
Caracterização Pluviométrica do litoral Sul Fluminense e Norte Paulista (Brasil) 

Luiz Fernando Tavares Cardoso da SILVA1 lftavares01@yahoo.com.br 
Mrs. Márcia Barbosa MARTINS2, marciabm@gmail.com 

Dr. Antônio José Teixeira GUERRA3, antoniotguerra@gmail.com 
 

Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ 

Laboratório de Geomorfologia Ambiental e Degradação dos Solos - LAGESOLOS  

 

Resumo 

 

Os estudos sobre as características das chuvas têm auxiliado nos últimos 50 anos o 

entendimento de diversos eventos geomorfológicos, dentre eles os relacionados à erosão dos 

solos e aos deslizamentos de terra. Neste sentido o United States Department of Agriculture 

(USDA), uma referência em pesquisas nessa área, vem desenvolvendo estudos na tentativa de 

quantificar a erosividade das chuvas, através do fator R da Equação Universal de Perda de 

Solos (EUPS). Desde então outros estudos tem surgido buscando calibrar valores para regiões 

específicas, entretanto nem sempre é possível realizar tal tarefa, pois os dados exigem 

periodicidade mínima de 30 min, sendo que os equipamentos para essa medição são escassos. 

Assim características pluviométricas relacionadas à erosividade, como a precipitação média e o 

coeficiente de chuva, tem sido usados, uma vez que levam em consideração os totais 

pluviométricos diários. Este trabalho tem por objetivo fazer uma caracterização pluviométrica, por 

meio de mapeamento, do litoral Sul Fluminense e Norte Paulista a partir do levantamento dos 

dados disponibilizados pela Agência Nacional de Águas do Brasil (ANA). Os dados utilizados 

compreenderam os anos de 1970 a 2010. Para este mapeamento foi utilizado o interpolador 

kriging (método de regressão geoestatística) do ArcGIS 9.3, gerando assim as isoietas 

representativas das médias pluviométricas anuais, sazonais e mensais da região. Os métodos 

de interpolação constituem basicamente a estimativa de valores contínuos a partir de dados 

pontuais, sendo de rápida e fácil aplicação em ambiente SIG. Os dados organizados auxiliarão 

ainda no cálculo dos coeficientes de chuva e das precipitações médias, cujos valores serão úteis 

nos estudos sobre a erosão dos solos, sendo empregadas nas determinações dos índices de 

erosividade EI30 e KE>25. O presente trabalho se insere no Projeto Diagnóstico de danos 

ambientais em unidades de conservação: Parque Estadual da Serra do Mar (Núcleo Picinguaba) 

e Parque Nacional da Serra da Bocaina, Área de Proteção Ambiental do Cairuçu e Reserva 
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Ecológica da Juatinga, realizado pelo Laboratório de Geomorfologia Ambiental e Degradação 

dos Solos da UFRJ (Lagesolos). A área de estudo, inserida no bioma Mata Atlântica, é 

reconhecida como um dos 25 hotspots do mundo, abrigando grande biodiversidade. A 

importância da sua preservação se faz, não só frente à proteção da fauna e da flora, mas 

também por ser uma área de recarga de recursos hídricos para as regiões metropolitanas dos 

estados do Rio de Janeiro e São Paulo, localizando-se na região das nascentes do rio Paraíba 

do Sul e dos rios que drenam para a baía da Ilha Grande. Apesar das diversas áreas protegidas, 

a região vem sofrendo pressões antrópicas, cujos resultados contribuem para a sua degradação. 

É de conhecimento cientifico que a área apresenta um dos maiores índices pluviométricos do 

Brasil, possuindo assim, chuvas com energias cinéticas capazes de erodir e causar 

deslizamentos de terra. Dessa forma espera-se que a caracterização das chuvas auxilie nos 

estudos sobre os processos geomorfológicos ali atuantes. 

Palavras-chave: Pluviometria, SIG, Geomorfologia, Erosão dos solos, Unidades de 
Conservação 

 

Introdução 

 O processo erosivo possui diversos fatores controladores, agindo de forma 

interdependente entre eles. Dentre esses fatores os principais são: a erosividade da chuva, as 

características físicas dos solos (textura, porosidade, pH, estabilidade dos agregados, etc.), as 

formas e o comprimento das encostas, a declividade e a cobertura do solo (SELBY, 1993; 

MORGAN, 1986; POESEN et al., 2003; VALENTIN et al., 2005; LEGOUT et al., 2005; GUERRA, 

2007; LIMA, 2008; GUERRA, 2007). A chuva é um dos mais importantes fatores causadores da 

erosão hídrica. Nos países tropicais, eventos pluviométricos de grande intensidade ocorrem com 

grande frequência, sendo responsáveis pela remoção de toneladas de material todos os anos. A 

erosividade das chuvas pode ser traduzida como a capacidade desta num evento pluviométrico 

causar o destacamento das partículas e sua remoção, ou seja, erodir o solo. As propriedades 

mais importantes para o inicio do processo erosivo são a intensidade da chuva e a sua duração, 

com especial destaque para o tamanho das gotas de chuva. Chuvas de grandes intensidades 

proporcionam uma quebra nos agregados do solo e o seu destacamento (detachment), deixando 

as partículas do solo expostas para o transporte. Segundo Guerra (2007), devem ser analisados 

detalhes mais aprofundados sobre a chuva, apesar de vários estudos levarem em consideração 

os totais pluviométricos (mensais, anual etc.), a correlação entre a perda de solos e o total de 



chuva é baixa (HUDSON, 1961, IN GUERRA, 2007). Segundo Cabeda (1976), chuvas erosivas 

são aquelas com intensidade igual ou superior a 10 mm ou a 6 mm precipitados em 15 minutos. 

Uma boa forma de se medir a intensidade da chuva é através de pluviográfos, 

equipamentos que registram intensidade em intervalos horários ou inferiores. No Brasil há 

escassez de dados desse tipo, portanto faz-se necessário utilizar métodos que possam elucidar 

melhor a distribuição espacial das chuvas e seu potencial erosivo. Neste sentido os métodos 

geoestatísticos são de grande auxílio na análise de fenômenos espaciais. Para este trabalho foi 

escolhido o método Kriging ou Krigagem, interpolador que permite a transformação de dados 

discretos em superfícies contínuas de informações. Segundo Camargo, et al.(2004) “a krigagem 

compreende um conjunto de técnicas de estimação e predição de superfícies baseada na 

modelagem da estrutura de correlação espacial.” 

O fator R da Equação Universal de Perda de Solos (UEPS) conhecido como o fator de 

erosividade da chuva é um dos mais importantes fatores da equação em questão, podendo ser 

utilizado para mensurar o efeito splash bem como a erodibilidade dos solos (GONÇALVES, 

2002; WALTRICK, 2010). Neste sentido o cálculo dos índices de erosividade tem se mostrado 

uma boa forma de mensuração do potencial erosivo das chuvas. Para Carvalho (1987) quando 

os dados de chuva encontram-se escassos, uma boa alternativa seria o cálculo do índice de 

erosividade através de equações de regressão correlacionando índices de erosividade e dados 

pluviométricos. Dois importantes parâmetros para a mensuração da erosividade da chuva são: 

EI30, que é o produto da energia cinética da chuva (EC) por sua intensidade máxima em 30 min. 

(I30); KE>25, que é a soma da energia cinética das chuvas com intensidade superior a 25 mm/h. 

Entretanto para a determinação destes índices é necessário a existência de boas séries 

históricas de dados pluviográficos. Na inexistência desses dados recorre-se a utilização de 

dados pluviométricos, que permitem o cálculo de parâmetros como a precipitação média e o 

coeficiente de chuva (Rc). Tais valores podem ser utilizados em equações de regressão para a 

obtenção da erosividade.  

A área de estudo situa-se na região do litoral Sul Fluminense e Norte Paulista, entre os 

Estados do Rio de Janeiro e São Paulo. As características físicas mais marcantes são a 

presença da Serra do Mar, os altos índices pluviométricos e a Mata Atlântica bem preservada. 

As condições climáticas na área em questão são características do clima tropical úmido, com 

chuvas distribuídas em duas estações sendo uma seca (abril a setembro) e outra chuvosa 

(outubro a março), com destaque para a ocorrência de chuvas orográficas. Os índices 



pluviométricos médios ficam por volta de 2000 mm, enquanto as máximas podem chegar a 3000 

mm. A temperatura do ar também é marcada por uma grande amplitude, com médias variando 

entre 17° C no alto da serra e 23° C nas áreas litorâneas. É comum as temperaturas chegarem 

próximo de 0° C nas áreas mais elevadas durante o inverno (MMA, 2002). 

As elevadas altitudes da região estão associadas aos processos de soerguimento e 

abatimentos tectônicos que ali ocorrem desde o fim do Cretáceo. A estrutura geológica é 

composta de xistos da Sequência Metavulcânica-Sedimentar, granitos e gnaisses do Complexo 

Gnáissico Granitóide e charnoquitos do Complexo de Alto Grau, de idade proterozóica. Há 

também a presença de zonas de cisalhamento e falhas (MMA, 2002). Ocorrem altitudes entre 0 

e 2088 m (Morro do Tira Chapéu), sendo predominantes declividades acima de 24° (40% da 

área) (MMA, 2002). 

Segundo Ponçano et al. (1981) e o Radambrasil (1983) a estrutura geomorfológica 

presente é o Planalto da Bocaina, que se subdivide por sua vez nos seguintes compartimentos 

de relevo: Planície Marinha com Cordões Litorâneos e Praias (Pcm), Planície de Maré (Pm), 

Planície Flúvio-Marinha (Pfm), Planície Fluvial (Pf), Cones de Dejeção e Corpos de Tálus (Cd), 

Morrotes (MT), Morrotes de Cimeira (MTc), Morrotes Pequenos (MTp), Morros e Morrotes 

Paralelos (MMTpr), Morros e Morrotes (MMT), Morros Dissecados (Md), Escarpas (E), Escarpas 

em Anfiteatros (Ea), Escarpas em Espigões (Ee), Montanhas e Morros (MHM). Os solos da 

região são constituídos de Cambissolos e suas associações com Cambissolos Húmicos, 

Latossolos e Argissolos, além de Espodossolos e Neossolos Flúvicos e Quartzârenicos (MMA, 

2002). 

Objetivos 

O objetivo deste trabalho não foi avaliar as diferentes formas de kigagem, mas sim fazer 

uma caracterização do comportamento pluviométrico ao longo dos últimos 40 anos, 

demonstrando as diferenças de precipitação ao longo do ano. Para isso foram elaborados mapas 

com as médias de precipitação anuais, sazonais e mensais. Foram feitos também cálculos 

através da aplicação dos valores de precipitação média e coeficiente de chuva nas equações 

propostas por Montebeller et al.(2004) afim de obter os índices EI30 e KE>25. 

Métodos 

 O método interpolador escolhido foi a Krigagem Ordinária Linear, disponível na 

ferramenta Spatial Analyst, do ArcGIS 9.3. A interpolação foi gerada a partir de 11 estações 



pluviométricas selecionadas no site da ANA, cujos dados forneceram as médias anuais, mensais 

e sazonais. É importante ressaltar que as estações Ubatuba e Ponte Alta só possuem dados até 

1999 enquanto a estação Vila Mambucaba possui dados somente a partir de 1982. De forma 

geral a krigagem compreende um conjunto de técnicas de estimação e predição de superfícies 

baseada na modelagem da estrutura de correlação espacial, sendo, em especial a krigagem 

ordinária detentora de uma variância que fornece informações importantes sobre a confiabilidade 

dos valores interpolados (CAMARGO et al., 2004). 

Os valores de precipitação média mensal (p) e de coeficiente de chuva (Rc) (Tab.1), 

foram aplicadas a equação estabelecida por Montebeller, et al. (2004) para as estações Angra 

dos Reis e Resende, as mais próximas da área de estudo, afim de obter os índices EI30 e 

KE>25. As precipitações médias anuais, mensais e sazonais foram obtidas através dos dados 

disponíveis das estações da ANA de 1970 a 2010. O coeficiente de chuva (Rc) foi calculado 

através da equação de Fournier (1956) modificada por Lombardi Neto (1977).  

Rc = p²/P 

Rc = coeficiente de chuva (mm) 

p² = precipitação média mensal (mm) 

P = precipitação média anual (mm) 

 

Tabela 1. Precipitações médias nas estações pluviométricas e Coeficiente de Chuva  

Precipitações médias (mm) e Coeficiente de Chuva (Rc) 

Estação Anos Anual Mensal Verão Outono Inverno Primavera Rc 

Alto da Serra do Mar 1970 - 2010 2151 179 845 310 304 703 14,89586 

Bananal 1970 - 2010 1334 111 587 168 128 507 9,236132 

Campos de Cunha 1970 - 2010 1407 117 594 179 153 490 9,729211 

Parati 1970 - 2010 1584 132 612 243 211 518 11 

Vila Mambucaba 1982 - 2010 2196 183 813 412 323 654 15,25 

Patrimônio 1970 - 2010 2238 187 770 429 333 235 15,62511 

São José do Barreiro 1970 - 2010 1766 147 746 206 182 625 12,23613 

São Roque 1970 - 2010 2328 194 846 358 331 793 16,16667 

Guaratinguetá 1970 - 2010 1406 117 597 170 149 490 9,736131 

Ubatuba 1970 - 1999 2118 176 759 411 318 625 14,62512 

Ponte Alta 1970 - 1999 1976 165 769 324 265 618 13,77783 

Fonte: adaptado da ANA. 

 



 

Resultados e discussão 

A krigagem se mostrou um procedimento que precisa ser utilizado com melhores 

ajustes, pois apresentou tendência de “achatar” os valores mínimos e máximos de precipitação 

que foram trabalhados. Outro ponto negativo se mostrou em relação à aplicação da krigagem em 

amostras que não possuem distribuição normal, uma vez que os resultados não se 

apresentaram de forma adequada ao que se espera de uma distribuição pluviométrica. Tal fato 

se deve muito também a pequena quantidade de amostras disponíveis para este mapeamento 

(11) bem como a grande distancia existente entre elas. Dessa forma não foi possível a geração 

de mapas para as estações do verão e da primavera. 

 Quanto à distribuição pluviométrica dos mapas gerados, ficou evidente que as áreas 

mais próximas ao litoral e nas bordas das escarpas serranas apresentam maiores índices de 

precipitação com médias anuais próximas a 2000 mm. Os valores de precipitação média anual 

(Fig. 1) variaram de 1334 mm na estação Bananal a 2328 mm na estação São Roque, enquanto 

na krigagem os valores variaram de 1658 mm a 2011 mm, portanto uma diferença de mais de 

300 mm para mais e para menos.  



 

Figura 1. Precipitação pluviométrica média anual 

A precipitação média mensal (Fig. 2) variou de 111 mm na estação Bananal a 194 mm 

na estação São Roque, enquanto a variação da krigagem ficou entre 138 mm a 167 mm. 



 

Figura. 2. Precipitação pluviométrica média mensal 

Os valores do outono (Fig. 3) ficaram bem próximos em relação ao mínimo (170 mm 

média e 177 mm krigagem) enquanto que os valores máximos ficaram muito distantes (429 mm 



média e 392 mm krigagem).  

 

Figura 3. Precipitação pluviométrica média do Outono 



A variação da precipitação média do inverno (Fig. 4) variou de 128 mm a 333 mm e para 

a krigagem de 152 mm a 317 mm. 

Figura 4. Precipitação pluviométrica média do Inverno  



O índice de erosividade anual médio EI30 calculado através da precipitação média variou 

de 3829 MJ/mm/ha/h/ano na estação Guaratinguetá a 9853 MJ/mm/ha/h/ano na estação São 

Roque, enquanto o índice de erosividade EI30 gerado pelo coeficiente de chuva variou de 3390 

MJ/mm/ha/h/ano na estação Bananal a 8054 MJ/mm/ha/h/ano na estação São José do Barreiro 

(Tab.2). Tais valores ficaram próximos aos encontrados por Gonçalves (2002) para o estado do 

Rio de Janeiro. Este autor encontrou IE30 de 10140 MJ/mm/ha/h/ano, calculado através de dados 

pluviográficos para a estação Vila Mambucaba em Angra dos Reis, enquanto no presente 

trabalho foram obtidos índices para essa mesma estação de 9091 MJ/mm/ha/h/ano (p) e 6927 

MJ/mm/ha/h/ano (Rc) (Tab.2). Para efeito de comparação um dos maiores índices apresentados 

na literatura foi o obtido por Oliveira Júnior e Medina (1990) para Manaus: 14129 MJ/ha/h/ano. 

As equações de regressão linear apresentaram os seguintes valores segundo a Tabela 

2. 

Tabela 2. Equações de Regressão Linear IE30 para as estações Angra dos Reis e Resende  

aplicadas as estações da região 

Cálculo dos valores do índice EI30 

EI30 p (mm) Rc 

Angra dos Reis 
EI30 = 5,7733p - 

298,91 
(MJ/mm/ha/ano) 

Erosividade anual 
(MJ/mm/ha/h/ano) 

Coeficiente de 
determinação 

EI30 = 30,585Rc + 
99,409 

(MJ/mm/ha/ano) 

Erosividade anual 
(MJ/mm/ha/h/ano) 

Coeficiente de 
determinação 

Alto da Serra do Mar 734,5107 8814,1284 

R² = 0,58 

554,99 6659,98 

R² = 0,56 

Parati 463,1656 5557,9872 435,84 5230,12 

Vila Mambucaba 757,6039 9091,2468 565,83 6789,96 

Patrimônio 780,6971 9368,3652 577,30 6927,63 

São Roque 821,1102 9853,3224 593,86 7126,39 

Ponte Alta 653,6845 7844,214 520,80 6249,64 

Ubatuba 717,1908 8606,2896 546,71 6560,61 

Resende 
EI30 = 4,2792p - 

155,89 
(MJ/mm/ha/ano) 

Erosividade anual 
(MJ/mm/ha/h/ano) 

Coeficiente de 
determinação 

EI30 = 19,824Rc + 
428,6 

(MJ/mm/ha/ano) 

Erosividade anual 
(MJ/mm/ha/h/ano) 

Coeficiente de 
determinação 

Bananal 319,1012 3829,2144 

R² = 0,69 

282,50 3390,07 

R² = 0,61 
Campos de Cunha 344,753 4137,036 621,47 7457,66 

São José do Barreiro 473,1524 5677,8288 671,16 8054,02 

Guaratinguetá 344,7764 4137,3168 621,60 7459,30 

Fonte: ANA e equações adaptadas de Montebeller, et al. 2004. 

 

O KE>25 calculado através da precipitação média mensal variou de 65,07 MJ/ha/mm na 

estação Parati a 123,92 MJ/ha/mm na estação São Roque (Tab.3). Gonçalves (2002) achou 

índices KE>25 de 42,1 MJ/ha/ano a 171,8 MJ/ha/ano para o estado do Rio de Janeiro. Para 



Goiânia, Silva et al. (1997) encontraram KE>25 de 129,8 MJ/ha/ano, enquanto Marques et al. 

(1996) encontraram 116,3 MJ/ha/ano para Sete Lagoas (MG). Para o coeficiente de chuva o 

KE>25 variou de 60,64 MJ/ha/ano na estação Parati a 115,83 MJ/ha/ano na estação São José 

do Barreiro (Tab.3). 

 

Tabela 3. Equações de Regressão Linear KE>25 para as estações Angra dos Reis e Resende 

aplicadas as estações da região 

Cálculo dos valores do índice KE>25 

KE>25 p (mm) Rc 

Angra dos Reis 
KE>25 = 0,0791p 

- 5,0181 
(MJ/ha/mm) 

Erosividade 
anual 

(MJ/ha/ano) 

Coeficiente de 
determinação 

KE> = 0,4188Rc + 
0,4473 

(MJ/ha/mm) 

Erosividade 
anual 

(MJ/ha/ano) 

Coeficiente de 
determinação 

Alto da Serra do Mar 9,1408 109,6896 

R² = 0,59 

6,6856 80,2282 

R² = 0,58 

Parati 5,4231 65,0772 5,0541 60,6492 

Vila Mambucaba 9,4572 113,4864 6,834 82,008 

Patrimônio 9,7736 117,2832 6,9910 83,8931 

São Roque 10,3273 123,9276 7,2179 86,6148 

Ponte Alta 8,0334 96,4008 6,2174 74,6094 

Ubatuba 8,9035 106,842 6,5722 78,8675 

Resende 
KE>25 = 0,0651p 

- 1,7144 
(MJ/ha/mm) 

Erosividade 
anual 

(MJ/ha/ano) 

Coeficiente de 
determinação 

KE> = 0,2831Rc + 
6,1889 

(MJ/ha/mm) 

Erosividade 
anual 

(MJ/ha/ano) 

Coeficiente de 
determinação 

Bananal 5,5117 66,1404 

R² = 0,68 

8,8036 105,6437 

R² = 0,53 
Campos de Cunha 5,9023 70,8276 8,9451 107,3188 

São José do Barreiro 7,8553 94,2636 9,6529 115,8353 

Guaratinguetá 5,9023 70,8276 8,9451 107,3423 

Fonte: ANA e equações adaptadas de Montebeller, et al. 2004. 

 

De maneira geral os coeficientes de determinação (R²) foram considerados satisfatórios. 

Quanto ao coeficiente de correlação (r) diversos trabalhos (CARVALHO, 1987; ROQUE et al., 

2001; LOMBARDI NETO, 1977) encontraram fortes correlações (r > 0,70) entre o EI30 e o 

coeficiente de chuva, o mesmo sendo verificado para a precipitação média mensal (OLIVEIRA 

JÚNIOR E MEDINA, 1990) bem como entre o KE>25, o coeficiente de chuva e a precipitação 

média mensal (VAL, 1985; MARQUES et al., 1996). 

Gonçalves (2002) concluiu que a estimativa da erosividade das chuvas a partir da 

precipitação média mensal apresentou melhores resultados do que quando foi utilizado o 

coeficiente de chuva (Rc) na equação de regressão. 



Conclusões 

 Os mapas elaborados a partir do método de interpolação krigagem apresentaram 

razoável caracterização da precipitação que ocorre no litoral Sul Fluminense e Norte Paulista. 

Entretanto os valores não corresponderam fielmente aos mesmos que foram calculados através 

dos dados obtidos na ANA. Outra limitação se mostrou diante da falta de mais estações que 

pudessem fornecer dados que gerassem uma distribuição normal que permitisse a elaboração 

da krigagem.  

 Quanto aos cálculos de EI30 e KE>25, inferiu-se que as equações fornecidas por 

Montebeller et al. (2004) foram satisfatórias para a região quando calculadas por duas estações 

representativas, entretanto dados de pluviometria devem ser gerados para cada estação afim de 

se ter maior precisão e confiabilidade quanto aos índices calculados a partir da precipitação 

média mensal e do Coeficiente de chuva. 
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