
 

SECRETARIA DE SEGURANÇA 

 

DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 
COORDENADORIA DE RISCOS NATURAIS E TECNOLÓGICOS 

 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA 

DEPARTAMENTO DE DEFESA CIVIL 
Av. Rangel Pestana, 140 – Vila Mathias CEP 11013-550 199 EMERGÊNCIAS 
Tel  (13)  3208-1000 / 3208-1015 / FAX 32081012                                                                       defesacivil@santos.sp.gov.br                                                
                                                                                                                                                                    RELATÓRIO Nº 062/2020 

BOLETIM METEOROLÓGICO Nº 063/2020  

DATA: 07/04/2020 HORÁRIO: 10:00 

 

PREVISÃO METEOROLÓGICA PARA O MUNICÍPIO DE SANTOS E REGIÃO 

Observação: 

A semana começou com mais um dia de tempo firme e céu ensolarado. A temperatura máxima desta 

segunda-feira foi de 29°C. Já esta terça-feira inicia com nebulosidade elevada no céu e 24°C. 

Não houve chuva nas últimas 72 horas e o Plano Preventivo de Defesa Civil de Santos segue operando 

em nível de Observação. 

 

Previsão para hoje (07/04/2020): 

A passagem de uma frente fria influencia o tempo nesta terça-feira em Santos. A nebulosidade fica 

elevada e deverá ocorrer chuva de intensidade moderada na segunda metade do dia. A chance de chuva forte 

ou persistente é baixa e a expectativa não é de um acumulado muito elevado. 

Chuva hoje: Probabilidade – 80%; Volume – 10-25mm; Intensidade – moderada 

 

Previsão para os três dias seguintes (08 a 10/04/2020): 

A partir deste meio de semana, com o afastamento do sistema frontal da região, a condição chuvosa 

perderá força. As primeiras horas desta quarta-feira ainda poderão contar com chuva fraca. 

Por outro lado, o estado será de ALERTA para as condições marítimas. Conforme nota do Núcleo de 

Pesquisas Hidrodinâmicas da Unisanta, os horários de maior elevação da maré ocorrerão por volta das 03:00 

e novamente por volta das 15:00, tanto na quarta-feira, quanto na quinta-feira. Além da maré acima do 

normal, a agitação marítima, com ondas elevadas, provocará uma situação de risco para as estruturas urbanas 

e chance de alagamento nas áreas mais vulneráveis nos períodos citados. 

Chuva nos próximos três dias – Volume esperado: 5-10mm 

Quarta-feira: Probabilidade – 60%; Intensidade – fraca 

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

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