
 
 
 
 
 

BOLETIM ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 
 

Nº 340 de 06 de dezembro de 2019 / Sexta-feira 

1. Previsão meteorológica para as próximas 24 horas: 

 

Sábado chuvoso com céu encoberto 

e diminuição das temperaturas em 

todas as regiões capixabas.  

  

Fonte: INCAPER 

 

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

horas: 

Até o fechamento desta edição, não há registro de ocorrências de destaque 

nas últimas 24h. 

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 METEOROLÓGICO 004/2019 – Emitido pelo INCAPER 

Atualizado em 06/12/2019 - 09:22h 

Validade: 06 a 08/12/2019 - sexta-feira ao domingo 



 
 
 
 
 

06/12/2019 (sexta-feira) - Nível de ATENÇÃO devido à previsão de pancadas 

de chuva de moderada a forte intensidade. As chuvas virão acompanhadas de 

descargas elétricas e rajadas de vento, podendo ocasionar grandes 

acumulados. Para mais detalhes, acompanhe a  Previsão de Tempo. 

07 e 08/12/2019 (sábado e domingo) - Nível de OBSERVAÇÃO em virtude 

dos acumulados de chuva previstos para 06/12/2019 e da previsão de 

continuidade das condições meteorológicas favoráveis para ocorrência de 

chuva mais frequente ao longo do dia (mas sem vento forte ou descargas 

atmosféricas). Para mais detalhes, acompanhe a Previsão de Tempo. 

Aviso CPTEC 3222- Reportando Risco(s) de Tempestade de Raios, Granizo, 

Vendaval e Chuva intensa, de nível Atenção. Para todo Estado exceto regiões 

Norte e Nordeste. Válido para o dia 06/12/2019. 

Aviso INMET – Reportando Risco de Acumulado de Chuva em Nível de 

Severidade PERIGO, para o estado – validade: Início: 06/12/2019 12:00 Fim: 

07/12/2019 23:59. 

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). 

https://meteorologia.incaper.es.gov.br/previsao-do-tempo-24h
https://meteorologia.incaper.es.gov.br/previsao-do-tempo-24h
http://www.defesacivil.es.gov.br/

