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a repreSa de Jurumirim e SeuS tributárioS

Raoul Henry, Jaciara Vanessa Krüger Paes,  
Gregório Kurchevski e Jamile Queiroz de Sousa

A bacia hidrográfica do Alto Paranapanema (BH-AP), na qual está 
inserida a represa de Jurumirim, faz parte da chamada 14ª Unidade de 
Gerenciamento de Recursos Hídricos (UGRH), localizada no sudoeste do 
estado de São Paulo. A BH-AP, com área de 22.795 km2, é formada pela 
bacia de drenagem da represa de Jurumirim, e cobre 78% do total da 14ª 
UGRH. Inclui também parte da bacia hidrográfica da represa de Cha-
vantes, outra que lhe segue na “cascata”, ao longo do rio Paranapanema, 
importante afluente do rio Paraná, onde deságua.

A nascente do rio Paranapanema (cuja origem etimológica é do tupi-
-guarani e significa: “Paraná” = rio, e “Panema” = impróprio para navega-
ção e pesca) situa-se no município de Capão Bonito (SP), na serra Agudos 
Grande, aproximadamente a 100 km da região costeira do Oceano Atlân-
tico Sul. Seu curso de água flui em sentido interior para desembocar no 
rio Paraná, no município de Rosana (SP), na divisa com o estado de Mato 
Grosso do Sul. Portanto, é ecossistema lótico de caráter endorreico.

O rio Paranapanema tem uma extensão estimada em 830 km, desde sua 
nascente (a 900 m de altitude) à sua foz (a 239 m de altitude), e um desní-
vel entre as suas extremidades de 661 m, ou seja, de 0,8 m km-1 (Leal et al., 
2008). Em toda a sua extensão, o desnível do rio não é uniforme, visto que, 
entre Capão Bonito e o local da barragem de Jurumirim, é de 360 m, ou seja, 
uma declividade média de 1,8 m km-1 (Henry, 2014a).

Extensa rede fluvial constitui a bacia hidrográfica do rio Paranapa-
nema, sendo esse o principal tributário formador do ecossistema lacustre 
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16 REINALDO JOSÉ DA SILVA (ORG.)

artificial – a represa de Jurumirim. Durante o seu percurso, desde a nas-
cente até a sua foz (na represa), o rio Paranapanema recebe a contribuição 
dos seguintes afluentes em sua margem direita: rios Guapiara, Turvo, Ita-
petininga, Guareí, Capivara, Santo Inácio, ribeirões dos Veados, Correntes, 
Pedra Pedra e Bonito; e na margem esquerda: ribeirão do Poço, rios Parana-
pitinga, Apiaí, ribeirões Indaiatuba, Capivara e rio Anta Brava. Portanto, 
são dez afluentes pela margem direita e seis na esquerda. Segundo Henry 
e Gouveia (1993), o comprimento total dos rios da bacia de drenagem da 
represa de Jurumirim foi estimado em 8.505 km. Visto que a área da bacia 
é de 17.978 km2, as densidades de drenagem (razão entre o comprimento 
total dos rios e a área da bacia) e hidrográfica (razão entre o número de rios 
e a área da bacia) são de 0,473 km-1 e 0,066 km-2, respectivamente (Henry, 
2014a).

Essa extensa e diversificada rede hidrográfica observada na bacia de 
drenagem da represa de Jurumirim pode constituir-se em rotas migrató-
rias alternativas para espécies de peixes, advindos da zona a montante da 
represa, a partir dos locais de desembocaduras de seus dois principais tri-
butários: rios Paranapanema e Taquari (Figura 1.1).

Figura 1.1 – A represa de Jurumirim: seus dois principais tributários (rios 
Paranapanema e Taquari) e afluentes
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A represa de Jurumirim

A represa de Jurumirim, a primeira na sequência montante–jusante foi 
formada em 1962, com a construção de uma barragem em local de estreita-
mento (daí o nome “Juru” = “boca”; “mirim” = “pequena”) existente no 
município de Cerqueira César, por onde passa o rio Paranapanema. O bar-
ramento desse curso d’água propiciou a formação de um grande lago artifi-
cial, com área máxima de 485 km2 e volume de 7941 Hm3, cerca de quatro 
vezes maior que o volume da baía de Guanabara. Representa, portanto, 
uma considerável reserva de água, utilizada na regularização da vazão, fun-
ção da demanda das represas que lhe seguem na “cascata”. Além desse, 
tem outros usos, como geração de energia elétrica, atividades de piscicul-
tura (parque aquícola) e pesca artesanal, irrigação de terras agrícolas, e uso 
recreativo para lazer e turismo (Granado; Romero, 2014), em razão da boa 
qualidade de suas águas.

Segundo o Comitê de Bacia do Alto Paranapanema (CB-AP, 2010), o 
índice de qualidade da água (IQA) da represa de Jurumirim foi conside-
rado Ótimo, sendo qualificado como Bom pela Companhia Ambiental 
do Estado de São Paulo (Cetesb) – avaliação média do período 2007-2009, 
em seis locais de amostragem em tributários. O índice de proteção à vida 
aquática (IVA) foi classificado como Bom em quatro de seis tributários da 
represa de Jurumirim (CB-AP, 2010).

A boa qualidade das águas do Paranapanema e tributários na 14ª 
UGRH tornou-a, juntamente com outras três, unidades de referência para 
avaliação do grau de impacto, em estudo comparativo das 18 Unidades de 
Gerenciamento de Recursos Hídricos, que compõem o estado de São Paulo 
(Cunha et al., 2011).

As perspectivas de manutenção de boa qualidade das águas do rio Para-
napanema são as mais promissoras, visto que as concentrações de fósforo 
total (PT) e de clorofila-a (Cl-a) na água inserem-se na categoria Classe 1 
do Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama, Resolução 357/2005). 
A probabilidade de os teores de Cl-a exceder os limites da Classe 1 (> 10 
µg L-1) é da ordem de 20% para as águas do Paranapanema, na zona de sua 
desembocadura na represa de Jurumirim, enquanto é nula para as águas 
da barragem (Henry, 2014b). Para os teores de PT, a curva de excedência 
revelou que a probabilidade de ultrapassar o limite da classe 2 (> 50 µg L-1) 
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18 REINALDO JOSÉ DA SILVA (ORG.)

é menor de 20% para as águas do Paranapanema introduzidas na represa 
(Henry, 2014b). Esse quadro é indicativo de boa qualidade das águas, com 
baixo prognóstico de degradação em curto prazo.

A represa de Jurumirim apresenta ao longo do ano uma oscilação média 
na sua quota (= nível de água na superfície) de cerca de três metros. Essa 
variação significa que, durante o ano, esse ambiente aquático pode reduzir 
a sua área de superfície em 54,6 km2 e o seu volume, em 12,68 Hm3, em vir-
tude do decréscimo do nível de água de superfície (Henry, 1990).

Apresenta uma expansão na área de superfície do espelho d’água e no 
seu volume, quando do aumento do nível de água. O coeficiente de elas-
ticidade, definido como o quociente entre a superfície ocupada durante a 
máxima inundação e a correspondente na fase de seca, foi estimado em 1,14 
(Henry, 2014a). Esse valor é baixo, quando comparado com os valores de 
planícies de inundação, como para o Pantanal Matogrossense (= 11,9) e o 
Médio Paraná (= 7,6) (Neiff, 1997).

Em vista dessa oscilação de área e volume durante o ano, decorrente de 
flutuação do nível de água de superfície, a represa de Jurumirim apresenta 
modificação substancial (coeficiente de variação de 58%) no tempo de resi-
dência (TR) de suas águas, presentes na sua bacia de acumulação (Henry, 
2014a). O TR é definido como a razão entre o volume de água acumu-
lado na represa e a vazão defluente. Como essa variou de 57 a 769 m3 s-1 
durante o ano (de 1º de março de 1988 a 31 de março de 1989), com média 
anual de 268,1 m3 s-1 (Henry, 1990), o tempo de residência da água teórico 
médio foi de 323 dias (amplitude de variação de 86 a 1.168 dias). Como o 
TR aproximou-se de um ano, pode-se afirmar que a represa de Jurumi-
rim é ecossistema lêntico, classe B segundo critério de Straškraba (1999). A 
taxa de renovação da água (= 1/TR), para o ano mencionado, é extrema-
mente baixa, menor que 1% do volume total da água presente na represa de 
Jurumirim.

O rio Paranapanema e suas lagoas marginais

A zona de desembocadura do rio Paranapanema na represa de Jurumi-
rim está inserida numa grande área úmida (“wetland”) com lagoas margi-
nais, na sua grande maioria, conectadas com o tributário. Segundo Junk et 
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al. (2014), essa zona poderia ser classificada como “área úmida artificial”, 
submetida a um pulso de inundação previsível e de amplitude variável, em 
função do volume de água da represa e de seu sistema operacional. Nessa 
região, tanto nas margens do rio como nas lagoas, observa-se a dominância 
de uma espécie de gramínea enraizada, a Echinochloa polystachya Kunth. 
De fato, essa área não se constitui em planície de inundação “verdadeira”, 
pois os ambientes lênticos marginais ao canal principal do rio Paranapa-
nema estão em aparente permanente potamofase, situação definida por 
Neiff (1997) quando as lagoas estão conectadas com o rio. Os episódios de 
isolamento das lagoas (em limnofase, segundo Neiff, 1997) são pouco fre-
quentes. No período de 1998 a 2007, Henry et al. (2011) relataram a ocor-
rência de três períodos de curta duração, de desconexão das lagoas com o rio 
Paranapanema, e um período prolongado de seca (14 meses) que determi-
nou redução acentuada do volume das lagoas, uma sendo completamente 
extinta. Durante maior parte dos dez anos de levantamento, o coeficiente 
de conectividade, definido com a razão entre o número de dias de inunda-
ção e o número de dias de isolamento das lagoas (Neiff; Poi de Neiff, 2003) 
é nulo, em razão de os ambientes lênticos laterais estarem associados com 
o rio. Portanto, o comportamento dessa área envolvendo as lagoas margi-
nais e o rio Paranapanema não é similar à de uma planície de inundação. 
O “efeito tampão” exercido pelo grande volume de água acumulada na 
represa de Jurumirim amortece os pulsos do curso de água (Henry, 2005). 
Essa condição confere às lagoas marginais estabilidade hidrológica, carac-
terizada por baixo coeficiente de elasticidade de área e volume (Henry, 
2005), e permite aos peixes viventes dessa área úmida o livre trânsito entre 
as lagoas marginais e o rio Paranapanema.

Neste trabalho foram estudadas duas lagoas marginais do rio Parana-
panema denominadas Lagoa Sete Ilhas (LAG1) e Lagoa Poço das Pedras 
(LAG2), situadas no trecho mais a montante e na proximidade da foz do rio 
na represa de Jurumirim, respectivamente. As características morfométri-
cas das lagoas marginais estudadas estão apresentadas na Tabela 1.1.
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Tabela 1.1 – Parâmetros morfométricos das lagoas marginais situadas no 
rio Paranapanema

Parâmetros morfométricos Sete Ilhas 
(LAG1)

Poço das 
Pedras (LAG2)

Área de superfície (km2) 0,083 0,371
Comprimento máximo (km) 0,71 1,63
Largura máxima (km) 0,29 0,72
Perímetro (km) 2,493 6,737
Índice de desenvolvimento da margem 2,42 3,10
Índice de forma 4,8 6,2

Fonte: Silva e Henry (2013)

Outros tributários da represa de Jurumirim: Rio Taquari

O segundo tributário em importância para a represa de Jurumirim é o rio 
Taquari, afluente na margem esquerda do rio Paranapanema, na situação 
pré-represa (Henry et al., 1999). O rio Taquari (cuja origem etimológica é 
do tupi e tem dois significados: “rio da taquara” ou “taquara pequena”) é 
formado pela junção dos rios Taquarimirim e Taquariguaçu, no município 
de Itapeva (SP). É um rio de médio porte de quarta ordem (no trecho estu-
dado), com base na classificação de Strahler (1964).

Em sua porção mais a montante, o Taquari tem 130,76 km de exten-
são e a sua bacia (Alto Taquari) tem 2.483,36 km2 de área de drenagem, 
enquanto, a jusante, possui 82,38 km de extensão e a respectiva bacia 
(Baixo Taquari), 1.963,5 km2 de área de drenagem (SIGRH, 2012). Em 
ordem sucessiva desde sua nascente até a sua foz na represa de Jurumirim, o 
rio Taquari recebe na sua margem esquerda 15 afluentes: córrego do Padre 
Miguel, rio Pirituba, córrego da lagoa Bonita, ribeirão das Lavrinhas, cór-
rego do Venâncio, córrego Nhá Cândida, ribeirão do Quati ou Vaquejador, 
córrego do Candinho, ribeirão do Muniz, córrego da Palmeirinha, córrego 
Dois Irmãos, córrego Brechol, ribeirão do Barreiro, ribeirão Bonito e ribei-
rão do Jacú. Pela margem direita, no rio Taquari, desemboca um total de 
19 tributários: ribeirão Pilão d’Água, ribeirão dos Lemos ou Jaó, ribeirão 
Timbuva, córrego do Arlindo, córrego dos Alves, córrego da Usina, cór-
rego da Figueirinha, ribeirão do Caçador, ribeirão da Restinga Grossa, 
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ribeirão do Cascalho, córrego da Estiva, córrego Sorocaba, córrego da Água 
Choca, córrego da Divisa, córrego das Paneiras, córrego do Leitão, córrego 
do Candinho, ribeirão da Corrente e ribeirão dos Carrapatos.

Na desembocadura do rio Taquari na represa de Jurumirim (denomi-
nado Baixo Taquari) há uma extensa área alagada na margem esquerda, 
com um emaranhado de plantas aquáticas cujo conjunto se constitui em 
área de alimentação, de refúgio e de reprodução dos peixes. Essas áreas 
são periodicamente inundadas sob a influência da represa de Jurumirim, 
enquanto o Alto Taquari apresenta trechos com características de trans-
missão, com trechos tipicamente lóticos e curta distância entre as margens 
(de 10 a 20 metros) e com remanescentes de matas ciliares nas suas bordas.

Pouco se sabe a respeito dessa área. O único trabalho anterior ao pre-
sente projeto, de nosso conhecimento, trata da distribuição de duas plan-
tas aquáticas, Eichhornia azurea (Kunth) e Brachiaria arrecta (Stent), 
no eixo transversal rio – área alagável – terra em duas épocas do ano 
(Luciano, 1996).

Ribeirão dos Veados

O ribeirão dos Veados nasce ao sul do topo da Cuesta basáltica de Botu-
catu (São Paulo), em altitudes compreendidas entre 700 a 950 metros 
(Uieda; Motta, 2004) e é um dos principais afluentes na margem direita da 
represa de Jurumirim. O ribeirão dos Veados e toda a porção superior do rio 
Paranapanema/represa de Jurumirim estão inseridos na Área de Proteção 
Ambiental (APA) de Botucatu (Decreto Estadual n.20.960/1983), criada 
visando à proteção dessa região de alto valor ambiental, pois abriga inúme-
ras nascentes das bacias de drenagem dos rios Tietê e Paranapanema, onde 
estão importantes remanescentes da flora e fauna regional (Castro et al., 
2003; Panarelli et al., 2003).

De 4ª ordem (sensu Strahler, 1964), na zona de sua desembocadura na 
represa de Jurumirim, a nascente do ribeirão dos Veados está localizada no 
município de Itatinga (SP). Juntamente a outros pequenos rios e riachos 
(Castro et al., 2003) como os rios Novo, das Pedras, Bonito, Tamanduá, 
Pardo, Santo Inácio e ribeirão do Meio, desemboca no rio Paranapanema, 
formando a represa de Jurumirim.
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Na sua zona de transição na desembocadura com a represa, o ribei-
rão dos Veados apresenta bancos de macrófitas aquáticas das famílias 
Cyperaceae, Poaceae e Xyridaceae, vegetação típica de áreas alagadas e 
brejosas, plantas submersas da família Haloraceae, além de massiva colo-
nização por gramíneas (Castro, 1999). Submetido à influência direta da 
represa, acúmulo de serrapilheira e material particulado, formando um 
sedimento rico de matéria orgânica em decomposição, é observado (Castro 
et al., 2003).

Poucos estudos foram realizados nesse tributário da represa de Juru-
mirim. Dentre eles destacam-se os trabalhos de Castro (1999) e Castro et 
al. (2003), com ênfase na composição e abundância da ictiofauna na zona 
litorânea do ecótono ribeirão dos Veados-represa de Jurumirim, e Castro 
e Carvalho (2014), abordando a ecologia trófica dos peixes capturados nas 
estações seca e chuvosa. Nesses estudos, registraram-se as presenças de 26 
espécies de peixes, com dominância dos pequenos Characídeos das famí-
lias Tetragonopterinae e Cheirodontidae (Castro et al., 2003), em detri-
mento das demais ordens. Um destaque foi dado para o registro de larvas, 
indicando que essa área é usada como sítios de reprodução, de refúgio e de 
alimentação por inúmeras espécies de peixes que encontram ali condições 
ideais para completarem seus ciclos de vida.

Área de estudo

O Projeto foi empreendido com a finalidade de conhecer a composição e 
a abundância da ictiofauna, reconhecendo seus diferentes padrões reprodu-
tivos e as espécies de peixes migradoras, a dieta das espécies e a sua comuni-
dade de parasitas. Essas análises juntamente com a avaliação das variáveis 
abióticas da água e sedimento, assim como as características de entorno da 
represa serviram de métricas para o estabelecimento do índice de integri-
dade biótica da represa de Jurumirim.

O estudo comparativo foi desenvolvido em três grandes compartimen-
tos da represa de Jurumirim: o braço ribeirão dos Veados (área 1) e as zonas de 
desembocadura dos rios Paranapanema (área 2) e Taquari (área 3) (Figura 1.2). 
Treze estações de amostragem foram selecionadas para a coleta de mate-
rial biológico, amostras de água e sedimento, e análise in situ das variáveis 
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ambientais, as quais contemplaram as três grandes áreas de estudo, locais 
distribuídos no eixo longitudinal (Tabela 1.2 e Figura 1.3).

Assim, na área 1, os locais de coletas receberam, na sequência montante 
→ jusante, a seguinte denominação: no ribeirão dos Veados – Alto, Médio e 
Baixo, e trecho Alto da represa Jurumirim, próximo a confluência do ribei-
rão dos Veados (Figura 1.3 (1)).

Figura 1.2 – Represa de Jurumirim e locais de estudos: braço ribeirão dos 
Veados (área 1), zonas de desembocadura dos rios Paranapanema (área 2) e 
Taquari (área 3)

Na área 2, que compreende o rio Paranapanema e suas lagoas margi-
nais, as amostragens foram feitas nos locais seguintes, no sentido montante 
→ jusante: Paranapanema Alto – denominado por Calha Sete Ilhas e na 
Lagoa Sete Ilhas Lagoa; Paranapanema Médio – denominado por Calha 
Poço das Pedras e Lagoa de mesmo nome; e Paranapanema Baixo – tre-
cho próximo a desembocadura do rio Paranapanema na represa de Jurumi-
rim, em sua porção alta (Figura 1.3 (2)). Na área 3, que compreende o rio 
Taquari, as amostragens foram feitas nos trechos denominados por Taquari 
Alto, Taquari Médio e Taquari Baixo, já na sua confluência com a represa 
(Figura 1.3 (3)). Cabe ressaltar que os pontos amostrais Paranapanema 
Alto e Taquari Baixo foram utilizados para representar as porções Alta e 
Baixa da represa de Jurumirim
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Tabela 1.2 – Código e coordenadas geográficas nos trechos de amostragem 
na represa de Jurumirim e tributários

Código Trecho Latitude Longitude

Par Alto Paranapanema - Calha 
Sete Ilhas 23°31’29.90”S 48°38’15.76”W

Par Médio Paranapanema - Calha 
Poço das Pedras 23°29’16.54”S 48°37’12.88”W

LAG1 Lagoa Sete Ilhas 23°31’17.20”S 48°37’54.20”W
LAG2 Lagoa Poço das Pedras 23°29’30.30”S 48°37’37.00”W

Rep Alto Jurumirim – Alto 23°23’4.67”S 48°40’03.33”W

Rep Médio Jurumirim – Médio 23°20’21.50”S 48°40’22.10”W

Rep Baixo Jurumirim-Baixo 
(Confluência Taquari) 23°17’15.73”S 49°11’51.38”W

Taq Alto Taquari – Alto 23°39’38.62”S 49° 8’3.31”W
Taq Médio Taquari – Médio 23°32’45.49”S 49° 8’41.24”W
Taq Baixo Taquari – Baixo 23°28’36.72”S 49° 9’55.22”W
Vea Alto Ribeirão dos Veados – Alto 23°15’31.80”S 48°37’30.59”W

Vea Médio Ribeirão dos Veados 
– Médio 23°16’2.49”S 48°38’15.72”W

Vea Baixo Ribeirão dos Veados 
– Baixo 23°17’17.45”S 48°39’17.66”W

O estudo iniciou-se em março de 2011 e encerrou-se em janeiro de 2013, 
com frequência de amostragem trimestral nos treze locais discriminados 
acima concomitantemente. No primeiro ano do projeto, o nível de água na 
superfície oscilou de 564,93 m (12 de outubro de 2011) a 567,29 m (18 de 
abril de 2011), com uma amplitude de variação de 2,33 m. (Figura 1.4). No 
segundo ano, a flutuação do nível na superfície foi mais acentuada: de 562,12 
m (quota mais baixa) a 566,38 m (quota máxima). De abril 2012 a abril 2013, 
a amplitude de variação atingiu 3,97 m. Segundo Pompêo et al. (1999), o 
padrão de variação de níveis de superfície medido na zona da barragem de 
Jurumirim é idêntico àquele monitorado na zona de desembocadura do rio 
Paranapanema na represa. Portanto, a oscilação dos valores descrita nos dois 
anos sucessivos de estudo é também constatada na zona de foz do principal 
tributário da represa. Segundo Henry (2005), o nível de água correspondente 
a 563,60 m representa o limite – fronteira entre conexão e isolamento das 
lagoas com o rio Paranapanema – na porção Alta da represa.

Figura 1.3 – Imagens de satélite das áreas de estudo na represa de Jurumirim 
e seus principais tributários: 1) ribeirão dos Veados e porção Alta e média 
da represa; 2) rio Paranapanema; e 3) rio Taquari e porção Baixa da represa 
de Jurumirim

Fonte: Imagens Google Earth, 4 out. 2013; acesso em 30.3.2015.

Integridade_ambiental__(MIOLO_16x23)__Graf-v1.indd   24 10/02/2017   12:25:07



INTEGRIDADE AMBIENTAL DA REPRESA DE JURUMIRIM 25

Tabela 1.2 – Código e coordenadas geográficas nos trechos de amostragem 
na represa de Jurumirim e tributários

Código Trecho Latitude Longitude

Par Alto Paranapanema - Calha 
Sete Ilhas 23°31’29.90”S 48°38’15.76”W

Par Médio Paranapanema - Calha 
Poço das Pedras 23°29’16.54”S 48°37’12.88”W

LAG1 Lagoa Sete Ilhas 23°31’17.20”S 48°37’54.20”W
LAG2 Lagoa Poço das Pedras 23°29’30.30”S 48°37’37.00”W

Rep Alto Jurumirim – Alto 23°23’4.67”S 48°40’03.33”W

Rep Médio Jurumirim – Médio 23°20’21.50”S 48°40’22.10”W

Rep Baixo Jurumirim-Baixo 
(Confluência Taquari) 23°17’15.73”S 49°11’51.38”W

Taq Alto Taquari – Alto 23°39’38.62”S 49° 8’3.31”W
Taq Médio Taquari – Médio 23°32’45.49”S 49° 8’41.24”W
Taq Baixo Taquari – Baixo 23°28’36.72”S 49° 9’55.22”W
Vea Alto Ribeirão dos Veados – Alto 23°15’31.80”S 48°37’30.59”W

Vea Médio Ribeirão dos Veados 
– Médio 23°16’2.49”S 48°38’15.72”W

Vea Baixo Ribeirão dos Veados 
– Baixo 23°17’17.45”S 48°39’17.66”W

O estudo iniciou-se em março de 2011 e encerrou-se em janeiro de 2013, 
com frequência de amostragem trimestral nos treze locais discriminados 
acima concomitantemente. No primeiro ano do projeto, o nível de água na 
superfície oscilou de 564,93 m (12 de outubro de 2011) a 567,29 m (18 de 
abril de 2011), com uma amplitude de variação de 2,33 m. (Figura 1.4). No 
segundo ano, a flutuação do nível na superfície foi mais acentuada: de 562,12 
m (quota mais baixa) a 566,38 m (quota máxima). De abril 2012 a abril 2013, 
a amplitude de variação atingiu 3,97 m. Segundo Pompêo et al. (1999), o 
padrão de variação de níveis de superfície medido na zona da barragem de 
Jurumirim é idêntico àquele monitorado na zona de desembocadura do rio 
Paranapanema na represa. Portanto, a oscilação dos valores descrita nos dois 
anos sucessivos de estudo é também constatada na zona de foz do principal 
tributário da represa. Segundo Henry (2005), o nível de água correspondente 
a 563,60 m representa o limite – fronteira entre conexão e isolamento das 
lagoas com o rio Paranapanema – na porção Alta da represa.

Figura 1.3 – Imagens de satélite das áreas de estudo na represa de Jurumirim 
e seus principais tributários: 1) ribeirão dos Veados e porção Alta e média 
da represa; 2) rio Paranapanema; e 3) rio Taquari e porção Baixa da represa 
de Jurumirim

Fonte: Imagens Google Earth, 4 out. 2013; acesso em 30.3.2015.
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Figura 1.4 – Variação diária do nível de água (= quota) na represa de 
Jurumirim de 1º de abril de 2011 a 31 de março de 2013 (as setas indicam as 
oito datas de coleta a intervalo trimestral)

Examinando a Figura 1.4, podemos afirmar que no primeiro ano de 
estudo (abril 2011 a março de 2012), a situação foi caracterizada como de 
potamofase, a despeito de pequena oscilação de nível do rio. No segundo 
ano (abril 2012 a março de 2013), as duas fases ocorreram (Figura 1.4). A 
potamofase estendeu-se de 1º de abril a 28 de outubro de 2012, e a lim-
nofase, de 29 de outubro de 2012 a 19 de fevereiro de 2013. A partir dessa 
data, a conectividade (= capacidade de intercâmbio) entre o rio Parana-
panema e as lagoas marginais foi restabelecida. O coeficiente de conec-
tividade foi nulo no primeiro ano e de 2,20 no segundo ano de estudo. A 
oscilação do nível de água, como mostra a Figura 1.4, implica uma retra-
ção (em situação de redução de nível) ou expansão (quando em condição 
de aumento de nível) da zona litorânea, afetando em particular as plan-
tas aquáticas nas margens da represa. Isso significa maior disponibili-
dade de hábitat para a ictiofauna (Figura 1.4), em especial para as fases 
iniciais do ciclo de vida das espécies de peixes. É o caso do compartimento 
1 (braço ribeirão dos Veados), que mostra ampla variação na extensão da 
zona litorânea.

Durante o biênio do projeto, a precipitação total anual foi mais ele-
vada no segundo ano de estudo (Tabela 1.3). Os dados mensais de chuva 
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de três estações pluviométricas situadas num raio de 25 km de cada um 
das três áreas de coleta mostram um padrão de variação bastante similar 
(Figura 1.5).

Figura 1.5 – Precipitação mensal acumulada (mm) de 1º de abril 2011 a 31 
de março de 2013 em Paranapanema, Angatuba e Taquarituba (SP)
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Tabela 1.3 – Precipitação total anual, trimestre mais e menos chuvoso em 
dois anos sucessivos (ANO I: abril 2011 a março 2012; e ANO II: abril 
2012 a março 2013) em localidades com influência na represa de Jurumirim 
e tributários (rio Paranapanema e rio Taquari)

L
oc

al

Ano
Total 
anual 
(mm)

Trimestre mais chuvoso Trimestre menos chuvoso

Meses
Total

Meses
Total

mm % mm %

A
ng

at
ub

a I 1231,7 D, J, F 623,6 50,7 M, J, J 94,7 7,7

II 1397,5 D, J, F 529,4 37,9 J, A, S 91,5 6,5

Pa
ra

na
pa

ne
m

a

I 1261,7 O, N, D 518,4 41,1 J, A, S 130,3 10,3

II 1300,8 D, J, F 453,4 34,9 J, A, S 123,9 9,5

T
aq

ua
ri

tu
ba I 1447,5 O, N, D 632,7 43,7 J, A, S 103,7 7,2

II 1572,3 J, F, M 584,3 37,2 J, A, S 187,5 11,9

A precipitação total mensal mais elevada foi em outubro 2011 no pri-
meiro ano e em fevereiro de 2013 no segundo (Figura 1.5). Em ambos os 
anos de estudo, a estação seca estendeu-se de abril a setembro. Precipitação 
total mensal excepcionalmente elevada foi registrada no mês de junho de 
2012, mês incluído na estação seca. As chuvas nesse mês atingiram valores 
que ultrapassaram os valores máximos da estação chuvosa do segundo ano 
de estudo. Esse “pico” de precipitação foi o “responsável” pela elevação do 
nível de água observada a partir de julho de 2012 (Figura 1.4). As precipi-
tações mensais ocorridas na estação chuvosa do segundo ano permitiram 
o restabelecimento da conectividade do rio Paranapanema com as lagoas 
marginais, após o episódio de limnofase.

Integridade_ambiental__(MIOLO_16x23)__Graf-v1.indd   28 10/02/2017   12:25:08



INTEGRIDADE AMBIENTAL DA REPRESA DE JURUMIRIM 29

Considerações finais

O rio Paranapanema, ao ser transformado em uma “cascata” de repre-
sas, desde a primeira (Jurumirim), sofreu uma descontinuidade fluvial 
(Ward; Stanford, 1983). A interrupção do fluxo de água determinou uma 
modificação substancial nas características ecológicas, tanto de natureza 
abiótica como das comunidades componentes da biota, originalmente 
presente.

Em relação à ictiofauna, isso significa que as espécies reofílicas, isto é, 
dependentes em algum grau da correnteza de água para o seu desenvolvi-
mento durante parte ou todo seu ciclo de vida, foram fortemente afetadas. 
Isso é especialmente verdadeiro para a represa de Jurumirim, considerado 
como ecossistema lêntico, função do elevado tempo de residência de suas 
águas. O controle da vazão de água pelo sistema de operação da represa 
ocasionou de certa forma uma fragmentação do curso de água (Nilsson 
et al., 2005). A ausência de “escada” para peixes na represa de Jurumi-
rim determinou um confinamento dos componentes da ictiofauna à bacia 
de acumulação a montante da barragem, onde em tese predominam espé-
cies limnofílicas e euritópicas, aquelas que apresentam todos os estágios de 
seu ciclo de vida em águas lênticas e aquelas cujos estágios de vida podem 
ocorrer tanto em águas lênticas como lóticas, respectivamente (Aarts et 
al., 2004). Entretanto, pelo fato de a represa de Jurumirim ser a primeira 
da “cascata”, a presença de espécies migratórias é possível pela ampla rede 
fluvial a montante da desembocadura dos dois principais tributários da 
represa: os rios Paranapanema e Taquari. Na foz de ambos, em especial 
do Paranapanema, as lagoas marginais têm relevante importância, para 
as espécies de peixes, pois são locais de alimentação, refúgio e reprodu-
ção, para seus organismos, como comprovado por Souto (2015). Diferen-
temente do que ocorre com os rios na Europa, onde a construção de diques 
laterais, a retificação dos cursos de água e o controle do fluxo de água têm 
causado a interrupção da inundação lateral em planície (Aarts et al., 2004), 
as lagoas marginais situadas na região da foz do Paranapanema na represa 
de Jurumirim apresentam-se associadas com o rio (exceto em alguns epi-
sódios de curta duração). A conectividade é mantida e o volume de água 
contida na bacia de acumulação da represa determina uma atenuação dos 
pulsos de água. Definida pelo número de dias em que o nível de água está 
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acima do nível de transbordamento da água canal do rio, a conectividade 
temporal afeta tanto a quantidade de espécies presentes como a abundância 
dos peixes em área úmida junto aos Grandes Lagos da América do Norte 
(Bouvier et al., 2009). Outro relato menciona que o volume de água, e não a 
elevação de nível, tem influência na captura de peixes em planície de inun-
dação na Rússia (Van de Wolfshaar et al., 2011). Finalmente, em levan-
tamento comparativo em 54 lagos da planície de inundação do Mississipi 
(Estados Unidos), Dembkowski e Miranda (2014) concluem que os fatores 
que afetam a biodiversidade de peixes foram os seguintes: a profundidade 
e a área dos lagos, a agricultura circundante e a conectividade (variáveis 
de primeira ordem), a qualidade da água (medida através da temperatura, 
a visibilidade do disco de Secchi, a percentagem de saturação do oxigênio 
dissolvido, a turbidez e o pH) e a produtividade primária (medida pela con-
centração de pigmentos das algas) (variáveis de segunda ordem) e os atribu-
tos da biodiversidade dos peixes (como índices de riqueza e diversidade de 
espécies, de dominância e de uniformidade) (variáveis de terceira ordem).

Nos capítulos a seguir, serão relatadas as características ambientais 
(fatores abióticos) dos três compartimentos estudados, a variabilidade 
na composição em espécies e abundância de suas populações, os aspec-
tos reprodutivos e migratórios dos componentes da ictiofauna, a dieta das 
espécies encontradas e a análise de eventual presença de parasitas associa-
dos aos organismos. Os dados obtidos permitiram o desenvolvimento de 
um índice de integridade biótica para a represa de Jurumirim e seus princi-
pais tributários.
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