
                  

BOLETIM DE PREVISÃO DO TEMPO – 08/11/2022

PREVISÃO PARA O ESTADO DE SÃO PAULO

A terça-feira amanheceu sob nebulosidade esparsa em SP, com maior presença de nuvens junto à divisa
com o sul  mineiro,  Vale  do Paraíba e  litoral  norte,  mas sem detecção de chuvas.  As temperaturas
estavam entre 10 e 12ºC no sul e leste do estado, entre 12 e 14ºC no centro paulista e entre 14 e 16ºC
nos setores oeste e norte. Ainda hoje e amanhã o tempo segue predominantemente estável e sem
chuvas para boa parte do estado, mas um sistema de baixa pressão na troposfera superior, que vem
atuando  desde o  domingo principalmente  no centro-sul  mineiro  e  que  organiza  a  convergência  de
umidade, ainda mantém chances de pancadas de chuva ao longo da divisa com o sul de MG: para hoje,
as probabilidades de chuva são pequenas, e devem ocorrer a partir da tarde e ficar mais restritas às
localidades mais próximas à linha de divisa, onde temporais sem severidade associada também podem
se desenvolver; para amanhã, a convergência de umidade deverá recuar um pouco mais e proporcionar
chuvas em boa parte do leste paulista, e a instabilidade termodinâmica reforçada aliada à uma condição
de vento favorável criam condições para o desenvolvimento de temporais com elevado potencial de
severidade (chuva torrencial, rajadas de vento, grande incidência de descargas elétricas e possibilidade
de granizo), que podem ocorrer já no período da manhã, em formações recorrentes ao longo do dia,
com maiores chances de tempestades severas entre a tarde e a noite. A tendência para a quinta-feira é
de pancadas de chuva e temporais isolados em quase todas as regiões paulistas, impulsionados pela
entrada de umidade e pela condição termodinâmica, que favorece a formação de nuvens profundas. A
exceção é para o setor sul (regiões de Avaré, Itapeva, Registro e Itapetininga), para onde os indicativos
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sugerem baixas probabilidades de chuva. Para entre os dias 11 e 15 o tempo deve se manter instável,
com expectativa de chuvas e temporais recorrentes em todos os setores paulistas.

As temperaturas seguem em elevação gradual, entre 1 e 2ºC por dia em todos os setores, tanto para
máximas quanto para mínimas. Há alguns indicativos que sugerem temperaturas acima dos 36ºC em
amplas áreas do centro, norte e oeste do estado na quinta-feira, o que já é cerca de 4ºC superior à
climatologia  para  novembro.  As  máximas  previstas  para  hoje  estão  entre  32  e  34ºC  no  noroeste
paulista, entre 29 e 31ºC no centro, oeste e norte do estado, entre 26 e 28ºC nas regiões de Campinas,
Piracicaba, São Carlos, Ribeirão Preto e Franca, entre 24 e 26ºC no setor sul e RMSP, e um pouco mais
baixas entre litoral norte, Vale do Paraíba e Serra da Mantiqueira, onde a maior nebulosidade inibe a
elevação – máximas entre 20 e 22ºC.

PREVISÃO PARA A REGIÃO METROPOLITANA DE CAMPINAS

A RMC amanheceu sob céu claro e temperatura em torno de 12ºC.  Para hoje, as instabilidades se
concentram mais no sul mineiro e áreas paulistas adjacentes, e o tempo na região deve permanecer
estável e sob predomínio de sol. Algumas nuvens devem se formar ao longo da tarde, mas com pequeno
desenvolvimento, e não há expectativa para chuvas. A temperatura máxima prevista para hoje é 27ºC, e
os  ventos  sopram  com  intensidade  fraca  a  moderada  durante  o  dia,  ganhando  força  a  partir  do
entardecer. Para quarta e quinta-feira, as instabilidades retornam à região, acarretando pancadas de
chuva  e  temporais.  A  previsão  para  a  quarta-feira  é  de  nebulosidade  alternando  períodos  de  céu
parcialmente nublado e nublado, com pancadas de chuva principalmente à tarde e à noite. Há potencial
para o desenvolvimento de temporais, acarretando rajadas de vento e chuva localmente forte, não se
descartando queda de granizo pequeno em algum ponto da região. As temperaturas ficam entre 15 e
27ºC. A tendência para a quinta-feira mantém as condições de tempo instável e nebulosidade variável,
com  possibilidade  de  pancadas  de  chuva  e  temporais.  As  temperaturas  ficam  entre  16  e  30ºC.
Indicativos para os dias 11 e 12 (sexta-feira e sábado), sugerem grande potencial para ocorrência de
temporais e chuva volumosa, especialmente entre a noite de sexta e a madrugada de sábado. Maiores
detalhes serão indicados oportunamente.
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