
                  

BOLETIM DE PREVISÃO DO TEMPO – 21/11/2022

PREVISÃO PARA O ESTADO DE SÃO PAULO

A segunda-feira amanheceu com áreas de neblina no Vale do Ribeira e entre RMSP e Vale do Paraíba e
ampla nebulosidade sobre a metade leste do estado - que consiste em nuvens em níveis médios e altos
da troposfera, associadas à temporais que vêm ocorrendo entre PR, Paraguai e MS e são transportadas
pelos ventos. Pancadas de chuva eram detectadas somente na região de SJ Rio Preto. As temperaturas
estavam em torno de 9ºC na Serra da Mantiqueira, entre 15 e 17ºC na RMSP, Vale do Paraíba, Bragança
Paulista, entre 18 e 20ºC nos setores centro, sul, leste e norte, e entre 20 e 22ºC no setor oeste de SP. O
tempo no estado hoje é modulado principalmente por instabilidades locais,  que podem resultar em
pancadas  ou  temporais  rápidos  e  muito  isolados  a  partir  da  tarde,  e  especialmente  a  partir  do
entardecer, em todos os setores. A partir da noite e ao longo da madrugada de terça-feira, temporais
podem ocorrer no oeste do estado, a partir das divisas com MS e PR, devido ao avanço da área de baixa
pressão que vêm causando temporais em MS hoje. Para a terça-feira, pancadas de chuva e temporais
são esperados em todos os setores a qualquer momento do dia, principalmente a partir da tarde, e
devem ocorrer de forma melhor distribuída e com maior potencial  de ocasionar chuvas localmente
fortes e rajadas de vento – resultado da combinação entre a área de baixa pressão em níveis médios e
altos da troposfera, de uma entrada organizada de umidade e de uma instabilidade termodinâmica
moderada. A partir da noite e ao longo da quarta-feira, a aproximação e passagem de uma frente fria
mantêm  a  condição  de  céu  parcialmente  nublado  a  encoberto  com  chuvas  em  todos  os  setores,
principalmente na forma de pancadas e temporais, com indicativos que apontam para potencial  de
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tempo severo ao longo da faixa de divisa com PR, principalmente entre Ourinhos, Avaré, Itapeva e Apiaí,
e também entre a RMSP, Vale do Paraíba e divisa com extremo sul de MG.

As temperaturas seguem relativamente elevadas e devem assumir máximas em torno ou acima de 32ºC
em uma grande porção do território paulista. No centro, oeste e norte do estado, as máximas ficam
entre 34 e 36ºC. Nos setores sul e leste, as máximas ficam entre 32 e 34ºC, exceto entre as regiões de
Apiaí, Itapetininga, Sorocaba, RMSP, Vale do Paraíba e litoral, onde as máximas ficam entre 28 e 30ºC.
Nos próximos dias, as temperaturas não devem subir tanto em virtude da maior presença de nuvens e
da ocorrência de chuvas, mas a sensação de tempo abafado permanece e pode ser reforçada pelos
períodos de sol entre nuvens.

PREVISÃO PARA A REGIÃO METROPOLITANA DE CAMPINAS

A  RMC  amanheceu  sob  céu  claro  e  temperatura  em  torno  de  18ºC.  Ao  longo  da  tarde,  alguma
nebulosidade deve se formar,  e,  apesar das baixas probabilidades,  não se descarta a ocorrência de
pancadas  isoladas  e  rápidas  de  chuva  na  região,  a  partir  da  tarde  e  principalmente  a  partir  do
entardecer. A temperatura máxima está prevista em 33ºC, e os ventos sopram com intensidade fraca a
moderada durante o dia, e moderados e fortes a partir do entardecer e ao longo da noite. Para a terça-
feira, o dia terá maior presença de nuvens, com condição de céu parcialmente nublado a nublado, e
pancadas de chuva são esperadas a partir da tarde, e sobretudo ao entardecer, com potencial para o
desenvolvimento de temporais associados a chuva localmente forte e rajadas de vento. As temperaturas
ficam entre  20  e  32ºC,  mantendo  a  sensação  de tempo quente  e  abafado.  Com a  aproximação  e
passagem  de  uma  frente  fria   entre  quarta  e  quinta-feira,  a  tendência  para  a  quarta  é  de  céu
parcialmente nublado a encoberto, com chuvas a qualquer momento do dia, especialmente na forma de
pancadas de intensidade moderada a forte seguidas por chuvas mais leves e contínuas, e há potencial
para temporais e chuva forte e volumosa. As temperaturas ficam entre 21 e 28ºC. 
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