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Resumo: A presença de fármacos, nas massas de água, é atualmente um dos 

principais fatores de stress ambiental, promovendo a degradação dos ecossistemas com 

a respetiva perda biodiversidade e o empobrecimento dos serviços ecossistémicos. 

O objetivo deste estudo foi avaliar a dinâmica e o risco ambiental de 27 fármacos 

pertencentes a várias classes farmacológicas (anti-inflamatórios não esteroides, 

dislipidémicos, anticonvulsionantes, diuréticos, antibióticos, β-bloqueadores, 

ansiolíticos), em rios de pequena dimensão do Sul (ribeiras do Zebro, Álamos, Amieira 

e Lucefécit, Bacia do Guadiana), durante 2017/2018. Relativamente às características 

hidrológicas Amieira e Álamos são típicos cursos de água intermitente que secam 

durante parte do ano (temporários), enquanto o Zebro apresenta água em todo o canal 

durante todo o ano, sem corrente durante o verão, e a Ribeira de Lucefécit mantém a 

corrente durante todo o ano. Os fármacos quantificados em concentrações mais elevadas 

foram o ibuprofeno (2.97-3161 ngL
-1

), o diclofenac (1.32-4208 ngL
-1

), a 

hidroclorotiazida (3.6-2726 ngL
-1

) e a carbamazepina (4.53-3223 ngL
-1

). Destes, os que 

apresentaram maior risco ambiental foram o ibuprofeno e o diclofenac. Por outro lado, 

Zebro e Alamos apresentaram maior número de amostras com risco ambiental, por este 

grupo de substâncias perigosas (RQ>1), o que pode estar correlacionado com a presença 

de estações de tratamento águas residuais a montante dos pontos de amostragem. 
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