
 
 
 
 
 

BOLETIM ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 
 
 

Nº 003 de 03 de Janeiro de 2018 / Quarta-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 registros de ocorrências de 
destaque no Estado nas últimas 24 horas.  

3. Dados de eventos adversos e desastres registrados nas últimas 24 
horas no S2ID: 

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: 

Alerta nº 2096 do dia 01/01/2018 17:56, referente ao município de Serra, 

enviado pelo CENAD, que reporta Risco de Movimento de Massa - 

Moderado. 

Atualização 01 - AVISO METEOROLÓGICO 1528 emitido pelo CPTEC, 

Aviso de: Acumulado de Chuva, Tempestade de Raios, Chuvas Intensas, 

 

Na quinta-feira, ocorre variação de nuvens 
e há possibilidade de chuva na madrugada 
e manhã na metade sul do estado, com 
pancadas de chuva, a partir da tarde, 
acompanhadas de possíveis rajadas de 
vento e trovoadas. Esta previsão também 
vale para a Região Noroeste e trecho sul da 
Região Nordeste. Chuva esparsa nas 
demais áreas do estado, também a partir 
da tarde. Vento moderado no litoral, 
podendo ocorrer algumas rajadas. O mar 
fica agitado em algumas praias, exceto no 
litoral metropolitano. 

 

Fonte: INCAPER. 

  



 
 
 
 
 

Vendaval. Nível de Severidade: Aviso de atenção Início: 03/01/2018 00:00 

Fim: 03/01/2018 23:59.  

AVISO METEOROLÓGICO emitido pelo INMET e enviado pelo CENAD - 

Aviso de: Acumulado de Chuva, Tempestade de Raios, Chuvas Intensas, 

Vendaval. Nível de Severidade: Perigo Início: 03/01/2018 18:00 Fim: 

04/01/2018 12:00. Chuva entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, ventos 

intensos (60-100 Km/h). Risco de corte de energia elétrica, queda de 

galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas, para todo 

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/

