
                  

BOLETIM DE PREVISÃO DO TEMPO – 03/11/2022

PREVISÃO PARA O ESTADO DE SÃO PAULO

A quinta-feira amanheceu sob condição de nebulosidade variável em SP, com áreas de predomínio de
sol e de céu parcialmente nublado a nublado. Chuvas eram detectadas ou reportadas em pontos do
litoral e entre RMSP, Bragança Paulista e Vale do Paraíba. As temperaturas estavam entre 9 e 11ºC no
setor sul do estado, entre 11 e 13ºC no leste, centro e oeste, e entre 14 e 16ºC no setor norte, ficando
em torno de 6ºC  na Serra  da Mantiqueira.  A  partir  de hoje,  o  tempo vai  abrindo no estado,  com
diminuição progressiva na cobertura de nuvens entre hoje e amanhã em boa parte do território paulista,
e deverá permanecer predominantemente estável até pelo menos o domingo. Ainda hoje, no entanto, a
nebulosidade se mantém e chuvas isoladas podem ocorrer ao longo da divisa com o sul de MG, na RMSP
e Vale do Paraíba, devido à entrada de umidade e interação com orografia. No litoral, as chuvas devem
persistir  um pouco  mais,  pelo  menos  até  o  domingo,  mas  de  forma mais  ocasional,  isolada  e  em
menores volumes em comparação com os últimos dias.  Também há indicativos de chuvas/chuvisco
isolado entre RMSP, Vale do Paraíba e Serra da Mantiqueira no domingo, além do litoral.

Os ventos ainda sopram com intensidade moderada, transportando um ar mais frio. A diminuição da
nebulosidade, entretanto, proporciona maior amplitude térmica nos próximos dias, permitindo que as
temperaturas subam um pouco mais, e se elevem gradualmente até a próxima semana, mas mantendo
as temperaturas baixas à noite, possibilitando ainda um declínio na próxima madrugada. As máximas
hoje ficam entre 20 e 22ºC na metade oeste do estado, ficando entre 19 e 20ºC na metade leste, à
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exceção da RMSP, litoral norte, Vale do Paraíba e Serra da Mantiqueira, onde as máximas ficam entre 13
e 15ºC, com maior cobertura de nuvens. Amanhã, o dia amanhece com mínimas entre 13 e 15ºC no
setor norte e no litoral, e entre 9 e 11ºC em boa parte das demais áreas, ficando entre 7 e 9ºC entre
RMSP, Vale do Paraíba , Serra da Mantiqueira e Circuito das Águas Paulista. Com a persistência da massa
de ar frio centrada sobre o Atlântico, próxima ao litoral gaúcho, as temperaturas seguem abaixo da
média para a época do ano até pelo menos o começo da próxima semana, embora já estejam voltando a
subir gradativamente.

PREVISÃO PARA A REGIÃO METROPOLITANA DE CAMPINAS

A RMC amanheceu sob céu parcialmente nublado, ventos fortes e temperatura em torno de 12,5ºC. O
dia segue com alternância de nebulosidade, com períodos de maior e menor cobertura de nuvens, e a
combinação desse fator com a entrada de ar frio limita a elevação das temperaturas. A máxima está
prevista em 20ºC. Ao longo do dia, os ventos perdem um pouco da intensidade, mas ainda devem
soprar de forma moderada (velocidades em torno de 25 km/h) até pelo menos o final de semana. Na
próxima noite  é previsto  mais  um declínio  nas  temperaturas,  e a  sexta-feira  deve amanhecer  com
temperaturas em torno de 9 ou 10ºC. No entanto, a condição de predomínio de sol, favorece maior
amplitude térmica, permitindo que as máximas subam mais, chegando aos 23ºC. A tendência para o
final de semana é de predomínio de sol, ventos moderados e temperaturas subindo muito lentamente
entre um dia e o seguinte: no sábado, as temperaturas ficam entre 11 e 24ºC, e no domingo, entre 12 e
25 – ainda bem abaixo da média para o período. O começo da próxima semana deve ter temperaturas
um pouco mais elevadas, mas valores mais típicos para a época do ano deve ser registrados somente a
partir  da  próxima  quinta-feira.  As  probabilidades  de  chuva  até  o  dia  9  são  muito  pequenas,  os
indicativos mais favoráveis apontam para novos episódios de chuva a partir dos dias 10 ou 11.
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