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Estação Meteorológica do IAG-USP – Resumo Mensal –  

26° Edição - Agosto/2014 

Agosto de 2014 

Agosto/2014 foi um mês com total de chuva bem próximo da média climatológica: foram 

37,8mm e a média é de 37,5mm. Com relação às temperaturas, a temperatura média, a média 

máxima e a média mínima ficaram acima da média climatológica. Destaque para a média 

máxima, que ficou 1,1°C acima da média climatológica (24,4°C, quando a média é 23,3°C). 

Outro importante destaque para Agosto/2014 foi a insolação: 211,7h, acima da media 

climatológica que é de 181,5h. Ou seja, em Agosto/2014 houve muitos dias ensolarados, o que 

está diretamente ligado ao fato da umidade relativa média e da umidade relativa média 

mínima terem ficado abaixo de suas médias climatológicas, conforme indica a tabela a seguir.  

Chuva 

Total Mensal (mm): 37,8mm (média climatológica: 37,5mm) 

Posição no ranking: 34° mês de Agosto mais chuvoso desde 1933 

Dia mais chuvoso: 15,2mm (dia 13 de Agosto) 

Máxima altura horária (mm): 4,2mm entre 22h-23h no dia 31 de Agosto 

N° dias com chuva:  15 dias (média climatológica: 11 dias) 

Temperatura 

Média mensal (°C):  16,9°C (média climatológica: 16,3°C) 

Média máxima mensal (°C): 24,4°C (média climatológica: 23,3°C) 

Média mínima mensal (°C): 11,5°C (média climatológica: 11,4°C) 

Temperatura máxima mensal (°C): 31,4°C (dia 25 de Agosto) 

Temperatura mínima mensal (°C): 8,5°C (dias 6 e 7 de Agosto) 

Umidade Relativa 

Média mensal (%):  74,2% (média climatológica: 77,2%) 

Média mínima mensal (%): 45,8% (média climatológica: 49,6%) 

Menor valor registrado (%): 16%, dia 24 de Agosto 

N° dias com UR<40%: 15 dias (média climatológica: 13 dias) 

Fenômenos 

N° dias com trovoada:  2 dias (média climatológica: 2 dias) 

N° dias com garoa: 6 dias (média climatológica: 7 dias) 

N° dias com orvalho: 16 dias (média climatológica: 9 dias) 

N° dias com granizo: 0 dia (média climatológica: 0 dia) 

N° dias com nevoeiro: 8 dias (média climatológica: 14 dias) 

Radiação 

N° horas de brilho solar 211,7h (média climatológica: 181,5h) 

Vento 

Maior rajada horária (m/s): 9m/s, direção E, em 14 de Agosto (por volta das 

10h45min – Horário Local) 

 


