
                  

BOLETIM DE PREVISÃO DO TEMPO – 09/11/2022

PREVISÃO PARA O ESTADO DE SÃO PAULO

A quarta-feira amanheceu sob predomínio de sol em praticamente todo o estado, com áreas de neblina
entre a RMSP e Vale do Paraíba. Na região de Franca, entretanto, temporais com elevado potencial de
severidade já ocorriam. As temperaturas estavam entre 10 e 12ºC no sul do estado, entre 12 e 14ºC no
setor leste, entre 13 e 15ºC no centro do estado, entre 16 e 18ºC no setor oeste e entre 18 e 20ºC no
norte paulista. Devido à condições termodinâmicas, o tempo no estado hoje fica instável e com previsão
de pancadas de chuva e temporais em boa parte do norte e leste paulistas, nas regiões de SJ Rio Preto,
Franca, Ribeirão Preto, São Carlos, Mogi Guaçu, Campinas, RMSP, Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira
e litoral norte. Há elevado potencial para o desenvolvimento de temporais severos, incluindo chuva
localmente forte, fortes rajadas de vento, grande incidência de descargas elétricas e granizo, e podem
ter duração superior a 1h, com desenvolvimento principalmente entre o final da manhã e o meio da
tarde. Nas demais áreas do estado, o tempo segue estável e com poucas nuvens. A previsão para a
quinta-feira é de nebulosidade variável e pancadas de chuva ou temporais isolados e de curta duração
(30 min) no centro, norte e leste do estado, devido à presença de umidade e termodinâmica favorável.
Nas demais áreas, predomínio de sol ou céu parcialmente nublado. Na sexta-feira, a instabilidade é
reforçada  em  todo  o  estado,  com  uma  combinação  de  fatores  termodinâmicos  e  dinâmicos
(aproximação de um “cavado” – uma área de baixa pressão – em níveis mais elevados da troposfera), e
são esperadas pancadas de chuva e temporais com elevado potencial de severidade (chuva torrencial,
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fortes rajadas de vento, grande incidência de descargas elétricas e granizo). Temporais podem ocorrer
no oeste do estado já no período da manhã, e a partir da tarde nas demais regiões do estado.

As temperaturas máximas para hoje estão previstas entre 32 e 34ºC no noroeste do estado, entre 30 e
32ºC nos setores oeste, centro e norte,  entre 27 e 29ºC em boa parte dos setores sul e leste (regiões de
Avaré, Itapeva, Itapetininga, Sorocaba, Piracicaba, Campinas, Mogi Guaçu, São Carlos , Ribeirão Preto e
Franca) e entre 24 e 26ºC nas demais áreas.

PREVISÃO PARA A REGIÃO METROPOLITANA DE CAMPINAS

A RMC  amanheceu  sob  predomínio  de  sol  e  temperatura  em torno  de 15ºC.  A  partir  da  tarde,  a
condição  termodinâmica  deverá  favorecer  a  formação  e  desenvolvimento  de  nuvens  profundas,
resultando em pancadas de chuva e temporais na região, de forma isolada, mas que pode acarretar
condições de tempo adversas em alguns pontos,  como chuva localmente forte,  rajadas de vento e
trovoadas.  A temperatura máxima está prevista em 28ºC. Para amanhã, são esperados períodos de
poucas nuvens pela manhã, e céu parcialmente nublado a nublado a partir da tarde. Há possibilidade de
pancadas de chuva entre a tarde e a noite, de forma isolada. Temporais podem se desenvolver, também
de forma isolada e de curta duração. As temperaturas ficam entre 16 e 30ºC. A tendência para a sexta-
feira é que a aproximação de uma área de baixa pressão em níveis mais altos reforce a instabilidade e
favoreça  a  formação  de  nuvens  profundas  e  a  ocorrência  de  temporais  a  partir  da  tarde,  e
principalmente  a  partir  do  entardecer  e  ao  longo  da  noite.  Há  fortes  indícios  de  chuva  intensa  e
volumosa  (da  ordem  de  40  mm) na  virada  de  sexta-feira  para  o  sábado,  potencializando  risco  de
alagamentos, enxurradas e transbordamento de rios e córregos, o que deve configurar o principal revés
meteorológico. As temperaturas ficam entre 17 e 30ºC. Os indicativos apontam para tempo instável e
chuvas recorrentes até o final da próxima semana.
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