
                  

BOLETIM DE PREVISÃO DO TEMPO – 17/11/2022

PREVISÃO PARA O ESTADO DE SÃO PAULO

A quinta-feira amanheceu sob céu claro em praticamente todo o estado, com algumas nuvens na região
do Vale do Ribeira. As temperaturas estavam entre 13 e 15ºC nos setores sul e leste, entre 15 e 17ºC no
centro paulista e entre 18 e 20ºC nos setores oeste e norte. O dia segue com tempo firme e predomínio
de sol, apesar de alguns períodos de céu parcialmente nublado nas regiões do litoral ao longo do dia e
da divisa com MG à tarde. Na sexta-feira, o tempo segue predominantemente firme e com pouca ou
nenhuma nebulosidade em praticamente todo o estado. A exceção é para o setor norte do estado, onde
a entrada de umidade em níveis baixos e uma condição termodinâmica favorável deverá resultar em
pancadas isoladas de chuva e alguns temporais sem severidade associada. A tendência para o sábado é
que o escoamento difluente nos níveis mais elevados da troposfera induza a convergência de umidade
nos níveis baixos e, em combinação com uma termodinâmica favorável, resulte em pancadas de chuva e
temporais nos períodos da tarde e da noite no centro-norte do estado e em toda a extensão da divisa
com MG, que podem acarretar chuva localmente forte e rajadas de vento, especialmente na faixa de
divisa com o triângulo mineiro. Para as demais regiões, não há indicativos de chuva, mas a nebulosidade
alterna períodos de predomínio de sol e parcialmente nublado. 

Devido  à  atuação  da  massa  de  ar  seco  sobre  o  estado,  a  umidade  relativa  mínima fica  baixa  em
praticamente todo o território, com exceção da faixa litorânea, ficando em torno de 25%  hoje e amanhã
à tarde. As temperaturas sobem bastante em boa parte do estado: as máximas ficam entre 35 e 37ºC no
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noroeste do estado, entre 32 e 24ºC no oeste, centro e norte do estado, entre 29 e 32ºC nas regiões de
Avaré,  Botucatu,  Campinas,  Mogi  Guaçu  e  São  Carlos  e  entre  25  e  27ºC  nas  regiões  de  Itapeva,
Sorocaba, RMSP, Vale do Paraíba, Mantiqueira e litoral. Amanhã, as temperaturas devem permanecer
estáveis, subindo apenas no noroeste paulista.

PREVISÃO PARA A REGIÃO METROPOLITANA DE CAMPINAS

A  RMC  amanheceu  sob  céu  claro  e  temperatura  em  torno  de  13ºC.  O  tempo  deve  permanecer
predominantemente firme e com poucos indicativos de chuva para as próximas 72h – a exceção é para
uma pequena chance de chuva entre a tarde e a noite de sábado, especialmente para as localidades
mais a norte da região, como Artur Nogueira, Holambra e Sto Antônio de Posse, na forma de pancadas
isoladas.  Chuvas mais  volumosas e  bem distribuídas  são esperadas  a  partir  do dia  22,  e  há fortes
indicativos de chuvas volumosas entre 22 e 26. A temperatura máxima prevista para hoje é de 30ºC,
com ventos moderados durante o dia e fortes à noite. Na sexta-feira, as temperaturas ficam entre 14 e
29ºC, com mesmas características do vento, e no sábado, ficam entre 15 e 30ºC, com ventos fracos
durante o dia e moderados a fortes à noite.
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