
                  

BOLETIM DE PREVISÃO DO TEMPO – 21/03/2023

PREVISÃO PARA O ESTADO DE SÃO PAULO

A terça-feira, 21/03, amanheceu sob nebulosidade esparsa em SP. Chuvas eram detectadas somente no
extremo oeste, de forma isolada, junto à divisa com o PR. As temperaturas estavam entre 18 e 20ºC em
todo o território paulista. O tempo hoje segue instável em todo o estado, com nebulosidade variável e
previsão de temporais isolados a partir da tarde, especialmente em toda a extensão das faixas de divisa
com MG e MS. A instabilidade termodinâmica fraca a moderada entre o setor sul do estado, e as regiões
da RMSP e do Vale do Paraíba e Serra da Mantiqueira proporcionam condições para pancadas de chuva,
rápidas e isoladas, e eventuais trovoadas. A instabilidade moderada a forte nas demais áreas do estado
favorecem  o  rápido  desenvolvimento  de  nuvens  profundas,  resultando  em  temporais,  também  de
caráter  isolado,  mas  potencialmente  severo,  podendo acarretar  chuva  intensa,  rajadas  de  vento  e
muitas descargas elétricas. Maior potencial para vendaval e granizo se concentram no nordeste paulista,
onde podem apresentar caráter severo (que causam maior impacto e riscos associados), mas podem
ocorrer de forma não-severa em outros pontos do estado. A tendência para a quarta e a quinta-feira é
de nebulosidade variável com pancadas de chuva e temporais isolados a partir da tarde ao longo das
faixas de divisa com o Triângulo Mineiro e o MS, onde também há possibilidade de temporais associados
a vendaval e granizo. Na faixa do litoral a condição prevista é de céu parcialmente nublado a encoberto,
com chuvas isoladas a qualquer momento do dia, sobretudo na forma de pancadas. Nas demais regiões
paulistas, pancadas ou temporais isolados podem ocorrer, de forma muito esparsa.
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O tempo segue quente e abafado hoje, e nos próximos dias as temperaturas deverão subir ainda mais
em quase todo o estado, com exceção da faixa litorânea e proximidades, onde a maior cobertura de
nuvens e entrada de um ar ligeiramente mais frio permitirão temperaturas mais amenas ao longo do
dia. As máximas hoje ficam entre 31 e 33ºC.

PREVISÃO PARA A REGIÃO METROPOLITANA DE CAMPINAS

A RMC amanheceu sob predomínio de sol e temperatura em torno de 19ºC. Ainda há na região condição
moderada  de  instabilidade,  o  que  favorece  a  formação  e  o  desenvolvimento  de  nuvens,  o  que,  a
despeito de alguns fatores contrários, poderá culminar na ocorrência de temporais isolados e de curta
duração  na  região  (probabilidade  moderada  de  ocorrência).  Ainda  assim,  esses  temporais  poderão
resultar em chuva localmente intensa, descargas elétricas e rajadas de vento, o que sugere necessidade
de atenção por parte da população ao perceber mudanças no tempo (desenvolvimento de nuvens,
trovoadas, mudanças bruscas no vento - que indicam o possível desenvolvimento de temporais), para
evitar exposição a riscos. A temperatura máxima está prevista em 32ºC, e a partir do entardecer, os
ventos  passam  a  soprar  com  maior  intensidade.  Para  os  próximos  dias,  a  condição  prevista  é  de
predomínio de sol, com períodos de céu parcialmente nublado. Os ventos sopram fracos a moderados
durante o dia, e moderados a fortes à noite. Não se descarta completamente a ocorrência de pancadas
rápidas  e  isoladas  de  chuva  na  região,  mas  as  probabilidades  são  baixas.  Na  quarta-feira,  as
temperaturas ficam entre 18 e 32ºC, e na quinta-feira, entre 19 e 33ºC.

ASPECTOS TÉCNICOS RMC:

Terça-feira: Fraco cisalhamento do vento (inferior a 10 knots) entre baixa e média troposfera, MUCAPE
em torno de 1600 J/kg (para o GFS; para o ECMWF, MUCAPE bem abaixo, em torno de 500 J/kg), com
baixa  inibição  da  convecção  (CIN  <50).  GFS:  LI  mais  instável  =  -5,  índice  K  =  24  e  TT  =  46.  Perfil
troposférico com camadas secas em baixos e médios níveis. GFS:  Lapse rate instável em superfície (-
aprox 8 C/km) e instável (aprox -6,2ºC/km) em níveis mais altos.
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