
 
 
 
 
 

BOLETIM ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 
 
 

Nº 300 de 27 de outubro de 2018 / Sábado 
 
1. Previsão meteorológica para as próximas 24 horas: 
 

 

Domingo com variação de nuvens e 
chuva em alguns momentos. Áreas da 
metade norte do estado podem ter 
pancadas de chuva. O vento sopra de 
moderada a forte intensidade. 

 

Fonte: INCAPER. 

 

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

Até o fechamento desta edição, não há registros de ocorrências no Estado 
nas últimas 24 horas.  

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 últimas 24 horas. 

4. Alertas e/ou Avisos de Defesa Civil ativo para o Estado: 

ALERTA N.º 1503 do dia 26/10/2018 reportando Risco de Movimento de 
Massa - Moderado no Município de Serra. 

ALETA N° 1504 do dia 26/10/2018 reportando Risco de Movimento de Massa - 

Moderado no Município de Viana. 

 ALETA N° 1505 do dia 26/10/2018 reportando Risco de Movimento de Massa 

- Moderado no Município de Cariacica. 

ALETA N° 1506 do dia 26/10/2018 reportando Risco de Movimento de Massa - 

Moderado no Município de Vitoria. 



 
 
 
 
 

ALETA N° 1508 do dia 26/10/2018 reportando Risco de Movimento de Massa - 

Moderado no Município de Aracruz. 

Estado de Atenção: 26 e 27/10/2018 (sexta-feira e sábado) – 
continuidade das condições meteorológicas favoráveis para acumulados 
expressivos de chuva ao longo do dia. Em alguns pontos do estado, a 
chuva pode vir acompanhada de raios e rajadas de vento. Para mais 
detalhes, acompanhe a Previsão de Tempo. Fonte: INCAPER. 

Aviso meteorológico 2138 reportando Risco(s) de Vendaval, de nível 
Atenção para o dia 28/10. Regiões afetadas: litoral sul capixaba até a região 
de Vitória. Fonte: CPTEC. 

Aviso meteorológico 2139 reportando Risco(s) de Tempestade de Raios, 
Granizo, Vendaval e Chuva intensa, de nível Atenção para o dia 28/10. 
Regiões afetadas: Alto Rio Novo, Ibatiba, Irupi e Mantenópolis. Fonte: 

CPTEC. 

Aviso de: Acumulado de Chuva. Nível de Severidade: Perigo Potencial 
Início: 26/10/2018 16h00min Fim: 27/10/2018 12h00min. Chuva entre 20 a 
30 mm/h ou até 50 mm/dia. Baixo risco de alagamentos e pequenos 
deslizamentos. Para o Espírito Santo. Fonte: 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). 

 

 

https://meteorologia.incaper.es.gov.br/previsao-do-tempo-24h
http://www.defesacivil.es.gov.br/

