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RESUMO 

Com o objetivo de melhorar a qualidade da informação da meteorologia para a sociedade e 

ajustar aos padrões internacionais de avisos, a Apac modificou seus critérios e níveis de avisos. Este 

documento visa um alinhamento com a Defesa Civil para compreensão das tomadas de decisões. 

     

 

 

 

 

 

 

PALAVRAS-CHAVE: Avisos, critérios e impactos. 
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CRITÉRIOS DE REFERÊNCIA PARA EMISSÃO DE AVISOS METEOROLÓGICOS 

SALA DE SITUAÇÃO 

 

Estado de Observação - Informe de Chuvas – Previsão de chuvas isoladas ou observações com risco e 

potencial moderado.  

Estado de Atenção – Previsão de condição significativa dos fenômenos meteorológicos com risco 

moderado a alto e com potencial severo. 

Estado de Alerta – Previsão de condição extrema dos fenômenos meteorológicos com risco muito alto 

e intensidade excepcional. 

 

A tabela abaixo mostra os impactos na horizontal e a probabilidade na vertical. Observem que o 

vermelho será apenas para eventos muito prováveis e de impacto severo. Enquanto o laranja pode ter 

três impactos de moderado, significante e severo, mas com probabilidade menor, como uma transição. 

E o amarelo são eventos mais comuns ou de probabilidade de ocorrência baixa e impacto mais isolado. 

 

Tabela 1 - Matriz de critérios para Aviso Meteorológico 
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REGRAS BÁSICAS PARA O NÍVEL DO AVISO: 
 

1 – Estado de Alerta 

1.1 – Alta probabilidade para ocorrência de chuvas fortes e impactos significativos e severos. 

1.2 – O Aviso Meteorológico será enviado quando: 

1.3.1 - Todos modelos (monitorados) convergem para previsão de eventos severos (>100mm) 

em determinada mesorregião de Pernambuco, por um ou mais de um dia. 

1.3.2 - Previsão de sistemas meteorológicos que historicamente causem desastres naturais 

(ZCIT, VCAN, DOL, Extremidade Frontal, ZCAS, SC) e que estejam com intensidade prevista 

alta. 

1.4 - Modelo de Estado de Alerta está disposto no Anexo I. 

 

2 – Estado de Atenção 

2.1 – Probabilidade alta para ocorrência de chuvas isoladas com intensidade forte ou mais distribuída 

variando de moderada a forte. 

2.1.1 – O Estado de Atenção será enviado quando maioria dos modelos estão convergindo para 

ocorrência de chuva significativa (acima de 50mm). E o sistema pode causar impactos 

significativos, necessitando acompanhamento da evolução, pelo satélite, radar, dados de chuva 

e informações de campo. 

2.1.2 – Quando se tem possibilidade de eventos severos (>100mm.dia-1), porém os modelos 

estão divergindo, diminuindo a probabilidade de ocorrer, será enviado este Estado de Atenção. 

2.2 – Modelo de Estado de Atenção está disposto no Anexo II. 

 

3 – Estado de Observação / Informe de Chuvas 

3.1 – Probabilidade média para ocorrências de chuvas isoladas com intensidades moderadas, podendo 

ser localmente mais forte com impactos muito isolados (chuvas mais comuns do inverno). 

3.2 – Este Estado de observação poderá ser enviado quando não forem previstas chuvas significativas 

pelos modelos, mas os dados do monitoramento mostrarem que está ocorrendo acumulados de chuva 

acima de 30 mm nas últimas de 3 horas, em vários postos da Região Metropolitana do Recife e/ou Zona 

da Mata.  
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3.3 – Para o Agreste e Sertão, devido a menor quantidade de postos de observação, quando o satélite 

ou radar mostrarem que as chuvas estão abrangendo uma microrregião inteira, poderá ser enviado 

este Estado de Observação, mas caso não se considere necessário então ligar para a CODECIPE e 

informar a situação para acompanhamento.  

3.4 - Modelo de Informe de Acumulado de Chuva está disposto no Anexo III. 

 

4 – Resumo dos tipos de avisos 
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ANEXO 1 
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ANEXO 2  
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ANEXO 3 
 

Estado de Observação/Informe de Chuva 

 
 
 


