BOLETIM ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL

Nº 031 de 31 de Janeiro de 2018 / Quarta-feira
1. Previsão meteorológica para as próximas 24 horas:

Quinta-feira com muitas nuvens e chuva
ocasional em quase todo o estado. Maiores
acumulados de chuva são esperados nos
municípios situados ao norte do Rio Doce,
que têm pancadas de chuva mais
frequentes. Apenas o extremo sul do
estado não tem previsão de chuva.

Fonte: INCAPER

2. Ocorrências de destaque de Defesa Civil registradas nas últimas 24
horas:
Até o fechamento desta edição, não há registros de ocorrências de
destaque no Estado nas últimas 24 horas.
3. Dados de eventos adversos e desastres registrados nas últimas 24
horas no S2ID:
Até o fechamento desta edição, não há registros de eventos adversos ou
desastres no Estado nas últimas 24 horas.
4. Alertas de Defesa Civil ativos para o Estado:
INCAPER: AVISO METEOROLÓGICO 001/2018
Atualizado em 31/01/2018 - 11:18h

Validade do aviso: 31/01/2018
Estado de atenção – Durante esta quarta-feira (31/01) há risco de
chuva expressiva (grande acumulado) no estado. Áreas sujeitas do
estado: Regiões Norte, Nordeste, Noroeste, Grande Vitória, Serrana e Sul

(grande parte), mas principalmente Sul e Serrana, uma vez que alguns
municípios dessas regiões já registraram acumulados expressivos de
precipitação nas últimas 24 horas.
Aviso 1603 gerado pelo CPTEC reportando Risco Alto de Acumulado de
Chuva, de nível Atenção. Para todo o estado do ES no dia 31/01/18.
Aviso 1605 gerado pelo CPTEC reportando Risco(s) de Tempestade de
Raios, Vendaval, Acumulado de Chuva e Chuva intensa, de nível
Atenção. Para todo o estado do ES no dia 31/01/18.
Aviso 1606 gerado pelo CPTEC reportando Risco(s) de Tempestade de
Raios, Vendaval, Acumulado de Chuva e Chuva intensa, de nível
Atenção. Para todo o estado do ES no dia 01/02/18.
INMET: Instituto Nacional de Meteorologia
Aviso de: Chuvas Intensas. Nível de Severidade: Perigo
Início: 30/01/2018 10:30. Fim: 31/01/2018 14:00. Para todo o estado do ES.
ALERTA
N.º 359 do dia 31/01/2018, enviado
pelo
CEMADEN,
reportando Risco de Movimento de Massa - Moderado no Município
de Alegre.
ALERTA
N.º 364 do dia 31/01/2018, enviado
pelo
CEMADEN,
reportando Risco de Movimento de Massa - Moderado no Município de
Ibatiba.
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).

