
                  

BOLETIM DE PREVISÃO DO TEMPO – 28/11/2022

PREVISÃO PARA O ESTADO DE SÃO PAULO

A segunda-feira amanheceu com áreas de nebulosidade e chuvas em alguns setores: temporais entre
Pradópolis e São José do Rio Pardo, e pancadas de chuva no Vale do Ribeira e RMSP. As temperaturas
estavam entre 17 e 19ºC no centro,  sul  e leste  do estado e entre 19 e 21ºC no oeste  e norte.  As
condições  de tempo até  amanhã  (terça-feira)  ainda são moduladas pelo  Vórtice Ciclônico  de Altos
Níveis,  de  núcleo  frio,  que  induz  a  queda  da  pressão  atmosférica  em  superfície  e  organiza  a
convergência de umidade sobre o estado, resultando em pancadas de chuva e temporais em todos os
setores paulistas. Na quarta-feira, o VCAN vai perdendo a configuração, mas ainda assim a área de baixa
pressão remanescente mantém as mesmas condições de tempo no estado. Até a quarta-feira,  pelo
menos (validade do boletim), a nebulosidade varia bastante, e temporais bem distribuídos na metade
leste do estado são esperados, acarretando principalmente chuva localmente forte e rajadas de vento.
Na metade oeste, pancadas de chuva e temporais também estão previstos, mas de forma mais esparsa,
mas que também podem resultar em chuva pontualmente intensa e volumosa e algumas rajadas de
vento.  Para  hoje,  maiores  probabilidades  de  temporais  severos  (com  fortes  rajadas  de  vento  e
granizo) se concentram na faixa de divisa com MG, Vale do Paraíba e RMSP, e a condição de chuva
regular ou persistente no litoral sul e Vale do Ribeira impõe o alerta para chuvas volumosas e elevado
potencial  para  alagamentos  e  deslizamentos  de  terra. Para  a  terça  e  quarta-feira,  a  instabilidade
termodinâmica é reforçada em todo o estado, potencializando ocorrência isolada de tempestades com
alguma severidade em todos os  setores,  mantendo melhor  distribuição espacial  na  metade leste  e
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chuvas mais esparsas na metade oeste. O tempo deve permanecer instável e com chuvas em todos os
setores até pelo menos o final de semana.

As temperaturas máximas hoje ficam entre 31 e 33ºC no norte do estado, entre 29 e 31ºC no oeste,
centro e leste, e entre 26 e 28ºC no setor sul, no litoral e entre RMSP e Vale do Paraíba, pela maior e
mais persistente cobertura de nuvens.

PREVISÃO PARA A REGIÃO METROPOLITANA DE CAMPINAS

A RMC amanheceu sob nebulosidade esparsa e temperatura em torno de 19ºC.  Ainda sob influência do
Vórtice Ciclônico de Altos Níveis, que  que induz a áreas de baixa pressão atmosférica em superfície e
organiza a convergência de umidade, e com condição termodinâmica favorável, o tempo segue instável
pelos  próximos  dias,  com  nebulosidade  variável  e  previsão  de  temporais  que  devem  acarretar
principalmente chuva localmente forte e rajadas de vento, que podem causar transtornos como pontos
de alagamento, enxurradas e quebra de galhos de árvores, além de descargas elétricas. As temperaturas
mínimas e máximas permanecem estáveis, com mínimas em torno de 18ºC e máximas em torno de 29ºC
até a quarta-feira.
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