
                  

BOLETIM DE PREVISÃO DO TEMPO – 06/10/2022

PREVISÃO PARA O ESTADO DE SÃO PAULO

A quinta-feira amanheceu sob predomínio de sol e temperaturas já mais elevadas em comparação com
ontem: mínimas entre 16 e 18ºC nos setores sul e leste, entre 18 e 20ºC no centro e norte paulistas e
entre 20 e 22ºC no setor oeste. Temporais eram detectados pelos radares e satélites meteorológicos no
noroeste paranaense, ainda de forma isolada, mas próximas à divisa com SP. No começo da manhã, as
instabilidades se concentravam mais entre o sul de MS, oeste de PR e SC, leste do Paraguai e norte do
RS. As condições meteorológicas no estado hoje e amanhã são moduladas pela formação de um sistema
de baixa pressão sobre o RS e a aproximação e passagem da frente fria associada. Dessa forma, os
ventos nos níveis baixos da atmosfera passam a soprar de norte e noroeste entre manhã e entardecer,
transportando um ar mais quente, caracterizado por intensidade moderada a forte e rajadas ocasionais
da ordem de 60 km/h. Até o final da manhã, temporais devem se formar ao longo da divisa com o PR,
sobretudo no setor oeste, e a partir da tarde passam a se desenvolver em todos os setores do estado,
ainda sob a condição pré-frontal. Devido à mecanismos favoráveis da termodinâmica e do escoamento
dos ventos em diferentes camadas, há um grande potencial para ocorrência de tempestades severas,
incluindo grande incidência de descargas elétricas e ocorrência de rajadas de vento, chuva torrencial e
granizo, o que pode acarretar transtornos como alagamentos e enxurradas, além de riscos associados às
chuvas fortes, aos ventos e granizo. O maior potencial para tempestades se estende até a madrugada de
sexta-feira. A frente fria propriamente dita chega ao estado à noite, a partir da região de Presidente
Prudente, e cruza o estado em trajetória aproximada de oeste para leste, e deverá deixar o estado ao
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



                  
longo  da  tarde,  quando  estará  atuando  em  territórios  carioca  e  mineiro.  Dessa  forma,  chuvas
generalizadas e volumosas devem ocorrer em praticamente todo o território paulista principalmente
durante a madrugada, manhã e início da tarde, com menores probabilidades para o noroeste (onde as
chuvas devem ser mais esparsas e/ou menos volumosas). O sábado deve ser de predomínio de sol, mas
para o domingo são esperadas novas instabilidades e chuva no estado.

Hoje as temperaturas sobem muito, e a sensação de calorão generalizado é reforçada pela situação pré-
frontal. As máximas devem superar os 32ºC em boa parte do território paulista, podendo chegar aos
36ºC em pontos do noroeste do estado.  Amanhã, as máximas ficam entre  23 e 25ºC em todas as
regiões. A frente fria não trará impactos significativos e duradouros nas temperaturas, causando apenas
uma atenuação do calorão entre sexta-feira e sábado.

PREVISÃO PARA A REGIÃO METROPOLITANA DE CAMPINAS

A RMC amanheceu sob céu claro e temperatura mínima em torno de 16ºC. O dia hoje será caracterizado
pela condição pré-frontal: as temperaturas sobem bastante e reforçam a sensação de tempo abafado e
calorão, os ventos sopram de norte/noroeste  com intensidade moderada a forte e rajadas ocasionais,  e
a partir da tarde a instabilidade é reforçada e nuvens profundas e são esperados temporais, sobretudo a
partir  do entardecer.  Devido à  aspectos  dinâmicos  e  termodinâmicos,  há  potencial  para  temporais
severos até a madrugada de sexta-feira, incluindo grande incidência de descargas elétricas e ocorrência
de rajadas de vento e chuva torrencial, e não se descarta granizo em pontos da região. São esperados
transtornos como alagamentos e enxurradas, especialmente em áreas com histórico de eventos desse
tipo,  o  que  requer  atenção  e  resguardo  pela  população  e  agentes  públicos.  A  frente  fria  faz  sua
passagem pela  região  ao  longo  da  sexta-feira,  resultando  em chuvas  contínuas  ou  regulares  até  o
começo da tarde de sexta-feira, quando a frente fria vai deixando SP, passando a atuar em territórios
carioca e mineiro, viabilizando alguns períodos de sol entre nuvens. Períodos de ventos moderados a
fortes são esperados, com possibilidade de rajadas. O sábado deve ser de céu parcialmente nublado a
predomínio de sol. A temperatura máxima prevista para hoje é de 33ºC. Amanhã devido à condição de
céu predominantemente nublado e ocorrência de chuvas, as temperaturas ficam mais amenas: o dia
amanhece  com  temperaturas  em  torno  de  18ºC,  e  a  máxima  fica  em  torno  de  25ºC  à  tarde,
considerando a ocorrência de entradas de sol. Ao longo da noite, e após a passagem da frente fria, as
temperaturas têm um pequeno declínio. Dessa forma, o sábado amanhece com temperaturas em torno
de 15ºC mas, sob pouca nebulosidade, a máxima está prevista em 28ºC. Há indicativos para chuvas
novamente no domingo.
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