
 

 
 

 

ELABORAÇÃO: Sala de situação da CEDEC/MS - 

PRÓXIMO INFORME: 26/05/2021 

 
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. 

 

 
 

                               PREVISÃO CLIMÁTICA SAZONAL – BRASIL  
 

 

Frente fria associada a um ciclone extratropical avança sobre a costa do Sudeste nesta 

segunda-feira. Mesmo assim, este sistema não chega a provocar chuva significativa e deve 

se restringir ao leste de MG e ao sul do ES. O vento pode ter rajadas de até 50 km/h na 

faixa entre o litoral norte de SP até o litoral do RJ. No Sul, o ciclone se afasta, mas ainda 

causa ventos de até 80 km/h na faixa leste e sul do RS e de SC. A temperatura entra em 

queda no centro-sul do país e no sul do Norte (friagem). Alerta de temporais no AC.    

 

                      PREVISÃO CLIMÁTICA REGIONAL – CENTRO OESTE 

 

24/05/2021 Algumas nuvens passam sobre o Pantanal de MS e MT, mas não tem 

previsão de chuva. Pode chover em pontos isolados do norte e nordeste de MT nesta 

segunda-feira. Nas demais áreas, sol e tempo firme. 



 

 

 

25/05/2021 Terça-feira de sol e tempo firme na maior parte do Centro-Oeste do Brasil. 

Só há possibilidade de chuva no noroeste de MT, e mesmo assim é pouca chuva. As 

demais áreas devem registrar baixos índices de umidade relativa no período da tarde. 

 

 

26/05/2021 O ar seco predomina na maior parte da Região nesta quarta-feira. Só há 

previsão de pancadas isoladas de chuva no sul de MS. Nas demais áreas o sol ainda 

brilha forte e não chove. 

 

 Com geração parcial de Dashboards. 

 
 

 



 

PREVISÃO CLIMÁTICA CIDADE – CAMPO GRANDE 

 

 

24/05/2021 chuva: 0% temp: min(13) max(13) Sol com algumas nuvens. Não chove. 

 

25/05/2021 chuva: 0% temp: min(15) max(15) Sol com algumas nuvens. Não chove. 

 

26/05/2021 chuva: 0% temp: min(16) max(16) Sol com algumas nuvens. Não chove. 

 

27/05/2021 chuva: 0% temp: min(19) max(19) Sol com algumas nuvens. Não chove. 

 

28/05/2021 chuva: 0% temp: min(20) max(20) Sol com algumas nuvens. Não chove. 

 

29/05/2021 chuva: 0% temp: min(24) max(24) Sol o dia todo sem nuvens no céu. Noite 

de tempo aberto ainda sem nuvens. 

 

30/05/2021 chuva: 90% temp: min(21) max(21) Sol e aumento de nuvens de manhã. 

Pancadas de chuva à tarde e à noite. 

 Sem geração de Dashboard por problemas técnicos 
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