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PREVISÃO METEOROLÓGICA PARA O MUNICÍPIO DE SANTOS E REGIÃO 

Observação: 

A passagem de uma frente fria deixou o céu predominantemente nublado ao longo de toda a quinta-

feira, mas sem chuva. A temperatura teve tendência de queda no decorrer do dia, variando entre 21°C e 19°C. 

Esta sexta-feira iniciou com mínima de 15°C em suas primeiras horas, mas o sol já volta a aparecer. 

Ainda não houve registro de precipitação no mês de julho em Santos. 

 

Previsão para hoje (10/07/2020): 

Ao longo desta sexta-feira, o céu ensolarado volta a predominar. Sendo assim, o tempo fica estável e 

não há previsão de chuva. No decorrer do dia, a temperatura se eleva gradualmente. 

Chuva hoje: Probabilidade – 20%; Volume e Intensidade – sem previsão de chuva 

 

Previsão para os três dias seguintes (11 a 13/07/2020): 

O final de semana será de tempo firme, sem chuva e com elevação significativa de temperatura, 

promovendo o retorno da sensação de calor à região. A segunda-feira deverá se transcorrer com a mesma 

condição, mas é prevista nova mudança de tempo para o período entre a segunda e terça-feira, por conta da 

chegada de uma nova frente fria. Apesar disso, por enquanto não há previsão de chuva forte ou volumosa. 

As condições marítimas também não representarão situações de riscos ao município nos próximos dias. 

Chuva nos próximos três dias – Volume esperado: sem previsão de chuva 

Sábado: Probabilidade – 20%; Intensidade – sem previsão de chuva 

Domingo: Probabilidade – 20%; Intensidade – sem previsão de chuva 

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