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Estação Meteorológica do IAG-USP – Resumo Mensal –  

21° Edição - Março/2014 

Março de 2014 

Após três meses com chuvas abaixo de suas médias climatológicas, Março/2014 termina como um 

mês com precipitação total acima da climatologia. Foram 224,2mm de chuva contra uma média 

climatológica de 162,4mm. Foi também um mês com muitos dias com garoa (13 dias, 5 acima da 

média climatológica). Apesar dos 23 dias com o registro de chuva (4 acima da média climatológica), 

Março/2014 em média não teve muitos dias totalmente encobertos, pois o total de horas de brilho 

solar ficou ligeiramente acima da média. A temperatura média, a média máxima e a média mínima 

ficaram acima das médias climatológicas em Março/2014.  

 

Chuva 

Total Mensal (mm): 224,2mm (média climatológica: 162,4mm) 

Posição no ranking: 15° mês de Março mais chuvoso 

Dia mais chuvoso: 12 de Março, 65,5mm 

Máxima altura horária (mm): 43,5mm, de 15h até 16h, dia 12 de Março 

N° dias com chuva:  23 dias (média climatológica: 19 dias) 

Temperatura 

Média mensal (°C):  22,3°C (média climatológica: 21,2°C) 

Média máxima mensal (°C): 28,7°C (média climatológica: 27,0°C) 

Média mínima mensal (°C): 18,5°C (média climatológica: 17,3°C) 

Temperatura máxima mensal (°C): 33,1°C em 16 de Março 

Temperatura mínima mensal (°C): 14,8°C em 25 de Março 

Umidade Relativa 

Média mensal (%):  80,9% (média climatológica: 83,1%) 

Média mínima mensal (%): 54,2% (média climatológica: 58,5%) 

Menor valor registrado (%): 39%, dia 09 de Março 

N° dias com UR<40%: 1 dia (média climatológica: 3 dias) 

Fenômenos 

N° dias com trovoada:  19 dias (média climatológica: 11 dias) 

N° dias com garoa: 13 dias (média climatológica: 7 dias) 

N° dias com orvalho: 13 dias (média climatológica: 13 dias) 

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

N° dias com nevoeiro: 2 dias (média climatológica: 9 dias) 

Radiação 

N° horas de brilho solar 170,1h (média climatológica: 164,8h) 

Vento 

Maior rajada horária (m/s): 12 m/s NNW [dia 21/Mar] 

 


