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BOLETIM DE PREVISÃO DO TEMPO – 23/03/2023 

PREVISÃO PARA O ESTADO DE SÃO PAULO 

A quinta-feira amanheceu sob predomínio de sol em SP, e com temperaturas entre 18 e 20ºC na metade 

leste do estado e entre 20 e 22ºC na metade oeste. As condições de tempo no estado entre hoje e o 

sábado (validade do boletim) seguem moduladas por instabilidades locais, com períodos prolongados de 

predomínio de sol entre a manhã e começo da tarde, a partir de quando nuvens começam a se formar e 

se desenvolver. Em adição às instabilidades locais, também há o balanço entre aspectos atmosféricos 

generalizados favoráveis e desfavoráveis ao desenvolvimento das nuvens – sendo o aspecto favorável a 

entrada de umidade em níveis baixos da troposfera (que reforça a instabilidade e proporciona o vapor de 

água para que as nuvens se formem) e os aspectos desfavoráveis são o ar mais seco e a alta pressão em 

níveis médios da troposfera (que tendem a dificultar a formação de nuvens). Para hoje, a previsão é de 

pancadas de chuva ou temporais isolados e de curta duração em todos os setores do estado a partir da 

tarde, sobretudo ao longo da divisa com o sul de MG e no oeste paulista. No setor oeste, a maior 

convergência de umidade e a maior instabilidade termodinâmica deverão resultar em mais núcleos de 

tempestade e em um maior potencial para ocorrência de tempo adverso, com chuva intensa, rajadas 

de vento e granizo pequeno. A tendência para a sexta-feira e para o sábado é que essas características se 

mantenham, mas as áreas mais propensas à temporais com chuva intensa, rajadas de vento e granizo se 

ampliam, e, além do oeste do estado, também compreendem o nordeste paulista e áreas do centro-leste, 

conforme indicado no mapa de previsão. 
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O tempo segue quente, e, além das temperaturas elevadas, a radiação solar reforça a sensação de calor 

em todo o estado. As máximas hoje ficam entre 32 e 34ºC em praticamente todos os setores. Em virtude 

disso, recomenda-se atenção especial quanto à pratica de atividades físicas (seja esporte ou trabalho) e à 

exposição direta à radiação solar (que além de aumentar a sensação de calor, também pode ocasionar 

queimaduras na pele), dando preferência à sombra, roupas leves e horários menos quente, mantendo 

hidratação regular e atenção quanto à sinais do corpo quanto à desconforto e exaustão. Nos próximos 

dias, as temperaturas podem subir ainda mais. 

PREVISÃO PARA A REGIÃO METROPOLITANA DE CAMPINAS 

A RMC amanheceu sob céu claro e temperatura em torno de 19ºC. Entre hoje e o sábado, as condições 

de tempo permanecem semelhantes às dos últimos dias, com períodos prolongados de predomínio de 

sol, sobretudo nas manhãs, e formação e possível desenvolvimento de nuvens a partir da tarde. A 

atmosfera permanece com algumas condições favoráveis à formação de nuvens de chuva, apesar de 

alguns elementos que tendem a dificultar o processo (mais detalhes no texto acima). No entanto, 

instabilidades locais ainda podem ocasionar pancadas de chuva ou mesmo temporais na região, de caráter 

isolado e de curta duração. O tempo segue quente, e, além das temperaturas elevadas, a radiação solar 

reforça a sensação de calor. Em virtude disso, recomenda-se atenção especial quanto à pratica de 

atividades físicas (seja esporte ou trabalho) e à exposição direta à radiação solar (que além de aumentar 

a sensação de calor, também pode ocasionar queimaduras na pele), dando preferência à sombra, roupas 

leves e horários menos quente, mantendo hidratação regular e atenção quanto à sinais do corpo quanto 

à desconforto e exaustão. A temperatura máxima hoje está prevista em 32ºC. Na sexta-feira, as 

temperaturas ficam entre 19 e 33ºC, e no sábado, as temperaturas ficam entre 20 e 34ºC. 

 
ASPECTOS TÉCNICOS RMC 
 
Quinta-feira: Fraco cisalhamento do vento (inferior a 10 knots) entre baixa e média troposfera, MUCAPE 
em torno de 2000 J/kg (para o GFS; para o ECMWF, MUCAPE bem abaixo, em torno de 750 J/kg), com 
baixa inibição da convecção (CIN <50). GFS: LI mais instável = -5, índice K = 33 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 -6ºC/km) em níveis mais altos. 
 
Sexta-feira: Cisalhamento do vento fraco a moderado (14 knots) entre baixa e média troposfera, MUCAPE 
em torno de 1500 J/kg (para o GFS e ECMWF), com baixa inibição da convecção (CIN <50). GFS: LI mais 
instável = -3, índice K = 27 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 -6ºC/km) em níveis mais altos. 



                   

Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas Aplicadas à Agricultura – CEPAGRI 

Universidade Estadual de Campinas - UNICAMP 

Cidade Universitária “Zeferino Vaz”, Barão Geraldo, Campinas/SP, 13083-970 

Telefone 19 3521-2460, 19 3521-2463 

Página 3 de 3 
 
 

 

 

 


