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BOLETIM ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 

 
 

Nº 316 de 12 de Novembro de 2017 / Domingo 
 
1. Previsão meteorológica para as próximas 24 horas: 

 

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

Foram registrados alguns pontos de alagamentos em Santa Maria de Jetibá, 
Coordenador em campo realizando monitoramento das áreas de risco. 

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 de Defesa Civil ativos para o Estado: 

Aviso de Atenção nº 1407, emitido pelo CENAD/INPE, reportando risco de 

tempestade de raios, chuvas intensas, vendaval e acumulado de chuva para todo o 

estado. Aviso válido para domingo 12/11/17 das 00h às 23h59min. 

 

Segunda-feira de sol entre nuvens e chuva 

em alguns momentos nas Regiões Norte, 

Nordeste e Noroeste (exceto no extremo sul 

da região). A chuva pode ocorrer em forma 

de pancada a partir da tarde nas Regiões 

Norte e Noroeste. As demais áreas ficam sem 

previsão de chuva.  

 
Fonte: INCAPER. 
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Aviso de: Acumulado de Chuva. Grau de severidade: Perigo Potencial; Evento: 

Acumulado de Chuva; Início: 11/11/2017 17h32min; Fim: 12/11/2017 23h59min; 

Instituição: Instituto Nacional de Meteorologia 

Riscos Potenciais:INMET publica aviso iniciando em: 11/11/2017 17:32. Chuva 

entre 20 a 30 mm/h ou até 50 mm/dia. Baixo risco de alagamentos e pequenos 

deslizamentos, em cidades com tais áreas de risco. Aviso para todo o Estado do 

espírito Santo. 

ALERTA N.º 1616 do dia 12/11/2017 16:52:17 Atualização 00, enviado pelo CEMADEN 

a este CENAD, reportando Risco de Movimento de Massa - Moderado no Município de 

ES - Santa Maria de Jetibá, neste Estado. 

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/

