
PREVISÃO PARA O FINAL DE SEMANA DO DIA DAS MÃES – 06 A
08/05

Resumo:  A previsão para o final  de semana indica tempo firme com sol  e

variação de nebulosidade devido a atuação de um sistema de alta pressão

atmosférica, ou seja uma massa de ar seca e fria. Nestes dias, ao amanhecer,

espera-se  temperaturas  mínimas amenas.  Ao longo do final  de  semana as

temperaturas  máximas estarão em gradativa  elevação.  Ressalta-se que só

temos  previsão  de  chuva  no  estado  a  partir  da  segunda-feira  (09/05)  à

tarde/noite, mas com maior probabilidade, durante a terça-feira (10/05), porém

deve-se acompanhar as atualizações das previsões de tempo. 

Sexta-Feira (06/05):  Para a região norte do estado, em Coxim, esperam-se

temperaturas mínimas entre 11/13ºC e máximas de 29ºC. Já em Três Lagoas,

na região leste, as mínimas ficam entre  13/15ºC e máximas de até 28ºC. Na

região pantaneira,  em Corumbá,  as  temperaturas  mínimas irão  variar  entre

14/16ºC e máximas estarão próximas a 27ºC. Na região sudoeste de Mato

Grosso do Sul, no município de Ponta Porã, espera-se mínimas entre 12/14ºC

e máximas que podem chegar a 22ºC. E na capital, mínimas entre 12/14ºC e

máximas de até 25ºC. 





Sábado (07/05):  Esperam-se temperaturas mínimas entre 14/16ºC e máximas

de 30ºC na região norte, como por exemplo, no município de Sonora. Na região

leste, município de Paranaíba, mínimas entre 13/15ºC e máximas de 30ºC. Na

região sul-pantaneira, no município de Porto Murtinho as temperaturas mínimas

irão  variar  entre  15/17ºC  e  máximas  estarão  próximas  a  29ºC.  Na  região

sudoeste,  no  município  de  Dourados,  espera-se  mínimas  entre  14/16ºC  e

máximas que podem chegar a 26ºC. E na capital,  mínimas entre 13/15ºC e

máximas de até 27ºC. 

Na sexta-feira (06) e sábado (07), de forma geral, os ventos sopram de sudeste

virando para o quadrante leste ao longo do dia.



Domingo  (08/05):  Esperam-se  temperaturas  mínimas  entre  13/15ºC  e

máximas de 32ºC na região norte, como por exemplo, no município de Pedro

Gomes. Na região leste, município de Água Clara, mínimas entre 11/13ºC e

máximas  de  29ºC.  Na  região  pantaneira,  no  município  de  Corumbá  as

temperaturas mínimas irão variar entre 16/18ºC e máximas estarão próximas a

31ºC. Na região sudoeste, no município de Iguatemi, espera-se mínimas entre

13/15ºC e máximas que podem chegar a 25ºC. E na capital,  mínimas entre

13/15ºC  e  máximas  de  até  29ºC.  De  forma  geral,  os  ventos  sopram  do

quadrante leste (sudeste/leste/nordeste).
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