BOLETIM DE PREVISÃO DO TEMPO – 23/11/2022

PREVISÃO PARA O ESTADO DE SÃO PAULO

A quarta-feira amanheceu sob céu encoberto em boa parte do leste paulista, com chuvas leves no setor
nordeste, e nebulosidade esparsa nas demais áreas do estado. As temperaturas estavam entre 18 e
20ºC em praticamente todo o território paulista, exceto na Mantiqueira, onde as temperaturas estavam
em torno de 13ºC. A frente fria está situada à altura do litoral paranaense, e sua posição ajuda a
organizar um escoamento rico em umidade sobre SP, e a presença do jato de altos níveis poderá
favorecer a convecção profunda sobre o estado. Ao longo da manhã a nebulosidade que encobria o
leste do estado se dispersa, permitindo entrada de sol em todo território paulista, reforçando a
instabilidade termodinâmica. Dessa forma, a previsão para hoje é de temporais em todos os setores do
estado com elevado potencial de severidade, que podem acarretar chuva torrencial, fortes rajadas de
vento, muitas descargas elétricas e granizo em alguns pontos. Até o final da manhã, temporais devem
começar a se desenvolver no oeste do estado, e até as primeiras horas da tarde vem se multiplicar pelo
restante das áreas paulistas. A partir do anoitecer, o aprofundamento de uma área de baixa pressão nos
níveis altos da troposfera induzem maior convergência de umidade sobre SP, e devem resultar em chuva
intensa e volumosa na metade leste do estado entre a noite de hoje (quarta-feira) e a madrugada de
quinta-feira. A quinta-feira deverá ter chuvas em todos os setores do estado, principalmente na metade
leste, onde as chuvas serão mais volumosas, intensas e generalizadas. Na metade oeste, chuvas isoladas
e em menores volumes devem ocorrer até o início da manhã, e a partir da tarde as chances de chuva
diminuem, mas pancadas de chuva e temporais devem ocorrer em pontos isolados, e não se descarta
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ocorrência de tempestades severas, devido à presença de alguns fatores favoráveis. A faixa de divisa
com MG deverá ter chuvas recorrentes e em elevados acumulados durante o dia, especialmente junto à
divisa com o sul de MG. Ao longo do dia, a frente fria passa pelo litoral do estado, mudando a direção e
aumentando a intensidade dos ventos a começar pelo litoral e setor sul, com velocidades médias
sustentadas em torno de 30 km/h e rajadas da ordem de 50 km/h. Na sexta-feira, forma-se um sistema
de baixa pressão sobre o oceano adjacente ao litoral do estado, mantendo ventos intensos e rajadas
ocasionais na metade leste do estado e deixando o mar agitado. As chuvas devem permanecer
concentradas no litoral, ocorrendo a qualquer momento do dia, e ao longo da divisa com o sul de MG
(inclusive Vale do Paraíba) a partir da tarde. Nas demais regiões do estado, condição de céu
parcialmente nublado a nublado em áreas mais a leste, e parcialmente nublado a predomínio de sol na
metade oeste.
As temperaturas ainda sobem bastante hoje, por conta das entradas de sol, e as máximas ficam entre 29
e 31ºC em praticamente todas as regiões, ficando entre 26 e 28ºC na divisa com o sul mineiro, e a
sensação de tempo abafado permanece. Após a passagem da frente fria, um ar ligeiramente mais frio
adentra a metade leste do estado, deixando as temperaturas mais amenas, especialmente entre RMSP,
Vale do Paraíba, Mantiqueira, Circuito das Águas e litoral norte. Na metade oeste, as temperaturas
seguem elevadas e com máximas na casa dos 32 a 34ºC pelos próximos dias.

PREVISÃO PARA A REGIÃO METROPOLITANA DE CAMPINAS
A RMC amanheceu sob céu encoberto e temperatura em torno de 19ºC. Até o final da manhã, a
expectativa é que a nebulosidade se desloque para leste e permita entradas de sol na região,
favorecendo elevação nas temperaturas, reforçando a sensação de tempo abafado e “calorão”. A partir
da tarde, sob condições atmosféricas favoráveis, nuvens profundas devem se desenvolver e estão
previstas pancadas de chuva e temporais, associados principalmente a chuva localmente forte e rajadas
de vento, mas não se descarta granizo. A temperatura máxima está prevista em 28ºC. A partir da noite,
o aprofundamento de uma área de baixa pressão em níveis elevados da troposfera induz a convergência
de umidade na metade leste paulista, e são esperadas chuvas fortes e regulares ou persistentes entre a
noite de hoje e a madrugada de quinta-feira, que podem acarretar transtornos como alagamentos e
enxurradas. A previsão para a quinta-feira é de céu predominantemente nublado, com chuvas
ocorrendo principalmente na madrugada e manhã, e de forma ocasional à tarde, quando devem ser
mais isoladas. No entanto, mantém-se o alerta para temporais potencialmente severos, devido à
condição atmosférica favorável. As temperaturas ficam entre 19 e 24ºC. A partir do entardecer, após a
passagem da frente fria, os ventos mudam de direção – passando a soprar de sudeste – e ganham
intensidade, com velocidades médias sustentadas em torno de 30 km/h e rajadas ocasionais da ordem
de 50 km/h. A tendência para a sexta-feira é de céu parcialmente nublado a nublado, ventos moderados
e fortes e com rajadas ocasionais e temperaturas entre 17 e 24ºC. Não se descarta a ocorrência de
chuvas leves e isoladas.
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