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Final de semana será de tempo seco em Mato Grosso do Sul
A previsão do tempo para o final de semana, entre sexta-feira (25) e domingo (27), indica 
predomínio da massa de ar seco, com sol e variação de nebulosidade devido a atuação de um 
sistema de alta pressão atmosférica no qual inibe a formação de nuvens de chuva. O destaque é 
que as temperaturas estarão em elevação, tanto as mínimas quanto as máximas e podem 
ultrapassar os 35-36°C, principalmente, nas regiões norte e pantaneira. A umidade relativa do ar 
deverá ficar baixa, entre 15-35% e, por isso, recomenda-se evitar exposição ao sol nos horários 
mais quentes e secos do dia, geralmente, entre às 14 e 16 horas.

Sexta-Feira  (25/11): A previsão é de tempo estável, com sol e variação de nebulosidade, porém 
não se descartam pancadas de chuvas isoladas no extremo norte do Mato Grosso do Sul. São 
esperadas temperaturas mínimas entre 16/21°C e máximas de até 32°C nas regiões sul e leste do 
estado. Nas regiões norte, pantaneira, bolsão e sudoeste mínimas entre 20/21°C e máximas de até 
36°C. Em Campo Grande, mínima de 20°C e máxima de 33°C. Além disso, esperam-se baixos 
valores de umidade relativa do ar entre 15-35%, com destaque nas regiões centro-norte. Em 
grande parte do estado, os ventos atuam do quadrante leste/sudeste, com rajadas de vento entre 
30-50 km/h e pontualmente podem atingir valores acima de 50 km/h.

Sábado (26/11): Previsão de tempo estável, com sol entre nuvens. Esperam-se temperaturas 
mínimas entre 18/19°C e máximas de até 21°C na região sul. E na região norte, esperam-se 
mínimas entre 20/23°C e máximas de até 36°C. Em Campo Grande, mínima de 21°C e máxima de 
33°C. São esperados baixos valores de umidade relativa do ar, entre 15-35%, com destaque na 
região centro-norte do estado. Em grande parte do estado, os ventos atuam do quadrante 
leste/sudeste com rajadas de vento entre 30-50 Km/h e pontualmente podem atingir valores de 60 
km/h. 

Domingo (27/11):  Previsão é de tempo estável, com sol e variação de nebulosidade. No domingo, 
são esperadas temperaturas mínimas entre 18/21°C e máximas de até 31°C nas regiões sul e leste 
do estado. Na região norte, mínimas entre 19/24°C e máximas de até 36°C. Em Campo Grande, 
mínima de 20°C e máxima de 33°C. Além disso, esperam-se baixos valores de umidade relativa do 
ar, entre 15-35%, com destaque na região centro-norte. Em grande parte do estado, os ventos 
atuam do quadrante sudeste, com rajadas de vento entre 30-50 Km/h. Clique aqui para glossário 
dos termos técnicos. 

Na Figura são apresentados os acumulados de precipitação previstos pelo modelo GFS 
entre os dias 24 de novembro a 10 de dezembro. Neste período, podem ocorrer 
acumulados superiores a 30 mm no estado do Mato Grosso do Sul o que, possivelmente, 
indica o predomínio do ar seco levando em consideração a época do ano. Porém, os 
maiores acumulados de chuvas são previstos para a região norte/nordeste do estado, com 
valores acima de 60 mm. Ressalta-se o acompanhamento das previsões semanais, devido 
às incertezas inerentes às previsões que ultrapassam três dias. Para informações da 
previsão climática para os próximos meses, acompanhe neste link: 
https://www.cemtec.ms.gov.br/previsao-climatica/. 
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