ELABORAÇÃO: Sala de situação da CEDEC/MSPRÓXIMO INFORME: 03/06/2021

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
Instabilidades associadas aos ventos em médios e altos níveis se somam às instabilidades
associadas à frente fria que se afasta da costa do RJ nesta segunda-feira, deixando o tempo
instável do MS ao litoral de PR, SP e RJ - com risco de temporal especialmente entre o
sul de SP, RJ e Zona da Mata Mineira. Pancadas de chuva e risco de temporal também na
faixa norte do país - e chuva frequente entre PE e SE. Nas demais áreas o sol predomina
- com tempo seco na região central e frio ganhando força no RS.
PREVISÃO CLIMÁTICA REGIONAL – CENTRO OESTE
31/05/2021 Tempo instável com chuva a qualquer hora na faixa central de MS e queda
acentuada da temperatura. Nas demais áreas da Região, não chove e o sol aparece entre
algumas nuvens.

01/06/2021 O céu ainda fica muito nublado pela manhã na metade norte de MS e em
Cuiabá, mas não chove. Sol e tempo seco nas demais áreas.

02/06/2021 Dia de sol e tempo firme em praticamente todas as áreas do Centro-Oeste.
Apenas no extremo sul de MS chove de forma passageira.

DIA 03/06/2021

PREVISÃO CLIMÁTICA CIDADE – CAMPO GRANDE

31/05/2021 chuva: 90% temp: min(17) max(17) Sol com muitas nuvens durante o dia.
Períodos de nublado, com chuva a qualquer hora.

01/06/2021 chuva: 0% temp: min(16) max(16) Sol com algumas nuvens. Não chove.

02/06/2021 chuva: 0% temp: min(17) max(17) Sol com algumas nuvens. Não chove.

03/06/2021 chuva: 0% temp: min(19) max(19) Sol com algumas nuvens. Não chove.
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