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RESUMO  

 

Estudos na represa do lobo (Itirapina/Brotas – SP): revisão de 

algumas teses e dissertações produzidas pelo PPG-SEA. 

 
A Represa do Lobo, também conhecida como represa do Broa está inserida entre os 
municípios de Itirapina e Brotas, no estado de São Paulo. O principal intuito de sua 
construção foi, originalmente, para suprir energeticamente às populações e 
indústrias em seu entorno. Atualmente, seu uso é dividido entre produção de energia 
e uso recreativo. A represa em questão é uma das mais estudadas no Brasil e no 
mundo. O centro de recursos hídricos e ecologia aplicada (CRHEA) está localizado 
às margens desta represa e, desde que foi fundado, este centro realizou diversos 
estudos sobre os mais variados aspectos da mesma. O objetivo geral deste trabalho 
é avaliar alguns estudos realizados pelo programa de pós graduação em ciências da 
engenharia ambiental (PPG-SEA) da Escola de Engenharia de São Carlos (USP) a 
respeito da represa do lobo. Os estudos a serem analisados foram selecionados 
através de buscas no sistema DEDALUS com palavras-chave determinadas e 
geralmente usadas nos trabalhos realizados no local. As analises mostraram 
significativa queda da qualidade ambiental do local, notadas através de estudos que 
analisaram os mesmos parâmetros em diferentes épocas. Observou-se maior 
produção de trabalhos ligados à ecologia e qualidade ambiental da água, seguido 
por trabalhos a respeito de aspectos econômicos, sociais e ambientais locais. Pôde-
se concluir que o principal fator para a deteriorização da qualidade ambiental está 
ligado à ação antropogênica no local, mostrando a necessidade de mais estudos 
que agreguem as características ambientais com as variáveis humanas de 
crescimento populacional e imobiliário local. 

 
 

PALAVRAS-CHAVE: Represa do Lobo, Revisão bibliográfica, Itirapina – SP. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

A represa do Lobo ou do Broa, está localizada na região central do Estado de 

São Paulo, no território dos municípios de Itirapina e Brotas, latitude de 22º15'S e 

longitude 47º49' W e altitude de 705m (TUNDISI et al., 2000). Ela foi construída em 

1936, com objetivo de formar um reservatório que gerasse energia às indústrias e às 

comunidades locais, pela Central Elétrica Rio Claro S.A. (SACERC) posteriormente 

foi parte integrante da Elektro/Centrais Elétricas de São Paulo (CESP) (TUNDISI, 

1988) e hoje pertence a ARATU GERAÇÂO S.A. Atualmente seu potencial instalado 

é de 2 MW (ANEEL 2011a). 

O reservatório está inserido na sub-bacia do ribeirão do lobo, afluente do 

Jacaré-Guaçu, sendo este tributário do rio Tietê. A rede hidrográfica é formada 

basicamente pelo represamento do ribeirão do Lobo e do rio Itaqueri e pelos 

córregos do Geraldo, das Perdizes, Água Branca/Limoeiro e ribeirão da Onça. 

Porém o rio Itaqueri e o ribeirão do lobo respondem por 80% do total de água, 

sedimentos e (conseqüentemente) nutrientes que chegam ao reservatório 

(MORAES, 1978). 

À beira da margem do reservatório fica também a unidade de pesquisa da 

USP, denominada Centro de Recursos Hídricos e Ecologia Aplicada (CRHEA), onde 

se têm grande foco em pesquisas relacionadas ao mesmo e onde objetiva-se este 

estudo, como pode ser visto na figura abaixo, que mostra o entrono na represa e 

seus usos. 
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Figura 1- Imagem de satélite da região da Represa do Lobo (Broa), Localizada entre os 

municípios de Brotas Itirapina (SP), com destaque para os principais tributários e alguns 

usos preponderantes. (DELELLO,2008) 

A represa e seu entorno é caracterizada por rochas da formação Serra Geral 

(Arenito, Basalto e Diabásio) e sedimentos holocênicos (areias, cascalhos e argilas). 

Apresenta em alguns pontos intrusão de basalto, oriundos do desgaste da formação 

Botucatu-Pirambióia e do Grupo Bauru (CALIJURI,1988; QUEIROZ,2000). 

O solo apresenta-se arenoso em sua predominância (com origem do quartzo). 

Segundo STRIXINO (1973) a represa apresenta declive longitudinal mediano na 

orientação da barragem. A represa apresenta profundidade média de 3 metros e 

máxima de 12 metros (tabela 1).  

O clima da região, segundo a classificação Köppen é o Subtropical 

mesotérmico (Cwa), com ação das massas de ar tropical e equatorial. Seu verão é 

úmido com ventos de até 10Km/h e seu inverno seco, com ação das frentes frias do 

sul, com ventos a velocidades médias de 2 a 3 Km horários (DELELLO, 2008). 

O cerrado é a vegetação natural em toda a bacia na qual está contido o 

reservatório, sendo a vegetação predominante na década de 1980 (TUNDISI, 1986). 

Atualmente, no entanto, a região do entorno do reservatório está tomada por 

ocupações imobiliárias, clubes e outros usos que não sua forma natural.  
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Nas áreas onde há maior umidade, a vegetação é de galeria com alta 

diversidade de fauna Segundo SOUZA (1977), há presença de macrófitas 

submersas e emersas nas regiões brejosas. Na figura abaixo, datada da década de 

1980, nota-se a magnitude da represa e suas características ambientais do entorno. 

 

 

Figura 2 - Vista aérea da represa do Lobo (ILEC, 2011) 

Atualmente, suas atividades se concentram em recreação e lazer, além da 

geração de energia. Apesar disso, ela continua atendendo à demanda energética, 

principalmente após a crise no setor energético que acometeu diversas regiões do 

país em 2001. 

As características gerais sobre a Bacia do Lobo e o Reservatório do Lobo 

seguem nas tabelas 1 e 2 respectivamente. 
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Tabela 1. Características gerais da sub-bacia do Ribeirão do Lobo (TUNDISI et al., 

2000) 

Área 227,7 Km²

Densidade de Drenagem 0,75 Km/Km²

Declividade média da bacia 0,00575 m/m

Altitude máxima 940 m

Altitude média 770 m

Altitude mínima 680 m
 

Tabela 2. Características gerais do reservatório do Lobo (USP 2011) 

 

Largura máxima 2,0 Km

Largura média 0,9 Km

Tempo médio de residência 20 dias

Profundidade máxima 12,0 m

Profundidade média 3,0 m

Área de superfície 6,8 Km²

Volume 22,0 x 106 m³

Perímetro 21,0 Km
 

 

O reservatório do Lobo tem um papel muito importante também para a 

comunidade científica, sendo provavelmente um dos corpos de água mais bem 

estudados no Brasil. Dentre as instituições que realizaram pesquisas sobre a área, 

pode-se destacar USP, UFSCar, UNESP e UNICAMP entre outras O estudo mais 

antigo aqui relatado data da década de setenta com objetivo de formar modelos 

quantitativos e qualitativos de investigação e conhecimento para comparação com 

outros ambientes naturais e artificiais (TUNDISI, 1985). 
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Segundo QUEIROZ (2000), a represa do Lobo está inserida na Área de 

Proteção Ambiental do Corumbataí (figura 3), Botucatu e Tejupá, criada pelo decreto 

estadual n. 20.960 de 8 de junho de 1983. 

 

Figura 3- Localização da represa do Lobo na APA do Corumbataí – Botucatu – Tejupá 

(Fonte: Secretaria de Meio Ambiente do Estado de São Paulo, retirada de SCHMITT, 2005) 

Ainda segundo QUEIROZ (2000), a razão para tal se deve à diversidade de 

ambientes naturais, ricos em patrimônio histórico além de elementos ecológicos que 

se destacam na paisagem da represa. Porém, nota-se que, ao contrário da 

proposição do decreto, a área tem muitos usos incompatíveis com de sua 

sustentabilidade ambiental, como expansão do plantio de cana-de-açúcar, pesca 

predatória, desmatamento e construção de moradias para usos recreacionais. 

No entanto, há de se observar, que a evolução da degradação da qualidade 

do recurso, poderá ocasionar grande inibição do desenvolvimento sócio econômico 

da região (QUEIROZ, 2000). 
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1.1 QUALIDADE DA ÁGUA 

 

Meybeck e Helmer (1992) afirmaram que a qualidade do ambiente aquático 

pode ser determinada por meio de medidas quantitativas como determinações 

físicas e químicas, por exemplo, ou testes biológicos como DBO (Demanda 

Bioquímica de Oxigênio) e DQO (Demanda Química de Oxigênio). Há também 

testes que podem ajudar na definição das características como odor, inventário de 

espécies, aspectos visuais, índices bióticos, dentre outros.  

A qualidade da água depende de diversos fatores que devem ser estudados 

individualmente, porém que devem ser avaliados estudados em conjunto para 

melhores conclusões. Existem vários parâmetros e indicadores da qualidade da 

água. Dentre os principais indicadores, podemos destacar alguns parâmetros físicos: 

cor, turbidez (presença de materiais dissolvidos na água, como areia, silte e etc), 

temperatura, sabor e odor; e alguns parâmetros químicos como alcalinidade 

(capacidade da água em neutralizar ácidos), pH, dureza (presença de sais alcalinos 

terrosos ou outros metais bivalentes), oxigênio dissolvido, etc.. 

Para os diferentes usos, os quais serão destinados o uso da água, foi 

estabelecido diferentes teores máximos e mínimos dos parâmetros anteriormente 

citados permitidos na água. Estes limites de padrão de qualidade, delimitados por 

entidades públicas, permitem enquadrar os corpos d´água em classes conforme sua 

qualidade e uso previsto, assim objetivando garantir a qualidade deste bem para 

determinado fim. 

Os padrões de qualidade da água variam para cada tipo de uso. Assim, os 

padrões de potabilidade (água destinada ao abastecimento humano) são diferentes 

dos de balneabilidade (água para fins de recreação de contato primário), os quais, 

por sua vez, não são iguais aos estabelecidos para a água de irrigação ou destinada 

ao uso industrial. Mesmo entre as indústrias, existem requisitos variáveis de 

qualidade, dependendo do tipo de processamento e dos produtos das mesmas 

(UFV, 2011) 



14 

 

O corpo d água tem suas características químicas e físicas definidas por uma 

série de fatores da bacia de drenagem, como clima, geomorfologia e condições 

geoquímicas. O intemperismo, por exemplo, é um fator determinante para a 

característica química da água. 

A preocupação com a qualidade das águas vem crescendo ao longo das 

últimas décadas, principalmente impulsionada pelo aumento da poluição e da 

escassez do recurso hídrico no Brasil e no mundo. 

A Limnologia é o estudo das reações funcionais e produtividade das 

comunidades bióticas, de corpos hídricos lênticos, em relação aos parâmetros 

físicos, químicos e bióticos ambientais (Instituto de Biociências – USP, 2011) 

Tundisi (1988) diz que o estudo limnológico apresenta grande importância 

tanto no meio lótico como no lêntico. O autor reforça a importância da coleta de 

dados, que não deve ser puramente mecânica e sim ter uma abordagem norteada 

pelos objetivos do projeto em questão. 

Ainda segundo o autor, nos estudos limnológicos faz-se necessário o 

conhecimento completo da área a ser estudada. Pode-se citar, por exemplo, o 

estudo do uso e ocupação do solo, com seus núcleos urbanos, agrícolas e 

industriais, reservas biológicas, entre outros. Análises hidrológicas, climatológicas, 

geológicas e geomorfológicas também são de grande valia para um estudo completo 

e aprofundado. 

O autor enfatiza a necessidade de maiores estudos dos sedimentos de 

reservatórios, da produção primária de macrófitos e da decomposição da matéria 

orgânica e seus subprodutos. 

A dinâmica dos reservatórios é controlada não somente pelos fatores 

referentes ao clima, mas também por sua morfometria e sistemas de operação da 

barragem, que por sua vez funcionam de acordo com os usos múltiplos do 

reservatório e disponibilidade de água (TUNDISI et al,1985). 

O aumento no tempo de residência da água é responsável por várias 

alterações nas características limnológicas nas áreas represadas e a jusante delas, 

o que acarreta em alterações no comportamento térmico da coluna de água, na 
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circulação de massas de água, na dinâmica dos gases, no processo de 

sedimentação, ciclagem de nutrientes, etc. (THOMAZ et al, 1997). 

O fato de este tema dominar os estudos acerca da área se deve ao fato da 

grande importância do mesmo para a sociedade, não excluindo a importância dos 

outros, porém, observa-se neste tema, ligação direta com a toxicidade da água e, 

por conseqüência a saúde dos seres que fazem uso da mesma. 

Vale salientar a importância de diversos estudos contemplando os mesmos 

aspectos porém em períodos de tempo distintos pois desta forma pode-se comparar 

os resultados e avaliar a evolução das características físicas, químicas e biológicas 

da água e do meio no qual está inserida a área de estudo. 

 

 

1.2 ÁGUA COMO FONTE DE ENERGIA 

 

No Brasil, a energia hidráulica é a principal fonte geradora de energia elétrica 

respondendo por 66% de toda a energia gerada (ANEEL, 2011b) O fato de tamanha 

dependência nesta forma de obtenção de energia faz com que sejam necessários 

contínuos estudos e aprimoramentos. Apesar dos impactos ambientais conhecidos, 

a energia elétrica é mais limpa que outras modalidades de geração predominantes. 

Além disso, apresenta um baixo custo de geração, e possui tecnologias, tanto de 

operação como de instalação, bem estabelecidas (BIANCHI JUNIOR, 2010).  

A construção de uma barragem e a formação de seu reservatório implica em 

modificações nas condições naturais do curso d’água a partir da redução na 

velocidade da corrente e, conseqüentemente, na capacidade de transporte de 

sedimentos pelo rio, favorecendo sua deposição nos reservatórios que, aos poucos, 

vão perdendo sua capacidade de armazenar água. Portanto, seja o reservatório para 

fins de geração de energia, de irrigação, de abastecimento ou de outros usos, o 

conhecimento da vida útil desse empreendimento dependerá diretamente do fluxo 

de sedimentos no curso d’água (LIMA et. al, 2003). 
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Segundo CARVALHO (1994), o assoreamento gradual do reservatório, pode 

vir a impedir a operação do aproveitamento. No caso de usinas hidrelétricas, isso 

ocorre quando o sedimento depositado alcança a cota da tomada d’água. Essa 

retenção de sedimentos no reservatório é de certa forma benéfica, pois promove a 

limpeza da água para seus diversos usos, embora a sedimentação contínua possa 

resultar em assoreamento indesejável.  

 

CARVALHO (1994) cita ainda que o assoreamento dos reservatórios possa 

causar os seguintes efeitos: 

 

→ Redução do volume d’água acumulado até inviabilizar o empreendimento; 

→ Efeitos sobre as estruturas; aumento de pressão na barragem, corrosão 

dos canais de adução e fuga, pás das turbinas e obstrução do sistema de 

refrigeração; 

→ Afogamento de locais de desova, alimentação e abrigo dos peixes; 

→ Formação de barras (bancos de areia) alterando e dificultando as rotas de 

navegação; 

→ Dificuldade ou impedimento da entrada da água nas tomadas d’água de 

sistemas de captação para fins agrícolas, pecuários, de saneamento 

urbano, industriais, etc.; 

→ Alteração ou destruição da vida aquática; 

→ Degradação do uso consuntivo da água. 

 

O principal efeito a jusante do reservatório está relacionada à alteração da 

vazão hidrológica sazonal pela regularização da vazão. Outro impacto causado é a 

alteração no potencial erosivo da água, pois a remoção do material em suspensão 

da água pela deposição dos sedimentos propiciada pelo barramento faz com que, a 

água que verte da barragem possua maior potencial solubilizar sedimentos 

ocasionando erosões à jusante. 
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1.3 USO E OCUPAÇÃO 

 

Apesar da bacia hidrográfica do Lobo estar contida em uma área de proteção 

ambiental (APA), CAMARGO (1991) afirma que ao longo dos anos o processo de 

degradação e simplificação biológica da área estava aumentando, principalmente 

devido ao uso e ocupação do solo e à falta de medidas de conservação da 

qualidade ambiental (ARGENTON, 2004). 

A urbanização desorganizada está diretamente relacionada ao uso 

recreacional e turismo da área, sendo assim, a ocupação da mesma se deu de 

maneira desordenada, com pouca interferência do poder público. Apesar da Política 

Nacional do Meio Ambiente (PNMA) datar de 1981, uma rígida fiscalização que 

proporcione a aplicação da legislação ainda não é realizada da forma adequada. 

O intenso desmatamento, recebimento de rejeitos líquidos e sólidos, 

assoreamento do local, acrescido ao uso pela agricultura, agravam a situação. Há 

ainda outro agravante para a qualidade da água da represa, um de seus maiores 

tributários (córrego Itaquerí) recebe o efluente da estação de tratamento de esgoto 

(ETE) de Itirapina – SP, que apresenta baixa eficiência. 

Nas últimas décadas, notadamente dos anos 1980 em diante, a preocupação 

com a manutenção da qualidade do meio ambiente começou a crescer em meio à 

comunidade, principalmente na comunidade científica. Com o passar dos anos, 

foram desenvolvidos estudos que apontaram possíveis causas e potenciais medidas 

mitigadoras e medidas preventivas para o que vinha acontecendo de maneira 

sistêmica em várias áreas. 

Com o desenvolvimento de novas pesquisas e conceitos de preservação, 

atualmente vê-se que o estudo e planejamento ambiental se tornam necessário para 

a manutenção e melhoramento das qualidades ambientais das áreas. No que tange 

a área deste estudo, que faz parte de uma APA, os entraves para um bom 

planejamento e efetivação de manejo ambiental visando melhorias eram para ser 

menores, porém muitas vezes observa-se conflito de interesses, principalmente nos 

órgãos públicos. 
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2. OBJETIVO 

 

A represa do lobo há muito tempo é objeto de estudo da Escola de 

Engenharia de São Carlos, especificamente do Centro de Recursos Hídricos e 

Ecologia Aplicada, onde desde o ano de 1989 funciona o Programa de Pós 

Graduação em Ciências da Engenharia Ambiental. 

O presente trabalho visa evidenciar o enfoque de estudo dado à Represa do 

Lobo – BROA (Itirapina-Brotas – SP) pelas pesquisas realizadas por esta instituição. 

 

 

3. JUSTIFICATIVA E RELEVÂNCIA 

 

 Este trabalho tem sua relevância pautada nos mais de 30 anos de pesquisa 

na Represa do Lobo e nos estudos realizados no local. 

 A síntese e avaliação de alguns estudos poderá contribuir para análises do 

enfoque dado nos trabalhos realizados e a freqüência de estudos desenvolvidos no 

local. Este trabalho poderá auxiliar futuras análises a respeito do local, fornecendo 

informações sobre outros estudos feitos em diferentes períodos no local. 

 

 

4. METODOLOGIA 

 

Para a realização desta pesquisa, foram estudadas algumas teses e 

dissertações realizadas pelo Programa de Pós Graduação em Ciências da 

Engenharia Ambiental (PPG-SEA) da Escola de Engenharia de São Carlos (EESC), 

Universidade de São Paulo (USP), catalogadas no sistema DEDALUS com as 
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palavras chave: Represa-do-Lobo, Reservatório-do-Lobo, Represa-do-Broa, 

Reservatório-do-Broa, Itaqueri, Brotas e Itirapina, pesquisadas no período de 20 de 

maio a 4 de junho de 2011. 

Vale a pena ressaltar que, mesmo os estudos que se utilizaram apenas de 

amostras coletadas na Represa do Lobo, ou seja, estudos de bancada, foram 

considerados e incluídos no presente trabalho. 

Há de se dizer, no entanto, que existem diversos outros estudos realizados no 

local nos mesmos períodos dos aqui abordados, como dito anteriormente, outras 

instituições realizam estudos no local, porém somente foram abordadas dissertações 

(mestrado) e teses (doutorado) desenvolvidos nesta instituição, portanto, exclui-se 

deste estudo livros e outras publicações desenvolvidas, mesmo que tenham sido 

feitas por autores da mesma instituição. 

A pesquisa no banco de dados DEDALUS retornou 458 (quatrocentos e 

cinqüenta e oito) trabalhos, sendo 104 (cento e quatro) com a palavra chave 

Represa do Lobo, 13 (treze) sobre Reservatório do Lobo, a palavra chave Represa 

do Broa resultou em outros 13 (treze) trabalhos, reservatório do Lobo  6 (seis) 

trabalhos, Itaqueri 23 (vinte e três) trabalhos, Brotas 112 (cento e doze) trabalhos e 

Itirapina 187 (cento e oitenta e sete). Vale salientar que destes 458 (quatrocentos e 

cinqüenta e oito) trabalhos encontrados, existem trabalhos que retornam em buscas 

feitas com diferentes palavras-chave, ou seja, existe redundância na busca, sendo o 

numero real de trabalhos ligeiramente inferior. Do número total de trabalhos, 40 

(quarenta) deles são teses e dissertações realizadas pelo PPG-SEA e 2 (duas) 

foram realizadas pela EESC antes da criação do programa, mas foram considerados 

neste trabalho pela suas importâncias. O presente estudo descreve apenas 28 (vinte 

e oito) devido a dificuldade em obter os demais trabalhos digitalmente e/ou em 

material impresso na Biblioteca da Escola de Engenharia de São Carlos. Assim 

sendo, todos os estudos estão catalogados e fazem parte das estatísticas, porém, 

alguns não irão constar nas descrições. Os Trabalhos foram analisados quanto ao 

seu enfoque e tema de abrangência, sendo divididos em grandes áreas para fins de 

delimitação dos mesmos: 

 Estudos biológicos e qualidade da água 
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 Aspectos econômicos, sociais e ambientais 

 Modelos matemáticos 

 Instrumentação 

 

 

5. DESCRIÇÃO DOS ESTUDOS 

 

Neste tópico, visa-se uma breve descrição de cada estudo que pôde ser 

obtido na forma digital ou em material impresso. Os estudos estão ordenados de 

acordo com as áreas em que foram enquadrados, como descrito acima, e 

cronologicamente. 

 

 

5.1. ESTUDOS BIOLÓGICOS E QUALIDADE DA AGUA 

 

 OISHI (1990) - Determinação do potencial trófico das águas dos 

componentes da bacia hidrográfica da Represa do Lobo (Itirapina – SP), 

através de ensaio algal. 

 

O autor realizou um estudo com objetivo de avaliar, através de alga-teste 

(organismo-teste) o nível trófico da represa do Lobo e de seus tributários. Além 

disso, determinou as variações temporais do nível trófico de acordo com a 

sazonalidade (inverno e verão. Dessa forma os estudos foram feitos no inverno de 

1988 e verão de 1989 utilizando a Chlorophycea Ankistrodesmus densus como alga-

teste. 

Observou-se diferentes situações nas estações climáticas. No inverno pode-

se constatar menor concentração de material em suspensão e biomassa, maior 
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penetração de luz e maior concentração de nutrientes inorgânicos, enquanto no 

verão as características se inverteram. 

 

 RIETZLER (1991) - Estudo da dinâmica de populações de Copepoda-

Calenoida na represa do Lobo (Broa). 

 

A pesquisadora fez uma análise das dinâmicas da população de Calanoida 

(zooplâncton) na represa do Lobo. O estudo foi feito em três curtos períodos de 

tempo (setembro/outubro 1988, março 1989 e julho/agosto 1989) sobre o organismo, 

considerando a composição específica, ciclo de vida, a flutuação e densidade e 

aspectos alimentares. A autora ainda buscou identificar, através de coletas em 

curtos períodos (24 horas), interações interespecíficas de Calanoida através da 

análise de distribuição vertical das populações de Notodiaptomus theringi e 

Argyrodiaptomus furcatus.  

Além disso, o trabalho procurou determinar a composição, biomassa e 

densidade numérica da comunidade do fitoplâncton na represa do Lobo e analisar a 

variação de alguns fatores climatológicos e hidrológicos neste ambiente para 

estabelecer uma possível relação com a dinâmica das populações estudadas. 

Pôde-se observar pelos resultados, que o efeito da temperatura sobre o 

tempo de desenvolvimento de N. Theringi e A. Furcatus causou uma diminuição do 

mesmo e aumento das taxas reprodutivas com o aumento da temperatura.  Em 

contra ponto, a mortalidade de ambas as espécies aumentou com a diminuição da 

temperatura, assim pode-se chegar a conclusão que a baixa densidade populacional 

no inverno se deve às baixas temperaturas. 

Por fim, a autora ainda cita que de acordo com os resultados das 

amostragens, as espécies provavelmente competem, não podendo coexistir. Essa 

conclusão é baseada nos resultados que mostram uma gradativa diminuição de uma 

das populações com o aumento da outra, nos três períodos do estudo. 
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 SANTAELLA (1993) - Remoção de cor causada pela presença de 

substancias húmicas em águas, empregando tratamento biológico. 

 

O trabalho conduzido pela autora teve como principal objetivo pesquisar a 

remoção de cor decorrente de substâncias húmicas, em águas brutas, empregando 

processos biológicos e avaliar a eficiência de remoção em reatores de leito fixo e 

fluxo ascendente. 

Esta tese utilizou-se da represa do Lobo apenas para coleta de material, uma 

vez que os sedimentos de fundo da represa contém elevadas taxas de substâncias 

húmicas.  

Concluindo que as substâncias húmicas podem ser removidas e degradadas 

biologicamente e 80% destas foram removidas com tempo de detenção de 20 dias. 

Não foi possível, no entanto, degradar as substâncias através de tratamento 

anaeróbio. O carvão ativado não se mostrou um bom meio suporte a ser 

empregado na remoção biológica, ao passo que a manta agulhada se mostrou 

bastante eficiente como meio suporte em leito fixo. 

Apesar do resultado positivo, o autor ressalta que o processo se torna inviável 

para tratamento de potabilidade da água devido ao custo excessivo do 

procedimento. 

 

 WHITAKER (1993) - Área alagada da represa do lobo (itirapina-sp) - os 

processos ecológicos associados ao potencial de desnitrificacão dos 

sedimentos. 

 

A tese objetivou desenvolver metodologias para análise dos íons nitrato e 

amônio na água intersticial, estimar o potencial e a atividade desnitrificante dos 

sedimentos da área alagada e conhecer a resposta fisiológica desnitrificante à 

suplementação do sedimento com nitrato e associá-la às condições ecológicas do 

ambiente.  



23 

 

Além disso, o trabalho visou caracterizar as propriedades físico-químicas e o 

“status” do Nitrogênio dissolvido no substrato dos sítios de coleta da área alagada 

associar a estes atributos a heterogeneidade física espacial e compreender a 

cinética do processo desnitrificante e estabelecer seus parâmetros cinéticos. 

Em resposta à heterogeneidade física dos ambientes da área alagada, 

observou-se uma variabilidade nas propriedades químicas e físico-químicas do 

substrato. O comportamento do processo desnitrificante nos sedimentos dos sítios 

se relacionou às propriedades e condições ecológicas analisadas no sistema. 

O conjunto dos resultados obtidos mostrou uma cinética de primeira ordem 

(Michaelis-Menten) e com isso, permitiu antever a remoção de 10 a 20% de nitrato 

através do processo desnitrificante. 

 

 MIRANDA (1997) - Entradas não fluviais de nitrogênio e fósforo 

na Represa do Ribeirão do Lobo. 

 

O objetivo principal do estudo era avaliar o balanço de nitrogênio e fósforo na 

represa do Lobo. Em sua tese, o autor constata que grande parte das porções 

desses nutrientes entram na represa através da água da chuva e do lençol freático. 

Dessa forma, foram feitas coletas de amostras em dois períodos distintos, sendo o 

primeiro de outubro a dezembro de 1994 e o segundo de outubro de 1996 a 

fevereiro de 1997. 

Os resultados obtidos reafirmam os já encontrados na literatura, que o lençol 

freático é o maior contribuidor (em volume) de água para o reservatório. Além disso, 

o autor afirma que a concentração de nitrogênio no lençol é maior que no 

reservatório, e assim levanta uma suspeita que possa estar acontecendo alguma 

contaminação. Já para o fósforo, a concentração que entra através do lençol é 

inferior à do reservatório, contribuindo para a diluição do nutriente.  

Um balanço de fósforo feito no reservatório comprovou que o sistema está 

acumulando este elemento e que apesar de no período chuvoso a contribuição de 

fósforo ser maior, seu acúmulo se dá no período seco. 
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 MACARENKO (1998) - Estimativa da fixação de nitrogênio 

na Represa do Lobo-SP através do balanço do nitrogênio. 

 

A autora estudou o balanço hídrico da represa através de suas entradas 

(afluentes) e saída (efluentes), estimando a taxa de fixação de nitrogênio na represa 

(anualmente) e, conseqüentemente, contribuiu para um maior conhecimento das 

características da represa do Lobo. 

As coletas foram realizadas em Janeiro e Fevereiro de 1996, sendo três no 

primeiro mês e duas no segundo. Para obter bons parâmetros de comparação na 

represa, foram adotados seis pontos de coleta. 

Os resultados obtidos mostram que o lençol freático tem maior participação 

no abastecimento de água do reservatório, sendo essa proporção aumentada no 

período chuvoso. O autor ainda diz que o córrego de Água Branca é o afluente que 

mais contribui com cargas de nitrogênio sendo fonte potencial de eutrofização da 

represa.  

Quanto à conclusão da fixação do nitrogênio o autor diz que os valores 

encontrados podem não refletir a realidade e que talvez uma abordagem diferente 

possa trazer melhores respostas. 

 

 FATIBELLO (2000) - Avaliação da atividade microbiana anaeróbia de 

sedimentos lacustre e de lodos de um biodigestor anaeróbio termofílico 

na degradação de tricloretileno (TCE). 

 

Realizou-se um estudo para avaliar a degradação do tricloroetileno (TCE) em 

reatores biológicos, por meio de análises cromatógrafas do composto degradado e 

pela formação do biogás. 
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Adicionalmente, visou-se verificar e quantificar os tipos morfológicos de 

microrganismos predominantes (metanogênicos e não metanogênicos) dos lodos 

termofílico e mesofílico, antes da adição do TCE e depois da degradação do 

mesmo. 

O estudo apenas fez uso da Represa do Lobo como fonte de amostra, onde 

parte do estudo empregou um sedimento mesófilo da represa. Após a ativação 

metanogênica da amostra, efetuou-se contagem do Numero mais provável (NMP) 

do consórcio microbiano.  

Após análise dos resultados, concluiu-se que ambos os lodos (termófilo e 

mesófilo) foram capaz de degradar o TCE e não foram afetados pela presença do 

composto. Apesar de o lodo termófilo ter apresentado maior atividade 

metanogênica e menor tempo para adaptação, o mesófilo apresentou maior 

diversidade de morfologias com maior número de células na presença de TCE. 

 

 ARGENTON (2004) - Limnologia, balneabilidade e impactos 

ambientais : uma análise temporal e espacial na represa do Lobo(Broa), 

Itirapina/Brotas - SP. 

 

O estudo objetivou aferir a qualidade da água da represa e de seus 

tributários. A autora levou em consideração variáveis químicas, físicas e biológicas 

para resultados mais completos e melhores conclusões a respeito do assunto. 

As coletas de amostras dos tributários ocorreram em agosto/setembro e 

dezembro de 2002, compreendendo assim, regime chuvoso e seco. As avaliações 

ocorreram semanalmente para alguns parâmetros como pH, temperatura, 

coliformes fecais, e outros e mensais para outros,nutrientes, clorofila e material em 

suspensão, no período de um ano (dezembro de 2001 a dezembro de 2002), em 

nove pontos ao longo do reservatório. 

Os resultados mostraram que, com exceção do córrego de Água Branca que 

é eutrófico, ou seja, rico em nutrientes, todos os outros são oligotróficos (com pouca 

quantidade de nutrientes). O autor cita, ainda, que os resultados obtidos no 
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reservatório mostram uma evidente eutrofização do sistema, quando comparados 

com estudos anteriores (literatura). Segundo o autor, este processo está associado 

ao uso e ocupação da bacia (resíduos domiciliares, turismo, agricultura e pecuária).  

Com relação à balneabilidade da represa, os principais pontos de 

contaminação fecal são as entradas dos tributários, sendo que o corpo da represa 

foi considerado excelente em todo período de análise. 

 

 GUSMÃO (2004) - Efeitos do cobre e cromo na comunidade 

zooplanctônica : um estudo experimental em mesocosmos. 

 

O foi determinar os efeitos do Cobre e do Cromo nas comunidades aquáticas. 

Segundo o autor, apesar de vários estudos a respeito do comportamento de tais 

metais em meio aquático, com sua não biodegradabilidade e sua persistência no 

ambiente, pouco se sabe a respeito de seus impactos na estrutura e funções das 

comunidades aquáticas. 

Os estudos práticos foram realizados em experimento de campo reproduzindo 

da forma mais fiel o ecossistema. O autor utilizou amostras de água da Represa do 

Lobo para seus estudos. O experimento aconteceu no período de 28 de março a 30 

de abril de 2002, com amostras de água e plâncton coletadas por duas vezes antes 

da contaminação e após a contaminação coletou-se em intervalos de 2 e 3 dias. 

Os resultados obtidos mostraram significante efeito dos metais sobre a 

comunidade zooplanctônica.como os efeitos foram diferentes para cada grupo e 

espécie observada, foi feito uma análise populacional, que se mostrou mais 

eficiente, para avaliar os efeitos da letalidade dos elementos sobre a comunidade. 

Na análise dos índices ecológicos, o Cromo demonstrou ter impactos mais severos 

sobre a comunidade. 
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 MASUTTI (2004) - Distribuição e efeitos de cromo e cobre em 

ecossistemas aquáticos : uma análise laboratorial e in situ 

(experimentos em micro e mesocosmos). 

 

Com objetivo avaliar os efeitos e a distribuição de cromo e cobre nos 

ecossistemas aquáticos lênticos, a autora realizou testes de toxicidade com 

espécies de diferentes níveis tróficos (alga, zooplâncton, inseto, peixe e macrófita). 

Além disso, conduziu experimentos em micro e mesocosmos. 

Os experimentos foram realizados entre o início de 2001 e final de 2002. As 

amostras de água utilizadas foram obtidas da Represa do Lobo. As concentrações 

de cromo e cobre foram definidas pelo valor máximo contido na CONAMA 20/86 

para corpos d água classe 2.  

Em todos os experimentos, a concentração de clorofila caiu drasticamente 

após adição dos metais. A comunidade de zooplâncton apresentou maior 

sensibilidade para o cromo. Ambos os metais se mostraram significativamente 

danosos à qualidade da água, alterando características como oxigênio dissolvido, 

amônio, distribuição das formas fosfatadas, clorofila em materiais em suspensão, 

porém o cromo apresentou maior severidade. 

Os sedimentos não sofreram alteração com a adição dos metais. Houve 

acúmulo dos metais por parte da comunidade dos bentos, macrófitas, plânctons e 

peixes. 

 

 REIS FILHO (2004) - Avaliação ecotoxicológica do sedimento 

da represa do Lobo (SP), em mesocosmos submetidos aos metais cobre 

e cromo. 

 

O estudo objetivou, em linhas gerais, avaliar os efeitos da adição dos metais 

cromo e cobre em sedimentos, em experimentos de mesocosmos. A resolução 

CONAMA 20/86 foi usada para estabelecer os limites de concentração dos metais. 



28 

 

Detalhadamente, a pesquisa visou detectar as frações totais e potencialmente 

biodisponíveis dos metais adicionados aos mesocosmos. Além disso, realizou 

testes de toxicidade com amostras de sedimentos totais e avaliou o efeito dos 

metais na comunidade bentônica. O autor usou amostras da Represa do Lobo na 

execução de sua pesquisa. 

Os estudos foram realizados em fevereiro de 2002, e as análises foram 

obtidas nas amostras com 0 dias (antes da contaminação), 10 dias, 20 dias e 30 

dias após a contaminação.  

O autor verificou que a utilização de mesocosmos como meio de investigação 

das alterações ambientais se mostrou um método com bastante potencial de 

aplicação. Além disso, foi possível verificar um enriquecimento de cobre e cromo 

após vinte dias, quando comparados aos mesocosmos de controle.  

A fração potencialmente biodisponível não apresentou alteração para o cobre, 

já para o cromo as oscilações foram muito bruscas, impossibilitando uma 

interpretação conclusiva. A toxicidade dos metais pode ser comprovada na análise 

da abundância da comunidade de macroinvertebrados bentônicos.  

 

 SILVA (2004) - Aspectos do comportamento de gás metano dissolvido na 

água de reservatórios brasileiros. 

 

O autor faz um estudo em três reservatórios (dentre eles o reservatório do 

Lobo) objetivando estimar as concentrações e fluxos difusivos do gás metano e gás 

carbônico. 

Foram realizadas medições com sensores em diferentes sítios de 

amostragem ao longo da sub-bacia do Ribeirão do Lobo, onde se observou 

elevadas concentrações de gás metano dissolvido na água. 

Pode-se constatar que as variáveis físicas e químicas de cada reservatório 

estudado eram características específicas, refletindo a combinação de diversos 
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fatores como, por exemplo, a localização geográfica, temperatura e metabolismo 

interno dos reservatórios. 

Como resultado do estudo, pode-se observar a presença de diferentes perfis 

de concentração de gás metado em função da convecção. 

 

Figura 4 - Estudos acerca das concentrações e estimativas de fluxos difusivos e ebulitivos 

de gases dissolvidos no reservatório do Lobo, (SILVA, 2004) 

 

 MOTHEO (2005) - Estudo limnológico na represa Carlos Botelho 

(Itirapina/Brotas - SP) : uma reavaliação comparativa do sistema Lobo-

Broa. 

 

Realizou um estudo onde avaliou a citação da represa do Lobo do ponto de 

vista físico, químico e biológico. As amostragens foram realizadas em duas épocas 

representativas das estações seca e chuvosa, para melhor análise comparativa dos 

resultados. Desta forma, as análises ocorreram no período de setembro de 2000 e 

junho de 2001, em seis pontos de coleta. 

As amostras coletadas passaram por análises para identificar e quantificar 

nutrientes, clorofila, material em suspensão e zooplâncton. Além disso, foram 

realizadas analises “in situ” de variáveis físicas e químicas (condutividade, oxigênio 

dissolvido, concentração de nutrientes, pH e temperatura), fazendo uso de 
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dispositivos e ferramentas especializadas, como por exemplo, o multisensor Horiba 

U10.  

Pode-se observar claramente o efeito da sazonalidade climática nos 

resultados obtidos. No período mais seco, com temperaturas menores, maior 

condutividade elétrica e águas mais oxigenadas, observou-se maior concentração 

de nutrientes. A variação da comunidade zooplanctônica está fortemente 

relacionada às características físicas e químicas nas diferentes áreas da represa 

(notadamente na região superior devido à eutrofização) e à sazonalidade climática.  

O estudo avaliou também o nível de nutrientes e biomassa do fitoplâncton, a 

partir da concentração de clorofila. Os resultados foram comparados com a 

literatura e constatou-se aumento nesses níveis, o que indica que a represa está 

sofrendo processo de eutrofização. 

 

 DELELLO (2008) - Composição e distribuição (espacial e temporal) de 

macrófitas aquáticas no reservatório do Lobo (Broa), Itirapina/Brotas, 

SP. 

 

Em seu trabalho, a autora objeitvou analisar a composição e distribuição das 

espécies de macrofitas aquáticas no reservatório do Lobo (Broa). 

Os estudos foram realizados em quatro períodos distintos de 2007: Março, 

Maio, Agosto e Novembro. Simultaneamente à coleta e fotografia de exemplares de 

macrofitas, foram colhidas amostras de água em oito pontos diferentes para 

análises limnológicas tais como pH, temperatura, oxigênio, clorofila, dentre outras; e 

as variáveis de sedimentologia, como fósforo, nitrogênio, granulometria e matéria 

orgânica. Com isso, objetivou-se relacionar as características hidrológicas (tempo 

de residência e vazão), limnológicas e climatológicas (precipitação, vento, 

temperatura do ar, etc.). 

Segundo a autora, ao se analisar os resultados das variáveis químicas, físicas 

e biológicas dos pontos de amostragem, pode-se constatar uma grande diferença 
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espacial e temporal no reservatório. Os resultados mostraram um elevado grau de 

trofia com relação aos estudos anteriores. 

Com relação à composição e distribuição de macrofitas, estas também estão 

em maior número quando comparadas a estudos anteriores. As macrofitas estão 

concentradas nas áreas alagadas formadas pelo barramento das águas do Itaqueri 

e Ribeirão do Lobo. Os resultados não apontaram padrão definido de sazonalidade 

sobre a composição e distribuição das macrofitas aquáticas. Houve, no entanto, 

uma variação aleatória em relação à riqueza de espécies e período de coleta. 

Por fim, a autora cita que a distribuição das macrofitas apresenta relação 

morfométricas, hidrodinâmicas e com aporte de nutrientes no reservatório. 

 

 OKOMURA (2011) - Estudos ecotoxicológicos com as espécies 

Argyrodiaptomus furcatus e Notodiaptomus iheringi (Copepoda, 

Calanoida). 

 

Em sua pesquisa, a autora estuda algumas represas (dentre elas a Represa 

do Lobo) por meio de coletas de microrganismos para estudos ecotoxicológicos 

aprofundados sobre as espécies Argyrodiaptomus furcatus e Notodiaptomus 

iheringi (Copepoda, Calanoida). 

O principal objetivo do trabalho é ampliar o conhecimento a respeito das 

espécies abordadas, no que diz respeito a estudos ecotoxicológicos como, por 

exemplo, a análise da sensibilidade das espécies a substâncias como Cromo, 

Sódio, Zinco e sulfato de alumínio, dentre outras análises. 

Assim, foram coletadas amostras dos microrganismos na represa do Lobo 

que foram sujeitas a análises. Segundo a autora, os resultados obtidos foram de 

grande valia para futuros entendimentos acerca da toxicidade das espécies. 
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5.2. ASPECTOS ECONÔMICOS, SOCIAIS E AMBIENTAIS 

 

 SOARES FILHO (1981) - Estudo de uma legislação para a proteção de 

represas, utilizando como modelo a represa do lobo. 

 

Com objetivo de embasar tomadas de decisões a respeito da criação de 

legislações ambientais para proteção de represas, o autor realizou um estudo em 

que levou em consideração uma extensa gama de fatores que alteram a qualidade 

ambiental do local, e ainda caracterizou a represa e seu entorno quanto suas 

características químicas, físicas e biológicas, bem como climáticas, da vegetação e 

solo, regime de pluviosidade e clima. 

Além das características naturais, o autor procurou delinear o uso do solo no 

entorno e as ações antrópicas que eram conseqüentes destes usos. Desta forma, 

foi possível mapear toda a área e estabelecer os potenciais impactos para área 

semelhantes e propor iniciativas legais a fim de promover a manutenção da 

qualidade ambiental. 

Os resultados foram analisados e assim criou-se algumas proposições de 

acordo com o nível de influência à qualidade ambiental e à proximidade ao recurso 

hídrico de forma a aumentar o grau de proteção de acordo com a proximidade da 

água. 

 

 SOUZA (1993) - Bacia do Ribeirão e represa do Lobo : bases ecológicas 

para o planejamento regional, manejo e conservação. 

 

A autora objetivou proporcionar bases quantitativas e qualitativas que 

caracterizassem os impactos ambientais presentes na área, a fim de determinar o 

estado trófico dos rios e represas através da análise de trabalhos anteriores 

(literatura). 
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De posse dessas informações, o trabalho visou auxiliar o planejamento 

regional integrado contendo bases de estudos ecológicos e limnológicos da área. 

Para isso, realizou-se, em 1991, estudos da qualidade das águas e níveis tróficos, e 

estes foram matriciados e comparados com resultados anteriores. 

Os resultados obtidos neste estudo, quando comparados à literatura não 

mostrou alterações significantes ao longo do tempo. Com isso, a autora concluiu 

que os impactos ambientais que acometem a represa eram de baixa magnitude, e 

que o sistema possuía estrutura ecológica sustentável sem grandes alterações. 

 

 FIGUEROA (1996) - Avaliação econômica de ambientes naturais; o caso 

das áreas alagadas : uma proposta para a represado Lobo (Broa). 

 

 O autor realizou um estudo sobre os valores e funções econômicas e 

ecológicas das áreas alagadas, objetivando além de uma extensa revisão sobre 

estudos econômicos feitos em áreas alagadas, a caracterização da represa do Lobo, 

mostrando as funções ecológicas da qualidade da água e relacionando atividades 

econômicas para realizar um plano de conservação ambiental. 

 Para tal avaliação, foi necessário o levantamento de informações referentes 

às atividades econômicas ligadas à recreação que dependem diretamente da 

qualidade da água, assim associou-se a atividade econômica com a função 

ecológica. 

 Em sua análise, o autor ratificou a grande importância da qualidade da água 

para as atividades de recreação na represa do Lobo. O autor estimou dados de 

valoração econômica para as atividades recreacionais e propôs que essa quantia 

possa ser usada de base para elaboração de um plano de preservação da área. 

 

 ALVES (1997) - A ponderação dos fatores ambientais : com uso de 

sistemas de informações geográficas na localização de atividades 

econômicas e na cobrança pelo uso da água para irrigação. 
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 A autora visou criar artifícios que auxiliassem no planejamento e na tomada 

de decisão para aspectos de localização de atividades e alocação no território. 

Dessa forma, através do auxílio de softwares de Sistema de Informação Geográfica 

(SIG), visou embutir o pilar ambiental e amparar decisões com relação ao 

planejamento de ocupação da área. Além disso, objetivou-se aplicar um modelo de 

cobrança sobre o uso da água para irrigação a fim de avaliar sua eficácia na 

alocação eficiente dos recursos hídricos e disciplinar a ocupação agrícola da região. 

 Para realização de tal projeto, fez-se necessário conhecer aprofundadamente 

diversos aspectos da região. Foram considerados fatores físicos – hidrografia, 

geomorfologia, declividade, dentre outros – e fatores sócio-econômicos – 

disponibilidade de mão de obra e infra-estrutura, uso e ocupação do solo. 

 De posse desses fatores, foram elaborados diversos cenários através do 

software e analisados de acordo com as premissas. As análises mostraram áreas 

com maior propensão a receber atividades industriais e agrícolas, áreas prioritárias 

para aplicação de investimento em infra-estrutura e áreas preferenciais para 

investimento em atividades produtivas. 

 Em linhas gerais, os resultados foram positivos e mostraram a importância do 

planejamento do uso do solo e gerenciamento de recursos hídricos para um melhor 

desenvolvimento regional. 

 

 PAVESSI (1998) - Ponderação dos fatores ambientais na localização de 

áreas irrigáveis e na cobrança do uso de água para irrigação. 

 

 A autora abordou tema semelhante a ALVES (1997) em sua dissertação, 

ponderando os fatores ambientais no planejamento da localização de áreas 

irrigáveis e implementando instrumentos econômicos de gestão dos recursos 

hídricos. 
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 Mais especificamente, o trabalho visou avaliar os riscos e impactos 

associados à agricultura irrigada e os fatores ambientais envolvidos na ocorrência 

dos mesmos, classificando as áreas de estudo de acordo com seu potencial 

irrigável. Por fim, visou também incentivar e analisar meios de incorporar critérios 

ambientais nos procedimentos de implementação de instrumentos de gestão de 

recursos hídricos. 

 A autora fez uso do IDRISI® (software de SIG) para análise dos dados 

relativos à área em questão. Para tal, foi necessário profundo conhecimento das 

características da área, como declividade, erodibilidade do solo, drenagem interna, 

dados de cobertura vegetal, dentre outros. Assim o software permitiu ampla visão de 

cenários com diferentes abordagens. 

 Em sua conclusão, a autora afirmou que ainda não se consegue integrar 

satisfatoriamente a gestão de todos os recursos naturais de uma mesma bacia 

hidrográfica. Em vista desse ponto e de posse dos dados teóricos sobre as áreas 

irrigáveis indicadas pelo estudo, sugere-se instrumentos de gestão, como cobrança 

pelo uso das águas, para regular o uso da mesma. 

 

 MESSINA (1998) - Elaboração e implantação de um modelo de 

recomposição ciliar às margens da Represa do Lobo, Itirapina-SP. 

 

 O autor estudou algumas represas do país, dentre elas a represa do Lobo, 

com objetivo de fornecer subsídios científicos para recuperação de suas matas 

ciliares e propor um modelo de revegetação que restabeleça os processos 

funcionais de um ecossistema ciliar. Além disso, sua obra objetivou desenvolver um 

plano piloto para a represa do Lobo, baseado em estudos anteriores na área sobre 

as características ecológicas e fitossociológicas das espécies envolvidas e 

implementar tal modelo em uma pequena área as margens da represa. 

 Por fim, uma avaliação do modelo implementado e recomendações de 

práticas culturais que viabilizem programas de recomposição da mata ciliar fizeram 

parte de seus objetivos. O modelo de revegetação foi aplicado em uma área piloto 
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de 0,5 ha às margens da represa do Lobo, das 97 espécies selecionadas como 

potenciais para revegetação foram escolhidas 25 (15 não pioneiras e 10 pioneiras), 

e o acompanhamento foi feito de janeiro de 1997 até janeiro de 1998. 

 Apesar do breve período de acompanhamento o autor conferiu o experimento 

como bem sucedido, pois as espécies apresentaram bom desenvolvimento e 

tendência à continuidade. De fato, segundo o autor, as espécies pioneiras 

apresentaram um desempenho superior às não pioneiras (principalmente para o 

aspecto crescimento em altura).   

 

 QUEIROZ (2000) - Impactos das atividades turísticas em área de 

reservatório : uma avaliação sócio-ambiental do uso e da ocupação na 

área da Represa do Lobo, município de Itirapina, SP. 

 

 A autora teve como principal meta determinar e analisar os principais 

impactos ocasionados pelo turismo em áreas de reservatório. Para isso, foi feito um 

estudo de caso na represa do Lobo, através de uma avaliação sócio-ambiental do 

uso recreacional dos recursos hídricos da represa. A hipótese levantada pelo autor 

mostra um crescente incentivo aos excursionistas, que vem aumentando a cada 

temporada, porém sem investimentos em infra-estrutura por parte dos atores 

hegemônicos locais. 

 Para tal constatação, foram feitos levantamentos amostrais da água antes e 

após a visita dos excursionistas. As amostras foram avaliadas quanto pH, oxigênio 

dissolvido, turbidez, temperatura, nutrientes, sólidos em suspensão e componentes 

microbiológicos (coliformes totais e fecais).Os resultados mostraram que em pouco 

tempo as características ambientais, notadamente qualidade limnológica da represa, 

estará muito comprometida, podendo inclusive fazer com que a represa não seja 

mais um ponto de turismo para a região. 

 

 PEREIRA (2005) - A atividade pesqueira na represa do Lobo-Broa 

(Itirapina, Brotas - SP) : caracterização e composição da captura. 
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 A autora teve como maior objetivo estudar a pescaria esportiva, realizar 

pescas experimentais na Represa do Lobo e estudar as composições das capturas 

de ambas as pescarias. 

 O estudo ocorreu entre setembro de 2002 e novembro de 2004. Foram 

realizadas 1027 entrevistas sobre as pescarias de pesca esportiva em seus 

principais pontos ao longo da represa. Além disso, foram realizados 38 questionários 

sócio-econômicos para avaliação do público praticante da atividade. Decorrente 

dessas pesquisas pôde-se observar que o padrão de vida do praticante está 

nivelado com a média nacional da população. 

 Para a avaliação da ictiofauna da represa foram realizadas 7 (sete) pescarias 

experimentais nos três locais, utilizando redes de malhar. Análises estatísticas das 

capturas mostraram que a sazonalidade e variação diuturna não foram significativas 

. 

 SCHMITT (2005) - Estudo da percepção ambiental 

na represa do Lobo : subsídios à educação e ao planejamento ambiental. 

 

 O objetivo principal do autor foi pesquisar  a sustentabilidade sócio-ambiental 

da represa do Lobo. Dessa forma, foi realizado um estudo da percepção ambiental 

dos atores locais, ou seja, moradores e turistas que interagem com a represa e seu 

entorno. Para atingir o objetivo, o autor procurou obter informações para contribuir 

ativamente no subsídio de idéias para programas e estratégias de planejamento e 

educação ambiental. 

  Assim, foram utilizadas técnicas de pesquisa social, através de pesquisas 

padronizadas, onde foi possível identificar a percepção dos usuários quanto aos 

problemas ambientais presentes na área, seus significados, usos e 

responsabilidades. Em linhas gerais, foi mapeado o conhecimento sobre as 

qualidades ambientais por parte dos participantes nas ações locais. 
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 A partir das análises dos resultados obtidos com a pesquisa, e baseando-se 

na literatura sobre o assunto, o autor delineou algumas proposições no âmbito da 

educação ambiental. 

 De acordo com as conclusões do autor, os usuários sabem dos problemas 

sócio-ambientais presentes na área e atribuem ao poder público a maior parcela de 

responsabilidade em promover mudanças a fim de prevenir e remediar tais 

situações. Ainda segundo o autor, apesar de posicionarem a qualidade ambiental 

como negativa e com poucos elementos considerados com qualidade positiva, a 

educação ambiental é vista como um forte instrumento com grande potencial de 

prevenir e amenizar os problemas ambientais da represa. 

 

 

5.3. MODELOS MATEMÁTICOS  

 

 NISHIDA (1995) - Análise de um modelo numérico para 

a represa do Lobo, utilizando a técnica dos elementos finitos. 

 

 O autor visou construir um modelo hidrodinâmico bidimensional para simular 

os campos de velocidade e alturas dos níveis de água. Para tal, o autor calibrou 

o modelo de acordo com os dados da represa do Lobo. Foram necessárias 

informações completas sobre a represa, como área, regime climatológico, 

características químicas da água, dentre outras. 

 O autor ressalta que o modelo adotado (método dos elementos finitos) é 

eficiente para represas irregulares, porém o demasiado trabalho computacional não 

justifica seu uso em domínios regulares.  

 Os testes mostraram que o modelo representou com bastante semelhança as 

considerações hidrodinâmicas de um lago. Quanto ao teste realizado na represa do 

Lobo, apesar de não haver extensos estudos sobre o assunto no local, os valores 

obtidos foram compatíveis com medições esporádicas realizadas anteriormente, 

encontradas na literatura. 
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 MONTEIRO JUNIOR (1998) - Implantação de um modelo tridimensional 

para a circulação das águas induzida pelo vento em lagos. 

 

O autor buscou o desenvolvimento de um modelo numérico tridimensional 

que representasse a circulação das águas induzidas por uma massa de ar (vento) 

em uma represa. 

O trabalho consistiu de análise teórica das características da represa do Lobo 

e seu entorno, para assim alimentar um software desenvolvido e testar a 

aplicabilidade do modelo numérico proposto. 

O autor retratou que os resultados obtidos foram bastante satisfatórios. Os 

gráficos e análises geradas pelo modelo numérico proposto foram bem semelhantes 

ao encontrado em literaturas da área. 

 

 

5.4. INSTRUMENTAÇÃO 

 

 FRANZOTTI (1990) - Sistema automático de medidas e aquisição de 

dados da qualidade da água em reservatórios. 

 

O autor desenvolveu um sistema de automação para medidas de aquisição 

de dados de parâmetros da água de um reservatório, onde o papel do sistema era 

de acompanhamento automático da qualidade da água. O foco principal adotado 

pelo autor foram as características do pH, temperatura, oxigênio dissolvido e 

condutividade elétrica da água. 

Segundo o autor, a grande vantagem do aparelho, é o acompanhamento 

periódico e automático das características, que proporcionam maior controle 
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ambiental dos reservatórios, dispensando o excesso de tempo na obtenção dos 

dados. 

 

 STAVARENGO (2006) - Telemetria de dados e imagens para plataforma 

autônoma para coleta de dados hidrológicos. 

 

O autor desenvolveu um sistema de telemetria de dados e vídeo. Os dados 

eram coletados em uma plataforma autônoma de coleta de dados hidrológicos e 

transmitidos para uma estação de trabalho em terra. 

O sistema tem por finalidade otimizar a obtenção de dados e, por 

conseqüência, facilitar os estudos. Ele complementou uma série de dispositivos que 

já estão em uso como uma embarcação automatizada que faz o papel de plataforma 

autônoma, uma sonda de coleta de dados e um sistema de posicionamento, que usa 

GPS (Global Position System) para orientação. 

Para a efetivação do dispositivo, a comunicação entre a plataforma e a base 

em terra foi feita através de um enlace de rádio freqüência. O algoritmo desenvolvido 

para o programa é capaz de armazenar todas as variáveis de uma coleta em banco 

de dados, permitindo análises e comparações de diferentes medições realizadas. 

Os modems passaram por testes de transferência de dados em campo aberto 

em uma distância de 6 Km, apresentando apenas 0,3% de erro. 

 

 

6. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Através dos trabalhos analisados foi possível observar (tabela 3) que a macro 

área de Estudos Ecológicos e Qualidade da Água apresenta-se em maior número 

dentre as pesquisadas. Nota-se também que a freqüência dos estudos deste tema 

aumentou ao longo das décadas (tabela 4). 
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Tabela 3 – Divisão dos estudos analisados em macro áreas 

Distribuição dos resultados por macro área Nº de estudos %

Estudos Ecológicos e Qualidade da Água 24 57%

Aspectos Econômicos, Sociais e Ambientais 10 24%

Modelos Matemáticos 5 12%

Instrumentação 3 7%  

 

Tabela 4 – Divisão cronológica dos estudos analisados 

Distribuição dos resultados por década Nº de estudos %

70

Estudos Ecológicos e Qualidade da Água 1 2%

80

Aspectos Econômicos, Sociais e Ambientais 1 2%

90

Estudos Ecológicos e Qualidade da Água 10 24%

Aspectos Econômicos, Sociais e Ambientais 6 14%

Modelos Matemáticos 4 10%

Instrumentação 1 2%

2000

Estudos Ecológicos e Qualidade da Água 12 29%

Aspectos Econômicos, Sociais e Ambientais 3 7%

Instrumentação 2 5%

2010

Estudos Ecológicos e Qualidade da Água 1 2%

Modelos Matemáticos 1 2%  

 

A criação do CRHEA, em 1976, por membros do Departamento de Hidráulica 

e Saneamento da EESC/USP foi também fator preponderante para o surgimento das 

pesquisas no local. O centro de pesquisas (CRHEA) era formado principalmente por 

biólogos, logo, esse foi o tema mais estudado no início e, hoje em dia, continua 

sendo uma das principais áreas devido a essa herança (tabela 4). Somado a isto, os 

dados divulgados pelo PPG-SEA em seus 15 anos de programa (em 2004) 
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mostraram que há maior número de orientadores e orientados na área de biologia. 

Além deste fato, deve-se também citar a grande importância destes estudos para a 

sociedade, pois através deles é constatada a toxicidade e potabilidade dos recursos 

hídricos, indicando padrões de qualidade e poluição dos mesmos. 

Salientamos também a crescente preocupação com os aspectos ambientais 

gerais, sendo a qualidade da água um dos principais indicadores. O Brasil, apesar 

de ser um dos países com mais recursos hídricos do mundo, acompanha e 

compartilha dessa preocupação. 

 Como podemos observar na tabela 3, os estudos categorizados como 

Aspectos Econômicos, Sociais e Ambientais segue na segunda posição na divisão 

dos estudos analisados, e somado aos estudos ecológicos e de qualidade da água, 

representam massivos 80% dos estudos analisados. 

 Nota-se que os trabalho classificados na macro área de instrumentação se 

correlacionam com a qualidade da água, pois eles são, em geral, trabalhos que 

visam criar sistemas para facilitar a obtenção de dados coletados para análises da 

qualidade da água. 

 É interessante notar as características estudadas com uma visão cronológica 

do assunto. Dentre as teses analisadas, algumas avaliaram os mesmos parâmetros 

da represa, como as teses de MACARENKO (1998), ARGENTON (2004) e 

GUSMÃO (2004), mostrando uma significativa piora na qualidade ambiental geral da 

represa, como pode ser observado pelo crescente nível de eutrofização da mesma. 

Esse decaimento da qualidade ambiental é devida, principalmente, pelo aumento 

populacional que a área tem tido nas ultimas décadas.  

 Por fim, ao observar a tabela 5 podemos verificar uma crescente de estudos 

produzidos pelo PPG-SEA. Nota-se porém, que a década de 90 mostrou maior 

número de publicações analisadas neste trabalho. Isso pode ser devido ao fato de 

que no início da década de 2000 (2002 e 2003) houve uma diminuição no número de 

titulações pelo programa. 
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Tabela 5 - Distribuição cronológica das áreas dos estudos 

Decada de Estudo Nº de estudos %

70 1

80 1 2%

90 21 50%

2000 17 40%

2010 2 5%
 

 

 

7. CONCLUSÃO 

 

Dentre os 42 trabalhos propostos a serem analisados e que estão sendo 

catalogados no presente estudo, somente 28 puderam ser acessados, sendo 9 deles 

disponíveis via digital (os mais recentes) e 17 via material impresso. Vale salientar 

que a biblioteca da EESC mantém cópia de todas as suas produções, porém elas 

estão suscetíveis à disponibilidade dentro do sistema de empréstimos, mostrando 

assim as dificuldades em realizar um estudo envolvendo grandes números de 

produções. Além disso, deve-se citar a possibilidade de o exemplar impresso ser 

perdido e nunca retornar à biblioteca, como já observado algumas vezes com livros 

e periódicos. 

 Com a crescente adoção de novas tecnologias no dia a dia, vê-se também 

uma oportunidade para a digitalização das produções, para que possam ser 

acessadas de qualquer lugar do mundo e a qualquer momento, facilitando e 

ampliando o espaço amostral das pesquisas, tornando-as mais completas, reais e 

fidedignas. 

A água é um bem essencial à vida, sendo a manutenção de sua qualidade 

obrigação de todos. Apesar de o Brasil possuir uma das maiores riquezas de 

recursos hídricos do mundo percebe-se que em alguns casos há descuido e mau 
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uso deste. A Represa do Lobo, criada com intuito principal de geração de energia 

tem hoje o uso recreativo como principal causador da deteriorização das qualidades 

ambientais locais, notadamente devido ao grande crescimento imobiliário regional e 

ao crescente número de excursionistas, fazendo uso do local sem infra estrutura 

necessária, como por exemplo, rede de coleta e tratamento de esgoto. 

 Isso é claramente observado pelas análises de trabalhos sobre a qualidade 

ambiental datadas de diferentes décadas, onde percebe-se grande diferença na 

qualidade da água ao longo do tempo, mostrando inclusive eutrofização e perdas 

das características naturais locais. 

Nota-se porém que nestes mais de quarenta anos de estudo, pouco foi 

considerado a variável humana, embora seja esta a que mais influencie na a 

dinâmica do ecossistema discutido. A trajetória da ocupação da área do entorno do 

reservatório foi fator preponderante na problemática local. O crescente uso 

recreacional da represa acaba desencadeando uma série de problemas ambientais, 

pondo em risco não só a qualidade ambiental do recurso hídrico como também seu 

uso recreacional, pois este também depende de um padrão de qualidade a ser 

atingido.  

Portanto, faz-se necessário estudos aprofundados tendo como foco não só as 

características ambientais, mas também o  desenvolvimento local com aspectos 

econômicos, sociais e culturais, levando em conta o crescimento populacional, 

imobiliário e turístico do local. 
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