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Previsão para o MS:  23 e 24/10/2021 (atualização em 22/10/2021) 

Previsão de tempo potencialmente severo no MS entre sábado (23/10) e domingo em uma sequência de dois eventos consecutivos, que se iniciam no 

sábado se prorrogando até o domingo. Estão previstas rajadas de vento (devendo superar 100 km/h em áreas isoladas), trovoadas, pancadas de chuva 

fortes (acima de 30 mm/h e cerca de 100 mm/24h) e possibilidade de queda de granizo. Há potencial para outros fenômenos adversos severos como: 

frente de rajadas de ventos, “downbursts” ou “microbursts” (rajadas fortes de ventos descendentes de nuvens de tempestades) e não se pode descartar a 

ocorrência de tornados, bem como novas tempestades de poeira.  

Primeiramente, ventos pré-frontais do setor norte estão previstos de se intensificarem no MS pela manhã e tarde do sábado em uma ampla área no estado 

(com rajadas médias de 70 km/h), especialmente no sul, oeste e centro do estado, seguidas do desenvolvimento de áreas de instabilidades intensas com 

pancadas de chuva e trovoadas, sem do que em Campo Grande, devem começar no início da tarde. 

Uma segunda rodada de tempo severo está prevista para começar no início da noite de sábado com o deslocamento de uma frente fria, a qual avançará a 

partir do Paraguai. O sistema frontal promove rajadas de ventos e tempestades intensas na forma de uma linha de instabilidade com sua frente de rajadas 

em sua dianteira, as quais cruzam o estado, alinhadas no sentido SE-NW. A linha deve afetar inicialmente a região entre Ponta Porã e Sete quedas e se 

propagar rumo norte ao longo da noite de sábado; chega a Corumbá e Dourados à noite e na virada de data à Capital, Campo Grande; prosseguindo então 

para o norte e nordeste do MS antes do amanhecer do domingo. 

     
23/10/2021 12h (hora de Brasília) 23/10/2021 15h (hora de Brasília) 23/10/2021 21h (hora de Brasília) 24/10/2021 03h (hora de Brasília) 24/10/2021 06h (hora de Brasília) 

Previsão de rajadas de vento pelo modelo Inmet-Cosmo 7km (rodada 00UTC de 22/10/2021). 
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PREVISÃO DO TEMPO 
MATO GROSSO DO SUL 
POTENCIAIS ALERTAS PRÉVIOS DE 
TEMPO SEVERO  
(Emitido 22/10/2021) 

23/10/2021 
SÁBADO 

MADRUGADA/ 
MANHÃ 

23/10/2021 
SÁBADO 
TARDE 

23/10/2021 
SÁBADO 

NOITE 

24/10/2021 
DOMINGO 

MADRUGADA/ 
MANHÃ 

24/10/2021 
DOMINGO 

TARDE 

24/10/2021 
DOMINGO 

NOITE 

 
CONESUL 
(PONTA PORÃ, DOURADOS, NOVA 
ANDRADINA, SETE QUEDAS, ELDORADO, 
NAVIRAI) 

 

Ventos: 61 a 100 
km/h; 
Chuva: 30 a 60 mm/h 
e/ou 50 a 100 
mm/dia; 
Possibilidade de 
Granizo. 

Ventos: superiores a 
100 km/h; 
Chuva: maior que 60 
mm/h e/ou maior 
que 100 mm/dia; 
Possibilidade de 
Granizo. 

Ventos: superiores a 
100 km/h; 
Chuva: maior que 60 
mm/h e/ou maior 
que 100 mm/dia; 
Possibilidade de 
Granizo. 

Ventos: 61 a 100 
km/h; 
Chuva: 30 a 60 mm/h 
e/ou 50 a 100 
mm/dia; 
Possibilidade de 
Granizo. 

Ventos: 40 a 60 km/h; 
Chuva: 20 a 30 mm/h 
e/ou 50 mm/dia; 

 

Sem previsão de 
tempestades ou 
ventos fortes.  
Obs.: 
Declínio acentuado 
de temperatura 

 
OESTE 

(PORTO MURTINHO, BELA VISTA, JARDIM,  
CARACOL, MARACAJU, ANASTACIO, 
AQUIDAUANA, CORUMBÁ) 

 

Ventos: 40 a 60 km/h; 
Chuva: 20 a 30 mm/h 
e/ou 50 mm/dia; 
Possibilidade de 
Granizo. 

Ventos: superiores a 
100 km/h; 
Chuva: maior que 60 
mm/h e/ou maior 
que 100 mm/dia; 
Possibilidade de 
Granizo, 
especialmente sul da 
área 

Ventos: superiores a 
100 km/h; 
Chuva: maior que 60 
mm/h e/ou maior 
que 100 mm/dia; 
Possibilidade de 
Granizo. 

Ventos: 61 a 100 
km/h; 
Chuva: 30 a 60 mm/h 
e/ou 50 a 100 
mm/dia; 
Possibilidade de 
Granizo. 

Ventos: 40 a 60 km/h; 
Chuva: 20 a 30 mm/h 
e/ou 50 mm/dia; 
Possibilidade de 
Granizo no norte da 
área. 

Sem previsão de 
tempestades ou 
ventos fortes.  
Obs.: 
Declínio acentuado 
de temperatura 

 
CENTRO / INTERIOR / LESTE 

(CAMPO GRANDE, RIBAS DO RIO PARDO, 
AGUA CLARA, PARANAIBA, APARECIDA 
DO TABOADO, CASSILANDIA, INOCÊNCIA, 
SIDROLÂNDIA) 

Ventos: 40 a 60 km/h; 
Chuva: 20 a 30 mm/h 
e/ou 50 mm/dia; 
Possibilidade 
pequena de Granizo. 

Ventos: 61 a 100 
km/h; 
Chuva: 30 a 60 mm/h 
e/ou 50 a 100 
mm/dia; 
Possibilidade de 
Granizo. 
 

Ventos: superiores a 
100 km/h; 
Chuva: maior que 60 
mm/h e/ou maior 
que 100 mm/dia; 
Possibilidade de 
Granizo. 

Ventos: superiores a 
100 km/h; 
Chuva: maior que 60 
mm/h e/ou maior 
que 100 mm/dia; 
Possibilidade de 
Granizo, 
especialmente na 
madrugada. 

Ventos: 40 a 60 km/h; 
Chuva: 20 a 30 mm/h 
e/ou 50 mm/dia; 
Possibilidade de 
Granizo no norte da 
área. 

Sem previsão de 
tempestades ou 
ventos fortes.  
Obs.: 
Declínio acentuado 
de temperatura 

 
NORTE 

(SÃO GABRIEL DO OESTE, RIO VERDE, 
COXIM, PARAISO DAS AGUAS, CAMAPUÃ) 
 

 

Ventos: 40 a 60 km/h; 
Chuvas: Possibilidade 
de chuvas isoladas 
menores que 10 
mm/h; 

 

Ventos: 61 a 100 
km/h; 
Chuva: 30 a 60 mm/h 
e/ou 50 a 100 
mm/dia; 
Possibilidade de 
Granizo. 

Ventos: 61 a 100 
km/h; 
Chuva: 30 a 60 mm/h 
e/ou 50 a 100 
mm/dia; 
Possibilidade de 
Granizo 

Ventos: superiores a 
100 km/h; 
Chuva: maior que 60 
mm/h e/ou maior 
que 100 mm/dia; 
Possibilidade de 
Granizo. 

Ventos: superiores a 
100 km/h; 
Chuva: maior que 60 
mm/h e/ou maior 
que 100 mm/dia; 
Possibilidade de 
Granizo. 

Ventos: 40 a 60 km/h; 
Chuva: 20 a 30 mm/h 
e/ou 50 mm/dia; 
Possibilidade de 
Granizo no extremo 
norte da área. 

 

 

 

 

 

Tabela_INMET_Previsão do tempo e potenciais Alertas prévios de tempo Severo para o MATO GROSSO DO SUL no período de 23/10 a 24/10 modelo Inmet-Cosmo 7km (rodada 00UTC de 22/10/2021).  

Níveis de Risco de Tempestades Descrição 

AMARELO - POTENCIAL Ventos: 40 a 60 km/h; 
Chuva: 20 a 30 mm/h e/ou 50 mm/dia; 
Possibilidade de Granizo. 

LARANJA - PERIGO Ventos: 61 a 100 km/h; 
Chuva: 30 a 60 mm/h e/ou 50 a 100 mm/dia; 
Possibilidade de Granizo. 

VERMELHO – GRANDE PERIGO Ventos: superiores a 100 km/h; 
Chuva: maior que 60 mm/h e/ou maior que 100 mm/dia; 
Possibilidade de Granizo. 


