
                  

BOLETIM DE PREVISÃO DO TEMPO – 17/11/2022

PREVISÃO PARA O ESTADO DE SÃO PAULO

A sexta-feira amanheceu sob predomínio de sol em SP, com algumas áreas de nebulosidade esparsa a
leste e norte do estado. As temperaturas estavam entre 12 e 13ºC no setor sul, entre 14 e 16ºC no
centro e leste e entre 17 e 19ºC no oeste e norte do estado. Ainda sob influência de uma massa de ar
seco e estável, o tempo hoje segue predominantemente firme em território paulista. Na faixa litorânea,
algumas nuvens ainda permanecem, devido à entrada de umidade do oceano, mas não há previsão de
chuvas para a região. Pancadas de chuva são esperadas para o setor norte a partir do meio da tarde, de
forma rápida e isolada, mas que em alguns casos podem vir acompanhadas por trovoadas. Para o final
de semana, áreas de instabilidade vão ganhando espaço e força em partes do estado. Para o sábado, a
condição dinâmica proporciona convergência de umidade em baixos níveis e a termodinâmica favorece
a formação de nuvens profundas na metade norte paulista, tomando como referência as localidades de
Presidente  Prudente,  Bauru  e  Mogi  Guaçu,  e  também  nas  regiões  do  Circuito  das  Águas  e  da
Mantiqueira.  Nessas  porções  do  estado,  pancadas  de  chuva  e  temporais  estão  previstos,  podendo
acarretar chuva localmente forte, rajadas de vento e muitas trovoadas a partir da tarde e durante a
noite, e há possibilidade de temporais com granizo e algum grau de severidade na faixa norte do estado,
especialmente entre Franca, Ribeirão Preto e Barretos. Nas demais regiões, nebulosidade variável, com
períodos de céu claro e de céu parcialmente nublado. Não se descarta ocorrência de pancadas isoladas,
mas as chances são pequenas. Para o domingo, as instabilidades se concentram na metade leste do
estado,  onde  pancadas  isoladas  são  esperadas  a  partir  da  tarde,  e  alguns  temporais  podem  se
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desenvolver, com maior indicativo de temporais com alguma severidade na região do Vale do Paraíba.
Para a metade oeste, nebulosidade variável e possibilidade de pancadas muito esparsas.

As temperaturas seguem elevadas, acima dos 30ºC em boa parte do estado, e sobem um pouco mais no
final de semana, sendo atenuadas apenas por períodos de maior nebulosidade e ocorrência de chuvas.
As máximas hoje estão previstas entre 35 e 37ºC no noroeste do estado, entre 32 e 34ºC no oeste,
centro e norte paulistas, entre 30 e 32ºC na área entre Campinas, Mogi Guaçu e Franca, entre 27 e 29ºC
nas regiões de Avaré, Sorocaba e Jundiaí, e entre 25 e 27ºC nas demais áreas do sul e leste do estado.

PREVISÃO PARA A REGIÃO METROPOLITANA DE CAMPINAS

A RMC amanheceu sob céu claro e temperatura em torno de  16ºC. O dia segue com tempo estável, com
períodos de céu parcialmente nublado entre o final  da manhã e meio da tarde,  ventos moderados
durante o dia e fortes à noite, e temperatura máxima prevista em 30ºC. A previsão para o sábado é de
nebulosidade variável, com maior presença de nuvens à tarde. Não se descarta ocorrência de pancadas
rápidas  e  isoladas  na  região,  especialmente  nas  localidades  mais  a  norte,  como  Artur  Nogueira,
Holambra e  Santo Antônio de Posse.  As  temperaturas ficam entre  16 e 31ºC,  com ventos fracos a
moderados durante o dia e moderados a fortes à noite. Para o domingo, as chances de chuva são um
pouco maiores, com expectativa de pancadas isoladas na região à tarde e à noite. Ao longo do dia, a
nebulosidade varia, com menor presença de nuvens pela manhã, e maior desenvolvimento de nuvens à
tarde. As temperaturas ficam entre 17 e 32ºC. A segunda-feira segue com possibilidade de pancadas de
chuva, e chuvas mais volumosas e melhor distribuídas são esperadas a partir da terça-feira, devendo
manter tempo instável até o final do mês.
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