
Sumário 
 
A avaliação ecotoxicológica da qualidade de águas superficiais recorrendo aos ensaios 

de toxicidade em laboratório deve ser encarado como um diagnóstico complementar em 

águas que evidenciam possível contaminação. Daí que o rio Leça, considerado um dos 

mais poluídos da Europa, tenha sido escolhido como alvo de estudo. 

Foram realizadas 5 campanhas de amostragem e análise de água do rio Leça, em 7 

pontos de amostragem seleccionados. Foi também recolhida uma amostra de efluente 

final da ETAR de Parada. Como os resultados das análises químicas e bacteriológicas 

realizadas não retratam por si só o impacto ambiental causado pelos contaminantes de 

uma água superficial, foram também realizados ensaios de ecotoxicidade, recorrendo a 

dois organismos-teste (Vibrio fischeri e Chlorella vulgaris) como indicadores do efeito 

tóxico total. 

De modo a realizar um estudo integrado da qualidade da água do rio Leça, analisaram-

se através de diferentes métodos estatísticos (PCA, CA e MLR) os resultados dos 

parâmetros físico-químicos, parâmetros bacteriológicos e parâmetros ecotoxicológicos. 

A qualidade química e bacteriológica da água do rio Leça apresenta-se em geral entre 

“muito” e “extremamente poluída”, sendo registada uma contínua degradação de 

montante para jusante, excepto para os parâmetros bacteriológicos que parecem sofrer 

uma diminuição na estação 4, localizada no troço intermédio do rio, a jusante da ETAR 

de Ponte de Moreira. 

Os resultados obtidos para os parâmetros ecotoxicológicos, analisados por MLR, 

relativos aos valores de UT50 para a V. fischeri ao fim de 15 minutos, sugerem 

correlações negativas com a condutividade e a turvação, e positivas com o fósforo, a 

dureza, o ferro, o mercúrio, o arsénio e os coliformes fecais (r = 0,843). De igual modo, 

os valores de UT50 obtidos para a C. vulgaris, parecem apresentar correlações 

negativas com o COD, o zinco e o manganês, e positivas com a turvação e o arsénio (r 

= 0,802). De um modo geral, a estação 1 apresenta raramente valores de toxicidade, 

enquanto que a estação 3 é a que apresenta resultados com maior frequência, seguida 

pelas estações 2 e 5, enquanto que as estações 4, 6 e 7 apresentam resultados 

relativamente similares entre si. 



A determinação da ecotoxicidade de águas superficiais, em particular, na bacia 

hidrográfica do Rio Leça, torna possível avaliar a qualidade global em termos de 

toxicidade, detectando as possíveis interacções entre os diferentes parâmetros de 

análise. Estas interacções manifestam-se fazendo aumentar a toxicidade de 

substâncias isoladas (efeito sinérgico), diminuindo-a (efeito antagónico) ou somando-a 

(efeito aditivo), podendo ocorrer uma alteração da biodisponibilidade dos compostos 

tóxicos. 

 

 

Abstract 
 
Laboratory ecotoxicologycal evaluation of natural water quality must be faced as a 

complement diagnose when investigating high polluted water. Therefore, the Leça, 

chosen in the present study, is one of the must polluted rivers in Europe. 

Leça river water was sampled and analysed 5 times, in 7 selected sampling stations. It 

was also collected a sample of final effluent discharged from Parada Wastewater 

Treatment Station (near sampling station no.2). The results obtained by chemical and 

bacteriological analyses are not sufficient to portray the impact caused by the 

contaminants of the natural water, so ecotoxicity assays were carried through, using the 

two organisms-test (Vibrio fischeri and Chlorella vulgaris) as indicators of the total toxic 

effect. 

Thus, in order to achieve an integrated study of the Leça river water quality, different 

statistical methods (PCA, CA and MLR) were used to analyze the results of, physico-

chemical parameters, bacteriological parameters, ecotoxicological parameters. 

The chemical and bacteriological quality of the river Leça water, for the obtained data, is 

classified in general as “very” or “extremely polluted”, and continuous degradation 

through the stream is showed, except for the bacteriological parameters that seem to 

suffer a reduction in station no. 4, located in the intermediate chunk of the river, 

downstream of the Wastewater Treatment Station of Ponte de Moreira. 

The final results of the ecotoxicological parameters were analyzed by MLR. 



The values of UT50 for the V. fischeri at 15 minutes, suggest negative correlations with 

conductivity and turvation, and positive with phosphorus, hardness, iron, mercury, 

arsenic and fecal coliformes (r = 0,843). In the same way, the values of UT50 for the C. 

vulgaris, seem to present negative correlations with DOC (dissolved organic carbon), 

zinc and manganese, and positive with turvation and arsenic (r = 0,802). In a global way, 

station no. 1 presents few results of toxicity, while station no.  

3 presents results frequently, followed by stations no. 2 and 5, while stations no. 4, 6 

and 7 present relatively similar results. 

The study of the ecotoxicity in superficial waters, particulary in Leça river, makes it 

possible to evaluate total toxicity quality, detecting possible interactions between 

different parameters. These interactions can increase the toxicity of isolated substances 

(synergic effect), diminishing it (antagonic effect) or adding it (additive effect), being able 

to modify the biodisponibility of toxic components. 

 


