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Lisboa Uma investigação da

Universidade de Lisboa en-
controu a presença de 32
fármacos, usados na medici-
na humana e veterinária, no
estuário do Tejo. Um dos

compostos mais concentra-
dos é de um antidepressivo:
o sertralina. Os níveis de to-
dos estes fármacos - anti-
bióticos, anti-hipertensivos
ou anti-inflamatórios, que
vão parar ao rio através das

águas residuais (esgotos) -
"não são alarmantes", avan-

çou a coordenadora do pro-
jeto, Vanessa Fonseca. Mas
"é preciso conhecer a escala

do problema".
"O que surpreendeu não

foram os níveis de concen-

tração, mas a diversidade de

compostos e o facto de to-
das as amostras assinalarem
a sua presença, mesmo em
zonas mais afastadas da

grande malha urbana", par-
tilhou. Esta investigadora
do Centro de Ciências do

Mar e do Ambiente da Uni-
versidade de Lisboa subli-
nha que "os valores encon-
trados não são alarmantes e

estão até abaixo dos regista-
dos em outros estuários eu-

ropeus, como no Reino Uni-
do ou França".

A questão é termos hoje a

tecnologia para monitorizar
uma realidade "que tem
mais de 30 anos". Desde

2016 - quando teve início
este projeto, com a parceria
do Instituto Nacional de In-
vestigação Agrária e Veteri-
nária e da Faculdade de Far-
mácia da Universidade de

Coimbra - foram tiradas
amostras em todo o estuá-

rio, desde Vila Franca de Xi-
ra até ao Bugio. As maiores

concentrações foram en-
contradas em Lisboa e Al-
mada. A da sertralina, por
exemplo, foi mais detetada
na capital.

COMPOSTOS NOS PEIXES

A investigação, que decorre

no âmbito do projeto
Biopharma, terminará em
2019 e "o próximo passo é

tentar detetar estes com-
postos em plantas, bivalves
e peixes", adiantou. Mas,
para já, estas primeiras con-
clusões serão publicadas na

edição de outubro da Mari-
ne Pollution Bulletin.

A ideia é sempre avaliar o

potencial de acumulação
destas substâncias, tanto na

água como nas plantas e nos

animais, ou seja, em toda a

população do estuário.
"Pretende-se avaliar de-

pois os efeitos de exposição

a diferentes compostos,
como antidepressivos ou
anti-inflamatórios, dando

particular ênfase a peixes
com interesse comercial. •
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|

Financiamento
O projeto do Biopharma,
iniciado em 2016, está a ser
financiado pela Fundação
para a Ciência e a Tecnolo-

gia. Termina no próximo
ano.

Grupo multidisciplinar
O grupo do Bipharma é

multidisciplinar, integran-
do as áreas da Ecologia Es-

tuarina, Ecotoxicologia, Fi-

siologia Animal, Modela-

ção e Química Ambiental.

Até nas zonas mais afastadas da cidade foram encontrados compostos


