BOLETIM DE PREVISÃO DO TEMPO – 22/11/2022

PREVISÃO PARA O ESTADO DE SÃO PAULO

A terça-feira amanheceu sob amplas áreas de nebulosidade, e pancadas de chuva no setor oeste,
decorrente do avanço de uma área de baixa pressão nos níveis médios da troposfera, que se desloca de
oeste para leste e proporciona o desenvolvimento de nuvens profundas. O tempo hoje permanece
instável em todo o território, e com condição favorável à formação de nuvens e ocorrência de pancadas
de chuva e temporais em todos os setores – no oeste do estado, onde chuvas já ocorrem e devem
manter recorrência de chuva a qualquer hora do dia, e nas demais áreas principalmente a partir do
início da tarde, com maior intensidade a partir do entardecer. As áreas mais propensas ao
desenvolvimento de temporais severos hoje se concentram na faixa de divisa com MS, na região de
Apiaí/Itapeva e entre RMSP e Vale do Paraíba. Para a quarta-feira, a previsão é de nebulosidade
alternando períodos de parcialmente nublado a encoberto com chuvas em todo o estado: a
aproximação e passagem de uma frente fria pelo litoral reforça áreas de instabilidade em todo o estado,
o que aliado a uma condição de vento favorável e convergência de umidade sugerem elevado potencial
para temporais severos e mais organizados – resultando em chuva torrencial, rajadas de vento e
granizo, o que impõe riscos como alagamentos, enxurradas e danos associados a vento forte (rajadas
superando 60 km/h) e granizo, com especial atenção para os acumulados de chuva na faixa litorânea e
proximidades, onde os volumes podem superar os 50 mm. As chuvas podem ocorrer a qualquer
momento do dia, e de forma mais intensa a partir da tarde. A quinta-feira deverá ser marcada pela
passagem da frente fria, que avança em direção ao litoral carioca e vai conduzindo as instabilidades em
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direção aos territórios mineiro e carioca ao longo do dia. Dessa forma, chuvas são esperadas
especialmente ao longo da madrugada e da manhã, e a partir da tarde passam a se concentrar mais no
litoral, Vale do Paraíba e em toda a extensão das divisas com RJ e MG, com possibilidade de chuvas
rápidas e ocasionais em outros pontos do sul e leste do estado. Na sexta-feira, forma-se um sistema de
baixa pressão sobre o Atlântico adjacente ao litoral paulista que manterá áreas de chuva no litoral e
áreas de divisa com o sul de MG.
As temperaturas não devem subir hoje tanto quanto subiram ontem, por conta da maior cobertura de
nuvens; no entanto, o tempo segue abafado e com a sensação de calorão. As máximas ficam entre 30 e
32ºC em boa parte do território estadual, podendo chegar aos 34ºC no noroeste do estado, e ficando
em torno de 28ºC na faixa de divisa com o PR. Essa condição se repete amanhã, e a partir da tarde de
quinta a metade leste do estado deverá perceber a entrada de um ar ligeiramente mais frio, que causará
uma pequena e breve queda nas temperaturas até o final de semana, deixando o tempo um pouco mais
ameno nessa porção do estado.

PREVISÃO PARA A REGIÃO METROPOLITANA DE CAMPINAS
A RMC amanheceu sob céu parcialmente nublado e temperatura em torno de 19ºC. O dia segue com
alternância de nebulosidade, com períodos de céu parcialmente nublado e nublado. Pancadas de chuva
são esperadas a partir da tarde, principalmente a partir do entardecer e à noite, e temporais associados
a chuva localmente forte e rajadas de vento podem ocorrer de forma rápida e isolada. A temperatura
máxima está prevista em 32ºC. Para amanhã, a aproximação de uma frente fria reforça dinâmica e
termodinamicamente a instabilidade na região, potencializando a ocorrência de chuva e temporais. O
dia mantém nebulosidade variando entre céu parcialmente nublado a encoberto, e pancadas de chuva
podem ocorrer a qualquer momento. No entanto, as maiores probabilidades de chuva se concentram a
partir do meio da tarde e ao longo da noite, quando as chances de temporais são maiores, com fortes
pancadas de chuva seguidas por períodos de chuva leve a moderada. Os indicativos apontam para
potencial de chuva intensa e volumosa até a madrugada de quinta-feira, e há potencial para rajadas de
vento, e não se descarta queda de granizo pequeno. As temperaturas ficam entre 20 e 28ºC. A
tendência para a quinta-feira é de céu nublado a encoberto, com chuvas ocorrendo preferencialmente
até o final da manhã, não se descartando chuvas ocasionais e isoladas à tarde. A partir da tarde, com a
passagem da frente fria, os ventos mudam de direção e ganham intensidade, passando a soprar de
sudeste com velocidades médias da ordem de 30 km/h, transportando um ar ligeiramente mais frio. As
temperaturas ficam entre 18 e 24ºC. A influência do ar mais frio, aliado `presença de nuvens devem
manter as temperaturas amenas até o domingo.
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