
 
 
 
 
 

BOLETIM ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 
 
 

Nº 077 de 17 de Março de 2018 / Sábado 
 
1. Previsão meteorológica para as próximas 24 horas: 

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

Em Guarapari, duas pontes interditadas, uma em Pau Dolio e outra em Rio 
Grande. 

Em Cariacica, vários pontos de alagamentos em ruas e avenidas. Queda de 
um muro. Registro de deslizamento no Bairro Expedito, Rua Presidente 
Wenceslau Braz nº107. Duas famílias desabrigadas devido a colisão de um 
veiculo com as residências. Esta sendo providenciado o aluguel de casas para 
as famílias. 

Em Anchieta, a ponte entre Olivania e Duas Barras foi levada pela correnteza 
isolando a comunidade de Olivania; 02 famílias desalojadas. Em Anchieta 50 
pessoas isoladas devido à um deslizamento e destruição parcial de uma Ponte. 
Uma via de acesso alternativo foi feito pela equipe do CBMES em conjunto 
com a COMPDEC. 

Em Alfredo Chaves, duas pontes danificadas, uma em Caco do Pote e a outra 
em Sagrada Família. 

 

O sistema de baixa pressão perde força, 

ainda assim, a segunda-feira tem sol entre 

nuvens e pancadas de chuva isolada, a 

partir da tarde, na Região Sul, Região 

Serrana e no extremo sul da Grande Vitória 

e do Noroeste. Nas demais áreas do 

estado, o sol predomina e não chove. 

 
Fonte: INCAPER. 

  



 
 
 
 
 

 

 

Em Iconha, acesso da Ponte de Duas Bocas danificado, porém com a ponte 
em uso, Pedra Lisa Ponte danificada sem acesso, Inhauma duas pontes 
interditadas, uma casa danificada e uma família desalojada, em Nova 
Esperança uma ponte danificada localidade sem acesso, Centro 3 casas 
precisando de laudo de avaliação de risco. Segundo a Coordenadora de Iconha 
temos cerca 30 pessoas desalojadas no município. 

Em Rio Novo do Sul, o coordenador municipal relatou que recebeu doação de 
água dos municípios proximos e também da CESAN. Esta sendo feito no 
momento a distribuição de água para a população. O Coordenador Estadual de 
Proteção e Defesa Civil se deslocou até o município. 

 

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

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

4. Alertas de Defesa Civil ativos para o Estado: 

 

835 
Risco de Movimento de Massa - Moderado no 
Município Alfredo Chaves. 
 

CEMADEN 

 836  
Risco de Movimento de Massa - Moderado no 
Município de Guarapari 
 

CEMADEN 

1696 Encaminha-se o Aviso gerado pelo CPTEC 
reportando Risco(s) de Tempestade de Raios, 
Granizo, Vendaval, Acumulado de Chuva e 
Chuva intensa, de nível Atenção. Para todo 
estado. 

CPTEC 

 Aviso gerado pelo INMET reportando Risco(s) 
de Chuva intensa, de nível Perigo potencial. 
Para todo estado ES. Para os dias 17/03/18 a 
18/03/18. 

 

INMET 

 

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/

