
 

 

 

 

                                             PREVISÃO SEMANAL – 15 À 18 DE JUNHO 
 

 

A previsão para os próximos dias (15-17/06) é de tempo estável em grande parte do estado do Mato 

Grosso do Sul. No dia 18/06, na região sul do estado, observa-se aumento de nebulosidade com 

probabilidade para pancadas de chuva isoladas devido a passagem de cavados em médios e altos níveis. 
 

DIA 15/06     

LOCAL ACUMULADO DE 
CHUVA (mm) 

VENTO/RAJADA 
(Km/h) 

TEMPERATURA 
MIN/MÁX (°C) 

Observações: 

CORUMBÁ - De sudeste com 
velocidade média 
de 10Km/h e 
rajadas de vento 
de 5-15Km/h. 

20/32- - 

CAMPO GRANDE - De sul/sudeste 
com velocidade 
média de 10Km/h 
e rajadas de vento 
de 5-15Km/h. 

13/27 - 

TRÊS LAGOAS - De sudeste com 
velocidade média 
de 10Km/h e 
rajadas de vento 
de 5-15Km/h. 

14/29 - 

PONTA PORÃ - De sudeste com 
velocidade média 
de 10Km/h e 
rajadas de vento 
de 5-15Km/h. 

11/25 - 

 
DIA 16/06     

LOCAL ACUMULADO DE 
CHUVA (mm) 

VENTO/RAJADA 
(Km/h) 

TEMPERATURA 
MIN/MÁX (°C) 

Observações: 

CORUMBÁ - De sudoeste com 
velocidade média 
de 10Km/h e 
rajadas de vento 
de 5-15Km/h. 

18/29 - 

CAMPO GRANDE - De sul/sudeste 
com velocidade 
média de 10Km/h 
e rajadas de vento 
de 5-15Km/h. 

14/24 - 

TRÊS LAGOAS - De sudeste com 
velocidade média 
de 10Km/h e 
rajadas de vento 
de 5-15Km/h. 

13/25 - 

PONTA PORÃ - De sul/sudeste 
com  velocidade 

13/20 - 

  média de 10Km/h 
e rajadas de vento 
de 5-15Km/h. 

  

 
 



 
 

 
DIA 17/06     

LOCAL ACUMULADO DE 
CHUVA (mm) 

VENTO/RAJADA 
(Km/h) 

TEMPERATURA 
MIN/MÁX (°C) 

Observações: 

CORUMBÁ - De sudoeste com 
velocidade média 
de 10Km/h e 
rajadas de vento 
de 5-15Km/h. 

18/28 - 

CAMPO GRANDE - De sudeste com 
velocidade média 
de 10Km/h e 
rajadas de vento 
de 5-15Km/h. 

15/24 - 

TRÊS LAGOAS - De sudeste com 
velocidade média 
de 10Km/h e 
rajadas de vento 
de 5-15Km/h. 

14/26 - 

PONTA PORÃ  De sudeste com 
velocidade média 
de 10Km/h e 
rajadas de vento 
de 5-15Km/h. 

14/19 - 

 
 
 

DIA 18/06     

LOCAL ACUMULADO DE 
CHUVA (mm) 

VENTO/RAJADA 
(Km/h) 

TEMPERATURA 
MIN/MÁX (°C) 

Observações: 

CORUMBÁ - De sudeste com 
velocidade média 
de 10Km/h e 
rajadas de vento 
de 10-20Km/h. 

17/26 - 

CAMPO GRANDE - De leste com 
velocidade média 
de 10Km/h e 
rajadas de vento 
de 10-20Km/h. 

14/24 - 

TRÊS LAGOAS - De sudeste com 
velocidade média 
de 10Km/h e 
rajadas de vento 
de 5-15Km/h. 

15/26 - 

PONTA PORÃ 5- 15 De leste com 
velocidade média 
de 10Km/h e 

13/18 - 

  rajadas de vento 
de 5-15Km/h. 

  

    Elaborado por: Valesca Rodriguez Fernandes – Doutora em Meteorologia 


