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Breve descrição das condições de tempo para o dia 24/09: Nesta terça-feira, céu
claro a parcialmente nublado, pela manhã. Há previsão de eventos de chuvas (intensi-
dade variada) para todas as regiões do estado, no período da tarde e noite. A exceção
fica para o extremo sul da região Sudeste, sem previsão chuva. 

Previsão para 24/09/2019

Região Metropolitana de Belém (RMB): Terça-feira com céu variando de claro a
parcialmente nublado, no período da manhã. À tarde, céu parcialmente nublado a
nublado com previsão de chuva e trovoadas. Para o período da noite, céu nublado
passando  a  parcialmente  nublado.  Temperaturas  do  ar  com  máxima  de  34ºC  e
mínima de 23ºC.  Umidade  relativa  do  ar  variando  de  55  a  85%.  Ventos  fracos a
moderados e direção variando de Nordeste/Leste.

PREVISÃO DE MARÉS
Belém Salinas Mosqueiro

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

24/09/2019 01:46 1,5 24/09/2019 03:07 4,0 24/09/2019 01:38 1,3

24/09/2019 07:01 2,8 24/09/2019 10:04 0,8 24/09/2019 07:27 3,0

24/09/2019 14:35 1,2 24/09/2019 16:03 4,0 24/09/2019 14:16 0,8

24/09/2019 19:57 2,8 24/09/2019 22:39 0,9 24/09/2019 20:10 3,0
Fonte: DHN/Marinha do Brasil.

Nordeste: Terça-feira  com  céu  variando  de  claro  a  parcialmente  nublado,  no
período da manhã. À tarde, céu parcialmente nublado a nublado com previsão de
chuva e trovoadas. Para o período da noite, céu nublado passando a parcialmente
nublado.  Temperaturas  do  ar  com máxima de  33ºC  e  mínima  de  23ºC,  umidade
relativa do ar variando de 45 a 85%, em Bragança.  Ventos fracos a moderados e
variando de Leste/Nordeste. 

Sudeste: Céu variando de claro a parcialmente nublado, pela manhã. Pela tarde,
céu parcialmente nublado a nublado. Para o período da noite, céu nublado com
previsão  de  chuvas  isoladas  passando  a  céu  parcialmente  nublado.  Umidade
relativa do ar variando entre 25% e 65%, temperaturas do ar com máxima de 39ºC e
mínima de 23ºC, em Conceição do Araguaia. Ventos fracos a moderados de Leste.

Sudoeste: Manhã de céu nublado a parcialmente nublado. À tarde, céu parcialmente
nublado. Para o período da noite, céu parcialmente nublado a nublado com previsão
de chuva e trovoadas em áreas isoladas. Temperaturas do ar com máxima de 35ºC e
mínima 23ºC, umidade relativa do ar de 40 a 85%, em Jacareacanga. Ventos variando
de fracos a moderados e com direção de Nordeste/Leste.

Baixo Amazonas e Calha Norte: Céu variando de parcialmente nublado a nublado,
ao longo do dia. Previsão de eventos de chuvas isolada, no período da tarde e da noi-
te. Temperaturas do ar com máxima de 35°C e mínima de 25ºC, umidade relativa do ar
entre 55% e 80%, em Porto de Moz. Ventos fracos a moderados de Leste/Nordeste. 
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Marajó: Céu variando de claro a parcialmente nublado, pela manhã e tarde. Já a
noite, céu nublado com previsão de chuvas e trovoadas. Temperaturas do ar com
máxima de 34ºC e  mínima de  24ºC,  umidade relativa  do ar  entre  60 e  85%,  em
Gurupá. Ventos fracos a moderados de Leste/Nordeste.

Nota: O uso das informações contidas nesse boletim é de completa responsabilidade do usuário.  Este boletim é
resultado de análises meteorológicas realizadas pela equipe da Diretoria de Meteorologia,  Hidrologia e Mudanças
Climáticas.
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