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 INFORME DAS COORDENADORIAS MUNICIPAIS - Danos e Tipologia 

 Os  dados  desta  planilha  são  ob�dos  através  das  informações  prestadas  pelos  responsáveis 
 das  Defesas  Civis  Municipais  e  podem  sofrer  alterações  conforme  as  atualizações  são  realizadas  no 
 formulário de registro de ocorrências. 

 Município  de  Palhoça  ainda  não  registrou  os  dados  no  formulário  devido  aos  intensos 
 atendimentos desde a tarde de ontem; 
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 REGISTRO DE DANOS HUMANOS 

 Óbitos 
 Registrados 02 óbitos em decorrência a este evento até o momento: 

 01 homem em  Palhoça  foi eletrocutado ao atravessar área alagada; 
 01 homem em  Brusque  veio a óbito soterrado em um deslizamento; 

 Desaparecido 
 01  bombeiro  desapareceu  nas  margens  do  Rio  Itajaí-Açu  em  Navegantes.  Equipes  da  PMSC, 

 CBMSC e Marinha do Brasil realizam buscas; 

 DECRETAÇÕES 

 Segundo  informe  dos  Regionais  da  Defesa  Civil,  até  o  momento  os  municípios  de  Araquari, 
 Joinville,  São  Bento  do  Sul,  Joinville,  Luiz  Alves,  Corupá  ,  Guaramirim,  Rio  dos  Cedros,  Campo 
 Alegre,  Santo  Amaro  da  Imperatriz  ,  Benedito  Novo,  Palhoça,  Rancho  Queimado,  São  José,  Águas 
 Mornas,  Antônio  Carlos,  Armazém,  São  João  Ba�sta,  Paulo  Lopes,  Florianópolis,  Angelina, 
 Biguaçu,  Anitápolis  emi�ram  decretos  de  Situação  de  Emergência.  Os  Municípios  de  Timbó, 
 S  chroeder  e Brusque  estão providenciando documentos para Decretos de Situação de Emergência. 
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 ITENS DE ASSISTÊNCIA HUMANITÁRIA 

 MUNICÍPIO  ITENS  QUANTIDADES 

 São Bento do Sul 

 Cesta básica de alimentos para 7 dias  29 

 Kit para limpeza domés�ca  31 

 Kit de acomodação para solteiro  30 

 Colchão Casal  35 

 Kit complementar de acomodação para casal  34 

 Colchão Solteiro  30 

 Kit para higiene pessoal  29 

 Joinville 

 Kit para higiene pessoal  183 

 Cesta básica de alimentos para 7 dias  74 

 Kit para limpeza domés�ca  54 

 Kit para higiene pessoal  29 

 Colchão Casal  43 

 Colchão Solteiro  61 

 Kit complementar de acomodação para casal  45 

 Kit de acomodação para solteiro  65 

 Guaramirim 

 Cesta básica de alimentos para 7 dias  58 

 Kit para limpeza domés�ca  51 

 Kit para higiene pessoal  176 

 Colchão Solteiro  42 

 Colchão Casal  21 

 Kit de acomodação para solteiro  49 

 Kit complementar de acomodação para casal  32 
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 INFORME DAS COORDENADORIAS REGIONAIS DE DEFESA CIVIL ESTADUAL 

 Essas  informações  são  repassadas  à  Diretoria  de  Gestão  de  Desastres  pelos  Coordenadores 
 Regionais  da  Defesa  Civil  de  Santa  Catarina  com  base  nos  contatos  realizados  com  os  municípios  de 
 sua circunscrição. 

 COREDEC FLORIANÓPOLIS 

 São  João  Ba�sta:  Município  totalmente  isolado  pelas  águas  do  Rio  Tijucas,  acesso  apenas  com 
 transporte  de  embarcações  ou  aeronaves.  Danos  na  infraestrutura,  residências,  corte  de 
 fornecimento de energia elétrica, abastecimento de água, etc. 
 Todo município afetado. Ações de resposta com guarnições BM acontecendo durante todo o dia. 

 Palhoça:  Município  com  várias  áreas  de  alagamentos  e  deslizamentos  concentradas  em  áreas  de 
 risco.  Ocorrência  de  1  óbito.  O  cidadão  ciclista  transitando  em  via  pública  desviou  de  um  veículo 
 automotor  e  caiu  buraco.  Bairros  mais  afetados:  Pagani,  Passa  vinte,  guarda  do  cubatão,  barra  do 
 aririú,  praia  de  fora,  bela  vista,  jardim  eldorado,  entre  outros.  Ações  de  resposta  com  guarnições 
 BM acontecendo durante todo o dia. 
 Desabrigados: 150 pessoas 
 Desalojados: 200 pessoas 

 São  Pedro  De  Alcântara:  Interior  do  município  ainda  com  vários  bloqueios.  Várias  áreas  de 
 encostas  com  residências  em  áreas  de  risco.  Dificuldade  nesse  momento  é  acessar  comunidades 
 mais vulneráveis. Ações de resposta com guarnições BM acontecendo durante todo o dia. 
 Desabrigados: 30 pessoas 
 Desalojados: 80 pessoas 

 Angelina:  apresenta  várias  barreiras  de  deslizamentos  para  serem  acessadas  pela  prefeitura. 
 Dificuldade  no  momento  é  maquinário  e  recursos  humanos  para  atender  a  demanda.  Abertura  de 
 1 abrigo. Ações de resposta com guarnições BM acontecendo durante todo o dia. 
 Desabrigados: 30 pessoas 
 Desalojados: 80 pessoas 

 Florianópolis:  Sul  da  ilha,  norte,  leste,  centro  com  vários  pontos  de  alagamentos  generalizados. 
 Ilha tem agravante da ação da maré que potencializa deslizamentos em encostas de morros. 
 Desabrigados: 00 pessoas 
 Desalojados: 80 pessoas 
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 Biguaçu:  Dificuldades  de  acesso  aos  bloqueios  no  interior  do  município.  Dificuldade  no  momento 
 é  maquinário  e  recursos  humanos  para  atender  a  demanda.  Abertura  de  1  abrigo.  Ações  de 
 resposta com guarnições BM acontecendo durante todo o dia. 
 Desabrigados: 20 pessoas 
 Desalojados: 80 pessoas 

 Santo  Amaro  da  Imperatriz:  Município  totalmente  isolado  pelas  águas  do  Rio  Cubatão,  acesso 
 apenas  com  transporte  embarcações  ou  aeronaves.  Danos  na  infraestrutura,  residências,  corte  de 
 fornecimento de energia elétrica, abastecimento de água, etc. 
 Todo município afetado. Ações de resposta com guarnições BM acontecendo durante todo o dia. 
 Desabrigados: Em Levantamento 
 Desalojados: Em Levantamento 

 Nova  Trento:  Vários  deslizamentos  na  área  rural  e  na  área  central  com  menor  intensidade. 
 Abertura de um abrigo em colégio, para possíveis condições climá�cas adversas. 
 Desabrigados: 00 
 Desalojados: 00 

 Canelinha:  Município  bastante  afetado  com  alagamento  e  deslizamentos  com  residências  em  áreas 
 de  risco.  Danos  em  infraestrutura,  residências  e  comércio  local.  Interrupção  do  abastecimento  de 
 água e luz. Ações de resposta com guarnições BM acontecendo durante todo o dia. 
 Desabrigados: 30 pessoas 
 Desalojados: 150 pessoas 

 -  COREDEC BLUMENAU 

 Brusque:  219  ocorrências  relacionadas  à  chuva.  A  maioria  dos  registros  deve-se  a  deslizamentos, 
 além  de  queda  de  árvores  e  muros  e  desabamento  de  residências.  O  número  não  inclui 
 alagamentos  em  vias  públicas  e  deve  aumentar  pois  as  equipes  seguem  em  campo.  Um  óbito  foi 
 registrado pela manhã. 
 Há  22  interdições  temporárias  de  residências  e  11  interdições  parciais.  Ao  todo,  há  131  pessoas 
 desalojadas  (25  idosos,  27  crianças  e  79  adultos),  e  o  abrigo  aberto  na  Arena  Brusque,  conta,  no 
 momento, com sete famílias, um total de 28 pessoas. 

 Gaspar:  diversas pontos de deslizamento 

 Botuverá:  2 residências a�ngidas pelas enxurrada, dois pontos de deslizamento 

 DEFESA CIVIL 
 Av. Ivo Silveira, 2320 - Capoeiras | CEP 88.085-001 | Florianópolis – SC 

 www.defesacivil.sc.gov.br 



 Pág.  7 
 -  COREDEC ITAJAÍ 

 Itajaí:  bastante  ocorrências  em  movimento  de  terra  nas  encostas,  quedas  de  árvores  e  Muros, 
 unidade de saúde do Limoeiro isolada, queda de barreira 

 Camboriú:  pontos de alagamento deslizamentos 

 Navegantes:  01 residência interditada preven�vamente devido a risco de escorregamento. 

 Ilhota:  diversos pontos de deslizamento e alagamento 

 Luiz Alves:  deslizamentos de diversos pontos da cidade. 02 famílias desalojadas. 

 Demais municípios: ocorrências diversas ou sem alteração. 

 INFORME DAS AGÊNCIAS DO GRAC 

 -  PRF 
 Morro dos Cavalos em Palhoça segue em trabalhos de liberação; 

 -  BAPM e BOA 

 Aguia 02 - Região da Grande Fpolis 
 Aguia 01 - Buscas do BEM desaparecido na região do 7º BBM 

 Temos também helicóptero par�culares realizando apoios na região de São João Ba�sta 

 Em reunião do GRAC ocorrida às 12h00 ficou estabelecida a elevação do nível operacional para o 
 nível laranja. 

 DIRETORIA DE GESTÃO DE DESASTRES 
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