
                  

BOLETIM DE PREVISÃO DO TEMPO – 31/10/2022

PREVISÃO PARA O ESTADO DE SÃO PAULO

O último dia de outubro de 2022 amanheceu sob céu parcialmente nublado a encoberto e com chuvas
em diversos pontos do estado, especialmente na forma de pancadas, e alguns temporais também eram
detectados. As temperaturas estavam entre 20 e 22ºC nos setores sul e leste do estado, e entre 22 e
24ºC no centro, oeste e norte paulistas. A situação meteorológica sobre SP hoje, caracterizada como
“pré-frontal”,  apresenta  aspectos  como  tempo  abafado,  elevada  instabilidade  termodinâmica,
escoamento difluente na alta troposfera, ingresso organizado e canalizado de umidade nos níveis baixos
e  algum cisalhamento  do vento  (diferenças  no  escoamento  em níveis  distintos  da  troposfera).  Em
resumo, essa condição aponta para atmosfera favorável ao desenvolvimento de nuvens de tempestades
e ocorrência de chuvas em todos os setores, com elevado potencial para tempestades severas (que
causam chuva torrencial, muitas descargas elétricas, fortes rajadas de vento e granizo) e que podem ter
uma melhor organização, permitindo maior abrangência espacial (afetando várias localidades ao mesmo
tempo) e maior duração (superior a 1h), e tipicamente resultam em fortes pancadas de chuva, seguidas
por períodos mais prolongados de chuva moderada a fraca. Dessa forma, considera-se elevado o risco
de transtornos como enxurradas e alagamentos, bem como de queda de árvores e galhos, acarretando
também possível interrupção de fornecimento de energia elétrica e outros possíveis transtornos. As
rajadas  de  vento  são  esperadas  principalmente  da  ordem  de  60  km/h,  em  todos  os  setores,  mas
pontualmente podem superar os 80 km/h. A frente fria deverá passar pelo estado entre a tarde de hoje
e a madrugada de terça-feira, a partir de quando atuará entre RJ/MG e outros estados brasileiros. Após
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a  passagem  frontal,  os  ventos  mudam  de  direção,  passando  a  soprar  predominantemente  de
sul/sudeste, e ganham intensidade moderada a forte (velocidades médias sustentadas em torno de 30 a
35 km/h), com rajadas ocasionais da ordem de 60 km/h em todos os setores paulistas. Esses ventos
transportam um ar mais frio, de origem polar, e também umidade dos oceanos. Portanto, para a terça-
feira, chuvas ainda podem ocorrer em todos os setores do estado, principalmente na metade leste,
relativamente mais próxima ao oceano. Temporais ainda podem ser registrados nas regiões de Ribeirão
Preto, Franca e Barretos, e nas demais áreas as chuvas devem ocorrer principalmente de forma leve e
isolada,  cabendo atenção à  possibilidade de volumes  elevados de precipitação  na  faixa  litorânea  a
adjacências, onde chuvas contínuas de intensidade moderada são esperadas.  Para a quarta-feira, a
tendência é que os ventos moderados a fortes continuem, e que as chuvas se concentrem sobretudo na
metade leste do estado, mantendo o alerta de chuvas volumosas e contínuas para o litoral.

Ainda sob influência de uma massa de ar quente, as temperaturas no estado hoje seguem moduladas
principalmente pela dinâmica da nebulosidade, que será muito variável,  alternando períodos de céu
parcialmente nublado com períodos de céu encoberto com chuvas. As aberturas de sol proporcionam
rápida elevação nas temperaturas e, em combinação com a elevada umidade relativa do ar, aumentam
o desconforto térmico. As máximas ficam entre 27 e 29ºC em amplas áreas do estado, podendo ficar
entre 30 e 32ºC  no centro e norte do estado. Na próxima madrugada, o ar frio de origem polar começa
a adentrar o estado, provocando declínio nas temperaturas, que será atípico e será percebido de forma
acentuada  em  todos  os  setores  paulistas.  As  menores  temperaturas  deverão  ser  registradas  nas
madrugadas de quarta e quinta-feira, especialmente no sul e leste do estado, onde as mínimas estão
estimadas entre 10 e 12ºC.

PREVISÃO PARA A REGIÃO METROPOLITANA DE CAMPINAS

A RMC amanheceu sob céu encoberto e chuvas leves e isoladas. A temperatura registrada pelo Cepagri
no início da manhã era de 20ºC. A aproximação e passagem de uma frente fria entre hoje e amanhã
reforçam áreas de instabilidade e favorecem ocorrência de chuva e temporais na região especialmente
entre a tarde de hoje e a madrugada de terça-feira. Nesse intervalo são esperadas chuvas regulares,
com elevado potencial para o desenvolvimento de temporais que podem acarretar chuva localmente
forte e volumosa (o que apresenta riscos como alagamentos e enxurradas), rajadas de vento da ordem
de 60 km/h (que podem danificar algumas estruturas mais frágeis e quebrar árvores/galhos), muitas
descargas elétricas, e não se descarta ocorrência de granizo. Na expectativa de períodos alternados de
céu parcialmente nublado e céu encoberto ao longo do dia hoje, a temperatura máxima poderá chegar
aos 28ºC, persistindo a sensação de tempo abafado. Caso a nebulosidade persista, a máxima deverá
ficar mais amena, em torno de 25ºC. Para amanhã e quarta-feira, após a passagem da frente fria, os
ventos passam a soprar de sudeste com forte intensidade – velocidades sustentadas entre 30 e 35 km/h,
e rajadas da ordem de 55 km/h são esperadas ocasionalmente. Esses ventos transportam umidade do
oceano, favorecendo a condição de céu nublado a encoberto nos próximos dias, bem como a ocorrência
de  chuvas  regulares,  principalmente  de  forma  isolada  e  com  intensidade  fraca  a  moderada,  e
transportam um ar mais frio, de origem polar, que provocará queda acentuada nas temperaturas. Os
ventos mais fortes nos próximos dias, além de possibilitar alguns danos (especialmente na quebra de
galhos de árvores), baixam a sensação térmica em cerca de 2 a 3ºC com relação ao mensurado pelos
termômetros. Amanhã, a temperatura máxima está prevista em 20ºC entre manhã e tarde, e a partir do
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entardecer  o  declínio  acentuado  deverá  resultar  em  mínima  de  14ºC  à  noite.  Na  quarta-feira,  as
temperaturas ficam entre 12 e 15ºC. 
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