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BOLETIM ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 
 
 

Nº 093 de 02 de junho de 2016 / Quinta-feira 

 
 
1. Previsão meteorológica para as próximas 24 horas:  
 

 

Áreas de instabilidade continuam atuando 
sobre o Espírito Santo e mantém a sexta-
feira com chance de pancadas de chuva 
na região sul e sul serrano em diferentes 
momentos do dia, podendo se estender as 
demais áreas da região serrana, Grande 
Vitória e trechos do noroeste capixaba a 
partir da tarde. As demais áreas tem 
variação de nuvens sem previsão de 
chuva. 
 
Fonte: INCAPER. 

 
 
2. Ocorrências de destaque de Defesa Civil registradas nas últimas 24 horas: 
 
A Defesa Civil Estadual registrou nesta quarta-feira (02) prejuízos em municípios 
capixabas devido a chuvas, vendavais e quedas de granizo. As cidades de Aracruz, 
Cachoeiro de Itapemirim e São José do Calçado foram as mais atingidas, com diversos 
pontos de alagamento, telhas danificadas e árvores derrubadas. Nenhum município, 
até o momento, decretou situação de emergência. Também houve registros de chuvas 
e vendavais em Santa Leopoldina e em outros municípios da região sul do Espírito 
Santo, como Bom Jesus do Norte, Muniz Freire e Muqui. 
 
Segundo os pluviômetros do Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres 
Naturais (CEMADEN), houve registros de acumulados de chuva de 70 mm em 
Cachoeiro do Itapemirim, 42 mm em Bom Jesus do Norte, 34 mm em São José do 
Calçado e 28 mm em Mimoso do Sul. Ainda segundo o CEMADEN, os ventos em 
Aracruz chegaram a picos de 100 km/h. 
 
Em Aracruz, duas pessoas foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros Militar com 
ferimentos leves. Há 25 casas destelhadas, 35 desabrigados e 50 desalojados. Em 
Cachoeiro de Itapemirim, até o presente momento, foram visitadas 85 residências 
danificadas, constatando que 24 pessoas estão desalojadas e 04 desabrigadas. Em 
São José do Calçado a estimativa é de 800 casas danificadas pelos fortes ventos e 
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queda de granizo. Nas três cidades foram observados vários casos de postes, árvores 
e placas caídas. Edificações públicas, como hospitais, escolas e igrejas foram 
danificadas. Em Santa Leopoldina, há 20 casas, 2 postos de saúde e 1 escola 
destelhadas. 12 pessoas ficaram desalojadas. Na zona rural, o prejuízo é de 10.900 
pés de bananas destruídos. 
 
3. Dados de eventos adversos e desastres registrados nas últimas 24 horas no 
S2ID: 
 
O Município de Aracruz registrou no S2ID o evento "Tempestade Local/Convectiva - 
Vendaval" ocorrido no dia 01/06/2016. Não foi declarado estado de anormalidade no 
município. 
 
O município de Conceição da Barra decretou situação de emergência por motivo de 
estiagem por meio do decreto n.º 4.807, de 09 de maio de 2016, com validade de 180 
dias. Decreto publicado no Diário Oficial 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). 
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