
                  

BOLETIM DE PREVISÃO DO TEMPO – 03/10/2022

PREVISÃO PARA O ESTADO DE SÃO PAULO

A segunda-feira  amanheceu sob céu nublado na metade sul  do estado,  com pancadas  de  chuva  e
temporais ao longo da divisa com o PR e nas regiões de Presidente Prudente,  Marília  e Bauru. Na
metade norte, predomínio de sol. As temperaturas estavam entre 18 e 20ºC no oeste e norte paulistas,
entre 15 e 17ºC no centro do estado e no litoral, e entre  13 e 15ºC no sul e leste paulistas. A semana
será de tempo instável, com pancadas de chuva e temporais com distribuição não uniformes até quarta-
feira (algumas áreas mais favoráveis deverão receber mais chuva), e há fortes indicativos de chuvas
volumosas e generalizadas na quinta e sexta-feira.  Para hoje,  as condições de entrada de umidade,
instabilidade termodinâmica e circulação de ventos em diferentes níveis da troposfera indicam potencial
de pancadas de chuva e temporais em todo o estado – já vêm ocorrendo em algumas áreas e a partir da
tarde ganham força nas demais regiões. As áreas mais propensas a temporais severos, incluindo rajadas
de vento e granizo (além de descargas elétricas e chuva localmente forte) são o setor oeste e a região
entre  RMSP,  Circuito  das  Águas,  Vale  do Paraíba e  Serra  da Mantiqueira.   As  tempestades que se
formarem hoje serão mais organizadas, o que implica em maios abrangência espacial (afetarão mais
localidades) e maior tempo de duração (superior à 1h), e se deslocarão de oeste para leste. Para a terça-
feira, a presença de um sistema de baixa pressão no oceano Atlântico organiza um canal de umidade
sobre o centro-sul de MG, afetando diretamente toda a faixa de divisa entre SP e MG, e potencializando
a ocorrência de temporais severos nos setores leste e norte de SP, conforme ilustrado no mapa de
previsão.  Além disso, chuvas são esperadas no litoral ao longo do dia, pela entrada de umidade do
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oceano. Para a quarta-feira, a tendência de pancadas de chuva ao longo do dia na faixa de divisa com
MG persiste (embora com menor potencial  tempestivo),  bem como de chuvas isoladas no litoral.  A
partir da noite, chuvas e temporais devem começar a avançar pelo oeste paulista a partir de MS. 

PREVISÃO PARA A REGIÃO METROPOLITANA DE CAMPINAS

A RMC amanheceu sob nebulosidade variável nesta segunda-feira, alternando períodos de predomínio
de sol e céu parcialmente nublado, mas sem a presença de chuva. A temperatura estava em torno de
15ºC. Para hoje, estão previstas pancadas de chuva a partir da tarde, com alto potencial para temporais,
que poderão acarretar chuva localmente forte, trovoadas, e algumas rajadas de vento. A temperatura
máxima prevista para hoje é de 26ºC, com elevação limitada pela nebulosidade. Para a terça-feira, a
previsão é de céu parcialmente nublado a nublado com pancadas de chuva a qualquer momento do dia,
que também podem ser caracterizadas por chuva localmente forte e trovoadas. As temperaturas ficam
entre 16 e 25ºC. Na quarta-feira, a nebulosidade diminui, com períodos de predomínio de sol e de céu
parcialmente nublado. O tempo segue firme e sem previsão de chuvas, e com maior entrada de radiação
solar as temperaturas sobem mais durante o dia. A mínima fica em torno de 15 e a máxima, em torno de
28ºC. Nessa época do ano, a radiação ultravioleta já atinge valores considerados altos, o que requer
maiores cuidados com a exposição direta ao sol, especialmente entre o final da manhã e início da tarde.
A tendência para a quinta-feira é de um amanhecer sob predomínio de sol, mas ao longo da tarde a
nebulosidade aumenta e chuvas devem chegar à região a partir do entardecer, persistindo durante a
sexta-feira.
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