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Dando continuidade As publicap5es dos dados climatológicos do Município de 
Teresina, PI. a Embrapa Meio-Norte apresenta este boletim. fruto de uma parceria 
desta empresa com o Instituto Nacional de Meteorologia IINMET). 

Neste boletim, são apresentados valores diários de temperatura do ar (média, 
máxima e mínima), umidade relativa do ar, velocidade do vento corrigida para 2 

m de altura, insolação, evapotranspiração de referência, precipitação 
pluviométrica e pressáo atmosférica, referentes ao ano de 2003. Também sáo 
apresentadas graficamente as normais climatológicas referentes aos anos de 
1980 a 2002. 

Espera-se que este boletim possa contribuir como subsidio A pesquisa 
agropecuária da região, além de atender a todos aquelesque necessitem de 
informações dessa natureza. 
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As informaçóes básicas sobre o clima sáo de grande importância para subsidiar o 
planejamento e o manejo da irrigaçáo. Além disso, podem auxiliar estudos de risco 
climático. que sáofundamentais para indicar as melhores épocasdesemeadura na 
agricultura de sequeiro. 

Dessa forma, a Embrapa Meio-Norte apresenta esse boletim agrometeorológico, 
tendo como objetivo principal disponibilizar os dados meteorológicos diários, ob- 
servados no Município de Teresina, PI, durante o ano de 2003. 

Também, com o intuito de identificar possiveis mudanças nos elementos climáti- 
cos foram comparadas as normais climatológicas desse ano com as normais 
clirnatológicas referentes ao período de 1980 a 2002 (Bastos & Andrade Júnior, 

2000; Bastos et al., 2001: Bastos et  al., 2003). 

Fonte dos dados meteorológicos 

Os dados meteorológicos, apresentados nesse boletim, foram obtidos na estaçáo 
agrometeorológica do INMET. localizada na área experimental da Embrapa Meio- 
Norte, no Município de Teresina, PI (05"05' S; 42"48' W e 74.4 m). O clima de 
Teresina, de acordocom a classificação de Koppen, 6 Aw',caracterizado por apre- 
sentar o mês mais frio com mais de 18°C e o mês mais secocom menos de 60mm. 
com chuvas atrasando para o outono (Embrapa. 1986). 

Os valores de evapotranspiraçáo de referência foram determinados pelos métodos 
do Tanque Classe A e  Penman-Monteith. 
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Nas Tabelas 1 a 12, são apresentados os valores diários e as médias mensais 
das temperaturas média, máxima e mínima; umidade relativa do ar;velocidade do 

vento corrigida para 2 m; insolaçáo; evapotranspiraçáodeterminada pelos 
métodos do tanque Classe A, Penman-Monteith, precipitaçáo pluviométrica e 

pressáo atmosférica, do ano 2003. 
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Osvalores médios anuaisdas temperaturas máxima, media e mínima de 2003 

foram 33,8'C, 28,5'C e 23,l0C, respectivamente. Esses valores estão muito 
próximos daqueles observados no ano anterior (34.1"C. 28.7'C e 23.2"C para 

Tmax,Tmed e Tmin, respectivamente), conforme relatado por Bastos et al. 

(2003). As temperaturas mais elevadas começaram a ocorrer a partir do mês de 
agosto e prolongaram-se até dezembro, sendo outubro o mês mais quente, com 

valores médios de 37.6"C e 31,O"C para as temperaturas máxima e média, 

respectivamente. No mês de janeiro, ocorreu deforma atípica uma temperatura 
média máxima de 34,O"C. 

Os valores mais baixos de temperatura mínima (20,8"C) e média (27,0°C) 
foram registrados em julho. Isso indica que, nesse mês, ocorreram as noites com 

temperaturas mais amenas do ano. 

Os valores médios mensais de umidade relativa do ar (UR) variaram de 57% 

(outubro) a 86% (fevereiro), com uma média anual de 71.9%. 0 s  maiores 

registros ocorreram nos meses de fevereiro a junho (Tabelas 2 a 6) com uma 
média, nesse período, de 82.8%. 0 s  menores valores dessa variável foram 
registrados nos meses de julho a outubro, com uma média de 60.0%. A varia- 

ção da UR ao longo do ano é influenciada pelos regimes de temperatura e 

pluviornetria, sendo que osvalores mais baixos de UR coincidem com o periodo 
de maior intensidade detemperatura e os menoresvalores de pluviometria. 

Osventos atingiram velocidades médias mensaisvariando de 0.6 m/s em abril 

(Tabela 4) a 1.0 mls em outubro e dezembro (Tabela 10). com uma média anual 
de 0.8 m/s. Essas flutuaçóes foram provocadas pela oscilação do centro de alta 
pressáo do Atlântico norte na direçáo lesteloeste. 

A insolaçáo média mensal variou de 4,8 h em fevereiro (Tabela 2) a 10.3 h em 
setembro (Tabela 9). com uma média anual de 8.0 h. Os meses de abril a 

dezembro apresentaram as maiores intensidades de insolação por causa da 
reduçáodaschuvas e, conseqüentemente, da nebulosidade nesse periodo. 
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No mês de janeiro, para alguns dias isolados, a intensidade da insolação foi 

elevada por causa dasflutuaçõesatmosféricas locais. 

Em relação a evapotranspiração de referência (ETo) 0bSe~a-Se que, pelo método 
s de Penman-Monteith (método padrão da FAOI, os menores totais mensais 

ocorreram em fevereiro (89.1 mm)  e junho (93.2 mm), Tabelas 2 e 6. Isso 

equivale, nesses meses, a um  valor de ETo médio diário de 3.1 mm. 0 s  maiores 

.i valores registrados foram em outubro, com u m  total de 178.8 m m  e um valor 
médio diário de 5.8 m m  (Tabela 10). Nesse periodo, a menor ocorrência de 

chuvas, auxiliado pelos aumentos da velocidade do vento, da temperatura doar 

e da insolação,foram os responsáveis pelo crescimento da ETo. 

Em relação a precipitação, registrou-se em 2003, um  total anual de 1.050.7 mm, 
abaixo 12.6% da média histórica (1.202.8 mm). Essa redução ocorreu por 

causa da má formação das linhas de instabilidade, posicionamento da Zona de 

Convergência Intertropical mais ao norte da linha doequador, má formação de 
aglomeradosconvectivos eauxílio do vento alísio de nordeste, que contribuiu 

para o transporte de menor umidade eformações de vapor d'água, reduzindo a 

nebulosidade e,consequentemente,aschuvas. Os mesescom maiores índices 

pluviométricos foram fevereiro, março e abril, sendo responsáveis por 62.1% 

daschuvas. 

Os valores médios da pressão atmosférica (Tabelas 1 a 121 variaram de 

1001.3 hPa em outubro a 1005.2 hPa em julho, com uma média anual de 
1002.9 hPa. De junho a setembro, registrou-se a presença do centro de alta 

pressão sobre o Estado, reduzindo a cobertura de nuvense aumentando a 

insolação. Ressalta-se que, de setembro a dezembro, ocorreu queda dessa 
variável, provocandochuvasde magnitudevariada. 

Nas Figuras de 1 a 8 pode-se comparar osvalores médios mensais das tempera- 

turas do ar (máxima, mínima e média), umidade relativa doar,velocidade do 
.I 

vento, insolação, evapotranspiração de referência pelo método de Penman- 

Monteith e precipitação, entre o ano de 2003 e o período de 1980 a 2002. 

Observa-se, pelas Figuras 1 a 3, que as temperaturas máxima (Tmax). média 
(Tmed) e mínima (Tmin) do ar, dosdois períodosem estudo, apresentaram uma 

mesmatendência. Entretanto,cabe ressaltarqueastemperaturas mínimas 
ocorridas no periodo de janeiro a maio e no mês de outubro de 2003 foram mais 
elevadas 0.5"C e 0.8"C em relação aos respectivos períodos da série de 1980 

a 2002 (Figura 2). Esse aumento está relacionado aos sistemas meteorológicos 



transientes que contribuíram para a ocorrência dessa flutuação, compreendida 

no horário das 4:30 as 5:30 horas da manhã, periodo em que acontecem os 
registros dessa variável, e uma queda significativa de 1,2% no mês de julho 

devido à variação da pressão atmosférica que contribuiu para a flutuação do 

vento acima do normal. 
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Nos meses de março, abril, julho e dezembro, osvalores de umidade relativa do 

ar (UR) do ano de 2003 foram praticamente iguais aos da série em estudo 

(Figura 4). Em janeiro de 2003, ocorreu uma redução de 14.1% em relaçáo a 
série estudada devido a transiçáo dos fatores provocadores de chuvas. Nos 
meses de junho e novembro de 2003, quando comparada a série, observa-se 

que ocorreu um aumento de 8.6% e 15.8%. respectivamente. Essa elevação 

deve-se a contribuição do vento alisio de nordeste no transporte devapor e 
umidade. Nos meses de maio, agosto, setembro e outubro. ocorreu um 

acréscimo de até 6.6% em relaçáo a série, sendo justificado pela instabilidade 

atmosférica atuante no periodo. 
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Os valores médios mensais de velocidade do vento, no ano de 2003, foram 

inferiores, em média, 0.3 m/s em relação aos registrados na série histórica, com 
exceçáo do mês de janeiro (0.1 m/s superior ao da série). Essas alterações 

ocorreram por causa da contribuição mais ativa dos efeitos locais. 

Na Figura 6, observa-se uma mesma tendência das curvas de insolação das duas 

séries em estudo. com exceção do mês de fevereiro, em que houve um 
decréscimo de 1.8 hora no ano de 2003. Essa reduçáo pode ser explicada pelo 
fato de que. nesse ano. ocorreram mais chuvas (314.8 mm), superando em 
86.7% a média histórica (168.7 mm), reduzindo, dessa forma. a nebulosidade. 

Em relação as curvasde evapotranspiração de referência pelo método de 
Penman-Monteith (Figura 7). pode-se constatar que o ano de 2003 apresentou 

valores menores em relação a série histórica, de fevereiro a dezembro. com 

reduções variando de 0.3mm (dezembro) até 2,Omm (outubro). 

Observando-se a Figura 8, verifica-se uma nítida mudança na distribuiçáo de 
chuvas no ano de 2003, especialmente no primeiro trimestre, em relação a série 
histórica em estudo. Em janeiro (105 mm)  e março (154.9 mm)  de 2003, as 

chuvas decresceram, respectivamente. e m  187.8 m m  e 106.6 m m  em relação 
aos mesmos meses da média histórica. Porém, em fevereiro. (314.8 mm) houve 

um aumento de 146,l m m  em relação a série em estudo. Também, em maio e 
junho de 2003, os totais de chuvas foram superiores em relaçáo ao mesmo 



Boletim Agr0mefeorol6~ico do Ano de 2003 para o Munic$io de Teresina, P/ 37 

período da série, com aumentos de 69.8 m m  e 44.7 mm, respectivamente. 
É comum ocorrer essa variabilidade espacial e temporal com a precipitação, uma 
vez que essa variável é influenciada por fatores regionais atuantes 
meteorologicamente, os quais podem ou náo estar ativos com máximos e 
mínimos. Além disso, ocasionalmente, registra-se a influência de fatores de 
larga escala. 
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