa – Alto no município de 
Vila Velha. CEMADEN 

1154 
Risco de Movimento de Massa – Moderado no 
município de Cariacica. CEMADEN 



1155 
Risco de Inundação – Moderado no município de 
Cariacica. CEMADEN 

1156 
Risco de Inundação – Moderado no município de 
Vitória. CEMADEN 

1157 
Risco de Inundação – Moderado no município de Vila 

Velha. CEMADEN 

1158 
Risco de Movimento de Massa – Moderado no 
município de Fundão. CEMADEN 

1160 
Risco de Movimento de Massa – Moderado no 
município de Aracruz. CEMADEN 

005 
Estado de Observação – Entre 17 e 18/04/2018, a 

chuva é menos expressiva, mas ainda declara-se 
estado de observação para estes dois dias devido ao 

acumulado significativo de chuva observado nas 
últimas 24h em algumas localidades do sudeste do 
Espírito Santo. 

INCAPER 

1790 
Aviso gerado pelo CPTEC reportando Riscos de 
Vendaval e Chuva intensa, de nível Atenção, para 

o dia 17/04/2018 nas regiões Nordeste e Grande 

Vitória. 

INPE 

 
Aviso de Ressaca com ondas de até 2,5m do litoral 
Sul até Vitória, até o dia 17/04/2018. MARINHA 

 

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/

