
ESTUDOS PLUVIOMÉTRICOS NA REGIÃO DO
PARQUE ESTADUAL DAS FURNAS DO BOM JESUS, SP

Alexandre VIOTTO
Valdir de CICCO

Francisco Carlos Soriano ARCOVA
Maurício RANZINI

João Batista Amaro dos SANTOS

O Parque Estadual das Furnas do Bom Jesus - PEFBJ localiza-se na macro-região de Ribeirão Preto
e Franca, no extremo nordeste do Estado de São Paulo, próximo à divisa com o Estado de Minas Gerais.
Está inserido na bacia hidrográfica do Sapucaí Mirim/Grande, definida como Unidade Hidrográfica de
Gerenciamento de Recursos Hídricos 8 - UGRHI 8. Esta bacia possui aproximadamente 9.166 km de extensão
territorial e é formada principalmente pela bacia do rio Sapucaí e seus tributários, além de porções de áreas
drenadas diretamente para o rio Grande (Comitê..., 2000).

A história recente de ocupação dessa região iniciou-se na segunda metade do século XIX com o
desmatamento de florestas naturais para o estabelecimento da cultura cafeeira. Atualmente, essa cultura ainda é
importante, mas divide espaço com outras atividades agropecuárias, com destaque para a cana-de-açúcar,
a fruticultura, a soja e a pecuária (Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - EMBRAPA, 2007). A criação
do PEFBJ, uma unidade de conservação de proteção integral, foi importante como reserva ecológica na região,
mas essa área sofre muitas pressões externas. Estas ameaçam o seu equilíbrio físico-biótico e, portanto, colocam
em risco as espécies animais e vegetais existentes no parque.

Recentemente, o Instituto Florestal, órgão que administra esta unidade de conservação, deu
início à elaboração de seu plano de manejo. Um dos estudos que está sendo desenvolvido é o de hidrologia.
Neste contexto, o estudo do ritmo das precipitações é de fundamental importância.

O objetivo do presente trabalho foi estudar as precipitações pluviométricas na região do Parque
Estadual das Furnas do Bom Jesus visando identificar sua dinâmica, distribuição sazonal e evolução em uma
série histórica considerável, assim como uma comparação das tendências extraídas na análise da série histórica
com a média do Estado de São Paulo.

O PEFBJ localiza-se no município de Pedregulho, Estado de São Paulo, entre as coordenadas
geográficas LAT 20º 15” 35’ e 20º 11” 20’S e LONG 47º 27” 55’ e 47º 23” 55’W (FIGURA 1). Possui uma área
de 2069,06 ha e está inserido na microbacia do rio Bom Jesus.Apresenta altitudes variando de 950 a 1060 metros
e, segundo a classificação de Köppen, o clima é Cwa, quente e úmido com inverno seco.
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FIGURA 1 – Localização do Parque Estadual das Furnas do Bom Jesus.

Para o estudo das precipitações foram utilizados os dados obtidos através de leituras diárias de um
pluviômetro do Instituto Agronômico de Campinas - IAC, localizado na sede da Fazenda Chapadão, entre as
coordenadas UTM: 242.250N e 7.762.300E. As leituras foram realizadas todas as manhãs, entre as 6:30 e 7:00
horas. Este levantamento era comparado constantemente com o da Estação de Trem Mogiana de Pedregulho,
localizada ao lado da sede da Fazenda Chapadão, e as leituras mostravam-se bastante semelhantes. Os dados
obtidos neste local foram utilizados no presente trabalho, por se tratar de uma série histórica muito expressiva
(1905 a 2005). O DAEE possui uma rede de cinco postos pluviométricos no município, porém as séries históricas
são menores e para alguns períodos não há consistência dos dados.

Com o auxílio de uma planilha eletrônica (Excel 97), foram realizados os seguintes procedimentos:
– avaliação temporal da série histórica com os totais pluviométricos anuais;
– cálculos das precipitações mensais para caracterização sazonal; e
– análise dos dados agrupados em séries decenais.

A precipitação média anual da série histórica foi de 1753,6 mm e pode ser considerada elevada se
comparada com a média do Estado de São Paulo que é de 1360 mm (Departamento de Águas e Energia Elétrica -
DAEE, 2007). As precipitações anuais mostraram-se bastante variáveis ao longo do tempo (FIGURA 2).
Os maiores totais anuais ocorreram nos anos de 1991 (2517 mm) e 1992 (2557 mm). Os anos de 1983, 1989 e
1995 também apresentaram elevados índices de precipitação, 2421 mm, 2350 mm e 2374 mm, respectivamente.
As menores médias anuais ocorreram nos anos de 1908 (1156 mm), 1915 (1064 mm) e 1963 (1024 mm).
Aamplitude máxima foi de 1533 mm (2557 mm em 1992 e 1024 mm em 1963).

Observou-se uma tendência positiva dos totais precipitados ao longo dos anos, corroborando com o
estudo de Sant’anna Neto (1995) que verificou um aumento dos índices anuais de chuva para todo o Estado de
São Paulo, não prevalecendo esta constatação para áreas com relevo mais elevado. Pellegrino (1995) e Back
(2001) identificaram, respectivamente, para Piracicaba e o Estado de Santa Catarina, tendências significativas de
aumento de precipitação total anual em séries históricas de 45 anos e 75 anos. Maia & Pitton (2005) constataram
também que na área urbano-rural de Ribeirão Preto as chuvas estão aumentando significativamente.
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FIGURA 2 – Variação da precipitação anual e linha de tendência ao longo da série histórica de 1905 a 2005.

Quanto à época de ocorrência das chuvas, podem ser caracterizados dois períodos distintos:
um período chuvoso, que se estende de outubro a março e representa 85% do total anual, e um período seco,
compreendendo os meses de abril a setembro (FIGURA 3). Janeiro foi o mês com o maior índice pluviométrico,
com valor médio de 335 mm, enquanto julho foi o mês com menor média pluviométrica, apenas 16,3 mm.

FIGURA3 – Distribuição da precipitação média mensal ao longo da série histórica de 1905 a 2005.

No entanto, o aumento da precipitação verificado por Sant’Anna Neto (1995) não ocorre de forma
linear pois, ao analisarmos a evolução da precipitação com os dados agrupados em intervalos de 10 em 10 anos
verifica-se que a variação persiste, apresentando alguns períodos mais chuvosos e outros mais secos. A partir da
década de 60 observa-se um aumento gradativo na precipitação, ressaltando que nas duas últimas décadas o total
precipitado ultrapassa 2000 mm (FIGURA4).

Em algumas décadas, ocorrem estações secas muito pronunciadas com um total de chuvas nos três
meses mais secos (junho, julho e agosto) inferior a 40,0 mm, como no caso do período entre 1942 e 1951, onde o
total foi de apenas 25,8 mm.
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FIGURA 4 – Variação da precipitação em períodos decenais.

Existe, na região do PEFBJ, uma delimitação bem clara em relação ao período seco e ao período chuvoso,
indicando uma forte sazonalidade. Observou-se uma tendência de aumento da precipitação pluviométrica,
porém esse aumento não ocorreu de forma gradativa, mas sim com grandes variações. Essa variação é
intrínseca aos elementos que compõem o clima, sendo a precipitação um de seus principais fatores.
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Anais...

Análise espaço-temporal de dados hidrológicos da bacia do rio Piracicaba

’ As chuvas no Estado de São Paulo:
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