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Departamento de Integração
da Defesa Civil Estadual

A luz do Decreto Estadual 4488-R, de 9 de agosto
de 2019,  o Centro de Inteligência da Defesa Civil  do
Espírito Santo (CIDEC),  concretizou no mês de
dezembro de 2021 a integração entre as agências
AGERH, INCAPER e CEPDEC. A motivação para essa
ação é a produção de um serviço coordenado de
monitoramento de ameaças no âmbito do Estado
gerando relatórios e documentos técnicos
científ icos robustos para emissão de alertas.  "O
trabalho em mesmo ambiente f ísico permite às
agências uma melhor sinergia e agil idade,
reduzindo a assimetria de informações e a
redundância de esforços" ,  destacou o Major Fábio
Mauricio R Pereira,  Chefe do Departamento de
integração.  
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O Centro de Inteligência conta com um Centro de
Operações de Emergência em Defesa Civil  (COEDEC) e
um serviço de monitoramento 24/7,  disponível às
agências para comunicação com as comunidades em
área de risco.  O COEDEC, inaugurado em setembro de
2021,  atua ininterruptamente em 3 níveis de ativação:
verde,  monitoramento 24/7;  amarelo,  ativação parcial
do Centro com o uso dos recursos das agências de
acordo com a natureza do evento e vermelho,  ativação
de todas as funcionalidades do Centro e o uso dos
recursos das agências contidas no plano estadual de
proteção e defesa civi l .  

O INCAPER, através da Coordenação de Meteorologia
(CMET),  vem atuando de forma objetiva no sentido de
gerar informações fundamentais para a sociedade,
antecipando eventos meteorológicos extremos,  tais
como: chuvas fortes,  granizo,  descargas elétricas,
ventos fortes,  secas e outros fenômenos atmosféricos
que possam deflagrar desastres naturais e suas
consequências no âmbito socioeconômico do Estado.

“A execução dos trabalhos da CMET em articulação
com as agências que fazem parte do CIDEC é de
grande importância,  visto que os avisos
meteorológicos e alertas de desastres que passarão a
ser emitidos pelo Sistema Alerta serão gerados a partir
de um protocolo integrado que está sendo
desenvolvido entre os seus membros integrantes” ,
destacou Hugo Ely dos Anjos Ramos,  Coordenador de
Meteorologia do INCAPER. 
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Integração entre as agências
AGERH, INCAPER e CEPDEC

A Agência Estadual de
Recursos Hídricos (AGERH)
executa a Política Estadual de
Recursos Hídricos,  e entre suas
principais áreas de atuação no
PEPDEC estão o
monitoramento hidrológico e
de segurança de barragens no
Estado. 

Em parceria com a Agência
Nacional de Águas e
Saneamento Básico (ANA),  a
AGERH também é responsável
pela Sala de Situação do
Espírito Santo,  que visa o
monitoramento e a análise de
eventos hidrológicos extremos
(secas e/ou inundações) ,  em
conjunto com os organismos de
Defesa Civil .

O processo de integração nas
ações e nos estudos/pesquisas
relativos aos monitoramentos
hidrológico e meteorológico
também está estabelecido no
Convênio de Cooperação
Técnica “Alerta!ES” que envolve
AGERH, CESAN, Defesa Civil
Estadual e INCAPER.

Um exemplo da ação
integração é a medição de
vazão no rio Santa Maria da
Vitória realizada pela AGERH e
REPDEC.



Defesa Civil modifica os
procedimentos para auxílio
de assistência Humanitária
INSTRUÇÃO NORMATIVA REGULAMENTA O AUXÍLIO
REFERENTE À ASSISTÊNCIA HUMANITÁRIA AOS
MUNICÍPIOS DO ES AFETADOS POR DESASTRES DE
QUALQUER NATUREZA.

Em dezembro de 2020, a Defesa Civil  Estadual

publicou uma Instrução Normativa regulamentando

as mudanças dos procedimentos para solicitação de

assistência humanitária.  

O município que necessitar de auxíl io à assistência

humanitária para atender pessoas afetadas por

desastres de qualquer natureza deverá encaminhar

um ofício diretamente à Coordenadoria Estadual de

Proteção e Defesa Civil  contendo a estimativa de

população afetada e o detalhamento dos

desabrigados e desalojados.  Anteriormente,  era

necessário encaminhar a solicitação para a CEPDEC

acompanhada de relatório social  de situação de

emergência ou de estado de calamidade pública,

assinado por Assistente Social .  

A Instrução Normativa nº 001/2020 da CEPDEC

encontra-se no site da Defesa Civil  Estadual na aba

legislação.  Acesse www.defesacivil .es.gov.br para

maiores informações sobre os procedimentos para

solicitação de assistência humanitária.  
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DEFESA CIVIL
NAS REDES

Terça-Feira (11) ,  
Defesa Civil  Estadual
entrega entrega 2000
cestas básicas que foram
distribuídas para as
famílias afetadas pelas
chuvas no sul do ES.  

Segunda-Feira (17) ,  
Defesa Civil  Estadual
realiza vistoria de risco
estrutural em uma ponte
localizada em Alegre,  em
atendimento a um pedido
de apoio do município.  

Sexta-Feira (25) ,  
CEPDEC recebe a visita de
integrantes da Defesa Civil
Estadual do Rio Grande do
Sul no Centro de
Inteligência,  para um
intercâmbio de
informações e
apresentação do CIDEC e
do Posto de Comando
Móvel ,  adquiridos pela
CEPDEC do ES para
atender com mais
qualidade e precisão à
sociedade capixaba

@defesacivil .es
www.defesacivil .es.gov.br



Integração e trabalho de
prevenção diminuem perdas
materiais em Colatina
TRABALHO DE INTEGRAÇÃO ENTRE A REGIONAL
DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL DE COLATINA E
OUTROS ORGÃOS DIMINUE OS DANOS CAUSADOS
PELA CHEIA DO RIO DOCE EM COLATINA.  

O grande volume de chuvas ocorrido na segunda
semana de janeiro na bacia do Rio Doce em Minas
Gerais e Espírito Santo ocasionou a elevação do
nível do rio em Colatina em dois metros e cinco
acima do nível de inundação. Com isso,  várias
residências que estão dentro da mancha e
inundação foram atingidas,  deixando um total de
132 pessoas desalojadas.  

Devido ao trabalho integrado e preventivo de
alertas realizado entre a REPDEC, Corpo de
Bombeiros Mil itar ,  COMPDEC e Secretarias
Municipais de Colatina,  as famílias atingidas não
tiveram perdas de bens materiais .  

Houve um trabalho de cooperação mútua em que
as pessoas foram acolhidas por parentes e vizinhos
residentes nas partes mais altas do município.  Após
a baixa do Rio foi  fornecido pela Defesa Civil
Estadual ,  Kits de l impeza e cestas básicas às
famílias atingidas.  
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Além das residências
atingidas pela cheia do
Rio Doce,  cerca de
quinze famílias,  que
sobrevivem da produção
de hortaliças às margens
do rio no bairro Maria
das Graças,  em Colatina,
perderam toda a sua
produção e
permanecerão cerca de
quatro meses sem
obterem renda.

Estas famílias foram
visitadas pela Regional e
a Defesa Civil  do
município e estão sendo
assistidas pelas
Secretarias de Ação
Social  e de agricultura
de Colatina.  



No ultimo dia 04 de fevereiro,  a Defesa Civil
Municipal de Itapemirim esteve no novo Centro de
Inteligência da Defesa Civil  Estadual para
apresentar o Plano de Contingência atualizado,
com vigência até 2023.  Na oportunidade foi
apresentado o Centro de Inteligência pelo
Coordenador Adjunto da CEPDEC, Tenente-Coronel
Vassoler e o Chefe do Departamento de Integração,
Major Mauricio.  

No dia 1º  de fevereiro,  após elaboração,  tramitação
processual e anuência do Executivo Municipal ,  foi
apresentado o novo Plano de Contingência aos
Secretários Municipais envolvidos no PLANCON. A
apresentação foi  acompanhada pelo Sargento
Chiqueto e Tenente De Lima da Regional de Defesa
Civil  de Guarapari .   

Defesa Civil Municipal de Itapemirim
apresenta o Plano de Contingência
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No dia 25 de Novembro foi
realizado pela Defesa Civil
Municipal ,  Salva Vidas e o
Tenente De Lima da
REPDEC de Guarapari ,  um
patrulhamento no rio
Itapemirim para realizar o
mapeamento dos locais de
risco que,  posteriormente,
foi  adicionado ao Plano de
Contingência.


