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“A exploração de um ecossistema e a 

preservação de sua entidade ecológica representam, 

em geral, metas contraditórias. Torna-se cada vez 

mais imprescindível encontrar um equilíbrio entre 

os interesses econômicos e as exigências 

ecológicas, ou seja, elaborar e aplicar uma 

política de manejo racional dos recursos do 

ecossistema sem provocar a sua destruição” 

                                                        (CARMOUZE, 1994). 
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Resumo 
 

O presente estudo teve como objetivo avaliar a qualidade ambiental do 

reservatório de Salto Grande (Americana, SP), localizado em área de intensa 

urbanização e atividade industrial. Utilizou-se, para tanto, análises físicas e químicas na 

água e no sedimento, bioensaios de toxicidade e estrutura (composição e densidade) da 

fauna de macroinvertebrados bentônicos em quatro períodos (Maio, Agosto, Novembro 

de 2000 e Fevereiro de 2001). Pela análise de nutrientes na água constatou-se que as 

concentrações são elevadas, principalmente do íon amônio e do fosfato total, os quais 

estiveram acima do limite estabelecido pela resolução CONAMA 20/86 e, com base no 

Índice do Estado Trófico o sistema caracteriza-se como eutrófico ou hipereutrófico, 

dependendo do período e da localização das estações amostradas, verificando-se a 

redução na concentração de nutrientes e conseqüentemente, do estado trófico, no 

sentido do rio para a barragem. A concentração de nutrientes no sedimento também foi 

elevada quando comparada a outros reservatórios e a análise granulométrica demonstra 

que as estações centrais do reservatório possuem sedimento silte-argiloso enquanto as 

estações marginais e o rio Atibaia apresentam sedimentos arenosos. A análise de metais 

indica que a água e o sedimento do sistema encontram-se contaminados para todos os 

metais estudados (Cd, Cu, Cr, Fe, Mg e Mn), exceto para Zn na água e Pb no sedimento. 

A análise de metais nos organismos bentônicos aponta para uma bioacumulação de Cd, 

Cu, Fe, Mg, Mn, e Zn o mesmo não sendo observado para Pb e Cr. Nos bioensaios de 

toxicidade aguda verificou-se, para Chironomus xanthus, maior toxicidade no rio 

Atibaia, com 61% de mortalidade em Novembro/2000, enquanto que para Daphnia 

similis a toxicidade máxima (100% de imobilidade em Agosto/2000) foi registrada nas 

estações próximas à barragem. A análise da fauna de macroinvertebrados bentônicos 

demonstra a predominância, nas estações centrais do reservatório (mais profundas), de 

organismos pertencentes à Classe Oligochaeta e nas estações marginais (zona litorânea) 

a fauna é mais diversa, sendo composta pela Classe Oligochaeta, Filo Mollusca e 

Ordem Ephemeroptera (Classe Insecta). A fauna do rio Atibaia é formada, 

predominantemente, pelas Classes Hirudinea e Oligochaeta. O estágio avançado da 

eutrofização do reservatório fez com que a fauna de macroinvertebrados fosse reduzida, 

quando comparada à estudos anteriores, possivelmente devido ao desencadeamento de 

processos associados ao grande aporte de nutrientes, como a redução na concentração 

de oxigênio dissolvido ou devido ao aporte contínuo de diversos metais para o sistema 



e, provavelmente, esteja havendo uma processo de substituição de espécies por 

organismos da Classe Oligochaeta, como a Família Tubificidae, que são mais tolerantes 

aos diversos tipos de poluição. Conclui-se que as altas concentrações de nutrientes e 

metais, com valores fora dos padrões estabelecidos pelos órgãos ambientais, na água e 

no sedimento do reservatório, relacionam-se com as atividades desenvolvidas na bacia 

hidrográfica, e indicam os impactos decorrentes desta utilização e seu reflexo nas 

características físicas, químicas, toxicológicas e biológicas do sistema. 

 

Palavras chave: reservatório de Salto Grande, qualidade de água e sedimento, metais, 

bioensaios de toxicidade e macroinvertebrados bentônicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abstract 

 

The goal of this work was to asses the environmental quality of Salto Grande 

reservoir (Americana, SP), located in an urban area with high industrial activities. 

Physical and chemical analyses were made in water and sediment, toxicity bioassays 

and structure (composition and density) of benthic organisms in four months (May, 

August, November 2000 and February 2001). The water nutrients analyses 

demonstrated high concentrations, mainly of ammonia ion and total phosphate, 

exceeding the limits from CONAMA 20/86, and based on the Trophic State Index, the 

reservoir was classified as eutrophic or hipereutrophic, depending on the months and the 

sampling stations, verified by a reduction on nutrients concentrations and in the trophic 

state, in the river-dam direction. The nutrients concentrations in the sediment was also 

elevated when compared with others reservoirs and the grain size composition 

demonstrated that the central sampling stations had silt-clay composition while the 

shore sampling stations and the Atibaia river had sand composition. The metals analysis 

indicates that water and sediment were contaminated by Cd, Cu, Cr, Fe, Mg, e Mn, with 

exception for Zn in the water and Pb in the sediment. The metals analysis in the benthic 

organisms indicates a bioaccumulation of Cd, Cu, Fe, Mg, Mn and Zn, with exception 

for Pb and Cr. The acute toxicity bioassays verified, for Chironomus xanthus, higher 

toxicity in the Atibaia river, with 61% of mortality in November 2000, while for 

Daphnia similis the maximum toxicity (100% of immobility in August 2000) was 

observed on the sampling stations near the dam. The analysis of benthic organisms 

demonstrates the predominance of Oligochaeta, on central sampling stations (with 

higher profundity), and a higher diversity fauna, mainly by Oligochaeta, Mollusca and 

Ephemeroptera (Insecta), on the shore sampling stations. The Atibaia river fauna is 

composed mainly by Hirudinea and Oligochaeta. The higher eutrophication process in 

the reservoir probably was the cause of the  reduction of macroinvertebrates fauna, 

when compared with studies in the past. The major process of these problems are the 

elevated input of nutrients, reduction on the dissolved oxygen and the input of metals, 

resulting in the substitution of the species for Oligochaeta organisms (Tubificidae), 

which are tolerant to different pollutants. To conclude, the high concentrations in the 

water and sediment for nutrients and metals, with values that exceed the limits from 

Environmental Agency, were related to the activities developed in the Watershed, 



indicating impacts produced by this utilization and its effects on the physical, chemical 

toxicological and biological characteristics of the system. 

 

Key words: Salto Grande reservoir, water and sediment quality, metals, toxicity 

bioassays and benthic macroinvertebrates. 
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1. Considerações iniciais: impactos em recursos hídricos 
 

 Em todos os continentes, tem-se verificado que os recursos hídricos superficiais 

e subterrâneos deterioram-se devido às múltiplas atividades humanas que se 

desenvolvem com grande intensidade nas bacias hidrográficas do planeta (TUNDISI, 

1999), observando-se que uma das causas fundamentais desta rápida deterioração é o 

aumento populacional da espécie humana, acompanhado da expansão das atividades 

industriais e agrícolas, que compromete a disponibilidade de água para usos múltiplos. 

O aumento da demanda de água para atender estas atividades, aliada à distribuição 

irregular das populações humanas e dos próprios recursos hídricos, têm feito com que a 

água seja armazenada em diversas partes do mundo em reservatórios de dimensões 

variáveis (STRASKRABA & TUNDISI, 1999). 

 Os reservatórios são ecossistemas artificiais construídos pelo homem com o 

propósito principal de fornecer reservas de água para diversas finalidades de uso, tais 

como a produção de energia elétrica e de biomassa, o abastecimento doméstico e 

industrial, o transporte, a irrigação e a recreação (BRANCO & ROCHA, 1977; TUNDISI, 

1988). No entanto a construção de barragens nos sistemas lóticos gera aos novos 

ecossistemas uma nova dinâmica funcional e estrutural, isto é, de organização das 

comunidades biológicas presentes, até então não verificada, devido às mudanças no 

tempo de residência e na vazão da água (MARGALEF, 1983). 

 Entretanto, a construção de reservatórios não traz apenas benefícios às 

populações humanas uma vez que, após sua construção, uma série de impactos são 

iniciados nas bacias hidrográficas onde estão localizados. TUNDISI (1993) e 

STRASKRABA & TUNDISI (1999) citam como principais impactos, causados em 

decorrência da construção de reservatórios, o desmatamento e a redução da cobertura 

vegetal, o aumento da contaminação e da toxicidade no sistema causados pelas 

atividades antrópicas, a poluição orgânica, a eutrofização cultural e a alteração da 

biodiversidade com remoção de espécies ecologicamente importantes, além de gerar 

efeitos negativos à saúde humana, resultantes da deterioração da qualidade da água, 

devido principalmente ao despejo de esgotos domésticos e industriais.  

Como mencionado anteriormente, entre os processos de degradação ambiental, o 

da industrialização e urbanização têm tornado cada vez mais crítica a questão da 

contaminação do meio ambiente, sendo eminente uma maior preocupação com a 

avaliação da qualidade ambiental de corpos d’água continentais, uma vez que os 



ambientes aquáticos empregados para fins de abastecimento público ou industrial, 

especialmente nos centros altamente industrializados e povoados, apresentam-se hoje 

eutrofizados ou mesmo hipereutrofizados, com significativas concentrações de 

substâncias de alta toxicidade à biota e à espécie humana. Neste aspecto, além das 

elevadas concentrações de nutrientes (C, N e P) presentes nesses corpos d’água, tem 

sido comum a presença de xenobióticos, tais como elementos-traço (cádmio, cromo, 

chumbo, berílio, arsênio e mercúrio) e substâncias-traço orgânicas (tais como vários 

compostos organoclorados) de reconhecida toxicidade, muitos dessas possuindo 

propriedades carcinogênicas, mutagênicas e teratogênicas (MANAHAN, 1993). 

 Devido ao desenvolvimento tecnológico, a contaminação química tem merecido 

grande atenção na sociedade, uma vez que o uso de substâncias sintéticas tem 

aumentado de maneira quase exponencial. Atualmente, cerca de seis milhões de 

substâncias químicas são conhecidas, das quais 63 mil são de uso cotidiano e, por 

conseqüência, freqüentemente encontradas no ambiente (ZAGATTO, 1999), porém 

menos de 500 têm sido avaliadas quanto a toxicidade nos organismos aquáticos (GIESY 

AND HOOK, 1991 apud LINDEGAARD 1995). 

 Dentre os ecossistemas, os aquáticos têm merecido maiores estudos, pois além 

de serem os mais suscetíveis recebem diretamente esses agentes químicos provenientes 

de despejos industriais e domésticos, ou indiretamente, por águas de chuva e 

carreamento superficial dos solos. Assim, frente aos impactos ambientais observados 

nos ecossistemas aquáticos faz-se necessário o emprego de programas de 

monitoramento mais efetivos, os quais são considerados como base fundamental do 

gerenciamento integrado de ecossistemas aquáticos. No entanto, o monitoramento de 

determinado corpo d’água somente será mais abrangente e conclusivo quando abordar o 

sistema sob diversos aspectos, constituindo-se, através da integração dos diferentes 

resultados obtidos, no sensor do meio ambiente, possibilitando o acompanhamento real 

dos processos, facilitando a tomada de decisões, delineando os usos múltiplos de 

recursos, bem como as estratégias para a manutenção do sistema em condições de 

equilíbrio (ESPÍNDOLA et al, 1998). 

 

 

 

 

 



2. Caracterização da área de estudo 
 

 O reservatório de Salto Grande localiza-se no município de Americana, região 

centro-leste do Estado de São Paulo, nas coordenadas geográficas 22º44’ latitude Sul e 

47º20’ longitude Oeste (Figuras 1 e 2) e pertence à bacia hidrográfica do rio Piracicaba, 

sub-bacia do Atibaia, com área de drenagem de 296.055 ha., correspondendo a 26% do 

total da bacia (SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, 1994).  

Situado a 530 metros de altitude, em uma área da Depressão Periférica Paulista 

dominada por amplas colinas, este reservatório possui área inundada mínima de 10,55 

Km 2  e máxima de 13,25 Km 2  e o volume máximo é de aproximadamente 106 x 

10 6 m 3 , sendo considerado como um reservatório de pequeno porte. Este reservatório 

apresenta uma profundidade média de 8,00 metros e máxima de 19,80 metros com 

tempo médio de retenção da água de 30 dias (LEITE, 2000). 

 A região onde se localiza o reservatório possui elevada densidade demográfica, é 

altamente industrializada e com intensa atividade agrícola, o que ocasiona uma demanda 

de água estimada em 9,31 m 3 .s−1 para a sub-bacia do Atibaia (SECRETARIA DO MEIO 

AMBIENTE, 1994). 

 Quando a Usina Hidrelétrica de Salto Grande entrou em funcionamento no ano 

de 1949, tinha como objetivo a geração de energia elétrica, que seria de 30 MW, porém, 

atualmente, está também operando para a regulação da vazão na bacia do rio Piracicaba 

em épocas de cheia e períodos de estiagem. Além da atividade hidroenergética, 

atualmente desativada, o sistema possui outros usos, como o abastecimento da cidade de 

Sumaré (rio Atibaia), irrigação de culturas e recreação, como a pesca e esportes náuticos 

(reservatório) (LEITE, 1998). 

 Segundo COELHO (1993), a região está sujeita à ação das massas de ar tropical 

atlântica, tropical continental e polar atlântica, com temperatura média anual que varia 

de 18 a 20ºC e índices pluviométricos médios entre 1300 e 1500 mm nos trechos 

superior e inferior da bacia, respectivamente. 

 A vegetação primitiva predominante da Depressão Periférica era constituída 

basicamente pelas Florestas Mesófilas Semi-decíduas e pelos Cerrados e atualmente 

está restrita apenas a fragmentos de matas ou manchas isoladas em algumas áreas 

(GOBBO, 1991). Na margem direita do reservatório ocorre predomínio da atividade 

agrícola com acentuada cultura de cana-de-açúcar que muitas vezes chega à margem do 

reservatório, com algumas faixas de culturas perenes como a laranja e poucas áreas de 



remanescentes florestais, com capoeiras e matas secundárias, sem a função de mata 

ciliar. Na margem esquerda observa-se a intensa presença de áreas urbanas com casas, 

iates-clube e áreas de lazer. 

 Os tipos de solos do entorno do reservatório podem ser classificados 

diferencialmente em cada uma de suas margens. Na margem direita, no início do 

reservatório, tem-se o Podzólico Vermelho-Amarelo, seguido da Terra Roxa 

Estruturada, uma pequena faixa de solos Litólicos, uma grande área de Latossolo 

Vermelho-Amarelo e próximo à barragem tem-se novamente a Terra Roxa Estruturada. 

Na margem esquerda ocorre o predomínio do Podzólico Vermelho-Amarelo com 

pequenas faixas de Terra Roxa Estruturada e Latossolo Vermelho-Escuro (COELHO, 

1993). De maneira geral, os solos mais férteis encontram-se na margem direita, mas não 

em toda a extensão, predominando ao longo do reservatório solos de baixa 

produtividade, com grau de predisposição à erosão variando de forte a muito forte, com 

planaltos e tabuleiros contendo solos permeáveis sujeitos à erosão em sulcos profundos, 

sob diversos tipos de clima (ATLAS NACIONAL DO BRASIL, 1992).  

 Diversos estudos foram desenvolvidos no reservatório de Salto Grande desde 

1995 pelo Centro de Recursos Hídricos e Ecologia Aplicada (CRHEA-EESC-USP), 

gerando informações importantes sobre a composição e produção primária do 

fitoplâncton (DEBERDT, 1997; MINOTI, 1999, FALCO, 2000), macrófitas e produção de 

gás metano (BITAR, 1998), balanço de nutrientes (RIOS, 1999), aporte e sedimentação do 

seston (LEITE, 1998), metais e toxicidade (TONISSI, 1999; PAMPLIN, 1999), comunidade 

zooplanctônica (ZANATA, 1999) e manejo das áreas alagadas (LOPES-FERREIRA, 2000), 

entre outros. 

 O reservatório encontra-se em um processo contínuo de eutrofização, ocasionado 

pela concentração de indústrias, elevada urbanização e utilização incorreta do solo para 

a produção agrícola na região, que evidencia o comprometimento da qualidade da água 

na sub-bacia do rio Atibaia e a necessidade eminente de maiores estudos que colaborem 

para elaboração de proposta de recuperação e manejo do sistema (ZANATA, 1999). 

 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

        
 
 

             
 
      Figura 1. Localização do reservatório de Salto Grande (Americana, SP) e estações de amostragem. 

N



Figura 2. Perfil Ambiental (Comitê da Bacia Hidrográfica dos rios Piracicaba / Capivari / Jundiaí, 1997). 
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 Figura 3. Estação de captação de Sumaré, no rio Atibaia (SP) Figura 5. Reservatório de Salto Grande (Americana, SP). Estação 3 

Figura 4. Reservatório de Salto Grande (Americana, SP). Estação 1. 
Fotos: Engo Mauricio Augusto Leite 

Figura 6. Reservatório de Salto Grande (Americana, SP). Área de Macrófitas. 
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