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 RESUMO 
 

Os sapais são caracterizados por serem depósitos naturais de metais pesados no sistema 

estuarino. Vários trabalhos de investigação mostram o importante papel da vegetação de Sapal 

na retenção preferencial de alguns metais. Contudo, nenhum estudo avaliou o efeito das plantas 

halófitas na retenção dos elementos terras raras e ítrio (YREE). 

O sapal do Rosário, um dos sapais do estuário do Tejo (Portugal), que tem um historial de 

contaminação de diferentes fontes, foi escolhido como área de estudo. Com o objetivo de avaliar 

o papel de duas espécies halófitas (Spartina maritima e Sarcocornia fruticosa) na retenção dos 

YREE nas raízes, folhas, caules e sedimentos, no fracionamento e na partição entre os órgãos, 

foram colhidos cores de sedimentos colonizados e não colonizados por planta, assim como a 

parte aérea das mesmas. Do seccionamento destes, resultaram 163 amostras de sedimentos e 

101 amostras vegetais. As concentrações dos YREE nas amostras foram determinadas pela 

técnica de Espectroscopia de Massa Acoplada de Plasma Induzido (ICP-MS).  

Os resultados apontam que os YREE no sapal ficam retidos preferencialmente nos sedimentos 

e, as raízes foram o principal órgão da planta a acumular estes elementos. A comparação das 

concentrações dos YREE nos órgãos das plantas apontam para uma fraca translocação destes 

elementos para a parte aérea. Sugerem também uma fraca influência das diferenças 

interespecíficas na retenção dos YREE e da atividade da planta no aumento da 

biodisponibilidade dos YREE. Como tal, os resultados sugerem que estas plantas não 

apresentam a capacidade de fito-remediarem os YREE nos sedimentos e raízes. 

 

Palavras-Chave: YREE – elementos terras raras e ítrio; Sapal; Sarcocornia fruticosa; Spartina 

maritima; metais; biodisponibilidade 
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ABSTRACT 
 

Salt marshes are characterized as being natural deposits of metals in the estuarine system. 

Several works showed the important role of salt marsh vegetation as preferential retention areas 

for some metals. However, until now no study has evaluated the role of halophyte plants on the 

retention of rare earth elements and yttrium (YREE). 

The Rosario salt marsh, one of the marshes in the Tagus estuary (Portugal), which has an 

historical contamination from different sources, was chosen as a study area. 

In order to evaluate the role of two halophytes (Spartina maritima and Sarcocornia fruticosa) on 

the retention of YREE in their roots, sheets, stems and sediments, in the fractionation and in the 

partition between the organs, sediment cores colonized by plants and non-colonised were 

sampled, as well the aerial parts of plants. From the sectioning of these cores, 163 sediment 

samples and 101 plant samples were obtained. The concentrations of the YREE in the samples 

were determined by the technique of Induced Plasma Coupled Mass Spectroscopy (ICP-MS).  

The results indicate that the main capture of the YREE in the marsh occurred in the sediments 

and that roots were the target organ of the plant. The comparison of YREE concentrations in the 

plants organs pointed to a weak translocation of these elements to the aerial part. They also 

suggest a weak influence of the interspecific differences in the retention of the YREE and the 

plant activity in increasing the bioavailability of the YREE. As such, these results suggest that 

these plants don´t have the ability to phytotoremediation the YREE in the sediments and roots. 

 

Keywords: YREE - rare earth elements and yttrium; marsh; Sarcocornia fruticosa; Spartina 

maritima; metals; bioavailability 
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ACRÓNIMOS 
 

H – Humidade  

LD – Limite de Deteção 

LAS – Limite de Alerta Superior  

LAI – Limite de Alerta Inferior 

LCI – Limite de Controlo Inferior  

LCS – Limite de Controlo Superior  

LOI – Loss On Ignition – Perda de Ignição 

LQ – Limite de Quantificação 

MO – Matéria Orgânica  

MRC – Materiais de Referência Certificados 

ppb – Partes por bilião 

ppm – Partes por milhão 

RC – Reta de calibração 

REE – Rare Earth Elements – Elementos Terras Raras 

YREE – Yttrium and Rare Earth Elements –Ítrio e elementos terras raras 
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1 INTRODUÇÃO 

1.1 ENQUADRAMENTO E MOTIVAÇÃO 

Na última década tem havido uma crescente utilização de Ítrio (Y) e elementos terra raras (REE) 

numa variedade de tecnologias e processos industriais (Hatch, 2012). A grande importância 

económica dos YREE, aliada ao alto risco de oferta, conferiu-lhes um caráter crítico 

(Chakhmouradian and Wall, 2012). A informação sobre os riscos destes elementos no ambiente 

ainda é escassa, no entanto, a pouca que existe evidencia que este grupo deve ser considerado 

como um contaminante novo e emergente com várias formas de entrar no ambiente (Herrmann 

et al., 2016). Os YREE têm sido caracterizados como elementos não essenciais para a vida 

assim como não tóxicos para o ambiente (Tyler, 2004).  

São vários os trabalhos de investigação que mostram o importante papel da vegetação de sapais 

na retenção preferencial de vários elementos metálicos (ex: Weis e Weis, 2004; Reboreda e 

Caçador, 2007b). Contudo, não existe ainda nenhum estudo que se debruce especificamente na 

influência destas plantas na retenção dos YREE. Neste sentido, a temática da presente 

dissertação: “Distribuição e fracionamento de ítrio e elementos terras raras em plantas 
halófitas” é pertinente para uma melhor compreensão da influência destas plantas na retenção 

destes elementos em sapais poluídos. 

O local de estudo escolhido foi o sapal do Rosário no estuário do Tejo. Este ecossistema é 

caracterizado por apresentar um historial de contaminação, nomeadamente, por metais de 

diversas fontes (Caetano et al., 2008a; Caçador et al., 2009; Duarte et al., 2010). Recentemente 

foram identificadas várias fontes antropogénicas de YREE no Sapal do Rosário (Brito et al., 

2018). 

1.2 OBJETIVOS 

Tendo em consideração os aspetos enunciados em cima, a presente dissertação tem como 

objetivos: 

1. Determinar a concentração dos YREE nos órgãos de duas espécies de plantas halófitas, 

Spartina maritima e Sarcocornia fruticosa, e, em sedimentos (colonizados e não 

colonizados); 

2. Avaliar a influência das plantas nos níveis dos YREE nos sedimentos; 

3. Avaliar o potencial de fracionamento dos YREE nos sedimentos e nas duas espécies 

halófitas em estudo. 
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1.3 METODOLOGIA 

A metodologia aplicada para a concretização dos objetivos da presente dissertação foi a 

seguinte: 

1. Realização do trabalho de campo na área de estudo eleita, de forma a proceder-se à 

recolha de amostras de sedimentos e das duas espécies de plantas halófitas em estudo; 

2. Processamento e análise das amostras, note-se que nesta etapa foram adotados os 

procedimentos laboratoriais mais indicados de forma a garantir a confiabilidade das 

metodologias e resultados no âmbito da presente dissertação; 

3. Tratamento e verificação dos resultados, de forma a assegurar a confiabilidade dos 

resultados analíticos; 

4. Apresentação dos resultados obtidos; 

5. Pesquisa de trabalhos de investigação no âmbito dos metais, mais concretamente sobre 

YREE em solos e plantas, constituindo estes comos pontos de referência para a 

elaboração do presente estudo. 

6. Discussão e considerações finais da presente dissertação; 

7. Elaboração de possíveis estudos futuros para a complementação dos resultados obtidos 

neste trabalho. 

1.4 ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO  

O presente trabalho de dissertação está organizado em nove secções, como se segue: 

• Secção 1: explica a motivação e importância da realização desta dissertação, assim 

como a metodologia adotada para alcançar os objetivos da presente dissertação; 

• Secção 2: apresenta a bibliografia que suporta este trabalho, isto é, informação 

relevante no contexto da temática em estudo; 

• Secção 3: indica a metodologia aplicada no trabalho de campo, no processamento das 

amostras e na análise das mesmas; 

• Secção 4: apresenta os principais resultados obtidos; 

• Secção 5: contem a discussão dos resultados obtidos a partir de uma comparação com 

trabalhos anteriores; 

• Secção 6: nesta secção são realçados os aspetos mais importantes a considerar após 

a realização deste trabalho; 

• Secção 7: indica possíveis perspetivas futuras para um complemento deste trabalho; 

• Secção 8: providencia a lista de referências bibliográficas; 

• Secção 9: apresenta os anexos: 
i. Anexo I: tabelas com as concentrações dos YREE nos brancos das digestões; 

ii. Anexo II: tabela com os valores médios e desvios da H (%), MO (%) e Al (%) e 

das concentrações dos YREE nos sedimentos. Tabela com os valores médios e 
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desvios das concentrações do ∑REE, ∑LREE e ∑HREE ao longo da 

profundidade para os sedimentos; 
iii. Anexo III: tabela com os valores médios e total de biomassa subterrânea das 

plantas S. fruticosa e S. marítima; 
iv. Anexo IV: tabela com os valores de referência dos YREE aplicados para a 

construção dos padrões de fracionamento; 
v. Anexo V: tabela com o range das concentrações dos YREE nas folhas, caules 

e raízes das duas plantas. 

2 ESTADO DE ARTE 

2.1 ÍTRIO E ELEMENTOS TERRAS RARAS  

Os elementos terras raras (REE) são um grupo coerente dos 15 elementos metálicos da série 

dos lantanídeos, Lantânio (La), Cério (Ce), Praseodímio (Pr), Neodímio (Nd), Promécio (Pm), 

Samário (Sm), Európio (Eu), Gadolínio (Gd), Térbio (Tb), Disprósio (Dy), Hólmio (Ho), Érbio (Er), 

Túlio (Tm), Itérbio (Yb), e Lutécio (Lu). Além destes, frequentemente o Y também é incluído no 

grupo (YREE) (Tyler, 2004). 

Nenhum outro grupo de elementos no sistema da tabela periódica exibe uma similaridade tão 

grande como os REE (Wyttenbach et al., 1998; Tyler, 2004). No ambiente geológico, os REE 

geralmente ocorrem no estado de oxidação 3+ (Chakhmouradian e Wall, 2012), no entanto, 

alguns podem apresentar o estado 2+ e 4+ (Gonzalez et al., 2014). O raio iónico efetivo dos iões 

trivalentes diminui gradualmente do La3+ (103,1) para o Lu3+ (86,1), sendo que o Y apresenta um 

raio semelhante ao do Ho (90) (Tyler, 2004). O comportamento químico muito idêntico destes 

elementos, deve-se aos seus raios iónicos semelhantes que diminuem ligeiramente, mas 

sistematicamente, desde o elemento mais leve (La) até ao elemento mais pesado (Lu) 

(Wyttenbach et al., 1998). Esta característica notória desta série de elementos foi denominada 

por “contração dos lantanídeos” (Gonzalez et al., 2014) (Figura 2-1). 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 2-1: Representação da contração dos lantanídeos (adaptado de Chakhmouradian e Wall, 2012). 
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O termo elementos terras raras não significa que estes elementos sejam de facto raros na crosta 

terrestre. A abundância média na crosta terrestre varia de 66 µg/g de Ce, 40 µg/g de Nd, e 35 

µg/g de La a 0,5 µg/g de Tm (Tyler, 2004). O Pm é um elemento extremamente raro, com níveis 

de concentração infinitesimais, sendo que é praticamente indetetável e impraticável a extração 

deste de materiais geológicos (Chakhmouradian e Wall, 2012). De facto, a concentração de Ce 

na crosta terrestre é semelhante à de outros elementos ambientalmente muito estudados, como 

o Cobre (Cu) e o Zinco (Zn) (Tyler, 2004) e cerca de 100 vezes mais do que o Cádmio (Cd), um 

dos metais pesados mais estudado na ecotoxicologia (Gonzalez et al., 2014). No entanto, outros 

REE, incluindo aqueles de valor mais prático (como por exemplo o Tb e Tm) apresentam 

abundâncias muito baixas (Chakhmouradian e Wall, 2012). De facto, geoquímicos observaram 

um padrão na ocorrência e abundância deste grupo na crosta terrestre. Verificaram que os 

lantanídeos com números atómicos mais baixos são os constituintes iónicos mais comuns nos 

minerais e, geralmente, ocorrem em maior abundância do que os lantanídeos com maiores 

números atómicos. Como resultado deste comportamento padrão observado, surgiu uma divisão 

entre os elementos do grupo (EPA, 2012). A divisão adotada varia consoante os autores, de 

acordo com Chakhmouradian e Wall (2012) os lantanídeos com baixo número atómico (La-Eu) 

são convencionalmente denominados de elementos terras raras leves (LREE), enquanto que os 

elementos mais pesados (Gd-Lu) são referidos com elementos terras raras pesados (HREE). O 

Y é agrupado com os HREE, uma vez que, o seu raio é semelhante ao do Ho. Contudo, outros 

autores, como Hatch (2012) consideram que existe ainda outro subgrupo entre os membros 

intermediários da série. De acordo com este autor os elementos La, Ce, Pr e Nd são LREE; Sm, 

Eu e Gd são elementos terras raras médios (MREE), e Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Yb, Lu e Y são HREE.  

A Figura 2-2 representa as duas classificações do grupo dos YREE. 

 

 

Figura 2-2: Tabela periódica dos elementos com destaque para o grupo de elementos em estudo (YREE) e os respetivos 

subgrupos (LREE, MREE e HREE) consoante as classificações dos autores (Chakhmouradian e Wall, 2012; Hatch, 

2012). 
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Estes metais não ocorrem como elementares nativos na natureza, apenas como parte química 

do mineral hospedeiro (EPA, 2012). Usualmente estes elementos encontram-se juntos, numa 

variedade de minerais acessórios, como os fosfatos, carbonatos, fluoretos e silicatos e, ocorrem 

especialmente em pegmatites, granitos e rochas ígneas metamórficas (Tyler, 2004). Os 

processos necessários para isolar estes elementos das constituições minerais são demorados e 

complexos e, por isso, a aquisição destes elementos é presentemente vista como um desafio 

económico e ambiental (Hurst, 2010; EPA, 2012). 

As diferenças nos raios iónicos, estados de oxidação e de ligação dos REE, podem suscitar 

ligeiras alterações no comportamento destes elementos em sistemas naturais. Neste sentido, 

surgiu a questão do fracionamento entre os membros individuais da série nos mesmos sistemas 

(Chakhmouradian e Wall, 2012).  

Este comportamento ou fracionamento, é descrito pela divisão das concentrações absolutas dos 

YREE individuais de uma amostra, por valores dos REE de referência (base de normalização) 

(Olmez et al., 1991). A escolha da base de normalização depende sobretudo dos objetivos em 

estudo. Os xistos usualmente são usados como proxy para a crosta continental superior 

(Chakhmouradian e Wall, 2012) como o Post-Archean Australian Shale (PAAS), North American 

Shale Composite (NASC) e o World Shale Average (WSA) (McLennan, 1989). Estudos recentes 

verificam esta questão do fracionamento destes elementos em sistemas naturais (Fu et al., 2001; 

Morgan et al., 2012; Piper e Bau, 2013), assim como em algumas plantas terrestres e solos 

(Wyttenbach et al., 1998; Tyler, 2004). 

 APLICAÇÕES E FONTES 

Os YREE estão presentes na nossa vida cotidiana, não só na natureza, tal como na maioria das 

atividades do dia-a-dia (Chakhmouradian e Wall, 2012). 

Estes elementos têm sido aplicados numa variedade de tecnologias ambientalmente 

sustentáveis. As propriedades especiais de magnetismo e força de certos elementos têm vindo 

a ser usadas para produzir dispositivos de alta tecnologia e de energia limpa (Tse, 2011; Hatch, 

2012). Esses elementos são incorporados em magnetos que, posteriormente são aplicados por 

exemplo: em turbinas eólicas (Figura 2-3 (A)), veículos elétricos e bicicletas elétricas (Hatch, 

2012). Para além disto, são aplicados também em conversores catalíticos dos automóveis, de 

forma a minimizar as emissões tóxicas para a atmosfera (Hatch, 2012). 

Existe um amplo espectro de aplicações científicas dos YREE. Um dos exemplos é para fins 

medicinais, como no estudo de estruturas corporais a partir de imagens de ressonância 

magnética (Chakhmouradian e Wall, 2012). Sendo que o Gd é o principal REE a ser usado para 

esse fim (Figura 2-3 (B)). Devido à elevada toxicidade do ião livre Gd3+ , foram desenvolvidos 

vários agentes de contraste solúveis em água (Gd-CA) à base de Gd, sendo que, em todos o ião 

Gd3+ é ligado a um complexo orgânico altamente estável (como por exemplo o DTPA), de forma 
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a garantir a sua excrecção do corpo (Kulaksiz e Bau, 2011). Estes elementos têm também 

demonstrado serem úteis ferramentas de investigação. Nos últimos 40 anos, geólogos têm 

reconhecido que os REE são de facto um rastreador útil de certos eventos geoquímicos (Fu et 

al., 2001). O comportamento químico muito semelhante entre os elementos do grupo confere 

coerência em determinados eventos (Tyler, 2004), podendo ser aplicados também na 

investigação geoquimica de águas superficiais (Kulaksiz e Bau, 2011).  Um exemplo de aplicação 

das propriedades químicas destes elementos é a partir do fracionamento. O trabalho realizado 

por Delgado et al. (2012) no estuário do Guadiana, é um exemplo de tal aplicação. Neste estudo, 

o fracionamento dos REE foi usado como um proxy útil para avaliar o impacte da poluição 

resultante de minas de sulfuretos (AMD). A razão (La/Gd) NASC  serviu como parâmetro indicativo 

de um ambiente contaminado por AMD, quando (La/Gd) NASC  <1 indica um enriquecimento dos 

MREE e, consequentemente, um ambiente afectado por AMD. Neste sentido, este grupo tem 

demonstrado ser uma ferramenta ideal para identificar possíveis contaminações de 

determinadas áreas poluidas.  

Ainda no que concerne às aplicações, os YREE são usados para diversos fins industriais, um 

exemplo é o uso de Ce em processos de polimento (Goonan, 2011; Hatch, 2012). O Ce tem 

mostrado ser um elemento bastante eficiente no auxílio de atividades como polimento de vidro, 

espelhos e ecrãs de televisão (Hatch, 2012).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

A B 

Figura 2-3: (A) Imagem de uma turbina eólica. (B) Imagem de uma ressonânica magnética do cérebro, tirada 

com a ajuda  de agentes de contraste (adaptado de Hatch, 2012). 
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Tabela 2-1: Diversas aplicações de cada REE (adaptado de Gonzalez et al., 2014). 

Elemento Principais aplicações 

La Baterias, catalisadores, lasers, dispositivos de comunicação. 

Ce Catalisadores, polimento (vidro, ecrãs de televisão e espelhos) e ligas metálicas. 

Pr Pigmento, melhoramento da corrosão magnética 

Nd Catalisadores 

Pm Catalisadores 

Sm Magnetos de alta temperatura, motores elétricos 

Eu LCDs, aditivo de vidro, equipamentos de comunicação 

Gd Agente de contraste em imagens de ressonância magnética 

Tb Motores elétricos 

Dy Magnetos de elevado poder, lasers e motores elétricos 

Ho Magnetos de elevado poder 

Er Lasers e colorantes de vidro 

Tm Magnetos de elevado poder 

Yb Tecnologia de fibra ótica, paneis solares, ligas e lasers 

Lu Raio-X 
 

Como se verifica pela Tabela 2-1, de facto, estes elementos estão presentes na nossa vida 

cotidiana. No entanto, a oferta dos YREE é efetivamente monopolizada pela China, 

aproximadamente 95% da produção mundial provém deste país (Tse, 2011), o que fez com que 

estes metais passassem a ser considerados como metais críticos. A união Europeia definiu 14 

materiais críticos, sendo que contabilizou a família inteira dos REE como um desses materiais 

(Chakhmouradian e Wall, 2012). 

O crescente uso dos YREE nos vários tipos de aplicações (tecnologia, ciência e indústria) pode 

provocar impactes no ambiente. De acordo com Herrmann et al. (2016) os REE devem ser 

reconhecidos como um contaminante novo e emergente com várias formas de entrar no 

ambiente. É esperado um aumento da emissão destes elementos para os sistemas de transição 

a partir de: descargas de águas residuais e industriais; emissões de resíduos eletrónicos e de 

reciclagem; escoamento superficial e por deposição atmosférica. A informação da distribuição 

destes elementos em sistemas de água ainda é escassa, no entanto, a que já existe sugere que 

existe um sinal antropogénico. Bau e Dulski (1996) verificaram que o uso de Gd em imagens de 

ressonância magnética aumentou a quantidade deste metal em águas residuais e, 

consequentemente, verificou-se anomalias positivas de Gd em rios que atravessavam áreas 

industrializadas e densamente povoadas na Alemanha. Contudo, nos rios que atravessavam 
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áreas pouco povoadas e não industrializadas como na Varmlândia e Dalarna (Suécia central) e 

Hokkaido (Japão) não foram verificadas estas anomalias. Deste modo, conclui-se que a entrada 

antropogénica do Gd em sistemas de água doce ocorre preferencialmente em regiões com 

elevada densidade populacional e com um sistema de saúde desenvolvido. Para além deste 

estudo, outros também identificaram anomalias positivas de Gd de origem antropogénica como 

consequência do uso excessivo deste elemento como agente de contraste em imagens de 

ressonância magnética (Möller et al., 2000; Elbaz-Poulichet et al., 2002). Para além do Gd, outros 

estudos têm verificado um sinal antropogénico de La. Kulaksiz e Bau (2011) verificaram pela 

primeira vez uma micro contaminação antropogénica de La no rio Reno (Alemanha) resultante 

de emissões industriais de uma central de produção de catalisadores nas proximidades do rio.   

Para além das fontes antropogénicas difusas enunciadas, existem também fontes naturais 

pontuais, associadas principalmente a locais de mineração e processamento dos YREE. De 

acordo com Chakhmouradian e Wall (2012) o lado menos ambiental dos considerados “metais 

verdes” cada vez mais está a ser relevado pelos noticiários, principalmente na China, onde se 

encontra a principal mina produtora dos REE no mundo (Bayan Obo). Nesta região já foram 

reportadas histórias de lagos tóxicos, ar poluído e as taxas de cancro revelam-se bastante 

elevadas. As preocupações ambientais nestes locais não estão propriamente relacionadas com 

os REE, mas sim, com a forte associação dos minérios que contêm os REE com elementos 

radioativos como o Tório (Th) e o Urânio (U). Para além disto, junta-se a agravante de todos os 

químicos necessários na extração e no processamento destes elementos, sendo que uma 

grande parte destes acabam por serem libertados para o meio envolvente (Chakhmouradian e 

Wall, 2012). Um relatório desenvolvido pela EPA (2012) evidenciou que as várias etapas na 

cadeia de oferta dos REE estão associadas a riscos ambientais e para a saúde pública. Dessas 

etapas resultam por exemplo: radionuclídeos, metais, partículas, gases, águas residuais e 

solventes químicos com potencial de gerar riscos nos diferentes ambientes (aquático, terrestre e 

ar) e ainda, nos organismos que habitam nestes, assim como no próprio ser humano. 

2.2 ESTUÁRIOS 

Cameron e Pritchard (1963) definiram um estuário como “um corpo de água costeiro 

semifechado, com uma ligação livre com o mar aberto, em cujo interior a massa de água marinha 

se dilui de forma mensurável com a água doce proveniente da escorrência continental” (Antunes 

Dias e Marques, 1999). Fairbridge (1980) definiu o mesmo conceito de uma forma mais concreta: 

um estuário é uma entrada de mar até ao vale do rio, geralmente dividido em três setores: (1) 

estuário marinho ou baixo, no qual existe uma ligação livre com o mar aberto; (2) estuário médio, 

sujeito a uma forte mistura da água salgada e fresca e (3) estuário superior ou fluvial, 

caracterizado por água fresca e pela ação diária das marés (Day Jr. et al., 1989). De novo, 

destaca-se que a mistura de águas marinhas e fluviais está na origem de um estuário e é uma 

das suas principais características. 
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Estruturalmente os estuários são caracterizados por serem divididos em três regiões (Figura 2-4): 

(1) zona fluvial, caracterizada pelo baixo teor de salinidade; (2) zona de mistura, onde se situa o 

estuário propriamente dito, caracterizada pela mistura de massas de água e pela existência de 

uma grande quantidade de gradientes físicos, químicos e bióticos, que se estendem desde a 

zona fluvial até a ilha barreira e, por fim (3) zona de turbidez máxima é a zona entre a zona de 

mistura e a ligação com o oceano (Day Jr. et al., 1989; Figueiredo, 2016). 

Deste modo, os estuários são caracterizados por serem locais de convergência entre o rio, o 

mar, a atmosfera e os sedimentos. De facto, a variabilidade da salinidade, a diferente 

granulometria dos sedimentos e períodos de emersão, grande riqueza e disponibilidade de 

nutrientes, de matéria orgânica sob a forma particulada, coloidal ou de compostos húmicos, alta 

produtividade são apenas algumas das características destes complexos ambientes (Antunes 

Dias e Marques, 1999). 

Devido às suas condições naturais, os estuários usualmente são locais de desenvolvimento 

industrial e urbano. A ideia de que os estuários têm a capacidade de diluir e dispersar poluentes 

levou a que as descargas urbanas e industriais nas águas estuarinas fossem feitas sem pré-

tratamento. A estas fontes de poluição acrescenta-se a agravante de os poluentes transportados 

pelos efluentes do rio e pelas escorrências das zonas urbanas (Williams et al., 1994). Esta ordem 

de eventos levou ao aumento da chegada de poluentes a estes ambientes. Nas últimas três 

décadas, a atenção sobre os efeitos dos metais nestes ecossistemas focou-se essencialmente 

nos metais como cádmio (Cd), mercúrio (Hg), chumbo (Pb), crómio (Cr) e o níquel (Ni), dado que 

estes têm extensivamente contaminado o ambiente (Canário et al., 2005; Vale et al., 2008). 

Tendo em conta os aspetos apontados no tópico anterior, é de esperar um aumento da libertação 

de YREE nos estuários e, como tal, é cada vez mais importante ter em conta possíveis 

contaminações por outros metais. 

Figura 2-4: Estrutura de um típico estuário e as respetivas zonas (Figueiredo, 2016) . 

1 

2 

3 
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 SAPAIS 

 CARATERÍSTICAS GERAIS 

Nas margens dos estuários, em condições de baixo hidrodinamismo encontram-se as zonas 

húmidas intertidais (zonas entre as marés) nas quais desenvolvem-se os sapais (Day Jr. et al., 

1989). Estes são por vezes considerados como subsistemas autónomos dentro da complexidade 

dos sistemas estuarinos (Caçador, 1994).  

Os sapais são caracterizados por serem áreas planas, pouco drenadas, sujeitas a inundações 

periódicas por água salgada, usualmente cobertas por plantas vasculares, halófitas, que 

suportam elevados teores de sal (Williams et al., 1994) 

Os serviços de provisionamento, regulação, culturais e de suporte prestados por estes 

ecossistemas são de extrema importância para o ambiente, economia e para o ser humano (Day 

Jr. et al., 1989). São um dos poucos habitats selvagens que não foram alterados pelo homem, 

desempenham um papel fundamental na proteção contra a erosão costeira, áreas de elevada 

produção biológica primária, provisionamento de comida, uma importante fonte de nutrientes 

para os estuários e, são essenciais para a diversidade das espécies que procuram esses habitats 

para abrigo, comida e reprodução (Day Jr. et al., 1989, Davidson-Arnott et al., 2002). Para além 

disto, os sapais têm vindo a ser caracterizados por atuarem como sumidouros naturais de 

poluentes transportados até aos estuários. Vários estudos realizados em sapais estuarinos, 

nomeadamente no estuário do Tejo, sugerem que essas áreas são de facto sumidouros naturais 

de poluentes principalmente, metais (Caçador et al., 1996, 2000a, 2009; Caetano et al., 2008; 

Duarte et al., 2010; Reboreda e Caçador, 2007a; Reboreda et al., 2008) nos quais as plantas 

têm um papel fulcral para esse fim. 

 FLORA 

Os sapais de Portugal são caracterizados por serem colonizados por espécies halófitas, sendo 

as mais comuns: Sarcocornia fruticosa (S. fruticosa), Sarcocornia perennis (S. perennis), 

Halimione portulacoides (H. portulacoides) e Spartina maritima (S. marítima) (Duarte et al., 2010). 

A distribuição destas espécies nestes ecossistemas é caracterizada por uma típica zonação ou 

sequência sucessional de acordo com o gradiente de altitudes. Este comportamento padrão é 

resultado das diferentes capacidades de tolerância a submersão das marés, teores de 

salinidade, exposição solar e temperatura dos sedimentos (Rozema et al., 1985; Sánchez et al., 

1996). 
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Segundo Williams et al. (1994) os sapais podem ser divididos em áreas distintas de acordo com 

esta zonação de espécies. A Figura 2-5 representa as respetivas áreas de um sapal 

generalizado. 

O sapal inferior ou pioneiro, regularmente inundado pela maré, é colonizado principalmente pela 

S. marítima, das poucas espécies capazes de ficar submersa por várias horas. O sapal médio é 

a zona de transição entre as áreas. Por fim, o sapal superior ou maduro, recebe inundação da 

maré menos do que 5-10 vezes ao ano, consequentemente, possui uma maior variedade de 

espécies em comparação com o sapal inferior.  

A vegetação dos sapais tem uma grande influência nestes ecossistemas. As folhas e o caule das 

plantas prendem fisicamente o material particulado e reduzem a energia das ondas facilitando, 

deste modo, a deposição do sedimento e, consequentemente a acumulação destes nestes 

ecossistemas (Williams et al., 1994; Davidson-Arnott et al., 2002). A captura de elementos 

metálicos por parte das plantas halófitas depende da mobilidade e biodisponibilidade destes nos 

sedimentos que são determinados pelas características físicas e químicas destes como pH, 

salinidade, potencial redox, conteúdo em matéria orgânica e o tamanho da partícula (Otte et al., 

1993). Da atividade da planta um microambiente é criado, rizosfera, o qual aumenta o potencial 

redox dos sedimentos e, consequentemente os metais ficam em formas menos móveis, assim 

como a formação de rizo-concreções (pequenas concreções das raízes, ricas em hidróxidos de 

ferro) que podem acumular metais em concentrações mais elevadas do que nos sedimentos 

envolventes (Caçador, 1994; Williams et al., 1994). De acordo com alguns trabalhos de 

investigação como Caçador et al. (1996) e Almeida et al. (2004), as áreas de sapal colonizadas 

com plantas halófitas concentram mais metais nos sedimentos do que as áreas não colonizadas. 

Figura 2-5: Diferentes áreas de sapal e típicas espécies de plantas halófitas colonizadoras (adaptado de Williams et 

al.,1994), com destaque para as duas espécies S. maritima e S. fruticosa. 
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Caetano et al. (2008), demonstrou que os metais (Cd, As, Cu e Zn) ficam maioritariamente 

concentrados nas raízes das plantas S. fruticosa e S. maritima, e uma fraca translocação destes 

para as folhas e caule, o que sugere que estas conseguiram imobilizá-los. Efetivamente Caçador 

(1994) refere que é sobretudo no sistema radicular onde se verifica a maior quantidade de alguns 

metais que foram retirados do ambiente sedimentar contaminado, durante a época de 

crescimento (Antunes Dias e Marques, 1999). De acordo com Weis e Weis (2004) a acumulação 

de metais nas raízes funciona como um sumidouro de metais nos sapais, uma vez que tornam-

os menos biodisponíveis. Os sedimentos dos sapais, a sua vegetação e a interação 

raiz/sedimento (nomeadamente através da tomada de aniões e catiões, da libertação de O2 e 

CO2 e da exsudação de compostos orgânicos, responsáveis por uma intensa atividade 

microbiana na rizosfera) são fatores determinantes da importância dos sapais como zonas de 

descontaminação (Antunes Dias e Marques, 1999). A notável capacidade das plantas halófitas 

atuarem como sumidouros naturais de poluentes, tem sido demonstrado e, de facto, alguns 

autores consideram-nas ideais para possíveis fins de fito-estabilização de metais nas raízes e 

no rizo-sedimento (Reboreda e Caçador, 2007a; Caetano et al., 2008; Caçador et al., 2009; 

Duarte et al., 2010), contribuindo eficazmente para fito-remediarem sapais poluídos por metais. 

A Figura 2-6 apresenta a imagem e perfil das duas espécies halófitas em estudo (S. fruticosa e 

S. maritima), sendo que no perfil das plantas considera-se que as partes aéreas contêm os 

órgãos aéreos (caule e folhas) e as partes subterrâneas contêm o órgão subterrâneo, raízes. 
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2.3 ESTUÁRIO DO TEJO 

O estuário do rio Tejo (Figura 2-7) é o maior de Portugal e um dos maiores da costa atlântica 

europeia, cobrindo uma área de aproximadamente 320 Km2, e tendo um comprimento de 80 km 

desde a foz (S. Julião da Barra) até Muge (limite da maré dinâmica). A largura do estuário é 

variável: 0,7 km no extremo montante, 15 km na parte central e 2 km no canal de saída (Canário, 

2004). 

De acordo com Vale e Sundby (1987), morfologicamente, o estuário é formado por um canal de 

saída profundo e estreito (15 km de comprimento, 2 km de largura e atinge uma profundidade de 

40 m) e uma ampla baía interior (estuário propriamente dito), com cerca de 25 km de 

comprimento e 15 km de largura, com uma topografia complexa com canais, áreas intertidais e 

ilhas. 

Segundo Canário (2004) estruturalmente o estuário do Tejo pode ser dividido em quatro zonas 

distintas: zona A a D (Figura 2-7): 

Figura 2-6: Imagem e perfil das duas espécies halófitas em estudo. (A) 

S. maritima e (B) S. fruticosa (adotado de Duarte et al., 2010; Mendes, 

2012). 

 

A B 

A B 
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A zona A, mais a montante, tem uma morfologia deltaica. Esta zona é a que apresenta a 

profundidade média mais baixa do estuário e engloba quase na sua totalidade a Reserva Natural 

do Estuário do Tejo, como resultado, é caracterizada por conter uma elevada riqueza biológica. 

A zona B, estende-se até ao Cais do Sodré e é a zona com maior largura do estuário. Nas 

margens desta zona, localizam-se actividades indústrias e portuárias. A zona C é uma área que 

compreende uma parte considerável das duas cidades (Lisboa e Almada) e também atividades 

industriais. Por fim, a zona D onde o estuário começa gradualmente a ligar-se ao oceano, pode 

ser delimitada até à linha Bugio/S. Julião. 

Ao contrário do que acontece em muitos rios europeus que atravessam regiões industriais, a 

maior parte dos poluentes são descarregados diretamente no estuário (Caçador et al., 1993). 

Consequentemente, o estuário do Tejo é considerado um dos casos mais problemáticos de 

deteriorização da água e qualidade dos sedimentos devido ao historial de descargas de efluentes 

Figura 2-7: Estuário do Tejo e a sua representação estrutural - zonas A a D, assim como algumas das suas 

características morfológicas e hidrológicas (adaptado Figueiredo, 2016). 
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provenientes da agricultura, industrias e fontes urbanas (Figueiredo, 2016), sendo que nos 

últimos anos se têm verifico uma melhoria da qualidade da água. 

Cerca de 40% da área do estuário é constituída por zonas entre-marés, as suas margens sul e 

leste são caracterizadas por conter áreas extensivas de Sapais (Caçador et al., 2009).  

O local de amostragem para a realização do presente estudo é num dos sapais do estuário do 

Tejo, sapal do Rosário, localizado na zona B do estuário. 

  SAPAL DO ROSÁRIO: ÁREA DE ESTUDO 

 CARATERÍSTICAS GERAIS 

O sapal do Rosário (Figura 2-8) localizado na margem sul do estuário do Tejo, na baia do Montijo, 

encontra-se próximo de uma variedade de fontes antropogénicas nomeadamente, indústrias 

como metalúrgica, química, adubos e pesticidas, automóvel e agroindústria, situadas 

essencialmente nos concelhos do Barreiro e do Seixal. Os concelhos da Moita, Montijo e 

Alcochete contêm um grande número de explorações de suinicultura e atividades agroindústrias 

que produzem esgotos com uma elevada carga poluente (Cesário, 2007). Para além da vertente 

das indústrias próximas deste ecossistema, este sapal está sujeito a uma elevada pressão 

humana com aproximadamente 3 milhões de pessoas a viverem ao redor deste (Caçador e Vale, 

2003; Vale, 1990). Recentemente já foram identificadas várias fontes antropogénicas de YREE 

no Sapal do Rosário, nomeadamente, escorrência superficial, industrias, zonas portuárias e 

poluentes agrícolas (Brito et al., 2018). 

Este sapal é caracterizado por ser totalmente inundado duas vezes ao dia por ação da maré (2-

4 m de amplitude) através de um sistema de canais altamente ramificado (Caçador et al., 2009).  

 

 FLORA 

A flora do sapal é constituída maioritariamente por três espécies halófitas, com uma típica 

zonação, S. marítima no sapal inferior, como espécie pioneira, seguida por H. portulacoides, no 

sapal médio e, S. fruticosa, no sapal superior (Caçador et al., 1996; Caetano et al., 2008). 

A inundação periódica e a proximidade de fontes poluidoras (Figura 2-7), tornaram este 

ecossistema uma área altamente sensível para a acumulação de poluentes. Nas últimas décadas 

foram realizados vários trabalhos de investigação de modo a compreender como este 

ecossistema é influenciado pela presença de contaminantes, principalmente, metais (ex: 

Caçador et al., 1993; Caçador et al., 2000a; Caetano et al., 2008; Reboreda et al., 2008; Duarte 

et al., 2010). No entanto, apesar de já existir um grande historial de estudos em sapais 

relacionados com metais, não existe ainda nenhum estudo nestes ecossistemas com estas 

plantas e como podem influenciar a retenção destes elementos. 
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Figura 2-8: (A) Estuário do Tejo com destaque para a localização do sapal do Rosário. (B) Imagem do sapal do 
Rosário.  

A 

B 
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3 TRABALHO DE CAMPO E PROCESSAMENTO DAS AMOSTRAS 

3.1 TRABALHO DE CAMPO 

O trabalho de campo teve lugar em março de 2017 no sapal do Rosário, onde se recolheram 

nove cores de sedimentos: três de sedimentos colonizados por S. fruticosa, três colonizados por 

S. maritima e três de sedimentos não colonizados. Para a recolha dos cores foi utilizado um corer 

metálico. Todos os cores foram seccionados no local de amostragem (Figura 3-1 (A)). Os cores 

de sedimentos colonizados por planta, foram seccionados em camadas de 2 cm de espessura 

até uma profundidade de 30 cm e, de 5 cm até à base (aproximadamente 50 cm). Os cores de 

sedimentos não colonizados, foram secionados de um modo diferente. Primeiro, recolheu-se 

uma camada com 1 cm de espessura (superficial), as seguintes foram seccionadas com 2 cm de 

espessura até à profundidade de 29 cm e, as restantes com 5 cm até à base (aproximadamente 

49 cm) (Figura 3-1 (B)).  

Do seccionamento dos cores resultaram 163 amostras de sedimentos, que foram guardadas em 

sacos identificados com o tipo de sedimento, número do core e a profundidade. As partes aéreas 

das plantas foram cortadas junto ao sedimento com o auxílio de uma faca, e colocadas em sacos 

identificados com o número do core e a espécie de planta. Posteriormente, todas as amostras 

foram transportadas para o laboratório em arcas refrigeradoras. 

 

 

A 

Figura 3-1: (A) Seccionamento dos cores de sedimentos no local de amostragem. (B) Ilustração do seccionamento dos 

cores de sedimentos (não colonizados e colonizados). 

B 
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 PROCESSAMENTO DAS AMOSTRAS 

 SEDIMENTOS 

No laboratório foram retiradas pequenas porções de sedimento (± 100 mg) de cada amostra para 

cadinhos de porcelana (Figura 3-2) para determinação da percentagem em humidade (H (%)) e 

matéria orgânica sedimentar (MO (%)).  

 

 

 

 

 

 

 

 SEDIMENTOS NÃO COLONIZADOS 

Das amostras de sedimentos não colonizados, foram separadas pequenas porções de 

sedimento (± 100 mg) que foram secas diretamente na estufa a 40°C. Posteriormente, as 

amostras foram moídas num moinho de bolas (Retch) de forma a ficarem homogeneizadas. 

 SEDIMENTOS COLONIZADOS POR PLANTA  

As amostras de sedimentos colonizados, foram lavadas através de um crivo de malha 100 µm 

com o auxílio de um jato de água Millii-Q, de forma a separar as raízes dos sedimentos. Os 

sedimentos que passaram pelo crivo, juntamente com a água, foram deixados em repouso de 

modo a que as partículas em suspensão depositassem no fundo do frasco. Após 

aproximadamente dois dias, a maioria das partículas encontravam-se depositadas no fundo e 

foram separadas das águas de lavagem. Destas partículas depositadas no fundo do copo e após 

a separação das águas de lavagem, resultam os sedimentos colonizados por planta. Os 

sedimentos nos frascos foram colocados a secar numa estufa a 40°C. Após a secagem, as 

amostras foram moídas de forma a homogeneizar as amostras, da mesma forma que os 

sedimentos não colonizados. Desta separação resultaram 101 amostras de raízes. 

 

 

Figura 3-2: (A) Sacos identificados com as respetivas amostras. (B) Exemplo de um 

cadinho onde foi colocada uma pequena porção de amostra. 

A B 
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 PLANTAS 

 PARTE SUBTERRÂNEA 

As raízes resultantes das lavagens das amostras de sedimentos colonizados foram secas numa 

estufa a 40°C. Depois de aproximadamente uma semana, estas foram retiradas da estufa e 

pesadas. De seguida, com o auxílio de uma tesoura e utilizando um moinho de bolas (Rentch), 

as amostras de raízes secas foram homogeneizadas.  

 PARTE AÉREA 

Como verificado na bibliografia (Figura 2-6), a parte aérea das plantas corresponde aos órgãos 

aéreos caule e folhas.  

As partes aéreas de cada uma das plantas recolhidas, foram lavadas com o auxilio de um jato 

de água, de forma a remover as partículas de poeiras e sedimentos e, separadas em órgãos 

fotossintéticos e não fotossintéticos (Caçador et al., 2009; Duarte et al., 2010). 

A S. fruticosa, não possui um sistema de folhas e caule bem definido com as componentes 

fotossintéticas e não-fotossintéticas, respetivamente. Consequentemente, considerasse que as 

partes verdes, representam a componente fotossintética (referida como “folhas”), e as partes de 

aspeto seco, correspondem à componente não fotossintética (referida como ”caule”) (Caçador et 

al., 2009; Duarte et al., 2010). Com o auxílio de uma tesoura, fez-se a respetiva separação dos 

dois órgãos que, posteriormente, foram colocados a secar numa estufa 40°C. Depois de 

aproximadamente uma semana, com o auxílio de uma tesoura e utilizando um moinho de bolas 

as amostras foram homogeneizadas.  

No caso da S. maritima, a separação é clara, sendo constituída por um talo (órgão não 

fotossintético) que se separa em folhas (órgão fotossintéticos) (Caçador et al., 2009; Duarte et 

al., 2010). Novamente, com o auxílio de uma tesoura, fez-se a respetiva separação dos dois 

órgãos que, posteriormente, foram secos e moídos de forma a ficarem homogeneizados. 

3.2 METODOLOGIAS ANALÍTICAS 

 SEDIMENTOS 

 DETERMINAÇÃO DA HUMIDADE 

De forma a determinar a H (%) dos sedimentos, foram colocadas pequenas porções de amostra 

em cadinhos de porcelana numa estufa a 105°C, durante 24 horas. Posteriormente, os cadinhos 

foram retirados da estufa e arrefecidos num exsicador até à temperatura ambiente. De forma a 

garantir que as amostras atingiram o peso constante, este procedimento foi realizado duas vezes. 

O cálculo da H (%) foi realizado de acordo com a equação 1: 
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!	(%) = '()*+,-./01'()*	(234°5)
'()*+,-./0

×100  

Sendo: 

 9.-:;<=>?@ - massa de sedimento antes da secagem na estufa; 

 9.-:>=?@	105°B - massa de sedimento após a secagem a 105°C.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 DETERMINAÇÃO DA MATÉRIA ORGÂNICA SEDIMENTAR 

Para a determinação da MO (%) nos sedimentos, foram utilizados os cadinhos de porcelana que 

continham as amostras de sedimentos previamente secos a 105 °C. Posteriormente, estes foram 

colocados numa mufla a 450°C durante duas horas. Decorrido este tempo, os cadinhos foram 

retirados da mufla e arrefecidos num exsicador até à temperatura ambiente. O cálculo da MO 

(%) foi feito de acordo com a equação 2: 

CDE	(%) =
9.-:	(105°B) − 9.-:(	450°B)

9.-:	105°B
×100 

Sendo: 

 CDE	(%) - Loss on Ignition, a percentagem de massa perdida por inceneração; 

 9.-:		 105°B 	- massa de sedimento após a secagem a 105°C; 

 9>=H	(450°) - massa de sedimento após a secagem a 450°C. 

 

(1) 

(2) 

Figura 3-3: (A) Exemplo de uma pequena porção de amostra de sedimento num cadinho 

de porcelana. (B) Exsicador onde as amostras foram colocadas. 

A B 
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 DIGESTÕES DOS SEDIMENTOS  

Para a determinação das concentrações dos YREE nos sedimentos, as 163 amostras de 

sedimentos foram sujeitas a uma digestão por ataque ácido. 

Para cada digestão, pesou-se rigorosamente cerca de 100 mg de sedimento e introduziu-se o 

material em bombas de Teflon. A cada bomba adicionou-se 3 ml de ácido fluorídrico (HF, 40 % 

v/v) e 1 ml de água régia (ácido clorídrico (HCl), 37 % v/v e ácido nítrico (HNO3), 55 % v/v, numa 

proporção de 3:1). Posteriormente, cada bomba foi colocada numa estufa a 100°C durante uma 

hora. Após este período de tempo, o conteúdo foi transferido para um tubo de 50 mL 

respetivamente identificado, no qual tinha sido colocado previamente 2,8 g de ácido bórico 

(H3BO3), de forma a neutralizar o HF. O tubo foi aferido com água Milli-Q (18,2 MΩ cm, Milli-Q, 

Millipore) para o volume total de 50 mL. Paralelamente à preparação das amostras, foram 

digeridos materiais de referência certificados (MCR) e brancos. Este método de digestão foi 

baseado em Loring e Rantala (1992). 

 QUANTIFICAÇÃO DOS ELEMENTOS TERRAS RARAS E ÍTRIO 

Para a quantificação das concentrações dos YREE presentes nas amostras recorreu-se a técnica 

de Espectroscopia de Massa Acoplada de Plasma Induzido (ICP-MS).  

O ICP-MS (Figura 3-4) é um equipamento muito sensível que permite a quantificação multi-

elementar de componentes vestigiais, na gama das partes por bilião (ppb – ug/L) ou trilião (ppt – 

ng/L), presentes em vários tipos de matrizes.  

A amostra é introduzida no ICP-MS sob a forma de aerossol, que é produzido aquando da 

passagem do líquido da amostra pelo nebulizador. As gotas maiores do aerossol são removidas 

da corrente de gás, de modo a que se obtenha um aerossol uniforme. Posteriormente este é 

encaminhado para o canal central do plasma de Árgon (Ar).  

O plasma é gerado numa corrente de Ar contido num tubo de quartzo ou “tocha”. Esta tocha 

encontra-se no centro de uma bobina de cobre, através da qual passa uma corrente elétrica. O 

campo magnético criado pela corrente elétrica promove a colisão entre eletrões livre e os átomos 

de Árgon, produzindo iões e mais eletrões, até se atingir um plasma estável, de temperatura 

elevada. Esta temperatura, permite que as gotas do aerossol sequem rapidamente, 

decomponham, vaporizem, atomizem e ionizem através da remoção de um eletrão de cada 

átomo. Os iões resultantes deste processo, carregados positivamente, são extraídos para o 

sistema a vácuo. 

Em seguida, lentes electroestáticas mantêm os iões focados num feixe de iões, à medida que 

passam pelo sistema de vácuo até à câmara final, onde está localizado o espectrómetro de 

massa e o detetor.  
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O espectrómetro de massa é um quadripolo, constituído por quatro varetas equidistantes e 

mantidas em paralelos, entre as quais, é aplicado um potencial DC e um campo de alta 

frequência. Esta aplicação gera um campo eletromagnético complexo no espaço entre as varetas 

que controlam as trajetórias dos iões que entram no espectrómetro de massa. Esta passagem 

tem conta uma dada combinação de radiofrequência e potencial DC correspondente a uma razão 

massa/carga específica. 

À saída do quadrupolo existe um multiplicador eletrónico que deteta cada ião que sai. Este, conta 

e armazena cada sinal para cada massa, criando um espectro de massa, que fornece uma 

representação qualitativa simples e precisa da amostra. A magnitude de cada pico é diretamente 

proporcional à concentração de um elemento na amostra.  

Os resultados quantitativos são obtidos por comparação das intensidades de sinal geradas com 

as amostras de calibração (Agilent Technologies, 2005; Luz, 2016). 

 

 

O equipamento ICP-MS utilizado foi um ELAN DRC-e da Perkin Elmer (Figura 3-5) equipado com 

sistema de reacção quadrupolo, uma câmara de nebulização de vidro Peltier e um nebulizador 

concêntrico Meinhard. 

Figura 3-4: Representação esquemática do ICP-MS (Padeiro, 2014). 
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O software do equipamento utilizado apresenta a média das 3 leituras realizadas em cada 

amostra, para cada elemento, disponibilizando também o desvio padrão associado às leituras. 

Durante a análise foi utilizado uma solução comercial de ródio (Rh) como padrão interno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Numa primeira fase, procedeu-se à realização de testes experimentais das condições 

operacionais ideais do ICP-MS para as amostras em estudo, otimizando a curva de calibração 

para as amostras em questão. Neste procedimento foram utilizadas cerca de 20 amostras de 

sedimentos e 17 amostras de raízes, de modo a ser identificada a gama ideal de concentrações 

de trabalho, para que, assim fossem preparadas as diluições corretas das amostras em estudo. 

De seguida, procedeu-se à respetiva análise das amostras, dos materiais certificados e dos 

brancos.  

 PLANTAS 

 DETERMINAÇÃO DA BIOMASSA SUBTERRÂNEA 

A biomassa subterrânea de cada amostra de sedimento colonizado com planta, foi determinada 

através da equação 3: 

IJ@9K>>K	(L/9N) =
9,OPQ	.-/O

á<=K/0,-,	
 

Sendo 

 mraiz	seca	- massa de raiz seca de cada amostra (g); 

 áreacorer - área do corer utilizado no trabalho de campo. 

(3) 

Figura 3-5: Equipamento ICP-MS usado, ELAN DRC-e da Perkin 

Elmer. 
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Como o corer é uma peça metálica com uma extremidade em forma semicilíndrica, para calcular 

a área deste, aplicou-se a expressão de cálculo da área de uma circunferência. Logo, a área do 

corer foi calculada de acordo com a equação 4. 

á<=K?@<= = p	×(<KJ@?@<=<)
2 

Sendo: 

 raiocorer - raio do corer (m). 

 DIGESTÕES DAS PLANTAS 

Para a determinação das concentrações dos YREE nas raízes, folhas e caules, as 113 amostras 

vegetais foram sujeitas a uma digestão por ataque ácido.  

Para cada digestão, pesou-se rigorosamente cerca de 100 mg de amostra vegetal e introduziu-

se em vasos de micro-ondas. A cada vaso foi adicionado 3 ml de HNO3 40 % v/v.  Posteriormente, 

estes foram colocados num micro-ondas (CEM, MARS 5) cujas condições de operação foram as 

seguintes: potência de 1600 W, rendimento de 100% e uma temperatura de 200°C durante 15 

minutos. Após o arrefecimento dos vasos, o conteúdo foi transferido para tubos de plástico de 

50 mL, que foram aferidos com água Milli-Q (18,2 MΩ cm, Milli-Q, Millipore) para o volume total 

de 25 mL (CEM, 2016) 

 DETERMINAÇÃO DOS ELEMENTOS TERRAS RARAS E ÍTRIO 

Para a determinação das concentrações dos YREE presentes nas amostras vegetais recorreu-

se também à técnica de Espectroscopia de Massa Acoplada de Plasma Induzido (ICP-MS), 

descrita no tópico 3.2.1.4. 

3.3 TRATAMENTO DE RESULTADOS: DETERMINAÇÃO DAS 

CONCENTRAÇÕES DOS ELEMENTOS  

Os resultados obtidos por ICP-MS foram tratados da seguinte forma: 

1.  Normalização do sinal 

Para cada elemento o equipamento fez 3 leituras da amostra, i, em estudo. A média das 3 

leituras, X (e,i), tem um desvio padrão associado, S leitura (e,i). 

Um volume da solução de Rh de concentração conhecida foi adicionado como padrão interno 

(PI) a cada solução aspirada pelo ICP-MS. De forma a normalizar a leitura de cada amostra, o 

cálculo foi feito de acordo com a equação 5, eliminando-se assim os desvios nas leituras dos 

sinais devido a flutuações do aparelho.  

(4) 
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]J^K_	^@<9K_J`KH@	(=, J) = 	
b	(=, J)

]J^K_	(cℎ, J)
]J^K_	(cℎ, 1)

 

De forma a simplificar a representação das equações, o Sinal Normalizado (e,i) será 

representado por Sinal (e,i).  

2. Obtenção das retas de calibração  

A partir dos sinais normalizados obtiveram-se as retas de calibração (RC) de cada elemento para 

as soluções padrão usadas. Na construção da RC garantiu-se um valor de R2 ³0,999, e usou-se 

pelo menos 5 pontos. 

3. Cálculo da concentração final de cada elemento na amostra ([f, g]igjkl ), de acordo 

com a equação 6: 

[=, J]+PmOn 	=
[=, J]o5×p@_PmP/POn

9K>>K	(J)
×qJ_ 

 

Sendo: 

[=, J]o5 	– concentração obtida a partir da RC 

p@_PmP/POn  	– volume da solução em que amostras digeridas de sedimentos e vegetais foram 

dissolvidas, sendo 50 mL e 25 mL respetivamente; 

9K>>K	 J 	– massa das amostras de sedimentos e vegetais digeridas; 

qJ_ – diluição realizada nas amostras de sedimentos e vegetais. 

 

As diluições das amostras para a determinação dos YREE no ICP-MS foram baseadas em 

diluições mássicas, utilizando uma balança. O fator de diluição foi calculado a partir da razão 

entre a massa final e a massa inicial para cada amostra. No caso das amostras de sedimentos, 

a cada tubo de leitura do ICP-MS adicionou-se 1 mL de amostra digerida e 9 mL de água Milli-

Q. No caso das amostras vegetais, adicionou-se 2 mL de amostra digerida e 8 mL de água Milli-

Q. 

 

 

(5) 

(6) 
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3.4 CONTROLO DA QUALIDADE: VALIDAÇÃO DOS RESULTADOS 

O controlo de qualidade analítico é uma preocupação e um cuidado especial que deve ser 

considerado ao longo de um trabalho laboratorial de forma a garantir-se que os resultados 

obtidos são fiáveis e, consequentemente, a metodologia adotada foi adequada. Neste sentido, 

para cada processo de digestão (sedimentos e plantas) foram preparados três brancos 

experimentais (iguais às amostras, mas sem matriz) e três amostras de referência, utilizando 

MRC, que foram analisados juntamente com as amostras.  

Seguidamente apresentam-se os resultados dos procedimentos de controlo aplicados ao longo 

deste trabalho com o propósito de avaliarem e assegurarem a confiabilidade dos resultados 

analíticos obtidos.  

 EXATIDÃO 

A exatidão é definida como sendo a concordância entre o resultado de ensaio e o valor de 

referência aceite como convencionalmente verdadeiro (Augusto et al., 2000). A avaliação da 

exatidão das metodologias analíticas aplicadas foi efetuada através da análise de MRC. Nos 

sedimentos, os MRC aplicados foram o BHVO-1, G-2 e MAG-1 (sedimentos marinhos) da United 

States Geological Survey (USGS). No caso das plantas, os MCR usados foram o INCT-OBTL-5, 

INCT-PVTL-6 (folhas de tabaco) do Institute of Nuclear Chemistry and Technology (INCT) e, 

IAEA-140 (alga marinha) da International Atomic Energy Agency (IAEA) 

Para a avaliação dos resultados obtidos da análise dos MRC, fez-se a comparação dos 

resultados obtidos com os valores certificados e calculou-se, ainda, o fator de desempenho Z 

(“Z-score”). O Z-score é uma forma de avaliar o desempenho do laboratório na análise de um 

MRC, o fator de desempenho foi calculado de acordo com a equação 7 (Augusto et al., 2000). 

r =
(bnOs − bt)

]
 

Sendo 

bnOs – valor obtido pelo laboratório; 

bt – valor aceite como verdadeiro, ou seja, o valor certificado do MRC; 

] – representa a unidade de desvio-padrão, isto é, a incerteza do MRC caso seja conhecida. 

 

 

 

(7) 
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A avaliação deste fator é feita com base na seguinte escala de pontuação (Augusto et al., 2000): 

r ≤ 2: satisfatório 

2 < r ≤ 3: questionável 

r > 3: incorreto 

Para alguns elementos não foi possível proceder à comparação dos resultados obtidos e 

certificados pelo facto de não constarem nas tabelas os valores certificados dos MRC. 

Na Tabela 3-1 e Tabela 3-2 encontram-se descritos para os sedimentos e plantas os valores 

médios, desvio padrão e os Z-score obtidos e os respetivos valores certificados dos MRC para 

os vários elementos em estudo. 

A partir da comparação dos resultados obtidos e o valor certificado dos MRC nos sedimentos 

(Tabela 3-1), exceto o Nd no MRC G-2, é possível verificar que os valores de concentração 

obtidos para os restantes elementos estão dentro do intervalo de confiança do valor certificado. 

Os valores de Z-score obtidos foram inferiores a dois para todos os elementos. Tal resultado, 

evidencia um desempenho satisfatório do laboratório na análise dos MRC.  

De acordo com estes resultados é possível considerar que a metodologia aplicada para a 

quantificação dos vários elementos em estudo foi adequada. 

Da comparação dos resultados obtidos e do valor certificado dos MRC nas plantas (Tabela 3-2), 

também se verificou que os valores de concentração obtidos para todos os elementos estão 

dentro do intervalo de confiança do valor certificado. Os valores de Z-score obtidos são de novo 

inferiores a dois para todos os elementos e, como tal, o desempenho do laboratório foi 

novamente considerado satisfatório.  

Com estes resultados, é também possível considerar que a metodologia aplicada para a 

quantificação dos vários elementos nas plantas foi adequada. 
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Tabela 3-1: Média ± desvio padrão das concentrações (µg/g) dos elementos em estudo determinados nas análises dos materiais de referência certificados (BHVO-1, G-2 e MAG-1), valores 

certificados e o z-score obtido. 

 BHVO-1 G-2 MAG-1 

Elemento Certificado (µg/g) Obtido (µg/g) Z-score Certificado (µg/g) Obtido (µg/g) Z-score Certificado (µg/g) Obtido (µg/g) Z-score 

Y 28±2 28±3 0,12 11 ± 2 9 ± 1 0,95 28 ± 3 23 ± 2 1,71 

La 16±1 16±1 0,26 89 ± 8 89± 6 0,05 43 ± 4 42 ± 3 0,22 

Ce 39±4 39±3 0,01 160 ± 10 159±11 0,09 88 ± 9 85 ± 6 0,31 

Pr 18 6±1 - 18 17± 1 - - 10 ± 1 - 

Nd 26±3 26± 3 0,01 12 54± 5 - 38 ± 5 38 ± 3 - 

Sm 6,2±0,3 6,3±0,3 0,00 7,2 ± 0,7 7,0±0,6 0,31 7,5 ± 0,6 7,0±0,6 0,83 

Eu 2,06±0,08 2,1±0,1 0,00 1,4 ± 0,12 1,4±0,07 0,36 1,6 ± 0,14 1,4± 0,05 1,32 

Gd 6,4 5,9±0,7 - 4,3 4,8 ± 0,3 - 5,8 ± 0,7 5,8 ± 0,7 0,05 

Tb 0,96 0,99± 0,13 - 0,48 0,52±0,05 - 0,96 ± 0,09 0,88 ± 0,11 0,91 

Dy 5,2±0,3 5,4±0,8 0,55 2,4 ± 0,3 2,1 ± 0,2 1,13 5,2 ± 0,3 4,7 ± 0,6 - 

Ho 0,99 1,14± 0,14 - 0,4 0,4 ± 0,0 - 1,0 ± 0,1 1,0 ± 0,1 0,30 

Er 2,42 2,5±0,3 - 0,92 0,86±0,09 - 3 2,3 ± 0,3 - 

Tm 0,18 0,31± 0,04 - 0,18 0,09±0,01 - 0,43 0,32± 0,04 - 

Yb 2,01 ± 0,2 1,9 ± 0,3 0,35 0,8 ± 0,2 0,6 ± 0,0 1,24 2,6 ± 0,3 2,2 ± 0,2 1,49 

Lu 0,29 0,34 ± 0,05 - 0,11 0,08 ± 0,01 - 0,4 ± 0,04 0,4 ± 0,06 0,37 
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Tabela 3-2: Média ± desvio padrão das concentrações (µg/g) dos elementos em estudo determinados nas análises dos materiais de referência certificados INCT-OBTL-5, INCT- PVTL-6 e IAEA-

140), valores certificados e o z-score obtido.

 INCT-OBTL-5 INCT-PVTL-6 IAEA-140 

Elemento Certificado (µg/g) Obtido (µg/g) Z-score Certificado (µg/g) Obtido (µg/g) Z-score Certificado (µg/g) Obtido (µg/g) Z-score 

La 1,69±0,09 1,65±0,17 0,47 0,54±0,0027 0,53±0,0730 0,42 0,862-1,110 1,06±0,06 - 

Ce 2,89±0,34 2,99±0,35 0,57 0,743±0,051 0,719±0,103 0,47 1,8-2,10 2,05±0,055 - 

Pr 0,321 0,313±0,031 - 0,0829 0,0804±0,0124 - - 0,17±0,01 - 

Nd 1,33±0,11 1,29±0,15 0,36 0,322±0,024 0,325±0,054 0,13 - 0,671±0,055 - 

Sm 0,264±0,013 0,258±0,032 0,45 0,058±0,0043 0,069±0,0097 0,91 0,199-0,233 0,1760±0,0142 - 

Eu 0,0602±0,0041 0,0502±0,0058 0,25 0,014±0,0026 0,014±0,0035 0,17 - 0,025±0,001 - 

Gd 0,243 0,237±0,023 - - 0,043±0,007 - - 0,117±0,005 - 

Tb 0,0347±0,0023 0,0339±0,0024 0,33 0,0081±0,001 0,0049±0,0038 3,22 - 0,015±0,001 - 

Dy - 0,170±0,03 - - 0,03±0,00 - - 0,09±0,001 - 

Ho 0,0345 0,0325±0,0048 - - 0,005±0,002 - - 0,015±0,002 - 

Y 0,963 0,039±0,002 - 0,218 0,208±0,035 - - 0,466±0,049 - 

Er 0,101±0,006 0,099±0,021 0,41 0,0185±0,00323 0,0168±0,00322 0,54 - 0,047±0,006 - 

Tm 0,0136 0,0131±0,0030 - - -0,0007±0,0007 - - 0,0038±0,0006 - 

Yb 0,115±0,023 0,096±0,017 0,81 0,0283 0,02343±0,0033 - - 0,0377±0,0048 - 

Lu 0,0167 0,0145±0,0031 - - 0,0029±0,0011 - - 0,0063±0,0014 - 
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 LIMIARES ANALÍTICOS 

O cálculo dos limiares analíticos pode ser feito de diversas formas, os seguintes tópicos tiveram 

por base (Franco et al., 1998) e mostram a forma de cálculo usada para a estimativa destes 

parâmetros de qualidade e os respetivos resultados.  

• Limite de Deteção (LD) 

O limite de deteção define o teor mínimo medido a partir do qual é possível detetar a presença 

do analíto com uma certeza estatística considerada razoável. Este limite foi calculado de acordo 

com a equação 8: 

!" = $% + '. )% 

Em que: 

$%  – é a média aritmética do teor medido de uma série de brancos, preparados de forma 

independente e lidos ao longo de vário s dias de trabalho; 

)% – representa o desvio padrão associado a $%; 

' - partindo do princípio que a lei de probabilidade de $% é gaussiana então o K toma o valor de 

aproximadamente 3,3. 

• Limite de Quantificação (LQ) 

O limite de quantificação corresponde à menor concentração medida a partir da qual é possível 

a quantificação do analíto, com uma determinada exatidão e precisão. Quantitativamente, o limite 

de quantificação foi determinado de acordo com a equação 9: 

!* = $% + 10. )% 

Em que: 

$%  – é a média aritmética do teor medido d e uma série de brancos, preparados de forma 

independente e lidos ao longo de vários dias de trabalho; 

)% – representa o desvio padrão associado a $%; 

A (Tabela 3-3) apresenta os limiares analíticos obtidos para os vários elementos em estudo, nos 

sedimentos e plantas. 

(8) 

(9) 
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Tabela 3-3: Concentração (µg/L) dos limiares analíticos limite de deteção (LD) e limite de quantificação (LQ) obtidos 

para os vários elementos YREE em estudo. 

 

 

Nas amostras de sedimentos, todos os valores das concentrações são superiores ao limite de 

deteção e, consequentemente, ao limite de quantificação para todos os elementos em estudo. 

Nas amostras das plantas, na parte subterrânea para algumas amostras verificou-se que os 

valores das concentrações são inferiores ao limite de deteção e, consequentemente, ao limite de 

quantificação para todos os elementos em estudo. Como tal, estas foram eliminadas. Em relação 

às amostras das partes aéreas, de um modo geral, para a maioria dos elementos, os valores das 

concentrações são inferiores ao limite de deteção.  

 BRANCOS 

De forma a detetar possíveis situações anormais capazes de ocorrer durante a execução dos 

métodos laboratoriais, elaborou-se duas cartas de controlo dos brancos. A primeira carta para 

as digestões dos sedimentos e a segunda para as digestões das plantas. A construção destas 

cartas de controlo teve por base Franco et al. (1998). Numa primeira fase da elaboração das 

cartas de controlo dos brancos calculou-se os seguintes limiares: 

• Linha central (x): é a linha que corresponde à média das leituras efetuadas; 

• Limite de Controlo Superior (LCS): é a linha que corresponde ao valor da linha central 

acrescida de 3s, onde s representa o desvio padrão das leituras;  

 Sedimentos Plantas 

Elemento LD LQ LD LQ 

Y 0,199 0,556 0,079 0,232 

La 0,205 1,333 0,091 0,188 

Ce 0,445 0,201 0,219 0,406 

Pr 0,067 0,787 0,024 0,059 

Nd 0,253 0,103 0,078 0,205 

Sm 0,033 0,056 0,022 0,051 

Eu 0,018 0,089 0,016 0,042 

Gd 0,013 0,040 0,018 0,049 
Tb 0,013 0,123 0,007 0,024 

Dy 0,040 0,031 0,013 0,031 

Ho 0,009 1,333 0,013 0,034 

Er 0,014 0,049 0,008 0,018 
Tm 0,004 0,014 0,000 0,004 

Yb 0,015 0,050 0,006 0,016 

Lu 0,006 0,025 0,004 0,008 
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• Limite de Controlo Inferior (LCI): é a linha que corresponde ao valor da linha central 

subtraída de 3s, onde s representa o desvio padrão das leituras; 

• Limite de Alerta Superior (LAS): é a linha que alerta o operador de que poderá estar a 

entrar numa de zona de perigo. Esta é traçada a partir da linha central acrescida de 2s, 

onde s representa o desvio padrão das leituras; 

• Limite de Alerta Inferior (LAI): é a linha que alerta o operador de que poderá estar a 

entrar numa de zona de perigo. Esta é traçada a partir da linha central subtraída de 2s, 

onde s representa o desvio padrão das leituras. 

Este conjunto de linhas permitem ao operador saber se tem ou não o processo sob controlo, ou 

seja, averiguar se existe algum tipo de contaminação. 

As tabelas efetuadas na elaboração das cartas dos brancos encontram-se no Anexo I (Tabela 

9-1 e Tabela 9-2). 

Tabela 3-4: Valores da média (x), desvio padrão (s), Limite de Alerta Superior (LAS), Limite de Controlo Superior (LCS), 

Limite de Alerta Inferior (LAI) e Limite de Controlo Inferior (LCI) obtidos dos brancos das digestões dos sedimentos e 

plantas na análise de YREE. 

 Sedimentos Plantas 

Elemento x s LAS LCS LAI LCI x s LAS LCS LAI LCI 

Y 0,023 0,053 0,130 0,183 -0,083 -0,136 0,003 0,023 0,049 0,072 -0,042 -0,065 

La -0,011 0,065 0,120 0,185 -0,142 -0,207 0,044 0,014 0,072 0,087 0,015 0,000 

Ce 0,008 0,133 0,273 0,406 -0,257 -0,389 0,127 0,028 0,183 0,210 0,070 0,042 

Pr 0,000 0,020 0,040 0,061 -0,040 -0,060 0,007 0,005 0,018 0,023 -0,003 -0,008 

Nd -0,010 0,080 0,149 0,229 -0,170 -0,250 0,016 0,019 0,054 0,073 -0,021 -0,041 

Sm -0,001 0,010 0,020 0,030 -0,022 -0,032 0,007 0,004 0,016 0,020 -0,001 -0,005 

Eu 0,000 0,006 0,011 0,017 -0,012 -0,017 0,004 0,004 0,011 0,015 -0,004 -0,007 

Gd -0,025 0,011 -0,002 0,009 -0,048 -0,059 0,003 0,005 0,012 0,017 -0,006 -0,010 

Tb 0,000 0,004 0,008 0,012 -0,008 -0,012 -
0,001 0,002 0,004 0,007 -0,005 -0,008 

Dy -0,001 0,012 0,024 0,036 -0,026 -0,038 0,004 0,003 0,009 0,012 -0,004 -0,004 

Ho -0,002 0,003 0,005 0,008 -0,008 -0,012 0,002 0,003 0,008 0,012 -0,004 -0,008 

Er -0,004 0,005 0,007 0,012 -0,014 -0,020 0,003 0,001 0,006 0,008 0,000 -0,001 

Tm -0,001 0,002 0,002 0,004 -0,004 -0,006 -
0,001 0,001 0,000 0,000 -0,003 -0,003 

Yb -0,003 0,005 0,008 0,013 -0,013 -0,019 0,001 0,001 0,004 0,005 -0,002 -0,003 

Lu -0,002 0,003 0,003 0,006 -0,008 -0,011 0,002 0,001 0,003 0,004 0,000 0,000 
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Nos sedimentos, após a elaboração da carta de controlo foi possível confirmar que as 

concentrações de todos os elementos nos brancos foram inferiores aos LCS, LAS, LCI e LAS. 

Verificou-se também que todos os brancos cumpriram o critério de aceitação (equação 10) de 

acordo com o trabalho realizado por Padeiro (2014).  

-./012	 ≤ 1
3 !* 

Como tal, estes resultados indicam que não existiram contaminações nos brancos durante a 

preparação das amostras. 

Nas plantas, de um modo geral, as concentrações de todos os elementos nos brancos são 

inferiores ao LCS, LAS, LCI, LAS e, cumprem também o critério de aceitação (equação 10). 

Apesar de existir indícios de contaminações pontuais para alguns elementos, os valores 

registados são ainda inferiores ao limite de controlo inferior. 

Após esta avaliação, é possível concluir que de um modo geral, ao longo do trabalho laboratorial 

não existiram contaminações nos brancos.  

Relativamente à precisão dos resultados, não foram realizados replicados das amostras, apenas 

dos MRC. Apesar de este não ter sido o método ideal de verificação da precisão, permitiu ter 

uma perceção geral do desvio padrão para os vários elementos nos MRC, e deste modo ter-se 

uma perceção da precisão do equipamento. 

4 RESULTADOS 
Nesta secção serão apresentados os resultados obtidos, organizados em dois subcapítulos: 

• No primeiro subcapítulo (sedimentos), será feita uma breve descrição das características 

dos sedimentos: percentagem em humidade (H (%)), percentagem em matéria orgânica 

sedimentar (MO (%)) e percentagem em Alumínio (Al (%)). A pertinência da análise 

destes parâmetros deve-se à influência que podem desempenhar na distribuição e 

partição dos elementos em estudo. De seguida, proceder-se-á a uma breve descrição 

dos perfis de três elementos terras raras e Y. Posteriormente, do somatório do total dos 

elementos terras raras (SREE), somatório do total dos elementos terras raras leves 

(SLREE) e somatório do total dos elementos terras raras pesados (SHREE). Por fim, 

serão apresentados os padrões de fracionamento dos vários elementos em estudo 

(YREE) para cada tipo de sedimento (colonizado e não colonizado). 

• No segundo subcapítulo (plantas), à semelhança do primeiro, será feita uma breve 

descrição das características da biomassa subterrânea das plantas. De seguida, 

proceder-se-á também a uma breve descrição dos perfis de três elementos terras raras 

e Y. Depois, do SREE, SLREE e SHREE, nas duas partes das plantas (aérea e 

(10) 
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subterrânea). Para finalizar, serão apresentados os padrões de fracionamento dos YREE 

para cada espécie nas suas respetivas partes. 

4.1 SEDIMENTOS 

 CARACTERIZAÇÃO DOS SEDIMENTOS 

Nas figuras seguintes são apresentadas as médias das características (H, MO e Al) das amostras 

resultantes dos três cores colhidos para cada planta e para os sedimentos não colonizados, de 

modo a facilitar a descrição e interpretação dos mesmos. A humidade, matéria orgânica 

sedimentar e alumínio 

A Figura 4-1 apresenta os perfis da H (%) e da MO (%) em função da profundidade (cm) para os 

sedimentos não colonizados e colonizados por S. fruticosa e S. maritima. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nos sedimentos colonizados por S. fruticosa, registou-se uma percentagem de humidade média 

de 69±10% (Figura 4-1 (A)). O perfil da H (%) em função da profundidade, variou entre os 69% 

no topo (1 cm) e os 96% registados na base (46,5 cm) do core. Entre o topo e os 37,5 cm de 

profundidade, os valores de H foram relativamente constantes, atingindo o valor mínimo aos 17 

cm (60%). Entre os 37,5 cm e a base, a H (%) apresentou um aumentou, alcançando o valor 
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Figura 4-1: Perfis em função da profundidade das percentagens médias (n=3) de humidade (H (%)) (A) e matéria orgânica 

sedimentar (MO (%)) (B) para os sedimentos não colonizados (- -) e colonizados por S. fruticosa (—) e S. maritima (—). 
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máximo (96%) na última profundidade. A percentagem de matéria orgânica apresentou uma 

média de 14±5,2%, variando em profundidade entre os 15% no topo do core (1 cm) e os 11% na 

base (46,5 cm). O valor máximo foi registado aos 9 cm (26%) e o mínimo aos 32,5 cm (8,0%). 

Os sedimentos colonizados por S. maritima, apresentaram uma percentagem média de 

humidade inferior à S. fruticosa: 53±5,9% (Figura 4-1 (A)). Em função da profundidade, observou-

se uma ligeira variação do topo (58% aos 1 cm) para a base (34% aos 37,5 cm) do core. Entre 

as profundidades 1 e 25 cm, os valores de H mantiveram-se praticamente inalterados, 

apresentando uma diminuição após os 25 cm até à base registando o valor mínimo de 34% no 

último ponto. A percentagem média de matéria orgânica sedimentar igualmente inferior e de 

6,0±1,0% (Figura 4-1 (B)). Em função da profundidade, a MO (%) apresentou valores 

praticamente constantes variando entre 5,0% no topo (1 cm) e os 3,2% na base (36,5 cm) do 

core, atingindo o máximo aos 6 cm (8,1%) e o mínimo na base do core (3,2%). 

Os sedimentos não colonizados apresentaram a percentagem de humidade mais baixa dos cores 

estudados: média de 37±13% (Figura 4-1 (A)). De um modo geral, o perfil da H (%) diminuiu do 

topo (64% aos 0,5 cm) para a base (42% aos 46,5 cm) do core, atingindo o máximo aos 2 cm 

(64%) e o mínimo aos 23 cm (22%). O perfil da MO (%) variou entre 4,2% no topo (0,5 cm) e 

2,2% na base (46,5 cm), atingindo o valor máximo de 5,7% aos 2 cm e um valor mínimo de 0,99% 

aos 28 cm. A MO (%) apresentou uma média e desvio de 2,5±1,2%, (Figura 4-1(B)). 

Em resumo, ao comparar os valores de H (%) e de MO (%) nos três tipos de sedimentos, verifica-

se que os sedimentos não colonizados apresentaram as percentagens mais baixas, seguidos 

dos sedimentos colonizados por S. marítima e, por fim, os sedimentos colonizados por S. 

fruticosa. 

A Figura 4-2 apresenta o perfil da percentagem de Alumínio (Al (%)) em função da profundidade 

(cm) para os sedimentos não colonizados e colonizados por S. fruticosa e S. maritima. 

O Al é um proxy muito importante da natureza dos sedimentos e, por isso, torna-se imprescindível 

a sua determinação. 

Nos sedimentos colonizados por S. fruticosa, a percentagem de Al apresentou uma média de 

10±0,73% (Figura 4-2). O perfil em função da profundidade, variou entre 8,9% e 8,4% do topo (1 

cm) à base (46,5 cm), respetivamente. O Al (%) apresentou um decréscimo até aos 3 cm de 

profundidade. Dos 5 aos 29 cm de profundidade, o Al (%) manteve-se relativamente constante, 

destacando-se uma pequena variação entre os 19 e os 25 cm de profundidade, onde atingiu o  
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valor máximo de 11%. A partir dos 29 cm até a base, o Al apresentou uma diminuição registando-

se aos 37,5 cm de profundidade um valor mínimo de 8,4%. 

Nos sedimentos colonizados por S. maritima, o perfil da Al (%) em função da profundidade, variou 

entre 11% no topo (1 cm) e os 8,2% na base (37,5 cm) do core, registando um valor médio de 

11±0,8% (Figura 4-2). A percentagem de Al apresentou um decréscimo até aos 3 cm de 

profundidade, seguido de um aumento entre os 3 e os 7 cm, atingindo um valor máximo de 12% 

na última profundidade desse intervalo. Entre os 9 e 29 cm de profundidade, o valor de Al (%) é 

praticamente constante, destacando-se uma pequena oscilação entre os 19 e os 25 cm. A partir 

dos 29 cm até à base, o Al (%) apresentou uma diminuição, alcançando um valor mínimo de 

8,2% na última profundidade do core. 

Nos sedimentos não colonizados, o perfil da percentagem de Al em função da profundidade, 

variou entre 8,6% no topo (0,5 cm) e os 7,9% na base (46,5 cm) do core, apresentado uma média 

de 5,6±1,8%. Registou-se um máximo de 8,6% no topo e um mínimo de 3,4% aos 22 cm (Figura 

4-2). 

Comparando os teores de Al (%) nos três cores de sedimento, é possível aferir que os perfis, em 

função da profundidade nos sedimentos colonizados, comportaram-se, de um modo geral, de 

Figura 4-2:Perfil da percentagem média (n=3) de Alumínio (Al(%)) em função da profundidade para os sedimentos não 

colonizados (- -) e colonizados por S. fruticosa (—) e S. maritima (—). 
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forma idêntica. Da mesma forma que se observou para a H (%) e MO (%), os sedimentos não 

colonizados apresentaram valores mais baixos de Al (%). No entanto, os sedimentos colonizados 

apresentaram uma tendência diferente com os sedimentos colonizados por S. fruticosa a 

apresentarem maior percentagem de Al em comparação aos sedimentos colonizados por S. 

marítima (até aos 25 cm de profundidade). 

 CONCENTRAÇÕES DOS ELEMENTOS TERRAS RARAS E ÍTRIO 

  VARIAÇÃO DA CONCENTRAÇÃO DOS ELEMENTOS COM A PROFUNDIDADE 

Tal como referido na revisão da literatura, os elementos terras raras apresentam entre si um 

comportamento químico muito semelhante, assim como o Y (Wyttenbach et al., 1998). Deste 

modo, neste tópico dos resultados apresentam-se apenas três exemplos de perfis dos elementos 

terras raras (La, Sm e Yb) e o Y. O La representa um elemento leve, o Sm um elemento médio 

e o Yb um elemento pesado. Estes elementos são dos mais abundantes dos três subgrupos da 

série, sendo por isso os mais representativos.  

A Figura 4-3 apresenta os perfis das concentrações (µg/g) de três elementos terras raras (La, 

Sm e Yb) e Y em função da profundidade (cm) em sedimentos não colonizados e colonizados 

por S. fruticosa e S. maritima. 
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Observando a Figura 4-3, é possível verificar que os perfis das concentrações do La, Sm, Yb e 

Y em função da profundidade para cada tipo de sedimento, de um ponto de vista geral, 

comportam-se de forma muito idêntica, diferindo apenas nos valores das concentrações. Deste 

modo, nos próximos tópicos, os resultados apresentados serão relativos aos somatórios do total 
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Figura 4-3: Perfis das concentrações médias (n=3, µg/g) de La (A), Sm (B), Yb (C) e Y (D) em função da profundidade 

para os sedimentos não colonizados (- -) e colonizados por S. fruticosa (—) e S. maritima (—). 
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de elementos terras raras (SREE), dos elementos terras raras leves (SLREE), dos elementos 

terras raras pesadas (SHREE) e do Y. 

 VARIAÇÃO DA CONCENTRAÇÃO DO SREE,SLREE, SHREE E Y COM A 

PROFUNDIDADE  

Como referido na secção anterior (3.1.1), de acordo com o tipo de sedimentos o processamento 

das amostras foi diferente, como resultado, os sedimentos não colonizados analisados 

correspondem às frações granulométricas <200 µm, enquanto que, os colonizados 

correspondem às frações granulométricas <100 µm. Assim, os sedimentos não colonizados 

podem estar sujeitos a um maior efeito de diluição das amostras provocado pelas partículas de 

sedimento de maior dimensão que, por natureza, têm menor afinidade com elementos traço 

(Padeiro, 2014). De forma a minimizar as diferenças associadas a alterações da granulometria 

dos sedimentos, as concentrações dos SREE, SLREE, SHREE e Y foram normalizadas com o 

Al (Loring, 1991). 

A fim de facilitar a representação e interpretação dos gráficos seguintes, os valores apresentados 

são as médias das amostras dos três cores colhidos para cada tipo de sedimento. A Tabela 9-4 

com os valores médios e desvios padrão das mesmas encontra-se no Anexo II. 

Por fim, como apontado em cima, os sedimentos não colonizados e colonizados apresentam 

granulometrias diferentes e, como tal, a apresentação dos resultados tem em consideração esta 

particularidade: (a) em primeiro lugar apresentam-se os sedimentos não colonizados; e (b) 

segundo lugar os sedimentos colonizados. 

a. NÃO COLONIZADOS 

A Figura 4-4 apresenta os perfis das concentrações (µg/g) do SREE, Y, SLREE e SHREE em 

função da profundidade (cm) para os sedimentos não colonizados. Os gráficos são apresentados 

na mesma escala para melhor visualizar as diferenças de valores entre o SLREE e o SHREE. 
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Figura 4-4: Perfis das concentrações médias (n=3, µg/g) do SREE (A), Y (B), SLREE (C) e SHREE (D) em 
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Nos sedimentos não colonizados, a concentração do SREE variou entre os 151 µg/g no topo (0,5 

cm) e os 108 µg/g na base (46,5 cm) do core, registando uma média de 96±32 µg/g (Figura 4-4 

(A)). A concentração diminuiu gradualmente do topo até aos 28 cm de profundidade, aumentando 

depois ligeiramente até à base.  

No caso do Y (Figura 4-4 (B)), registou-se uma concentração média de 13±4,2 µg/g, sendo o 

perfil, de um modo geral, muito semelhante ao perfil do SREE (Figura 4-4 (A)). Verificou-se uma 

homogeneidade da concentração de Y do topo (19 µg/g aos 0,5 cm) até à base (16 µg/g aos 

46,5 cm) do core. A concentração diminuiu gradualmente do topo até aos 28 cm de profundidade. 

Entre os 28 e a base, a concentração tendeu a aumentar.  

Os perfis das concentrações do SLREE e SHREE em função da profundidade (Figura 4-4 (C) e 

(D)) apresentaram um comportamento bastante semelhante ao perfil das concentrações do 

SREE (Figura 4-4 (A)). As concentrações dos SLREE e SHREE apresentaram, também, uma 

tendência homogénea do topo a base do core, registando-se uma média de 88 µg/g e 8,4 µg/g, 

respetivamente. Os valores máximos das concentrações do SLREE e SHREE acontecem logo 

aos 0,5 cm de profundidade, onde se registam concentrações de 138 µg/g e 13 µg/g, 

respetivamente. Os valores mínimos ocorrem aos 28 cm de profundidade, onde as 

concentrações atingem os 52 µg/g (SLREE) e 4,8 µg/g (SHREE).  

Comparando os perfis, verifica-se que, de um modo geral, estes apresentaram um 

comportamento muito idêntico, destacando-se ainda que as concentrações do SLREE são 

aproximadamente dez vezes superiores às observadas para o SHREE. 

A Figura 4-5 apresenta os perfis das razões do SREE, Y, SLREE e SHREE com o Al SREE/Al 

(x10-4), Y/Al (x10-4), SLREE/Al (x10-4) e SHREE/Al (x10-4) em função da profundidade (cm) para 

os sedimentos não colonizados. 

Como referido, de forma a compensar a variabilidade natural dos conteúdos dos YREE nos 

sedimentos (devido por exemplo ao efeito do tamanho da partícula, mineralogia, entre outros, o 

foi usado o teor em Al foi usado para normalizar as concentrações dos YREE obtida neste 

trabalho. 
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Nos sedimentos não colonizados, após a normalização com o Al, o perfil da razão do SREE/Al 

(x10-4) em função da profundidade variou entre os 18x10-4 e os 14x10-4 no topo e base do core, 

respetivamente, com uma média de 17±1,5 x10-4 (Figura 4-5 (A)). O comportamento da razão 

SREE/Al (x10-4) foi relativamente estável ao longo do core apresentando uma ligeira variação 

entre os 20 cm e os 28 cm de profundidade. O valor máximo registado foi de 19x10-4 no topo e, 

um valor mínimo de 13x10-4 na base do core. 

No caso do Y/Al (x10-4), de um modo geral, o perfil da razão Y/Al em função da profundidade 

((Figura 4-5 (B)) comporta-se de forma muito similar ao perfil SREE/Al (x10-4). A razão registou 

uma média de 2,4±0,3 x10-4 com um valor máximo de 2,8x10-4 aos 16 cm e, um valor mínimo de 

1,7x10-4 aos 26 cm. 

Os perfis das razões SLREE/Al e SHREE/Al em função da profundidade (Figura 4-5 (C) e (D)) 

registaram médias de 16±1,5x10-4 e 1,5±0,18x10-4, respetivamente. Os valores das razões 

mantiveram-se praticamente constantes entre o topo e a base do core, observando-se uma 

pequena variação entre os 22 cm e 28 cm de profundidade (à semelhança do observado para a 

razão SREE/Al). Os valores máximos do SLREE/Al e SHREE/Al foram alcançados aos 4 cm de 

profundidade, sendo de 18x10-4 e 1,7x10-4, respetivamente. Os mínimos registados foram de 

13x10-4 (SLREE/Al) e 1,1x10-4 (SHREE/Al) na base do core.  

Comparando os quatro perfis A, B, C e D, de novo verifica-se que estes apresentaram um 

comportamento muito idêntico, destacando-se também a diferença de valores das razões entre 

SLREE/Al (x10-4) e SHREE/Al (x10-4). 

Comparando os perfis não normalizados (Figura 4-4) com os perfis obtidos após a normalização 

com o Al (Figura 4-5), de um modo geral, verifica-se que não variaram muito, mas destacou-se 

algumas diferenças: (i) nas camadas superficiais (aproximadamente 10 cm) antes da 

normalização verificou-se uma tendênica para a dimunuição das concentração e após verificou-

se o oposto isto é, uma ligeira tendência para o aumento; (ii) nas camadas mais profundas (a 

partir dos 30 cm) antes da normalização observou-se uma tendencia para o aumento das 

concentrações com o aumento da profundidade mas, após observou-se um comportamento 

inverso, isto é, uma têndencia para o decrescimento das concentrações com a profundidade. Em 

suma, verificou-se que a natureza do sedimento é importante na absorção dos YREE. 

b. COLONIZADOS 

A Figura 4-6 apresenta os perfis das concentrações (µg/g) do SREE, Y, SLREE e SHREE em 

função da profundidade (cm) para os sedimentos colonizados por S. fruticosa e S. marítima 
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Nos sedimentos colonizados por S. fruticosa, o perfil da concentração do SREE registou uma 

média de 176 ± 9,4 µg/g, verificando-se uma pequena variação entre o topo (163 µg/g aos 1 cm) 

e a base (176 µg/g aos 47,5 cm) do core (Figura 4-6 (A)). A concentração mantém-se 

relativamente constante ao longo da profundidade, com exceção de pequenas variações, valor 

mais baixo (158 µg/g) aos 3 cm e aos 27 cm de profundidade foi registado o valor máximo de 

198 µg/g. No caso do Y, verifica-se que este elemento apresentou um perfil muito semelhante 

ao observado para o SREE (A), com uma média de 25 ±2,5 µg/g (Figura 4-6 (B)).  

Nos sedimentos colonizados por S. maritima, registou-se uma média de 180±11 µg/g (Figura 4-6 

(A)). O perfil da concentração do SREE em função da profundidade, também não apresentou 

uma grande variação entre o topo (194 µg/g aos 1 cm) e a base (151 µg/g aos 37,5 cm) do core. 

Destacam-se apenas dois pontos: (i) quando se observa a concentração máxima de 194	µg/g 

aos 7 cm de profundidade, (ii) quando se regista o valor mínimo de 159 µg/g na base do core. O 

perfil da concentração de Y em função da profundidade, apresentou também um comportamento 

idêntico ao perfil do SREE (A), registando uma média de 25±2,2 µg/g (Figura 4-6(B)).  

Comparando as concentrações do SREE nos sedimentos colonizados por S. fruticosa e S. 

maritima, é possível aferir que as concentrações foram semelhantes (176±9,4 µg/g e 180±11 

µg/g, respetivamente). No entanto, estes perfis variaram: (i) entre o primeiro ponto e 

aproximadamente os 10 cm de profundidade, a concentração é maior nos sedimentos 

colonizados por S. maritima, do que nos sedimentos colonizados por S. fruticosa; (ii) entre os 10 

e 15 cm de profundidade, ocorreu uma inversão, com concentrações superiores nos sedimentos 

colonizados por S. fruticosa em comparação com S. maritima; (iii) entre os 15 cm até aos 25 de 

profundidade, o comportamento foi semelhante ao observado nos primeiros 10 cm; (iv) a partir 

dos 25 cm, ocorreu novamente uma inversão, os sedimentos colonizados por S. fruticosa 

passaram a apresentar maiores concentrações até ao final. 

À semelhança dos sedimentos não colonizados (Figura 4-4), os perfis das concentrações do 

SLREE (C) e SHREE (D) em função da profundida apresentaram também um comportamento 

muito semelhante ao perfil das concentrações do SREE (Figura 4-6 (A)). 

Nos sedimentos colonizados por S. fruticosa, as concentrações dos SLREE e SHREE registaram 

uma média de 159±8,4 µg/g e 17±1,1 µg/g, respetivamente. Os valores máximos dos SLREE e 

SHREE ocorreram aos 27 cm de profundidade, com concentrações de 178 µg/g e 19 µg/g, 

respetivamente. Os valores mínimos ocorrem aos 3 cm de profundidade, com teores de 143 µg/g 

(SLREE) e 15 µg/g(SHREE). 

Nos sedimentos colonizados por S. maritima, as concentrações dos SLREE e SHREE 

apresentaram uma média de 163±10 µg/g e 16±0,92 µg/g, respetivamente. Os valores máximos 
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dos SLREE e SHREE ocorrem aos 7 cm de profundidade, (176 µg/g e 18 µg/g, respetivamente), 

e os mínimos aos 32,5 cm de profundidade (137 µg/g e 14 µg/g, respetivamente). 

Em suma, comparando os quatro perfis, à semelhança dos perfis observados para os sedimentos 

não colonizados (Figura 4-5), verifica-se que estes apresentaram um comportamento muito 

semelhante entre si, destacando-se de novo as diferenças nas concentrações do somatório dos 

elementos terras raras leves, que são aproximadamente dez vezes superiores às do somatório 

dos elementos terras raras pesadas. 

A Figura 4-7 apresenta os perfis das razões dos REE, Y, SLREE e SHREE com o Al, REE/Al 

(x10-4), Y/Al (x10-4), SLREE/Al (x10-4) e SHREE/Al (x10-4) para os sedimentos colonizados por S. 

fruticosa e S. marítima. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

0 20 40

Pr
of
un

di
da
de

	(c
m
)

∑REE/Al	(x10-4) 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

0 2 4
Y/Al	(x10-4) 

S.	fruticosa

S.	maritima

A
A 

B 



47 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nos sedimentos colonizados por S. fruticosa e por S. maritima, após a normalização com o Al, é 

possível verificar que o comportamento do perfil do SREE/Al (x10-4) em função da profundidade 

(Figura 4-7 (A)), não variou muito face ao do perfil SREE (A) da Figura 4-6. Para estes 

sedimentos, registou-se uma média de 21±1,0x10-4 e 17±4,1x10-4, respetivamente. Os valores 

máximos foram atingidos aos 47,5 cm com um valor de 21x10-4 aos 3 cm e um valor de 19x10-4, 

respetivamente. Os valores mínimos registados foram de 18x10-4 aos 32,5 cm e 15x10-4 aos 3 

cm de profundidade, respetivamente. Comparando o perfil SREE/Al (x10-4) (Figura 4-7) com o 

perfil SREE (A) da Figura 4-6, verifica-se que após a normalização, os sedimentos colonizados 

por S. fruticosa a partir dos 9 cm de profundidade passaram a apresentar maiores valores face 

aos sedimentos colonizados por S. maritima. 

No caso do Y/Al (x10-4) (Figura 4-7 (B)), à semelhança do perfil anterior, observou-se que o seu 

comportamento nos sedimentos colonizados por S. fruticosa e por S. maritima foi similar ao perfil 

do Y em função da profundidade (Figura 4-7 (B)). O perfil do Y/Al (x10-4) apresentou uma média 

de 2,5±0,23x10-4 e 2,3±0,57x10-4, respetivamente. Os valores máximos atingidos nos 

sedimentos colonizados por S. fruticosa e por S. maritima foram de 3,1x10-4 e 2,5x10-4 aos 47,5 

Figura 4-7: Perfis das razões médias (n=3) do SREE/Al (x10-4) (A), Y/Al (x10-4) (B), SLREE/Al (x10-4) (C) e SHREE 

/Al (x10-4) (D) em função da profundidade, para os sedimentos colonizados por S. fruticosa (—) e S. maritima (—). 
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e 25 cm, respetivamente. Os valores mínimos registados foram de 2,2x10-4 e 2,0x10-4 os 15 e 11 

cm de profundidade, respetivamente.  

Os perfis das razões do SLREE/Al (x10-4) e SHREE/Al (x10-4) em função da profundidade nos 

sedimentos colonizados por S. fruticosa e por S. maritima (Figura 4-7) apresentaram um 

comportamento muito idêntico ao perfil do SREE/Al (x10-4) (A), destacando-se de novo diferenças 

nos valores registados.  

No caso do SLREE/Al (x10-4) nos sedimentos colonizados por S. fruticosa e S. maritima, registou-

se uma média e desvio de 17±0,84 e 15±3,7x10-4, respetivamente. Os valores máximos atingidos 

foram de 19x10-4 aos 47,5 cm para os sedimentos colonizados por S. fruticosa e 17x10-4 aos 3 

cm para os sedimentos colonizados por S. maritima. Os valores mínimos registados foram de 

15x10-4 aos 32,5cm e 14x10-4 aos 3 cm e de profundidade, respetivamente. 

No caso do SHREE/Al (x10-4) nos sedimentos colonizados por S. maritima e S. fruticosa, 

registou-se uma média de 1,7±0,13 e 1,55±0,082, respetivamente. Os valores máximos atingidos 

foram de 2,1x10-4 aos 47,5 cm e 1,7x10-4 aos 3 cm, respetivamente, sendo os mínimos registados 

de 1,5x10-4 aos 3 cm e 1,4x10-4 aos 13 cm de profundidade, respetivamente. 

Por fim, após a normalização com o Al, observa-se que, de um modo geral, o comportamento 

dos perfis manteve-se praticamente constante. No entanto, distinguem-se algumas diferenças, 

nomeadamente: (i) antes da normalização (Figura 4-6) até aos 10 cm verificou-se uma ligeira 

diferença nas concentrações, contudo, após a normalização, os valores obtidos não variaram 

muito (Figura 4-7); (ii) as inversões de concentração verificadas antes da normalização não foram 

verificadas depois da normalização com o Al, tendo os sedimentos colonizados por S. fruticosa 

apresentado os maiores valores. Em resumo, de novo verifica-se que de facto a natureza do 

sedimento influencia na concentração dos YREE. 

 PADRÕES DE FRACIONAMENTO DOS YREE 

De forma a avaliar o potencial de fracionamento dos YREE nos três tipos de sedimentos, os 

teores obtidos destes elementos foram normalizados. A normalização consiste na divisão das 

concentrações absolutas individuais de cada elemento com valores dos YREE de referência 

(base de normalização) (Olmez et al., 1991). Existem diversas bases de normalização, sendo 

que os xistos são normalmente usados como proxy da crosta continental superior. No presente 

trabalho, a base de normalização eleita para descrever o fracionamento dos YREE nos 

sedimentos foi o PAAS (Post Archean Australian Shale) (McLennan, 1989). A Tabela 9-6 no 

Anexo IV contem os valores do PAAS aplicados. Após a normalização, é avaliado  quais os 

elementos que apresentam um enriquecimento ou empobrecimento em relação à base de 

normalização e, ainda quais os elementos que apresentam concentrações anómalias (positivas 
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ou negativas) (Kulaksiz and Bau, 2011). A fim de facilitar a interpretação dos gráficos 

apresentados, o eixo da razão YREE/PAAS é apresentado sob a forma logarítmica. 

A Figura 4-8 apresenta os padrões de fracionamento dos YREE normalizados com o PAAS para 

todas as profundidades em sedimentos não colonizados e colonizados por S. fruticosa e S. 

maritima. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4-8: Padrões de fracionamento médios (n=3) para os sedimentos colonizados por S. fruticosa (A) , S. maritima 

(B) e não colonizados (C). 
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Como referido na bibliografia, Hatch (2012), considerou que para além da classificação clássica 

dos LREE e HREE, existe ainda os elementos terras raras médios (MREE) entre os membros 

intermediários da série. Com base nos resultados obtidos, optou-se por incluir os MREE 

considerando os elementos Sm, Eu e Gd. Os elementos La, Ce, Pr e Nd passam a ser 

considerados como LREE e os Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Yb e Lu, como HREE. O Y é agrupado com 

os HREE porque o seu raio atómico é muito idêntico ao do H.  

Nos sedimentos colonizados por S. fruticosa, observou-se que o fracionamento dos YREE foi 

muito idêntico para todas as profundidades entre o topo e a base do core (Figura 4-8 (A)). 

Observando com mais detalhe este comportamento, é possível aferir que os elementos Sm, Eu 

e Gd, apresentaram valores da razão YREE/PAAS superiores comparativamente aos outros 

elementos, sendo que estes valores foram superiores a um. Consequentemente, os sedimentos 

colonizados por esta planta são enriquecidos em MREE comparativamente aos LREE e HREE 

e, relativamente ao PAAS. É importante ainda referir que a profundidade 27 cm foi a que obteve 

maiores valores da razão face às outras. 

Para os sedimentos colonizados por S. maritima, verificou-se que todos os elementos 

apresentaram um fracionamento muito idêntico para todas as profundidades do core, com a 

exceção do Eu, em que se destacou um pico para algumas profundidades (13, 19, 21, 27 e 29 

cm) (Figura 4-8 (B)). De novo, os elementos Sm, Eu e Gd, apresentaram maiores valores da 

razão de YREE/PAAS e, como tal, os sedimentos colonizados por esta planta são enriquecidos 

em MREE comparativamente LREE e HREE. Uma vez que o valor desta razão é superior a um 

os sedimentos colonizados por S. maritima apresentam um enriquecimento em MREE 

relativamente ao PAAS. Destacou-se ainda que as últimas duas profundidades (32,5 e 37,5 cm) 

foram as que obtiveram menores valores das razões. 

Nos sedimentos não colonizados, de novo destacou-se que todos os elementos apresentaram 

um fracionamento muito semelhante entre as profundidades do topo e base do core (Figura 4-8 

(C)). Os elementos Sm, Eu e Gd, novamente apresentaram maiores valores, verificando-se 

assim, que os sedimentos não colonizados são enriquecidos em MREE em relação com os LREE 

e HREE. Como os valores das razões foram todos inferiores a um, os sedimentos não 

colonizados são empobrecidos em LREE, MREE e HREE relativamente ao PAAS. 

Em suma, após a análise dos três padrões de fracionamento dos YREE nos sedimentos, 

destacou-se que: (i) em todos os sedimentos o fracionamento teve um comportamento muito 

idêntico entre as profundidades do topo à base do core; (ii) os sedimentos colonizados e não 

colonizados são enriquecidos em MREE comparativamente aos LREE e HREE, (iii) os 

sedimentos colonizados são enriquecidos em MREE e empobrecidos em LREE e HREE 
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comparativamente ao PAAS, (iv) os sedimentos não colonizados são empobrecidos em LREE, 

MREE e HREE comparativamente ao PAAS. 

4.2 PLANTAS 

 CARACTERIZAÇÃO 

Tal como no subcapítulo dos sedimentos, neste subcapítulo os gráficos apresentados são 

resultado das médias das amostras dos três cores colhidos para cada espécie de planta, de 

modo a facilitar a descrição e interpretação dos mesmos. A Tabela 9-5 com os valores médios e 

desvios padrão das mesmas encontra-se no Anexo III. 

 BIOMASSA SUBTERRÂNEA 

A Figura 4-9 apresenta o perfil dos valores médios da biomassa subterrânea (g/m2) em função 

da profundidade (cm) para as plantas S. fruticosa e S. maritima. 

 

Figura 4-9: Perfil da biomassa subterrânea média (n=2, g/m2) em função da profundidade para as plantas S. fruticosa (—
) e S. maritima (—). 

Na S. fruticosa, o perfil da biomassa subterrânea em função da profundidade, variou entre 349 

g/m2 no topo (1 cm) e 262 g/m2 na base (47,5 cm) do core, registando um valor médio de 189±148 

g/m2 (Figura 4-9). A biomassa subterrânea apresentou um decréscimo até aos 5 cm de 
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profundidade. Entre os 5 e 9 cm de profundidade, a biomassa subterrânea foi praticamente 

constante, atingindo o valor mínimo de 40 g/m2 na última profundidade desse intervalo. A partir 

dos 9 até aos 29 cm, a biomassa praticamente não variou muito. Dos 29 cm até à base, destacou-

se a principal variação, onde atingiu-se o valor máximo de 598 g/m2 aos 37,5 cm de profundidade. 

Para a S. maritima, o perfil da percentagem da biomassa subterrânea em função da profundidade 

registou uma média de 180±86 g/m2, sendo que variou entre 255 g/m2 no topo (1 cm) e 33 g/m2 

na base (37,5 cm) do core (Figura 4-9). A biomassa subterrânea começou por decrescer até aos 

3 cm de profundidade. Entre os 3 e 9 cm de profundidade observou-se um incremento, registando 

o valor máximo de 321 g/m2 no último ponto desse intervalo. Dos 9 cm até a base, a biomassa 

tendeu a decrescer, atingindo o valor mínimo de 33 g/m2 na base do core. 

Comparando os valores de biomassa subterrânea entre as plantas, é possível aferir que foram 

relativamente semelhantes (189±148 g/m2 e 180±86 g/m2, respetivamente). No entanto, o perfil 

apresentou variações: (i) entre o primeiro ponto e os 3 cm de profundidades, a biomassa foi maior 

para a S. fruticosa, do que para a S. maritima; (ii) entre os 5 e 27 cm de profundidade, ocorreu 

uma inversão, com valores superiores para a S. maritima em relação com a S. fruticosa; (iii) dos 

27 cm até à base, a S. fruticosa foi a planta que passou a registar os maiores valores; (iv) 

verificou-se uma maior penetração das raízes da S. fruticosa. 

 CONCENTRAÇÕES DOS ELEMENTOS TERRAS RARAS E ÍTRIO 

 VARIAÇÃO DA CONCENTRAÇÃO DOS ELEMENTOS COM A PROFUNDIDADE 

Assim como nos sedimentos, neste tópico dos resultados apresentam-se apenas três exemplos 

de perfis dos elementos terras raras (La, Sm e Yb) e o Y. 

A Figura 4-10 apresenta os perfis das concentrações (µg/g) de três elementos terras raras (La, 

Sm e Yb) e Y em função da profundidade (cm) na parte subterrânea das plantas S. fruticosa e 

S. maritima. 
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Figura 4-10: Perfis das concentrações médias (n=2, µg/g) de La (A), Sm (B), Yb (C) e Y (D) em função da 
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Observando a Figura 4-10, à semelhança dos sedimentos (Figura 4-3) verificou-se que os perfis 

das concentrações do La, Sm, Yb e Y nas raízes de S. fruticosa e S. maritima em função da 

profundidade, comportaram-se de forma muito idêntica, diferindo apenas nos valores das 

concentrações. Como tal, de novo os resultados apresentados serão relativos aos somatórios do 

total de elementos terras raras (SREE), dos elementos terras raras leves (SLREE), dos 

elementos terras raras pesadas (SHREE) e Y. 

 VARIAÇÃO DA CONCENTRAÇÃO DO SREE,SLREE, SHREE E Y COM A 

PROFUNDIDADE 

a. PARTE SUBTERRÂNEA 

A Figura 4-11 apresenta os perfis das concentrações (µg/g) do SREE, Y, SLREE e SHREE em 

função da profundidade (cm) nas raízes da S. fruticosa e S. maritima. 
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Na S. fruticosa, o perfil da concentração do SREE variou uma ordem de grandeza entre o topo 

(15 µg/g aos 1 cm) e a base (2,6 µg/g aos 47,5 cm) do core, registando uma média de 34±19 

µg/g (Figura 4-11 (A)). A concentração do SREE apresentou um aumento até aos 15 cm, 

atingindo, nesse ponto, o valor máximo de 68 µg/g. A partir dos 15 cm até à base, a concentração 

apresentou uma tendência para diminuir, atingindo o valor mínimo na base do core. Para o Y o 

perfil da concentração nas raízes da S. fruticosa ao longo da profundidade (Figura 4-11 (B)), foi 

muito semelhante ao observado para o SREE, com uma média de 6,9±3,3 µg/g. A concentração 

de Y começou por aumentar até aos 13 cm, atingindo o valor máximo de 12 µg/g, na última 

profundidade desse intervalo. Entre os 15 cm e a base, a concentração de Y tendeu a diminuir, 

verificando-se um mínimo de 0,35 µg/g, na última profundidade do core. 

No caso da S. maritima, o perfil da concentração do SREE apresentou uma média de 32±11 

µg/g, tendo em consideração que variou entre o topo, 27 µg/g aos 1 cm, e a base, 33 µg/g aos 

47,5 cm, do core (Figura 4-11 (A)). Entre o primeiro ponto e os 19 cm de profundidade, a 

concentração do SREE não variou muito. Nos 21 cm de profundidade, destacou-se uma variação 

de concentração, atingindo-se o valor mínimo de 9,03 µg/g. Entre os 21 e os 29 cm de 

profundidade, a concentração aumentou, registando o valor máximo de 43 µg/g, na última 
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Figura 4-11: Perfis das concentrações médias (n=2, µg/g) do  SREE (A) e Y (B) em função da profundidade para as 

raízes de S. fruticosa (—) e S. maritima (—). 
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profundidade desse intervalo. Dos 29 cm até à base do core a concentração tendeu a diminuir. 

O perfil da concentração de Y em função da profundidade na S. maritima (Figura 4-11 (B)), 

apresentou também um comportamento muito idêntico ao perfil do SREE, com uma média de 

5,9±2,1 µg/g. A concentração de Y variou pouco entre o topo e os 19 cm de profundidade. Aos 

21 cm de profundidade, verificou-se uma variação da concentração, alcançando o valor mínimo 

de 1,8 µg/g. Dos 21 aos 29 cm de profundidade, a concentração aumentou, sendo que o valor 

máximo de Y (43 µg/g) ocorreu na última profundidade desse intervalo. 

Comparando as concentrações do SREE obtidas nas raízes da S. fruticosa e S. maritima (Figura 

4-11 (A)), é possível aferir que as concentrações foram semelhantes (34±19 µg/g e 32±11 µg/g, 

respetivamente). No entanto, destacaram-se variações: (i) entre o primeiro ponto e os 11 cm de 

profundidade, a concentração foi maior nas raízes da S. maritima, do que na S. fruticosa; (ii) 

entre os 11 até aproximadamente os 32,5 cm de profundidade, ocorre uma inversão, com 

concentrações superiores nas raízes da S. fruticosa em comparação com a S. maritima; (iii) a 

partir dos 32,5 cm até à base a S. maritima passou a concentrar mais até à base. O perfil do Y 

apresentou variações muito idênticas aos do perfil do SREE (A). 

Nas raízes da S. fruticosa, as concentrações dos SLREE e SHREE registaram uma média de 

31±17 µg/g e 4,1±2,3 µg/g, respetivamente. Os valores máximos dos SLREE e SHREE 

ocorreram aos 15 cm de profundidade, com concentrações de 61 µg/g e 8,0 µg/g, 

respetivamente. Os valores mínimos ocorreram aos 47,5 cm de profundidade, com teores de 2,4 

µg/g para o SLREE e 0,22 µg/g para o SHREE. 

No caso das raízes da S. maritima, as concentrações dos SLREE e SHREE apresentaram uma 

média de 29±10 µg/g e 3,9±1,3 µg/g, respetivamente. Os valores máximos dos SLREE e SHREE 

ocorreram aos 29 cm de profundidade, (37 µg/g e 5,4 µg/g, respetivamente), e mínimos aos 21 

cm de profundidade (7,9 µg/g e 1,1 µg/g, respetivamente). 

Por fim, a análise destes quatro perfis à semelhança dos perfis observados para os sedimentos 

(Figura 4-6), aponta para um comportamento muito semelhante, destacando-se as diferenças 

nas concentrações do somatório dos elementos terras raras leves, que são aproximadamente 

dez vezes superiores às do somatório dos elementos terras raras pesadas. 

b. PARTE AÉREA 

A Figura 4-12 apresenta os gráficos de barras das concentrações (µg/g) do SREE, Y, SLREE e 

SHREE nos dois órgãos (caule e folhas) da parte aérea das plantas S. fruticosa e S. maritima. 
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Na S. fruticosa, a concentração média do SREE no caule e folhas foi de 5,7 µg/g e de 3,2 µg/g, 

respetivamente (Figura 4-12 (A)). Os valores médios registados de Y no caule e folhas foram de 

1,0 µg/g e 0,54 µg/g, respetivamente. Os teores médios do SLREE foram de 5,2 µg/g no caule e 

de 3,0 µg/g nas folhas. Por fim, o SHREE apresentou valores médios obtidos no caule de 0,49 

µg/g e 0,27 µg/g nas folhas. 

Para a S. maritima, os valores médios registados para o SREE no caule e folhas foram de 2,3 

µg/g e 3,8 µg/g, respetivamente. Os teores médios de Y no caule e folhas foram de 0,35 µg/g e 

de 0,33 µg/g, respetivamente. A concentração média do SLREE registada foi de 2,1 µg/g e de 

3,5 µg/g para o caule e folhas, respetivamente. Por fim, os valores médios do SHREE foram de 

0,19 µg/g no caule e 0,32 µg/g nas folhas. 
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Figura 4-12: Gráficos de barras das concentrações médias (n=3, µg/g) do (A) SREE e (B) nos dois órgãos (caule e folhas) 

da parte aérea das plantas S. fruticosa (—) e S. maritima (—). 
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 PADRÕES DE FRACIONAMENTO 

Tal como nos sedimentos, de forma a avaliar-se a influência das plantas no fracionamento dos 

YREE, os teores destes elementos obtidos nas raízes, folhas e caules foram divididos com os 

valores de referência PAAS (Post Archean Australian Shale). Para facilitar a interpretação dos 

gráficos apresentados, o eixo da razão YREE/PAAS é apresentado sob a forma logarítmica. 

A Figura 4-13 apresenta os padrões de fracionamento dos YREE normalizados para o PAAS 

para todas as profundidades nas raízes da S. fruticosa e S. maritima. 

a.  PARTE SUBTERRÂNEA 

 

 

Nas raízes da S. fruticosa verificou-se que, para todos os elementos, o fracionamento foi muito 

idêntico para as profundidades entre o topo e a base do core (Figura 4-13 (A)). No entanto, é de 

salientar que a última profundidade (47,5 cm) foi a que registou menores valores da razão 

YREE/PAAS, tal como, um comportamento ligeiramente diferente das outras para determinados 

elementos (Eu, Ho, Y e Lu). Observando com mais detalhe estas razões, é possível aferir que 

os elementos Sm, Eu, Gd e Y, apresentaram para a maioria das profundidades, valores 

Figura 4-13: Padrões de fracionamento médios (n=2) da parte subterrânea (raízes) das plantas S. fruticosa (A) e S. 

maritima (B). 
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superiores em relação aos outros elementos, destacando-se desta forma um ligeiro pico nos 

mesmos. Observou-se um aumento da razão para os MREE comparativamente aos LREE e 

HREE. Visto que para todos os elementos e profundidades os valores da razão YREE/PAAS 

foram inferiores a um, é possível aferir que as raízes desta planta são empobrecidas em LREE, 

MREE e HREE relativamente ao PAAS.  

No caso das raízes da S. maritima, verificou-se que o fracionamento foi também muito 

semelhante para todos os elementos nas profundidades entre o topo e a base do core (Figura 

4-13 (B)). É também relevante destacar que as profundidades 1 e 21 cm foram as que registaram 

menores valores. Salientando-se que na primeira estas diferenças só se observaram para os 

MREE e HREE e, nos 21 cm foi para todos os elementos. Relativamente aos valores das razões, 

verificou-se novamente que os elementos Sm, Eu, Gd e Y foram os que apresentaram maiores 

valores em relação aos outros elementos, para a maioria das profundidades, destacando-se 

desta forma um ligeiro pico nos mesmos. Assim, as raízes desta planta apresentaram um 

enriquecimento em MREE comparativamente aos LREE e HREE. Uma vez que os valores das 

razões YREE/PAAS foram para todos os elementos e profundidades inferiores a um, as raízes 

da S. maritima podem ser consideradas empobrecidas em LREE, MREE e HREE relativamente 

ao PAAS.  

Em suma, após a análise dos dois padrões de fracionamento dos YREE nas duas plantas, 

destacou-se que: (i) os fracionamentos apresentaram comportamentos muito idênticos para 

todos os elementos entre as profundidades do topo à base do core; (ii) tal como nos sedimentos, 

as raízes destas plantas são enriquecidas em MREE em comparação aos LREE e HREE; (iii) as 

raízes são empobrecidas em LREE, MREE e HREE relativamente ao PAAS; (iv) os padrões das 

duas plantas foram muito semelhantes entre si. 

b. PARTE AÉREA 

A Figura 4-14 apresenta os padrões de fracionamento dos YREE normalizados com o PAAS 

para todas as profundidades na parte aérea das plantas S. fruticosa e S. maritima. 
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Na parte aérea da S. fruticosa, tal como observado na parte subterrânea, verificou-se que o 

fracionamento foi muito idêntico nos dois órgãos aéreos, caule e folhas (Figura 4-14 (A)). 

Observando com mais detalhe este padrão, é possível aferir que os elementos Sm, Eu, Gd e Y 

apresentaram valores da razão YREE/PAAS superiores, destacando-se deste modo um ligeiro 

pico nestes elementos. Destaca-se ainda uma depleção no Tm. A parte aérea desta planta 

apresentou um enriquecimento em MREE comparativamente aos LREE e HREE. Relativamente 

ao PAAS, verificou-se que a parte aérea da S. fruticosa é empobrecida em LREE, MREE e 

HREE.  

Para a parte aérea da S. maritima, destacou-se que o fracionamento no caule e folhas foi muito 

semelhante entre eles (Figura 4-14 (B)). Analisando com mais detalhe este comportamento, 

verificou-se que os elementos Sm, Eu e Gd apresentaram valores da razão YREE/PAAS 

superiores. Consequentemente, nesses elementos observou-se um ligeiro aumento face aos 

outros, sendo que se observou ainda um pico no Yb, alcançando valores muito semelhantes aos 

dos MREE. Sendo importante ainda destacar a depleção no Tm. Este resultado, sugere que a 

parte aérea desta planta é enriquecida em MREE comparativamente aos LREE e HREE. Como 

os valores das razões foram inferiores a um para todos os YREE, verifica-se que a parte aérea 

da S. maritima é empobrecida relativamente ao PAAS.  

Figura 4-14: Padrões de fracionamento médios (n=2) das folhas e caules das plantas S. fruticosa (—) (A) e  S. maritima 

(—) (B). 
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Por fim, após a observação dos dois padrões de fracionamento dos YREE da parte aérea das 

duas plantas, destacou-se: (i) os fracionamentos das duas plantas apresentaram para todos os 

elementos um comportamento muito idêntico; (ii) tal como nas raízes, os órgãos aéreos (caule e 

folhas) são enriquecidos em MREE em comparação com os LREE e HREE; (iii) os caules e 

folhas são empobrecidos em LREE, MREE e HREE relativamente ao PAAS. 

5 DISCUSSÃO 
Nesta secção os resultados obtidos neste estudo serão discutidos com base em trabalhos 

realizados anteriormente. 

5.1 CARACTERÍSTICAS GERAIS 

Os valores totais de biomassa subterrânea obtidos para a S. fruticosa e S. maritima foram de 

3595 g/m2 e 3052 g/m2, respetivamente (Tabela 9-5 Anexo III). Comparando com os valores 

registados em Caetano et al. (2008) verificou-se que para a S. fruticosa os teores foram 

semelhantes entre os dois estudos (4030 g/m2). No entanto, para a S. marítima os teores 

observados no presente estudo foram superiores aos encontrados por Caetano et al. (2008) 

(1292 g/m2). Estas diferenças podem estar associadas às épocas de colheita, sendo que no 

estudo Caetano et al. (2008) a colheita foi realizada em setembro. De facto, um dos fatores que 

pode influenciar a quantidade de biomassa subterrânea é a variação sazonal. Variações como a 

temperatura, a salinidade, a disponibilidade de nutrientes e a oxigenação na zona do sistema 

radicular podem ocorrer numa base mensalmente. Outros parâmetros, como a elevação, também 

podem influenciar a produção de biomassa (Lana et al., 1991). Os valores totais de biomassa 

subterrânea obtidos demonstram que a S. fruticosa foi a planta mais produtiva. Esta diferença 

encontrada entre as duas espécies está de acordo com o observado por Caetano et al. (2008), 

no sapal do Rosário. O mesmo padrão foi encontrado por Duarte et al. (2010), no Sapal do 

Rosário. Neste estudo foram determinadas as variações de biomassa em diferentes meses do 

ano, e conclui-se que a S. fruticosa é sempre a espécie mais produtiva comparativamente com 

outras três espécies halófitas (S. maritima, S. perennis e H. portulacoides). Um estudo realizado 

por Mendes (2012), com as mesmas espécies de plantas no Sapal do Rosário, demonstrou 

existirem variações na produção de biomassa entre as estações da Primavera e Inverno. 

Comparando o comportamento do perfil de biomassa obtido no presente estudo (Figura 4-9) com 

o registado na Primavera no trabalho de Mendes (2012), verificou-se que, de um modo geral, o 

comportamento foi semelhante. No presente estudo, verificou-se uma maior variação de 

biomassa nas profundidades médias e/ou junto da base do core. No caso da S. fruticosa, o pico 

registado pode estar associado a uma elevada produção de biomassa que é característico destas 

plantas, gerando elevadas quantidades de material orgânico (litter). De facto, observando o perfil 

da matéria orgânica sedimentar (Figura 4-1) verificou-se que o sedimento colonizado por S. 

fruticosa foi o que apresentou um maior conteúdo. Este resultado é provavelmente da 
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decomposição do sistema radicular e, da consequente, incorporação da matéria orgânica nos 

sedimentos (Tinker e Barraclough, 1988; Cesário, 2007). 

Além de maior biomassa subterrânea, as raízes da S. fruticosa apresentaram também uma maior 

penetração no sedimento. Este resultado está de acordo com o observado no trabalho de Cesário 

(2007) no Sapal do Rosário. Esta diferença encontrada entre as duas plantas pode estar 

associada a respostas adaptativas ao ambiente em que as plantas se encontram (Groenendijk e 

Vink Lievaart, 1987), sugerindo uma competição para captar os nutrientes existentes no 

ambiente circundante.  

5.2 VARIAÇÃO DA CONCENTRAÇÃO DO SREE E Y COM A PROFUNDIDADE  

Vários são os estudos que abordam o tópico da bioturbação do sedimento através da presença 

de plantas (Caçador et al., 1996; Almeida et al., 2004; Weis e Weis, 2004; Caetano et al., 2008; 

Caçador et al., 2009). De facto, a maioria dos sapais são conhecidos por serem ecossistemas 

com níveis elevados de metais. Por tal, é fundamental conhecer a influência que as diferentes 

espécies de plantas têm na retenção destes elementos visto a sua atividade estar fortemente 

relacionada com as velocidades de retenção dos metais (Windham et al., 2003). Desta forma, 

esta temática tem sido estudada para vários contaminantes nas últimas décadas, não existindo 

ainda trabalhos que descrevam a relação entre as plantas de sapal e os YREE. Na maioria dos 

estudos com outros contaminantes em plantas, foi verificada a hipótese de existirem 

profundidades preferenciais de acumulação de metais nos tecidos das raízes e sedimentos 

(Reboreda e Caçador, 2007b; Caetano et al., 2008b; Canário et al., 2010). Contudo, no caso dos 

YREE esta hipótese ainda não foi verificado. Deste modo, no presente trabalho fez-se um estudo 

da distribuição dos YREE em profundidade.  

De um modo geral, a concentração (µg/g) do ∑REE e Y nas raízes (Figura 4-11), foi semelhante 

entre as duas plantas. No entanto, este resultado contradiz o facto do sistema radicular da S. 

maritima ter uma menor área específica do que o da S. fruticosa (Lee, 1999) e por tal, existe uma 

menor interação raiz-sedimento. Consequentemente, existe uma menor biodisponibilidade dos 

elementos para esta planta. Esta ausência de diferenças interespecíficas para as concentrações 

de YREE não estão em linha com o observado em trabalhos realizados com estas espécies, mas 

com outros metais (Zn, Cu, Cd e Pb), onde demonstraram que as raízes da S. fruticosa 

acumularam valores superiores às da S. maritima (ex., Cesário, 2007; Caetano et al., 2008). 

Estas diferenças foram também verificadas para o mercúrio (Hg) e metilmercúrio (MeHg) 

(Canário et al., 2007, 2010), realizados em sapais do estuário do Tejo, com as espécies S. 

fruticosa, S. maritima e H. portulacoides.É de salientar que neste trabalho, por uma questão 

metodológica, não foi possível distinguir as raízes mortas das vivas, pelo que os teores 

registados são para a toda a biomassa subterrânea, com o possível material orgânico em 

decomposição derivado das raízes. No caso das raízes da S. fruticosa, como referido 

anteriormente, verificou-se que a partir dos 29 cm de profundidade existiu um aumento da 
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biomassa subterrânea, contudo em termos de concentração de YREE observou-se exatamente 

o inverso (Figura 4-11). Tal resultado, indica que provavelmente o material analisado já não 

corresponde as raízes, mas sim a lixo orgânico em decomposição. Este ponto pode ser de 

extrema importância, uma vez que, o comportamento dos REE nos solos pode ser afetado pela 

existência de compostos orgânicos produzidos por microrganismos durante a decomposição do 

litter (Tyler, 2004). Da decomposição deste resulta matéria com grupos carregados 

negativamente e, como tal, uma elevada afinidade para catiões divalentes e trivalentes 

(Zhenghua et al., 2001). Como os YREE encontram-se maioritariamente no estado de oxidação 

3+ (Chakhmouradian e Wall, 2012), a presença deste litter provavelmente influência a 

disponibilidade destes elementos nos sedimentos. Como referido anteriormente, uma forma de 

compensar as diferenças naturais entre os sedimentos foi normalizar os teores dos YREE com 

os teores de Al, sendo deste modo é possível proceder-se à comparação dos sedimentos não 

colonizados com os colonizados (Figura 5-1). De facto, observando as razões REE/Al nos 

sedimentos não colonizados e colonizados (Figura 5-1), verificou-se que a partir da profundidade 

29 cm até à base, os sedimentos colonizados por S. fruticosa foram os que apresentaram 

maiores valores. É de salientar que as raízes das plantas não só têm a capacidade de 

concentrarem metais, mas também de os libertarem para o meio sedimentar (Reboreda e 

Caçador, 2007b; Duarte et al., 2010), funcionando deste modo como fontes de metais para o 

meio. Neste caso particular, verificou-se baixas concentrações ou praticamente não acumulação 

do SREE e Y nas raízes, como tal, uma possível eliminação destes elementos para o meio seria 

apenas vestigiária ou mesmo nula e, como tal não iria influenciar a concentração destes nos 

sedimentos. Considerando que as pequenas diferenças encontradas entre os sedimentos não 

colonizados e colonizados (Figura 5-1) são principalmente induzidas pela atividade das plantas, 

o resultado obtido sugere que as plantas praticamente não provocaram perturbações nos 

sedimentos para a acumulação dos YREE. Este resultado é contraditório com o observado para 

outros metais. De acordo com os estudos enunciados na bibliografia (ex., Williams et al., 1994; 

Duarte et al., 2010), que referem que devido à atividade da planta (respiração) é criado um 

microambiente diferente no sedimento circundante (rizosfera) que influencia a biodisponibilidade 

dos metais (como por ex. Fe, Mn, Zn, Cu e Cd) presentes no meio. De facto, esta hipótese foi 

verificada no trabalho realizado por Almeida et al. (2004), no estuário do rio Douro com,  a planta 

Juncus maritimus. Esta planta teve capacidade de alterar as características do sedimento junto 

as raízes (rizo-sedimento), aumentando a concentração de metais (principalmente Cd, Cu e Zn) 

nos sedimentos colonizados em relação aos não colonizado. Cesário (2007) demonstrou a 

influência das plantas halófitas nos sedimentos, tendo-se verificado que as concentrações dos 

metais, Zn, Cu, Cd e Pb foram mais elevadas no sedimento colonizado por S. fruticosa 

comparativamente com o sedimento colonizado por S. maritima e não colonizado. 
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A comparação dos teores do ∑REE (µg/g) nos sedimentos e raízes, demonstrou que os 

sedimentos colonizados apresentaram concentrações uma ordem de grandeza superiores às 

registadas nas raízes (Figura 5-2). Este resultado não está em conformidade com valores 

registados para as mesmas espécies para outros elementos. Em Cesário (2007), observou-se 

que a concentração de Zn, Cu, Cd e Pb foi mais elevada nas raízes das plantas 

comparativamente aos sedimentos junto das mesmas. Contudo, no estudo realizado por 

Reboreda e Caçador (2007b) com duas espécies halófitas (Spartina maritima e Halimione 

portulacoides) no sapal do Rosário, verificou-se o oposto, com a principal acumulação de Cu, Cd 

e Pb a ocorrer nos sedimentos junto das raízes. Em ambos os estudos se verificou que estas 

plantas influenciam as características do rizo-sedimento e na biodisponibilidade destes 

elementos para as raízes. De facto, não só a acumulação de metais nas raízes, mas também a 

acumulação induzida no sedimento circundante destas, desempenha um papel importante na 

retenção de metais, reduzindo a disponibilidade para o ecossistema (Reboreda e Caçador, 

2007b). Neste sentido, tendo em consideração as zonas preferenciais de concentração destes 

elementos, existêm duas perspetivas diferentes de fito-estabilização de metais: (i) fito-

remediação nas raízes das plantas e (ii) fito-estabilização no rizo-sedimento. 
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Figura 5-2: Perfis das concentrações médias (µg/g) em função da profundidade do SREE (A), Y (B) das raízes da planta 

S. fruticosa (—) e sedimento (- -),  do SREE (C) e Y (D) para as raízes da planta S. maritima (—) e sedimento (- -). 
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Em suma, os resultados obtidos neste trabalho sugerem que estas plantas não apresentam 

capacidade para concentrarem os YREE nos tecidos das suas raízes. A perturbação nos 

sedimentos também não foi significativa para a concentração destes elementos, sendo que as 

diferenças intraespecíficas não foram notórias. Deste modo, para os YREE estas espécies de 

halófitas não demonstram serem potenciais fito-remediadoras. 

5.3 CONCENTRAÇÃO DOS YREE NAS FOLHAS, CAULES E RAÍZES  

De acordo com os resultados obtidos (Figura 4-11 e Figura 4-12), verificou-se que as 

concentrações de YREE nos caules e folhas da S. fruticosa e S. maritima foram bastante baixas 

comparativamente com as raízes. De facto, observando as concentrações obtidas para cada 

elemento nas raízes, folhas e caules das plantas (Tabela 9-7, Anexo V) verifica-se que a parte 

subterrânea apresentou concentrações que foram até duas ordens de grandeza superiores à 

parte aérea. A diferença de teores entre raízes, folhas e caules esta em acordo com outros 

estudos de distribuição de metais em plantas e sedimentos de sapal. No estudo realizado por 

Caetano et al. (2008) no Sapal do Rosário e Castro Marim com as mesmas espécies de planta, 

observou-se que as concentrações de Mn, Zn, Cr, Ni, Cu, As e Cd na biomassa subterrânea 

foram 4 ordens de grandeza superiores às registadas na biomassa aérea. Outros estudos 

também realizados no Sapal do Rosário (Caçador et al., 2000b; Reboreda e Caçador, 2007b) 

demonstraram que as espécies Halimione portulacoides e Spartina maritima respondem da 

mesma maneira apresentando concentrações superiores de metais (Cu, Cd e Pb) nas raízes 

comparativamente às folhas e caules. Outras espécies como as plantas de sapal Spartina 

alterniflora e Phragmites australis também demonstraram a mesma partição dos metais 

(Windham et al., 2003). As diferenças de concentrações observadas entre as duas partes das 

plantas estão também de acordo com estudos recentes de distribuição de REE em plantas de 

culturas como milho, trigo, arroz e paprika (Cao et al., 2000; Hu et al., 2002; Xu et al., 2002). 

Estes trabalhos observaram um decréscimo das concentrações dos REE na ordem: raiz > folha 

> grão ou fruta. Num estudo de análise dos REE em cinco espécies de plantas terrestres (Vicia 

villosa, Sasa nipponica, Thea sinensis, Taxodium japonicum e Populus sieboldii) no Japão, 

verificou-se que os órgãos subterrâneos (raiz principal e secundária) obtiveram maiores 

concentrações dos REE do que os órgãos aéreos (folhas e caule) (Fu et al., 2001).  

Em suma, os resultados obtidos neste estudo sugerem que, independentemente dos elementos 

YREE em análise, de um modo geral, existe uma maior afinidade para a parte subterrânea em 

comparação com a parte aérea. Este resultado sugere que o transporte destes elementos das 

raízes para a biomassa aérea ocorre, mas parece ser reduzido. 
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5.4 PADRÕES DE FRACIONAMENTO 

Os padrões de fracionamento dos YREE (razão com o PAAS) obtidos nos sedimentos 

colonizados e não colonizados foram muito idênticos entre si, com a exceção de um ligeiro pico 

observado no Eu para os sedimentos colonizados por S. maritima. Esta semelhança entre os 

três tipos de sedimentos sugere que não há uma interação das plantas no fracionamento dos 

YREE nos sedimentos. Para todos os sedimentos, verificou-se um enriquecimento em MREE em 

comparação com os LREE e HREE. Estes resultados são suportados pelas razões: (i) elemento 

terra leve/ elemento terra médio, (La/Sm) PAAS; (ii) elemento terra rara médio/ elemento terra rara 

pesado, (Sm/Yb) PAAS; (iii) elemento terra rara leve/elemento terra rara pesado, (La/Yb) PAAS 

(Tabela 5-1). A partir desta confirmou-se o acima sugerido: (a) existe a mesma proporção de 

leves, médias e pesadas para os três tipos de sedimentos; (b) existe um enriquecimento das 

médias em comparação ás leves e pesadas; (c) e ainda permite verificar que existe um 

enriquecimento das leves face às pesadas. Desta forma para os três sedimentos observou-

se o seguinte padrão: MREE > LREE > HREE e, como estes padrões verificados nos 

sedimentos colonizados foram tão idênticos, sugerem também que a presença da planta não 

afeta os fracionamento destes elementos nos sedimentos. 

Tabela 5-1: Razões elementos terras raras nos sedimentos: (i) (La/Sm) PAAS, (ii) (Sm/Yb) PAAS e (iii) (La/Yb) PAAS.   

Sedimentos (La/Sm) PAAS (Sm/Yb) PAAS (La/Yb) PAAS 
S. fruticosa 0,81±0,010 1,6±0,060 1,2±0,050 
S. maritima 0,84±0,020 1,6±0,060 1,4±0,020 

Não colonizado 0,82±0,010 1,7±0,060 1,4±0,060   

Quando se compara os fracionamentos dos sedimentos colonizados com a respetiva planta, de 

um modo geral, verifica-se que o comportamento destes foi idêntico, destacando-se apenas 

diferenças nos últimos dois elementos da série (Yb e Lu) (Figura 5-3). Este resultado sugere que 

a acumulação pelas plantas não é seletiva, uma vez que, o fracionamento sedimento/planta é 

muito semelhante à exceção do Lu. Este elemento apresentou um incremento face ao Yb nos 

sedimentos e não nas raízes. O mesmo incremento foi também observado noutros trabalhos (Fu 

et al., 2001;Xu et al., 2002). É também de salientar que o comportamento interespecífico foi muito 

semelhante, sugerindo ser independente da espécie de planta. Este resultado vai de encontro 

ao estudo de Fu et al. (2001), quando da análise dos REE em cinco espécies de plantas terrestres 

(Vicia villosa, Sasa nipponica, Thea sinensis, Taxodium japonicum e Populus sieboldii) no Japão. 
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Relativamente à parte aérea das plantas, destacou-se uma grande diferença nos 

comportamentos entre esta e a parte subterrânea (Figura 4-13 e Figura 4-14). Esta diferença 

pode estar associada a uma mobilidade e/ou afinidade diferente dos YREE para as partes das 

plantas. Estas diferenças já foram documentadas também no estudo de Fu et al. (2001). 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Esta dissertação mostrou que a S. fruticosa e S. maritima não apresentaram uma grande 

capacidade para extraírem os YREE dos sedimentos e retê-los nas suas raízes. Este aspeto é 

inovador, uma vez que, estas plantas usualmente apresentam a habilidade de reterem metais 

nas suas raízes. Para além desta notável capacidade, as halófitas são também caracterizadas 

por alterarem as características dos sedimentos, especialmente, junto ás raízes (rizo-sedimento) 

e, consequentemente, imobilizarem determinados metais nessa área circundante. De facto, 

estas capacidades notórias destas espécies demonstraram que estas podem ser usadas para a 

fito-remediação de sapais poluídos. Contudo, isto não foi observado neste trabalho. Assim, a S. 

fruticosa e a S. maritima não têm uma capacidade muito forte para fito-remediarem os YREE nas 

suas raízes e no rizo-sedimentos. 

A principal concentração dos YREE nas plantas foi nas raízes, sendo esta muito idêntica entre 

as plantas. Esta ausência de diferenças entre as duas espécies, foi também verificada nos 

Figura 5-3: Padrões de fracionamento para as raízes e sedimentos das plantas (A) S. fruticosa (—) (- -) e (B) S. maritima 

(—) (- -). 
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resultados dos padrões de fracionamento. Deste modo, outro aspeto inovador do presente 

estudo é que as diferenças intraespecíficas não parecem ser significativas na acumulação de 

YREE. 

Tal como acontece com a maioria de outros elementos metálicos, neste trabalho verificou-se 

também uma fraca acumulação dos YREE na parte aérea em comparação a parte subterrânea 

das plantas. Isto sugere que existe uma fraca translocação destes elementos da parte 

subterrânea para a parte aérea. Este facto foi também confirmado a partir dos resultados dos 

padrões de fracionamento. 

A similaridade dos padrões de fracionamento nos sedimentos e plantas mostra que não se 

verificou uma seletividade na acumulação dos YREE. 

Apesar de noutros elementos metálicos ter-se verificado uma acumulação de metais diferenciada 

em profundidade, no presente trabalho este efeito não foi notório. 

7 PERSPETIVAS FUTURAS 
Por fim, como referido ao longo deste trabalho, a utilização dos sapais como um filtro é uma 

temática bastante investigada nas últimas décadas. O papel que as plantas desempenham como 

sumidouros naturais de metais é ainda uma questão de debate. Este trabalho permitiu uma 

melhor compreensão da biogeoquímica dos YREE nos sedimentos e flora de sapal, contudo, 

existem pontos que podem serem importantes para futuros trabalhos. Neste sentido, como 

propostas futuras de complementação do estudo já realizado propõe-se: 

•  A realização de um estudo de variação sazonal dos YREE de forma a confirmar a influência 

que este fator pode ter na concentração destes elementos nos sedimentos e flora do sapal; 

•  A realização de um estudo que permita diferenciar as porções vivas e mortas das raízes 

das plantas halófitas de forma a compreender a influência que podem ter na concentração 

dos YREE. Esta distinção será importante uma vez que poderá suportar os valores obtidos 

à luz deste trabalho e possivelmente apresentar novos resultados; 

• Analisar de uma forma mais detalhada as diferenças intraespecíficas da S. fruticosa e S. 

maritima de modo a compreender a ausência da influência destas na concentração dos 

YREE e, como é que estas plantas podem funcionar como fontes e/ou sumidouros destes 

elementos; 
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9 ANEXOS 

9.1 ANEXO I 
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Tabela 9-1: Concentrações dos vários elementos em estudo nos brancos das digestões das amostras de sedimentos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Concentrações (µg/L) dos brancos das digestões dos sedimentos 

branco Y La Ce Pr Nd Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu 

1 0,0058 0,0188 0,0388 0,0114 0,0214 0,0018 0,0036 -0,0219 0,0020 -0,0012 -0,0005 -0,0027 -0,0004 0,0007 -0,0027 

2 0,0077 0,0182 0,0393 0,0097 0,0209 0,0018 0,0034 -0,0221 0,0021 -0,0011 -0,0002 -0,0028 -0,0003 0,0004 -0,0027 

3 -0,0036 0,0165 0,0353 0,0092 0,0185 0,0014 0,0034 -0,0219 0,0023 -0,0022 -0,0006 -0,0029 -0,0004 0,0003 -0,0027 

4 0,0404 -0,0360 0,0266 0,0004 0,0110 -0,0014 0,0015 -0,0142 0,0008 0,0122 0,0010 -0,0052 -0,0008 -0,0055 -0,0019 

5 0,0431 -0,0331 0,0306 0,0011 0,0158 -0,0005 0,0019 -0,0136 0,0009 0,0109 0,0012 -0,0047 -0,0007 -0,0053 -0,0018 

6 0,0526 0,0064 0,1075 0,0048 0,0318 -0,0001 0,0020 -0,0114 0,0011 0,0157 0,0018 -0,0038 -0,0007 -0,0046 -0,0019 

7 0,0907 0,0218 0,0517 0,0118 0,0305 0,0030 0,0040 -0,0209 0,0023 0,0006 0,0000 -0,0028 -0,0003 0,0005 -0,0026 

8 0,1083 0,0225 0,0543 0,0122 0,0311 0,0033 0,0038 -0,0207 0,0024 0,0007 0,0000 -0,0026 -0,0004 0,0009 -0,0026 

9 0,1003 0,0222 0,0523 0,0116 0,0310 0,0029 0,0035 -0,0209 0,0022 0,0000 -0,0001 -0,0026 -0,0003 0,0008 -0,0027 

10 0,0235 0,0521 0,1307 0,0141 0,0391 0,0106 -0,0004 -0,0228 0,0016 0,0054 -0,0025 0,0037 -0,0001 0,0019 0,0016 

11 0,0260 0,0527 0,1321 0,0140 0,0403 0,0113 -0,0003 -0,0230 0,0017 0,0064 -0,0022 0,0036 -0,0001 0,0019 0,0016 

12 0,0259 0,0538 0,1328 0,0167 0,0430 0,0108 -0,0004 -0,0225 0,0017 0,0071 -0,0019 0,0039 -0,0001 0,0019 0,0016 

13 -0,0610 -0,1246 -0,2317 -0,0379 -0,1605 -0,0190 -0,0111 -0,0452 -0,0077 -0,0233 -0,0081 -0,0125 -0,0041 -0,0121 -0,0067 

14 -0,0636 -0,1318 -0,2466 -0,0399 -0,1698 -0,0208 -0,0112 -0,0468 -0,0080 -0,0232 -0,0079 -0,0124 -0,0041 -0,0119 -0,0067 

15 -0,0444 -0,1242 -0,2330 -0,0346 -0,1598 -0,0182 -0,0107 -0,0447 -0,0077 -0,0209 -0,0074 -0,0114 -0,0040 -0,0113 -0,0064 

x 0,0234 -0,0110 0,0081 0,0003 -0,0104 -0,0009 -0,0005 -0,0248 -0,0002 -0,0009 -0,0018 -0,0037 -0,0011 -0,0028 -0,0024 

s 0,0533 0,0653 0,1325 0,0201 0,0797 0,0104 0,0057 0,0113 0,0040 0,0124 0,0033 0,0053 0,0016 0,0053 0,0027 

LAS 0,1300 0,1197 0,2731 0,0405 0,1491 0,0199 0,0108 -0,0022 0,0078 0,0239 0,0048 0,0069 0,0020 0,0078 0,0030 

LCS 0,1833 0,1850 0,4056 0,0606 0,2288 0,0303 0,0165 0,0092 0,0118 0,0363 0,0081 0,0121 0,0035 0,0131 0,0057 

LAI -0,0832 -0,1416 -0,2570 -0,0399 -0,1698 -0,0216 -0,0118 -0,0475 -0,0081 -0,0257 -0,0085 -0,0142 -0,0042 -0,0134 -0,0078 

LCI -0,1365 -0,2070 -0,3895 -0,0600 -0,2496 -0,0320 -0,0174 -0,0588 -0,0121 -0,0380 -0,0118 -0,0195 -0,0058 -0,0187 -0,0105 

LD 0,1993 0,2046 0,4453 0,0666 0,2527 0,0334 0,0182 0,0126 0,0130 0,0401 0,0091 0,0137 0,0040 0,0147 0,0064 

LQ 0,5564 0,6424 1,3332 0,2013 0,7869 0,1030 0,0561 0,0885 0,0398 0,1231 0,0313 0,0491 0,0144 0,0502 0,0246 

Critério 0,1854 0,2141 0,4444 0,0671 0,2623 0,0343 0,0187 0,0295 0,0133 0,0410 0,0104 0,0163 0,0048 0,0167 0,0082 
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 Tabela 9-2: Concentrações dos vários elementos em estudo nos brancos das digestões das amostras das plantas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Concentrações (µg/L) dos brancos das digestões das plantas 

branco Y La Ce Pr Nd Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu 

1 0,009 0,077 0,192 0,014 0,042 0,011 0,003 0,006 0,000 0,008 0,002 0,0070 -0,0010 0,0050 0,0030 

2 -0,012 0,036 0,110 0,002 0,000 0,003 0,001 -0,001 -0,003 0,001 0,000 0,0040 -0,0020 0,0000 0,0020 

3 -0,017 0,041 0,120 0,003 0,005 0,005 0,001 0,000 -0,003 0,003 0,000 0,0030 -0,0020 0,0010 0,0020 

4 -0,024 0,029 0,097 0,004 -0,005 0,002 0,001 -0,002 -0,003 0,000 0,000 0,0030 -0,0020 0,0000 0,0020 

5 -0,022 0,032 0,104 0,001 -0,005 0,003 0,001 -0,002 -0,003 0,001 0,000 0,0030 -0,0020 0,0000 0,0020 

6 -0,023 0,029 0,101 0,001 -0,007 0,002 0,000 -0,002 -0,003 0,001 0,000 0,0030 -0,0020 0,0000 0,0020 

7 0,031 0,059 0,156 0,014 0,042 0,013 0,005 0,009 0,002 0,007 0,009 0,0040 -0,0010 0,0020 0,0010 

8 0,024 0,046 0,131 0,011 0,027 0,011 0,004 0,007 0,002 0,005 0,006 0,0020 -0,0010 0,0010 0,0010 

9 0,022 0,041 0,122 0,009 0,023 0,010 0,007 0,007 0,002 0,005 0,000 0,0020 -0,0010 0,0000 0,0010 

10 0,021 0,040 0,119 0,009 0,022 0,010 0,005 0,006 0,001 0,004 0,000 0,0020 -0,0010 0,0010 0,0010 

11 0,028 0,052 0,141 0,012 0,031 0,011 0,013 0,008 0,002 0,006 0,005 0,0020 -0,0010 0,0010 0,0010 

x 0,0034 0,044 0,127 0,007 0,016 0,007 0,004 0,003 -0,001 0,004 0,002 0,0032 -0,0015 0,0010 0,0016 

s 0,0229 0,014 0,028 0,005 0,019 0,004 0,004 0,005 0,002 0,003 0,003 0,0015 0,0005 0,0015 0,0007 

LAS 0,0491 0,073 0,183 0,018 0,054 0,016 0,011 0,012 0,004 0,009 0,008 0,0061 -0,0004 0,0040 0,0030 

LCS 0,0719 0,087 0,210 0,023 0,073 0,020 0,015 0,017 0,007 0,012 0,012 0,0076 0,0001 0,0054 0,0037 

LAI -0,0424 0,015 0,071 -0,003 -0,022 -0,001 -0,004 -0,006 -0,005 -0,002 -0,004 0,0002 -0,0025 -0,0020 0,0003 

LCI -0,0652 0,001 0,043 -0,008 -0,041 -0,006 -0,008 -0,010 -0,008 -0,004 -0,008 -0,0012 -0,0030 -0,0034 -0,0004 

LD 0,0788 0,091 0,219 0,024 0,078 0,022 0,016 0,018 0,007 0,013 0,013 0,0080 0,0003 0,0059 0,0039 

LQ 0,2319 0,188 0,406 0,059 0,205 0,051 0,042 0,049 0,024 0,031 0,034 0,0179 0,0038 0,0158 0,0084 

Critério 0,0773 0,077 0,192 0,014 0,042 0,011 0,003 0,006 0,000 0,008 0,002 0,0060 0,0013 0,0053 0,0028 
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9.2 ANEXO II 
 

Tabela 9-3: Valores médios (n=3) e desvios da H (%), MO (%) e Al (%) ao longo da profundidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 H (%) MO (%) Al (%) 

Prof.(cm) 

Não colonizado 

Prof. (cm) 

Colonizado S. fruticosa S. maritima Não 

colonizado 
S. fruticosa S. maritima 

Não 

colonizado 
S. fruticosa S. maritima 

Não 

colonizado 

0,5 1 69 ± 2,4 58 ± 3,7 64 ± 1,5 15 ± 1,7 5 ± 4,3 4 ± 1,5 9 ± 3 11 ± 2 9 ± 1,2 

2 
3 

72 ± 0,73 56 ± 1,9 66 ± 7,6 20 ± 4,6 8 ± 2,1 6 ± 0,33 9 ± 2 10 ± 2 8 ± 1,7 

4 
5 

71 ± 2,03 56 ± 1,04 48 ± 1,8 22 ± 5,6 7 ± 1,9 3 ± 0,19 10 ± 3 11 ± 1 7 ± 1,1 

6 
7 

73 ± 6,4 56 ± 2,6 44 ± 0,5 21± 11 8 ± 1,2 3 ± 2,7 10 ± 3 12 ± 3 8 ± 0,8 

8 
9 

76 ± 3,6 57 ± 3,001 41 ± 0,7 26 ± 11 7 ± 1,1 4 ± 0,0075 10 ± 3  10 ± 2 7 ± 0,55 

10 
11 

63 ± 0,84 55 ± 5,2 48 ± 5,9 12 ± 0,43 7 ± 1,9 4 ± 76 10 ± 3 11 ± 1 7 ± 0,55 

12 
13 

67 ± 1,5 54 ± 1,63 36 ± 3,8 15 ± 3,1 7 ± 1,01 3 ± 0,9008 10 ± 3 11 ± 1 6 ± 1,3 

14 
15 

62 ± 0,51 54 ± 0,43 31 ± 3,2 11 ± 2,01 7 ± 0,38 2 ± 0,27 10 ± 4 11 ± 2 5 ± 0,61 

16 
17 

60 ± 3,8 56 ± 4,5 41 ± 6,8 10 ± 3,02 7 ± 3,5 3 ± 0,93 10 ± 4 11 ± 2  4 ± 0.93 

18 
19 

62 ± 6,6 56 ± 1,7 28 ± 3,3 11 ± 5,02 6 ± 2,002 1 ± 0,12 10 ± 3 11 ± 2  4 ± 0,58 

20 
21 

66 ± 5,3 55 ± 3,4 28 ± 5,9 14 ± 1,8 6 ± 0,93 2 ± 0,52 10 ± 4 11 ± 2 4 ± 0,75 

22 
23 62 ± 2,4 55 ± 2,6 22 ± 0,2 9 ± 3,9 7 ± 1,3 2 ± 0,62 9 ± 3 11 ± 2 3 ± 1,04 

24 
25 

65 ± 2,3 56 ± 6,9 23 ± 1,5 12 ± 3,5 7 ± 0,68 2 ± 0,56 11 ± 2 11 ± 2 5 ± 0,904 

26 
27 

62 ± 1,95 55 ± 4,8 25 ± 1,1 9 ± 1,8 5 ± 4,3 1 ± 0,17 11 ± 4 11 ± 2 5 ± 1,65 

28 
29 64 ± 0,67 52 ± 2,9 23 ± 0,95 8 ± 0,6 7 ± 1,4 1 ± 0,087 11 ± 4 11 ± 1 3 ± 1,63 

31,5 
32,5 

64 ± 1,5 44 ± 8,9 22 ± 2,6 8 ± 2,6 6 ± 1,7 1 ± 0,47 11 ± 5 10 ± 2  5 ± 2,1 

36,5 
37,5 

63 ± 0,87 34 ± 3,7 33 ± 2,3 12 ± 2,9 3 ± 0,25 2 ± 0,21 9 ± 3  8 ± 2 5 ± 1,6 

42,5 
42,5 

94 ± 0,92  39 ± 20,51 13 ± 2,1  3 ± 0,14 10 ± 3  5 ± 0,89 

46,5 
47,5 

96 ± 0,80  40 ± 6,8 11 ± 9,9  2 ± 0,15 8 ± 3  8 ± 0,91 



81 

 

 

Tabela 9-4: Valores médios (n=3) e desvios das concentrações (µg/g) do ∑REE, ∑LREE e ∑HREE ao longo da profundidade para os sedimentos colonizados e não colonizados. 

 Y (µg/g) ∑ REE (µg/g) ∑ LREE (µg/g) ∑ HREE 

Prof.(cm) 

Não 

colonizado 

Prof. (cm) 

Colonizado S. fruticosa S. maritima Não 

colonizado S. fruticosa S. maritima Não 

colonizado 
S. fruticosa S. maritima 

Não 

colonizado 
S. fruticosa S. maritima 

Não 

colonizado 

0,5 1 22 ±3,5 25 ± 4,04 19 ± 0,48 163 ± 25 194 ± 27 151 ± 2,5 148 ± 22 176 ± 23 138 ± 2,4 15 ± 2,8 17 ± 2,9 13 ± 0,16 

2 3 21 ±3,1 24 ± 6,05 19 ± 2,5 158 ± 20 185 ± 40 148 ± 17 143 ± 18 168 ± 36 135 ± 15 15 ± 2,2 17 ± 4,03 13 ± 1,9 

4 5 22 ±3,2 25 ± 4,8 19 ± 2,5  164 ± 21 193 ± 30 142 ± 17 149 ± 19 175 ± 27 129 ± 15 15 ± 2,1 17 ± 3,3 12 ± 1,7 

6 7 24 ± 5,7 25 ± 6,3 18 ± 0,51 170 ± 25 194 ± 38 134 ± 10 155 ± 23 176 ± 34 123 ± 9,3 15 ± 1,8 18 ± 4,05 12 ± 0,5005 

8 9 23± 3,6 23 ± 2,3 18 ± 0,89 167 ± 21 183 ± 13 130 ± 11 152 ± 19 166 ± 11 119 ± 10 16 ± 2,4 16 ± 0,95 11 ± 0,82 

10 11 25 ±5,1 22 ± 1,1 17 ± 1,7 184 ± 31 176 ± 16 113 ± 6,5 167 ± 28 160 ± 15 103 ± 5,7 17 ± 3,4 16 ± 1,3 10 ± 0,91 

12 
13 25 ± 5,4 22 ± 0,7 17 ± 1,2 183 ± 34 174 ± 6,5 109 ± 2,5 166 ± 30 158 ± 6,99 99 ± 2,3 17 ± 3,8 16 ± 0,28 10 ± 0,26 

14 15 23 ± 3,1 23 ± 1,2 14 ± 1,3 173 ± 21 178 ± 2,2 92 ± 8,9 157 ± 19 161 ± 2,9 84 ± 8,1 16 ± 2,05 16 ± 0,32 8 ± 0,91 

16 
17 24 ± 4,9 25 ± 2,4 11 ± 2,6 181 ± 41 181 ± 1,99 70 ±18 164 ± 24 164 ± 2,9 64 ± 17 17 ± 3,02 17 ± 0,403 6 ± 1,7 

18 
19 26 ± 7,7 27 ± 2,5 10 ± 1,3  186 ± 30 188 ± 3,2 66 ± 7,3 168 ± 36 171 ± 2,2 60 ± 6,7 17 ± 4,5 17 ± 0,52 6 ± 0,75 

20 
21 24 ± 5,4 28 ± 1,03 10 ± 0,47 172 ± 38 187 ± 10 69 ± 13 156 ± 26 169 ± 10 63 ± 12 16 ± 3,7 18 ± 0,45 6 ± 1,03 

22 
23 25 ± 6,0 27 ± 1,9  8 ± 1,9 175 ± 38 182 ± 5,6 60 ± 10 158 ± 34 164 ± 5,9 54 ± 8,9 17 ± 4,5 17 ± 0,58 5 ± 0,81 

24 
25 27 ± 4,2 27 ± 1,9 9 ± 0,47 180 ± 22 178 ± 4,1 68 ± 4,8 163 ± 19 161 ± 5,04 62 ± 4,5 17 ± 3,7 17 ± 0,21 6 ± 0,32 

26 
27 30 ± 9,5  26 ± 1,3 9 ± 1,9 198 ± 50 177 ± 7,8 68 ± 15 178 ± 44 161 ± 8,4 62 ± 13 19 ± 4,4 16 ± 0,19 6 ± 1,2 

28 29 29 ± 7,3 26 ± 2,6 8 ± 2,7 185 ± 34 179 ± 11 57 ± 25 166 ± 30 162 ± 12 52 ± 23 18 ± 4,3 17 ± 0,56 5 ± 2,02 

31,5 
32,5 29 ± 8,7 21 ± 2,4 11 ± 0,12 181 ± 47 157 ± 13 73 ± 19 163 ± 42 143 ± 2,1 66 ± 17 18 ± 5,4 15 ± 0,85 6 ± 1,7 

36,5 
37,5 27 ± 5,2 21 ± 1,5 9 ± 1,3 177 ± 30 151 ± 22 86 ± 28 160 ± 27 137 ± 3,4 79 ± 25 17 ± 3,4 14 ± 0,45 7 ± 2,4 

42,5 42,5 26 ± 2,8 
 

11  ± 2,2 171 ± 17 
 87 ± 7,2 154 ± 15 

 79 ± 6,7 17± 2,4 
 8 ± 0,56 

46,5 
47,5 26 ± 6,1 

 
16± 2,1 176 ± 28 

 108 ± 6,3 159 ± 25 
 100 ± 7,8 17 ± 3,3 

 8 ± 1,4 
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9.3 ANEXO III 

Tabela 9-5: Valores médios (n=3) e total da biomassa subterrânea (g/m2) das plantas S. fruticosa e S. maritima. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Biomassa (g/m2) 

Prof. (cm) S. fruticosa S. maritima 

1  349 255 

3 225 171 

5 55 248 

7 53 255 

9 40 321 

11 93 308 

13 114 270 

15 136 146 

17 114 126 

19 81 126 

21 78 76 

23 108 109 

25 182 230 

27 147 162 

29 184 101 

32,5 348 114 

37,5 598 33 

42,5 429  

47,5 262  

Total 3595 3052 
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9.4 ANEXO IV 

 

Tabela 9-6: Valores do PAAS (média de 23 post-Archean shales from Australia, por  McLennan (1989) 

Elemento PAAS (ppm) 
Y 27 
La 38,2 
Ce 79,6 
Pr 8,83 
Nd 33,9 

Sm 5,55 
Eu 1,08 
Gd 4,66 
Tb 0,774 

Dy 4,68 
Ho 0,991 
Er 2,85 
Tm 0,405 
Yb 2,82 
Lu 0,433 
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9.5 ANEXO V 

Tabela 9-7: Concentrações com o range (Min. – Max) (µg/g) dos YREE nas folhas, caules e raízes nas plantas em estudo.  

	 S.	fruticosa	 S.	maritima	
Elemento	(µg/g)	 Folhas	 Caule	 Raízes	 Folhas	 Caule	 Raízes	

Y	 0,18	–	0,69	 0,23	–	1,43	 0,35	–	14,19	 0,40	–	0,47	 0,16	–	0,40	 1,83	–	10,98	

La	 0,29	–	1,07	 0,26	–	2,14	 0,53	–	16,15	 0,67	–	0,94	 0,27	–	0,67	 1,81	–	13,01	

Ce	 0,63	–	2,19	 0,53	–	4,23	 1,13	–	35,32	 1,32	–	1,93	 0,65	–	0,15	 3,45	–	24,84	

Pr	 0,07	–	0,25	 0,06	–	0,50	 0,12	–	3,8	 0,15	–	0,22	 0,06	–	0,15	 0,42	–	2,99	

Nd	 0,25	–	0,96	 0,23	–	1,96	 0,48	–	16,50	 0,57	–	0,88	 0,22	–	0,57	 1,79	–	12,50	

Sm	 0,06	–	0,20	 0,05	–	0,39	 0,10	–	3,50	 0,12	–	0,17	 0,05	–	0,12	 0,37	–	2,52	

Eu	 0,01	–	0,04	 0,01	–	0,07	 0,02	–	0,74	 0,02	–	0,03	 0,01	–	0,02	 0,07	–	0,52	

Gd	 0,05	–	0,18	 0,04	–	0,34	 0,09	–	3,45	 0,10	–	0,13	 0,04	–	0,10	 0,35	–	2,37	

Tb	 0,01	–	0,02	 0,007	–	0,045	 0,01	–	0,49	 0,01	–	0,02	 0,002	–	0,013	 0,05	–	0,31	

Dy	 0,03	–	0,11	 0,03	–	0,23	 0,06	–	2,75	 0,06	–	0,11	 0,04	–	0,06	 0,31	-1,91	

Ho	 0,004	–	0,024	 0,005	–	0,042	 0,02	–	0,48	 0,02	–	0,02	 0,01	–	0,02	 0,06	–	0,33	

Er	 0,01	–	0,05	 0,01	–	0,10	 0,03	–	1,35	 0,03	–	0,05	 0,02	–	0,03	 0,17	–	0,99	

Tm	 0,001	–	0,004		 0,001	–	0,011	 0,001	–	0,170	 0,002	–	0,004	 0,001	–	0,002	 0,02	–	0,12	

Yb	 0,01	–	0,04	 0,011	–	0,080	 0,02	–	1,07	 0,02	–	0,04	 0,01	–	0,02	 0,14	–	0,86	

Lu	 0,002	–	0,006	 0,002	–	0,011	 0,004	–	0,149	 0,004	–	0,008	 0,004	–	0,004	 0,02	–	0,13	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


