
                  

BOLETIM DE PREVISÃO DO TEMPO – 05/10/2022

PREVISÃO PARA O ESTADO DE SÃO PAULO

A quarta-feira amanheceu com áreas de nebulosidade no setor sul paulista, no litoral e entre RMSP e
Vale do Paraíba, com chuvisco isolado no litoral e RMSP. Nas demais regiões do estado, o dia começou
sob predomínio de sol. As temperaturas estavam entre 13 e 15ºC nos setores sul e leste, entre 16 e 18ºC
no centro do estado e entre 18 e 20ºC nos setores oeste e norte. O tempo hoje fica estável em boa
parte do estado, sob predomínio de sol e alguns períodos de céu parcialmente nublado. No litoral, a
nebulosidade persiste e chuvas isoladas podem ocorrer a qualquer momento do dia devido à entrada de
ventos oceânicos carregados de umidade. Na faixa de divisa com MG, aumento de nebulosidade no
começo da tarde, com possibilidade de pancadas esparsas entre a tarde e início da noite. Também na
faixa de divisa com MS há possibilidade de pancadas de chuva com trovoadas a partir do entardecer e
ao longo da noite,  devido a um escoamento atmosférico carregado de calor e umidade que estará
atuando sobre o estado sul-matogrossense, e que poderá afetar o oeste paulista. Amanhã, as condições
meteorológicas  no  estado  serão  moduladas  pela  aproximação  de  uma  frente  fria,  caracterizando
principalmente  a  condição  “pré-frontal”,  na  qual  há  a  presença  de  ventos  moderados  a  fortes  de
norte/noroeste,  com rajadas ocasionais da ordem de 60 km/h, transportando um ar mais quente e
reforçando a sensação de “calorão” e tempo abafado. O dia amanhece sob pouca nebulosidade, mas a
disponibilidade  de  umidade  e  mecanismos  que  favorecem  a  formação  de  nuvens  profundas
proporcionam aumento de nebulosidade a partir das divisas com MS e PR já ao final da manhã, e nas
demais áreas do estado a partir da tarde, resultando em pancadas de chuva em todos os setores. A
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



                  
instabilidade  termodinâmica  reforçada  e  o  escoamento  dos  ventos  potencializam  a  ocorrência  de
temporais e aumentam as chances de temporais com alguma severidade, incluindo chuva localmente
forte e volumosa, vendavais e granizo. Esses temporais podem ocorrer preferencialmente ao longo da
tarde de quinta  e as primeiras horas da madrugada de sexta-feira.  A frente  fria propriamente dita,
passará pelo estado em uma trajetória aproximada de oeste para leste entre a noite de quinta-feira e o
começo da tarde de sexta-feira. Dessa forma, no oeste paulista, as chuvas devem ocorrer ao longo da
madrugada de sexta-feira  e  já  a  partir  da manhã o  tempo vai  firmando e  a  nebulosidade tende a
diminuir ao longo do dia, e nas demais áreas, as chuvas podem ocorrer até o começo da tarde e a
nebulosidade deve persistir mais, até o final da tarde ou início da noite de sexta. O sábado tende a ser
de poucas nuvens no estado.

Hoje e amanhã a menor presença de nebulosidade permite elevação nas temperaturas, e amanhã, com
ventos transportando um ar mais quente e úmido o “calorão” deverá ser generalizado, bem como a
sensação de tempo abafado. As máximas hoje ficam entre 33 e 35ºC no norte do estado, podendo
chegar aos 36ºC em pontos do noroeste, entre 31 e 33ºC no centro e oeste, entre 29 e 31ºC no leste
paulista (regiões de Piracicaba, Campinas, Mogi Guaçu e São Carlos), entre 26 e 28ºC nas regiões de
Itapeva, Sorocaba, RMSP e Vale do Paraíba, ficando entre 22 e 24ºC no litoral. Amanhã as temperaturas
podem subir ainda mais em todos os setores, cerca de 2ºC, exceto na faixa de divisa com o PR, onde as
chuvas já ao final da manhã inibem a elevação das máximas.

PREVISÃO PARA A REGIÃO METROPOLITANA DE CAMPINAS

A RMC amanheceu sob predomínio de sol e temperatura em torno de 16ºC. O dia segue com pouca
nebulosidade, e as temperaturas sobem bastante devido à ação da radiação solar, mais intensa essa
época  do  ano.  A  temperatura  máxima  prevista  para  hoje  é  de  29ºC.  Os  ventos  sopram
predominantemente fracos durante o dia, mas adquirem intensidade moderada ao anoitecer. A quinta-
feira terá mudanças no tempo, moduladas pela aproximação de uma frente fria: o dia amanhece sob
predomínio de sol e temperatura mínima em torno de 16ºC, com rápida elevação até o começo da
tarde.  A  aproximação  da  frente  fria  organiza  um escoamento  atmosférico  de  norte/noroeste,  com
ventos moderados a fortes e rajadas ocasionais principalmente a partir da tarde, que transportam um ar
mais quente e promovem a sensação de “calorão”. A temperatura máxima está prevista em 32ºC (vale
lembrar que na meteorologia, a temperatura do ar é medida à sombra! A radiação solar direta aumenta
a  sensação  térmica).  Esse  escoamento  atmosférico  reforça  a  instabilidade,  e  a  partir  da  tarde
(especialmente a partir do entardecer) há condições para o desenvolvimento de nuvens profundas e a
ocorrência  de temporais,  que podem apresentar  algum grau de severidade,  como chuva torrencial,
rajadas  de  vento  e  grande  incidência  de  descargas  elétricas.  Com  a  passagem  da  frente  fria
propriamente dita ao longo da madrugada e manhã da sexta-feira, as chuvas seguem, e há indicativos
de volumes elevados para a região,  o que sugere a possibilidade de transtornos,  como enxurradas,
alagamentos  e  inundações,  sendo recomendável  atenção  especial  às  áreas  mais  vulneráveis  e  com
histórico desse tipo de ocorrência.  A sexta-feira terá céu predominantemente nublado, com chuvas
preferencialmente até o final da manhã e algumas aberturas de sol à tarde. Os ventos seguem soprando
com intensidade moderada a forte, e as temperaturas estão estimadas em 17ºC de mínima e 27ºC de
máxima, e os efeitos da frente fria nas temperaturas serão muito pequenos e breves, apenas atenuando
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o calorão. O sábado deve ser de predomínio de sol, mas há indícios de chuva novamente a partir do
domingo.
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