
 
 
 
 
 

BOLETIM ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 
 
 

Nº 039 de 08 de fevereiro de 2018 / Quinta-feira. 
 

1. Previsão meteorológica para as próximas 24 horas: 

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

Em Linhares oito famílias do bairro Olaria foram afetadas pelas Cheias do Rio 
Doce, tendo suas residências alagadas., sendo sete famílias desabrigadas e 
uma desalojada.  

Em São Mateus Ocorreu o desabamento de um muro de arrimo 
danificando uma residência no bairro Novo Horizonte. Uma família está 
desalojada. 

 

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: 

 

Alerta Descrição Fonte 

 
 

A sexta-feira tem boas aberturas de sol no 
estado. O ar vai ficando cada vez mais 
abafado, especialmente nas baixadas da 
Região Sul. Ainda assim, há possibilidade 
de pancada rápida e isolada de chuva em 
todas as regiões. 
 
Fonte: INCAPE 
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Estado de atenção – Em virtude dos acumulados de 
chuva observados ultimamente e devido às 
condições favoráveis para ocorrência de "temporais" 
isolados, é declarado este Estado de Atenção. 

Quarta e quinta-feira (07 e 08/02) - Alguns pontos 
de todas as Regiões do estado, com pancadas de 
chuva e trovoadas, além de possíveis rajadas de 
vento. 

INCAPER 

440 
Risco de Inundação - Moderado no Município de 

Colatina. CEMADEN 

435 
Risco de Inundação - Alto no Município de 

Linhares. CEMADEN 

429 
Risco de Movimento de Massa - Moderado no 

Município São Domingos do Norte. CEMADEN 

359 
Risco de Movimento de Massa - Moderado no 

Município de Alegre. CEMADEN 

364 
Risco de Movimento de Massa - Moderado no 

Município de Ibatiba. CEMADEN 

370 
Risco de Movimento de Massa - Moderado no 

Município de Alfredo Chaves. CEMADEN 

375 
Risco de Movimento de Massa - Moderado no 

Município de Brejetuba. CEMADEN 

376 
Risco de Movimento de Massa - Moderado no 

Município de Iúna. CEMADEN 

453 
Risco de Inundação - Moderado no Município 

de Jerônimo Monteiro. CEMADEN 

454 
Risco de Movimento de Massa - Moderado no 

Município de Jerônimo Monteiro. CEMADEN 

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/

