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A aplicayao do Metodo do Vetor aegional para homogeneizayao
dos dados, atraves de simulayao de 65 anos, permitiu a estimayao das
normas pluviometricas para todos os 405 postos utilizados com urn de~
vio percentual mInimo em relayao aos dados observados. 0 processo de
homogeneizayao dos dados encontra-se descrito no documento elaborado
pela Fundayao CEPA-PI: "Dados pliivio-Anuais do Estado do Piau! - Metodos @ Res ul tados ".
As normas pluviometricas foram plotadas em um mapa da rede
pluviometrica na escala de 1/1.000.000 para em seguida, serem determinadas as isolinhas de 100 em 100 mm, pelo processo de triangulayao.
'0 mapa de isoietas de 100 em 100 mm, na escala de 1/1.000.000,
resultou da interayao do mapa de isolinhas com os de hipsometria
e
relevo, atraves de sobreposiyao. Mas 0 trayado final das isoietas fbi
ajustado, tamb~, pelos modelos matematicos obtidos para caracterizar 0 padrao espacial da distribuiyao das precipitayoes (MIRANDA et
aI,

1982).

o mapa de isoietas mostra a repartiyao espacial das precip!
tayoes durante 0 ano no estado do PiauI.
A observayao deste mapa perm! te, apesar da incerteza
possa pairar sobre algurn posto, inferir alguns padraes ligados
processos de formayao de chuvas:

que
aos

- A presenca de urn qradiente pluviometrico orientado de les
te para oeste e particularmente nIvel. Verifica-se urn aumento gradativo das chuvas a medida que nos afastamos da zona de influencia dos
alIseos a leste, e nos dirigimos rurno a oeste onde a presenca da mas
sa equatorial continental amazenica se faz mais notavel.
Um pouco menos marc ado aparece urn gradiente de direcao sulnorte provavelmente associada a precipitacees causadas pelas ingressees da convergencia intertropical (CIT) rnais frequentes no setor s~
tentrional. A presenca combinada destes dois gradientes produz como
resultante urn gradiente pluviornetrico positivo direcionado de SE p~
ra NW.

- Alem destes gradientes regionais algumas zonas de concentrayao de chuvas ou de aridez mais acentuada se fazem
presentes
no Estado. Entre as primeiras podemos citar regioes de Porto com pl£
viometria superior a 1800 mm anuais, Matias Ol1mpio, Altos e os chapadoes do extremo sul-piauiense.
As zonas de aridez mais acent~ada sac verificadas sobret£
do na regiao sudeste do estad~ onde 0 maior decrAscimo ocorre a oe~
te da Chapada do Araripe que se encontra em posiyao de sotavento. O£
tros setores secos ocorrem ao longo de vales e nas regioes de
Sao
Joao do PiauI e SimplIcio Mendes.
19ualmente 0 mapa pluviomAtrico do PiauI indica a presenya de algumas zonas de comportamento anomalo em relay&o aos padrOeS
regionais e mesmo aos que ocorrem em toda a regiao do Nordeste
bra~
sileiro. Estas anomalias tomam a forma de digitayoes ou altos pluvi~
matricos que penetram no interior do estado a partir do setor oeste.
As digitayoes notadas ocorrem proximo a Ribeiro Gonyalves, Jerumenha
e na propria regiao de Porto. Ainda que a fragilidade da rede pluvi~
metrica limite uma maior extensao de inferancias, estas
oscilay5es
anomalas da pluviometria parecem associadas justamente ao setor
de
contacto entre as massas de ar tropical atiantica representada pelos
alIseos de sudeste e a equatorial" continental amazonica. Esta fronteira pode aparecer marcada por zonas de interferencia positivas
e
negativas e de penetrayao preferencial das'massas de ar.
Finalmente atravAs deste estudo a influencia do relevo s~
bre as precipitayoes aparece um pouco menos marcada do que em outros
estudos do nordeste, sendo no entanto mais acentuada no sul do estado. lsto a provavelmente devido a um enfraquecimento da
circulayad
rapida dos alIseos ao alcanyar os proprios limites de ayao da massa
tropical atlantica.

