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A Tempestade Subtropical Potira perde força nesta sexta-feira entre a costa do 

Sul e do Sudeste, mas ainda há condições para chuva leve nas áreas mais 

próximas do litoral. O dia amanhece frio no Sul, com condições de geada na 

serra de SC. Muita instabilidade no Nordeste, com alerta de temporais na BA, PI 

e MA. A chuva pode ser forte com raios também no sertão de PE e no CE. No 

Norte, alerta de temporais no leste e nordeste do PA e no AP. Tempo firme em 

GO e no centro-sul de MT. Em MS, pancadas de chuva no oeste e sul. 

REGIÃO CENTRO-OESTE – PRÓXIMOS DIAS 

23/04/2021 - Uma massa de ar seco continua predominando na Região e inibe 
a formação de nuvens ao longo do dia no centro-sul do MT, em GO, no DF e em 
quase todo o estado de MS. Chove de forma rápida e isolada apenas no norte 
de MT e no sul e no oeste de MS. 
 
24/04/2021 - Instabilidades avançam e provocam chuva centro-oeste do MS. Há 
risco de temporais na fronteira do Paraguai. No MT chove entre a tarde e noite 
e o tempo continua firme e com sol entre sudeste de MT e nordeste do MS, em 
GO e no DF. 
 
25/04/2021 - Chuva volta a ocorrer de forma generalizada entre o centro-oeste 
do MS e faixa sudoeste de MT. Nas demais áreas o sol predomina e chove entre 
a tarde e noite de forma mais isolada. No DF, em Goiânia e áreas do centro-sul 
de GO tempo fica firme. 
 

CAMPO GRANDE - SEMANA 

23/04/2021 resumo: Sol com algumas nuvens. Não chove. 
 
24/04/2021 resumo: Sol com algumas nuvens. Não chove. 
 
25/04/2021 resumo: Sol com muitas nuvens durante o dia. Períodos de nublado, 
com chuva a qualquer hora. 
 
26/04/2021 resumo: Sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu 
nublado. Noite com muitas nuvens. 
 
27/04/2021 resumo: Sol com algumas nuvens. Não chove. 
 
28/04/2021 resumo: Sol o dia todo sem nuvens no céu. Noite de tempo aberto 
ainda sem nuvens. 
 
29/04/2021 resumo: Sol o dia todo sem nuvens no céu. Noite de tempo aberto 

ainda sem nuvens. 


