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Um dos  pontos  fundamentais  para  o  desenvolvimento  equilibrado  no  Estado  do  Rio  Grande  do  Sul  é  a
preocupação com o planejamento ambiental.  Nesse contexto, o objetivo deste trabalho foi de realizar a
classificação climatológica da Região Funcional  3,  com vistas a auxiliar  no planejamento das atividades
no estado para os próximos 15 anos (2016 - 2030) orientando o aporte recursos. A área de abrangência
da  Região  Funcional  3  envolve  os  Coredes  da  Serra,  Hortênsias  e  de  Cima  da  Serra.  A  caracterização
climatológica  foi  realizada  a  partir  de  dados  obtidos  no  BDMEP  de  quatro  Estações  Meteorológicas
instaladas  na  região  e  com base  em Rossato  (2011).  Na  região  de  estudo  ocorrem chuvas  abundantes
que  oscilam  entre  1700  a  2000  mm  anuais  bem  distribuídas  em  130  e  150  dias  do  ano.  Possui,
mensalmente,  uma  média  de  12  a  15  dias  com  chuvas.  A  umidade  relativa  média  apresenta-se  alta,
principalmente  durante  as  estações  de  outono  e  inverno,  com valores  que  variam entre  75  e  80%.  Na
região  dos  Campos  de  Cima da  Serra  ocorre  maior  número  de  dias  de  precipitação  e  umidade relativa
mais elevadas. Devido à altitude, a região apresenta as médias de temperatura mais baixas do estado,
variando entre 14 a 17ºC. Além da nebulosidade, há o fator latitude e período de estações, sendo que nos
dias  mais  curtos  há  um  menor  número  de  horas  de  insolação.  Em  relação  à  evaporação  é  muito
semelhante  ao  da  temperatura,  com  os  maiores  valores  mensais  ocorrendo  nos  meses  de  verão  e  os
menores  valores  nos  meses  de  inverno.  Em  termos  de  velocidade  média  dos  ventos,  observa-se  uma
média inferior a 2,5 m/s na maioria das estações. Como resultado da classificação climatológica realizada
a região estudada é caracterizado como de clima subtropical IV, com características de muita umidade,
apresentando  invernos  frios  e  verões  amenos.  Os  dados  apresentados  tem  imensa  importância  para
prevenção  dos  desastres  naturais  ambientais,  evitando  os  danos  e  prejuízos.  Podendo  auxiliar  na
economia local e no crescimento nacional. Tendo em vista que o maior volume de precipitação é no mês
de setembro e abril o mês mais seco.
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