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     Fonte: GFS/Weathernerds.

Semana será marcada pelo tempo seco e temperaturas em elevação

A previsão para esta semana indica tempo estável com sol e variação de nebulosidade no estado 
do MS. Na segunda-feira (29/08) uma frente fria atua sobre o centro-sul do Brasil e deverá 
favorecer um aumento de nebulosidade e queda das temperaturas tanto das mínimas quanto das 
máximas, porém sem previsão de chuvas. De terça-feira (30/08) à quinta-feira (01/09) o destaque é 
o tempo seco e temperaturas em elevação ao longo da semana. 

Segunda-feira (29/08): A segunda-feira será marcada por tempo firme e muitas nuvens, 
principalmente na região centro-sul do estado, com queda nas temperaturas devido ao avanço do 
ar frio. As temperaturas mínimas ficam entre 10-13°C no sul e entre 17-22°C na região centro, leste, 
pantaneira, norte e bolsão. As temperaturas máximas ficam entre 22/25°C nas regiões sul e 
sudoeste do estado. Já nas outras regiões as máximas ficam entre 30-33°C. Em Campo Grande, 
mínima de 16°C e máxima de 27°C.  Os ventos atuam do quadrante sul. 

Terça-Feira (30/08): A previsão indica tempo firme com sol e variação de nebulosidade devido a 
atuação de um sistema de alta pressão atmosférica. Espera-se temperaturas mínimas entre 18/19°
C e máximas de até 32°C, principalmente nas regiões norte e pantanal. Na região do bolsão, as 
mínimas ficam entre 13/14°C e máximas de até 28°C. Nas outras regiões, as mínimas ficam entre 
13/15°C e as máximas podem atingir os 24°C. Na capital, são esperadas mínimas de 17°C e 
máximas de até 25°C. Os ventos atuam do quadrante leste.

Quarta-Feira (31/08) e Quinta-Feira (01/09): Nestes dias, o destaque é aumento gradativo das 
temperaturas e baixos valores de umidade relativa do ar. São esperadas temperaturas mínimas 
entre 13/17°C e máximas de 32°C nas regiões do cone-sul, grande Dourados, leste e sul-fronteira. 
Nas regiões do pantanal e norte são esperadas mínimas entre 19/22°C e máximas de até 37°C e, 
também, baixos valores de umidade relativa do ar, entre 10-30%.  Em Campo Grande, são 
esperadas temperaturas mínimas entre 18/21°C e máximas de 34°C. Além disso, os ventos sopram 
do quadrante leste/nordeste.

Clique aqui para glossário dos termos técnicos. 

Na Figura são apresentados os acumulados de precipitação previstos pelo 
modelo GFS entre os dias 29 de agosto a 13 de setembro de 2022. A chuva 
prevista para o período de 02 a 03 de setembro, de até 10 mm nas regiões 
sudoeste e sul do estado, é devido ao avanço de uma frente fria oceânica. 
As temperaturas mínimas, no dia 04/09, devem ficar entre 10-15°C no 
centro-sul de MS. Entre os dias 10 a 13 de setembro, há probabilidade de 
chuvas no estado devido a uma nova frente fria, com acumulados de chuva 
que podem atingir os 100 mm, com destaque para a região centro-sul do 
estado.

Porém, 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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