
                  

BOLETIM DE PREVISÃO DO TEMPO – 06/03/2023

PREVISÃO PARA O ESTADO DE SÃO PAULO

A segunda-feira amanheceu sob nebulosidade variável em SP, com detecção de chuvas isoladas entre
Altinópolis e a divisa com o sul mineiro. As temperaturas estavam entre 18 e 20ºC em todos os setores
do estado. Após um final de semana com tempestades generalizadas, em todas as regiões paulistas, o
começo de semana segue com tempo instável  e com tempestades em todo o território estadual.  O
sistema de baixa pressão que se formou sobre o litoral do sul brasileiro permanece ativo ainda hoje e
favorece  a  convergência  de  umidade  em  SP,  e,  aliado  à  forte  instabilidade  termodinâmica  e
cisalhamento  moderado  dos  ventos  formam  um  ambiente  favorável  ao  desenvolvimento  de
tempestades severas em todos os setores do estado, podendo ocasionar chuva torrencial, vendaval e
granizo. A não ser pelo extremo oeste, na faixa de divisa com MS, onde os temporais devem ser mais
esparsos,  nas  demais  áreas  as  tempestades  devem  ser  generalizadas  (com  formação  em  vários
pontos),  e  podem  resultar  em  sistemas  mais  organizados,  como  linhas  de  instabilidade .  Essas
tempestades podem se desenvolver já ao final da manhã, e ao longo da tarde e da noite. Na terça e
quarta-feira,  embora  esse  sistema  de  baixa  pressão  já  esteja  se  desconfigurando,  as  condições
atmosféricas  seguem favoráveis  à  tempestades  severas  e  com alto  grau  de  impacto  associados  às
chuvas, ventos e granizo, embora com tendência de que sejam mais isoladas e de curta duração.
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O  tempo  segue  abafado,  sob  influência  de  uma  massa  de  ar  quente  e  úmido.  Apesar  do
desenvolvimento de nebulosidade já no período da manhã, as temperaturas máximas hoje ficam entre
31 e 33ºC no setor oeste do estado e entre 29 e 31ºC nas demais áreas. Amanhã, as máximas ficam um
pouco mais elevadas, cerca de 1 a 2ºC em todo o estado.

PREVISÃO PARA A REGIÃO METROPOLITANA DE CAMPINAS

 A segunda-feira amanheceu sob nebulosidade esparsa e temperatura de 18ºC. O tempo permanece
instável  pelos próximos dias.  Para hoje,  a  previsão é de predomínio de sol  ao longo da manhã e
possível   desenvolvimento de nuvens de chuva já ao começo da tarde,  ocasionando tempestades
generalizadas, associadas a chuva intensa e localmente volumosa, rajadas de vento superiores a 50
km/h, muitas descargas elétricas e granizo pequeno de forma isolada, o que sugere potencial para
riscos e transtornos e demanda atenção. A temperatura máxima prevista para hoje é de 30ºC. Para a
terça-feira,  as  condições  atmosféricas  sugerem  simultaneamente  maiores  chances  de  tempestades
severas  e  com  ainda  maior  impacto  em  relação  ao  previsto  para  a  segunda-feira,  mas  que  essas
tempestades  devem  ocorrer  de  forma  mais  isolada.  Segue,  portanto,  o  alerta  para  temporais
ocasionando  chuva  intensa,  vendaval,  granizo  e  muitas  descargas  elétricas.  A  nebulosidade  varia
bastante ao longo do dia, com períodos de poucas nuvens, especialmente durante a manhã, e de céu
parcialmente nublado a nublado à tarde, e as temperaturas ficam entre 19 e 30ºC. Para a quarta-feira, a
tendência de nebulosidade variável e temporais isolados a partir da tarde permanece. Os temporais
devem ocasionar especialmente chuva intensa, descargas elétricas e rajadas de vento da ordem de 50
km/h, e podem resultar em transtornos à população. As temperaturas ficam entre 20 e 31ºC.

ASPECTOS TÉCNICOS RMC:
Segunda-feira: Cisalhamento do vento entre baixa e média troposfera em torno de 10 knots, MUCAPE
em torno de 2500 J/kg (para o GFS; o ECMWF indica em torno de 1500 J/kg), com baixa inibição da
convecção (CIN <50). GFS: LI mais instável = -8, índice K = 39 e TT = 52. GFS:  Lapse rate instável em
superfície (- 7,7ºC/km) e adiabático úmido (aprox -6,7ºC/km) em níveis mais altos.

Terça-feira: Fraco cisalhamento do vento entre baixa e média troposfera, MUCAPE em torno de 3300
J/kg (para o GFS;  ECMWF indica em torno de 2000 J/kg), com baixa inibição da convecção (CIN <50).
GFS: LI mais instável = -10, índice K = 39 e TT = 54. GFS:  Lapse rate instável em superfície (- 7,9ºC/km) e
adiabático úmido (aprox -7ºC/km) em níveis mais altos.
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