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BOLETIM ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 
 
 

Nº 056 de 25 de fevereiro de 2017 / Sábado 
 
 
1. Previsão meteorológica para as próximas 24 horas: 
 

 

Domingo com predomínio de sol pela manhã 
em todo o Espírito Santo. 

A partir da tarde, áreas de instabilidade 
provocam pancadas de chuva com 
trovoadas na região Sul e nos trechos oeste 
e sul da região Serrana, no extremo sul do 
Noroeste e no sul da região metropolitana. 

No período da noite, a instabilidade avança 
e provoca pancadas de chuva com 
trovoadas nas demais áreas da Grande 
Vitória, no leste serrano e nas cidades 
situadas no vale do Rio Doce. 

O tempo segue aberto nas demais áreas do 
estado, sem expectativa de chuva. 

O vento sopra com até moderada 
intensidade por toda a faixa litorânea, 
podendo ocorrer algumas rajadas fortes 
entre o litoral sul e o metropolitano. 

Fonte: INCAPER. 
 

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

Até o fechamento desta edição, não há informações de municípios ou de órgãos 
componentes do Sistema de Proteção e Defesa Civil referente a desastres ou eventos 
adversos ocorridos no Estado nas últimas 24 horas. 

3. Dados de eventos adversos e desastres publicados nas últimas 24 horas:  

Até o fechamento desta edição, não houve novo registro de evento adverso ou desastres nas 
ultimas 24h. 
 
4. Alertas de Defesa Civil ativos para o Estado:  

Até o fechamento desta edição, não houve emissão de nenhum alerta. 



 
 
 

_________________________________________________________________________________________________________ 
Rua Tenente Mário Francisco de Brito, 100, Enseada do Suá, Vitória, ES 

(27) 31374440/999752075 - defesacivil.plantao@bombeiros.es.gov.br -  www.defesacivil.es.gov.br                 2 

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 (http://site.defesacivil.es.gov.br). 

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

