
PREVISÃO PARA OS PRÓXIMOS DIAS -  28 A 31/03/22

A previsão do tempo entre  segunda-feira  (28/03)  e  terça-feira  (29/03)  é  de

tempo  instável  com  probabilidade  para  chuvas  de  intensidade  fraca  a

moderada  e  tempestades  isoladas  nas  regiões  centro-norte  e  nordeste  do

estado principalmente entre a tarde/noite devido a disponibilidade de umidade

aliado ao aquecimento diurno. No restante do estado, a previsão é de sol com

variação  de  nebulosidade  devido  a  atuação  do  sistema  de  alta  pressão

atmosférica.  Porém não  se  descartam pancadas  de  chuvas  de  forma bem

isolada. 

Em relação a previsão para as temperaturas, ao longo de segunda (28/03) e

terça (29/03) as temperaturas máximas estarão em gradativa elevação. São

previstas temperaturas médias entre 23/33º para a região pantaneira, 22/33ºC

para a região leste, 17/32ºC para a região sudoeste e na capital entre 21/32ºC.

Entre tarde/noite de quarta-feira (30/03) e madrugada de quinta-feira (31/03), a

aproximação  de  uma  frente  fria  deverá  favorecer  tempo  instável  com

probabilidade  para  chuvas  de  intensidade  moderada  a  localmente  forte  e

tempestades  acompanhadas  de  raios  e  rajadas  de  vento  em praticamente

todas as regiões de MS. As áreas de instabilidade devem ocorrer 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,  que,  pontualmente,  podem  atingir  valores  acima  de  30  mm/24h,

principalmente nas regiões sul/sudoeste, oeste e nordeste do estado.

Em  relação  a  previsão  para  as  temperaturas,  espera-se  queda  das

temperaturas mínimas e máximas na quinta-feira (31/03). Ao longo de quarta-



feira  (30/03)  e  quinta-feira  (31/03)  são previstas  temperaturas  médias  entre

15/30º para a região pantaneira, 22/31ºC para a região leste, 16/30ºC para a

região sudoeste e na capital entre 19/29ºC.

                                                                       

 



Segunda-Feira   (28  /03  )  : 



Terça-Feira   (29  /03  ):  



Quarta-Feira   (30  /03  ):  



Quinta-Feira   (31  /03)  :  
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