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BOLETIM DE MONITORAMENTO Nº062 

1. CONDIÇÃO DOS RIOS (CM) 

MUNICÍPIO 10/04/19 11/04/19 12/04/19 CHUVAS (MM) 

AQUIDAUANA 363 339 327 0 

COXIM 406 417 423 0 

LADÁRIO* 268 268  0 

MIRANDA 587 586 584 0 
PORTO MURTINHO 572 570 565 0 
BONITO (ESTRADA MT-738) 233 218 211 1 

Fonte: IMASUL; COMDEC CORUMBÁ*. 

2. MAPA DE AVISOS 

2.1.  ÁREA DE OCORRÊNCIA DO AVISO METEOROLÓGICO INPE 

                  
Cidades Afetadas 

Aparecida do Taboado Cassilândia Paranaíba 

Figura 01: Aviso Meteorológico nº 2598  
Fonte: CENAD; INPE; 

Aviso de Atenção 

Há risco moderado para ocorrência de fenômeno meteorológico adverso dentro das próximas 72 horas. 

Acompanhe com mais frequência às atualizações da previsão do tempo, pois você poderá necessitar mudar 

seus planos e se proteger dos eventuais impactos decorrentes de tempo severo. Siga as eventuais 

recomendações da Defesa Civil e das demais autoridades competentes.  

2.2. ÁREA DE OCORRÊNCIA DO ALERTA METEOROLÓGICO INMET 
 

                     SEM PREVISÃO PARA O PERIODO. 
 
Fonte: INMET; 
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3. ANÁLISE DA FIGURA 02 PELO CEMTEC DO MODELO METEOROLÓGICO GFS/NOAA 

PARA OS DIAS QUE SEGUEM: 
 

 
Figura 02: Previsão do tempo para o período de 12 e 13 de abril de 2019. 

Fonte: Modelo Meteorológico 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

 Sexta (12/04): Tempo seguirá sem grandes mudanças em Mato Grosso do Sul. Durante a sexta-feira (12.04) a 

condição será de céu parcialmente nublado a nublado com pancadas de chuvas isoladas na faixa norte do Estado. As 
demais áreas seguem com céu parcialmente nublado o claro com baixa umidade do ar à tarde. A umidade relativa do 
ar no Estado poderá variar entre 25 % a 90 % e as temperaturas possuem estimativas de variação entre de 16 °C a 35 
°C.  

 Sábado (13/04): O sábado (13.04) será de céu parcialmente nublado a nublado com pancadas de chuvas isoladas 

na faixa norte de Mato Grosso do Sul. As demais áreas a condição de tempo será de céu parcialmente nublado a claro 
com baixa umidade do ar à tarde. A umidade relativa do ar no Estado poderá variar entre 30 % a 90 % e as 
temperaturas possuem estimativas de variação entre de 17 °C a 35 °C. 

Fonte: CLIMATEMPO – INMET - CPTEC/INPE 
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Figura: 03 
 

4. PREVISÃO DE RISCO GEO-HIDROLÓGICO 
 

SEM PREVISÃO PARA O PERIODO. 
 
Fonte: CEMADEN 
 

5. PREVISÃO DE TEMPO PARA O CENTRO-OESTE 
 

Centro-Oeste tem mais chuva nos próximos dias 
 
Áreas de instabilidade se intensificaram por quase todo o Centro-Oeste e fortes pancadas de chuva voltaram a 

ocorrer em diversas áreas da Região. Brasília e Cuiabá registraram os maiores volumes de chuva em 24 horas deste 

ano entre os dias 10 e 11 de abril. As pancadas de chuva continuam nos próximos dias e voltam a ocorrer também às 

áreas mais sul e leste de Mato Grosso do Sul que têm tido dias com tempo seco. 

 

Chuva supera a média em Cuiabá 

O Instituto Nacional de Meteorologia registrou 74,9 mm de chuva sobre Cuiabá, pela medição convencional, entre 9 

horas do dia 10 e 9 horas do dia 11 de abril. Mas a maior parte da chuva caiu entre o fim da madrugada e o começo 

da manhã do dia 11. Este foi o maior volume de chuva em 24 horas registrado neste local de medição este ano e 

correspondeu a 64% da média de chuva para todo o mês de abril. 
O total de chuva acumulado em abril em 11 dias foi de 178,3 mm, valor que supera em 51% a média de chuva normal 

para o abril que é de aproximadamente 118,1 mm. 

  

Brasília registra maior chuva em 24h do ano 
Por causa da chuva forte que caiu na noite do dia 10, Brasília acumulou o maior volume de chuva em 24 horas 

de 2019 até agora. Segundo o INMET, choveu 57,5 mm entre 9 horas do dia 10 e 9 horas do dia 11 de abril. O 

total de chuva acumulado em 11 de dias de abril foi de 85,4 mm, que correspondem a 64% da média de chuva 

para abril, que é de 133 mm.  

 

 

 

https://www.climatempo.com.br/previsao-do-tempo/cidade/218/cuiaba-mt
https://www.climatempo.com.br/previsao-do-tempo/cidade/61/brasilia-df
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Mais chuva nos próximos dias 

Por enquanto, o ar úmido e quente predomina 

sobre o Centro-Oeste do Brasil e as pancadas de 

chuva continuam frequentes sobre a Região. 
Nesta sexta-feira, 12 de abril, a chance de chuva 

sobre o Mato Grosso do Sul é baixa. O sol e o tempo 

seco predominam neste estado. Já para o Mato 

Grosso, Goiás e o Distrito Federal, a previsão é de 

períodos com sol e pancadas de chuva com raios 

principalmente à tarde e à noite. Há risco de chuva 

moderada a forte em algumas horas, inclusive na 

região da capital Brasília, Goiânia e Cuiabá. O ar 

continua quente por todo o Centro-Oeste e a 

sensação de abafamento ainda predomina sobre a 

Região. 

  

MS fica instável no fim de 

semana 

Áreas de instabilidade voltam a se expandir sobre 

o Mato Grosso do Sul durante o próximo fim de 

semana. A nebulosidade aumenta sobre o estado e as 

pancadas de chuva com raios retornam a partir da 

tarde do sábado, 13 de abril. Tem previsão de 

pancadas de chuva também na tarde e noite do 

domingo. Mato Grosso, Goiás e o Distrito Federal continuam tendo períodos com sol e mais pancadas de chuva 

durante o fim de semana, que devem ocorrer principalmente à tarde e à noite. 

 
 https://www.climatempo.com.br/noticia/2019/04/11/centro-oeste-tem-mais-chuva-nos-
proximos-dias-3846 
 

 
Figura: 04 
Fonte: CLIMATEMPO 
 

https://www.climatempo.com.br/mapas 
 
6. OCORRÊNCIAS NO PERÍODO DE 01/01/2019 a 12/04/2019 

https://www.climatempo.com.br/noticia/2019/04/11/centro-oeste-tem-mais-chuva-nos-proximos-dias-3846
https://www.climatempo.com.br/noticia/2019/04/11/centro-oeste-tem-mais-chuva-nos-proximos-dias-3846
https://www.climatempo.com.br/mapas
https://www.climatempo.com.br/participe
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Figura 05: Ocorrências acumuladas em 2019. 

Nº ACUMULADO DE FORMULÁRIOS DE INFORMAÇÃO DE DESASTRES (FIDE) EM 2019: 81 
Fonte: S2ID. 

 
7. SITES CONSULTADOS PARA ESTE DOCUMENTO: 

 http://www.imasul.ms.gov.br/sala-de-situacao/ 
 http://tempo.cptec.inpe.br/avisos/ 
 http://www.inpe.br/queimadas/portal/risco-de-fogo-meteorologia 
 http://www.inmet.gov.br/portal/alert-as/ 
 https://s2id.mi.gov.br/paginas/registros/index.xhtml 
 http://www.cemtec.ms.gov.br/ 
 https://www.climatempo.com.br/ 
 http://www.cemaden.gov.br  

 
Sala de Monitoramento da CEDEC – MS, valido para o período de 12 e 13 de abril de 2019. 
 
 
 

“DEFESA CIVIL: UMA TAREFA DE TODOS PARA TODOS.” 

http://www.imasul.ms.gov.br/sala-de-situacao/
http://tempo.cptec.inpe.br/avisos/
http://www.inpe.br/queimadas/portal/risco-de-fogo-meteorologia
http://www.inmet.gov.br/portal/alert-as/
https://s2id.mi.gov.br/paginas/registros/index.xhtml
http://www.cemtec.ms.gov.br/
https://www.climatempo.com.br/
http://www.cemaden.gov.br/

