
 
 
 
 
 

BOLETIM ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 
 
 

Nº 068 de 09 de Março de 2018 / Sexta-feira 
 
1. Previsão meteorológica para as próximas 24 horas: 

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

 

Município Ocorrências 

Vitória 

Vários pontos de alagamentos em ruas e avenidas da 
Grande Vitória. 
 
Desabamento parcial de um imóvel. End.: Rua Augusto 
Ayres Ribeiro, n° 38 Próximo a LBV. 
 
Obs.: 01 família desalojada. 
 
Fonte: COMPDEC do município. Data: 09/03/2018 

 

Viana 

Desabamento do telhado de uma casa no bairro Jucu. Sem 
registro de feridos. 
 
Fonte: CIODES metropolitano. Data: 09/03/2018 

Iconha 

Queda de um muro de arrimo sobre uma residência, sem 
registro de feridos. 
 
Fonte: 2ª Cia do 6BBM. Data: 08/03/2018 

 

No sábado, o sol aparece entre muitas 
nuvens em todo o estado. Chuva ocasional, 
mas com expectativa de pancadas de 
chuva acompanhadas de trovoadas, a partir 
da tarde, em todas as regiões. O vento 
sopra com intensidade moderada no litoral 
sul, com rajadas entre o litoral norte e litoral 
da Grande Vitória. 
 
 
 
Fonte: INCAPER. 



 
 
 
 
 

Nova Venécia 

Pontos de alagamento no bairro Rubia. 
Registramos a queda de um muro, queda de um muro + 
parte da varanda de residência; um rolamento de rocha; na 
Comunidade de Guararema, zona rural. Sem vítimas, 
apenas danos materiais. 
 
Fonte: COMPDEC do município. Data: 09/03/2018 

Serra 

Uma forte chuva atingiu o município no fim da tarde e início 
da noite de quinta-feira deixando muitas ruas alagadas e 
causando transtorno no trânsito. 
 
José de Anchieta II. Queda de muro sem vitima mura de 
divisa em blocos de concreto construído para conter aterro. 
 
Fonte: COMPDEC do município. Data: 09/03/2018 

Cariacica 

Um muro caiu no bairro Retiro Saudoso, uma casa ficou 
alagada em Flexal II. Houve também o registro de vários 
pontos de alagamento. 
 
Em Cariacica sede queda de um murro a onde atingiu a 
residência ferindo a moradora (mais a mesmo já foi socorrida 
pelo samu esse encontra bem). 
 
Em Cariacica no bairro jardim botânico na Rua Anchieta n°50 
houve um deslizamento de terra. 
 
Obs.: 02 famílias desabrigadas. 
 
Fonte: COMPDEC do município. Data: 09/03/2018 

Rio Novo do Sul 

Queda de uma ponte na zona rural na divisa das 
comunidades de São Caetano X Mundo Novo. 
 
Deslizamento de 06 barreiras na mesma estrada. 
 
Inundação na zona rural nas comunidades de São Francisco, 
Itataíba, São Domingos, Quarteirão de Sant´ana e 
Cachoeirinha, porem no momento a situação encontra-se 
controlada, não desabrigados ou desalojados. 
 
Fonte: COMPDEC do município. Data: 09/03/2018 

 

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

Até o fechamento desta edição, não há registros de eventos adversos ou 
desastres no Estado nas ultimas 24 horas. 



 
 
 
 
 

4. Alertas de Defesa Civil ativos para o Estado: 

 

716 

Encaminha-se o ALERTA N.º 716 enviado pelo 
CEMADEN a este CENAD, reportando Risco de 
Movimento de Massa - Moderado no Município de 
Jerônimo Monteiro. 

CEMADEN 

715 

Encaminha-se o ALERTA N.º 715 enviado pelo 
CEMADEN a este CENAD, reportando Risco de 
Movimento de Massa - Moderado no Município de 
Fundão. 

CEMADEN 

714 

Encaminha-se o ALERTA N.º 714 enviado pelo 
CEMADEN a este CENAD, reportando Risco de 
Inundação - Moderado no Município de Jerônimo 
Monteiro. 

CEMADEN 

713 
Encaminha-se o ALERTA N.º 713 enviado pelo 
CEMADEN a este CENAD, reportando Risco de 
Inundação - Moderado no Município de Castelo. 

CEMADEN 

711 

Encaminha-se o ALERTA N.º 711 enviado pelo 
CEMADEN a este CENAD, reportando Risco de 
Movimento de Massa - Moderado no Município de 
Marechal Floriano. 

CEMADEN 

710 

Encaminha-se o ALERTA N.º 710 enviado pelo 
CEMADEN a este CENAD, reportando Risco de 
Movimento de Massa - Moderado no Município de 
Cariacica. 

CEMADEN 

709 

Encaminha-se o ALERTA N.º 709 enviado pelo 
CEMADEN a este CENAD, reportando Risco de 
Movimento de Massa - Moderado no Município de 
Vitória. 

CEMADEN 

707 

Encaminha-se o ALERTA N.º 707 enviado pelo 
CEMADEN a este CENAD, reportando Risco de 
Movimento de Massa - Moderado no Município de 
Alegre. 

CEMADEN 

705 
Encaminha-se o ALERTA N.º 705 enviado pelo 
CEMADEN a este CENAD, reportando Risco de 
Inundação - Moderado no Município de Cariacica. 

CEMADEN 

1682 

Encaminha-se Aviso gerado pelo CPTEC reportando 
Risco(s) de Tempestade de Raios, Vendaval, Chuva 
intensa e Acumulada de Chuva, de nível Atenção. 
Para todo estado dia 09/03/2018/10/03/2018. 

CPTEC 

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/

