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1  INTRODUÇÃO

Os processos hidrológicos em microbacias recobertas com florestas vêm sendo estudados desde 
o século XIX, com o registro do primeiro estudo em 1850 na França e na seqüência em outros países 
(Andréassian, 2004). O experimento implantado nas montanhas do Estado do Colorado, EUA, na região de 
Wagon Wheel Gap, de 1910 a 1926, destaca-se por ser o primeiro a utilizar a metodologia de microbacias 
pareadas (Bates & Henry, 1928). Em nosso país o Instituto Florestal de São Paulo, órgão da Secretaria de 
Estado do Meio Ambiente, desenvolve desde o final da década de 70 pesquisas hidrológicas em microbacias 
hidrográficas com Floresta Ombrófila Densa (Mata Atlântica), no Laboratório de Hidrologia Florestal Eng. 
Agr. Walter Emmerich - LHFWE, no Parque Estadual da Serra do Mar – Núcleo Cunha, município de Cunha/SP. 
Três microbacias experimentais (denominadas A, B e D) são monitoradas continuamente, com medições das 
precipitações pluviométricas e do deflúvio (Cicco, 2004).

O deflúvio de uma microbacia pode ser considerado como o produto final da interação da água da 
chuva com características climáticas, fisiográficas e o uso do solo. É composto por dois processos principais: 
o escoamento direto, que é o volume de água que deixa a microbacia durante e imediatamente após a chuva; 
e o escoamento de base, que alimenta o curso d’água através da água subterrânea.

A representação gráfica das vazões escoadas ao longo do tempo em um curso d’água é denominada 
de hidrograma e, a partir dele, podem ser obtidos o deflúvio total, a sua distribuição sazonal, o escoamento 
diário, o pico de vazão, o deflúvio mínimo e a freqüência de várias taxas de fluxos (Hewlett, 1982).

De acordo com Chang (1982), uma outra forma de se analisar o deflúvio é através da curva de 
duração de fluxo, a qual permite calcular o percentual de tempo, onde as descargas diárias permanecem em 
um determinado intervalo de valores ou excedem seu limite superior. Segundo este autor, os deflúvios tendem 
a uma reta quando são plotados num gráfico monologarítmico. A forma e a inclinação da curva refletem 
as características hidrológicas da microbacia. Assim, uma inclinação acentuada reflete o predomínio do 
escoamento direto no fluxo total da microbacia. Por outro lado, uma curva com uma inclinação suave revela 
uma contribuição preponderante do escoamento de base.

O presente trabalho teve como escopo aprofundar os conhecimentos dos processos hidrológicos da 
microbacia A, a menos estudada das três microbacias experimentais do LHFWE, através da análise do regime 
do deflúvio, de curvas de duração de fluxo diário, de características do escoamento direto e do pico de vazão.

2  MATERIAL E MÉTODOS

A microbacia A, com área de 37,5 ha, localiza-se nas cabeceiras do rio Paraibuna, um dos formadores 
do rio Paraíba do Sul. Possui elevações variando de 1.175 m a 1.030 m. A declividade média é de 18º 48’, 
seu perímetro é de 2.800 m, a largura média é de 350,5 m e o comprimento do canal principal é de 1.070 m.

______
(1) Acadêmica do curso de Gestão Ambiental da Universidade de São Paulo - USP. Bolsista PIBIC. E-mail: tin_donato@hotmail.com
(2) Orientador. Instituto Florestal, Caixa Postal 1322, 01059-970, São Paulo, SP, Brasil.
(3) Co-orientador. Instituto Florestal, Caixa Postal 1322, 01059-970, São Paulo, SP, Brasil.
(4) Colaborador. Instituto Florestal, Caixa Postal 1322, 01059-970, São Paulo, SP, Brasil.

CARACTERÍSTICAS DO DEFLÚVIO DE UMA MICROBACIA EXPERIMENTAL
COM MATA ATLÂNTICA, CUNHA _ SP



150

DONATO, C. et al. Características do deflúvio de uma microbacia experimental com Mata Atlântica, Cunha _ SP.
 

IF Sér. Reg., São Paulo, n. 36, p. 149-154, jul. 2008.

Para se obter as curvas de duração de fluxo diário foram utilizados os dados do período de setembro 
de 2001 a outubro de 2006. Utilizando-se o método descrito em Chang (1982), foram plotados em papel 
monologarítmico os valores de deflúvio nas ordenadas, contra o valor percentual de tempo correspondente 
no eixo das abscissas. Os dados diários foram agrupados em classes de intervalos, variando do menor para 
o maior. O número de vezes que os deflúvios foram enquadrados em cada uma das classes foi computado e 
somado; o valor final da menor classe se igualou ao número total de dias do período. Dividindo-se o valor 
acumulado em cada classe pelo número total de dias do período, obteve-se o percentual de tempo em que o 
deflúvio diário iguala ou excede o limite superior da classe.

A determinação do escoamento direto é um processo muito trabalhoso, pois exige a tabulação de 
todos os hidrogramas de um determinado período de tempo. Por essa razão, selecionou-se o ano hídrico de 
2006 (setembro de 2005 a outubro de 2006), pois, de acordo com Donato et al. (2007), pode ser considerado o 
mais representativo do período estudado (setembro de 2001 a outubro de 2006) para a microbacia A.

De posse das cartas que contêm os registros de chuva e nível de água do vertedouro, procedeu-se a 
separação manual dos hidrogramas, conforme o procedimento apresentado em Japan International Cooperation 
Agency - JICA (1986). Dessa forma, todos os hidrogramas foram plotados em papel monologarítmico para que 
o volume e a duração do escoamento direto fossem obtidos. Calculou-se o volume do escoamento direto através 
da diferença entre os valores do escoamento total e do escoamento de base para cada evento de chuva.

As taxas de pico de vazão, referentes ao ano hídrico de 2006, foram analisadas por intermédio de 
curvas de freqüência relativa acumulada para as estações seca e chuvosa, definidas a partir da descarga máxima 
instantânea, em litros por segundo.

3  RESULTADOS E DISCUSSÃO

3.1  Curvas de Duração de Fluxo do Deflúvio Diário

A curva de duração de fluxo do deflúvio diário da microbacia A para o período de 5 anos hídricos 
(FIGURA 1a) mostra que, para 90% do tempo, o deflúvio foi inferior a 5,5 mm. Para fluxos superiores a este 
valor a curva apresenta uma inclinação bastante acentuada, que, de acordo Chang (1982), denota uma maior 
contribuição do escoamento direto no deflúvio diário.

A contribuição do escoamento de base para o deflúvio diário durante o período seco (FIGURA 1b) foi 
maior quando comparada com a contribuição do período úmido (FIGURA 1c). No período seco, cerca de 91% 
do tempo de todo o fluxo correspondeu ao escoamento de base e apenas 9% do tempo deveu-se ao escoamento 
direto na microbacia A. Já no período úmido, o escoamento direto aumentou, passando a representar 13% do 
tempo. Um resumo das principais características das curvas de duração de fluxo é apresentado na TABELA 1.

FIGURA 1 _ Curvas de duração de fluxo do deflúvio diário da microbacia A, Cunha – SP, para o período total 
(setembro de 2001 a outubro de 2006) (a), período seco (b) e período úmido (c).
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TABELA 1 _ Valores característicos das curvas de duração de fluxo do deflúvio diário da microbacia A, Cunha _ SP, 
período de setembro de 2001 a outubro de 2006.

Período
Deflúvio diário

Médio Mediano Máximo Mínimo
mm

Seco 2,48 2,12 17,76 1,08
Úmido 3,29 2,78 33,40 0,97
Total 2,89 2,38 33,40 0,97 

O deflúvio médio diário para o período seco foi de 2,48 mm, equivalendo a 64,2% do tempo de 
escoamento. O deflúvio mediano para o mesmo período registrou 2,12 mm, correspondendo a 50% do tempo 
de fluxo. Para o período úmido, a média do deflúvio diário foi de 3,29 mm, correspondendo a 84,0% do tempo 
de escoamento, com uma mediana igual a 2,78 mm.

Arcova (1996), estudando duas microbacias próximas a área de estudo, com superfície e vegetação 
semelhantes, encontrou valores para o escoamento médio diário de 4,0 e 4,3 mm para as microbacias B e D, 
respectivamente. Esses fluxos mais altos, quando comparados com a microbacia A (2,89 mm), deveram-se, 
dentre outros fatores, ao regime pluviométrico distinto entre os dois períodos estudados e, conseqüentemente, 
às taxas de evapotranspiração.

Enquanto para o período de outubro de 1986 a setembro de 1992 a precipitação média anual foi de 
2.013 mm para a microbacia B e de 2.159 mm para a microbacia D (Arcova, 1996), na microbacia A, para o 
período de outubro de 2001 a setembro de 2006, a precipitação média foi de 1.784 mm (Donato et al., 2007). 
Por outro lado, as perdas evaporativas foram superiores na microbacia A, da ordem de 698 mm anuais, 
contra 540 e 604 mm para as microbacias B e D, respectivamente.

Assim, o menor índice pluviométrico, associado à maior perda evaporativa, proporcionou à microbacia 
A menor quantidade de água armazenada no solo e, portanto, menor deflúvio médio diário.

3.2  Escoamento Direto

O fator de resposta médio da microbacia A, estimado de 90 hidrogramas para o ano hídrico de 2006, 
foi de 0,05. Ou seja, 5,1% da precipitação anual deixa a microbacia pelo escoamento direto. Em comparação, 
os fatores de resposta médios nas microbacias B e D foram de 23% e 12%, respectivamente (Arcova, 1996).

As FIGURAS 2a e 2b contêm os hidrogramas da microbacia A gerados por precipitações ocorridas 
nos dias 9 de fevereiro de 2006 e 8 de abril de 2006, respectivamente.

FIGURA 2 _ Hidrogramas da microbacia A, Cunha – SP, ocorridos nos dias 9 de fevereiro de 2006 (a) e 
8 de abril de 2006 (b).



152

DONATO, C. et al. Características do deflúvio de uma microbacia experimental com Mata Atlântica, Cunha _ SP.
 

IF Sér. Reg., São Paulo, n. 36, p. 149-154, jul. 2008.

Os hidrogramas apresentaram uma elevação imediata do pico de vazão em função das chuvas e o 
retorno rápido das vazões nos níveis registrados no início dos eventos, não ultrapassando 6 horas após o início 
dos hidrogramas.

A chuva ocorrida no dia 09/02/06, num total de 28,5 mm, proporcionou um escoamento direto de 2,7 mm. 
Para o evento do dia 08/04/06, precipitação de 19,5 mm, gerou escoamento direto de 3,2 mm. A razão entre 
o escoamento direto e o escoamento total para o hidrograma do dia 09/02/06 foi de 0,76. Para o dia 08/04/06 
o valor deste coeficiente foi de 0,63. Já o quociente entre o escoamento direto e a precipitação para os dois 
eventos foram 0,10 e 0,16, respectivamente. Esses resultados permitem inferir que, durante os eventos hídricos, 
uma elevada proporção do deflúvio total deixa a microbacia como escoamento direto.

Por outro lado, a relação percentual entre o volume do escoamento direto e a precipitação que o 
gerou mostra que a maior parte desse volume não ultrapassa 10%, mesmo para as precipitações mais elevadas 
(FIGURA 3). Esta resposta hidrológica é parecida com aquela encontrada por Arcova (1996) para a microbacia D. 
No entanto, ambas diferem da microbacia B, onde inúmeros eventos possuem percentuais do escoamento 
direto em relação à precipitação, variando entre 30% a 60% (Arcova, 1996).

FIGURA 3 _ Relação percentual entre o volume do escoamento direto e a precipitação da microbacia A, Cunha – SP, 
período de setembro de 2005 a outubro de 2006.

Entre outubro de 2005 e setembro de 2006 não houve chuva cujo montante individual fosse superior 
a 30 mm (TABELA 2).

TABELA 2 _ Distribuição de classes, freqüência e freqüência relativa das precipitações dos eventos que geraram 
os hidrogramas na microbacia A, Cunha – SP, período de setembro de 2005 a outubro de 2006.

Classe (mm)
Período seco Período úmido

Freqüência Freq. relativa Freqüência Freq. relativa

0 − 30 24 0,96 62 0,95

30 − 60 1 0,04 3 0,05

A microbacia encontra-se normalmente com maiores teores de umidade do solo nas épocas de chuva 
que no restante do ano (TABELA 3). Por exemplo, para 16% dos hidrogramas ocorridos na estação seca, 
não houve chuva nos cinco dias que antecederam os episódios. Por outro lado, para apenas 5% dos eventos na 
estação úmida não ocorreram chuvas nos cinco dias precedentes aos hidrogramas.
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TABELA 3 _ Distribuição de classes, freqüência e freqüência relativa das precipitações que antecederam em 
5 dias os eventos selecionados para a análise dos hidrogramas gerados na microbacia A, Cunha – SP. 
Período de setembro de 2005 a outubro de 2006.

Classe (mm)
Período seco Período úmido

Freqüência Freq. relativa Freqüência Freq. relativa
*   4 0,16   3 0,05

0 − 20 13 0,52   9 0,14
20 − 40   7 0,28 17 0,26
40 − 60   1 0,04 15 0,23
60 − 80 12 0,18

80 − 100   4 0,06
100 − 120   4 0,06
120 − 140   1 0,02

(*) Não houve precipitação nos cinco dias antecedentes à geração do hidrograma.

3.3  Pico de Vazão

Nas FIGURAS 4a e 4b estão representadas as curvas de freqüência relativa acumulada das taxas de 
pico de vazão do ano hídrico 2006 para os períodos seco e úmido, respectivamente. Os picos de vazão não 
ultrapassaram 40 L/s para 50% de todos os hidrogramas.

FIGURA 4 _ Curvas de freqüência relativa acumulada das taxas de pico de vazão da microbacia A, Cunha _ SP, 
para os períodos seco (a) e úmido (b) (setembro de 2005 a outubro de 2006).

Durante o período seco, os picos de vazão não ultrapassaram 55,9 L/s para 92% do tempo. 
Na realidade somente um pico ultrapassou este valor, registrando 312,3 L/s no dia 08/04/2006. Em contrapartida, 
no período úmido, a freqüência de picos de vazão foi maior, sendo que em 32% do tempo foram observados 
valores superiores a 55,9 L/s e, em 17% do tempo (7 eventos), superiores a 100 L/s.

4  CONCLUSÕES

Com base nos resultados, a microbacia A apresenta um regime de descarga bastante regular, com a 
produção de água do período úmido muito próxima à do período seco. O escoamento de base é o principal 
componente do deflúvio, sendo pequena a contribuição do escoamento direto. Em função dessas características, 
os valores de pico de vazão apresentam-se baixos.
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