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o conhecimento das disponibilidades h!dricas e energeticas
de urna regiao e de vital importancia no planejamento agr!cola.

o Estado do PiauLsituado no Tropico Semi-Arido, caracteri-
za-se por urnpotencial energetico praticamente homogeneo, com peque-
nas variayOes durante 0 ano.

A variabilidade, no espayo e no tempo, da pluviosidade, (Mi-
randa et alii, 1981) associadas aos diferentes tipos de solo (Mapa
de Solos do Brasil, 1981) desta regiao, provocam urnaheterogeneidade
nas disponibilidades h!dricas para as culturas.

Em fuq.yao destas caracter!sticas e importante ter-se urn co-
nhecimento acurado dos recursos h!dricos disponrveis para urnbom a-
proveitamento das areas agr!colas.

A disponibilidade de dados climaticos do Estado e escassa,
tendo-se normalmente em maior abundancia precipitayao (medida) e tem
peratura (estimada).

Utilizando-se os dados que existem no Estado, confeccionou-
-se 0 Balanyo H!drico segundo THORNTHWAITE e MATHER (1955) para 204

c postos pluviometricos.

Procurou-s~com isto, dar uma primeira caracterizayao dos
recursos h!dricos do Estado, identificando-se sete re~ioes. Para ca-
da regiao selecionou-se urnposto que melhor representasse a area.

Estes resultados serao utilizados posteriormente no Zone a-
mento Agroecologico do Estado do Piau!, executado pela CEPA/CPATSA
por solicitayao da Secretaria da Agricultura.



Os dados utilizados neste trabalho forarn fornecidos por t

nicos da CEPA-PI.

Os totais mensais de precipita~ao dos 204 postos pluviom
tricos distribuidos ao longo do Estado, sac de perIodos variados, r
nunca inferiores a dez anos. Os mesmos sao originarios do Banco
Dados Hidroclimatologicos do Nordeste da SUDENE/DRH/HM.

As temperaturas medias mensais da maioria dos postos for
estimadas por Lima et alii (1981) em fun~ao da latitude, longitude
altitude, atraves de equa~oes lineares de regressao. Para 0 restan
dos postos estes dados foram obtidos por interpola~ao.

Para caracterizar 0 Estado do PiauI em fun~ao de suas dis
nibilidades hIdricas, usou-se 0 metoda do Balan~o HIdrico de THORN
WAITE e MATHER (1955). A escolha deste metoda justificou-se pela p
ca necessidade de informa~oes para sua utiliza~ao. 0 mesmo requer
penas dados de temperatura e precipita~ao para sua confec~ao.

o Balan~o consiste de uma contabilidade hIdrica no solo, ,
volvendo Precipita~ao e Evapotranspira~ao Potencial.

Considerou-se 0 armazenamento em fun~ao da predominancia
tipo de solo do municIpio em que esta localizado 0 posto.

A Evapotranspira<;:aoPotencial e estimada utilizando-se a I

todologia de THORNTHWAITE (1948), que correlaciona a temperatur'l m,
dia mensal com este parametro. Sendo expresso pela equa9ao:

O 533 f (10 t )a
, •. I

ETP - Evapotranspira<;:aoPotencial em milimetros.
f - Fator de correqao em fun<;:aoda latiLude e do meso
t - ,Temperatura media mensal em graus centIgrados.
I - Indice anual de calor expresso por:

12 12
I !: i !: (t/5) 1,514, onde i e 0 Indice mensal

1 1calor.



a = 6,75 x 10-7 x 13 - 7,71 x 10-5 x 12 + 1,792
10-2 x 1 + 0,49239.

ApOS terminada a contabilidade h!drica, suas informa95es sic
transferidas a urn grafico decoordenadas ortogonais, em cuja ordena-
da tem-se os mil!metros de altura d'agua e nas abcissas 0 per!odo t2
tal do b alanyo •

Esse grafico mostra a entrada e sarda <I' agua da area em es-
tudo, oe per!odos de excesso e deficit, de retirada e :rePOSiy80 de
agua no solo.

Calculou-se 0 BalanyO H!drico para 204 postos do Estado do
Piau!. Identificando-s~assim, sete regioes caracter!sticas do ponto
de vista h!drico. Para cada regiao, selecionou-se urn posto que melbor
a representasse, utilizando-se as seguintes variaveis:

As :regiaes com os respectivos postos e caracter!sticas h!-
dricas sao as seguintes:

- Local1zayao
CQ9rdenadas: Latitude: 020 53' S a 040 01' S

Longitude: 410 25' W a 420 43' W

- Localizayao do Posto de Canafistula
Coordenadas: 030 38' S de lati tude e 410 48' W de long!.

tude; altitude 120m.



REGIAO DE PARNAI'SA

BALANCO HioRICO SEGUNDO THORNTHWAITE
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Esta regiao tem temperatura media anual de 27,50C e pluvio-
sidade em tomo de l.500 mmanuais. A capacidade de armazenamento do
solo e geralmente de 50 mm.*

Sua estayio chuvosa ocorre entre os mesesde dezembro a j u-
nho, com pluviosidade mensal superior a 70 IlUII, atingindo um maximo
de 336 mmem maryo. A estaQao seca ocorre entre os meses de julho a
novenbro, comos meses mais secos sendo agosto, setembro e outubro.

o perlodo de excesso hldrico, estende-se entre os meses de
fevereiro a maio, com um total anual de 498 mm.Enquanto que 0 per!2
do de deficit h!drico, vai de junho a janeiro, comum total anual de
744 IlUII.

2) Regiao de CampoMaior (Fig. 2)

- LocalizaQao:

Coordenadas:: Latitude: 040 02' S a 050 02' S
Longitude: 410 10' W a 420 54' W

- Localizayao do Posto de Tocaia

Coordenadas: 040 35' S de latitude e 420 18' Wde longi
tude; altitude 120 m.

Esta regiao tem temperatura media anual de 26,90C e pluvio-
sidade em torno de 1.500 mmanuais. A capacidade de armazenamento do
solo e geralmente de 75 mm.

Sua estayao chuvosa ocorre entre os meses de dezembro a
maio, compluviosidade mensal superior a 100 mm,atingindo ummaximo
de 384 mmem maryo. A estaQao seca ocorre entre os meses de junho a
novembro, comos mejles mais secos send0 agosto e setembro.

o perlodo de excesso h!drico estende-se entre os meses de
fevereiro a maio, com umtotal ariual de 525 1IUlI. Enquanto que 0 per!2
do de deficit oh!drico vai de junho a janeiro, com umtotal anual de

* Os dados de capacidade de armazenamento de agua no solo forarn ex-
traIc10s do trabalho Capacidade de 1I.guadispon!vel em Solos do Nor-
deste do Brasil, de Antonio C Cavalcanti. SNLCS/EMBRAPA,1979; ass2
aiado a classificaQao de solos do Mapa de Solos do Brasil. SNJ.CS/
EMBRAPA,1981.
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- Local! zalj1ao:

COordenadas: Latitude: 050 03' S a 060 27' S
Longitude: 410 OS' Wa 420 17' W

- Loca1izalj1aodo ~osto de Oico Leopo1dino:

Coordenadas: 050 51' S de latitude e 410 23' Wde long!
tude; altitude 290 m.

Esta xegiao tern temperatura media anua1 de 26, 30C e p1uvio-
sidade em torno de 900 mmanuais. A capacidade de armazenamento do
solo e gera1mente de 75 rom.

Sua estalj1ao chuvosa oqorxe entre os meses de dezenbro a
abril, compluviosidade mensa1 superior a 70 rom,atingindo urnmaximo
de 226 romem marlj1o,A estalj1ao seca ocorxe entre os meses de maio a
novembro, com os meses mals secos sendo AgostOe setenbro.

o per!odo de excesso hIdrico xesume-se aos meses de mart;o
a abril, com urntotal de 130 rom.Enquanto que 0 restante dos meses .!
pxesentam-se com deficit hIdrico, dando um total anua1 de 824 rom.

- Loca1izalj1ao:

Coordenadas: Latitude: 050 04' S a 060 34' S
Longitude: 420 22' Wa 430 04' W

- Loca1izalj1aodo Posto de Sao Pedro do Piau!:

Coordenadas: 050 56' S de latitude e 420 44' Wde long!
tude; altitude 190 m.

Esta ragiao tern temperatura media anua1 de 26,80C e p1uvio-
sidade em torno de 1300 romanuais. A capacidade de armazenamento do
solo e gera1mente de 150 rom.

Sua estalj1ao chuvosa ocorxe entre os meses de novembro a
maio, ~omp1uviosidade mensa1 superior d 70 mm,atingindo um maximo
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de 274 mmern rnarQo.A esta~o seea ocorre entre os meses de junho a
outubro, cornos meses mais secos sendo julho e agosto.

o per!odo de excesso h!drico, resume-se aos meses de ·marQo
e abrll, cornurntotal de 235 mrn.Enquanto que 0 restante dos meses .!
presentam-se comdeficit hldrica, dando urntotal anual de 623 11\III.

- Localiza<;ao:

Coordenadas: Latitude: 060 31', S a 090 22' S
Longitude: 400 35' Wa 430 SO' W

- LocalizaQao do Posto de Canto do Buriti:

Coordenadas: 080 07' S de latitude e 420 57' Wde long!
tude; altitude. ,280 m.

Esta regiao tern temperatura media anual de 26,50C e pluV1o-
sidade em torno de 800 mrnanuais. A capacidade de armazenamento do
solo e geralmente de 75 1IlIn.

Sua estat,;ao chuvosa ocorre entre os meses de novembro e
abril, compluviosidade mensal superior a 90 mrnatingindo urn mwllO
de 155 romem marQo.A estat,;iio seca ocorre entre os meses de maio a
outubro, cornos meses mals secos sando junho, julho, agosto e setem-
bro.

o perlodo de excesso~hldrico resume-se ao mes
urntotal de 22 mrn,anquanto que 0 restante dos meses
corndeficit hldrico, dando UIII total anual de 803 1IlIn.

de rnarQo,COllI

apreseutam-se

- Local1zaQao:

Coordenadas: Latitude: 070 56' .S a 09~ 01' S
Longitude: 400 53' N a 410 49' W

- Localiza<;ao do Posto de Arroz:

Coordenadas: OrP 21' S de latitude e 410 25' Wde long!
tude; altitude 390 m.
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Esta regLio tem temperatura media anual de 25,00C e pluvio-:,.
sidade em tomo de 600 nunanuais. A cllpacidade de armazenamento do
solo e geralmente de 100 nun.

Sua estaQao chuvosa ocorre entre'osmeses de novenbro a a-
bril compluviosidade mensal superior a"70 nun,.atingindo urn mix1Dlo
de 132 IIUII em marQo.·A estaQao seca ocorre entre os ~ses de maio a
outubro, nao havendo distin\1ao de meses mais secos.

o per!odo de excesso h!drico, resume-se apenas ao mBS de
rnarQocorllurntotal de 8 nun. Enquanto que os restantes dos meses ap~
sentam defici t h!drico, comurntotal anual de 827..nun.

- LOcaliza\1ao:

Coordenadas: Latitude: 070 07' 5 a 100 39' 5
Longitude; 430 47' Wa 450 43' W

- LocalizaQao do Posto de Santa Maria:

Coordenadas: 090 13' 5 de latitude e 450 16' Wde long!
tude; altitude 370 rn.

Esta regiao tern temperatura media anual de ~3,70C e pluvio-
sidade ern tomo de 1200 nunbem distribmdo aolongo de sete meses. A
capacidade de armazenamento do solo e geralmente de 75 nun.

Sua esta\1ao chuvosa ocorre entre os meses de outubro /11 a-
bril, compluviosidade mensal superior a 80 nun, atingindo urn maximo
de 210 nunem fevereiro. A estaQao seca ocorre entre (Is meses de maio
a setembro, nao havendo distinQao demeses mais seCQs.

o per!odo de excesso h!drico, estende-se entre os meses de
dezembro a abril, cornurntotal anual de 294 nun.Enquanto que 0 per!2
do de deficit h!drico, vai de maio a novembro, comurntotal anual de
467 IIUII.

A analise dos BalanQos H!dricos caracter!sticos de cada re-
giao, levando-se em conta que a interpretaQio das vllriaveis climati-
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cas seguiram urnpadrao de extensao dos dados de urnposto, determina-
do comorepresentativo, que reveste os resultados de certo grau de
generaliza9ao nos permite concluir:

a) A temperatura media anual do Estado nao e muito variavel, tendo
umaamplitude de 40C. Isto faz comque..a Evapotranspirayao Poten-
cial tambe~ nao varie muito, devido ela esta correlacionada com
este parametro;

b) A pluviosidade anual apesar de oscilar na media em torno de 600 a
1500 mm,e muito variavel podendo atingir valores extrelllOs de 500
a 1800 mmanuais;

c) A capa.cidade de armazenamentodo solo, varia de 50 alSO mm, com
maior OCQrrencia de solos com75 mmde armazenamento;

bro na regiao sul, emnovembrona regiao central
regiao norte. No entanto 0 mes de maryo e 0 mais
constatado pelos dados dos postos pluviometricos
reas do Estado;

e) A regiao commaior regularidade na pluviosidade e a do Alto Par-
na{ba Piauiense, enquanto que a regiao mais seca e que apresenta
maior irregularidade e a de Paulistana;

f) Os per{odos de deficit h{drico sao sempre superiores ao de exces-
so h{drico, havendo urncerto equilibrio na regiao do Alto Parnaf
ba Piauiense •
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