
 

Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade 
Travessa Lomas Valentinas, 2717, CEP: 66093-677. Belém/Pará 

Fone: (91) 3184-3362/3300/3330 
 

 

Breve descrição das condições de tempo para o dia 16/07: Nesta terça-feira tempo 

firme e sem previsão de chuvas na Sudoeste e Sudeste paraense. Já para a região do 

Marajó, RMB e Nordeste paraense previstos eventos de chuvas no período da tarde e 

início da noite. Para o Baixo Amazonas/Calha Norte previsão de chuva, no período da 

noite.  

Previsão para 16/07/2019 

Região Metropolitana de Belém (RMB): Céu variando de claro a parcialmente 
nublado, pela manhã. Pela tarde, céu parcialmente nublado passando a nublado com 
previsão de chuvas e trovoadas. Previsão de chuva leve nas primeiras horas da noite 
passando a céu parcialmente nublado. Temperatura do ar variando com máxima de 
33°C e mínima de 23°C. Umidade relativa do ar variando de 60% a 90%. Ventos 
variando de fracos de Nordeste/Leste.  

 
PREVISÃO DE MARÉS 

Belém  Salinas  Mosqueiro 

Data Hora Alt. (m)  Data Hora Alt. (m)  Data Hora Alt. (m) 

16/07/2019 05:45 1,1  16/07/2019 01:14 0,7  16/07/2019 04:13 1,0 

16/07/2019 10:52 3,2  16/07/2019 06:58 4,6  16/07/2019 09:58 3,3 

16/07/2019 18:14 0,8  16/07/2019 13:43 0,5  16/07/2019 16:42 0,7 

16/07/2019 23:22 2,9  16/07/2019 19:28 4,2  16/07/2019 22:28 3,0 

Fonte: DHN/Marinha do Brasil. 
 

Nordeste: Céu variando de claro a parcialmente nublado, pela manhã. Pela tarde, céu 
parcialmente nublado passando a nublado com previsão de chuvas e trovoadas. 
Previsão de chuva leve e em áreas isoladas, no início da noite passando a céu 
parcialmente nublado.Umidade relativa do ar variando entre 60% a 95%. Temperatura 
do ar com máxima de 32°C e mínima de 23°C, em Bujaru. Ventos variando de fracos a 
moderados de Nordeste/Leste.  
 
Sudeste: Tempo firme deixando céu variando de claro a parcialmente nublado. Não há 
previsão de chuva. Umidade relativa do ar variando entre 50 a 95% e temperatura do 
ar com máxima de 32°C e mínima de 22°C, em Paragominas. Ventos fracos a 
moderados de Leste/Sudeste.  
 
Sudoeste: Tempo firme deixando céu variando de claro a parcialmente nublado. Não 
há previsão de chuva. Umidade relativa do ar variando entre 55% a 85% e 
temperatura do ar com máxima de 33°C e mínima de 22°C, em Altamira. Ventos fracos 
a moderados de Norte/Nordeste.  
 
Baixo Amazonas e Calha Norte: Céu variando de parcialmente nublado a nublado, 
pela manhã e a tarde. Para o período da noite, céu nublado com previsão de chuva. 
Umidade relativa do ar variando entre 75% a 95% e temperatura do ar com máxima de 
32°C e mínima de 22°C, em Belterra. Ventos fracos a moderados de predominante de 
Leste/Nordeste.  
 
Marajó: Céu variando de claro a parcialmente nublado, no período da manhã e da 
noite. Pela tarde, céu parcialmente nublado a nublado com previsão de chuvas 
isoladas. Umidade relativa do ar variando entre 65% a 90% e temperatura do ar com 
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máxima de 32°C e mínima de 25°C, em Muaná. Ventos fracos a moderados 
predominante de Leste/Nordeste.  


