
 
 
 
 
 

BOLETIM ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 
 

Nº 341 de 07 de dezembro de 2019 / Sábado 

1. Previsão meteorológica para as próximas 24 horas: 

 

Domingo chuvoso com céu 

encoberto e a temperatura diminui 

um pouco mais em todas as 

regiões capixabas. 

Fonte: INCAPER 

 

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

horas: 

Município Ocorrências 

Vitória 

1. Foram registrados vários pontos de alagamentos no 

município durante a chuva que ocorreu na noite no 

dia 06/12.  

2. Apesar do Alerta de Risco de Movimento de Massa para 

o município, não houve acionamento da Defesa Civil 

municipal. 

(Fonte: COMPDEC – atualizado 07/12/2019) 

Vila Velha 

1. Foram registrados vários pontos de alagamentos no 

município. Aproximadamente às 20:30 horas de 

sexta-feira (06/12), vária ruas e avenidas ficaram 

intransitáveis.  

(Fonte: Plantão COMPDEC – atualizado 07/12/2019) 



 
 
 
 
 

Viana 

1. Chuva muito forte no fim da tarde e início da noite de 

sexta-feira, foram registrados vários pontos de 

alagamentos no município durante esse período. 

(Fonte: Plantão COMPDEC – atualizado 07/12/2019) 

2. A PRF informou interdições nos km 298 e 300 da Br 

101 nas pistas laterais, o trânsito fluiu precariamente 

pelo viaduto (em obras). Vias desobstruídas. 

(atualizado 07/12/2019) 

Apiacá 
1.  Pontos de alagamento na Avenida Carolina Silveira - 

centro do município durante chuva que caiu na tarde 

desta sexta-feira. (06/12/2019) 

Cachoeiro de 

Itapemirim 

1. Vários pontos de alagamento durante a chuva que 

ocorreu na noite do dia 06/12, principalmente nos 

bairros Gilberto Machado, Baiminas, Aquidaban e no 

Centro do município. 

2. Queda de muro próximo a residências. Sem vítimas.        

(bairro: Abelardo Machado). 

(Fonte: COMPDEC – atualizado 07/12/2019) 

Mimoso do Sul 

1. Foram registrados pontos de alagamento na chegada 

do município, rua da Pratinha, durante a chuva que 

ocorreu na madrugada do dia 07/12.  

2. Queda de um muro sobre uma residência no bairro 

Funil. 

3. Queda de árvore nas vias que ligam Mimoso do Sul – 

Muqui e Mimoso Do Sul e a BR101 – as vias foram 

desobstruídas. 

(Fonte: COMPDEC – atualizado 07/12/2019) 

São Domingos 

do Norte 

1. O temporal da tarde desta Sexta-feira com oito 

residências foram afetadas e sofreram destelhamento 

parcial, uma família ficou desalojada; 

2. Foram registradas várias quedas de árvores. 

(Fonte: COMPDEC – atualizado 06/12/2019) 

Pancas 
1. Queda de duas árvores interditando parcialmente 

Rodovia Pancas x Colatina. – Via desobstruída. 

(Fonte: COMPDEC – atualizado 07/12/2019) 



 
 
 
 
 

Colatina  

1. Pontos de alagamento no bairro Carlos Germano 

Nauman. 

2. Queda de árvore na estrada sentido Córrego da 

Lavra. 

(Fonte: COMPDEC – atualizado 07/12/2019) 

Domingos 

Martins  

1. Movimento de massa próximo a uma edificação nas 

imediações da rodovia João Ricardo Schorling. (Sem 

vítimas) 

(Fonte: COMPDEC – atualizado 07/12/2019) 

Baixo Guandu 

2. Queda de muro próximo a residências no bairro São 

Vicente - sem vítimas. 

3. Devido à forte chuva durante a madrugada do dia 

07/12, foram registrados pontos de alagamento no 

bairro São Pedro. 

(Fonte: COMPDEC – atualizado 07/12/2019) 

3. Dados de eventos adversos e desastres registrados nas últimas 24 

horas: 

Até o fechamento desta edição, não há registro de eventos adversos e 

desastres nas últimas 24h. 

4. Alertas e/ou Avisos de Defesa Civil vigentes para o estado: 

Aviso INMET – Reportando Risco de Acumulado de Chuva em Nível de 

Severidade PERIGO, para o estado – validade: Início: 06/12/2019 12:00 

Fim: 07/12/2019 23:59. 

Aviso CPTEC 3226 - Reportando Risco(s) de Chuva intensa e Acumulado 

de Chuva, moderados. Para o município de Pedro Canário. Válido para o 

dia 08/12/2019. 

Aviso 004/2019 – Emitido pelo INCAPER para os dias 07 e 08/12/2019 

(sábado e domingo) - Nível de OBSERVAÇÃO em virtude da previsão de 

continuidade de chuva (mas sem vento forte ou descargas atmosféricas). 

Para mais detalhes, acompanhe a Previsão de Tempo. 

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


 
 
 
 
 

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). 

Aviso Meteorológico Especial. Fonte: INCAPER 

http://www.defesacivil.es.gov.br/

