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  Nº 108 de 18 de Abril de 2018 / Quarta-feira  

 
1. Previsão meteorológica para as próximas 24 horas: 

 

 

 

 

Quinta-feira com mais aberturas de sol no 
estado. O litoral tem chuva rápida na 

madrugada e manhã, mas o sol predomina. O 
oeste capixaba tem variação de nuvens e 
pode chover de forma rápida e isolada da 

tarde para a noite. As demais áreas têm sol e 
chuva passageira. O mar continua agitado em 

algumas praias. 
 
 

Fonte: INCAPER. 

 

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

horas: 

 
Até o fechamento desta edição, não houve registro de ocorrência no Estado nas 

últimas 24 horas. 

 
 

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

 

A Secretaria Nacional de Defesa Civil reconhece através da portaria nº 105 
de 16/04/2018, o decreto 3266/2018 de 17/03/2018 do município de Iconha, 

que decretou situação de emergência por motivo de Enxurradas - 1.2.2.0.0.  
 

4. Alertas de Defesa Civil ativos para o Estado: 
 

Alerta Descrição Fonte 

1148 
Risco de Movimento de Massa – Moderado no 
município de Guarapari. CEMADEN 



1152 
Risco de Movimento de Massa – Alto no município 

de Vitória. CEMADEN 

1153 
Risco de Movimento de Massa – Alto no município 
de Vila Velha. CEMADEN 

1154 
Risco de Movimento de Massa – Moderado no 
município de Cariacica. CEMADEN 

1158 
Risco de Movimento de Massa – Moderado no 
município de Fundão. CEMADEN 

005 
Estado de Observação – Entre 17 e 18/04/2018, a 

chuva é menos expressiva, mas ainda declara-se 

estado de observação para estes dois dias devido ao 
acumulado significativo de chuva observado nas 
últimas 24h em algumas localidades do sudeste 

do Espírito Santo. 

INCAPER 

 

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/

