
PREVISÃO ESPECIAL PARA OS PRÓXIMOS DIAS – 18 A 21/04

A previsão para semana indica tempo firme com sol e poucas nuvens devido a

atuação de um sistema de alta pressão atmosférica,  que favorece o tempo

seco. São previstas temperaturas amenas ao amanhecer entre segunda (18) e

terça-feira (19) e ao longo da semana as temperaturas estarão em gradativa

elevação. Entre segunda e terça-feira esperam-se temperaturas máximas de

até  33ºC e mínimas entre  16/18ºC na região norte,  como por  exemplo,  no

município de Coxim. Na região leste, município de Três Lagoas, máximas de

até  32ºC  e  mínimas  entre  15/17ºC.  Na  região  pantaneira,  município  de

Corumbá, máximas de 32º e mínimas entre 18/20ºC. Na região sudoeste, no

município de Ponta Porã, máximas de 27ºC e mínimas entre 14/16 ºC. E na

capital,  máximas  de  até  30ºC  e  mínimas  entre  15/17ºC.  Nestes  dias,  são

esperados baixos valores de umidade relativa (entre 10 - 35%), principalmente

nas  regiões  pantaneira,  centro-norte  e  nordeste  do  estado.  Em  relação  a

previsão  dos  ventos,  são  esperados  ventos  do  quadrante  sudeste/leste  e

nordeste,  com rajadas  de  vento  de  até  65  km/h,  principalmente  na  região

centro-norte do estado.





Já  entre  quarta  (20)  e  quinta-feira  (21),  as  temperaturas   estarão  em

elevação. São esperadas temperaturas máximas de até 32ºC e mínimas entre

19/21ºC na região norte, como por exemplo no município de Sonora. Na região

leste, município de Paranaíba, máximas de até 32ºC e mínimas entre 18/20ºC.

Na região sudoeste, município de Dourados, máximas de até 31ºC e mínimas

entre 16/18ºC. Na região sul-pantaneira, município de Porto Murtinho, máximas

de até 34ºC e mínimas entre 21/23ºC.  E na capital, máximas de até  32ºC e

mínimas entre 18/20ºC. Nestes dias, são esperados baixos valores de umidade

relativa (entre 15 - 35%), em praticamente todas as regiões do estado. Em

relação  a  previsão  dos  ventos,  são  esperados  ventos  do  quadrante

leste/nordeste e norte, com rajadas de vento de até 50 km/h, principalmente na

região centro-leste e sul do estado.
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