
PREVISÃO PARA OS PRÓXIMOS DIAS - 25 A 27/03/22

A partir da manhã da sexta-feira (25/03) estão previstas mudanças no tempo,

principalmente  nas  regiões  sul/sudeste  do  estado.  Ao  longo  da  sexta-feira

(25/03) a frente fria avança sobre MS e a tendência é que as chuvas sejam

mais  generalizadas,  atingindo  grande  parte  dos  municípios  do  estado.  A

previsão indica tempo instável com probabilidade para chuvas de intensidade

moderada a localmente forte e tempestades acompanhadas de raios, rajadas

de vento e eventual queda de granizo devido ao avanço da frente fria, aliado ao

transporte de umidade pelo jato de baixos níveis (JBN - que é definido como

uma região de ventos relativamente intensos na baixa atmosfera). Os modelos

de previsão indicam maiores acumulados de chuva entre a sexta-feira (25/03) e

o sábado (26/03) com acumulados de chuvas significativos, que, pontualmente,

podem atingir valores acima de 50 mm/24h.

Durante  o  sábado (26/03)  espera-se  a  formação de chuvas de intensidade

moderada a fortes e tempestades acompanhadas de raios, rajadas de vento e

eventual queda de granizo, principalmente no período da tarde. Também no

sábado  (26/03)  as  temperaturas  mínimas  e  máximas estarão  mais  amenas

devido a passagem da frente fria, com previsão para chuvas e maior cobertura

de nuvens. 

No domingo (27/03), o tempo segue instável, com probabilidade para chuvas

de  intensidade  fraca  a  moderada  e  tempestades  acompanhadas  de  raios,

principalmente  nas  regiões  centro-norte  e  nordeste  do  estado  devido  a

instabilidade  termodinâmica  (calor  e  umidade).  As  temperaturas  mínimas  e

máximas permanecerão mais amenas.



Em relação a previsão para as temperaturas, ao longo do final de semana são

previstas temperaturas médias entre 19/29º para a região pantaneira, 22/33ºC,

14/28ºC para a região sudoeste e na capital entre 21/28ºC.



Sexta-Feira   (25  /03/22  )  : 



Sábado   (26  /03  /22):  



Domingo   (27  /03  /22):  

Elaborado por Valesca Fernandes e Vinicius Sperling, doutores em Meteorologia.
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