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Cemtec - MS 

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

Chuva forte na região noroeste de 
Mato Grosso do Sul e região 
pantaneira. Ventos fortes na 

região leste e bolsão.  

 
Chuva em todo o Estado com 
tempestades na região norte e 
oeste. 

Temperaturas máximas: 26-
27°C (região centro-sul) a 31°C 
(região pantaneira e bolsão). 
Na capital: 27°C 

Segunda-feira (1º de fevereiro) 



Terça-feira (02) 

Cemtec - MS 

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

Chuvas de até 50 mm para a 
região oeste, inclusive sudoeste 
de MS.  
Corumbá, Ladário, Jardim, Guia 
Lopes da Laguna, Antônio João e 
cidades próximas a chuva deverá 
ser forte. Nas demais regiões 
(norte, leste e central) as chuvas 
serão a qualquer horário do dia e 
com volume estimado de até 15 
mm.  

Temperaturas máximas: 28-
29°C (região centro-sul) a 30°C 
(região pantaneira e bolsão). 
Na capital: 27°C 



Cemtec - MS 

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

Chuva forte na região sul de MS com 
volume de até 45 mm em Coronel 

Sapucaia, Tacuru e Paranhos. 
 

Em Porto Murtinho, Caracol, Bela 
Vista a tendência é de chuva até 
20-25 mm. Nas demais regiões 
chuva isolada e volume baixo ou 
sem chuva. 

Temperaturas máximas: 26°C 
(região centro-sul) a 27-30°C 
(região pantaneira e bolsão). 
Na capital: 27°C 

Quarta-feira (03) 



Cemtec - MS 

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

O volume das chuvas diminuem em 
todo o Estado. Pode chover, mas 

muito fraco, ou seja, chuvisco.  
 

O sol aparecerá entre nuvens.  
 

Juti, Naviraí e cidades próximas pode 
chover até 10 mm.  

As temperaturas máximas, no 
período da tarde, ficarão entre 
26°C (região centro-sul) a 29-
30°C (região pantaneira, norte e 
bolsão). 
Na capital: 27°C 

Quinta-feira (04) 



Cemtec - MS 

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

O sol irá predominar, mas pode 
haver chuva isolada na região sul e 
oeste, principalmente.  Vento de 

fraco a moderado. 
 
 
 

Temperaturas máximas: 26-31°C 
(região centro-sul) a 32°C (região 
pantaneira e bolsão). 
Na capital: 26°C 

Sexta-feira (05) 



Cemtec - MS 

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

Tempestades na região pantaneira e 
NORTE, principalmente. Ventos 

fortes e descargas elétricas 
acompanham a chuva.  

A tendência é de chuva em todo o 
Estado com volume de até 15 mm 
para a região sul, 20-25 para a região 
pantaneira e superior a 35 mm para 
a região norte.  

As temperaturas máximas, no 
período da tarde, ficarão entre 
26-31°C (região centro-sul) a 
31-32°C (região pantaneira, 
norte e bolsão). 
Na capital: 26°C 

Sábado (06) 


