
PREVISÃO PARA OS PRÓXIMOS DIAS – 09 A 12/05

Segunda-Feira (09/05):  A previsão indica tempo firme com sol e variação de

nebulosidade devido a atuação de uma massa de ar  seca.  Ao amanhecer,

espera-se temperaturas mínimas amenas e, ao longo do dia, as temperaturas

máximas  estarão  em  elevação  podendo  ultrapassar  os  33°C  em  MS.  A

umidade relativa do ar deve ficar abaixo de 40% em grande parte do estado. As

temperaturas mínimas em MS ficam por volta dos 15°C na região sudoeste

(Ponta Porã) e as máximas podem ultrapassar os 33°C na região pantaneira

(Corumbá). Na capital, as temperaturas mínimas previstas são 17ºC e máximas

de até 30ºC. 



Terça-Feira (10/05): A previsão indica probabilidade de chuvas de intensidade

fraca  a  moderada  e  tempestades  isoladas  acompanhadas  de  raios,

principalmente,  nas  regiões  sudoeste  e  sul-pantaneira  do  estado.  A

instabilidade  atmosférica  prevista  é  devido  ao  deslocamento  de  cavados

(áreas alongadas de baixa pressão atmosférica) em médios e altos níveis da

atmosfera.  No  restante  do  estado  a  previsão  indica  sol  e  variação  de

nebulosidade.  Na região norte  e sudoeste de MS esperam-se temperaturas

mínimas próximas a 17°C e máximas de 32/33°C devem ocorrer na região leste

e norte do estado. Na capital, a previsão indica temperaturas mínimas de 19ºC

e máximas por volta dos 30ºC. 



Quarta-Feira  (11/05): A  previsão  indica  probabilidade  de  chuvas  de

intensidade  fraca  a  moderada,  e  tempestades  bem  isoladas,  nas  regiões

central e noroeste do estado porém com menor probabilidade. No restante do

estado, a previsão é de tempo firme com sol e variação de nebulosidade. Nas

regiões norte, pantaneira e leste de MS esperam-se temperaturas mínimas de

19/20ºC  e  máximas  de  29/30ºC.  Já  na  região  sudoeste,  em  Dourados,

esperam-se temperaturas mínimas de 17ºC e máximas mais amenas, em torno

de 24ºC. Na capital de MS, as temperaturas mínimas ficam próximas a 18ºC e

máximas de até 26ºC. 



Quinta-Feira (12/05): A previsão indica tempo estável com sol e variação de

nebulosidade  em grande  parte  do  estado.  Não  se  descartam pancadas  de

chuvas bem isoladas na região centro-norte. Na região norte e leste de MS

esperam-se temperaturas mínimas entre 18/19ºC e máximas de 30/31ºC. Para

a região  pantaneira  as temperaturas  variam entre 22  e 27ºC.  Já  na região

sudoeste esperam-se temperaturas mínimas de 14ºC e máximas que podem

chegar até 24ºC. Na capital de MS, mínimas de 18ºC e máximas por volta dos

26ºC. 
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