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Breve descrição das condições de tempo para o dia 25/09: Quarta-feira marcada 

pela predominância de tempo estável apenas para a porção Sul do estado. No período 

vespertino até início da noite, há probabilidade de eventos de chuvas nas regiões do 

Nordeste, RMB e Marajó.  

 

Previsão para 25/09/2019 

 
Região Metropolitana de Belém (RMB): Quarta-feira com previsão de tempo 
variando entre parcialmente nublado a momentos de nublado pela manhã. No decorrer 
do período vespertino e início da noite, é esperado tempo nublado a momentos de 
encoberto com eventos de chuvas de intensidade fraca a moderada (podendo vim 
acompanhadas de trovoadas). Temperaturas do ar com máxima de 32ºC e mínima de 
23ºC. Ventos fracos a moderados de direção de Leste. 
 

PREVISÃO DE MARÉS  

Belém  Salinas  Mosqueiro 

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

25/09/2019 02:17 0.9  25/09/2019 03:49 4.5  25/09/2019 01:26 0.9 

25/09/2019 08:02 3.0  25/09/2019 10:51 0,9  25/09/2019 07:28 3.2 

25/09/2019 15:23 0.6  25/09/2019 16:49 4,5  25/09/2019 14:58 0.7 

25/09/2019 20:54 3.0  25/09/2019 23:11 0,9  25/09/2019 20:23 3.3 

Fonte: DHN/Marinha do Brasil. 

 
Nordeste: Para a porção litorânea do Nordeste paraense, é esperado predominância 
de céu parcialmente nublado no período da manhã. Já no decorrer do período 
vespertino, é esperado tempo nublado a momentos de encoberto com eventos de 
pancadas de chuva com trovoadas. Início de noite com possibilidade de chuva fraca e 
chuviscos em pontos isolados. Temperaturas do ar com máxima de 32ºC e mínima de 
23ºC, em Bujaru. Ventos fracos a moderados de Leste.  
 
Sudeste: Ao longo da quarta-feira, é esperado condições estáveis de tempo com 
nebulosidade variando entre claro a parcialmente nublado. Não há previsão de chuva 
para região. Temperaturas do ar com máximas de 34ºC e mínimas de 23ºC, em Canaã 
dos Carajás. Ventos fracos de Norte/Nordeste. 
 
Sudoeste: Manhã com condições de tempo parcialmente nublado a nublado em boa 
parte da porção oeste. No decorrer do período vespertino, é esperado predominância 
de tempo nublado, mas sem ocorrência de chuvas. Noite com presença de nuvens 
esparsas. Temperaturas do ar com máximas de 33ºC e mínimas 22ºC, em Novo 
Progresso. Ventos fracos de Norte/Nordeste. 
 
Baixo Amazonas e Calha Norte: Período matutino com tempo variando entre 
parcialmente nublado a nublado, enquanto que no decorrer do período vespertino é 
esperado tempo nublado, com eventos de chuva fraca e localizada apenas região da 
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Calha Norte. Noite de céu parcialmente nublado a claro. Temperaturas do ar com 
máximas de 33ºC e mínima de 23ºC, em Santarém. Ventos fracos de Leste.  
 
Marajó: Manhã com predominância de tempo parcialmente nublado. Ao longo da tarde 
até o início da noite, é esperado tempo nublado com eventos de chuvas de 
intensidade fraca a moderada. Temperaturas do ar com máximas de 32ºC e mínimas 
de 23ºC, em Anajás. Ventos fracos a moderados de direção de Leste. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. 

 

 

 

 


