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Nota informativa
Recentemente, foi noticiado, e com grande antecipação, a ocorrência de um

evento meteorológico extremo e com comportamento atípico para a região sul do Brasil.
A previsão do tempo sempre possui algum grau de incerteza, que cresce,
inevitavelmente, com a distância no tempo ao fato previsto. Isso exige uma análise
cuidadosa por parte dos Meteorologistas envolvidos na tarefa de prever o tempo. O
mesmo cuidado é tido com a emissão de avisos e alertas que, quando feitos de maneira
inadequada, podem causar preocupação e pânico desnecessários.

Por esse motivo, a Faculdade de Meteorologia vem a público para trazer à
comunidade algumas informações a respeito das condições meteorológicas previstas
para os próximos dias na Região Sul do Brasil. Os profissionais da área estão
acompanhando as atualizações dos modelos de previsão do tempo e tão logo seja
possível, certamente, informações precisas serão divulgadas oficialmente. Ressaltamos
que em situações de potencial risco os alertas emitidos por órgãos oficiais como o
Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) e o Centro Nacional de Monitoramento e
Alerta de Desastres Naturais (CEMADEN) devem prevalecer, devendo o órgão abaixo
realizar ampla divulgação e seguir as orientações propostas.

Os modelos meteorológicos atuais apontam para a possível ocorrência de ventos
fortes e deslocamento atípico de um sistema atmosférico próximo a costa do Rio Grande
do Sul e Santa Catarina, entre os dias 17 e 18 de maio, datas suficientemente distantes
da atualidade para se verificar mudanças expressivas nos prognósticos futuros. Em um
episódio normal de formação de ciclone, essa distância para o dia previsto seria
suficiente para definir os potenciais riscos devido à tempestade. Entretanto, a formação
atípica que vem sendo indicada pelos modelos exige cautela na análise do quão intensa
essa tempestade pode se tornar e seus potenciais riscos.

Assim, recomendamos o acompanhamento das previsões e alertas emitidos pelos
órgãos oficiais e pelo Centro de Pesquisas e Previsões Meteorológicas Darci Pegoraro
Casarin (CPMET) da Faculdade de Meteorologia, que conta com meteorologistas,
profissionais devidamente habilitados e comprometidos com a segurança e bem estar da
população.Os meteorologistas do CPMET estão disponíveis para responder quaisquer
dúvidas ou questionamentos por meio dos contatos: (53) 3284-3262 (previsão do
tempo), (53) 99983-6166 (previsão home office) ou pelo e-mail cppmet@ufpel.edu.br.

Todos os meteorologistas da Faculdade de Meteorologia da UFPel encontram-se
vigilantes, mas cautelosos, tendo como objetivo principal a divulgação antecipada,
precisa e correta das informações necessárias para garantir a segurança e tranquilidade
de toda a nossa comunidade.


