
 
 
 
 
 

BOLETIM ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 
 

Nº 356 de 22 de dezembro de 2018 / Sábado 
 
1. Previsão meteorológica para as próximas 24 horas: 
 

 

Domingo com predomínio de sol até o 

final da manhã no Espírito Santo. A 

partir da tarde, áreas de instabilidade 

provocam pancadas de chuva isolada 

na região Sul (exceto litoral), sul do 

Noroeste, e região Serrana. O tempo 

segue aberto e não deve chover nas 

demais áreas. O vento sopra com até 

moderada intensidade por toda a faixa 

litorânea. 

Fonte: INCAPER. 

 

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

• Aracruz - Por volta das 2 horas da manhã, a Unidade do Corpo de Bombeiros Militar 
em Aracruz foi acionada para realizar o combate a um incêndio pontual em uma área 
de cerca de 5000 metros quadrados com poucas edificações, no distrito de Guaraná, 
município de Aracruz. O combate efetivo foi iniciado pouco antes das 3 horas em uma 
área de cerca de 1000 metros quadrados com madeira empilhada e montes de 
serragem. Ao lado dessa área, há uma edificação construída em alvenaria com 
telhado metálico, local onde funciona uma estofaria. Próximo à área de madeira 
empilhada há equipamentos que sugerem o funcionamento de uma serraria. 

• Cachoeiro de Itapemirim - 1. Árvore cai devido a fortes ventos e mata mulher de 
55 anos no distrito de São Brás em Cachoeiro de Itapemirim, por volta das 16h do dia 
21/12. 2. Ocorrência registrada devido a chuva de granizo no município, no entanto, 
até o momento, não registrando danos significativos. 

• Vila Velha - Incêndio em estabelecimento comercial (auto elétrica), Bairro Nossa 
Senhora da Penha Vila Velha. O CIODES solicitou vistoria da edificação pela Defesa 
Civil, solicitação foi encaminhada para a COMPDEC do município. 



 
 
 
 
 

• Muniz Freire – Ocorrência registrada devido a chuva de granizo no município, no 
entanto, até o momento, não registrando danos significativos. 

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: 

Até o fechamento desta edição, não há alertas vigentes. 

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). 


