ELABORAÇÃO: Sala de situação da CEDEC/MS
PRÓXIMO INFORME: 17/05/2021

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

PREVISÃO CLIMÁTICA SAZONAL – BRASIL
Uma frente fria começa a se afastar para alto-mar entre a costa do ES e do sul da BA nesta
sexta-feira. Chove fraco nessas áreas. Ar frio polar predomina sobre o Sul, com geada ao
amanhecer nas serras do RS e de SC. Chove fraco no oeste do PR e sul e oeste de MS.
Chuva moderada a forte entre o litoral de PE e o RN. Alerta de temporais entre o interior
do RN, passando pelo CE, norte do MA, norte e noroeste do PA, AP e RR. UR abaixo de
30% no oeste de MG, em GO, no DF, leste de MT, no centro-sul do TO, oeste da BA e
sul do PI.
PREVISÃO CLIMÁTICA REGIONAL – CENTRO OESTE

14/05/2021 Uma massa de ar seco predomina e mantém o tempo firme e ensolarado na
maior parte da Região Centro-Oeste. Há condições para chuva apenas no extremo sul de
MS.

15/05/2021 Uma forte massa de ar seco predomina em todas as áreas do Centro-oeste e
não há expectativa de chuva na Região. A umidade do ar deve ficar em torno de 30%
durante a tarde em GO, no DF, no centro-leste de MT e nordeste de MS.

16/05/2021 Uma massa de ar seco inibe a formação de nuvens de chuva no Centro-oeste
e o tempo segue fime em todas as localidades da Região.


Por problemas técnicos, não foram gerados os DASHBOARDS das datas
dessa previsão

PREVISÃO CLIMÁTICA CIDADE – CAMPO GRANDE

14/05/2021 temp: min(19) max(19) Sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de
céu nublado. Noite com muitas nuvens.

15/05/2021 temp: min(18) max(18) Sol com algumas nuvens. Não chove.

16/05/2021 temp: min(18) max(18) Sol com algumas nuvens. Não chove.

17/05/2021 temp: min(19) max(19) Sol com algumas nuvens. Não chove.

18/05/2021 temp: min(17) max(17) Sol com algumas nuvens. Não chove.

19/05/2021 temp: min(17) max(17) Sol o dia todo sem nuvens no céu. Noite de tempo
aberto ainda sem nuvens.

20/05/2021 temp: min(19) max(19) Sol o dia todo sem nuvens no céu. Noite de tempo
aberto ainda sem nuvens.


Por problemas técnicos, não foram gerados os DASHBOARDS das datas
dessa previsão
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