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Esta semana deve ser marcada por altas temperaturas, acima de 30-35°C, e baixos

índices de umidade relativa do ar (menores que 20%) em Mato Grosso do Sul. Não há

previsão de chuva para esta semana no estado. Na região sul, norte e leste espera-se

temperaturas mínimas por volta dos 16-18°C e mínimas de 19-21°C na região

pantaneira. Já as temperaturas máximas ficam por volta dos 30-32°C na região cone-

sul e sul-fronteira, e máximas entre 32-36°C em grande parte do estado. Além disso, a

umidade relativa do ar ficará entre 20-30%. Nos últimos dias, Água Clara, Coxim, Três

Lagoas e Sonora registraram umidade relativa do ar de 18-19% por volta das 14 - 15

horas. Estes valores estão muito abaixo do recomendado pela Organização Mundial da

Saúde (OMS) que é acima de 60% para conforto humano. Devido a estas condições

previstas, recomenda-se que a população evite exposição ao sol nos horários mais

quentes do dia, umidifique os ambientes e beba bastante líquido sempre que possível.

Esta condição de vários dias consecutivos sem chuva, altas temperaturas, baixa

umidade relativa do ar também deixa o ambiente atmosférico propício para ocorrência

de incêndios florestais.

Porém, entre a quinta-feira (28) e sexta-feira (29), há previsão de uma frente fria sobre

Mato Grosso do Sul, aliviando o calor, mas sem previsão de chuva. Na sexta-feira (29)

as máximas tendem a ficar mais amenas, por volta dos 20-25°C na região pantaneira,

sudoeste, sul e grande Campo Grande. Haverá uma melhora nos índices de umidade

relativa do ar. No sábado (30/07) há previsão de temperaturas mínimas por volta dos 7-

10°C na região Sul e mínimas de 10-12°C no centro-sul do estado. Entre a segunda-

feira (25) e a quinta-feira (28) Campo Grande tem previsão de temperaturas mínimas

por volta dos 19-20°C e máximas entre 31 e 32°C. Na sexta-feira (29) a temperatura

mínima fica por volta dos 15°C e no sábado (30) espera-se mínima de 12°C na capital.

Clique aqui para glossário dos termos técnicos.

Tendência meteorológica para os próximos dias:

Praticamente não há previsão de chuvas até o dia 10 de agosto de

2022 em Mato Grosso do Sul. No sábado (30/07) há previsão de

temperaturas mínimas por volta dos 7-10°C na região Sul e mínimas de

10-12°C no centro-sul do estado conforme indica a Figura 2. Porém,

ressalta-se o acompanhamento das atualizações das previsões

semanais, devido às incertezas inerentes às previsões que ultrapassam

três dias.

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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