Porquê sedimentos?

Concentração de contaminantes
Risco para a vida bentónica
Remobilização

biodisponibilidade

Risco saúde pública

Ambiente sedimentar
✓Importante complexidade
variabilidade
✓Fase sólida (dominante) + fase líquida (água intersticial)
✓Estrutura heterogénea, em princípio estratificada
Fase sólida - argilas, carbonatos, sulfatos, sulfuretos, hodróxidos
detritos orgânicos, substâncias orgânicas insolúveis, biomassa ...

adsorpção ± importante de químicos

natureza das partículas
condicionam
dimensão das partículas

capacidade de troca iónica
possibilidade de fixação de
microorganismos

Água intersticial - substâncias minerais e orgânicas intervindo em processos
de transformação química e bioquímica

substâncias
orgânicas

substâncias
minerais

actividade biológica (fontes de energia, cometabolitos, factores de
crescimento)
complexação de substâncias minerais ou orgânicas

actividade microbiológica (derivados de N, P e S)
reacções de oxidação-redução, complexação, precipitação
modificação da especiação de metais e metaloides presentes

gases

OD - condiciona a actividade dos microorganismos
H2S - condiciona a precipitação de metais

colisão
entre
partículas

✓Forças de Van der Waals
✓ Minerais argilosos
✓ Salinidade do meio >0,5‰

processos
de floculação

propriedades
coesivas

processos
de decantação
hidrodinamismo

1,3µm

partícula elementar argilosa
10-20µm

floco elementar
50-200µm

grupo de flocos elementares
(± 25% partículas minerais)

depósito superficial

Matéria orgânica
sob a forma livre (sem íntima ligação com a fracção mineral)
● formando coloides húmicos e complexos organometálicos
●

características
do
meio
sedimentar

Escala granulométrica de Wentworth
ϕ
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ϕ =-log2(Xmm)
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Os 15 principais tipos de sedimentos segundo Folk (1980). V = vasa; v = vasoso; A = areia;
a = arenoso; C = cascalho; c = saibroso; (c) = ligeiramente saibroso.
Vasa (< 62,5 µm) = silte + argila
Porosidade - percentagem do volume total (Vt) que é ocupado por espaços intersticiais
P = (Vi x 100) / Vt
Permeabilidade - em larga medida função da granulometria, no entanto a actividade biológica sob a
forma de secreções ou populações microbianas pode colmatar os espaços intersticiais e reduzir a
permeabilidade.
K = QL K = volume de água que atravessa, no tempo T, uma secção de sedimento
THA de área A e altura L. H é a diferença de peso da água responsável pelo fluxo

Coesão - é uma estimativa da pressão lateral (Kg.cm-2) necessária para quebrar um bloco de
sedimento ou alterar a sua estrutura. Aumenta com o aumento da força de ligação inter-partículas e com
a diminuição da porosidade, conteúdo em água e dimensão das partículas. A bioperturbação pela actividade
de invertebrados bênticos e por materiais secretados por invertebrados e por microorganismos tende tambem
a aumentar a coesão.

Curvas cumulativas de distribuição granulométrica do sedimento
areia

% cumulativa de cada fracção

cascalho

silte

argila

A
B

C

dimensão das partículas
A - areia ligeiramente saibrosa
B - areia fina (bem calibrada; pobremente seleccionada = partículas muito uniformes)
C - areia vasosa (mal calibrada = partículas muito heterogéneos)

..

Energia (velocidade da corrente)

Curvas de equilibrio erosão / transporte / sedimentação de Kjulstrom

EROSÃO

V=
TRANSPORTE

2 g.ds-dl r2
9 η

DEPOSIÇÃO

argila

silte

areia

cascalho

Em sedimentos coesivos
TENSÃO DE CORTE (shear stress) CRÍTICA = GRAVIDADE + FRICÇÃO + COESÃO

Factores que afectam a qualidade sedimentar
Estrutura

Grau de compactação e homogeneidade
Estratificação - estratos com composição e condições diferentes
- presença de nichos ecológicos

Dificuldade de modelação em laboratório das diferentes funções do sedimento

Potencial de oxidação-redução Eh
pH

Influencia: 1. o grau de ionização de substâncias minerais
2. a actividade dos microorganisimos
3. a possibilidade de solubilização de substâncias orgânicas ou minerais
4. condiciona o coeficiente de partição entre as partículas e a água intersticial

Temperatura
Luz

Importante na especiação de metais
e actividade de microorganismos

Influencia: 1. a cinética das reacções químicas
2. a cinética das reações bioquímicas
3. a solubilidade de substâncias orgânicas ou minerais

Influencia: 1. desenvolvimento superficial de organismos autotróficos
2. fenómenos de fototransformação

Hidrodinamismo

Influencia: 1. a oxigenação das camadas superficiais do sedimento
2. o contacto e fixação de organismos ao substrato

Estratificação do sedimento superficial
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Profundidade (cm)
Temperatura (°C)

mês
Variação temporal da profundidade a que começa a camada negra do sedimento numa praia
Arenosa e a correspondente variação de temperatura (ar, água e sedimento a 5cm de prof.)

Oxigénio dissolvido (% sat.)

Tempo de drenagem (min)

% areia fina em sedimentos arenosos
Relação entre a % (em peso) das partículas que
em amostras de areia passam a malha 0,25mm
(areia fina) e a permeabilidade das amostras à
água (tempo de drenagem de uma coluna de
50cm de água através de uma coluna de areia
de 10cm)

com camada
• praias
negra

% areia fina
Relação entre a % (em peso) das partículas que
em amostras de areia passam a malha 0,25mm
(areia fina) e o teor em oxigénio intersticial, para
28 praias

Kcal.min-1

-686

-587

-220

-57

Sequência de reacções mediadas microbiologicamente, em sedimentos estuarinos

BIOTURBAÇÃO

SUBSISTEMA BÊNTICO
Efeito Bêntico - O fundo regula e modifica muitos processos físicos, químicos,
biológicos e geológicos.
Sedimentos estuarinos - amostragem
- D i f icilmente acessivel em mergulho e equipamento de controlo remoto (ROV)
- Corers (sedimento não perturbado), TASM
- D r a gas (Smith McIntyre), Box Corer, Multiple Corer
Redes de arrasto para epibentos e suprabent o s
Smith McIntyre

Area de amostragem- 0,1m2 . Em estuários recolhem-se em regra duas réplicas.

Rede de arrasto
Box corer

draga Ponar

Corer simples

MACROFAUNA
Classificação funcional - trófica e mecânica
Epifauna - sésseis (responsáveis pelo fouling)
Maioritariamente suspensívoros ou filtradores
1. reduzem a turbidez (removem quantidades de seston >8xs o seu peso.dia-1)
2.regeneral amónia e fósforo
3. podem modificar a correntologia local
4. são importante fonte de alimento para aves, peixes e Homem
Epifauna - móveis
Predadores ou detritívoros
bioperturbação activa
regeneração de nutrientes
constituem alimento para peixes nectónicos
Endofauna - grande diversidade
Alimentam-se de organismos vivos e de detritos orgânicos
1. em estuários a comunidade é controlada essencialmente por factores físicos
2. dominam espécies oportunistas ou de tipo r
3. em biótopos vasosos dominam espécies depositívoras não selectivas ou detritívoras e em biótopos arenosos
dominam suspensívoros ou filtradores
4. biomassa total - em média entre 27 e 40 g PO.m-2
5. a composição qualitativa da comunidade é função das características da água (salinidade, temperatura e batimetria)
e do sedimento
6. revolvem e oxigenam o sedimento
7. contribuem de forma significativa para a biodeposição e regeneram nutrientes inogânicos
8. são importante fonte para outros macrobentos, peixes e Homem

MEIOFAUNA
Espécies temporárias (juvenis da m acrofauna) e permanentes (nemátodes,
tardígrados, copépodes,

rotíferos, oligoquetas, alguns

poliquetas e

celenterados.

1. g rupo mais conservativo que a macrofauna
2. predomínio de fauna intesticial em areias (podendo penetrar até cerca d e
1m) e de escavadores em vasas.
3. algumas espécies podem suportar condições redutoras por curtos períodos
4. b iomassa média de 1 - 2 g PO.m-2 , mas elevadas densidades
5. remineralizam a matéria orgânica
6. servem de alimento a detritívoros e ao necton

