
                  

BOLETIM DE PREVISÃO DO TEMPO – 07/11/2022

PREVISÃO PARA O ESTADO DE SÃO PAULO

A segunda-feira amanheceu sob algumas áreas de nebulosidade na metade leste do estado, sobretudo
no litoral,  Vale do Ribeira, RMS, Vale do Paraíba e toda a extensão da divisa com o sul de MG. Na
metade oeste e partes do sul do estado, predomínio de sol.  Chuvas eram reportadas por observações
meteorológicas ou detectadas pelos radares em pontos do Vale do Paraíba e entre Leme e Mogi Guaçu.
As temperaturas estavam entre 12 e 14ºC no sul, centro e leste do estado, ficando em torno de 10ºC na
Serra da Mantiqueira, e entre 14 e 16ºC nos setores oeste e norte e no litoral. Entre hoje e quarta-feira,
as condições de tempo seguem estáveis e sem previsão de chuvas em boa parte do território paulista.
Entretanto, um sistema de baixa pressão na média e alta troposfera induz a convergência de umidade
nos  baixos  níveis  sobre  o  centro-sul  de  MG  (o  que  favorece  a  formação  de  nuvens),  afetando
marginalmente o estado paulista na faixa de divisa com o sul de MG, incluindo também Vale do Paraíba
e litoral norte. Nessas áreas, pancadas de chuva podem ocorrer preferencialmente à tarde e à noite,
com possibilidade de desenvolvimento de temporais especialmente no Vale do Paraíba e na região entre
Franca e Leme.  No litoral  o tempo segue com muitas  nuvens e,  embora as chances de chuva seja
pequenas, não se descarta ocorrência de chuvisco isolado. Essas condições devem se repetir amanhã e
quarta-feira,  com  a  ressalva  que  as  condições  para  desenvolvimento  de  temporais  (instabilidade
termodinâmica e  cisalhamento do vento)  é  maior  e  com maiores  chances de ocorrência  de tempo
severo na divisa com o sul de MG e Vale do Paraíba, não se descartando granizo e fortes rajadas de
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vento.  Entre  quinta  e  sexta-feira,  o  ar  estável  vai  deixando  o  estado,  possibilitando  episódios  de
pancadas de chuva e temporais isolados.

As temperaturas sobem gradativamente ao longo da semana, assumindo valores mais próximos à média
de referência para novembro. Para hoje, as máximas ficam entre 29 e 31ºC no oeste e norte do estado,
entre 26 e 28ºC no setor central, entre 24 e 26ºC em boa parte do sul e leste do estado, exceto pelo
litoral e áreas entre a RMSP, Circuito das Águas, Vale do Paraíba, onde as máximas ficam entre 19 e
21ºC, e das serras da Mantiqueira e do Mar, onde as máximas ficam entre 15 e 17ºC. Nos próximos dias,
as temperaturas (especialmente as máximas) sobem cerca de 1 a 2ºC por dia

PREVISÃO PARA A REGIÃO METROPOLITANA DE CAMPINAS

A RMC amanheceu sob predomínio de sol e temperatura em torno de 14ºC. Entre hoje e quarta-feira, as
condições de tempo na região serão influenciadas por um sistema atuante no sul de MG, que favorece a
formação de nuvens e ocorrência de chuvas no estado mineiro e em áreas paulistas próximas à divisa.
Ao longo desta segunda-feira, será percebido o desenvolvimento de algumas nuvens, o que, apesar das
baixas probabilidades, poderá acarretar pancadas de chuva, de forma leve e muito isolada à tarde e à
noite. A temperatura máxima está prevista em 25ºC. Essas características se mantêm até a quarta-feira.
Na terça-feira, as temperaturas ficam entre 13 e 27ºC, e na quarta-feira, entre 15 e 28ºC.
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