
 
 
 
 
 

BOLETIM ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 
 

Nº 296 de 23 de outubro de 2019 / Quarta-feira 

1. Previsão meteorológica para as próximas 24 horas: 

 

 

 

Quinta-feira com muitas nuvens sobre o 

Espírito Santo. Chove em alguns 

momentos em parte do setor norte 

capixaba, podendo ocorrer algumas 

pancadas de chuva. Pode chover um 

pouco da tarde para a noite em trechos 

da Região Serrana.  

Fonte: INCAPER 

 

 

 

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

Nova Venécia  

1 - Desabamento de uma residência por enxurrada (corrida) de massa, de 
talude de corte, uma família desalojada 2 adultos e 1 criança. 

2 - Alagamento na Rua Drago, casa 255, bairro Rubia, água retirada com 
apoio de caminhão pipa.  

3 - Uma casa alagada por escoamento inadequado, rua Duarte, 693, bairro 
Rubia. 

4 - Duas residências alagadas, rua T, Bairro Aeroporto (as famílias 
recusaram o apoio de assistência social), irá reavaliar hoje durante o dia. 

5 - Queda de muro, W - Leste, Bairro São Francisco, sem vítimas, rua 
parcialmente interditada. 



 
 
 
 
 

6 - Rua Central, Bairro Yolanda, rua parcialmente interditada rompimento de 
manilha de drenagem pluvial. 

7 - Alagamento parcial de residência, nº 340, bairro Altoé, uma família 
desalojada 2 adultos e 1 criança. 

8 - Alagamento na rua Brasília, casa 11, bairro Altoé, sem desalojados.  

 

Conceição da Barra 

Foi registrado vários pontos de alagamentos, mas não teve acionamento da 
Defesa civil Municipal. 

 

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 3077 - gerado pelo CPTEC reportando risco moderado de Acumulados 

de chuva, Chuvas Intensas, Vendaval Tempestade de Raios para o Espírito 

Santo, no dia 23/10/19. 

Aviso 3079 - gerado pelo CPTEC reportando risco moderado de Tempestade 

de Raios, Chuvas Intensas e Vendaval para o Espírito Santo, no dia 

24/10/19. 

Aviso gerado pelo INMET - Aviso de: Acumulado de Chuva. Nível de 

Severidade: Perigo Potencial Início: 23/10/2019 10:25 Fim: 23/10/2019 23:59 

para o Espírito Santo. 

 

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/

