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RESUMO: Com a implementação da Directiva Quadro da Água na Europa (DQA) a questão da gestão integrada 
de sedimentos fluviais adquire relevância, embora actualmente não exista legislação na UE dedicada à gestão 
da quantidade ou qualidade de sedimentos à escala da bacia hidrográfica. Ainda que não estejam explicitamente 
enquadrados na DQA, os sedimentos são um componente essencial na gestão do ambiente aquático. Neste 
artigo é feito um breve enquadramento do estudo dos sedimentos enquanto componente relevante do sistema 
fluvial, e também no contexto da implementação da DQA na Europa, com referência às principais questões que 
surgiram neste âmbito em termos de gestão sustentada de sedimentos. Paralelamente, é apresentado um 
estudo sobre a qualidade de sedimentos do rio Corgo, que drena uma pequena bacia de montanha, integrada na 
bacia hidrográfica internacional do Rio Douro. Os resultados evidenciam a relevância do estudo dos sedimentos 
em termos de qualidade dos ambientes fluviais e constituem um contributo para o conhecimento da Bacia do Rio 
Douro, onde existem poucos estudos integrados sobre a dinâmica de sedimentos e poluentes associados.

Palavras-chave: sedimentos fluviais, qualidade da água, monitorização, metais, DQA. 

ABSTRACT: In the implementation of the European Water Framework Directive (WFD) in Europe the matter of 
integrated sediment management has a certain relevance, but at present there is no dedicated legislation at the 
EU level for managing the quantity or quality of sediment at the river-basin scale. Although sediment does not 
feature explicitly within the WFD, it is an essential component in the management of the aquatic environment. 
This paper presents an outline of the study of sediments as a relevant component of the fluvial system, as well as 
in the context of the WFD implementation in the Europe, with emphasis in recent addressed key issues regarding 
the sustainable sediment management. The paper also presents a study on sediment quality of the River Corgo, 
which drains a mountainous meso-scale catchment, located in the trans-boundary Douro basin. The achieved 
results highlight the relevance of the study of sediments when assessing the quality of the fluvial environments 
and are a contribute to the knowledge of the River Douro basin, where the studies about the sediments and as-
sociated pollutants are scarce.
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1. INTRODUÇÃO
A compreensão do comportamento (mobilidade e 
biodisponibilidade) de contaminantes orgânicos e 
metais em sistemas fluviais vem adquirindo uma 
importância crescente. À escala da bacia hidrográfica, 
este problema envolve o estudo das interacções 
entre os sistemas aquático e sedimentar. No entanto, 
a dinâmica sedimentos-poluentes associados e 
respectiva qualidade da água em rios de montanha, 
que drenam maciços de rochas cristalinas e em clima 
temperado, é ainda pouco compreendida. Os rios de 
montanha desempenham um papel importante no 
transporte de sedimentos, pois possuem uma menor 
capacidade de armazenamento e uma resposta 
rápida a picos de precipitação, transportando cargas 
sedimentares significativas e respectivos poluentes 
associados, em períodos de tempo reduzidos. Os 
sedimentos são componentes fundamentais do 
ambiente fluvial, providenciando nutrientes para os 
organismos vivos e actuando como depósito para 
muitos contaminantes de origem antrópica (figura 1), 
devido às suas características físicas e químicas.

Figura 1 - Modelo conceptual das interacções sedimento – 
água em cursos de água (adaptado de Miller e Miller, 2007).

Figura 2 - Zonas ecológicas (ambiente pelágico, bêntico, 
hiporreico) num leito de base irregular. As setas a cinzento 
indicam o fluxo de água geral acima do leito e as setas a preto 
indicam o fluxo potencial através do substrato (adaptado de 
Owens, 2008).

Nos últimos anos, a ligação entre dinâmica de 
sedimentos e ecologia dos sistemas aquáticos tem 
sido evidenciada em vários estudos, tanto em relação à 

influência da quantidade e composição dos sedimentos 
nas associações bióticas dos rios (e.g. Burcher e 
Benfield, 2006), como à influência da vegetação na 
deposição de sedimentos (e.g. Cotton, 2006). A figura 
2 ilustra algumas das zonas ecológicas associadas a 
sedimentos, à escala de um pequeno curso de água, 
neste caso com leito irregular. As variações na estrutura 
e tamanho do grão dos sedimentos providenciam 
habitats importantes para diferentes comunidades 
aquáticas. A variação de habitats sedimentares a 
diferentes escalas espaciais é importante para manter 
a biodiversidade, providenciando condições adequadas 
para desova, abrigo, fonte de alimento, etc.

Estima-se que, a nível mundial, sejam transportados 
anualmente cerca de 15 a 18x109 toneladas de 
sedimentos em suspensão para o oceano (e.g. Walling 
e Fang, 2003). Na Europa, este valor é estimado em 
cerca de 714x106 t ano-1 (Owens, 2005) (figura 3). 
O transporte de sedimentos ocorre, regra geral, 
espasmodicamente, sendo este efeito mais acentuado 
em rios de menor dimensão, e especialmente em bacias 
de montanha que, como já referido, possuem uma 
menor capacidade de armazenamento e uma resposta 
a picos de precipitação mais rápida, transportando 
cargas sedimentares significativas em períodos de 
tempo reduzidos. A falta de monitorização nestes 
rios implica que seja insuficientemente entendido o 
seu impacte nas cargas anuais transportadas para o 
oceano.
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Neste trabalho é abordada de forma sintética a 
temática do estudo dos sedimentos fluviais no contexto 
da implementação da Directiva Quadro da Água (DQA) 
na Europa e em Portugal. Neste âmbito, para ilustrar 
o impacte potencial que a qualidade dos sedimentos 
pode ter no ambiente fluvial, são apresentados 
resultados acerca de um estudo numa pequena bacia 
rural de montanha – a do rio Corgo - integrada na 
bacia do Douro, para os metais (Cd, Ni, Pb) que estão 
incluídos na lista de substâncias prioritárias (Decisão 
2455/2001/EC). Para se ter uma ideia da ocorrência 
de teores destes metais nos sedimentos e na coluna 
de água suprajacente, no momento da colheita, 
são referidos os resultados de amostras de água 
apresentados noutro estudo. Pretende-se contribuir 
para um melhor conhecimento sobre a dinâmica de 
sedimentos e poluentes associados à escala da bacia 
hidrográfica, dado que em Portugal existem poucos 
estudos integrados, em especial na Bacia do Rio 
Douro.

2. ENQUADRAMENTO LEGAL
Na Europa, a DQA introduziu a gestão integrada da 
água à escala da bacia hidrográfica. Um dos princípios 
relevantes no âmbito da sua aplicação é a gestão 

Figura 3 - Modelo conceptual do transporte de sedimentos para a Europa à escala da bacia hidrográfica (adaptado de Owens, 2005).

integrada das águas e dos ecossistemas aquáticos e 
terrestres associados, com o objectivo de ser alcançado 
um bom estado ecológico e químico das águas de 
superfície até 2015. A necessidade de considerar o 
impacte dos sedimentos na qualidade ambiental está 
implícita na DQA, mas no texto são feitas apenas breves 
referências explícitas, nomeadamente no artigo 16 (7) 
da Directiva, em que é referido: “A Comissão submeterá 
propostas para padrões de qualidade aplicáveis às 
concentrações das substâncias prioritárias em águas 
superficiais, sedimentos e biota”. Neste âmbito, o 
Grupo Especializado em Análise e Monitorização 
de Substâncias Prioritárias da União Europeia 
(AMPS), já sugeriu, num documento recente da EU, o 
desenvolvimento de directrizes para a monitorização de 
contaminantes em sedimentos, indicando que há uma 
clara necessidade de desenvolvimento de orientação 
diagnóstica e técnica para a monitorização de 
sedimentos (Barcelo e Petrovic, 2007). Estas directrizes 
deverão constituir um suporte na implementação da 
DQA pelos Estados Membros, estando prevista uma 
“directiva-filha” com os aspectos de monitorização e 
análise de sedimentos.

No contexto da implementação da DQA na União 
Europeia, o estudo e gestão sustentada dos sedimentos 
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fluviais tem sido o objectivo estratégico da SedNet 
- European Sediment Research Network - cujas 
actividades se iniciaram em 2002, incluída e financiada 
no âmbito do Programa Comunitário Energia, Ambiente 
e Desenvolvimento Sustentado (EESD). Cientistas 
europeus, entidades gestoras de sedimentos e 
responsáveis pelo desenvolvimento e implementação 
de legislação relacionada com sedimentos têm vindo 
a desenvolver estudos, dos quais têm resultado 
recomendações, sobre a monitorização de sedimentos, 
endereçadas à CE e à AMPS, no âmbito da aplicação da 
legislação sobre a água (SedNet, 2004).

No âmbito dos trabalhos desenvolvidos pela SedNet, 
foram apresentados e discutidos aspectos relacionados 
com a gestão de sedimentos na parte portuguesa 
da bacia hidrográfica do rio Douro (SedNet, 2007). 
Em relação à qualidade dos sedimentos, apesar de 
este parâmetro não ser considerado uma prioridade, 
é assinalado o facto de haver necessidade de esta 
ser avaliada e de a monitorização de sedimentos – 
quantidade e qualidade – ser implementada num plano 
de gestão de sedimentos. 
Com a reestruturação da rede nacional de 
monitorização dos recursos hídricos pelo Instituto da 
Água (INAG), iniciada na década de 90 e que contempla 

a rede sedimentológica (Pimenta et al., 1998), que 
nesta data se encontra operacional a sul do Rio Tejo, 
está prevista a disponibilização de informação sobre a 
quantidade e qualidade dos sedimentos transportados 
em suspensão e por arrastamento.

3. ÁREA DE ESTUDO
O rio Corgo nasce próximo de Vila Pouca de Aguiar, 
atravessa a cidade de Vila Real e desagua no Douro, 
na Régua (figura 4), sendo a extensão do seu percurso 
na área estudada da bacia cerca de 43 km. As 
altitudes variam entre 300 e 1400 m, o que representa 
uma inclinação média do leito de cerca de 2,5%. A 
inclinação média das vertentes varia entre 0 e 20%. As 
zonas mais aplanadas da bacia correspondem a dois 
vales com preenchimento de origem sedimentar, o 
Vale de Telões a norte e o Vale da Campeã a sudoeste. 
Respectivamente a sul e a este destes vales, o leito 
do rio desenvolve-se numa sucessão de troços 
encaixados e acidentados onde surgem intercaladas 
pequenas lagoas com fundo mais suave. A área de 
estudo, com cerca de 290 km2, compreende a área 
drenada até à estação hidrométrica de Ermida, cuja 
localização coincide com a estação de amostragem 58, 
na extremidade sul do mapa apresentado na figura 5.

Figura 4 - Enquadramento da sub-bacia do rio Corgo na bacia hidrográfica do Rio Douro em Portugal (modificado de INAG, 2001).
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Sob o ponto de vista geológico (figura 5) afloram, na 
zona sul da bacia, metassedimentos do Paleozóico, 
sendo compostos essencialmente por uma alternância 
de filitos e grauvaques, que pertencem ao designado 
Complexo Xisto-Grauváquico, mais especificamente 
ao Grupo do Douro, datado do Câmbrico (Sousa, 1982), 
representado pelas Formações Rio Pinhão, Pinhão e 
Desejosa. Assentando discordantemente sobre este 
conjunto, ocorre um conglomerado, ao qual se segue 
uma alternância de quartzitos e filitos, com níveis 
de ferro intercalados (Pereira, 1989), datados do 
Ordovícico e correspondendo às Formações Quartzito 
Armoricano e Pardelhas. Na zona central da bacia 
surgem pequenos retalhos das formações ordovícicas. 
Os níveis de ferro foram objecto de exploração mineira 
até 1979, nas Minas de Vila Cova (Neiva, 1946). 
Dispersos nos metassedimentos, que afloram no Vale 
da Campeã, ocorrem filões de quartzo mineralizados 
com sulfuretos de Cu, Pb e Zn (Neiva, 1951; Noronha 

et al., 2003), que também foram explorados nas 
Minas da Facuca, na década de 70. Nas zonas centro 
e norte ocorrem granitos, que intruíram as rochas 
pré-existentes; os mais antigos, são granitos de duas 
micas, de grão fino a médio (Pereira, 1989; Gomes, 
1989; Matos, 1991; Neiva e Gomes, 1991) e os mais 
recentes, são granitos biotíticos (Pereira, 1989, 
Martins, 1998). Localmente, as rochas cristalinas estão 
cobertas por depósitos do Quaternário, que atingem 
maior expressão nos vales de Telões (Lourenço, 1997), 
da Campeã, e ainda na bacia de Vila Real (Baptista, 
1998). As depressões de Telões e de Vila Real estão 
associadas à falha de Vila Real (Gutiérrez Claverol et al. 
1987), uma mega-estrutura com direcção aproximada 
N-S.
A ocupação e uso do solo é predominantemente agro-
pecuária, com núcleos urbanos e manchas florestais 
(Figura 6).

Figura 5 - Carta geológica da bacia do rio Corgo até à estação 
hidrométrica de Ermida (modificado de Carta Geológica de 
Portugal à escala 1:200 000 (Pereira, 2000)). As estações de 
amostragem estão também assinaladas; a localização da 
estação hidrométrica de Ermida coincide com a estação 58. 

Figura 6 - Carta de ocupação e uso do solo da bacia do Rio Corgo 
até à estação hidrométrica de Ermida, com representação da 
rede de drenagem e estações de amostragem (modificado de 
Alencoão & Pacheco, 2006).
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4. DADOS E METODOLOGIA
Os dados aqui apresentados resultam de 2 campanhas de 
amostragem: uma efectuada no final do período húmido 
(PH), em Abril, e outra no final do período seco (PS), 
em Setembro de 2004. O ano hidrológico de 2003/2004 
caracterizou-se por um período chuvoso, de Outubro a 
Abril, e um período seco de Junho a Setembro (segundo 
dados do SNIRH, 2009). Na amostragem tentou-se obter um 
espectro representativo das condições após escoamento 
em caudal elevado e baixo.
A amostragem de sedimentos foi feita em 58 estações 
distribuídas na rede de drenagem do rio Corgo, de modo a 
abranger um amplo conjunto de ambientes geológicos e as 
diversas ocupações e uso de solo, considerando-se também 
a importância da confluência dos tributários. A amostragem 
incidiu na recolha dos sedimentos recentes mais finos 
depositados no leito do rio. Para obter uma representação 
o mais fiel possível, foram colhidos, manualmente, entre 
1 e 3kg de amostra na camada mais superficial dos 
sedimentos (aproximadamente os 2 cm abaixo da interface 
água – sedimento). As amostras foram armazenadas em 
sacos de plástico, devidamente fechados e identificados, e 
mantidas a uma temperatura de 4 ºC durante o transporte 
para o laboratório.

A separação da fracção granulométrica <63 µm foi 
feita por via húmida, para minimizar os efeitos de 
dimensão de grão e apresentar os resultados numa 
base de dimensão normalizada (Förstner, 2004), e 
também por esta fracção ser a mais activa do ponto 
de vista químico e a que mais facilmente entra em 
transporte, apresentando assim uma composição 
semelhante à dos sedimentos transportados em 
suspensão (Horowitz e Elrick, 1988).
A determinação dos teores e a identificação das 
principais fases-suporte dos metais foram feitas de 
acordo com o método de extracção química sequencial 
BCR modificado (aceite como método de referência 
europeu para amostras de sedimentos) (Rauret  
et al., 1999). Este método faz a separação química 
de três fases (tabela 1), operacionalmente definidas 
como: solúvel - metais de troca e metais ligados a 
carbonatos; redutível - metais ligados a óxidos de Fe 
e Mn; oxidável - metais ligados a matéria orgânica e 
sulfuretos. Neste estudo, a soma das concentrações 
obtidas nestas 3 fases é considerada como fracção 
potencialmente disponível. A fracção residual – metais 
associados à estrutura cristalina dos minerais - foi 
obtida no final por decomposição com aqua regia. 

Procedimento de extracção Fase geoquímica libertada 
(operacionalmente definida)

1. Lavagem com 20 ml de ácido acético (0,11 mol/dm3), 
durante 16 horas

Trocável + Carbonatada

2. Lavagem com 20 ml de uma solução de hidrocloreto 
de hidroxilamina (0,5 mol/ dm3) acidificada a pH 2 
com HNO3, durante 16 horas

Óxidos e hidróxidos de ferro e 
manganês

3. Lavagem com 10 ml de peróxido de hidrogénio 
(8,8 mol/ dm3) em banho de água a 85ºC. Lavagem 
posterior com uma solução de acetato de amónio 
(1 mol/ dm3), durante 16 horas

Orgânica

4. Decomposição com HCl + HNO3 Residual

Tabela 1 - Metodologia BCR de extracção sequencial utilizada nos sedimentos fluviais da bacia do rio Corgo.

As concentrações dos elementos estudados foram 
determinadas por ICP-AES, nos extractos obtidos pela 
extracção sequencial. Em cada sequência analítica 
foram utilizadas réplicas e amostras laboratoriais 
de material de referência. Nas amostras de água, os 
teores de metais foram obtidos por ICP-AES (CFN). A 
precisão dos resultados analíticos é de 5% e os índices 
de fiabilidade de 84% a 99%.

5. DISCUSSÃO DE RESULTADOS
Os resultados relativos aos teores de Cd, Ni e Pb nas 
fracções residual e potencialmente disponível (fracção 
mais móvel) para o final do PH e do PS, são apresentados 
na tabela 2. No sentido de conhecer a concentração 
destes metais na água fluvial, no momento da colheita 
dos sedimentos, são também apresentados na tabela 
os resultados relativos às amostras de água.
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O Decreto-lei 236/98 fixa o Valor Máximo Recomendável 
(VMR) e o Valor Máximo Admissível (VMA) para 
parâmetros físico-químicos e biológicos relativos à 
qualidade das águas doces superficiais destinadas à 
produção de água para consumo humano e também 
destinadas a rega. Na tabela 2 indicam-se os VMR e 
VMA para os metais em discussão, tomando como 
referência os valores fixos para as águas superficiais 
destinadas ao consumo humano, uma vez que são os 
valores menores constantes do decreto-lei referido. 
Para o Ni a legislação apenas indica o valor de 50 µg/L, 
nos objectivos ambientais de qualidade mínima para 
as águas superficiais.
Tomando como referência os valores especificados 
neste decreto-lei, os teores de Cd e Pb apresentam 
nos sedimentos, na fracção potencialmente disponível, 
valores superiores, na perspectiva de hipoteticamente 
as concentrações nos sedimentos serem transferidas 
para a coluna de água, caso ocorram modificações 
favoráveis nos parâmetros físico-químicos da água 
fluvial. O Ni apresenta teores inferiores ao definido nos 
objectivos ambientais. Note-se que, com excepção do 
Ni no final de PS, os teores destes elementos na água 
são significativamente inferiores aos obtidos para os 
sedimentos, como é frequente, dada a afinidade destes 
metais com a fracção sedimentar. 
Tomando como referência os valores apresentados 
em bibliografia para sedimentos e água de rios não 

poluídos (indicados na tabela 2), as concentrações de 
Cd e Pb são mais elevadas na maioria das amostras; 
os teores de Ni são superiores em apenas algumas 
amostras. A presença de valores anómalos é mais 
significativa na amostragem do PS. 
A distribuição espacial e temporal dos teores dos 
metais nos sedimentos, na fracção potencialmente 
disponível, na área da bacia (figura 7) sugerem que 
a sua variação está relacionada com o uso do solo 
(essencialmente as actividades agrícolas e urbanas), 
com a geologia (alteração de granitos e xistos) e a 
erosão do solo no Inverno.
O Cd e Pb apresentam teores comparativamente mais 
elevados na fracção potencialmente disponível (tabela 
2). A análise da figura 7 indica que na amostragem 
de PS, estes metais ocorrem preferencialmente em 
estações que drenam áreas onde os núcleos urbanos 
se intercalam com pequenos campos agrícolas (nas 
zonas mais a norte, central e sudoeste da bacia). Na 
amostragem de PH os teores mais elevados de Cd 
estão geralmente associados a amostras recolhidas 
nas estações localizadas nas zonas de cabeceira, onde 
a influência antrópica é reduzida. 
Comparativamente, o Ni apresenta teores mais 
elevados na fracção residual (tabela 2). A distribuição 
espacial da fracção potencialmente disponível (Figura 
7) indica que os valores mais elevados ocorrem 
também nas amostras de estações que drenam áreas 

Cd Ni Pb

Sedimentos fluviais
Fracção Residual

PH 0 - 1.3 0 - 30.5 0 - 41.7

PS 0 - 0.73 0 - 31.5 0 - 43.0

Fracção  
potencialmente  
disponível

PH 0 - 27.9 0 - 11.4 2.6 - 86.6

PS 0 - 1.8 0 - 7.3 0 - 118.6

Sedimentos em suspensãoa 1 90 150

Xisto argilosob 0.22 68 20

Arenitoc 0.05 9 10

Granitóides 10 - 30 39 - 60 15 - 19

Água fluvial
PH 0 - 0.3 0 - 6 0 - 1.81

PS 0 - 1.7 0 - 47.3 0 - 4.6

Decreto Lei nº236/98
VMR 1 - -

VMA 5 - 50

Águas superficiais não poluídasd 1 - 10 2.7 - 10 1 - 50

Tabela 2 - Variação dos teores de Cd, Ni e Pb nos sedimentos (µg/kg), fracção < 63 µm, e na água fluvial (µg/L) do rio Corgo, 
em final do período húmido (PH) e em final do período seco (PS).

(a Martin e Meybeck, 1979; b Turekian e Wedpohl, 1961; c Bowen, 1979) in Salomons e Forstner (1995); d Hem (1985)
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em que os núcleos urbanos ocorrem intercalados com 
áreas agrícolas. Os teores são em geral mais elevados 
na amostragem de PH. Os teores de Ni são em geral 
mais elevados na zona sul da bacia, onde afloram as 
rochas metamórficas e os granitos, com teores de Ni 
mais elevados na sua composição (Pereira, 1987).
A distribuição espacial e temporal dos teores nas 
amostras de água, apresentados em Reis et al. 
(2008), permitem verificar que o Cd apresenta teores 
geralmente mais elevados em PH; em PS, os teores são 
mais baixos, mas com valores anómalos superiores, 
mesmo em relação ao VMR, o que origina um intervalo 
de variação de valores maior. O Pb, pelo contrário, 
apresenta teores mais elevados em PS, com teores 
superiores em zonas de maior densidade populacional; 
em PH, os teores são muito baixos (aproximam-se de 
0), com teores anómalos em apenas 8 amostras. O Ni 
surge com teores baixos em ambos os períodos, com 
valores anómalos mais elevados em PS. 
Verifica-se que os teores anómalos registados nas 
amostras de sedimentos não têm, de um modo 
geral, correspondência com teores anómalos nas 
amostras de água. Nestas, os valores anómalos 
surgem na zona SW–S da bacia. Duas das amostras 
estudadas apresentam teores anómalos de Cd e Ni, 
e de Cd e Pb. Não tendo sido registados valores de 
pH acentuadamente baixos nestas amostras de água, 
estes teores, acima dos valores médios, atribuem-se 
a possíveis descargas locais de efluentes urbanos ou à 
litologia dominante, em áreas próximas, a montante.
Nos sedimentos, os valores anómalos não se podem 
relacionar com descargas localizadas, dada a mistura 
constante de material sedimentar que vai ocorrendo 
de montante para jusante, podendo no entanto 
corresponder a zonas de acumulação preferencial 
de material no leito, principalmente em condições de 
caudal mais baixo.

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Não obstante as considerações tecidas se refiram a 
uma bacia que pode ser considerada como natural, 
sem indústria, quintas ou cidades de grande dimensão, 
as actividades urbanas diárias e as práticas agrícolas 
parecem induzir alguma alteração na qualidade do 
sistema aquático. A alteração das rochas também 
parece influenciar as concentrações de metais na água 
e nos sedimentos, dando origem a teores e valores 
anómalos mais elevados na zona SW-S da bacia.
A influência de actividades antrópicas no ambiente 
aquático sedimentar, traduz-se em geral num aumento 
de teores de metais nas formas mais disponíveis 
(Salomons e Förstner, 1995); os rios com menor 
grau de contaminação exibem, comparativamente, 
teores de metais mais elevados na fracção residual. 
A distribuição relativa de teores nas fracções residual 
e potencialmente disponível, e também nas duas 

campanhas de amostragem, sugerem que os teores 
de Cd e Ni têm uma origem com influência natural, 
enquanto que os teores de Pb terão uma forte 
componente de origem antrópica.
Temporalmente, o Cd, Ni e Pb também apresentam 
comportamento diferenciado na fracção sedimentar, 
na forma potencialmente disponível: o Cd e Ni com 
teores mais elevados em PH; o Pb com teores mais 
elevados em PS. Aparentemente o Cd e o Ni parecem 
associar-se à fracção sedimentar mais grosseira, 
que no conjunto de sedimentos depositados no leito 
aumenta em relação à fracção mais fina, sendo esta 
mais facilmente transportada no PH. Em final de PS, 
a proporção da fracção mais fina depositada sofre um 
aumento relativo, o que implica a diminuição dos teores 
relativos. Acresce ainda o facto de durante o período 
das chuvas as partículas de solo serem arrastadas 
para o interior do leito fluvial, podendo transportar 
metais associados. O aumento relativo dos teores de 
Pb nas amostras de PS, sugere que este metal se liga 
preferencialmente à fracção mais fina, mesmo quando 
entra no sistema fluvial na forma dissolvida. Na água, 
a ocorrência de teores dos metais relativamente 
inferiores em final do PH, sugere diluição.
Os resultados apresentados demonstram a relevância 
do estudo da qualidade dos sedimentos para a avaliação 
da qualidade do ambiente aquático em sistemas 
fluviais, e previsão de alterações na sua qualidade 
química. As alterações pontuais das características 
físico-químicas podem não ser detectadas num 
programa de monitorização comum não contínua, 
ainda que regular.
Em termos de dinâmica de sedimentos-metais 
associados, é importante considerar a influência 
significativa do regime fluvial em bacias com as 
características morfológicas descritas. Na estação 
das chuvas, os sedimentos mais finos são mais 
facilmente arrastados para jusante, representando 
uma contribuição significativa para a carga de metais 
no rio Douro. Os teores registados relacionam-se 
com sedimentos recentes e não com sedimentos 
acumulados e sedimentados no leito do rio. Considera-
se que a fracção sedimentar estará em trânsito 
na bacia estudada durante um intervalo de tempo 
relativamente curto.
Em termos de monitorização, os resultados indicam 
que a monitorização de sedimentos do leito fluvial dá 
uma indicação importante da dinâmica de sedimentos 
e contaminantes associados em rios de montanha. 
A amostragem em diferentes condições de caudal e 
o estudo da fracção potencialmente disponível são 
também importantes para avaliar o input antrópico. 
As amostras representativas de sedimentos em 
suspensão têm de ser recolhidas em períodos de caudal 
elevado, que ao longo do ano hidrológico se verificam 
em períodos temporais reduzidos. A amostragem 
contínua desta fracção apresenta, neste tipo de bacia, 
condicionalismos relacionados com a manutenção de 
equipamento no leito em períodos de caudal elevado 
ou em locais com o leito mais encaixado.
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Figura 7 - Distribuição espacial do Cd, Ni e Pb, em período húmido e em período seco, na fracção potencialmente disponível 
dos sedimentos do rio Corgo. 
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Figura 7 - Continuação. 
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