
Cemtec - MS 

Centro  de Monitoramento de Tempo, do Clima e dos Recursos Hídricos 

A chuva ficará forte 
principalmente na região 

pantaneira e sul 

 
As chuvas ficarão mais intensas na 
região de Ladário, Corumbá e Porto 
Murtinho. Choverá forte também 
em Ponta Porã, Paranhos e cidades 
próximas. Volume estimado para as 
regiões citadas: até 55 mm. 

Temperaturas máximas: 32-33°C 
(região centro-sul) a 35-36°C 
(região pantaneira e bolsão). 
Na capital: 33°C 

Quarta-feira (27) 



Cemtec - MS 

Centro  de Monitoramento de Tempo, do Clima e dos Recursos Hídricos 

Chuvas de até 50 mm em Antônio 
João, Ponta Porã e cidades 

próximas 
 
Sonora, Pedro Gomes, Coxim, 
Alcinópolis as chuvas ficarão em 
torno de 25 a 30 mm. E na região 
sul poderá exceder essa valor. 
Volume estimado para região sul é 
de até 50 mm. Região leste 
também há tendência de chuva 
forte. 

Temperaturas máximas: 28-
31°C (região centro-sul) a 35°C 
(região pantaneira e bolsão). 
Na capital: 31°C 

Quinta-feira (28) 



Cemtec - MS 

Centro  de Monitoramento de Tempo, do Clima e dos Recursos Hídricos 

Chuvas fortes principalmente 
na região norte e bolsão 

 
A tendência é de chuva forte na 
região de Cassilândia e todo bolsão. 
Região norte também será castigada 
com chuvas intensas e ventos 
severos.  

Temperaturas máximas: 27-
32°C (região centro-sul) a 32-
33°C (região pantaneira e 
bolsão). 
Na capital: 31°C 

Sexta-feira (29) 



Cemtec - MS 

Centro  de Monitoramento de Tempo, do Clima e dos Recursos Hídricos 

Tempestades severas 
acompanhadas de ventos e 

descargas elétricas para todo o 
estado, principalmente região 

NORTE E LESTE (inclusive BOLSÃO) 
 

Região sul também terá chuvas 
fortes com volume de até 60 mm. 

Temperaturas máximas: 26°C 
(região centro-sul) a 30-31°C 
(região pantaneira e bolsão). 
Na capital: 28°C 

Sábado (30) 



Cemtec - MS 

Centro  de Monitoramento de Tempo, do Clima e dos Recursos Hídricos 

Tempestades permanecem 

 
As chuvas fortes permanecerão em 
todo Mato Grosso do Sul com 
volumes que poderão chegar a quase 
80 mm, principalmente região 
pantaneira, sul e leste.  

As temperaturas máximas, no 
período da tarde, ficarão entre 
32°C (região centro-sul) a 29-
30°C (região pantaneira, norte e 
bolsão). 
Na capital: 27°C 

Domingo (1º de fevereiro) 



Cemtec - MS 

Centro  de Monitoramento de Tempo, do Clima e dos Recursos Hídricos 

Choverá forte em Corumbá, 
Ladário, Porto Murtinho, Bela 
Vista, Ponta Porã e cidades 
próximas 

 
Chuva em todo o Estado com 
tempestades na região oeste. 

Temperaturas máximas: 26°C 
(região centro-sul) a 35°C 
(região pantaneira e bolsão). 
Na capital: 31°C 

Segunda-feira (02) 


