
 
 
 
 
 

BOLETIM ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 
 

Nº 001 de 01 de janeiro de 2019 / Terça-feira 
 

1. Previsão meteorológica para as próximas 24 horas: 
 

Sem Imagem 

Quarta-feira com predomínio de sol 

entre algumas nuvens. As temperaturas 

voltam a subir em todas as regiões, e 

não há previsão de chuva. 

 

FONTE: INCAPER 

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

 

Município Ocorrências 

Águia Branca  

1. As fortes chuvas se intensificaram na região durante a 

madrugada de domingo pra segunda, em 4h choveu mais 

de 200 mm ocasionando inundações, deixando 5 famílias 

desabrigadas e 15 desalojadas. Os dois rios que passam 

dentro do município, o Rio Águas Claras e o Rio São José. 

Tivemos pontos de alagamento nas estradas que liga o 

município de Águia Branca a Barra de São Francisco. 

Tivemos pontos em que árvores caíram nas estradas e 

uma lagoa transbordou, sentido a Colatina. 

 

Fonte: COMPDEC Data: 01/01/2019 

Pancas 

1. Inundação no Distrito de Vila Verde atingindo várias 

residências e um Posto de Saúde. 45 pessoas 

desalojadas. 

2. Queda de barranco em estrada no Distrito de Vila Verde. 

 

Fonte: COMPDEC Data: 31/12/2018 



 
 
 
 
 

 

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 últimas 24 horas. 

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

 

Alerta Descrição Fonte 

2025 
1. ALERTA reportando Risco de Movimento de 

Massa - Moderado no Município de Pancas. 
CEMADEN 

2049 
2. ALERTA reportando Risco de Movimento de 

Massa - Moderado no Município de Afonso 
Cláudio. 

CEMADEN 

0010 

3. O nível do rio Doce encontra-se em 3,43 m, 
segundo a estação fluviométrica de Linhares 
(ANA/CPRM). O nível de transbordamento é 
3,45m. 

CEMADEN 

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/

