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Mato Grosso do Sul terá tempo firme,  com sol e variação de poucas nuvens. Existe 

uma possibilidade de chuva fraca para o extremo sul de Mato Grosso do Sul na 

segunda-feira (18/07). Em relação à previsão das temperaturas, espera-se condições 

típicas de inverno, com temperaturas mínimas mais amenas e temperaturas máximas 

em elevação durante o dia. A massa de ar seco ganha força no início da semana 

resultando em grandes amplitudes térmicas e baixos índices de umidade relativa do ar 

baixos, entre 20-40%. Na segunda-feira (18/07), as temperaturas mínimas ficam por 

volta dos 10-12°C na região cone-sul e sul-fronteira. No centro-sul do estado as 

mínimas ficam entre 12-15°C. Já as temperaturas máximas sobem rapidamente, 

enquanto no extremo sul as máximas ficam por volta dos 25-27°C a região norte e 

pantaneira terá máximas entre 32-34°C. Na capital, mínima de 15° e máxima de 30°C. 

Os índices de umidade relativa do ar ficam entre 30-40%. Para a terça-feira (19/07), a 

previsão indica predomínio de sol entre poucas nuvens no estado. Na região cone-sul e 

sul-fronteira esperam-se mínimas por volta dos 15°C enquanto que na região sudoeste, 

central, leste, norte e bolsão as mínimas ficam entre 16-19°C. Na região Pantaneira, as 

mínimas ficam por volta dos 20°C. As temperaturas máximas estarão em elevação e 

ficam próximas a 30°C na região centro-sul e máximas de 32-33°C no norte e pantanal 

do estado. Em Campo Grande, mínima de 19°C e máxima de 31°C. Os índices de 

umidade relativa do ar ficam entre 30-40%. Entre a quarta-feira (20/07) e a 

quinta-feira (21/07), a situação meteorológica em Mato Grosso do Sul será muito 

parecida, com sol e variação de poucas nuvens. Na região sul, central, leste e bolsão 

esperam-se temperaturas mínimas entre 15-18°C enquanto que na região sudoeste e 

pantaneira as mínimas oscilam entre 18-20°C. As temperaturas máximas sobem 

rapidamente durante o dia e variam entre 30-33°C em grande parte do estado, com 

destaque para altas temperaturas na região norte e pantaneira. Em Campo Grande, 

mínimas entre 18-19°C e máximas entre 30-31°C. Os índices de umidade relativa do ar 

ficam baixos entre 20-30%. Clique aqui para glossário dos termos técnicos. 

Tendência meteorológica para os próximos dias: 

Não há previsão de chuvas até o final de do mês de julho em Mato 
Grosso do Sul. A tendência da previsão de tempo indica uma frente fria, 
de fraca intensidade, entre os dias 27 e 28 de julho. Posteriormente, os 
modelos numéricos indicam outra frente fria, entre os dias 31 de julho e 
01 de agosto de 2022, com queda mais significativa das temperaturas, 
com mínimas entre 10-12°C no Sul do estado. Porém, ressalta-se o 
acompanhamento das atualizações das previsões semanais, devido às 
incertezas inerentes às previsões que ultrapassam três dias.

Para informações do prognóstico para o inverno de 2022, acompanhe 
neste link: https://www.cemtec.ms.gov.br/prognostico-do-inverno-2022/ 

https://www.cptec.inpe.br/glossario.shtml
https://www.cemtec.ms.gov.br/prognostico-do-inverno-2022/

