
 
 
 
 
 

BOLETIM ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 
 

Nº 128 de 08 de maio de 2019 / Quarta-Feira 
 
1. Previsão meteorológica para as próximas 24 horas: 
 

 

 

 

Quinta-feira de sol entre nuvens e 
chuva, em alguns momentos, no 
extremo norte do Espírito Santo. As 
demais áreas têm períodos de céu 
nublado, com previsão de chuva fraca 
ocasional em alguns momentos. 

 

Fonte: INCAPER 

 

 

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

Castelo: Segundo pluviômetros de moradores, choveu 150mm na região De 
Barra Alegre provocando deslizamento de blocos e detritos que interditou trecho 
da principal via de acesso, destruiu um chalé, área de lazer, lavoura de café e 
parcialmente uma residência. Prefeitura já está com máquinas no local e a 
COMPDEC orientou aos moradores a não permanecer em suas residências, 
pois continua chovendo e a situação é de alto risco para novos deslizamentos. 
Não teve registro de desalojados/desabrigados, o chalé e a casa atingida não 
têm moradores fixo. 

Cachoeiro de Itapemirim: Em Burarama, Distrito de Cachoeiro de 
Itapemirim o Rio transbordou inundando algumas áreas de pastagem, sem 
maiores informações. 

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: 



 
 
 
 
 

AVISO NR 354/2019 EMITIDO PELA MARINHA DO BRASIL 

AVISO DE RESSACA EMITIDO ÀS 1500 HMG - TER - 07/MAI/2019 RESSACA 
ENTRE CABO DE SÃO TOMÉ (RJ) E LINHARES (ES) A PARTIR DE 091200 
HMG. ONDAS DE S/SE 2.5 METROS. VÁLIDO ATÉ 100600 HMG. ESTE AVISO 
SUBSTITUI O AVISO NR 352/2019. 

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/

