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BOLETIM ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 

 
 

Nº 334 de 30 de Novembro de 2017 / Quinta-feira 
 
1. Previsão meteorológica para as próximas 24 horas: 

 

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 registrados nas últimas 24 horas: 

Até o fechamento desta edição, não há registros de eventos adversos ou desastres 
no Estado nas ultimas 24 horas. 

4. Alertas de Defesa Civil ativos para o Estado: 

AVISO METEOROLÓGICO (complementação) - Incaper – Sistema de Informações 

Meteorológicas 

Validade do aviso: 30/11 a 01/12/2017 (quinta para sexta-feira)  

 

 

Na sexta-feira, a ZCAS (Zona de 

Convergência do Atlântico Sul) deixa o 

tempo bastante chuvoso no estado. Chove 

a qualquer hora na maioria das regiões, 

sendo que a chuva pode ser contínua e 

significativa. A temperatura fica amena. 

 
Fonte: INCAPER. 
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Estado de observação - Risco de chuva expressiva em vários trechos do estado 

entre a noite do dia 30/11 (quinta-feira) e a noite do dia 01/12/2017 (sexta-feira). 

Aviso gerado pelo CPTEC reportando Risco(s) para todo o estado de Tempestade 

de Raios, Granizo, Vendaval, Acumulado de Chuva e Chuva intensa, de nível 

Atenção. Dia 30/11 até 23h59min 

Áreas sujeitas ao Estado de Observação - Todas as áreas do 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/

