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Introduqão
As informações básicas sobre o clima são de grande importância para subsidiar o
planejamento e o manejo da irrigação. Além disso, podem auxiliar estudos de
risco climático, que são fundamentais para indicar as melhores Bpocas de plantio
para as culturas de sequeiro.
Os objetivos deste boletim agrometeorológico foram: il disponibilizar os dados
meteorológicos diários, observados no municipio de Parnaiba. Piaui. referentes a
2004: ii) comparar as normais climatológicas do ano de 2004 com aquelas
referentes ao periodo de 1978 a 2003.

Fonte dos dados meteorológicos
Os dados meteorológicos, apresentados neste boletim, foram obtidos na estação
agrometeorológica convencional do INMET. localizada na área experimental da
Embrapa Meio-Norte, no município de Parnaiba, PI (03"05' S ; 41 O46' W e
46,8 m/. O clima de Parnaíba, de acordo com a classificação de Koppen B Aw',
caracterizado por apresentar o mês mais frio com temperatura acima de 18'C e o
mês mais seco com precipitação abaixo de 6 0 mm IEmbrapa, 1986).

0 s valores diários apresentados neste documento referem-se ao ano de 2004.
As normais climatológicas consideram um periodo de 26 anos, entre 1978 e
2003 e encontram-se publicadas em Embrapa (19901 e em Bastos et al. 12000;
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Comparacão das normais climatológicas do Município
de Parnaíba, PI, entre o período de 1980 a 2003 e os
dados do ano de 2004
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Fig. 1. Valores médios mensais da temperatura máxima do ar referentes a 2004 e ao
período de 1978 a 2003. Parnaíba. PI.
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Fig. 2. Valores médios mensais da temperatura mínima do ar referentes a 2004 e ao
período de 1978 a 2003. Parnaíba, PI.
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Fig. 3. Valores m é d o ç mensas d a temperatura média d o ar referentes a 2 0 0 4 e ao
período de 1978 a 2 0 0 3 . Parnaíba, PI.
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Fig. 4. Valores médios mensais da u m i d a d e relativa d o ar referentes a 2 0 0 4 e ao
perioda de 1978 a 2 0 0 3 . Parnaiba, PI.
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Fig. 5. Valores médios mensais da velocidade do vento referentes a 2004 e ao periodo
da 1978 a 2003. Parnaiba. PI.
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Flg. 6. Valores médios mensais de insolação referentes a 2004 e ao periodo de 1978 a
2003. Parnalba. PI.
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Fig. 7. Valores médios mensais da evapotranspiração de referência pelo método de PenmanMonteith referentes a 2004 e ao período de 1990 a 2003. Parnaiba. Pl.
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Fig. 8. Totais mensais de precipitacáo pluviométrica referentes a 2004 e valores m é d i ~
dos totais mensais de precipitação pluviométrica referentes ao período de 1978 a

OS

2003. Parnaíba. PI.
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Análise dos dados e fatores meteorológicos atuantes
Nas Tabelas 1 a 12, são apresentados os valores diários e as médias mensais
das temperaturas média, máxima e mínima; umidade relativa do ar; direção do
vento e sua respectiva velocidade a 2 metros: insolação; evapotranspiracão,
determinada pelos métodos do tanque Classe A, Penman-Monteith (Pereira et al,

19971 e Andrade Júnior (Andrade Júnior et al.. 2003); precipitação
pluviométrica e pressão atmosférica, do ano 2004.
Os valores médios da temperatura média oscilaram de 26.3OC. no mês de junho
(Tabela 6 ) a 29.2'C.

nos meses de outubro e novembro (Tabelas 1 0 e 11).

apresentando uma média anual de 27.7%. semelhante h registrada em 2001
(8astos et al. 20021. As temperaturas mais elevadas ocorreram no período de
outubro a dezembro. com uma temperatura média de 29.1 OC nesses meses. Os
valores médios de temperatura máxima (Tmaxl variaram de 30,3°C. em fevereiro
(Tabela 2 ) a 34.7'C. em setembro (Tabela 91. com média anual de 32.5OC. Em
relação aos valores médios de temperatura mínima. constatou-se que houve uma
oscilação de 21.5"C. em junho (Tabela 61 a 24,1°C. em dezembro (Tabela 121,
com uma média anual de 23,0°C.
A umidade relativa do ar média mensal variou de 64%. em outubro (Tabela 10).
a 86%. em fevereiro (Tabela 21, com uma média anual de 75.356. Os maiores
valores médios ocorreram de janeiro a maio, com uma média de 82.8%. nesses
meses. Isso se deve aos maiores índices pluviométricos registrados no período,
com u m total acumulado de 863.9 mm, o que representa 84.2% das chuvas
ocorridas no ano. De agosto a dezembro, registrou-se uma redução sensível da
umidade relativa do ar, com média de 66.6%. Essa rediicão foi motivada pelo
baixo índice pluviométrico, cujo acumulado foi de 23.6 mm. e pelo aumento
significativo da velocidade do vento que atingiu valores médios de 3 , 5 m l s no
referido período (Tabelas 8 a 1 2 ) .
O aumento da velocidade do vento. no segundo semestre. foi em decorrência do
posicionamento do centro de alta pressão do Atlântico Norte mais próximo ao
continente, alem da não contribuição dos sistemas de brisa terrestrelmaritima.
formações de linhas de instabilidade e aglomerados convectivos. A velocidade
do vento variou de 1.3 mls, em junho (Tabela 61 a 4.1 m/s. em outubro e
novembro (Tabelas 1 0 e 111. com uma média anual de 2.4 mls.
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O regime pluviométrico influencia de maneira inversamente proporcional o
número de horas de insolação. É o que se verificou durante os meses de janeiro
a abril, em que, por causa da maior intensidade de chuvas e. conseqüentemente,
maior cobertura de nebulosidade, registraram-se os menores valores de
insolação, com uma média de 4,6 horas no referido período (Tabelas 1 a 41.
De agosto a dezembro (Tabelas 8 a 121, em razão da redução das chuvas, o
valor médio da insolação elevou-se para 9.8 h. O valor médio anual dessa
varigvel foi de 8.0 h.
Em relação A evapotranspiração de referència (ETo) obtida pelo método de
Penman-Monteith (método padrão da FAO), observa-se que os menores valores
ocorreram no periodo de janeiro a julho (Tabelas 1 a 7). com uma média de 4.4 mmidia.
e os maiores valores (6.6 mmldia em média) foram registrados durante os meses
de agosto a dezembro (Tabelas 8 a 12). Os baixos índices pluviométricos.
auxiliados pela maior velocidade do vento, alta temperatura do ar e da insolação,
ocasionaram o aumento da ETo nesse periodo.
Levando-se em conta o total acumulado do segundo semestre, periodo que se
pratica a agricultura irrigada, as diferenças dos valores de ETo. estimadas pelo
tanque Classe A e Andrade Júnior para o método de Penman-Monteith, foram
13.5% (subestimatival e 3.6% (superestimativa), respectivamente. Esses
resultados demonstram consist8ncia entre os dados de €To, indicando que os
dois mbtodos alternativos podem ser utilizados para fins de manejo de irrigação.
Os valores médios mensais de pressão atmosférica (Tabelas 1 a 12) variaram de
1.005.6 hPa. em novembro, a 1.009,4 hPa, em junho e agosto, com uma
mbdia anual de 1.007.1 hPa. Essa média é semelhante aos registrados por
Bastos et al. 12001; 2002; 2003). indicando uma estabilidade desta variável ao
longo dos anos.
Nas Fig. de 1 a 8, podem-se comparar os valores médios mensais das
temperatura do ar (mhxima. mínima e média), umidade relativa do ar, velocidade
do vento. insolação, evapotranspiração de refer8ncia pelo método de PenmanMonteith e precipitação, entre o ano de 2004 e o período de 1978 a 2003.
Em geral, observa-se que as curvas das temperaturas máxima, média e mínima
do ano de 2004 e da série histbrica seguem as mesmas tendências. Ressalta-se
que de março a maio, os valores de Tmax, Tmed e Tmin de 2004 foram mais
elevados do que os da série histórica, em 0,7°C, 0,5°C e 0.2"C.
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respectivamente. Esses aumentos foram causados pela maior incidência de
radiação (insolação) para esses meses (Fig. 6).
Os valores médios mensais de umidade relativa do ar (URI flutuaram dentro da
normalidade. indicando u m padrão uniforme dessa variável ao longo dos anos
(Fig. 4). fato também observado por Bastos et al. 12000; 2001; 2003).
Destaca-se que o periodo de marco a dezembro da série histórica apresentou
valores de UR
ligeiramente superiores I 1 % em julho e agosto a 5 % em abril e maio) em relação
ao mesmo perlodo de 2004.
Pela Fig. 5, constatam-se dois padrões de ventos: um, com velocidade inferior a
2 mls. observado de fevereiro a julho e outro, com velocidade acima de 2 rnls.
de agosto a dezembro e durante o mês de janeiro. No segundo semestre. durante
os meses de outubro e novembro, ocorreram os maiores valores de velocidade
do vento, com media de 4,l m/s em 2 0 0 4 e 3.9 mls, na série histórica. As
curvas de velocidade do vento igualam-se em junho e dezembro e chegam a uma
diferença maxima de 0.5 rnls, em fevereiro.
De acordo com a Fig. 6.pode-se observar que. em geral, as curvas de insolação
são crescentes de janeiro a agosto, se estabilizam de agosto a novembro e
decrescem em dezembro. O periodo de agosto a novembro coincide com os
maiores valores de insolação. em média 9.9 h e 10.1 h, para a série histórica e
para o ano de 2004. respectivamente. A falta de chuvas e a pouca nebulosidade
nessa Bpoca do ano contribuem para esses elevados valores de insolação.
Com exceção dos meses de janeiro e julho, os valores de evapotranspiração
(metodo de Penman-Monteith), referentes ao ano de 2004, foram ligeiramente
superiores aos da série histórica, em media 0.5 mmidia. Nota-se que, de janeiro
a julho. os valores de ETo são inferiores a 5.0 mmldia, variando de 3.8 mmldia
fabril) a 4.6 mmldia (janeiro) na série histórica e de 4.1 mmldia (junho) a 4.8
mmldia (maio) em 2004. De agosto a dezembro, os valores de ETo são
superiores a, 5.0 mmldia, variando de 5.4 mmldia (agosto) a 6.6 mmldia
(outubro), na série histórica e de 5.5 mmldia (agosto) a 7.3 mmldia (outubro)
Dara 2004.
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Analisando a Fig. 8, pode-se constatar que as chuvas do mês de janeiro (287.4
mml e do periodo de maio a agosto 1289.6 mml de 2004 superaram em 210
m m as ocorridas na série histórica para o mesmo período. Entretanto. o total de
chuvas no ano de 2004 11.025.9 mml foi inferior ao da série histórica
(1.131.9 mml. Bastos et al. (2003) verificaram o oposto quando compararam o
ano de 2003 com a série histórica de 1978 a 2002, constatando que o total de
precipitacões pluviométricas daquele ano foi superior em 88.4 mm ao da série
estudada. Essas flutuacões ocorrem naturalmente, dependendo dos fatores
meteorológicos atuantes durante o periodo chuvoso.
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