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Gerência de Monitoramento de Tempo, Clima e Eventos Extremos Hidrometeorológicos
Centro Integrado de Monitoramento Ambiental
Síntese das condições de tempo para os dias 14 e 15/03: Para o final de semana, há
probabilidade de que no sábado (14/03) as chuvas iniciam já pela madrugada e se estendam no
decorrer da manhã sobre boa parte do território paraense, exceto em parte da região da Calha
Norte. Já para o domingo (15/03) é esperado eventos de chuvas fortes para a região do Baixo
Amazonas, enquanto que para as demais áreas do Estado é esperado chuvas leves a moderadas.
Previsão para 14 e 15/03/2020
Região Metropolitana de Belém (RMB): Ao longo do sábado e domingo, tendência de céu com
poucas nuvens variando a parcialmente nublado. Probabilidade de ocorrência de eventos de
chuvas fracas isoladas pela manhã e leves a moderadas com possibilidade de trovoadas no
período da tarde. Em Belém, temperaturas do ar com máximas de 30°/29°C e mínimas de
25°/24°C e umidade relativa do ar variando entre 65 a 95%. Ventos fracos a moderados
predominantes de Nordeste-Leste.
PREVISÃO DE MARÉS (SÁBADO)
Salinas

Belém

Mosqueiro

Data

Hora

Alt. (m)

Data

Hora

Alt. (m)

Data

Hora

Alt. (m)

14/03/2020

02:39

3,4

14/03/2020

04:58

0,6

14/03/2020

01:58

3,6

14/03/2020

09:38

0,5

14/03/2020

10:45

4,9

14/03/2020

08:32

0,5

14/03/2020

14:56

3,3

14/03/2020

17:19

0,6

14/03/2020

14:23

3,6

14/03/2020

22:39

0,5

14/03/2020

23:08

4,5

14/03/2020

20:49

0,5

PREVISÃO DE MARÉS (DOMINGO)
Salinas

Belém

Mosqueiro

Data

Hora

Alt. (m)

Data

Hora

Alt. (m)

Data

Hora
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15/03/2020

03:34

3,2

15/03/2020

05:38

1,0

15/03/2020

02:47

3,3

15/03/2020

10:09

0,8

15/03/2020

11:26

4,6

15/03/2020

09:02

0,7

15/03/2020

15:45

3,1

15/03/2020

18:00

1,0

15/03/2020

15:06

3,4

15/03/2020

23:23

0,7

15/03/2020

23:58

4,1

15/03/2020

21:17

0,8

Fonte: DHN/Marinha do Brasil.

Nordeste: Manhã e tarde do sábado com céu parcialmente nublado variando a nublado, com
chuvas leves a fortes acompanhadas de trovoadas em áreas isoladas. Para o domingo, céu
parcialmente nublado com chuvas leves a moderadas em áreas isoladas. Durante a noite no
decorrer do final de semana, predomínio de céu parcialmente nublado variando a poucas com
chuvas leves a moderadas em áreas isoladas. Em Mocajuba, temperaturas do ar com máximas de
28°/29°C e mínimas de 24°/25°C e umidade relativa do ar variando entre 60 a 95%. Ventos fracos
a moderados de Noroeste-Nordeste.

ENDEREÇO: Travessa Lomas Valentinas, 2717, CEP: 66093-677. Belém/Pará
FONE (91) 3184-3362/3300/3330 EMAIL: ascom.semas.pa@gmail.com SITE: www.semas.pa.gov.br

Sudeste: Para a manhã e tarde do sábado e domingo, céu parcialmente nublado variando a
nublado. Chuvas leves a moderadas, ocorrem principalmente entre o final da manhã e início da
tarde. Durante as noites do final de semana, o domingo terá as chuvas mais significativas para a
mesorregião. Em Bannach, temperaturas do ar com máximas de 28°/27°C e mínimas de 23°/22°C
e umidade relativa do ar variando entre 60 a 95% . Ventos fracos a moderados de Nordeste-Leste.
Sudoeste: Para as manhãs e tardes do final de semana, céu parcialmente nublado variando a
encoberto principalmente a partir do início da tarde. Chuvas mais significativas ocorrem desde o
final da manhã e se estendem até a tarde. Para a noite, o final de semana será com céu
parcialmente nublado variando a poucas nuvens. Chuvas ocorrem de formas isoladas
principalmente sobre a porção sul. Em Aveiro, temperaturas do ar com máximas de 30°/28°C e
mínimas de 25°/24°C e umidade relativa do ar variando entre 55 a 90%. Ventos fracos a
moderados de Leste-Nordeste.
Baixo Amazonas e Calha Norte: Durante o final de semana, céu parcialmente nublado variando
a nublado, com chuvas leves a moderadas ocorrendo em todos os períodos. Sendo que para
algumas áreas isoladas do Baixo Amazonas, podem ocorrer eventos de intensidades fortes
durante as madrugadas. Em Óbidos, temperaturas do ar com máximas de 30°/29°C e mínimas de
24°/23°C e unidade relativa do ar variando entre 55 a 95%. Ventos fracos a moderados de
Nordeste-Leste.
Marajó: Durante o final de semana, céu parcialmente nublado a encoberto, com chuvas leves a
fortes, acompanhadas de trovoadas, desde a madrugada até o início da noite, principalmente
sobre a tarde. Para o domingo, céu parcialmente nublado durante a manhã. Durante a tarde e
noite, céu nublado a encoberto com chuvas moderadas a fortes com ocorrência de trovoadas. Em
Afuá, temperaturas do ar com máximas de 27°/29°C e mínimas de 23°/24°C e umidade relativa do
ar variando entre 65 a 98%. Ventos fracos a moderados de Norte-Nordeste.

Nota: O uso das informações contidas nesse boletim é de completa responsabilidade do usuário. Este boletim é resultado de análises
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