


Cerrado: estende-se nas porções sudoeste e
norte do estado; apresenta arbustos, árvores e
galhos retorcidas, folhas grandes, casca grossa,
raízes profundas e algumas gramíneas, cactos,
bromélias e ervas cobrindo o solo. Encontra-se
no sul, sudoeste e da região central ao leste.
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https://pt.wikipedia.org/wiki/Cerrado


Floresta estacional semidecidual: Vegetais lenhosos a variedade é 
impressionante desde o angico branco, jatobá, cedro, ipê-roxo, pau-
d'arco-amarelo, ipê-amarelo, tamboril, jenipapo, algodão bravo, juazeiro 
entre outras.
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https://pt.wikipedia.org/wiki/Floresta_estacional_semidecidual
https://pt.wikipedia.org/wiki/Jenipapo


Mata de cocais: Em agrupamentos quase puros, ocorrem
preferencialmente em baixadas onde o lençol freático e mais
raso,mantêm-se sempre verdes todo o ano e produzem
muitos frutos tanto para o extrativismo das populações locais
como para fauna silvestre.
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https://pt.wikipedia.org/wiki/Mata_de_cocais


Duas tipologias climáticas ocorrem no estado.
A primeira, classificada por Köppen como
tropical quente e úmido (Aw); domina a maior
parte do território variando entre 25 e 27 °C.

As chuvas na área de ocorrência deste clima
também são variáveis. Ao sul, indicam cerca de
700mm anuais, mais ao norte a pluviosidade
aumenta, atingindo índices próximos a
1.200mm/ano.
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https://pt.wikipedia.org/wiki/Classifica%C3%A7%C3%A3o_clim%C3%A1tica_de_K%C3%B6ppen-Geiger


 AS MASSAS DE AR
mEc – Massa Equatorial Continental
•  Quente e Úmida
• Forma-se na região amazônica – região de
baixa pressão
•Movimento convectivo devido à convergência
dos alísios
• Verão estende-se para o sul
• Inverno retrai-se
• Provoca chuvas no Oeste do Piauí, no verão e
outono.
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mEa – Massa Equatorial Atlântica
• Quente e Úmida

•Ocorre sobre oceanos Atlântico e Pacífico na
convergência dos alísios (ZCIT)

•Desloca-se latitudinalmente durante o ano

•No Verão sua localização estende-se até 8° S.
(próximo a linha do equador)

•Inverno do hemisfério sul – retorna ao
hemisfério norte

•Atuação parte do Norte e do Estado,
promovendo chuvas.
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•mTa – Massa Tropical 
Atlântica

•Forma-se sobre oceanos Atlântico (e 
Pacífico)

•Associada aos anticiclones do Atlântico 
Sul (e do Pacífico Sul)

•Ar subsidente quente e seco que se 
superpõe ao ar úmido e menos 
aquecido

• Promove chuvas no sudeste do Piauí
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• TROPICAL TÍPICO:

-LOCALIZAÇÃO: OESTE DO ESTADO

-CARCTERÍSTICAS: TEMPERATURA ELEVADA
(18 °C A 32 °C), COM AMPLITUDE TÉRMICA DE
5 °C A 7 °C, E ESTAÇÕES BEM DEFINIDAS (UMA
CHUVOSA E OUTRA SECA). A ESTAÇÃO DE
CHUVA OCORRE NO VERÃO; NO INVERNO
OCORRE A REDUÇÃO DA UMIDADE RELATIVA
EM RAZÃO DO PERÍODO DA ESTAÇÃO SECA,
1.00MM DE CHUVA POR ANO.
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• TROPICAL ÚMIDO:

-LOCALIZAÇÃO: CETRO NORTE DO ESTADO;

-CARACTERÍSTICAS: SOFRE A AÇÃO DIRETA DA
MASSA TROPICAL ATLÂNTICA, QUE, POR SER
QUENTE E ÚMIDA, PROVOCA CHUVAS INTENSAS.
A TEMPERATURA VARIA DE 20 °C A 35°C,
APRESENTA AMPLITUDE TÉRMICA MAIOR À
MEDIDA QUE SE AVANÇA EM DIREÇÃO AO
SUL.1.300 MM DE CHUVA POR ANO.

10



• SEMIÁRIDO

-LOCALIZAÇÃO: SUDESTE DO ESTADO;

-CARACTERÍSTICAS: CARACTERIZA-SE POR
TEMPERATURAS ELEVADAS (MÉDIA DE 27
°C) E CHUVAS ESCASSAS E MAL
DISTRIBUÍDAS, EM TORNO DE 700
MILÍMETROS ANUAIS.
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