ELABORAÇÃO: Sala de situação da CEDEC/MS
PRÓXIMO INFORME: 02.05.2021

Previsão detalhada elaborada pela CEDEC conforme análise da previsão numérica de tempo
do Instituto Nacional de Meteorologia com informações adicionais do Centro de Previsão de
Tempo e Estudos Climáticos.

BRASIL HOJE

Uma frente fria avança pela costa de SP nesta segunda-feira e muda o tempo também no RJ ao
longo do período. Há condições de chuva de até moderada intensidade principalmente na faixa
leste de SP. Ar seco ganha força sobre a maior parte do Sul e deixa o tempo firme. Variação de
nuvens e queda de temperatura em MS e no sul de MT. No Norte, alerta de temporais no AC, AM,
oeste do PA e RR. No Nordeste, tempo firme na faixa leste e sul da BA, além das áreas do interior
de PE até o interior do RN. Demais áreas, pancadas isoladas.

Nesta segunda-feira (26/04), o avanço da frente fria no Sul com suporte do cavado em
níveis médios da atmosfera favorecerá a elevação da nebulosidade a pancadas de
chuva em parte da Regiao. Embora os volumes de chuva previtos, de uma forma geral,
sejam baixos, pontualmente a chuva poderá ser mais intensa e vir acompanhada de
raios. O dia também será de tempo instável em pontos do MS e MT por conta da
presença de um cavado em altos níveis combinado com o aquecimento diurno que
propiciarão condições para chuvas fortes em curto período de tempo e acumulados
elevados. Na maior parte da Região Norte, a divergência em altos níveis e a
termodinâmica favorecerão pancadas de chuva ao longo do dia. Destaca-se também
a faixa entre o AP e o PA na qual a atuação da Zona de Convergência Intertropical
(ZCIT) favorecerá chuvas intensas e persistentes que ao final do período resultarão em
acumulados elevados. Na maior parte do Sudeste e Nordeste do Brasil o domingo será
de tempo mais estável e com pouca nebulosidade o que favorecerá, também, baixos

índices de umidade relativa do ar entre o norte de SP, parte de MG e sul de GO. Na
segunda e terça-feira (26 e 27/04), o deslocamento de cavado na média e alta
troposfera e o avanço da frente fria de forma litorânea, contribuirão para as pancadas
de chuva forte e chance de acumulados expressivos em parte do Sudeste, mas
principalmente na faixa litorânea. Na quarta-feira (28/04) a convergência de umidade
em baixos níveis e esses cavados contribuirão para a chuva entre o ES e GO, com
tempo com poucas nuvens no interior de SP, no triângulo mineiro e interior da Região
Sul, sendo entre a segunda e quarta-feira (26 a 28/04) os litorais de SC e do PR seguirão
com chuva de fraca intensidade. Destaca-se, ainda, que com o avanço da frente fria
para o Sudeste do Brasil, o estabelecimento da massa de ar mais frio sobre a Região
Sul proporcionará forte queda das temperaturas a partir da segunda-feira (26/04) com
potencial para geadas em pontos do RS e de SC a partir da terça-feira (27/04).

PREVISÃO REGIONAL

26/04/2021 (Segunda-feira) - Ar frio e seco predomina em MS, sul e sudoeste de MT, leste de
GO nesta segunda. Chove de forma isolada, mas com aberturas de sol no oeste e norte de GO e no
DF. No centro-norte de MT muitas nuvens se formam e chove a qualquer hora.

27/04/2021 (Terça-feira) - O ar seco predomina no estado de MS nesta terça, portanto faz sol e
não chove. O norte do estado e o sul de MT seguem com variação de nuvens, mas sem chuva. Nas
demais áreas, tempo instável, com vários períodos de chuva e diminuição de temperatura.

28/04/2021 (Quarta-feira ) - Sol forte e tempo firme em todo estado de MS, sul de GO e de MT.
Nas demais áreas, inclusive no DF, o sol predomina, mas pode chover de forma isolada,
principalmente entre a tarde e a noite.

CAMPO GRANDE – 26/04 à 02/05

26/04/2021 - Sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Noite com muitas
nuvens.

27/04/2021 - Sol com algumas nuvens. Não chove.

28/04/2021 - Sol o dia todo sem nuvens no céu. Noite de tempo aberto ainda sem nuvens.

29/04/2021 - Sol com algumas nuvens. Não chove.

30/04/2021 chuva: 0% temp: min(17) max(17) resumo: Sol com algumas nuvens. Não chove.

01/05/2021 - Sol o dia todo sem nuvens no céu. Noite de tempo aberto ainda sem nuvens.

02/05/2021 Sol o dia todo sem nuvens no céu. Noite de tempo aberto ainda sem nuvens.

