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Resumo 

A Antártida, o continente mais isolado (Zarankin & Senatore, 2005), compreende uma área de cerca 

de 14 milhões de km2 (Tejedo et al., 2012) e cerca de 99,6 % da sua superfície livre está coberta por 

gelo. Dentro das áreas livres de gelo da Antártida Marítima encontra-se a península de Byers, no 

extremo ocidental da Ilha de Livingston. A península de Byers é maior área livre de gelo do arquipélago 

de Shetland do Sul, com uma área de aproximadamente 60 km2 (Ruiz-Fernández & Oliva, 2016).  

Na presente dissertação procurou-se compreender a utilização de elementos químicos como 

indicadores de fenómenos de transporte de longa distância e de clima. Para tal, avaliou-se 99 amostras 

de sedimentos de três lagos, Escondido, Cerro Negro e Domo, quanto à presença de elementos de 

traço (As, Cd, Pb, Co, Cu, Cr, Mn, Ni, V, Zn). A concentração dos elementos de traço foi determinada 

por ICP-MS no IPMA. 

Os elementos de traço estudados compreendem bons indicadores de transporte de longa distância, 

nomeadamente de eventos eruptivos, dado que aquando da ocorrência de tefras a concentração dos 

mesmos aumenta. Em contrapartida, não reportam sinais climáticos claros, dado que não traduziram 

um comportamento que permita traduzir fenómenos climáticos.  

O rácio C/N é no entanto, um bom indicador climático apresentando uma tendência de crescimento, 

indo ao encontro da tendência de aumento da temperatura verificado na península. 

Amostras de sedimentos providenciam melhores condições para estudar fenómenos de transporte 

de longa distância e climáticos dado que são resultado de longos períodos de sedimentação, e assim 

apresentam incrementos de concentração mais elevados, comparativamente com amostras de água. 

 

Palavras-Chave: Antártida; Península de Byers; Elementos Traço; Tefras; Sedimentos  
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Abstract 

Antarctica is the most isolated continent (Zarankin & Senatore, 2005), it comprises an area of about 

14 million km2 (Tejedo et al., 2012) and about 99.6% of its surface is covered by ice. Within the ice-free 

areas of Maritime Antarctica lies the Byers Peninsula, at the western end of Livingston Island. The Byers 

peninsula is the largest ice-free area of the South Shetland archipelago, with an area of approximately 

60 km2 (Ruiz-Fernández & Oliva, 2016).  

In the present dissertation we tried to understand the use of chemical elements as indicators of 

phenomena of long distance transport and climate. For this, 99 samples of sediments of three lakes, 

Escondido, Cerro Negro and Domo, were evaluated for the presence of trace elements (As, Cd, Pb, Co, 

Cu, Cr, Mn, Ni, V, Zn). The concentration of trace elements was determined by ICP-MS in the IPMA. 

The trace elements studied seem to begood long-distance transport indicators, namely eruptive events, 

namely of eruptive events, since their concentration increases when tephras occur. On the other hand, 

in the lake records of Byers Peninsula they have not reported clear climatic signals, as they have not 

translated a behaviour that allows translating climatic phenomena. 

The C / N ratio is, however, a good climatic indicator showing a growth trend, meeting the trend of 

temperature increase in the peninsula. 

Sediments samples provide better conditions to study long distance transport and climate 

phenomena as they are a result of long term deposition and this way provide higher concentration 

increments, when compared to water samples. 

 

Keywords: Antarctica; Byers Peninsula; Trace Elements; Tephras; Sediments 
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1. Introdução e objetivos 

A Antártida, é o continente mais isolado, tendo sido o último território a ser descoberto no final do 

século XVIII, início do século XIX (Zarankin & Senatore, 2005). 

A Antártida é também o continente mais frio, seco, onde a altitude média é maior, o mais 

desconhecido e o mais bem preservado do ponto de vista ambiental. A sua localização, porém, não o 

protege do impacto negativo da atividade humana. Apesar da barreira natural do Oceano Antártico, 

compostos químicos voláteis ou semi-voláteis podem alcançar a Antártida através do transporte 

atmosférico ou circulação oceânica (Szopinska, 2016). 

A parte mais setentrional deste continente é a península Antártica que, mais a norte, atinge os 62º 

de latitude sul. Neste setor, nos últimos 60 anos, a temperatura anual média aumentou cerca de 2,5°C, 

tendo as temperaturas médias do ar no período de Verão aumentado cerca de 1,5°C, valores 

aproximadamente 4 vezes mais elevados que a média global (Vaughan et al., 2001). Contudo, é 

importante referir que a partir de 1998-2000 a temperatura média anual desceu ligeiramente como 

consequência do aumento da frequência de eventos do El Niño e aumento da incidência solar (Turner 

et al., 2014). 

O impacto que as alterações climáticas têm na dinâmica dos ecossistemas terrestres e aquáticos 

das escassas áreas livres de gelo (0,4% da península Antártica) é ainda pouco conhecido. Uma das 

áreas deglaciadas mais extensas da parte ocidental da península encontra-se nas ilhas Shetland do 

Sul, na península de Byers, Ilha de Livingston. Nesta península encontra-se a maior biodiversidade da 

Antártida (Toro et al., 2007) que inclui uma larga variedade de plantas e animais numa área 

relativamente pequena (60 km2), como também consideráveis aspetos geológicos e arqueológicos 

(Zarankin & Senatore, 2005). Contando que existem inúmeros lagos, lagoas e uma grande variedade 

de riachos trata-se de um local com caraterísticas limnológicas únicas. Deste modo, em 1966, através 

da Recomendação IV-10, a península de Byers foi indicada para proteção ambiental na categoria de 

Área Especialmente Protegida Nº10, sendo designada Área Antártica Especialmente Protegida” 

número 126, em 2012. 

O estudo dos sedimentos de lagos permite a compreensão dos processos que afetaram a sua bacia 

desde a sua formação, nomeadamente as alterações climáticas, ambientais e antropogénicas. Uma 

das técnicas que podem ser úteis para conhecer melhor esses processos é proceder a uma 

caraterização exata da geoquímica dos sedimentos. 

O presente trabalho tem como principal objetivo investigar a aplicação de alguns elementos 

químicos como indicadores/traçadores de processos ambientais como erupções vulcânicas e a 

variação climática. Para tal, estudou-se sedimentos lacustres da península Byers, na Ilha Livingston 

tendo-se recorrido a sequências completas de sedimentos de três lagos distintos (Escondido, Cerro 

Negro e Domo) recolhidos em Novembro de 2012. 
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2. Estado da arte 

2.1. Área de estudo 

A Antártida encontra-se a sul do paralelo 60°S e compreende o continente antártico, as ilhas 

subantárticas, e partes mais a sul dos Oceanos Pacífico, Índico e Atlântico Sul, dando origem ao 

Oceano Antártico (Bañón et al., 2013). 

O continente Antártico é resultado da separação do Continente Gondwana, supercontinente que se 

separou há cerca de 170 milhões de anos, atingindo a sua posição atual há cerca de 45 milhões de 

anos. Pode ser dividida em Antártida Oriental, um planalto coberto de gelo, e Antártida Ocidental, uma 

superfície terrestre e algumas penínsulas (Torsvik & Cocks, 2012; Gaina et al., 2013). 

Compreende uma área de cerca de 14 milhões de km2 (Tejedo et al., 2012) e cerca de 99,6 % da 

sua superfície livre está coberta por gelo. A área de mar gelado circundante varia entre 1,6 milhões de 

km2 no Verão e 20 milhões de km2 no Inverno (Turner, et al., 2014). O volume de gelo do continente 

representa cerca de 90% do total da criosfera e contém aproximadamente 68% de água doce existente 

no planeta  (Turner et al., 2014). 

As zonas livres de gelo correspondem aos nunataks, formações rochosas que se encontram 

expostas das áreas glaciadas; os vales secos no interior do continente com as condições climáticas 

condicionadas pela topografia; e as zonas costeiras, em áreas da Antártida marítima onde as 

temperaturas médias anuais rondam os 0°C (Oliva et al., 2016). 

Dentro das áreas livres de gelo da Antártida Marítima encontra-se a península de Byers, no extremo 

ocidental da Ilha de Livingston, a segunda maior ilha das Ilhas Shetland do Sul, com uma área total de 

845 km2. A Ilha de Livingston encontra-se a cerca de 800 km a Sul do Cabo Horn, e cerca de 100 km 

a Norte da península Antártica. 

A península de Byers é maior área livre de gelo do arquipélago de Shetland do Sul, com uma área 

de aproximadamente 60 km2 (Ruiz-Fernández & Oliva, 2016). Byers (figura 2-1) tem uma extensão 

Oeste-Este de 9 km, e uma extensão Norte-Sul que oscila entre os 3 e 7,8 km (López-Martínez et al., 

1996). 
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2.1.1. Clima 

De acordo com a classificação climática Koppen-Geiger, a península de Byers é influenciada por 

um clima Polar Marítimo, com alta humidade relativa (90%), céu muito nublado grande parte do tempo, 

nevoeiro frequente e precipitação relativamente abundante, cerca de 800 mm/ano (Bañón, 2001). A 

temperatura média anual é de -2,8°C, com uma amplitude térmica moderada, entre os -27,4 e os 9,3 

°C, sendo que no Verão é recorrente temperaturas positivas (Bañón et al., 2013). 

De acordo com estas caraterísticas, no Verão é observável um degelo pronunciado, o que 

proporciona condições favoráveis para uma pedogénese mais rápida, isto é, um processo de formação 

de solos mais acelerado (Moura, 2014). 

 

Figura 2-1: Distribuição dos lagos em estudo na península de Byers. Fonte: Moura (2014) 
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2.1.2. Geologia e geomorofologia 

O arquipélago das Ilhas Shetland do Sul assenta sobre um bloco tectónico que se situa entre o 

Estreito de Drake, com profundidades superiores a 5000 m, e o Estreito de Bransfield, onde as 

profundidades máximas são superiores a 2000 m. Este arquipélago é uma cadeia linear de vulcões 

submarinos, sendo que o maior destes, a Ilha de Deception, se encontra emerso e ativo, e a uma 

distância de 25 km a Sudeste da península de Byers (Hathway & Lomas, 1998). 

A figura 2-2 permite compreender a composição geológica de Byers. Geologicamente esta 

península é composta por rochas sedimentárias de origem vulcânica, vulcanoclástica e clástica 

(argilitos, arenitos e conglomerados) formadas durante o Jurássico Superior e do Cretácico Inferior 

(López-Martínez et al., 1996).  

 

De acordo com a predominância geológica, as rochas estão distribuídas em três regiões: (1) A 

região oriental interior da península, a mais elevada, é cercada a norte e a sul por depósitos marinhos 

holocénicos (López-Martínez et al., 1996). Esta região é essencialmente constituída por tufos 

vulcânicos, brechas vulcânicas, arenitos, argilitos e intrusões de plugs e soleiras vulcânicas; (2) A 

região ocidental e a extensão Noroeste da península que se estende para o Promontório Ray, são 

constituídas por argilitos marinhos, formados durante o Jurássico Superior ao Cretácico Inferior, com 

arenitos e conglomerados, e frequentemente intrusões de soleiras, plugs e outros corpos de origem 

ígnea (López-Martínez et al., 1996); (3) Finalmente, a região Noroeste do Promontório de Ray é 

constituída essencialmente por brechas vulcânicas (Moura, 2014). 

Figura 2-2: Distribuição das unidades geológicas na península de Byers. Fonte: Moura (2014) 
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Cerca de 84% da superfície da Ilha de Livingston está coberta por glaciares (Osmanoglu et al., 

2014). O recuo para leste deste domo de gelo ao longo do Holocénico gerou o terreno livre da península 

de Byers, originando dezenas de lagos (Oliva et al., 2016). 

O relevo da península Byers (figura 2-3) é estruturado numa série de plataformas escalonadas a 

diferentes elevações (Bonner & Smith, 1985). A plataforma superior compreende o planalto central da 

península que se estende entre altitudes de 70 e 100 m. Algumas colinas isoladas sobressaem no 

planalto como a Start Hill (265 m), a Chester Cone (188 m) e o Cerro Negro (143 m). As áreas mais 

baixas da península, circundam o planalto central e correspondem a terraços marinhos do Holocénico 

e às praias atuais (Ruiz-Fernández & Oliva, 2016). 

A costa de Byers totaliza 71 km de comprimento: 21 km no Norte, 30,5 km no Oeste e 19,5 km no 

Sul (López-Martínez et al., 1996). 

Atualmente os processos geomorfológicos ocorrentes na península de Byers são condicionados 

pela presença de permafrost e da evolução anual da camada ativa, que atinge uma profundidade de 

aproximadamente 1,3 m (Ruiz-Fernández & Oliva, 2016).  

 

2.1.2.1. Solos 

A formação de solos na Antártica acontece nas áreas livres de neve e gelo, e é um processo muito 

lento (Campbell & Claridge, 1987). 

Na Antártida marítima os solos apresentam alterações físico-químicas distintas das dos solos 

continentais. Isto deve-se ao facto de os mesmos estarem expostos a uma maior humidade, incidência 

Figura 2-3: Distribuição geomorfológica na península de Byers. Fonte: López-Martínez et al. (1996) 
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luminosa e temperatura que favorecem a ocorrência de processos de hidrólise dos minerais e lixiviação 

das bases, para além da colonização por parte de corpos vegetais e presença de atividades de aves 

(Ruiz-Fernández & Oliva, 2016). 

As caraterísticas climáticas na península como a temperatura e a maior disponibilidade de água, 

consequência de um degelo pronunciado, promovem a ocorrência de processos pedogénicos mais 

intensos daqueles que acontecem no interior do continente.  

Os solos expostos na península de Byers durante o Verão são pouco profundos, rasos e 

pedregosos, e apresentam um baixo conteúdo em matéria orgânica, biomassa e produção primária 

(Tejedo et al., 2012). Os solos caraterizam-se por sua textura grosseira, com predomínio de areia 

grossa, salvo exceção dos solos formados a partir de argilitos marinhos, com teores mais elevados de 

argila, e textura que pode variar de franco a franco-argilosa (Moura, 2014). 

O pH médio dos solos é de 6,8, contudo solos sob forte influência ornitogênica apresentam um pH 

ácido, 3,5, devido ao processo de mineralização do guano (Moura, 2014). A disponibilidade de 

nutrientes como azoto e fosfato é limitada, o conteúdo de água é bastante reduzido e as taxas de 

decomposição são lentas. A combinação destas caraterísticas torna os solos da Antártida facilmente 

vulneráveis a quaisquer distúrbios humanos, como circulação pedestre (Tejedo et al., 2012). 

 

2.1.3. Hidrologia 

A hidrologia na península de Byers, (figura 2-4) como acontece na maioria de áreas livres de gelo 

da Antártida Marítima, está condicionada pelas condições climáticas anuais, a geomorfologia da área 

e a distribuição do permafrost. A água resultante da fusão da neve superficial, de Rotch Dome e de três 

pequenos glaciares na região Noroeste da península, juntamente com a elevada precipitação anual, 

resulta num número considerável de água superficial na península (López-Martínez et al., 1996). Parte 

desta água infiltra, outra parte fica retida nas superfícies planas, originando áreas temporariamente 

alagadas, lagos e lagoas. Assim que as depressões lacustres e as zonas de infiltração ficam saturadas, 

o excedente de água flui ao longo de uma rede de drenagem. Dado o fluxo intermitente, estes canais 

geralmente encontram-se secos, exceto aquando períodos de degelo ou quando estes canais se 

encontram próximos de glaciares (Toro et al., 2013). 
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A atividade erosiva por parte do fluxo de água é considerável, assim como é o transporte associado 

e processos de sedimentação resultantes (Bjork et al., 1991). Como tal, os efeitos morfológicos 

provocados e os depósitos sedimentares formados fornecem informações acerca de processos em 

desenvolvimento como também da evolução geomorfológica da península, em especial sedimentos de 

lagos que têm conduzido a reconstruções paleo-ambientais de Byers (López-Martínez et al., 1996). 

Os lagos ocorrem maioritariamente nas plataformas no interior da península, nas cabeceiras das 

bacias de drenagem e nos terraços marinhos próximos da costa, e são frequentemente pobres em 

nutrientes e límpidos (López-Martínez et al., 1996). 

Byers apresenta mais de 65 lagos e lagoas, de dimensões consideráveis, que ocupam uma área 

de cerca de 0,92 km2, ou seja 1,5% da área total da região. Os lagos de Byers têm uma profundidade 

máxima de 8,6 m (Toro et al., 2007). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2-4: Rede hidrológica na península de Byers. Fonte: Moura (2014) 



 
 

8 
 

No presente trabalho amostraram-se três lagos (Escondido, Cerro Negro e Domo), apresentados 

na figura 2-5. Os lagos estudados são relativamente pequenos (área < 5 ha), pouco profundos 

(profundidade < 5,3 m), e encontram-se a uma altitude que varia entre os 45 e os 100 m. Estes lagos 

encontram-se também cobertos de gelo exceto nos 2 a 3 meses correspondentes ao período de Verão 

(Oliva et al., 2016). 

A tabela 2-1 apresenta um resumo das caraterísticas principais dos lagos em estudo, que 

seguidamente são descriminados em mais detalhe. 

Tabela 2-1: Principais caraterísticas dos lagos em estudo 

Lago 
Coordenadas 

lat /long 

Altitude 

(m) 

Superfície 

da bacia 

(ha) 

Superfície 

do lago 

(ha) 

Profundidade 

do lago (m) 

Data da 

recoleção 

Profundidade 

dos cores em 

estudo (cm) 

Escondido 
62°37′06.57″ S 

61°03′36.50″W 
92 8 1,6 5,3 24/11/2012 

ES12/03 – 02 
(148) 

ES12/01 – 01G 

(23) 

Cerro 

Negro 

62°37′47.30″ S 

61°00′19.99″W 
100 1,5 0,35 4,5 27/11/2012 

CN12/03 – 01G 

(114,5) 

Domo 
62°37′17.49″ S 

60°58′32.98″W 
45 17 2.5 < 2 27/11/2012 

DO12/06 -01G 

(59,5) 

 

 O lago Escondido encontra-se numa depressão circundada por três picos, cujas alturas variam 

entre os 110 e os 120 m, com uma bacia de captação arredondada e linha de costa irregular. O lago 

compreende uma bacia de captação de 8 há e a sua profundidade diminui no sentido Este-Oeste, 

atingindo os 5,3 m de profundidade na zona Este (Oliva et al., 2016). 

O lago Cerro Negro encontra-se num circo glacial em forma de anfiteatro, perto do topo do monte 

Cerro Negro, entre dois picos (Oliva et al., 2016). De encostas bastante íngremes, o Cerro Negro trata-

se do lago em estudo com menor bacia de captação (1,5 ha) e tem uma profundidade máxima de 4,5 

m (Ruiz-Fernández & Oliva, 2016). 

O lago Domo dista 300 m do glacial Rotch Dome e é o lago menos profundo (< 2 m) dos três lagos 

em estudo. A sua bacia de captação compreende uma área de 17 há e o solo padronizado indica 

processos de crioturbação intensa retrabalhados pela atividade de perda de massa (Oliva et al., 2016). 

 

Figura 2-5: Lagos em estudo. Fonte: Oliva, et al., 2016 
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2.1.4. Biodiversidade 

A vegetação nas áreas costeiras da península de Byers é muito mais diversa comparativamente 

com as áreas mais elevadas e secas (Moura, 2014). Existe maior predominância de vegetação na costa 

sul comparativamente com a costa norte, consequência da lavagem de nutrientes das plataformas 

condicionada pela rede de drenagem (López-Martínez et al., 1996). É frequente a ocorrência de 

briófitas, líquenes para além de algas e cianobactérias nas áreas livres de gelo (Lindsay, 1971). 

Até ao momento foram contabilizadas 56 espécies de líquenes, 41 espécies de musgos, 5 

hepáticas e 2 fanerógamas, as duas únicas espécies conhecidas na Antártica (Ochyra et al., 2008) 

A península de Byers possui também uma comunidade diversa de aves e alguns mamíferos, que 

influenciam as relações tróficas e rotas de transferência de matéria orgânica e de energia no 

ecossistema terrestre, dado que se alimentam no ambiente aquático e posteriormente estabelecem-se 

nos transportando consigo material orgânico na forma de guano, urina, casca de ovos, pelos restos 

animais e vegetais e conchas (Simas, et al., 2007). 

A avifauna em Byers é diversa, destacando-se duas espécies de pinguins: o Barbicha e o Gentio, 

que reproduzem na área (Turner et al., 2014). Para além destas duas espécies de aves é também 

possível encontrar na península trinta-réis-antártico; alma-de-mestre; pomba-do-cabo; petrel-gigante; 

painho-de-barriga-preta; cormorão-imperial; skuas e o pombo-do-mar-de-bico-amarelo (ATCM, 2011).  

Na comunidade de mamíferos na península, menos diversa que a das aves, destacam-se os 

elefantes-marinhos; lobos-marinhos; foca-de-Wedell; foca-caranguejeira e foca-leopardo. 

 

2.1.5. Atividade antropogénica 

Como referido anteriormente, a Antártida foi o último continente a ser descoberto. A descoberta 

das ilhas Shetland do Sul ocorreu em 1819 e durante o século XIX companhias comerciais de vários 

países começaram a exploração sazonal dos mamíferos da zona (Zarankin & Senatore, 2005). 

A presença humana no continente resulta da necessidade de expansão comercial por parte de 

empresas privadas, que pretendiam expandir as suas fronteiras e alcançar novas explorações, de forma 

a aumentar os seus lucros. 

A descoberta de novas colónias de mamíferos na zona permitiu a existência, em abundância, de 

produtos derivados como peles e óleos nos mercados internacionais, promovendo a sobre-exploração 

das colónias e consequente redução, obrigando as empresas procurar outros territórios. Este ciclo de 

4-5 anos repetiu-se ao longo de todo o século. (Zarankin & Senatore, 2005). 
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Entre 1820 e 1824, a população de Verão na península rondava os 200 habitantes que se 

dedicavam à caça de focas e elefantes-marinhos (Smith & Simpson, 1987). O processo de caça 

intensiva durante esse período quase conduziu ao extermínio da população de focas e de elefantes-

marinhos (ATCM, 2011). 

Ao longo da península é possível encontrar evidência desta ocupação ao longo dos refúgios 

construídos e relíquias associadas, como também as várias embarcações que naufragaram ao longo 

da costa (ATCM, 2011). 

Atualmente a atividade antropogénica em Byers reserva-se essencialmente à comunidade 

científica. A atividade humana tem relativamente pouco impacto em Byers e limita-se a acampamentos, 

pegadas associadas à circulação pedestre na zona, marcadores de amostragem científica. É também 

comum a ocorrência de lixo nas praias arrastado pela corrente marítima (Tejedo et al., 2012). 

 

2.2. Elementos de traço 

O termo elementos de traço poderá ter diversos significados e está dependente da área científica 

onde é aplicado. Os geólogos classificam todos os elementos químicos como elementos de traço, à 

exceção dos oito principais constituintes das rochas (i.e. O, Si, Al, Fe, Ca, Na, K e Mg) (Hooda et al., 

2010). Na bioquímica elementos de traço são todos aqueles cuja presença no tecido animal ou vegetal 

não excede os 0,01% da massa do organismo (Kabata-Pendias, 2011). Do ponto de vista geoquímico 

e nesta dissertação, elementos de traço são metais ou metaloides cuja presença percentual em rochas 

não excede os 0,1% (Zovko & Romíc, 2011). 

Figura 2-6: Vestígios de um acampamento de foqueiros (inicios século XIX) na ilha Livingston. 
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Os elementos de traço surgem em todos os compartimentos ambientais. A litosfera inclui os 

minerais primários (ex: quartzo e feldspatos), que se formam aquando do arrefecimento da rocha 

fundida, e minerais secundários, que resultam da meteorização, física ou química, dos minerais 

primários (ex: argilas e óxidos e hidróxidos de ferro e alumínio); na atmosfera todos os elementos sobre 

a forma gasosa ou de aerossol; e na hidrosfera que inclui todas as formas de massa de água do planeta 

(Schlesinger, 1991). A biosfera inclui todos os elementos incorporados na massa viva ou morta de 

plantas e animais (Schlesinger, 1991). 

Os elementos de traço surgem nas mais diversas formas e podem ser utilizados como matéria 

prima em produtos industriais ou catalisadores em processos químicos, podendo surgir na composição 

química de pesticidas e fertilizantes. Uma parte significante destes elementos é emitida para a 

atmosfera aquando processos de combustão (Kabata-Pendias, 2011).  

Estes elementos podem desempenhar um papel essencial no crescimento e desenvolvimento de 

organismos quando presentes em quantidades reduzidas, no entanto, podem também ter efeito tóxico 

(Guilherme, et al., 2005).  

De seguida, serão apresentados em maior detalhe os elementos de traço com relevância na 

presente dissertação. 

 

2.2.1. Arsénio, As 

O conteúdo médio de arsénio (As) na crosta terrestre é de 1,8 mg/kg, sendo  este elemento 

encontrado com frequência em sedimentos argilosos em concentrações até 13 mg/kg (Kabata-Pendias, 

2011).  

O arsénio apresenta 4 estados de oxidação (-3, 0. +3, +5) e podem ser encontrados em todos os 

compartimentos ambientais. O As3+ e As5+ são os mais distribuídos na natureza, sendo o As3+ a forma 

mais móvel e mais tóxica de arsénio para os organismos vivos (Adriano, 2001). 

A química e mobilidade do As são afetadas pelas condições redox, acidez e composição do solo. 

Sob condições óxicas os arseniatos predominam (Kabata-Pendias, 2011). A pH baixo (<6,9) o H2AsO4
− 

é dominante, enquanto que para pH superiores HAsO4
2− predomina. Para um pH mais acídico ou mais 

alcalino podem aparecer H3AsO40 e AsO43− respetivamente (Mandal & Suzuki, 2002). A forma trivalente 

domina em meios mais redutores e alcalinos (Adriano, 2001). 

Dada a associação do As a depósitos de diversos metais e metaloides trata-se de um bom indicador 

em prospeções geoquímicas. Cerca de 60% dos minerais de arsénio são arseniatos, sendo a 

arsenopirite (FeAsS) o mineral mais comum (Kabata-Pendias, 2011). No entanto, a pirite enriquecida 

em As é mais comum, sendo encontrada em formações sedimentares ricas em matéria orgânica, 

especialmente em depósitos de xisto, carvão e de turfa (Kabata-Pendias, 2011). 

Em diversas culturas, este metal era utilizado para tratamento de algumas doenças, sendo ainda 

hoje aplicado na medicina tradicional chinesa. Contudo, a utilização de compostos de arsénio para 

tratamento de doenças como para nutrição animal deveria ser motivo de preocupação dada a elevada 

toxicidade deste elemento nos organismos (Cullen, 2008). 

A emissão deste elemento para o ambiente via antropogénica passa pela combustão de resíduos 

sólidos municipais, combustão de carvão e atividade mineira. Atualmente aplica-se arsénio em 
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pesticidas e herbicidas, na preservação de madeira, em dispositivos fotoelétricos, em artigos de vidro, 

entre outros (Escobar et al., 2006).  

 

2.2.2. Cádmio, Cd 

O conteúdo médio de cádmio (Cd) na crosta terrestre é de 0,1 mg/kg, estando equitativamente 

distribuído por rochas sedimentares e rochas ígneas (Kabata-Pendias, 2011).  

O cádmio ocorre naturalmente no estado de oxidação +2 (Adriano, 2001). Pode ocorrer ligado a 

espécies químicas aniónicas e catiónicas apresentando uma química definida pelo pH e sendo muito 

móvel em solos ácidos. Um aumento de pH de 0,2 resulta num aumento de 3 a 5 vezes da capacidade 

de adsorção do solo (Kabata-Pendias, 2011). A elevada mobilidade do Cd está também relacionada 

com a baixa dureza, níveis de matéria orgânica baixos, baixa salinidade e potencial redox elevado 

(Kabata-Pendias, 2011).  

Dado o cádmio e o zinco (Zn) apresentarem propriedade geoquímicas similares (estruturas iónicas, 

eletronegatividades), todas as associações naturais do Cd no ambiente são normalmente com o Zn 

(Adriano, 2001). O Cd tem, no entanto, maior afinidade com o enxofre (S) e assim maior mobilidade em 

ambiente ácido (Alloway, 2013). 

Existem alguns minerais, sendo o greenockita (CdS) o mais conhecido, contudo são muito raros e 

a recuperação do cádmio ocorre essencialmente como subproduto da extração de outros metais não 

ferrosos como o Zn (Kabata-Pendias, 2011). 

Trata-se de um dos elementos mais tóxicos, sendo necessário ter atenção redobrada com este 

elemento dado que potencia efeitos negativos em todos os processos biológicos de humanos, plantas 

e animais (Adriano, 2001).  

O Cd é muito aplicado em baterias, mas também quantidades consideráveis deste elemento são 

utilizadas na produção de pigmentação amarela, e em revestimentos e estabilizadores (Kabata-

Pendias, 2011). 

 

2.2.3. Chumbo, Pb 

O chumbo (Pb) apresenta concentração média de 15 mg/kg na crosta terrestre. Tendencialmente 

surge nas séries ácidas de rochas ígneas e sedimentos argilosos. Em rochas ultrabásicas e sedimentos 

calcários surge em concentrações pouco significativas (Kabata-Pendias, 2011).  

O Pb, geralmente, surge na natureza em três estados de oxidação: Pb0 (metálico), Pb2+, Pb4+, 

contudo o estado de oxidação Pb2+ é o mais comum (Adriano, 2001). 

No ambiente terrestre são conhecidos dois tipos de chumbo, o chumbo primário, de origem 

geogénica e incorporado nos minerais na altura da sua formação, e chumbo secundário, de origem 

radiogénica do decaimento do urânio (U) e do tório (Th) (Kabata-Pendias, 2011). A proporção de 

isótopos de chumbo é utilizada para datar solos e identificar fontes de poluição (Kabata-Pendias, 2011).  

A acidificação do ambiente influencia a mobilidade e biodisponibilidade do chumbo. Nos solos, 

geralmente fica retido nos 2-5 cm superiores devido à afinidade com a matéria orgânica (MO), em 

especial para em solos com pH superior a 4 (Alloway, 2013). Na ausência de matéria orgânica é 

adsorvido a minerais argilosos, óxidos de ferro e manganês e pode precipitar na forma de carbonatos, 
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sulfatos ou fosfatos (Kabata-Pendias, 2011). Para pH muito elevado (>9) é formação de hidróxidos de 

chumbo promove a solubilização (Turner, 1987). 

O chumbo apresenta grande afinidade com o enxofre, como tal a galena (PbS) é a principal fonte 

de chumbo (Adriano, 2001). Outros minerais como micas e feldspatos podem conter chumbo, dada a 

sua capacidade de substituir K+, Sr2+, Ca2+, Ba2+ e Na+ (IPCS, 1995).  

No passado foi utilizado na construção, canalizações e utensílios no Império Romano. Atualmente, 

cerca de 65% de Pb é aplicado na produção de pilhas recarregáveis, contudo é também utilizado para 

produção tintas, munições, no revestimento de cabos e ligas, e como aditivos de combustíveis (Adriano, 

2001).  

 

2.2.4. Cobalto, Co 

A concentração de cobalto (Co) perfaz apenas 0,0025% da crosta terrestre, sendo o 33º elemento 

mais comum (Watt, 2007). No entanto, apresenta uma concentração significativamente elevada em 

rochas máficas (cerca de 200 mg/kg) comparativamente às rochas ígneas ácidas (1-15 mg/kg) e à 

crosta continental superior (10-12 mg/kg) (Adriano, 2001). Trata-se de um metal ferromagnético e 

apresenta quatro estados de oxidação: Co+, Co2+, Co3+ e Co4+ (Watt, 2007). 

O Co é siderófilo (metais de transição de elevada densidade que se ligam prontamente com o ferro 

no estado sólido ou fundido), formando, tendencialmente, minerais com o enxofre (S), arsénio (As) e 

Selénio (Se). O ciclo geoquímico do Co é muito idêntico aos ciclos do ferro (Fe) e manganês (Mn) 

associando-se muitas vezes a minerais destes elementos (Kabata-Pendias, 2011). 

Este elemento é essencial para a vida animal, dado que é o átomo central da vitamina B12 que 

permite o corpo produzir sangue. Para além desta função biológica, é utilizado na indústria para 

produção de ligas metálicas especiais, em catálises e sínteses química, na produção de medicamentos 

e na coloração de vidro e cerâmica (Watt, 2007).  

 

2.2.5. Cobre, Cu 

O cobre (Cu) aparece na crosta terrestre com concentrações que oscilam entre os 25 e os 75 

mg/kg, apresentando uma concentração média de 55 mg/kg (Kabata-Pendias, 2011). O Cu é um metal 

que surge em rochas ígneas máficas e em sedimentos argilosos e que apresenta dois estados de 

oxidação: Cu1+ e Cu2+ (Kabata-Pendias, 2011). 

No solo, a acumulação de Cu ocorre nas camadas superficiais dada a presença de matéria orgânica 

e de partículas como argilas, quartzo, carbonatos, óxidos de ferro e manganês, com os quais 

estabelece ligações fortes (Tavares et al., 2009). Estes minerais podem, no entanto, ser mobilizados, 

em particular em solos ácidos, com baixo teor de matéria orgânica libertando assim o Cu para o meio 

(Nierop, et al., 2002).  

De acordo com a sua concentração no meio pode desempenhar um papel de micronutriente para 

os microrganismos, promovendo o seu crescimento, como de agente tóxico, impedindo o seu 

crescimento (Kabata-Pendias, 2011). 

Ao longo da história da civilização humana desempenhou um papel muito importante, existindo 

mesmo um período histórico nomeado de Idade do Bronze, em que esta liga, que tem como base o 
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cobre, foi utilizada para produzir instrumentos e artefactos (Adriano, 2001). Atualmente é o terceiro 

metal mais utilizado, sendo aplicado na indústria elétrica, canalizações, na produção de vários materiais 

condutores, como também fertilizantes e pesticidas (Kabata-Pendias, 2011).  

 

2.2.6. Crómio, Cr 

A concentração média de crómio (Cr) na crosta terrestre é de 100 mg/kg, estando associada a 

rochas máficas ígneas e a sedimentos argilosos. Em rochas ultrabásicas o seu conteúdo pode 

ultrapassar os 3000 mg/kg, e em ácidas pode ser inferior a 50 mg/kg (Kabata-Pendias, 2011). 

O Cr apresenta 5 estados de oxidação (+2, +3, +4, +5, +6) que vão influenciar a sua mobilidade. O 

Cr3+ é muito estável no solo, enquanto que o Cr6+ é extremamente instável e apresenta elevada 

mobilidade em solos ácidos e alcalinos (Adriano, 2001). Na presença de elevada concentração de 

matéria orgânica, o Cr6+ reduz a Cr3+. Cerca de 80% do Cr presente nos solos encontra-se imóvel 

(Kabata-Pendias, 2011). 

Os minerais de crómio são resistentes a meteorização química e dada a sua elevada densidade, 

geralmente encontram-se concentrados em vários depósitos e intrusões (Kabata-Pendias, 2011). 

De acordo com o seu estado de oxidação, o Cr (+3) pode apresentar um papel fundamental no 

metabolismo de animais e seres humanos, ou comportar-se como uma toxina (Cr4+) (Alloway, 2013). 

Este elemento é utilizado na indústria metalúrgica, refratária e química, contudo foi inicialmente 

aplicado como pigmento (Adriano, 2001). Atualmente grande parte do crómio é aplicado no aço 

inoxidável e em chapeamento; pigmentação, acabamentos de metais e preservação de madeiras; 

vernizes, esmaltes e tintas; várias fases da manufatura de papel (Kabata-Pendias, 2011). 

 

2.2.7. Manganês, Mn 

O manganês (Mn) é um dos elementos de traço mais comuns da litosfera, apresentando uma 

concentração que varia entre os 350 e os 2000 mg/kg (Kabata-Pendias, 2011). 

Os compostos de Mn podem ocorrer no estado de oxidação +2, +4, +6 e +7. (Adriano, 2001) O 

estado de oxidação é influenciado pelos processos geoquímicos e bioquímicos. A forma mais comum 

deste elemento é o catião Mn2+ que substitui prontamente outros catiões divalentes (Kabata-Pendias, 

2011). 

Da mesma família do ferro, ambos elementos estão fortemente associados geoquimicamente. Em 

sedimentares, o ciclo do Fe é seguido pelo ciclo do Mn (num processo conhecido por diagénese 

primária (Kabata-Pendias, 2011). Deste modo grande parte dos minerais de manganês ocorrem em 

associação com outros metais, nomeadamente o ferro (Adriano, 2001). 

Durante a meteorização, os minerais de manganês oxidam e os óxidos de manganês libertados 

precipitam novamente e concentram-se sob a forma de minerais secundários (Kabata-Pendias, 2011). 

Meteorização em ambiente tropical e subtropical promove a concentração de Mn em depósitos 

residuais, enquanto que na meteorização em condições húmidas e frias, o elemento é lixiviado pelas 

soluções ácidas resultantes dos sedimentos e dos solos (Kabata-Pendias, 2011).  

O Mn é utilizado em diversos sectores e indústrias. Na indústria metalúrgica é aplicado em ligas e 

aço, conferindo-lhes dureza e tenacidade, e como agente antioxidante. Este elemento também é 
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utilizado na produção de pigmentos, vidro e cerâmicas como também na agricultura, como fertilizante 

e fungicida, e na pecuária como suplemento alimentar (Hassan, 2008).  

Sob a forma de permanganato de potássio (KMnO4) é aplicado em processos químicos, na 

desinfeção na medicina, na produção de fármacos e na purificação de água (Kabata-Pendias, 2011). 

 

2.2.8. Níquel, Ni 

A concentração média de níquel (Ni) na crosta terrestre é de 20 mg/kg. Nas rochas ultrabásicas é 

possível contar com concentrações que variam entre os 1400 e os 2000 mg/kg, baixando 

significativamente nas rochas sedimentares, calcárias e metamórficas (5-90 mg/kg) (Kabata-Pendias, 

2011). Tal deve-se ao facto de a presença de níquel estar diretamente dependente do grau de acidez 

das rochas, quanto mais ácidas forem as rochas, menor concentração deste elemento (Alloway, 2013). 

Na natureza são conhecidos 4 estados de oxidação deste elemento (+1, +2, +3 e +4). O níquel 

apresenta afinidade calcofílica (elementos que se encontram na superfície terrestre através do 

estabelecimento de ligações com elementos como o enxofre e outros elementos calcogénicos, do grupo 

16, que não o oxigénio) e siderófila (Kabata-Pendias, 2011). 

As espécies de níquel presentes no solo variam entres as mais inertes às móveis, de acordo com 

as caraterísticas do solo, em particular o teor de argila e de matéria orgânica e o pH (Adriano, 2001). 

Uma grande proporção níquel é descarregada no ambiente através da combustão de biotite e de 

carvão. Este metal é utilizado na produção de aços inoxidáveis. e de componentes magnéticos e 

elétricos, em corantes de cerâmicas e vidro (Kabata-Pendias, 2011). As ligas de níquel são aplicadas 

em ferramentas médicas e tecnologia alimentar, como também em equipamento de cozinhas (Davis & 

ASM International Handbook Committee, 2000). 

 

2.2.9. Vanádio, V 

O Vanádio (V) compreende 0,014% da crosta terrestre e concentra-se maioritariamente em rochas 

ígneas máficas, até 130 mg/kg, e rochas sedimentares argilosas, até 250 mg/kg (Tracey et al., 2007). 

O V é um metal cujos estados de oxidação mais comuns são +2, +3, +4, +5 (Adriano, 2001), apesar 

de os estados -1, 0 e +1 serem bastante conhecidos (Tracey et al., 2007). As suas caraterísticas 

químicas como também a toxicidade deste elemento depende fortemente do seu estado de oxidação e 

no grau de acidez do meio (Kabata-Pendias, 2011). Sob a influência de condições de meteorização, a 

espécie química mais comum é V5+ e relações isomórficas com outros catiões como As5+ e Mo5+. O V2+ 

comporta-se de forma idêntica ao Fe2+ (Kabata-Pendias, 2011). 

O vanádio tem afinidade litofílica e apresenta elevada concentração em carvões e sedimentos 

betuminosos (sedimentos ricos em matéria orgânica) (Kabata-Pendias, 2011). 

Este elemento encontra-se amplamente disperso e pode ser identificado em 65 minerais (Tracey 

et al., 2007). Comporta-se como um elemento traço essencial pois desempenha um papel fundamental 

nos sistemas ambientais e fisiológicos, participando em reações enzimáticas, catalisador na oxidação 

de várias aminas e normalizador dos níveis de açúcar (Gurkan et al., 2012). 

O vanádio é utilizado na indústria do aço, na constituição de ligas metálicas e na indústria química, 

do vidro e cerâmica (Kabata-Pendias, 2011). Devido à combustão de combustíveis fósseis são emitidas 
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elevadas quantidades de vanádio, que posteriormente precipitam e são absorvidas pelas plantas 

(Tracey et al., 2007). 

 

2.2.10. Zinco, Zn 

O conteúdo médio de zinco (Zn) na crosta terrestre é cerva de 70 mg/kg. O zinco encontra-se 

uniformemente distribuído em rochas magmáticas, enquanto em rochas sedimentares é provável 

encontrar concentrações mais elevadas para sedimentos argilosos (até 120 mg/kg) (Kabata-Pendias, 

2011). Concentrações elevadas deste elemento aparecem em solos calcários e orgânicos, sendo que 

a sua presença em rochas sedimentares está fortemente associada a sedimentos argilosos (Kabata-

Pendias, 2011).  

No ambiente encontra-se sob a forma de Zn2+ e como já foi referido anteriormente, o Zn apresenta 

caraterísticas semelhantes às do cádmio (Kabata-Pendias, 2011). O seu principal mineral, blenda 

(ZnS), pode conter mais de 5% de Cd (Adriano, 2001).  

O Zn é um elemento bastante móvel sob a influência de fenómenos de meteorização (Kabata-

Pendias, 2011). Os seus compostos solúveis precipitam-se facilmente através de reações com 

carbonatos, ou são absorvidos por minerais orgânicos e minerais (Alloway, 2013). 

O Zn é um micronutriente que desempenha funções essenciais nos metabolismos biológicos, 

fazendo parte de enzimas necessárias ao crescimento e desenvolvimento do ADN (Perk, 2012). 

Contudo, é de constatar que a presença de Zn em excesso pode comprometer os ecossistemas, dada 

a sua elevada toxicidade para os microrganismos (Adriano, 2001). 

Este elemento é utilizado em especial na proteção de corrosão do aço. O Zn é um constituinte 

importante em ligas metálicas e é utilizado como catalisador em diversos processos químicos (Menon 

& Rahman, 1996). É também aplicado em pilhas, na medicina, indústria automóvel e canalização 

(Kabata-Pendias, 2011). 
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3. Trabalho de campo e processamento das amostras 

3.1. Trabalho de campo 

Em Novembro de 2012, aquando trabalho de campo do projeto HOLOANTAR apoiado pelos 

Programas Antárticos do Brasil, Chile e Uruguai, foram recolhidos testemunhos de sondagem (que 

serão mencionados como cores até ao fim da presente dissertação) em três lagos da península de 

Byers: Cerro Negro, Domo e Escondido (tabela 3-1). A superfície dos lagos estava coberta de gelo na 

altura da amostragem, permitindo a utilização do gelo do lago como plataforma de perfuração. 

Tabela 3-1: Principais caraterísticas dos lagos em estudo 

Lago 
Coordenadas 

lat /long 

Altitude 

(m) 

Superfície 

da bacia 

(km2) 

Superfície 

do lago 

(km2) 

Profundidade 

do lago (m) 

Data da 

recoleção 

Profundidade 

dos cores em 

estudo (cm) 

Escondido 
62°37′06.57″ S 

61°03′36.50″W 
92 0,08 0,016 5,2 24/11/2012 

ES12/03 – 02 
(148) 

ES12/01 – 

01G (23) 

Cerro 

Negro 

62°37′47.30″ S 

61°00′19.99″W 
100 0,015 0,0035 2,2 27/11/2012 

CN12/03 – 

01G (114,5) 

Domo 
62°37′17.49″ S 

60°58′32.98″W 
45 0,17 0,025 1,6 27/11/2012 

DO12/06 -01G 

(59,5) 

 

Os cores de sedimentos foram recolhidos da parte mais profunda de cada lago em estudo, 

recorrendo a um corer de gravidade UWITEC de 60 mm ligado a uma haste de alumínio telescópica de 

6 m para recolher as interfaces água-sedimentos imperturbadas, enquanto que corer de gravidade 

UWITEC de 90 mm foi utilizado no lago mais fundo (Escondido) para recolher a sua sequência 

sedimentar. 

Foram recolhidas sequências sedimentares completas de todos os lagos, à exceção dos 

sedimentos base (5 - 10 cm) do Cerro Negro, um total de 4 cores, 2 do Escondido, 1 do Cerro Negro e 

1 do Domo. Posteriormente foram separados, descrevendo as principais caraterísticas sedimentares, 

e armazenados uma sala à temperatura de +4°C. Os cores foram também comparados de acordo com 

as suas principais caraterísticas litológicas, em especial de acordo com as tefras (sedimentos 

resultantes da atividade vulcânica local), de forma a caraterizar a sequência sedimentar completa dos 

lagos, como também selecionar os melhores cores para reconstruções climáticas e ambientais.  

O modelo idade-profundidade de cada sequência sedimentar foi estabelecido utilizando duas 

técnicas absolutas de datação: datação por luminescência e por radiocabono 14C, em conjunto com 

uma técnica de datação relativa, a tefrocronologia (utilização de camadas discretas de piroclasto, cinza 

vulcânica de uma única erupção para correlacionar as sequencias cronológicas de cada lago) (Oliva et 

al., 2016). 

Para datação por 14C através de Accelerator Mass Spectometry (AMS) foram também recolhidas 

22 amostras de musgo presente nos sedimentos (17 do Escondido e 5 do Cerro Negro). As análises 

foram feitas no Laboratório de Radiocronologia do Centre d’Études Nordiques na Universidade Laval 

(Canadá). As datas de radiocarbono foram calibradas com o software Calib 7.0, com a curva de 



 
 

18 
 

calibração SHcal13 (a intervalo de probabilidade 2σ). O modelo idade-profundidade para cada 

sequência sedimentar foi desenvolvido recorrendo ao pacote Bacon R (Oliva et al., 2016). 

As amostras para datação por luminescência foram recolhidas assim que os cores foram abertos 

sob luz vermelha, e posteriormente peneirados. Os grãos de areia resultantes foram observados por 

termoluminescência (TL), Blue OSL (Optically Stimulated Luminescence) e difração Raio-X, 

evidenciado baixa evidência de quartzo. As análises foram feitas no laboratório de luminiscência da 

Universidade de A Corunha (Espanha). 

 

3.2. Amostragem e pré-tratamento 

Dos cores preservados no laboratório do Institut de Ciències de la Terra Jaume Almera-CSIC 

(Barcelona) foram separadas 99 amostras das sequências sedimentares dos lagos Escondido (50 

amostras), Cerro Negro (29 amostras) e Domo (20 amostras). As amostras selecionadas são 

representativas da sequência de camadas minerais orgânicas e tefras existentes em cada core. Em 

Lisboa, no Centro de Química Estrutural,  procedeu-se à recolha de 100 mg de cada amostra para a 

posterior caracterização geoquímica, que inclui: 

 

3.2.1. Digestões dos sedimentos 

Em Março de 2016, de forma a determinar os elementos traço presentes nos sedimentos, 

procedeu-se à digestão das amostras de sedimentos recolhidos, um total de 99. 

Previamente foi necessário secar a 40°C em estufa, uma parte de cada amostra de sedimentos, de 

forma a eliminar a humidade presente nas mesmas, evitando a perda de compostos voláteis presentes. 

As amostras foram moídas num almofariz de ágata a fim de obter um pó uniforme, de granulometria 

inferior a 63 μm, e transferidas para tubos de plástico identificados (Caetano et al., 2008). 

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

material numa bomba de Teflon. A cada bomba adicionou-se 1 mL de água régia (HCl 35% v/v e HNO3 

65% v/v, numa proporção de 3:1) e 6 mL de ácido fluorídrico (HF 40% v/v). A água régia permite a 

solubilização de todos os metais devido ao forte poder oxidante do ácido nítrico e do cloro livre. O ácido 

fluorídrico destrói os silicatos e aluminossilicatos presentes na amostra. Cada bomba é colocada na 

estufa a 100°C por uma hora e depois num banho de areia a 100°C até o conteúdo secar na totalidade 

(Caetano et al., 2008). 

Posteriormente adicionou-se 2mL de HNO3 ao conteúdo de cada bomba e deixou-se secar num 

banho de areia a 100°C por 1 hora, para remover o HF (Padeiro, 2014). Após este período, transferiu-

se o conteúdo para um tubo de 45 mL, que foi aferido com água destilada. 

A opção de digestão utilizada para o tratamento das amostras de sedimento é considerada digestão 

total, na qual são utilizados ácidos fortes durante o procedimento laboratorial. O método considerado 

permite dissolver a rede cristalina dos silicatos, libertando deste modo os metais associados (Amaro, 

2014). 
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3.3. Técnicas analíticas: Determinação dos Elementos de Traço 

Para a quantificação dos elementos de traço presentes nas amostras utilizou-se a técnica de 

Espectroscopia de Massa Acoplada a Plasma Induzido (ICP-MS). Através da comparação das 

contagens obtidas para um isótopo selecionado face a curva de calibração gerada para esse elemento, 

é possível determinar a concentração de cada elemento presente na amostra em estudo (Padeiro, 

2014). 

O ICP-MS (figura 3-1) é um instrumento que permite a quantificação multi-elementar de 

componentes vestigiais, na gama das partes por bilião (ppb) ou trilião (ppt), presentes em diversos 

materiais. 

A amostra é introduzida no ICP sob a forma de aerossol, que é produzido aquando a passagem do 

líquido da amostra por um nebulizador. As gotas maiores do aerossol são removidas da corrente de 

gás, de forma a que se obtenha um aerossol uniforme, que é encaminhado para o canal central do 

plasma de Argon (Ar). 

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

se no centro de uma bobina de cobre, pela qual passa uma corrente elétrica. O campo magnético criado 

pela corrente elétrica promove a colisão entre eletrões livre e os átomos de Argon, produzindo iões e 

mais eletrões, até à formação de um plasma estável, de temperatura elevada. 

As temperaturas do plasma permitem 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.  

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

passam pelo sistema a vácuo até à câmara final, onde se encontram o espectrómetro de massa e 

detetor.  

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. O 

potencial DC deve ser ligeiramente inferior à energia dos iões de entrada. 

A aplicação de um potencial DC e de uma radiofrequência gera um campo eletromagnético 

complexo no espaço entre as varetas que controla as trajetórias dos iões que entram no espectrómetro 

de massa. A passagem de iões pelo espectrómetro tem em conta uma dada combinação de 

radiofrequência e potencial DC correspondente a uma razão massa/carga específica.  

À saída do quadripolo existe um multiplicador eletrónico que deteta cada ião que sai. O detetor 

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 com as intensidades de sinal gerados pelas 

amostras de calibração (Agilent Technologies, 2005). 
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O software utilizado está preparado para apresentar o sinal normalizado, tendo em conta as 3 

leituras realizadas em cada amostra, para cada elemento, o sinal do branco e o sinal do padrão interno 

utilizado, o indío (In). O software disponibiliza também o desvio padrão associado às leituras no 

equipamento tendo em consideração a RC (Padeiro, 2014). 

 

3.4. Tratamento de resultados: Determinação dos Elementos de Traço  

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

1. Normalização do sinal: 

Cada amostra i, o aparelho fez 3 leituras para cada elemento e. A média das 3 leituras, S(e, i), tem 

um desvio padrão associado, Sleitura (e, i). 

Um volume de solução de Índio (In) 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 a partir da 

equação 1. Deste modo é possível eliminar os desvios na leitura do sinal devido a flutuações do 

aparelho.  

 
𝑆𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑁𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜 =  

𝑆 (𝑒, 𝑖)

𝑆𝑖𝑛𝑎𝑙 (𝐼𝑛, 𝑖)
𝑆𝑖𝑛𝑎𝑙 (𝐼𝑛, 1)

 
(1 

No sentido de simplificar a representação das equações, Sinal Normalizado (e, i) será representado 

por Sinal (e, i). 

Figura 3-1: Representação esquemática do ICP-MS. Fonte: Chaves et al., 2015/2016  
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2. Obtenção das retas de calibração: 

Através dos sinais obtidos obtiveram-se as retas de calibração, RC, de cada elemento para as 

soluções padrão, garantido um valor de R2 > 0,999, e utilizando pelo menos 5 pontos para a construção 

da RC. 

3. Cálculo da concentração de cada elemento na solução através da equação da RC, [e, 

i]RC 

4. Cálculo da concentração final de cada elemento na amostra ([e, i]final), equação 2: 

 
[𝑒, 𝑖]

𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙
=  

[𝑒, 𝑖]𝑅𝐶×𝑉𝑜𝑙𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙

𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎 (𝑖)
 

(2 

Volinicial – Volume da solução em que o solo foi dissolvido (45 mL) 

5. Cálculo do desvio padrão da concentração do elemento na amostra: 

O desvio padrão da concentração do elemento na amostra é dado pela equação 3 e tem em conta 

a dispersão dos pontos na RC e o posicionamento do Sinal (e, i) na curva de calibração. 

 

𝑆𝑥(𝑒, 𝑖) =  √[
𝑆2 𝑋

𝑌
𝑚2

(
1

𝑛
+

1

𝑝
)] + [

1

𝑚4
(𝑆𝑖𝑛𝑎𝑙(𝑒, 𝑖) − 𝑆𝑖𝑛𝑎𝑙(𝑀𝑒, 𝑝𝑎𝑑𝑟ã𝑜))2𝑆𝑚

2 ]
2

 

(3 

 

𝑆2 𝑋

𝑌
 – Desvio padrão da reta de calibração 

m – Declive da reta de calibração 

n – Número de pontos da reta de calibração 

Sinal (e, i) – Sinal do elemento e na amostra i 

Sinal (Me, padrão) – Média dos sinais normalizados das amostras padrão da reta de calibração 

correspondente ao elemento e  

Sm – Desvio padrão do coeficiente angular da reta de calibração 

 

6. Cálculo da percentagem do desvio padrão relativo do elemento na amostra (RSD (e, 

i), equação 4: 

 
%𝑅𝑆𝐷 =  

𝑆𝑥(𝑒, 𝑖)

[𝑒, 𝑖]𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙

×100 
(4 

 

3.5. Controlo de qualidade 

Para cada processo de digestão foi preparada uma amostra de branco como também uma amostra 

de referência, utilizando um Material de Referência Certificado (MRC). Durante a análise das amostras 

no ICP-MS foram também preparadas amostras de branco, uma para cada dia de análise. 

Na análise dos elementos de traço foram realizados testes de controlo de qualidade/otimização das 

condições operacionais antes de qualquer utilização. Este processo de calibração consiste na 

verificação automática de um conjunto de parâmetros fornecidos pelo fabricante. 
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O controlo de qualidade analítico constituiu uma preocupação constante ao longo de todo o trabalho 

laboratorial de forma a garantir que os resultados obtidos fossem fiáveis. De seguida apresentam-se 

os resultados dos procedimentos utilizados ao longo deste trabalho com o objetivo de assegurar a 

confiabilidade dos resultados analíticos. 

 

3.5.1. Exatidão 

A exatidão de um método indica o grau de aproximação entre o resultado de uma medição e o seu 

verdadeiro valor da mensurada (Kellner et al., 1998; Padeiro, 2014). Como referido, a avaliação da 

exatidão foi efetuada através da análise de um material de referência certificado, MESS-3 (NRCC, 

Canaá), marine sediments. Para alguns elementos não foi possível proceder à comparação pelo facto 

de não constatarem na tabela de MRC utilizada (Smith, 1995). Nos métodos utlizados analisaram-se 

os MRC’s em paralelo com as amostras. Na tabela 3-2 encontram-se os valores certificados para os 

elementos em estudo, assim como os valores obtidos. 

Tabela 3-2: Média ± desvio padrão das concentrações (ppb) de elementos traço determinados nas análises do 
material de referência certificado (MESS-3) e valores certificados. 

 

Excetuando o Pb, os valores de concentração obtidos para os vários elementos estão dentro de 

intervalo de confiança do valor certificado. No caso do chumbo, a margem de erro é inferior a 10%. 

Como tal, é possível considerar que as metodologias aplicadas para a quantificação dos diversos 

elementos foram adequadas. 

 

3.5.2. Precisão 

A precisão de um método indica o grau de concordância entre resultados independentes obtidos 

por repetição de um procedimento analítico (Kellner et al., 1998; Padeiro, 2014). Neste trabalho a 

reprodutibilidade dos métodos foi estimada a partir da análise dos replicados. 

Dada a dimensão da tabela dos replicados, a mesma encontra-se no Anexo I. A tabela 3-3 resume 

os desvios padrão relativo (RSD) determinados para os replicados, que permite ter uma perceção geral 

dos desvios-padrão obtidos para os vários elementos, e deste modo aferir quanto à precisão do 

equipamento. 

Como é possível observar a partir da tabela 4-2 a variabilidade analítica apresenta alguma 

disparidade entre os elementos traço em estudo, apresentando um mínimo de 0,051% para o Cádmio 

no lago e um máximo de 33,61% para o Manganês, no Escondido. Nos demais lagos, Cerro Negro e 

Domo, os elementos traço são relativamente homogéneos. 

Admitindo um desvio de até 15% verifica-se que de uma forma geral os valores são aceitáveis, 

apresentando desvios inferiores. 

MESS-3 

N=6 
V Cr Mn Co Ni Cu Zn As Cd Pb 

Certificado 
216,00 ± 

8,00 

105,00 ± 

4,00 

298,00 ± 

14,00 

130,00 ± 

0,80 

46,90 ± 

2,20 

33,90 ± 

1,60 

159,00 ± 

8,00 

21,20 ± 

1,10 

0,24 ± 

0,01 

21,10 ± 

0,70 

Obtido 
219,00 ± 

3,00 

108,00 ± 

5,00 

292,00 ± 

12,00 

130,00 ± 

0,30 

45,00 ± 

3,00 

34,00 ± 

1.00 

151,00 ± 

10,00 

24,00 ± 

4,00 

0,20 ± 

0,11 

19,00 ± 

0,30 
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Tabela 3-3: Resumo dos desvios padrão relativos (%) determinados na análise dos replicados dos testes para 
determinação da concentração de metais totais. 

 

A desigualdade nos valores dos duplicados revela alguma heterogeneidade das amostras. Para 

alguns dos elementos não é de excluir interferências espectrais, frequentes aquando da utilização do 

ICP-MS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  V Cr Mn Co Ni Cu Zn As Cd Pb 

Escondido 

Min. 0,14 0,051 0,088 0,28 0,094 0,10 0,083 0,072 0,072 0,23 

Max. 1,66 1,66 33,61 1,96 1,96 1,95 1,72 3,19 4,81 2,51 

Med. 0,79 0,79 1,48 0,90 1,05 0,89 0,84 1,20 1,23 1,00 

Cerro Negro 

Min. 0,27 0,14 0,08 0,05 0,19 0,31 0,31 0,08 0,14 0,10 

Max. 1,61 1,66 1,93 1,37 1,81 1,69 1,56 2,35 3,68 2 

Med. 0,82 0,87 0,83 0,80 0,81 0,79 0,80 1,15 1,32 0,72 

Domo 

Min. 0,093 0,10 0,23 0,23 0,28 0,30 0,25 0,37 0 0,13 

Max. 1,98 1,94 1,99 1,73 1,90 1,51 1,91 1,91 2,96 1,49 

Med. 0,86 0,85 0,91 0,84 1,03 0,79 0,79 1,14 1,27 0,71 
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4. Resultados e discussão 

Nesta secção serão apresentados os resultados obtidos, organizados por diferentes subcapítulos. 

No primeiro subcapítulo será feita uma breve descrição da evolução dos diferentes elementos em 

estudo nos perfis e comparação dos valores obtidos com resultados previamente apresentados em 

estudos passados. 

No terceiro e quarto subcapítulo procede-se à identificação das tefras e conteúdo C/N nos lagos 

em estudo e respetiva discussão, procurando correlacionar com dados apresentados anteriormente. 

 

4.1. Variação da concentração dos elementos com a profundidade 

Nesta secção da dissertação serão apresentados os valores da concentração (ppb) dos vários 

elementos em estudo, em forma de gráfico de dispersão, obtidos e uma breve descrição da variação 

dos mesmos em profundidade para cada um dos lagos em estudo. 

Para a construção dos gráficos procedeu-se à eliminação de alguns valores que não iam ao 

encontro com da tendência de variação da concentração em profundidade. A fim de facilitar a 

interpretação dos gráficos, o eixo da concentração é apresentado sob a forma logarítmica. Deste modo 

é possível atenuar as pequenas oscilações e visualizar os picos de concentração. 

A tabela 4-1 apresenta os valores máximos e mínimos da concentração de cada elemento em cada 

lago em estudo. 

 

Tabela 4-1: Variação das concentrações (ppb) dos elementos traço determinados (mínimo, máximo e diferença). 

 

Os perfis concentração vs profundidade de cada elemento, para as amostras do lago Escondido, 

apresentam um comportamento muito idêntico, em que a concentração de uma forma global aumenta 

dos 160 aos 140 cm, mantendo-se relativamente constante dos 140 ao 60 cm de profundidade, e 

oscilando até à superfície. 

 

 V Cr Mn Co Ni Cu Zn As Cd Pb Lago 

Min. 14,17 1,52 47,98 2,36 0,97 5,88 8,15 0,20 0,08 1,09 Escondido 

Max. 325,52 35,31 769,01 20,29 18,56 67,32 99,02 3,23 0,40 14,30 

∆ 311,34 33,79 721,03 17,93 17,59 61,44 90,87 3,03 0,31 13,21 

Min. 202,06 6,18 442,29 16,58 6,17 48,50 66,89 0,86 0,24 3,41 Cerro 

Negro Max. 334,89 73,90 1021,82 24,76 39,59 82,02 111,34 3,65 0,33 7,60 

∆ 132,82 67,72 579,53 8,19 33,42 33,53 44,45 2,79 0,10 4,19 

Min. 220,09 9,14 652,26 17,64 6,63 50,60 71,33 1,28 0,25 3,15 Domo 

Max. 292,11 20,13 881,94 22,55 10,74 62,21 89,90 2,27 0,57 4,21 

∆ 72,03 10,99 229,68 4,91 4,11 11,60 18,57 1,00 0,32 1,06 
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Para os sedimentos do lago Cerro Negro, novamente os perfis das concentrações dos diversos 

elementos em função da profundidade comportam-se de forma muito idêntica. De uma forma global a 

concentração varia muito pouco em profundidade, destacando-se, no entanto, alguns picos. De um 

ponto de vista muito geral, é possível verificar que os perfis de níquel e o crómio; o cádmio, o vanádio 

o manganês; e o cobre e o zinco têm uma variação semelhante. 

 

Figura 4-1: Perfil das concentrações (ppb) dos diversos elementos estudados em função da profundidade para os 
sedimentos do lago Escondido 
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No caso dos sedimentos do lago Domo, os perfis das concentrações dos diversos elementos em 

função da profundidade variam muito pouco e comportam-se de forma muito idêntica. Tal como nos 

sedimentos do Cerro Negro, a concentração varia muito pouco em profundidade, destacando-se, no 

entanto, alguns picos. Observando o comportamento da concentração em profundidade é possível 

aferir que o chumbo e o arsénio; e o cobalto e o cobre estão correlacionados dado que a concentração 

dos mesmos comportam-se de forma idêntica, apresentando os mesmos picos de concentração. 

 

Figura 4-3: Perfil das concentrações (ppb) dos diversos elementos estudados em função da profundidade para os 
sedimentos do lago Cerro Negro 

Figura 4-2: Perfil das concentrações (ppb) dos diversos elementos estudados em função da profundidade para os 
sedimentos do lago Domo 
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4.1.1. Vanádio 

Nos sedimentos do lago Escondido, a concentração de Vanádio aumenta significativamente entre 

os 160 e os 140 cm de profundidade, atingindo a segunda concentração mais elevada neste intervalo 

(259 ppb aos 144 cm de profundidade). Entre os 140 e 60 cm de profundidade, a concentração de 

vanádio mantém-se quase inalterada com exceção oscilação decorrente entre os 140 e os 130 cm de 

profundidade. Dos 60 cm de profundidade até à superfície, a concentração oscila, atingindo o máximo 

(326 ppb aos 29 cm) e o mínimo (14 ppb aos 7 cm). 

Nos sedimentos do lago Cerro Negro, a concentração de Vanádio apresenta uma tendência, 

extremamente suave, oscilando muito pouco, apresentando uma média de 248,83 ppb. (entre os 216 

e os 333 pp). O valor mais alto de Vanádio acontece aos 24 cm de profundidade, onde a concentração 

atinge os 335 ppb. 

Nos sedimentos do lago Domo, a concentração de Vanádio mantém-se praticamente constante 

(média de 260 ppb), variando muito pouco entre os 220 e os 292 ppb. 

 

4.1.2. Crómio 

Nos sedimentos do lago Escondido, o Crómio aumenta em concentração dos 160 aos 140 cm de 

profundidade, onde atinge a concentração 35 ppb. Entre os 140 e 60 cm de profundidade, a 

concentração de crómio decresce de forma muito suave, salvo exceção oscilação decorrente entre os 

140 e os 130 cm de profundidade. Dos 60 cm de profundidade até à superfície, a concentração oscila 

de forma acentuada com tendência de decréscimo, atingindo o máximo (325 ppb aos 29 cm) e o mínimo 

(14 ppb aos 7 cm).  

Nos sedimentos do Cerro Negro, a concentração de Crómio varia entre os 6 e os 74 ppb, 

apresentando uma média de aproximadamente 26 ppb. O Crómio atinge a sua concentração máxima 

(74 ppb aos 96 cm de profundidade) e a sua concentração mínima (6 ppb aos 13 cm de profundidade). 

Nos sedimentos do Domo a concentração de Crómio oscila ao longo de toda a profundidade entre 

os 9 e os 20 ppb, aproximadamente.  

 

4.1.3. Manganês 

Nos sedimentos do lago Escondido, dos 160 aos 135 cm de profundidade a concentração de 

Manganês aumenta ligeiramente, com uma pequena oscilação entre os 140 e os 135 cm. Entre os 130 

e 66 cm de profundidade a concentração mantém-se de forma estável, apresentando uma oscilação 

acentuada entre os 135 e os 120 cm de profundidade. A partir dos 66 cm de profundidade a 

concentração de manganês diminui até à superfície, verificando-se algumas oscilações muito fortes. 

Nos sedimentos do Cerro Negro a concentração de Manganês tem vindo a decair ao longo do perfil 

de forma pouco acentuada. Destacam-se dois grandes picos nos quais o Manganês atinge as suas 

concentrações mais baixas (507 ppb aos 40 cm de profundidade e 442 ppb aos 4 cm de profundidade). 

Nos sedimentos do Domo a concentração de Manganês mantém-se praticamente constante, 

apresentando uma média de 775 ppb, oscilando muito pouco entre os 650 e os 881 ppb. 
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4.1.4. Cobalto 

Nos sedimentos do Escondido, dos 160 aos 130 cm de profundidade a concentração de Cobalto 

aumenta ligeiramente. Entre os 130 e os 66 cm de profundidade a concentração mantém-se de forma 

estável. A partir 66 cm de profundidade a concentração de Cobalto diminui até à superfície, verificando-

se algumas oscilações muito fortes. 

 Tanto nos sedimentos do Cerro Negro como nos do Domo, a concentração de Cobalto oscila ao 

longo do perfil sempre dentro da mesma gama de intervalos, 16-25 ppb para os sedimentos do Cerro 

negro e 17-22 ppb para os sedimentos do Domo. Nos sedimentos do Cerro Negro destacam-se três 

grandes oscilações, a primeira onde a concentração máxima é atingida (24,76 ppb aos 53 cm de 

profundidade), a segunda e a terceira onde as concentrações mínimas são atingidas (19,18 ppb ao aos 

33 cm de profundidade e 16,58 ppb 4 cm de profundidade). 

 

4.1.5. Níquel 

Nos sedimentos do lago Escondido, a concentração de Níquel aumenta ente os 160 e os 120 cm 

de profundidade, onde atinge a sua concentração máxima (19 ppb). A partir 120 cm de profundidade a 

concentração tende a cair, de forma pouco acentuada até aos 57 cm de profundidade, e com fortes 

oscilações desde então. 

Nos sedimentos do Cerro Negro a concentração de Níquel, de uma forma geral diminui ao longo 

do perfil, destacando-se quatro momentos onde a concentração atinge os valores mais baixos (6 ppb 

aos 13 cm de profundidade e 8 aos 25 cm de profundidade) e mais altos (26 ppb aos 59 cm de 

profundidade e 40 aos 96 cm de profundidade). 

A concentração de Níquel nos sedimentos do Domo apresenta uma tendência de crescimento ao 

longo do perfil, variando muito pouco ao longo do perfil (média de 8 ppb), entre os 7 e os 11 ppb.  

 

4.1.6. Cobre 

A concentração de Cobre nos sedimentos do Escondido aumenta dos 160 aos 130 cm de 

profundidade. A partir dos 120 cm de profundidade a concentração tende a cair, de forma pouco 

acentuada até 60 cm de profundidade, e com fortes oscilações desde então, numa das quais a 

concentração máxima é atingida (68 ppb aos 34 cm de profundidade). 

A concentração de Cobre nos sedimentos do Cerro Negro apresenta uma tendência de 

crescimento, oscilando entre os 49 e os 82 ppb. Destacam-se sendo de destaque 2 picos, onde a 

concentração de cobre atinge os valores mais altos, a primeira 91 cm de profundidade e apresentando 

uma concentração de 64 ppb, e a segunda aos 25 cm de profundidade e apresentando a concentração 

máxima de 82 ppb. 

A concentração de Cobre nos sedimentos do Domo apresenta uma tendência de crescimento ao 

longo do perfil, variando muito pouco ao longo do perfil (média de 58 ppb), entre os 50 e os 62 ppb.  
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4.1.7. Zinco 

Nos sedimentos do Escondido a concentração de Zinco tem vindo a diminuir ao longo do perfil, 

oscilando ligeiramente entre os 99 e os 56 ppb dos  160 ao 27 cm de profundidade c, e oscilando 

fortemente desde então. 

Tanto nos sedimentos do Cerro Negro como nos do Domo, a concentração de Zinco oscila 

ligeiramente ao longo do perfil, entre os 66 e os 25 ppb para os sedimentos do Cerro Negro, e os 71 e 

os 89 ppb para os do Domo. Nos sedimentos do Cerro Negro é possível identificar três picos, o primeiro 

aos 66 cm de profundidade onde a concentração máxima é atingida (111 ppb), o segundo aos 25 cm 

de profundidade e o terceiro aos 13 cm de profundidade apresentando concentrações de 89 e de 88 

ppb respetivamente. 

 

4.1.8. Arsénio 

Nos sedimentos do Escondido, a concentração de Arsénio aumenta desde os 160 aos 120 cm de 

profundidade, onde a concentração máxima de 3,23 ppb é atingida. A partir dos 120 cm de profundidade 

a concentração de Arsénio começa a cair, com oscilações muito acentuadas a partir dos 60 cm. 

Nos sedimentos do Cerro Negro a concentração de Arsénio apresenta oscilações, entre os 0,85 

ppb (concentração mínima) e os 3,65 ppb (concentração máxima). 

Nos sedimentos do Domo a concentração oscila ao longo do perfil entre os 51 e os 55 ppb, contudo 

é possível identificar dois grandes momentos, onde a concentração atinge os seus valores mais baixos 

(1,28 ppb aos 40 cm de profundidade e 1,41 ppb aos 16 cm de profundidade).  

 

4.1.9. Cádmio 

Nos sedimentos do Escondido a concentração de Cádmio tem vindo a diminuir ao longo do perfil, 

oscilando ligeiramente entre os 0,23 e os 0,39 ppb (entre os 160 e os 27 cm de profundidade), e 

oscilando fortemente desde então, atingindo a concentração mínima de 0,08 ppb aos 7 cm de 

profundidade. 

Nos sedimentos do Cerro Negro a concentração de Cádmio ao longo do perfil sofre algumas 

oscilações acentuadas ente os 0,2 e os 0,3 ppb. 

A concentração de Cádmio nos sedimentos do Domo mantém-se relativamente constante, com 

algumas oscilações que se dão entre os 0,2 e os 0,3 ppb. 

 

4.1.10. Chumbo 

Nos sedimentos do Escondido, a concentração de Chumbo aumenta entre os 160 e os 135 cm de 

profundidade, verificando-se um grande pico aos 148 cm de profundidade, onde a concentração diminui 

abruptamente, passando de 10 ppb para 2 pbb. Aos 135 cm de profundidade a concentração máxima 

de 14 ppb é atingida, e a partir deste ponto a concentração volta a reduzir de forma muito rápida dos 

135 aos 130 cm de profundidade, e de uma forma mais homogénea dos 130 aos 66 cm de 

profundidade. A partir dos 66 cm a concentração de Chumbo continua a diminuir, mas apresentando 

fortes oscilações. 
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Nos sedimentos do Cerro Negro a concentração de chumbo oscila ao longo do perfil, sempre dentro 

do mesmo intervalo de concentrações (3 e 5 ppb), destacando-se o pico aos 96 cm de profundidade, 

onde a concentração máxima de 8 ppb é atingida. 

A concentração nos sedimentos do Domo oscila em todo o perfil dentro do mesmo intervalo de 

valores, destacando-se o pico aos 40 cm de profundidade, onde a concentração mínima de 3 ppb é 

atingida, e o pico aos 28 cm de profundidade onde a concentração máxima de 4 ppb é observada.  

 

4.2. Comparação das concentrações obtidas com valores da literatura 

Nesta secção serão apresentadas as concentrações de elementos traço resultantes de amostras 

de cinco lagos (figura 4-3) pouco profundos na Antártida, recolhidas no período compreendido entre 

1993 e 2001, aquando realização de expedições italianas.  Os lagos são: Carezza (CA), Edmonson 

Point (EP No 14 e EP 15a), Inexpressible Island (II) e Tarn Flat (TF) (Abollino et al., 2004).  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4-3: Localização dos cinco lagos estudados. Fonte: Abollino et al., 2004 
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A tabela 4-2 apresenta os valores obtidos para o Escondido, Cerro Negro e Domo, como também 

a média dos valores obtidos nas expedições. 

Tabela 4-2: Comparação das concentrações médias (ppb) dos elementos obtidos neste estudo com outros valores da 
literatura. 

Lago V Cr Mn Co Ni Cu Zn As Cd Pb 

Escondido 151 ± 

0,016 

14 ± 

0,018 

384 ± 

0,021 

11 ± 

0,020 

7 ± 

0,121 

29 ± 

0,079 

53 ± 

0,078 

1 ± 

0,167 

0,24 ± 

0,10 

6 ± 

0,011 

Cerro 

Negro 

241 ± 

0,028 

25 ± 

0,031 

714 ± 

0,014 

21 ± 

0,026 

15 ± 

0,136 

57 ± 

0,104 

76 ± 

0,124 

2 ± 

0,212 

0,28 ± 

0,153 

4 ± 

0,010 

Domo 261 ± 

0,018 

13 ± 

0,018 

775 ± 

0,012 

21 ± 

0,017 

8 ± 

0,117 

58 ± 

0,068 

80 ± 

0,073 

2 ± 

0,175 

0,30 ± 

0,098 

4 ± 

0,0051 

CA 43,78 ± 

2,19 

0,95 ± 

0,079 

54,22 ± 

0,87 

2,28 ± 

0,30 

4,28 ± 

0,44 

16,1 ± 

0,08 

25,8 ± 

0,63 

10,97 ± 

1,2 

0,12 ± 

0,011 

0,62 ± 

0,11 

II 75,35 ± 

10,7 

2,03 ± 

0,13 

154,62 

± 4,79 

0,13 ± 

0,22 

10,17 ± 

0,96 

13,9 ± 

1,26 

11,52 ± 

0,40 

63,56 ± 

0,34 

10,95 ± 

0,019 

1,91 ± 

0,12 

TF 91,68 ± 

0,98 

32,83 ± 

0,94 

22,28 ± 

0,95 

1,36 ± 

0,33 

16,29 ± 

0,99 

7,02 ± 

0,63 

17,74 ± 

0,82 

8,1 ± 

1,38 

0,12 ± 

0,012 

0,29 ± 

0,054 

EP 14 74,59 ± 

1,96 

2,31 ± 

0,19 

187 ± 

2,18 

2,54 ± 

0,17 

5,96 ± 

0,51 

22,97 ± 

1,1 

3,06 ± 0 28,83 ± 

1,6 

2,54 ± 

0,027 

0,35 ± 

0,02 

EP 15a 25,52 ± 

3,93 

25,82 ± 

0,48 

70,36 ± 

0,91 

0,98 ± 

0,28 

4,77 ± 

0,68  

0,36 ± 

0,25 

39,22 ± 

1,23 

0,1 ± 

0,4 

25,82 ± 

0,036 

0,05 ± 

0,014 

 

Os valores de concentração obtidos à luz da presente dissertação são de uma forma geral 

superiores aos valores apresentados na literatura sendo que o vanádio e o manganês os elementos 

que apresentam concentações mais elevadas. É relevante também destacar que os valores obtidos 

são de uma forma geral mais coesos que os valores apresentados pela literatura dado que variam 

dentro da mesma ordem de grandeza para os três lagos em estudo enquanto que os valores de 

concentração apresentados na literatura apresentam ordem de grandeza muito distintas entre os lagos 

em estudo. 

É importante destacar o facto que para os lagos Escondido, Cerro Negro e Domo, foram estudadas 

amostras de sedimentos que correspondem a um período de milhares de anos, enquanto que as 

amostras dos cinco lagos utilizados para comparar correspondem a amostras de água dos lagos ou 

seja, amostras atuais e, como tal, os resultados correspondem a um período muito mais  recente. 

As tabelas 4-3 consideram valores de concentração de elementos traço para a Antártida 

apresentados previamente por demais autores. Os valores considerados não se aplicam a todos os 

elementos estudados nesta dissertação. 
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Tabela 4-3: Comparação das concentrações médias (ppb) dos elementos obtidos neste estudo com outros valores da 
literatura. 

Fonte Local Zn Cr Ni As Cu Pb Cd 

Padeiro, 2014 Baía de Fildes 1-15 0,4-2,1 1-3 1-2 0,94-3,59 0,3-0,5 0,2-0,3 

Amaro, 2014 Península de 

Fildes 

0,16 - - - 0,25-1,71 0,009-0,26 0,008-0,009 

Mão-De-

Ferro, 2012 

Ilha de 

Deception 

- - - - 1,6-4,5 0,14-0,21 0,072-0,136 

Sañudo-

Wilhelmy et 

al., 2002 

Mar de Weddel 0,12-

0,49 

- 0,3-

0,39 

- 0,089-0,15 0,001-

0,008 

0,019-0,075 

Frache et al. 

2001 

Mar de Ross, 

Baía Terra 

Nova 

- - - - 0,081-

0,546 

- 0,001-0,093 

Martin et al., 

1990 

Estreito de 

Garlache 

0,40-

0,48 

- - - 0,13-0,14 - 0,06-0,08 

Frew et al., 

2001 

Oceano Austral 0,144 - 0,35 - 0,076 - 0,042 

Harris & 

Fabris, 1979 

Oceano Austral 0,23 - - - 0,1 0,035 0,003 

Loscher, et 

al., 1998 

Oceano Austral - - - - - - 0,022-0,090 

Bruland & 

Lohan, 2006 

Oceano Aberto 0,003-

0,6 

0,22-

0,37 

- 1,5-1,9 0,03-0,29 0,001-0,03 0,0001-0,11 

Prego & 

García, 2004 

NE Atlantic 

Ocean 

(Prestige 

shipwreck) 

- - - - 0,18-0,54 0,02-0,16 0,002-0,02 

 

De uma forma geral, a concentração dos elementos em estudo nas amostras de sedimentos do 

Lago Escondido, Cerro Negro e Domo é superior quando comparando com os valores apresentados 

pela literatura científica. No entanto, para o caso do arsénio e do cádmio, os valores obtidos vão de 

encontro com os valores obtidos por Padeiro, 2014. 

Uma justificação para os valores obtidos na presente dissertação serem superiores aos 

apresentados na literatura passa pelo facto de as amostras do Escondido, Cerro Negro e Domo se 

tratarem de sedimentos (amostras cumulativas que compreendem a períodos de milhares de anos), 

enquanto que as amostras recolhidas nos estudos destes autores (amostras de água) estão sujeitas a 

taxas de sedimentação extremamente baixas e, como tal, não é possível obter uma grande 

variabilidade na concentração dos elementos em estudo.  

Uma outra justificação poderá ser o facto de o local de extração das amostras trabalhadas na 

presente dissertação apresentar caraterísticas muito diferentes. Nos lagos a acumulação de resíduos 

é muito mais propícia, dado que estão mais protegidos da perturbação resultante dos elementos 

naturais.  As amostras recolhidas nos estudos destes autores foram extraídas de locais mais expostos 

às condições ambientais (vento e correntes marítimas) e deste modo, a acumulação de elementos será 

menor. 
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4.3. Tefras 

A utilização do rácio Elemento por Alumínio (El/Al) é frequentemente utilizada para estudar as 

variações das concentrações de elementos traço em cores pois desta forma tem-se em conta o tipo e 

dimensão das partículas. Deste modo, procedeu-se à conversão dos valores de concentração obtidos 

por ICP-MS dividindo-os pelos valores de Alumínio presentes em cada amostra, disponibilizados 

previamente.  

As figuras 4-5 e 4-6 apresentam a variação dos elementos de traço ao longo do perfil e foram 

obtidos a partir do rácio El/Al de cada amostra em estudo.  

No Escondido são identificáveis quatro grandes momentos onde se observam grandes picos de 

concentração. Três desses picos coincidem com a existência de tefras: tefra 1 aos 1800 anos cal BP, 

tefra 2 aos 2300 anos cal BP e a tefra 3 aos 3800 anos cal BP, previamente identificadas em Liu et al., 

2016 e Oliva et al., 2016 (figura 4-4).  

Figura 4-4: Identificação das Tefras nos lagos na península de Byers. Fonte: Oliva et al., 2016. 
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Os resultados de Aymerich et al.,2016 reforçam a existência das tefras 1 e 2, apresentando dados  

que consideram a existência de tefras há ~ 1800 e 2200 anos cal BP (~ 20 e 27 cm) (Aymerich et al., 

2016). No entanto, há 2700 anos cal BP (~ 40 cm) é possível identificar um novo pico de concentração, 

não identificável nos gráficos construídos a partir dos valores de concentração originais. Este novo pico 

na concentração, tefra 4, pode estar relacionado com a presença de uma nova criptotefra (tefra que 

não é visível). Esta descoberta vai de acordo com o desenvolvido por Aymerich et al., 2016 que 

identificou uma criptofera no Escondido aos 43 cm (Aymerich et al., 2016).  

Destaca-se também que após a penúltima erupção na Ilha Deception, marcada pela tefra 2 (há 

2200 anos cal BP), a química do lago altera-se de forma significativa. A concentração de todos os 

Figura 4-5: Perfil das concentrações (ppb) dos diversos elementos estudados em função da idade para os 
sedimentos do lago Escondido. 
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elementos, sem qualquer exceção, diminui abruptamente. Uma possível causa para este 

comportamento poderá ser o facto de as erupções mais antigas, marcadas no perfil pelas tefras 3 e 4, 

terem ocorrido em ambiente terrestre, enquanto que as duas erupções mais recentes se deram em 

ambiente marinho. Este facto poderá ter alterado a química do lago e deste modo justificar as 

concentrações mais recentes.  

No Cerro Negro a concentração dos elementos em estudo e consequente avaliação da presença 

de tefras no perfil não é realizada tão facilmente. Contudo, é possível identificar 5 picos de concentração 

no perfil, dos quais três: tefra 1 aos 1800 anos cal BP, tefra 2 aos 3100 anos cal BP e tefra 3 aos 3800 

anos cal BP, coincidem com as tefras identificadas por Oliva et al. (2016). Identifica-se um quarto pico 

há aproximadamente 4500 anos cal BP e um quinto há 6250 anos cal BP, que pode estar relacionado 

com a presença de uma criptotefra. 

Tanto para o caso do Escondido como para o Cerro Negro, aquando ocorrência de tefras no perfil 

é possível verificar a ocorrência de picos de concentração, isto é, as concentrações dos elementos em 

estudo aumentam na presença de partículas vulcânicas o que pode constituir um bom indicador da 

presença destes minerais. 

No caso do Domo dado que não se verifica a presença de picos de concentração dos elementos 

em estudo, confirma-se a inexistência de tefras. Estes resultados estão de acordo com estudos 

previamente desenvolvidos pois o Domo trata-se de um lago recente à escala geológica, contabilizando 

cerca de 1800 anos cal BP. No momento das erupções registadas pelo Escondido e pelo Cerro Negro 

ainda não existia e como tal, não tem qualquer registo das mesmas. 

 

Figura 4-6: Perfil das concentrações (ppb) dos diversos elementos estudados em função da idade para os 
sedimentos do lago Cerro Negro 
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4.4. Rácio Carbono/azoto (C/N) 

Uma das variáveis mais utilizadas em paleolimnologia é o conteúdo de matéria orgânica dado que 

permite compreender a variabilidade climática e os efeitos antrópicos nos ecossistemas locais e 

regionais (Meyers & Ishiwatari, 1995). A componente orgânica constitui uma pequena, mas importante 

fração dos sedimentos lacustres pois engloba uma mistura complexa de lípidos, carbohidratos, 

proteínas e outros restos orgânicos de organismos que vivem à volta e dentro dos lagos (Meyers & 

Teranes, 2001). 

O rácio C/N é muito utilizado em estudos paleoambientais de lagos e permite relacionar a 

produtividade terrestre da bacia de captação como também a produção primária natural do lago (Oliva, 

2009). 

Para a presente dissertação procedeu-se ao estudo da variação de os valores de C/N para os 

sedimentos do lago Escondido e Cerro Negro. Apesar de os valores apresentados não representarem 

o perfil dos lagos num todo, apenas umas partes, é possível tirar algumas conclusões importantes que 

vão de encontro com resultados previamente apresentados. 

Dada a grande dimensão da bacia de captação do Escondido, a acumulação de partículas no 

mesmo dá-se via eólica como também por lixiviação, aquando da fusão do gelo da área envolvente nos 

períodos em que se registam temperaturas mais elevadas. Esta caraterística promove também o 

desenvolvimento de organismos que vão ditar o conteúdo de matéria orgânica (carbono) no ambiente 

lacustre. 

Para os valores C/N do lago Escondido em estudo destacam-se alguns picos importantes: há cerca 

de 2700, 2200 e 1800 anos cal BP. Nestes períodos o rácio C/N desce de forma pronunciada como 

também correspondem à presença de tefras. A presença de tefras no lago nestes períodos promove a 

um aumento da proporção de azoto em relação ao carbono e assim, uma redução do rácio C/N. 

De há 1800 até aproximadamente há 1200 anos cal BP, o rácio C/N tem vindo a aumentar. Esta 

tendência de crescimento está de acordo com o comportamento climático verificado na península 

Antártica (Bentley et al., 2009). O aumento da temperatura verificado promove o desenvolvimento 

biológico no ambiente lacustre e deste modo o aumento de C/N, dado que a proporção de carbono é 

superior à de azoto.  
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Contrariamente, o Cerro Negro apresenta uma bacia reduzida. Deste modo os sedimentos deste 

lago preservam um sinal mais atmosférico, isto é, o processo de sedimentação dá-se essencialmente 

via eólica. A pouca profundidade do lago limita também o desenvolvimento da comunidade biológica e 

assim, o rácio C/N dos sedimentos do lago Cerro Negro é inferior ao do Escondido. 

Figura 4-7: Perfil do rácio C/N em função da profundidade para o lago Escondido. 
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Figura 4-8: Perfil do rácio C/N em função da profundidade para o lago Cerro Negro. 
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5. Conclusão 

De seguida serão realçados as conclusões mais importantes deste trabalho: 

 Os elementos estudados, nomeadamente o As, Cd, Pb, Co, Cu, Cr, Mn, Ni, V, Zn, constituem 

bons indicadores de eventos vulcânicos. Este facto pode ser observado aquando da ocorrência 

de tefras pois os valores de concentração dos referidos elementos aumentaram, apresentando 

picos característicos. 

 Em contrapartida não são bons indicadores de fenómenos climáticos dado que não apresentam 

um comportamento característico e que pode ser associado a estes fenómenos.  

 O rácio C/N é um bom traçador de fenómenos climáticos dado que o aumento deste valor pode 

estar associado ao aumento das temperaturas. No presente estudos este rácio aumentou o 

que vai de acordo com a tendência de aumento de temperatura na península verificado nos 

últimos tempos. 

 Para o estudo de fenómenos de transporte longa distância e de fenómenos climáticos amostras 

de sedimentos são mais indicadas que amostras de água, pois resultam de processos de 

deposição de longo prazo e por sua vez valores mais elevados de concentração. 
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6. Propostas futuras 

 Estudar a presença de Sapropel nos sedimentos dos lagos estudados. O estudo de Sapropel em 

sedimentos marinhos no Mediterrânico tem-se verificado como um bom indicador de fenómenos 

de alteração climática; 

 Estudar a presença de Elementos de Terra-Raros presentes nos sedimentos em estudo, um dos 

objetivos iniciais da presente dissertação, que entretanto não foi possível cumprir. As Terras-Raras 

poderão suportar os valores obtidos à luz deste trabalho e possivelmente apresentar novos 

resultados; 

 Realização de duplicados e comparar os valores obtidos dos mesmos com os valores obtidos na 

presente dissertação. Deste modo é possível eliminar o erro e suportar o trabalho desenvolvido. 
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8. Anexos 
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Amostra V S Cr S Mn S Co S Ni S Cu S Zn S As S Cd S Pb S 

ES 1 I 39 0,032 5,4 0,042 152 0,012 4,4 0,037 2,7 0,20 9,2 0,14 18 0,15 0,46 0,33 0,10 0,15 1,9 0,006
0 

ES 2 I 35 0,018 3,6 0,026 122 0,006
7 

3,0 0,027 1,6 0,10 8,1 0,089 17 0,10 0,22 0,14 0,13 0,030 1,6 0,004
2 

ES 3 I 32 0,005 2,9 0,021 109 0,002
7 

3,4 0,017 1,5 0,058 7,1 0,054 16 0,024 0,20 0,26 0,15 0,069 2,1 0,005
4 

ES 4 I 36 0,017 3,9 0,035 52 0,008
6 

2,5 0,043 1,9 0,12 8,2 0,095 18 0,15 0,96 0,26 0,09 0,10 1,5 0,004
4 

ES 5 I 28 0,016 2,5 0,017 48 0,004
1 

3,4 0,017 1,2 0,062 8,3 0,049 14 0,076 0,44 0,12 0,23 0,047 1,9 0,004
1 

ES 6 I 14 0,021 1,5 0,018 1,4 0,78 1,1 0,081 1,0 0,67 5,9 0,23 8,2 0,10 0,57 0,60 0,08 0,36 1,1 0,061 

ES 7 I 28 0,013 2,8 0,008
8 

93 0,004
0 

3,3 0,005
8 

1,4 0,10 8,7 0,039 17 0,054 0,22 0,075 0,10 0,024 2,0 0,004
8 

ES 8 I 34 0,017 3,0 0,030 93 0,007
4 

3,2 0,014 1,5 0,19 9,6 0,077 17 0,077 0,27 0,12 0,10 0,13 1,5 0,003
3 

ES 9 I 34 0,013 3,8 0,014 86 0,004
5 

3,1 0,021 1,9 0,065 9,2 0,067 17 0,090 0,38 0,11 0,09 0,004
9 

1,3 0,003
2 

ES 10 I 32 0,014 6,5 0,015 85 0,003
7 

3,1 0,017 3,6 0,085 9,8 0,029 17 0,078 0,28 0,12 0,10 0,055 1,9 0,006
1 

ES 11 I 34 0,006 2,2 0,001
8 

87 0,002
7 

2,9 0,006
9 

1,4 0,046 9,5 0,058 18 0,041 0,34 0,082 0,10 0,14 2,4 0,001
2 

ES 12 I 40 0,007 2,4 0,001
1 

113 0,002
7 

3,6 0,006
0 

9,6 0,053 11 0,027 18 0,020 0,31 0,13 0,10 0,14 1,9 0,009
5 

ES 13 I 43 0,032 4,9 0,094 121 0,031 3,6 0,103 3,2 0,61 9,8 0,41 19 0,28 0,36 0,18 0,11 0,29 1,2 0,008
8 

ES 14 I 40 0,021 4,1 0,013 507 0,008
7 

3,2 0,029 1,8 0,13 7,1 0,13 93 0,15 0,65 0,19 0,26 0,15 9,1 0,003
0 

ES 15 I 26 0,011 4,5 0,005
8 

77 0,002
6 

2,4 0,007
2 

2,6 0,10 9,0 0,033 19 0,04 0,33 0,058 0,18 0,012 1,9 0,004
2 

ES 16 I 29 0,007 2,7 0,008
2 

73 0,002
6 

2,4 0,016 1,5 0,071 8,3 0,049 15 0,080 0,31 0,10 0,11 0,010 1,8 0,008
1 

ES 17 I 23 0,015 3,3 0,015 74 0,004
7 

2,5 0,008
5 

1,8 0,11 7,4 0,049 16 0,12 0,34 0,080 0,10 0,042 1,6 0,002
6 

ES 18 I 36 0,021 3,9 0,025 107 0,005
2 

3,4 0,017 2,3 0,10 24 0,076 18 0,10 0,44 0,14 0,10 0,11 1,7 0,015 

MR I 47 0,010 39 0,016 146 0,004
6 

6,6 0,015 18 0,052 23 0,071 22 0,082 0,10 0,57 0,088 0,15 0,51 0,0 

ES 19 II 298 0,017 12 0,018 591 0,005
7 

19 0,014 7,2 0,15 67 0,066 81 0,055 1,9 0,092 0,33 0,010 6,4 0,014 

ES 20 II 326 0,016 6,2 0,007 664 0,003
7 

17 0,010 5,7 0,044 55 0,073 68 0,066 1,9 0,034 0,29 0,015 5,4 0,007
2 

ES 21 II 244 0,017 33 0,017 489 0,006
3 

15 0,035 14 0,036 63 0,033 65 0,104 1,7 0,67 0,28 0,31 7,6 0,055 

ES 22 II 180 0,011 22 0,005
4 

351 0,003
9 

12 0,009
1 

13 0,10 36 0,022 60 0,041 1,9 0,31 0,34 0,18 8,6 0,014 
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Amostra V S Cr S Mn S Co S Ni S Cu S Zn S As S Cd S Pb S 

ES 23 II 231 0,012 19 0,014 496 0,003
6 

15 0,013 8,5 0,085 41 0,089 79 0,092 1,4 0,14 0,31 0,008
1 

9,1 0,016 

ES 24 II 222 0,013 20 0,015 442 0,004
0 

13 0,011 11 0,056 36 0,061 60 0,068 2,8 0,12 0,33 0,13 7,5 0,006
4 

ES 25 II 201 0,021 16 0,022 456 0,006
9 

13 0,019 9,3 0,13 40 0,061 63 0,088 1,7 0,17 0,34 0,12 8,9 0,011 

ES 26 II 203 0,012 19 0,022 442 0,005
4 

13 0,027 9,9 0,042 36 0,045 65 0,048 1,9 0,15 0,32 0,28 8,7 0,027 

ES 27 II 210 0,016 20 0,021 448 0,004
8 

14 0,017 10 0,11 38 0,071 65 0,11 2,2 0,060 0,33 0,10 8,2 0,015 

ES 28 II 231 0,002
0 

25 0,001
4 

500 0,000
39 

16 0,005
1 

9,8 0,006
3 

39 0,007 68 0,009 1,8 0,097 0,27 0,051 7,5 0,006
2 

ES 29 II 222 0,017 24 0,017 404 0,005
1 

13 0,015 13 0,068 42 0,063 56 0,063 2,9 0,060 0,29 0,032 6,3 0,004
1 

ES 30 II 200 0,012 14 0,012 416 0,003
2 

13 0,009
5 

8,8 0,061 39 0,047 63 0,045 2,1 0,031 0,33 0,020 6,9 0,005
5 

ES 31 II 220 0,022 27 0,028 563 0,008
5 

16 0,022 15 0,12 40 0,12 68 0,082 1,4 0,095 0,33 0,024 7,1 0,005
9 

ES 32 II 191 0,047 14 0,047 387 0,014 12 0,032 8,3 0,39 35 0,18 60 0,22 2,3 0,052 0,30 0,088 6,3 0,026 

ES 33 II 211 0,017 19 0,024 432 0,009
4 

14 0,026 11 0,36 40 0,24 64 0,079 2,6 0,70 0,31 0,48 6,6 0,049 

ES 34 II 222 0,002
1 

17 0,000
49 

490 0,000
47 

16 0,003
8 

9,7 0,011 45 0,008
9 

68 0,011 2,6 0,097 0,29 0,029 5,8 0,007
3 

ES 35 II 271 0,008
9 

21 0,010 592 0,002
6 

17 0,003
8 

12 0,075 49 0,044 73 0,019 2,8 0,12 0,29 0,055 8,1 0,005
1 

ES 36 II 256 0,019 22 0,019 599 0,006
1 

20 0,016 12 0,12 45 0,084 71 0,067 2,3 0,16 0,28 0,12 7,1 0,003
5 

MR II 381 0,029 376 0,034 814 0,008
3 

34 0,023 99 0,12 109 0,063 88 0,10 0,66 0,14 0,22 0,11 2,8 0,004
2 

ES 37 III 255 0,003
7 

22 0,003
3 

636 0,000
91 

19 0,003
4 

12 0,015 46 0,034 66 0,032 2,4 0,039 0,24 0,029 5,7 0,003
8 

ES 38 III 267 0,029 25 0,025 700 0,007
3 

19 0,026 14 0,16 48 0,10 69 0,11 2,1 0,011 0,27 0,028 5,6 0,005
7 

ES 39 III 256 0,005
8 

30 0,008
2 

726 0,002
6 

19 0,008
4 

16 0,060 47 0,034 67 0,047 2,6 0,15 0,26 0,007
5 

5,2 0,009
7 

ES 40 III 272 0,005
6 

24 0,007
1 

769 0,002
9 

20 0,014 18 0,033 49 0,019 72 0,037 2,3 0,13 0,28 0,028 5,7 0,007
9 

ES 41 III 273 0,009
0 

35 0,015 766 0,003
0 

20 0,018 19 0,075 51 0,059 72 0,071 3,2 0,10 0,30 0,026 5,5 0,009
8 

ES 42 III 260 0,007
7 

30 0,007
1 

717 0,001
8 

19 0,006
2 

15 0,029 48 0,033 66 0,034 3,0 0,093 0,26 0,029 5,5 0,001
3 

ES 43 III 177 0,009
1 

19 0,008
7 

379 0,002
6 

8,6 0,010 8,1 0,060 25 0,032 68 0,026 2,1 0,11 0,28 0,034 6,8 0,003
6 

ES 44 III 189 0,021 18 0,019 504 0,006
4 

12 0,020 7,4 0,11 28 0,081 74 0,087 1,5 0,20 0,35 0,13 14 0,001
7 



 
 

50 
 

Amostra V S Cr S Mn S Co S Ni S Cu S Zn S As S Cd S Pb S 

ES 45 III 234 0,024 17 0,023 578 0,007
3 

18 0,029 7,1 0,074 32 0,12 87 0,11 1,9 0,091 0,34 0,080 11 0,009
4 

Es 46 III 230 0,011 26 0,013 520 0,004
1 

11 0,014 7,7 0,082 37 0,046 88 0,057 1,9 0,10 0,40 0,064 11 0,001
4 

ES 47 III 259 0,049 15 0,037 578 0,017 20 0,056 7,3 0,37 37 0,23 86 0,20 2,2 0,21 0,33 0,30 7,7 0,031 

ES 48 III 6,8 0,034 12 0,015 513 0,002
3 

13 0,019 6,8 0,10 28 0,10 89 0,013 0,073 0,70 0,34 0,29 2,4 0,021 

ES 49 III 106 0,016 8,0 0,016 524 0,004
6 

6,9 0,013 3,8 0,005
7 

15 0,064 84 0,067 1,2 0,13 0,38 0,031
4 

10 0,004
6 

ES 50 III 42 0,010 4,3 0,006
8 

542 0,002
2 

3,4 0,009
3 

2,0 0,033 7,6 0,003 99 0,033 0,69 0,032 0,28 0,008
4 

9,7 0,001
6 

CN 1 III 334 0,075 26 0,047 1022 0,017 22 0,079 11 0,36 64 0,14 72 0,22 2,8 0,13 0,27 0,33 3,7 0,041 

CN 2 III 297 0,007
2 

18 0,008
7 

442 0,005
8 

17 0,004
5 

9,7 0,009
1 

57 0,023 73 0,028 0,86 0,089 0,26 0,012 1,3 0,008
2 

CN 3 III 335 0,025 17 0,022 519 0,007
2 

18 0,025 9,3 0,10 56 0,10 72 0,078 2,0 0,27 0,24 0,12 4,7 0,005
6 

CN 4 III 330 0,10 12 0,18 585 0,037 19 0,086 7,3 0,61 53 0,40 73 0,67 2,1 0,41 0,24 0,56 5,0 0,10 

MR III 409 0,057 349 0,048 858 0,014 36 0,028 93 0,17 115 0,16 96 0,16 0,66 0,27 0,22 0,14 2,6 0,002 

CN 5 IV 328 0,012 6,2 0,016 856 0,008
7 

22 0,013 6,2 0,084 61 0,044 88 0,069 2,2 0,11 0,31 0,063 1,0E-
07 

0,003
7 

CN 6 IV 246 0,007
4 

24 0,014 636 0,009
0 

22 0,021 12 0,068 55 0,026 74 0,047 2,1 0,029 0,26 0,10 3,9 0,000
54 

CN 7 IV 276 0,012 25 0,012 710 0,006
2 

23 0,001
6 

12 0,088 68 0,057 79 0,074 2,2 0,29 0,26 0,20 4,4 0,002
0 

CN 8 IV 334 0,024 11 0,014 849 0,016 22 0,031 8,2 0,22 82 0,092 88 0,11 2,6 0,20 0,33 0,30 4,7 0,007
8 

CN 9 IV 217 0,011 26 0,014 566 0,009
4 

19 0,013 13 0,053 60 0,064 73 0,069 1,5 0,02 0,26 0,12 3,7 0,006
8 

CN 10 IV 239 0,024 29 0,029 521 0,014 19 0,020 14 0,082 59 0,066 67 0,048 3,6 0,08 0,25 0,11 3,6 0,002
2 

CN 11 IV 239 0,015 31 0,023 488 0,014 21 0,022 15 0,10 61 0,11 73 0,090 2,8 0,30 0,25 0,036 3,5 0,006
6 

CN 12 IV 249 0,018 29 0,010 507 0,008
5 

21 0,017 15 0,11 63 0,10 71 0,077 2,3 0,25 0,26 0,070 3,6 0,004
9 

CN 13 IV 242 0,014 28 0,020 590 0,008
9 

22 0,017 15 0,05 60 0,051 71 0,053 2,6 0,11 0,27 0,12 4,0 0,006
8 

CN 14 IV 249 0,025 27 0,026 647 0,011 21 0,017 15 0,075 64 0,077 76 0,084 2,3 0,15 0,28 0,10 4,5 0,005
8 

CN 15 IV 238 0,064 26 0,074 771 0,031 23 0,051 15 0,20 59 0,28 81 0,24 2,8 0,49 0,32 0,51 4,2 0,014 

CN 16 IV 254 0,007
9 

26 0,011 850 0,004
7 

25 0,006
0 

16 0,030 62 0,021 84 0,036 3,0 0,008 0,31 0,05 4,1 0,003
7 

CN 17 IV 28 0,035 20 0,025 686 0,022 21 0,040 14 0,28 52 0,16 73 0,21 0,12 0,40 0,30 0,16 1,0 0,011 



 
 

51 
 

Amostra V S Cr S Mn S Co S Ni S Cu S Zn S As S Cd S Pb S 

CN 18 IV 214 0,027 41 0,026 690 0,015 22 0,017 26 0,10 49 0,071 69 0,10 2,2 0,33 0,26 0,14 3,4 0,002
2 

CN 19 IV 219 0,022 22 0,026 762 0,011 21 0,021 14 0,14 53 0,10 72 0,12 2,7 0,20 0,29 0,015 4,0 0,004
2 

CN 20 IV 228 0,028 24 0,028 772 0,012 22 0,013 15 0,061 57 0,051 111 0,068 2,9 0,043 0,32 0,036 4,2 0,007
7 

CN 21 IV 216 0,023 22 0,027 768 0,017 21 0,025 14 0,061 53 0,093 78 0,12 2,4 0,079 0,31 0,21 4,2 0,006
9 

CN 22 IV 228 0,015 23 0,021 791 0,006
4 

21 0,013 14 0,083 54 0,058 81 0,051 2,3 0,13 0,31 0,10 4,2 0,006
3 

MR IV 326 0,033 283 0,039 859 0,018 37 0,033 98 0,16 127 0,13 106 0,092 0,70 0,79 0,24 0,049 2,1 0,004
7 

CN 23 V 215 0,056 23 0,046 810 0,030 20 0,051 14 0,27 53 0,18 72 0,20 2,6 0,20 0,30 0,36 3,7 0,010 

CN 24 V 209 0,038 24 0,058 854 0,022 20 0,056 15 0,21 54 0,22 72 0,27 2,8 0,59 0,30 0,21 3,8 0,009
1 

CN 25 V 215 0,011 22 0,014 918 0,006 21 0,007 15 0,06 64 0,044 73 0,032 3,1 0,12 0,33 0,04 4,1 0,001
0 

CN 26 V 204 0,020 74 0,020 746 0,012 21 0,010 40 0,064 50 0,067 74 0,044 2,5 0,26 0,25 0,15 7,6 0,002
0 

CN 27 V 202 0,032 26 0,038 801 0,017 20 0,025 21 0,11 48 0,083 67 0,12 2,2 0,20 0,29 0,015 3,6 0,002
9 

CN 28 V 206 0,006
9 

25 0,003
3 

761 0,005 20 0,004 15 0,022 50 0,036 70 0,035 2,2 0,21 0,27 0,17 3,7 0,007
8 

CN 29 V 207 0,055 23 0,048 774 0,030 19 0,059 14 0,26 49 0,20 67 0,24 2,0 0,46 0,27 0,022 3,7 0,003
4 

DO 1 V 255 0,019 14 0,027 704 0,010 20 0,021 9 0,075 58 0,076 78 0,084 2,2 0,08 0,29 0,041 4,2 0,004
3 

DO 2 V 258 0,012 20 0,021 858 0,012 21 0,017 11 0,044 57 0,037 82 0,07 2,2 0,20 0,28 0,16 4,2 0,005
6 

DO 3 V 252 0,011 17 0,014 778 0,007 20 0,012 10 0,048 57 0,052 77 0,05 2,3 0,07 0,29 0,034 4,1 0,002
6 

DO 4 V 261 0,029 16 0,021 814 0,017 21 0,014 9,3 0,16 60 0,070 80 0,12 2,1 0,18 0,29 0,12 4,0 0,004
2 

DO 5 V 268 0,018 13 0,020 805 0,011 22 0,013 8,4 0,10 59 0,056 84 0,070 1,9 0,16 0,30 0,046 3,6 0,003
1 

DO 6 V 256 0,019 12 0,005
8 

788 0,010 21 0,011 7,9 0,077 61 0,044 85 0,074 1,4 0,10 0,29 0,10 3,9 0,004
5 

DO 7 V 271 0,012 12 0,023 815 0,007 21 0,012 8,4 0,032 61 0,075 79 0,051 2,1 0,18 0,29 0,028 4,0 0,003
6 

DO 8 V 276 0,005
2 

11 0,011 835 0,014 21 0,013 8,0 0,14 61 0,086 81 0,11 2,2 0,46 0,28 0,31 4,0 0,007
6 

DO 9 V 279 0,014 12 0,014 814 0,007 21 0,012 8,4 0,055 61 0,055 82 0,056 2,2 0,10 0,30 0,056 4,0 0,002
5 

                     



 
 

52 
 

Amostra V S Cr S Mn S Co S Ni S Cu S Zn S As S Cd S Pb S 

DO 10 V 231 0,041 9,7 0,038 700 0,019 18 0,033 6,8 0,29 51 0,062 74 0,095 2,0 0,27 0,25 -
7,76E

-07 

4,2 0,007
8 

DO 11 V 280 0,025 10 0,005 842 0,021 21 0,015 7,5 0,27 59 0,17 79 0,12 2,1 0,52 0,29 0,15 3,9 0,005
4 

MR V 285 0,018 247 0,020 724 0,011 34 0,020 91 0,090 117 0,070 93 0,054 0,56 0,15 0,22 0,11 1,8 0,002
6 

DO 12 VI 259 0,030 11 0,035 652 0,017 20 0,024 7,5 0,12 54 0,091 76 0,088 2,1 0,12 0,26 0,18 3,6 0,008
9 

DO 13 VI 263 0,018 9,5 0,017 769 0,008
7 

21 0,012 7,2 0,080 59 0,030 79 0,076 1,9 0,063 0,30 0,087 3,7 0,004
1 

DO 14 VI 220 0,009 14 0,006
8 

669 0,007
2 

21 0,012 8,2 0,050 59 0,040 80 0,044 1,3 0,031 0,28 0,063 3,1 0,004
0 

DO 15 VI 272 0,014 14 0,015 733 0,007
0 

21 0,008
6 

8,6 0,064 58 0,033 90 0,040 2,0 0,10 0,57 0,056 4,1 0,004
0 

DO 16 VI 236 0,011 17 0,007
4 

748 0,004
9 

19 0,013 8,6 0,050 54 0,027 76 0,035 2,0 0,14 0,28 0,069 3,8 0,001
6 

DO 17 VI 265 0,013 15 0,015 794 0,010 21 0,020 8,3 0,15 59 0,063 78 0,049 1,9 0,12 0,29 0,081 3,7 0,000
82 

DO 18 VI 265 0,039 12 0,041 791 0,024 20 0,049 8,2 0,32 58 0,19 78 0,15 1,9 0,32 0,27 0,15 3,6 0,013 

DO 19 VI 292 0,016 16 0,011 882 0,009
1 

23 0,014 11 0,055 62 0,065 83 0,033 2,2 0,16 0,29 0,089 4,1 0,002
2 

DO 20 VI 255 0,008
4 

9,1 0,010 718 0,010 19 0,014 6,6 0,17 54 0,051 71 0,041 1,9 0,14 0,27 0,14 3,9 0,012 

MR VI 285 0,034 254 0,026 753 0,016 33 0,029 88 0,18 112 0,13 90 0,13 0,55 0,19 0,22 0,13 1,9 0,003
3 

 


