
                  

BOLETIM DE PREVISÃO DO TEMPO – 20/03/2023

PREVISÃO PARA O ESTADO DE SÃO PAULO

A segunda-feira,  20/03,  amanheceu sob predomínio  de sol  em boa parte  de SP.  Algumas áreas  de
nebulosidade esparsa no noroeste paulista e áreas de neblina no setor sul e entre a RMSP e Vale do
Paraíba.  Nuvens de tempestade estavam presentes no centro do estado, em uma ampla área, e de
forma mais isolada na região de Luiz Antônio (entre Ribeirão Preto e São Carlos). A previsão para hoje é
de  tempo  instável  em  todo  território  paulista,  mas  de  forma  isolada.  Além  dos  temporais  que  já
ocorriam no início  da  manhã,  conforme mencionado  anteriormente,  outros  temporais  isolados  são
esperados nos períodos da tarde e da noite em todos os setores paulistas, quando as nuvens deverão se
formar e desenvolver. Não há indicativos de chuvas volumosas de forma generalizada; no entanto, os
temporais que se desenvolverem poderão culminar em chuva localmente intensa, rajadas de vento,
muitas descargas elétricas, não se descartando episódios de granizo pequeno (especialmente na faixa
de divisa com MG e no centro do estado). Recomenda-se atenção quando aos riscos potenciais das
tempestades, buscando abrigo e evitando exposição a riscos mediante a percepção de mudanças no
tempo  atmosférico  (desenvolvimento  e  ocorrência  de  temporais).  Para  a  terça  e  quarta-feira,  as
instabilidades mais pronunciadas e as áreas de maior probabilidade de chuva se concentram sobretudo
no  centro,  oeste  e  norte  do  estado,  além  da  faixa  de  divisa  com  o  sul  mineiro.  Nessas  áreas,
tempestades potencialmente severas devem ocorrer nos períodos da tarde e/ou da noite. No setor sul,
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no litoral (toda a extensão) e na RMSP, as chances de chuva são menores, não se descartando pancadas
isoladas e possibilidade de algumas trovoadas.

As temperaturas seguem elevadas entre hoje e os próximos dias, com máximas em torno ou acima de
31ºC (entre 31 e 33ºC) em todo o território paulista.

PREVISÃO PARA A REGIÃO METROPOLITANA DE CAMPINAS

A RMC amanheceu sob predomínio de sol e temperatura em torno de 20ºC. Para hoje, a combinação de
umidade em baixos  níveis  e  de  um ambiente  atmosférico  favorável  ao  rápido  desenvolvimento  de
nuvens culminará no desenvolvimento de tempestades isoladas na região. Apesar do caráter isolado, as
tempestades que se desenvolverem nos períodos da tarde e da noite poderão resultar em chuva
localmente intensa,  muitas descargas elétricas e rajadas  ocasionais de vento,  não se descartando
completamente ocorrências de granizo pequeno. Recomenda-se atenção quando aos riscos potenciais
das tempestades, buscando abrigo e evitando exposição a riscos mediante a percepção de mudanças
no tempo atmosférico (desenvolvimento e ocorrência de temporais). A temperatura máxima prevista
para hoje é de 32ºC. Para a terça-feira, a previsão é de nebulosidade variável, com longos períodos de
predomínio  de  sol  entre  a  manhã  e  início  da  tarde,  e  formação  de  nuvens  a  partir  da  tarde.  Há
possibilidade de pancadas de chuva e tempestades na região, e, embora de forma isolada, poderão
acarretar impactos sobretudo relacionados à rajadas de vento. O ambiente atmosférico encontra-se
favorável ao intenso e profundo desenvolvimento de nuvens verticais; no entanto, o ar mais seco em
camadas de altitudes mais elevadas poderá limitar o crescimento das nuvens e inibir a ocorrência de
chuva. Apesar disso, caso as tempestades se formem, poderão resultar em fortes rajadas de vento e
grande  incidência  de  descargas  elétricas,  e,  portanto,  é  recomendável  manter  atenção  quanto  à
mudanças no tempo, para evitar exposição a riscos. As temperaturas ficam entre 19 e 32ºC. A tendência
para a quarta-feira é de predomínio de sol, com períodos de céu parcialmente nublado à tarde e à noite.
As temperaturas ficam entre 19 e 33ºC, e à noite os ventos sopram com intensidade moderada a forte.
Apesar de baixas as probabilidades, não se descarta ocorrência rápida e isolada de pancadas de chuva
na região.

ASPECTOS TÉCNICOS RMC:
Segunda-feira:  Fraco  cisalhamento  do  vento  (inferior  a  10  knots)  entre  baixa  e  média  troposfera,
MUCAPE em torno de 2000 a 2500 J/kg (para o GFS e ECMWF), com baixa inibição da convecção (CIN
<50). GFS: LI mais instável = -7, índice K = 37 e TT = 50. Perfil troposférico úmido entre baixa e média
troposfera, com camada progressivamente mais seca em médios e altos níveis. GFS:  Lapse rate instável
em superfície (-aprox 8 C/km) e instável (aprox -6,5ºC/km) em níveis mais altos.

Terça-feira: Fraco cisalhamento do vento (inferior a 10 knots) entre baixa e média troposfera, MUCAPE
em torno de 2000 a 2500 J/kg (para o GFS e ECMWF), com baixa inibição da convecção (CIN <50). GFS: LI
mais instável = -6, índice K = 27 e TT = 48. Perfil troposférico mais seco em comparação com o previsto
para a segunda-feira,  com camadas secas  em baixos e médios níveis.  GFS:   Lapse rate  instável  em
superfície (-aprox 8,2 C/km) e instável (aprox -6,3ºC/km) em níveis mais altos.
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