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Fonte: GFS/NCEP/NOAA.

A previsão para a semana indica tempo firme com sol e poucas nuvens, devido a atuação

de um sistema de alta pressão atmosférica em grande parte do estado. Porém, para

segunda-feira (23/05), não se descartam pancadas de chuvas bem isoladas, de

intensidade fraca, no extremo sul do estado. A previsão para terça (24/05) a quinta-feira

(26/05) indica tempo estável com sol e variação de poucas nuvens em todo o estado do

Mato Grosso do Sul. Ao longo desta semana esperam-se temperaturas em elevação, com

temperaturas mínimas de 14ºC, em Sete Quedas, na região sudoeste e máximas que

podem atingir os 33ºC em Corumbá, na região pantaneira. A partir da terça-feira (24) é

esperado um aquecimento mais pronunciado em MS, com destaque para o meio oeste do

estado, onde as temperaturas máximas tendem a ficar entre 32 e 35°C. Já para metade

leste do MS, as temperaturas máximas ficam entre 30 e 32°C. Somente no Sul do estado

é que as temperaturas máximas não passam dos 30°C nestes dias. Na capital, as

mínimas irão variar de 15 a 18ºC e as temperaturas máximas podem atingir os 30ºC. De

forma geral, os ventos sobre Mato Grosso do Sul, atuam de leste/nordeste ao longo da

semana. Além disso, nesta semana, a massa de ar frio perde força e o ar seco predomina

no estado onde são esperados baixos valores de umidade relativa do ar, entre 20 a 40%.

Por isso, recomenda-se beber bastante líquido e umidificar os ambientes. A tendência da

previsão de tempo para a próxima semana aponta previsão de chuvas em MS a partir do

dia 29 de maio podendo se estender até os dias 01 - 03 de junho de 2022 devido a uma

nova frente fria. A partir do início de junho é que deve-se registrar quedas das

temperaturas no estado, mais provavelmente entre os dias 01 e 03 de junho. Clique aqui

para glossário dos termos técnicos.

No primeiro período (23 a 31/05), há probabilidade de chuvas, com

acumulados de até 35 mm, principalmente na região extremo sul no

estado do Mato Grosso do Sul.

No segundo período (31/05 a 08/06), há probabilidade de chuvas, com

acumulados entre 35-175 mm. Os maiores acumulados de chuvas são

previstos para as regiões centro-sul e sudeste do estado.

Para informações da previsão climática dos próximos 6 meses (Junho a

Novembro) acompanhe no link https://www.cemtec.ms.gov.br/previsao-

climatica/
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