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BOLETIM ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 

 
 

Nº 233 de 21 de Agosto de 2017 / Segunda-feira  
 
1. Previsão meteorológica para as próximas 24 horas: 

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

Serra: telhas, que se desprenderam de um prédio em construção durante um ventania, 

atingiram e danificaram uma residência, no último domingo (20). Queda de árvore no 

bairro Tubarão. 

Cariacica: registro de queda de árvore no bairro Cariacica Sede. 

Vitória: queda de semáforo, avenida Dante Michelini, Jardim Camburi. 

Vila Velha: queda da tela de proteção de um edifício sobre a rede elétrica. 

Cachoeiro de Itapemirim: foram registradas quedas de árvores. No bairro Gilberto 

Machada caiu uma árvore em cima de um veículo e e danificou parcialmente outro, um 

ferido. Também foi registrada queda de árvore em São Simão e Castelo. 

Marataízes: destelhamento de casas. Sem registro de desalojados/desabrigados até o 

momento. 

 

Terça-feira com muitas nuvens sobre o 

Espírito Santo e diminuição da temperatura. 

Chuva fraca ao longo do dia em quase todo 

o estado, exceto nas cidades que fazem 

divisa com Minas Gerais. Os ventos sopram 

com intensidade moderada a forte no litoral 

norte e com até moderada intensidade no 

litoral das Regiões Sul e Grande Vitória.  

 
Fonte: INCAPER. 
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Anchieta: queda de fios da rede elétrica em frente a prefeitura. Sem registro de 

feridos. 

Guarapari: queda de árvore em Meaípe. 

 

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

Até o fechamento desta edição, não há informações de desastres ou eventos adversos 

ocorridos no Estado nas últimas 24 horas.  

4. Alertas de Defesa Civil ativos para o Estado: 

Aviso de Ventos Costeiros. Grau de severidade: Perigo. Inicio 20h00min de 20/08/2017 

e fim 23h59min de 21/08/2017. Áreas: Serrana capixaba, Metropolitana de Vitória, 

Litoral sul capixaba, Central sul/ Caparaó capixaba, Rio doce capixaba, Centro-oeste 

capixaba e Nordeste capixaba. 

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/

