
                  

BOLETIM DE PREVISÃO DO TEMPO – 29/11/2022

PREVISÃO PARA O ESTADO DE SÃO PAULO

A  terça-feira  amanheceu  com  várias  áreas  de  nebulosidade  em  SP,  mas  chuvas  eram  detectadas
somente no litoral  sul  e Vale do Ribeira,  principalmente entre Itanhaém e Santos.  As temperaturas
estavam entre 17 e 19ºC em praticamente todo o território, ficando em torno de 12ºC na Serra da
Mantiqueira. O tempo hoje segue instável em todos os setores paulistas, sob influência do sistema de
baixa  pressão em ar superior,  que organiza  a convergência  de umidade na baixa troposfera,  e  sob
condição termodinâmica favorável, temporais potencialmente severos podem se desenvolver em todos
os setores do estado a partir do final da manhã, multiplicando as células convectivas ao longo da tarde,
resultando  em  chuva  localmente  forte  e  volumosa,  rajadas  de  vento  e  granizo  em  alguns  pontos,
podendo resultar em transtornos como enxurradas, alagamentos, deslizamento de terra e quebra de
galhos de árvores. Esses temporais devem acarretar picos de chuva forte, seguidos por períodos mais
prolongados de chuvas leves. Para a quarta e quinta-feira, embora o VCAN (Vórtice Ciclônico de Altos
Níveis) perca a configuração, áreas de baixa pressão em ar superior persistem e mantêm a entrada de
umidade sobre o estado, e, com a instabilidade termodinâmica reforçada e um perfil de vento mais
favorável, as tempestades que se formarem podem ter maior duração e abrangência, o que potencializa
a severidade,  principalmente  no quesito  de chuva acumulada.  As  nuvens  profundas,  de  temporais,
podem se formar a qualquer momento do dia, mas a partir da tarde, com maior aquecimento pelo Sol, é
que encontram condições mais favoráveis para um desenvolvimento mais profundo.
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Devido à formação de nebulosidade já no período da manhã, as temperaturas máximas previstas para
hoje não sobem tanto, mas a sensação de calorão e tempo abafado predomina. As máximas ficam entre
29 e 31ºC na metade oeste do estado e entre 27 e 29ºC na metade leste, exceto pelas regiões do litoral,
Vale do Ribeira, Itapeva e Serra da Mantiqueira, onde a maior e mais persistente presença de nuvens
mantêm as temperaturas mais amenas, entre 25 e 27ºC. Nos próximos dias, as temperaturas voltam a
subir gradativamente no estado a partir do oeste, superando os 30ºC em boa parte do território paulista
e chegando aos 35ºC no noroeste do estado.

PREVISÃO PARA A REGIÃO METROPOLITANA DE CAMPINAS

A RMC amanheceu sob céu parcialmente nublado e temperatura em torno de 17,5ºC. O tempo segue
instável na região pelos próximos dias – ainda hoje, sob atuação do Vórtice Ciclônico de Altos Níveis, que
amanhã vai perdendo a configuração, mas ainda mantém áreas de baixa pressão na alta troposfera, que
contribui para a convergência de umidade em baixos níveis. Dessa forma, as condições de tempo para
hoje  (terça-feira)  até  quinta-feira,  pelo  menos,  seguem  com  nebulosidade  variável  e  pancadas  de
chuva/temporais  principalmente  a  partir  do  final  da  manhã  ou  início  da  tarde,  resultando
principalmente em descargas elétricas,  rajadas de vento e chuva localmente forte e volumosa. Para
hoje, não se descarta granizo pequeno em algum ponto da região, mas o principal risco meteorológico é
com  relação  à  intensidade  de  chuva,  que  pode  acarretar  pontos  de  alagamento,  enxurradas  e
transbordamento de córregos. Para amanhã e, principalmente, quinta-feira, condições termodinâmicas
e  perfil  de  vento  mais  favorável  potencializam  a  severidade  dos  temporais  que  se  formarem.  A
temperatura máxima prevista para hoje é 28ºC. Para amanhã, as temperaturas ficam entre 17 e 27ºC, e
para a quinta-feira, entre 18 e 30ºC
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