
 
 

Elaboração do conteúdo: Franciane Rodrigues – Coordenadora do CEMTEC/MS-Semagro - Próximo 

boletim: será emitido 17.08.2020 até as 17h30.   

 

POSSIBILIDADE DE CHUVA NESTE FINAL DE SEMANA NO MS 

  

Previsão detalhada elaborada pelo CEMTEC conforme análise da previsão numérica de tempo do 

Instituto Nacional de Meteorologia e com informações adicionais do Centro de Previsão de Tempo e 

Estudos Climáticos. 

 

Sábado (15/08): Áreas instabilidades começam a ganhar força sobre Mato Grosso do Sul. A previsão é 

de céu nublado a parcialmente nublado em todas as regiões com possibilidade para pancadas de chuva nos 

setores sul e sudoeste do Estado. A umidade relativa do ar melhora nas regiões sudoeste e sul, porém nas 

demais áreas do Estado ainda continuará baixa à tarde em estado de atenção à saúde variação entre 25% a 

85%.  Vento fraco a moderado em todas as regiões do Estado. As temperaturas em Mato Grosso do Sul 

poderão variar entre de 18 °C a 37 °C e na capital variação está estimada em 25 °C a 36 °C.   

 



 
 

Domingo (16/08): A previsão é de céu nublado com potencial para chuva em grande parte do Estado. 

Apenas as regiões norte e nordeste possuem baixa chance de chuva neste dia, porém mantém as condições 

de céu nublado.  A umidade relativa do ar se eleva e possui variação ao longo do dia 60% a 100%. Como 

precaução, faz- se necessário atenção as possíveis condições adversas no tempo que podem eventualmente 

ocorrer neste dia, como chuvas intensas, ventos fortes e raios. Como os volumes estimados estão altos para 

um curto período de tempo, atenção a possíveis pontos de alagamentos, enxurradas temporárias e 

transtornos à população que possam eventualmente ocorrer nos municípios. Vento fraco a moderado com 

rajadas em todas as regiões do Estado. Temperaturas em Mato Grosso do Sul em ligeiro declínio e poderão 

variar entre de 18 ºC a 35 °C e na capital variação está estimada em 21 °C a 28 °C.  

 

 

 

 

 

 

 



 
  

Segunda (17/08): Áreas de instabilidades continuam a atuar no Estado. A previsão é de céu nublado com 

potencial para chuva em grande parte do Estado. Apenas as regiões norte e nordeste possuem baixa chance 

de chuva neste dia, porém mantém as condições de céu nublado.  A umidade relativa do ar se eleva e possui 

variação ao longo do dia 50% a 100%. Como precaução, faz- se necessário atenção as possíveis condições 

adversas no tempo que podem eventualmente ocorrer neste dia, como chuvas intensas, ventos fortes e raios. 

Como os volumes estimados estão altos para um curto período de tempo, atenção a possíveis pontos de 

alagamentos, enxurradas temporárias e transtornos à população que possam eventualmente ocorrer nos 

municípios. Vento fraco a moderado em todas as regiões do Estado. Temperaturas  amenas em parte do 

Mato Grosso do Sul poderão variar entre de 13 °C a 37 °C e na capital variação está estimada em 17 °C a 

29 °C. 

 

 

 

 

 

 



 
 

Terça (18/08): A previsão é de nublado com possibilidade de chuva nos setores sudoeste e sul. As regiões 

pantaneira, central e parte da região do bolsão terão céu nublado com possibilidade para pancadas de chuvas 

isoladas. Nos setores norte e nordeste do Estado, segue condições de céu parcialmente nublado com baixa 

expectativa de chuva. A umidade relativa do ar ficará alta em grande parte do Estado, exceto as regiões 

norte e nordeste que ainda poderão índices baixos à tarde em estado de alerta à saúde. Assim, a umidade 

relativa do ar poderá variar entre 20 % a 100 % ao longo do dia no MS. Vento fraco a moderado em todas 

as regiões do Estado. As temperaturas em Mato Grosso do Sul poderão variar entre de 14°C a 38°C  e na 

capital variação está estimada em 17 °C a 26 °C. 

 

 

Obs. No sábado (15), a passagem de uma frente fria no sul do país contribuirá para formação de áreas de  

instabilidades no MS. Entre o domingo e a segunda-feira (17) a atmosfera estará bastante baroclínica em 

500 hPa com a presença de cavados de onda curta e da passagem de uma frente fria pelo oceano à leste do 

RS, que irão instabilizar o tempo entre SC e o PR e do oeste ao leste de MS, e do oeste ao litoral sul de SP 

(principalmente no dia 17/08) trazendo condições para chuva forte e risco de temporais isolados.   

 



 
 

Tendência de precipitação estimada entre os dias 14 a 30 de agosto de 2020 com informações do 

NCEP/NOAA (em anexo o mapa) dividido em dois períodos   

 

Primeiro período: 14 a 22 de agosto de 2020 – Período chuvoso em Mato Grosso do Sul. A partir do dia 

15 de agosto, áreas de instabilidades ganham força com potencial para chuva sobre iniciando na parte sul 

do Estado e mantendo as condições de chuva ao Estado até dia 22 de agosto. O acumulado de chuva 

esperado varia entre 5 a 100 milímetros, com a maior concentração localizado nos municípios da região sul 

e sudoeste do Estado indicado pela coloração vermelha no mapa de tendência. Nessas regiões, faz- 

se necessário atenção as possíveis condições adversas no tempo que podem ocorrer, como chuvas intensas, 

ventos fortes e raios. Como os volumes estimados estão altos para um curto período, decorrente aos s istemas 

transientes estimados, atenção a possíveis pontos de alagamentos, enxurradas temporárias e transtornos à 

população que possam eventualmente ocorrer nos municípios. 

 

Segundo período: 22 a 30 de agosto de 2020: Período menos chuvoso em Mato Grosso do Sul. O modelo 

de previsão numérica de tempo GFS/NOAA está indicando possibilidade de chuva com baixos acumulados 

entre os dias 24 a 25 de agosto, beneficiando as regiões sudoeste, sul, leste e bolsão em até 30 

milímetros acumulados. Além disso, espera-se queda na temperatura no próximo final de semana em todo 

Estado (entre os dias 20 a 23 de agosto de 2020) com mínima de 5°C a máxima de 25°C (estimado) para 

Mato Grosso do Sul. Sugiro acompanhamento das atualizações futuras e confirmação do evento, pois 

poderá ocorrer alterações nos dias subsequentes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

*Para informações complementares ou de seu município, solicite via e-mail: cemtecms@gmail.com 

 

Franciane Rodrigues 

Física e Mestra em Meteorologia 

Coordenadora do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de Mato Grosso do Sul 

Lei 13.691 de 10 de julho de 2018 


