
 
 
 
 
 

BOLETIM ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 
 

Nº 081 de 22 de março de 2019 / Sexta-feira 
 
1. Previsão meteorológica para as próximas 24 horas: 
 

 

 

 

Neste sábado, Dia Meteorológico 
Mundial, a nebulosidade varia por 
todo o Espírito Santo. Previsão de 
chuva ocasional em todas as 
regiões, sendo que a chuva será 
menos frequente no oeste serrano e 
por toda a região sul. 

 
Fonte: INCAPER 

 

 

 

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

São Mateus 

- Parte do muro de uma casa caiu, no bairro Fátima, o morador não acionou 
os bombeiros (ninguém machucado); 

- Desde ontem há uma ressaca do mar em Barra Nova. A equipe de 
Bombeiros cortou algumas árvores na margem da Foz do rio por questão de 
segurança para não cair sobre as casas. O Aspirante Fernando está 
retornando à Barra Nova pela manhã para constatar a situação hoje. 

Anchieta 

- A avenida Beira Mar tem sido parcialmente interditada nos últimos dias por 
conta do avanço do mar. Além do mar mais forte a COMPDEC disse que é 
comum ter registros de maré mais alta no mês de março. 



 
 
 
 
 

Vila Velha 

- Em Ponta da Fruta a maré alta atingiu casas e edificações construídas na 
beira da praia. 

Conceição da Barra 

- Um restaurante teve parte destruída pelo mar. 

Serra 

- Em Capuba as ondas estão invadindo a rodovia estadual ES-010, a 
COMPDEC está providenciando a interdição parcial da via. 

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 nº 754 do CENAD reportando risco de movimentos de massa- 

Moderado para o município de Apiacá. 

Alerta nº 755 do CENAD reportando risco de Movimentos de Massa - 

Moderado para o município de Castelo. 

Alerta nº 784 do CENAD reportando risco de movimentos de massa- 

Moderado para o município de Domingos Martins. 

Aviso 2535 Gerado pelo CPTEC, reportando risco de Acumulado de Chuva 

para o estado do Espírito Santo, dia 22/03/2019. 

Aviso 2536 Gerado pelo CPTEC, reportando chuva Intensa e Acumulados 

de Chuva para o litoral do ES, dia 23/03/2019. 

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/

