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Diretoria de Meteorologia, Hidrologia e Mudanças Climáticas 

Gerência de Monitoramento de Tempo, Clima e Eventos Extremos Hidrometeorológicos 

Centro Integrado de Monitoramento Ambiental 

 
Síntese das condições de tempo para o dia 19/03: O final de semana será de chuvas em 

praticamente todo o Estado. Durante o período vespertino e início da noite, as chuvas tendem a 

ocorrer de maneira mais significativa.  

 

Previsão para 19/03/2020 

 
Região Metropolitana de Belém (RMB): Tempo predominante nublado pela manhã. Entre o fim 
da manhã e decorrer do período vespertino, é esperado eventos de chuva em forma de pancadas. 
Início de noite com possibilidade de chuva fraca. Temperaturas do ar com máxima de 31°C e 
mínima de 23°C. Ventos fracos a moderados de Norte-Nordeste 

 
PREVISÃO DE MARÉS 

Belém  Salinas  Mosqueiro 

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

19/03/2020 03:34 0,8  19/03/2020 04:23 3,8  19/03/2020 02:09 1,0 

19/03/2020 08:26 2,6  19/03/2020 10:41 1,6  19/03/2020 07:41 2,8 

19/03/2020 15:19 1,2  19/03/2020 16:36 4,1  19/03/2020 13:54 1,2 

19/03/2020 20:54 2,9  19/03/2020 23:13 1,2  19/03/2020 19:45 3,1 

 
Fonte: DHN/Marinha do Brasil. 

 
Nordeste: Em todos os períodos, predomínio de céu parcialmente nublado variando a nublado. 
Chuvas leves a moderadas ocorrem a partir do final da manhã até o início  período noturno, em 
boa parte da região, com trovoadas em áreas isoladas. Em Nova Timboteua, temperaturas do ar 
com máximas de 31°C e mínimas de 23C. Ventos fracos a moderados de Norte-Nordeste. 
 
 
Sudeste: Manhã com predominância de tempo nublado e chuva fraca em áreas isoladas. No 
decorrer do período vespertino, é esperado intensificação das chuvas em boa parte da região, que 
devem variar leve a moderada. Em Bannach, temperaturas do ar com máximas de 30°C e 
mínimas de 24ºC . Ventos fracos a moderados  de Norte-Noroeste. 
 
 
Sudoeste: Período matutino com variação de nebulosidade e chuva fraca em áreas isoladas. A 
partir do período da tarde,  chuvas leves a moderadas podem ocorrer em boa parte da região, 
principalmente na porção Norte.  Em Itaituba, temperaturas do ar com máximas de 32°C e 
mínimas de 24°C. Ventos fracos de Norte. 
 
 
 
Baixo Amazonas e Calha Norte: Manhã de céu nublado com eventos de chuva em áreas 

isoladas. As chuvas devem se intensificar a partir do período vespertino, mas oscilando 
entre as intensidades de leve a moderada .Em Porto de Moz, temperaturas do ar com 
máximas de 32C e mínimas de 24°C. Ventos fracos a moderados de Norte-Nordeste. 
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Marajó: Manhã de Sol com nebulosidade variável. Tempo predominante nublado é esperado pela 
tarde até início da noite, horário propicio para ocorrência de chuvas em formas de pancadas. Em 
Ponta de Pedras, temperaturas do ar com máximas de 31ºC e mínimas de 24°C  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 
meteorológicas realizadas pela equipe da Diretoria de Meteorologia, Hidrologia e Mudanças Climáticas. 

 


