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caracterização do meio fíSico

Felipe Pontieri de Lima, André Batista Nobile,  
Diogo Freitas-Souza e Sandro Geraldo de Castro Britto

O reservatório de Jurumirim está inserido na bacia hidrográfica do Alto 
Paranapanema correspondendo à Unidade de Gerenciamento de Recursos 
Hídricos n.14 – UGRHI 14 e limita-se ao norte com a do Médio Paranapa-
nema (UGRHI 17), ao sul com a bacia do Ribeira do Iguape (UGRHI 11) e 
a leste com a bacia Tietê/Sorocaba (UGRHI 10). É composta por 34 muni-
cípios, dos quais 22 são integrantes da bacia de contribuição do reservatório 
de Jurumirim (Sistema Integrado..., 2013).

O rio Paranapanema é considerado o principal curso de água da UGRHI 
14 apresentando extensão total de 530 km que se estendem desde a sua 
principal nascente, em Capão Bonito, até a Usina Chavantes onde se encerra 
a URGHI 14. Nesse trecho, cerca de 200 km encontram-se represados pelas 
Usinas Armando Avellanal Laydner (Jurumirim), cujas condições do meio 
físico foram avaliadas neste estudo, e pela usina de Chavantes (ibidem).

A qualidade das águas na UGRH-14 é considerada de boa a ótima. 
Esse fato está atrelado à baixa densidade demográfica observada na região 
(<50.000 habitantes), que diminui o impacto sobre os recursos hídricos 
(Sistema Integrado..., 2010; Henry, 2014).

Segundo o CBH-ALPA (Sisteme Integrado..., 2013), a bacia hidrográ-
fica do Paranapanema é composta por fragmentos de mata, capoeira, campo, 
cerradão, cerrado e tipos intermediários, além de vegetação de várzeas; áreas 
de reflorestamento; culturas perenes e temporárias além de grandes áreas de 
pastagens. A UGRHI-14 é considerada uma região de conservação, já que 
essas áreas de cobertura vegetal são muito utilizadas por diversas espécies 
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de animais, tanto como áreas de refúgio quanto como áreas de alimentação. 
Atualmente, cerca de 20% da área da UGRHI (aproximadamente 4.677 
km2) apresentam remanescente de vegetação natural composta por Floresta 
Estacional Semidecidual, Floresta Ombrófila Densa e Floresta Ombrófila 
Mista (Sistema Integrado..., 2013).

Os solos predominantes nas margens do reservatório são formados pela 
alteração in situ das rochas da região, de origem sedimentar e vulcânica, 
subdividindo-se em camadas que sofrem alterações constantes pelos pro-
cessos de lixiviação. São denominadas como solo residual maduro (mais 
superficial) e solo residual jovem (sotoposto ao primeiro, em contato direto 
com o maciço rochoso).

O principal uso das terras da área de influência direta do reservatório de 
Jurumirim corresponde à agricultura, que ocupa sozinha mais da metade 
da área total dos municípios adjacentes. A principal cobertura vegetal no 
entorno corresponde aos reflorestamentos de eucalipto e pinus. As pasta-
gens correspondem a cerca de 30% da área, enquanto as matas nativas ou 
em regeneração ocupam menos de 8% da área considerada. Ainda quanto 
ao uso, as águas da bacia são utilizadas para abastecimento público e indus-
trial, irrigação, recepção de efluentes e geração de energia elétrica.

Para a caracterização ambiental das áreas amostrais foram construídos 
mapas de uso e ocupação do entorno. Para os trechos amostrais de carac-
terísticas lóticas (Alto-Paranapanema e Alto-Taquari) foram selecionadas 
faixas de 100 m de largura por 2 km de extensão. Para os demais trechos 
foram selecionadas faixas de 500 m de largura por 2 km de extensão. As 
unidades de uso e ocupação adotadas para o mapeamento das faixas estão 
descritas no Quadro 2.1. As áreas das diferentes unidades propostas foram 
medidas com auxílio do Google Earth-Pro, e estão coloridas conforme o 
Quadro 2.1, servindo de padrão para a legenda das figuras geradas.

Quadro 2.1 – Descrição das unidades adotadas para o mapeamento das 
faixas selecionadas em cada trecho

Fragmento 
florestal

Áreas ocupadas por matas com variados graus de conservação, 
desde que apresentem elementos arbóreos significativos em 
conjunto na paisagem.

Área 
abandonada

Áreas com diferentes graus de sucessão ecológica, desde pastos 
a áreas arbustivas, mas sem elementos arbóreos significativos 
em conjunto na paisagem.
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Ocupação 
agrícola

Áreas utilizadas para agricultura, independentemente do tipo 
de cultura, sejam rotativas ou perenes, indiscriminadamente.

Pastagem Áreas utilizadas exclusivamente para pastagem.

Pastagem 
inundável

Áreas utilizadas para pastagem, mas que sofrem alagamen-
tos periódicos, conforme variação do nível do reservatório de 
Jurumirim.

Ocupação 
humana

Áreas com diferentes graus de ocupação humana direta, espe-
cialmente relacionada à moradia e lazer.

Brejo/várzea
Áreas úmidas com restrições à ocupação humana, mas que 
podem apresentar utilizações sazonais e com vegetação 
característica.

Macrófitas 
aquáticas

Áreas de ocupação e distribuição de diferentes espécies de 
macrófitas aquáticas, que são identificadas, mas não contabili-
zadas no mapeamento dos pontos.

Espelho 
d’água

Área de espelho d’água de afluentes e lagoas, contabilizados 
apenas quando fazem parte das margens dos trechos seleciona-
dos, excluindo-se a área do reservatório e rios em estudo.

Estrada/ 
rodovia
(-------)

Áreas indicadas nos mapas e, quando expressivas, contabiliza-
das junto às áreas de ocupação humana.

Com base no mosaico de paisagens, os pontos de amostragens foram 
descritos quanto ao uso e ocupação, conforme segue.

1) Represa-Alto
O trecho Alto da represa de Jurumirim apresentou a composição de 

entorno mais complexa entre os compartimentos avaliados, contemplando 
sete das dez unidades de avaliação consideradas. Esse fato pode estar atre-
lado à existência de uma pequena comunidade de pescadores denominada 
“Bairro da Ponte” que se situa às margens da rodovia Raposo Tavares (SP-
270). Mesmo com a diversidade de unidades destacadas, esse trecho apresenta 
como principal composição de seu entorno áreas de brejos/várzea, correspon-
dendo a mais da metade da área avaliada (54%). Além dessa unidade, observa-
-se ocupação agrícola correspondendo a 18% e áreas abandonadas com 9%. 
Outras unidades como fragmentos florestais (8%), espelho d’água (8%), ocu-
pação humana (2%) e estradas/rodovias (1%) completam o panorama geral 
dessa área. Essa porção do rio Paranapanema se encontra bem encaixada, da 
qual a largura média da calha do rio é de 60 metros (Figura 2.1).
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Figura 2.1 – Mapa de uso e ocupação do trecho Represa-Alto

2) Represa-Médio
A área amostral do trecho Médio da represa de Jurumirim é menos diver-

sificada dentre as áreas do entorno, sendo composta por apenas três unida-
des. A maior ocupação corresponde a fragmentos vegetais que somam 20% 
da área, muito em razão de haver um trecho com grande declive nessa, o que 
provavelmente inviabilizou o uso e a ocupação desses fragmentos. As áreas 
abandonadas (12%) correspondem à segunda maior unidade avaliada e, por 
fim, a ocupação humana é ínfima nessa área, correspondendo a apenas 2% do 
total. Em razão da grande influência do reservatório, que nessa região atinge 
cerca de 1.000 metros de largura, a outra margem não foi avaliada (Figura 2.2).

Figura 2.2 – Mapa de uso e ocupação do trecho Represa-Médio
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3) Represa-Baixo
O trecho Baixo da represa é o trecho de coleta mais próximo da barra-

gem e foi caracterizado pela ampla utilização agrícola da área (79%). Além 
dessa unidade, a área de uso antrópico direto corresponde a 9% e as pasta-
gens, a 2%. Áreas mais preservadas ou abandonadas correspondem a 6% 
e 4%, respectivamente. Como essa área amostral está localizada no trecho 
de reservatório, a outra margem encontra-se a aproximadamente 500 m de 
distância e, por isso, não foi avaliada (Figura 2.3).

Figura 2.3 – Mapa de uso e ocupação do trecho Represa-Baixo

4) Paranapanema-Alto e Lagoa 1
O trecho do Alto do rio Paranapanema apresentou cerca de metade da 

área estimada com alterações devidas à ocupação por pastagens (35%) e 
agricultura (17%). Além dessas duas unidades observa-se expressiva con-
tribuição de espelho d’agua (18%), em razão da existência de lagoas mar-
ginais nesse trecho, e a LAG1 encontra-se à sua margem direita. Esse 
trecho apresenta ainda porções de fragmento florestal (16%), brejos e áreas 
de várzea (9%) e áreas abandonadas (5%). O rio Paranapanema é relativa-
mente encaixado nesse trecho e apresentou calha com largura em torno de 
80 m (Figura 2.4).
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Figura 2.4 – Mapa de uso e ocupação do trecho Paranapanema-Alto

5) Paranapanema-Médio e Lagoa 2
O trecho do Médio do rio Paranapanema apresentou condição similar 

ao do trecho do Alto, com predominância de áreas ocupadas por pasta-
gens (35%) e culturas agrícolas (24%). Em ambas as margens a presença de 
água é significativa na faixa de estudo, correspondendo a 29% do total de 
ocupação do entorno. Essa ocorrência está atrelada à existência de lagoas 
marginais incluindo a Lagoa 2, alocada na margem esquerda do rio. O tre-
cho apresenta ainda porções de fragmento florestal (11%), áreas abando-
nadas (3%) e brejos e áreas de várzea (2%) O rio Paranapanema também é 
relativamente encaixado nesse trecho e apresenta largura em torno de 60 m 
(Figura 2.5).
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Figura 2.5 – Mapa de uso e ocupação do trecho Paranapanema-Médio

6) Trechos Alto e Médio do ribeirão dos Veados
Os trechos Alto e Médio do ribeirão dos Veados, por estarem localiza-

dos relativamente próximos apresentam condições bastante similares com 
relação ao uso e ocupação de seu entorno. Mais da metade da sua área de 
entorno foi ocupada por atividades agrícolas (51%), em ambas as margens, 
restando uma pequena porcentagem com fragmento florestal remanescente 
apenas em sua margem direita (25%). Fragmento florestal (9%), brejos e 
várzeas (7%), pastagem (6%) e espelho d’água (2%) compõem o restante da 
paisagem. Em razão da alta influência do reservatório nessa área, ocorrem 
oscilações consideráveis na largura de sua calha, variando entre 10 e 150 
metros (Figura 2.6).
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Figura 2.6 – Mapa de uso e ocupação dos trechos Alto e Médio do ribeirão 
dos Veados

7) Baixo ribeirão dos Veados
O trecho Baixo ribeirão dos Veados está situado próximo à área de tran-

sição da represa de Jurumirim. As maiores ocupações de entorno dessa área 
se dão por atividade agrícola (30%), pastagem (23%) e fragmentos florestais 
(22%). Em menor proporção, existem áreas abandonadas (15%), espelhos 
d’água (6%) e ocupação humana (4%). Por se encontrar sob a influência do 
nível da represa, a calha do ribeirão dos Veados nesse trecho apresenta lar-
gura aproximada de 500 metros (Figura 2.7).

Figura 2.7 – Mapa de uso e ocupação do trecho Baixo ribeirão dos Veados
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8) Alto Taquari
O Alto Taquari foi o trecho mais preservado entre todos os trechos ava-

liados. Caracterizado pela grande ocorrência de remanescentes florestais 
associados a áreas brejosas e inundáveis, concorrendo para a preservação 
da vegetação na região. Esses remanescentes correspondem a cerca 58% da 
área, sendo brejos e várzeas a segunda unidade mais representativa com 
24% da ocupação. Espelhos d’água (6%), ocupação agrícola (5%), pastagem 
(3%), área abandonada (1%) e ocupação humana (1%) completam o mosaico 
de ocupação dessa área. O rio Taquari apresentou largura variável de 11 m 
no período seco (julho/2011) a 32 m no período chuvoso, quando extrava-
sou a sua calha acessando as áreas brejosas (Figura 2.8).

Figura 2.8 – Mapa de uso e ocupação do trecho Alto Taquari

9) Médio Taquari
Esse trecho está quase inteiramente inserido na várzea do rio Taquari, 

limitando a utilização antrópica direta das margens em razão dos recor-
rentes encharcamentos, caracterizando-o como área brejosa predomi-
nantemente (87%). O restante da paisagem foi dividido entre fragmentos 
florestais (9%), pastagem (2%), áreas abandonadas (1%) e de macrófitas 
aquáticas (1%). O rio Taquari apresentou largura variável de 17 m, no 
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período seco (julho/2011), a 24 m, no período chuvoso, também quando 
extravasou a sua calha nesse trecho (Figura 2.9).

Figura 2.9 – Mapa de uso e ocupação do trecho Médio Taquari

10) Baixo Taquari
Dentre todos os trechos, o Baixo Taquari foi o que apresentou maiores 

intervenções antrópicas e com somente 12% de fragmentos florestais. O 
trecho foi bastante explorado pela agricultura (47%) e pela pecuária (26%), 
no entanto áreas abandonadas em diferentes estágios sucessionais também 
foram verificadas (12%). Ainda, espelhos d’água (2%) e ocupação humana 
(1%) contribuíram com menor parcela. Sob influência direta do nível do 
reservatório, o Baixo Taquari apresentou largura variável (entre 250 e 
300 m), flutuação provavelmente relacionada ao regime operacional da 
usina (Figura 2.10).
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Figura 2.10 – Mapa de uso e ocupação do trecho Baixo Taquari

Consideraç ões finais

A bacia hidrográfica do Alto Paranapanema, onde está inserido o reser-
vatório de Jurumirim e seus tributários, dispõe de extraordinário potencial 
agropecuário, turístico, hídrico e energético. A região, contudo, ainda apre-
senta características ambientais bem preservadas, sendo considerada uma 
região de conservação. Dessa maneira, o conhecimento das características 
do meio físico do reservatório de Jurumirim é considerado como base para 
orientar as atividades econômicas de forma sustentável, recuperando e res-
peitando o importante patrimônio natural existente na região.
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