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Estação Meteorológica do IAG-USP – Resumo Mensal –  

20° Edição - Fevereiro/2014 

Fevereiro de 2014 

O principal destaque de Fevereiro/2014 foram os recordes de calor. Foi o mês de Fevereiro com a maior 

temperatura média e maior temperatura média máxima de toda a série (24,3°C e 31,6°C respectivamente). 

Destaque para o dia 01 de Fevereiro, quando observamos 36,1°C, que é a maior temperatura absoluta já 

registrada desde 1933 (igualando-se a 03 de Janeiro de 2014). Além disso, foi um Fevereiro de poucas chuvas, 

classificado como o 4° mês de Fevereiro mais seco de toda a série, além de muitos dias com baixa umidade 

relativa. Até o dia 13 de Fevereiro, todos os dias tiveram umidade relativa mínima abaixo de 40%.  

Embora tenha sido um mês seco, o número registrado de dias com trovoada foi muito próximo à média 

climatológica. As nuvens de tempestade formavam-se, mas não apresentavam chuva na quantidade esperada 

para esta época do ano. Além disso, os observadores também registram trovões e relâmpagos distantes (registro 

visual/auditivo).  Esse mês também se destacou por apresentar pouca nebulosidade. Isso fica evidente no 

número de horas de brilho solar, que ficou acima da média climatológica.  

Chuva 

Total Mensal (mm): 81,1mm (média climatológica: 212,5mm) 

Posição no ranking: 4° mês de Fevereiro mais seco 

Dia mais chuvoso: 13 de Fevereiro, com 26,8mm 

Máxima altura horária (mm): 15,9mm, das 16h até 17h, dia 13 de Fevereiro 

N° dias com chuva:  15 dias (média climatológica: 19 dias) 

Temperatura 

Média mensal (°C):  24,3°C (média climatológica: 21,8°C) 

Média máxima mensal (°C): 31,6°C (média climatológica: 27,8°C) 

Média mínima mensal (°C): 19,1°C (média climatológica: 18,0°C) 

Temperatura máxima mensal (°C): 36,1°C em 01 de Fevereiro 

Temperatura mínima mensal (°C): 15,6°C em 19 de Fevereiro 

Umidade Relativa 

Média mensal (%):  72,8% (média climatológica: 82,3%) 

Média mínima mensal (%): 43,1% (média climatológica: 57,5%) 

Menor valor registrado (%): 21%, dia 01 de Fevereiro 

N° dias com UR<40%: 17 dias (média climatológica: 2 dias) 

Fenômenos 

N° dias com trovoada:  13 dias (média climatológica: 14 dias) 

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

N° dias com orvalho: 14 dias (média climatológica: 10 dias) 

N° dias com granizo: 0 dia (média climatológica: 1 dia) 

N° dias com nevoeiro: 1 dia (média climatológica: 6 dias) 

Radiação 

N° horas de brilho solar 189,6h (média climatológica: 145,9h) 

Vento 

Maior rajada horária (m/s): 9 m/s E [dia 13/Fev]; 

9 m/s N [dia 28/Fev] 

 


