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Para o final de semana não há previsão de chuvas em Mato Grosso do Sul. A

previsão indica tempo firme com sol e poucas nuvens devido a atuação de uma

massa de ar seco (sistema de alta pressão atmosférica). Devido às condições de

tempo típicas de inverno, as temperaturas ficam mais amenas à noite e ao

amanhecer com gradativa elevação das temperaturas durante o dia. O destaque da

previsão fica para os baixos valores de umidade relativa do ar, entre 15-35% e as

temperaturas podendo atingir valores de até 35ºC ao longo do final de semana,

principalmente nas regiões centro-norte do estado.

Na sexta-feira (01/07), são esperadas temperaturas mínimas de 13ºC nas regiões

sul-fronteira e cone-sul e máximas de até 32ºC nas regiões norte, bolsão e pantanal.

Também são esperadas umidade relativa do ar entre 15-35%, principalmente nas

regiões centro-norte. Para a capital esperam-se temperaturas mínimas de 16ºC e

máximas que podem chegar até os 29ºC. De forma geral, os ventos sopram de

nordeste. No sábado (02/07), a previsão indica um aumento das temperaturas, tanto

máximas quanto mínimas, com grandes amplitudes térmicas (que é a diferença entre

a temperatura mínima e a máxima). Por exemplo, são esperadas temperaturas

mínimas de 15ºC e máximas de até 34ºC na região norte do estado. E na capital

mínimas de 17ºC e máximas de até 30ºC. No domingo (03/07) mantém-se a

previsão de tempo estável no estado, com temperaturas mínimas entre 15–19°C, em

grande parte do estado e máximas de até 35ºC (nas regiões do bolsão e norte). Em

Campo Grande, mínima de 18°C e máxima de 31°C.

Levando em consideração as condições meteorológicas previstas para o fim de

semana, recomenda-se cuidados com a saúde humana como hidratação mais

frequente e evitar exercícios físicos entre as 10 e 16 horas. A Organização Mundial

da Saúde (OMS) recomenda umidade relativa do ar acima de 60% para conforto

humano, por isso é importante umidificar os ambientes.

Clique aqui para glossário dos termos técnicos.

No período (30/06 a 06/07), não há probabilidade de chuvas para o estado. Esta

situação meteorológica ocorre pela atuação de massas de ar seco em Mato

Grosso do Sul. Durante este período são observadas grandes amplitudes térmicas

e, também, é comum ocorrer altas temperaturas e baixos valores de umidade

relativa do ar, deixando o ambiente atmosférico em condições propícias para a

ocorrência dos incêndios florestais.

Já no segundo período (07 a 15/07), há probabilidade de chuvas com acumulados

de até 30 mm, previstos, principalmente, para a região sul do estado.

Para informações do prognóstico para o inverno de 2022, acompanhe neste link:

https://www.cemtec.ms.gov.br/prognostico-do-inverno-2022/
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