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PREVISÃO METEOROLÓGICA PARA O MUNICÍPIO DE SANTOS E REGIÃO 

Observação: 

O tempo permaneceu firme e com céu aberto no final de semana. Não chove em Santos já há 16 dias. 

A temperatura teve elevação nos últimos dias, atingindo máxima de 29°C no domingo e marcando 19°C nas 

primeiras horas desta segunda-feira, em que a condição de tempo segue sem alterações. 

 

Previsão para hoje (01/06/2020): 

Nesta segunda-feira, o tempo deverá seguir estável e sem chuva, portanto, sem alteração significativa 

em relação aos dias anteriores. A temperatura volta a se elevar bem durante o período diurno. 

Chuva hoje: Probabilidade – 30%; Volume e Intensidade – sem previsão de chuva 

 

Previsão para os três dias seguintes (02 a 04/06/2020): 

Uma frente fria que se encontrará afastada da região costeira influenciará o tempo nos próximos dias 

na região. Já durante esta terça-feira, a expectativa maior é por ocorrência de chuva com intensidade moderada. 

A condição de tempo nublado deverá persistir na quarta-feira e início da quinta, com chuva em alguns desses 

períodos, ainda que de forma mais fraca e menos volumosa. 

A agitação marítima também se reforçará nesta terça-feira, com ondas maiores e pico de altura de maré 

no início da tarde, mas é baixo o risco dessa situação configurar uma ressaca com impacto às estruturas urbanas. 

Chuva nos próximos três dias – Volume esperado: 25-45mm 

Terça-feira: Probabilidade – 85%; Intensidade – moderada 

Quarta-feira: Probabilidade – 80%; Intensidade – fraca a moderada 

Quinta-feira: Probabilidade – 40%; Intensidade – sem previsão de chuva  
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