
ESCLARECIMENTOS
SOBRE 

ALERTAS METEOROLÓGICOS



O presente documento se destina ao esclarecimento sobre 

os avisos e alertas meteorológicos que são emitidos: 

•Avisos meteorológicos do INPE/INMET

•Alertas meteorológicos da DEFESA CIVIL



Avisos meteorológicos do INPE/INMET

São avisos, e indicam a predisposição para um evento meteorológico (chuvas

fortes, tempestades, vendavais) se desenvolver em determinada região.

São informes gerais de condições que PODEM SE FORMAR em um 

determinado espaço de tempo, normalmente 24 a 72 horas após a emissão.



Alertas meteorológicos da DEFESA CIVIL

São alertas, e indicam a aproximação de condições climáticas como

tempestades ou vendavais que podem gerar danos a uma comunidade

vulnerável.

São alertas, enviados quando as condições JÁ ESTÃO SE FORMANDO e

apresentam a possibilidade de chegar a determinado local e causar estragos.



NÍVEL DO ALERTA

Ambos os informes possuem níveis de intensidade.

Porém, possuem significados diferentes. Entenda:



INPE/INMET

AVISOS INPE/INMET (o aviso que está sendo replicado pelo google):

AMARELO

Aviso de observação  Evento meteorológico pode acontecer nas próximas 120 horas (5 

dias)

LARANJA

Aviso de Atenção  Evento meteorológico pode acontecer nas próximas 72 horas (3 

dias)

VERMELHO

Aviso especial  evento meteorológico pode acontecer nas próximas 24 horas (1 dia)



INPE/INMET

AVISOS INPE/INMET (o aviso que está sendo replicado pelo google):

PRETO

Aviso extraordinário de risco iminente: evento meteorológico pode 

acontecer a qualquer momento.

CINZA

Cessar aviso meteorológico.



DEFESA CIVIL

ALERTAS DEFESA CIVIL :

AMARELO

Risco moderado. Situação meteorológica com potencial de se tornar perigosa.

LARANJA

Risco Alto. Situação meteorológica perigosa.

VERMELHO

Risco muito alto. Situação meteorológica de grande perigo, intensidade 

excepcional.



Avisos meteorológicos do INPE/INMET

Verifique para quanto tempo é o aviso e monitore as condições do 

tempo pelos sites de meteorologia e acompanhe a emissão de 

outros alertas, como o da Defesa Civil.



Alertas meteorológicos da DEFESA CIVIL:

Tome ações imediatas para se proteger, conforme o nível do alerta.

Esteja preparado para se deslocar para um local seguro caso o

local onde esteja seja vulnerável ao tipo de evento previsto.



DEFESA CIVIL SOMOS TODOS NÓS


