
 
 
 
 
 

BOLETIM ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 
 

Nº 002 de 02 de Janeiro de 2019 / Quarta-feira 
 

1. Previsão meteorológica para as próximas 24 horas: 
 

 

A quinta-feira tem atuação de uma 

massa de ar seco e quente, que deixa 

o tempo firme sobre a maior parte do 

estado. Há possibilidade de pancadas 

isoladas de chuva apenas no extremo 

sudoeste capixaba. Vento moderado a 

forte na Grande Vitória e no litoral da 

Região Sul e moderado no litoral da 

Região Nordeste.  

 

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 ocasionando 

inundações, deixando 20 pessoas desabrigadas e 60 

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. 

 

2. O Ten Scopel esteve no município e participou de uma 

reunião entre a COMPDEC, REPDEC, prefeito e outros 

representantes do município para estudo da decretação 

de Situação Anormal. Segundo o REPDEC os danos mais 



 
 
 
 
 

severos foram na região rural do município com pontes, 

estradas e bueiros danificados. 

 

 

Fonte: COMPDEC e REPDEC Data: 02/01/2019 

 

 

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 

0010 

1. O nível do rio Doce encontra-se em 3,5 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/

