
 
 
 
 
 

BOLETIM ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 
 
 

Nº 129 de 09 de Maio de 2018 / Quarta-feira 
 
1. Previsão meteorológica para as próximas 24 horas: 

 

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

Iconha: Durante a chuva, houve transbordamento do rio e vários pontos de 

alagamento pela cidade. Equipes da prefeitura, COMPDEC e CEPDEC 
estão fazendo vistoria das áreas afetadas.  

Vargem Alta: Alagamentos em alguns distritos do município. Duas pontes 
foram afetadas pelas cheia do rio. 4 pessoas estão desalojadas.  

Alfredo Chaves: Diversos pontos de alagamento na cidade. A COMPDEC 
está avaliando os locais afetados.  

Fundão: Inundação provocada pelo aumento do nível do rio. A COMPDEC 
está monitorando as áreas afetadas e avaliando os danos. 5 famílias estão 
desalojadas.  

Cachoeiro de Itapemirim: A defesa civil do município relatou estar em 

campo no atendimento de diversas ocorrências de alagamento, queda de 
árvores e deslizamentos de terra e avaliando áreas afetadas. Até o momento 
sem informações de vítimas.  

 

 

Quinta-feira de chuva passageira pela 

manhã no litoral norte do estado. À noite, 

chuvas rápidas são esperadas entre o litoral 

sul e a Grande Vitória. Variação de nuvens 

nas demais áreas do Espírito Santo, sem 

chuva. 

 
Fonte: INCAPER. 

  



 
 
 
 
 

Cariacica: A defesa civil do município atendeu diversas ocorrências de 

queda de muro, queda de barreira, queda de árvore e deslizamento de terra. 
Informações de 1 vítima apenas em uma ocorrência de queda de muro no 
bairro VISTAMAR. A vítima foi socorrida pelo corpo de bombeiros.  

Vitória: Registrado um colapso de residência no bairro São Benedito. Uma 

equipe do corpo de bombeiros, além da COMPDEC do município, foram 
acionadas para o local mas não houve vítimas.  

Viana: A defesa civil do munícipio está em campo no atendimento de 
diversas ocorrências.  

Serra: A defesa civil do município foi acionada pela manhã para verificar 
uma ocorrência de desabamento de residência no bairro Nova Carapina. Em 
Campinho da Serra I, registrou-se uma queda de muro.  

Santa Leopoldina: Após reunião do PLACON tomadas algumas decisões 

com base no quadro atual e previsões futuras...  

Evacuação do Jardim de Infância, CRAS, Biblioteca Pública e Almoxarifado 
da Prefeitura.  

O PLACON está acionado no nível de Alerta. Foram registradas algumas 
ocorrências como: Queda de 3 árvores em na ES-080 e queda de barreira 
em uma área de risco sem danos material e humano.  O rio está com 5,30mts 
e está abaixando, porém há previsões de chuvas continuadas ao longo do 
dia.  

Marechal Floriano: Foram registrados alagamento de ruas devido ao 
transbordamento do córrego Batatal e Costa Pereira, queda de barreiras nas 
estradas rurais e quedas de árvores.  

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: 

Alerta nº 1253, do CEMADEN, reportando Risco de Movimento de Massa 

– Moderado no município de Cachoeiro de Itapemirim. 

Alerta nº 1254, do CEMADEN, reportando Risco de Movimento de Massa 

– Moderado no município de Fundão.  

Alerta nº 1255, do CEMADEN, reportando Risco de Movimento de Massa 

– Moderado no município de Santa Leopoldina. 



 
 
 
 
 

Alerta nº 1256, do CEMADEN, reportando Risco de Movimento de Massa 

– Moderado no município de Guarapari.  

Alerta nº 1257, do CEMADEN, reportando Risco de Movimento de Massa 

– Moderado no município de Viana.   

Aviso Meteorológico gerado pelo CPTEC reportando Risco(s) de Chuvas 

Intensas e Acumulado de Chuva, de nível Atenção, para Aracruz, Cariacica, 

Conceição da Barra, Itaúnas, Linhares, São Mateus, Serra, Sooretama, Vila 

Velha, Vitória. 

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/

