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BOLETIM ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 
 
 

Nº 053 de 22 de fevereiro de 2017 / Quarta-feira 
 
 
1. Previsão meteorológica para as próximas 24 horas: 
 

 

Quinta-feira de pancadas rápidas de chuva 
entre a madrugada e manhã por todo o 
litoral norte, na Grande Vitória e nas cidades 
do litoral sul próximas à capital. 

Ao longo do dia, a instabilidade se espalha e 
ocorrem pancadas de chuvas em pontos 
isolados nas demais áreas do norte 
capixaba e no leste serrano. Não se 
descarta a ocorrência de trovoadas nas 
imediações dos "Pontões capixabas". 

Previsão de chuva rápida em pontos 
isolados a partir da tarde no Caparaó, ABC, 
no oeste e sul serranos.  

O sol aparece entre algumas nuvens, mas 
não deve chover nas demais áreas do 
Espírito Santo. 

O vento sopra com até moderada 
intensidade pelo litoral sul.  

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. 
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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/

