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Resumo 
 

O presente estudo examinou o potencial uso de macroalgas como 

biomonitorizadoras da contaminação metálica da coluna de água do estuário do Tejo. 

O estuário fica inserido numa região com alta densidade populacional, 

industrial e agrícola, entre as quais se destaca a área metropolitana da Grande Lisboa 

com cerca de 3,2 milhões de habitantes. E recebe os efluentes, muitas vezes, sem 

tratamento, de toda esta antropogenização da áreas que envolve o estuário. 

Os efluentes vão provocar um enriquecimento metálico da coluna de água do 

estuário, cujo o nível de contaminação metálica até agora era feito indirectamente 

através de perfis verticais do sedimento. 

As algas epifitas Bostrychia scorpioides (Hudson) Montagne, Catenella 

caespitosa (Withering) Irvine, e ainda Fucus vesiculosus e Ulva sp.foram amostradas 

em 4 locais da margem sul do estuário do Tejo  em zonas arenosas e zonas 

lamacentas e investigadas em relação à sua concentração acumulada dos metais 

traço (Zn, Pb, Cu, Cr, Ni, Co, Cd). 

Os estudo foi realizado durante um ano entre o Outono de 2008 e o Verão de 

2009 para poder detectar quaisquer variações sazonais na acumulação de metais.  

Comparando os resultados  de acumulação metálica obtidos nas algas entre 

sedimento arenoso e lamacento,  entre os locais de recolha e entre as estações do 

ano e cruzando esses dados com dados das concentrações obtidas no sedimento e na 

halófita estuarina S. maritima, parece que a fonte de metais reflectida pelas algas é a 

coluna da água. 

O que faz delas potenciais candidatas para a biomonitorização do nível de 

contaminação metálica da coluna de água do estuário do Tejo. 

 

Palavras Chave: Biomonitorização, Bostrychya, Catenella, Fucus, Ulva.  

 

 

 

 

 

 

 



Abstract 

 

The present study examinated the potencial use of macroalgae as biomonitors 

of the trace metal contamination of the Tagus estuary water column. 

The Tagus estuary lies in a region with high population, high industry and high 

agriculture density. In this region, the great Lisbon metropolitan area with about 3,2 

million inhabitants is the area under the spotlights. The estuary receives discharges, 

many time without any treatment, from all this atropogenized area surrounding the 

estuary. 

This discharges will cause metal “enrichment” of the water column of the 

estuary, wich was measures until now, indirectly by the vertical profiles of the estuary 

sediment. 

The epiphytic algae Bostrychia scorpioides (Hudson) Montagne, Catenella 

caespitosa (Withering) Irvine, and macroalgae Fucus vesiculosus and Ulva sp. were 

sampled at 4 sites on the south shore of the Tagus estuary in sand or mudflat zones, 

and examined regardind their accumulated metal concentrations of the trace metals 

(Zn, Pb, Cu, Cr, Ni, Co, Cd). 

The study was carried out during an year between Autumn 2008 and Summer 

2009 in order to detect any seasonal variation of trace metal accumulation. 

Comparing the trace metal accumulation results of the algae between the 

different type of sediment, between the different sampling sites and between the 

seasons, and after cross-references with the data obtained from the sediment and the 

estuarine halophyte S. maritima metal accumulation, it seems that the trace metal 

source represented in the algae is coming from the water column. 

This makes these algae as candidates for biomonitoring the trace metal 

contamination in the Tagus estuary water column. 

 

Keywords: Biomonitoring, Bostrychya, Catenella, Fucus, Ulva.  
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1. Introdução 

   

  1.1 Biomonitorização no Estuário do Tejo – Panorama actual 

Transportados pelas marés, os metais, nas formas particulada e dissolvida são 

incorporados nos sedimentos dos sapais localizados próximo das fontes 

antropogénicas (Caçador et al., 1996). A vegetação halófita dos sapais, tem um papel 

importante no aprisionamento do material particulado transportado na circulação 

estuarina e, consequentemente, dos metais que lhe estão associados. Uma fracção 

destes pode ficar relativamente inerte no sedimento, pelo que os perfis verticais das 

suas concentrações podem reflectir a intensidade e a cronologia das suas fontes. Para 

os sedimentos dos sapais do estuário do Tejo, são conhecidos elevados factores de 

enriquecimento para alguns metais pesados, nomeadamente Zinco (Zn), Chumbo (Pb) 

e Cobre (Cu). Um desses factores são as próprias plantas halófitas, como por 

exemplo, Spartina maritima (Curtis) Fernald, ao acumularem os metais, principalmente 

no sistema radicular, reflectem a disponibilidade de cada um deles no meio. Essa 

capacidade de acumulação e retenção dos metais é variável de espécie para espécie 

e, sazonalmente, ao longo do ano (Caçador et al., 2000). Contudo, na coluna de água, 

a avaliação da concentração de metais e a sua biodisponibilidade é difícil de fazer, e 

tem sido até agora realizada principalmente de forma indirecta, através do registo 

histórico e local do que está presente nos sedimentos. 

Em muitos locais do estuário do Tejo, encontra-se uma associação entre as 

algas vermelhas epífitas, Bostrychia scorpioides (Hudson) Montagne e Catenella 

caespitosa (Withering) Irvine, sobre plantas de S. maritima (Melo, comunicação 

pessoal). Este consórcio é típico de sistemas estuarinos e tem sido descrito em outras 

regiões bioclimáticas (Prud’Homme van Reine e Sluiman, 1980; Prud’Home van Reine 

et al,. 1983). Estes organismos são ainda importantes ecologicamente, contribuindo 

para a produção primária de áreas estuarinas (McClusky e Elliot, 2004). O sistema 

estuarino do Tejo, também se apresenta populado por outras famílias e espécies de 

algas como, Fucus vesiculosus e várias ulváceas, que também têm sido avaliados 

como possíveis biomonitorizadores de zonas estuarinas em outros locais do globo 

(Boisson et al., 1997; Leal et al., 1997; O’Leary e Breen, 1998; Caliceti et al., 2002; 

Sawidis et al., 2001; Storelli et al., 2001; Villares et al., 2002; Favero e Frigo, 2002; 

Caliceti et al., 2002; Conti e Cecchetti, 2003; Stengel et al., 2005; Baumann et al., 

2009; Abdallah et al., 2006; Zbikowski et al., 2007; Kamala-Kannan et al., 2008; 
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Masakorala et al., 2008; Pereira et al., 2009). Ao contrário das plantas halófitas, a 

acumulação de metais pelas algas a partir da coluna de água, apresenta geralmente 

duas etapas (Levine, 1984): (i) uma acumulação passiva inicial com base na absorção 

rápida nas superfícies exteriores dos talos, seguida de (ii) uma acumulação mais lenta 

dependente de processos metabólicos e, consequentemente, dos factores ambientais 

que os influenciam (radiação, temperatura, etc.) 

 Estas aptidões das algas, levou a que fossem consideradas de inclusão em 

qualquer suite de organismos para estudos de biomonitorização (Rainbow e Phillips, 

1993) e até, mais recentemente, em programas para o tratamento de águas residuais 

(Zhou et al., 2008). 

   

1.2 Surgimento da Biomonitorização 

O primeiro uso de biomonitorizadores para avaliar a biodisponibilidade 

ambiental de metais, num habitat costeiro, é atribuído a Geoff Bryan e seus 

colaboradores nas décadas 70 e 80 do século passado (Rainbow, 2006). O objecto de 

estudo foram os sedimentos ricos em metais dos estuários do sudoeste inglês, nos 

quais existiu uma grande exploração mineira no século XIX. Após diversos estudos 

sobre o potencial de vários organismos estuarinos, como biomonitorizadores dos 

níveis metálicos do habitat, Geoff Bryan concluiu que um programa de 

biomonitorização devia envolver a análise de várias espécies, ou seja, uma suite de 

organismos biomonitorizadores. Esta suite devia incluir, um organismo que se 

alimentasse a partir da solução, dando como exemplo a macroalga (F. vesiculosus), 

um organismo que se alimentasse de partículas suspensas, outro que se alimentasse 

de detritos e ainda um carnívoro que se alimentasse destes (Bryan et al., 1985 cit. por 

Rainbow, 2006). Os seus preciosos estudos permitiram compreender as correlações 

das concentrações de metais entre biomonitorizadores diferentes, ajudando a definir 

qual a fonte de metal que estava a ser reflectida por cada organismo biomonitorizador. 

 

1.3 Metais pesados ou metais traço? 

Antes de mais considerações sobre a biomonitorização, existem aspectos 

relacionados com as espécies químicas em destaque nestes estudos – os metais – 

que necessitam de alguma reflexão. 
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 Existindo um elevado número de elementos metálicos no nosso planeta, torna-

se difícil de definir quais os metais que devem ser investigados em termos dos seus 

efeitos ecotoxicológicos, sendo igualmente difícil encontrar um termo pelo qual devem 

ser denominados.  

 Para se referir ao conjunto de metais considerados num qualquer estudo de 

biomonitorização, os autores utilizam termos como, metais traço, muitas vezes 

utilizado sinonimamente com o termo metais pesados (Rainbow, 1995), existindo 

ainda outras formas de delimitar o conjunto de metais como, separá-los em metais 

essenciais ou não essenciais. 

 Contudo, estes termos apresentam alguns problemas. Quando utilizamos o 

termo metais pesados, implica que estes metais estarão acima dum certo limite de 

peso atómico, incorporando todos os metais de transição da tabela periódica. No 

entanto, alguns dos metais mais pesados como, o Césio, o Bário ou o Rádio e ainda 

todos os actinídeos e lantanídeos, não são considerados nestes estudos, nem sequer 

considerados como metais pesados, apesar do seu peso exceder o de muitos metais 

de transição (Rainbow, 2006). Assim, outra característica que não o peso deve ser 

utilizada para os designar, sendo que este termo não é o mais correcto para nos 

referirmos aos metais considerados nestes estudos. 

  Quanto ao termo metais traço, pode-nos levar a crer que são metais sempre 

encontrados em pequenas quantidades, embora alguns, como o Zn ou o Pb, existam 

em concentrações significativas em determinados sedimentos (ex: minas) (Bryan e 

Gibs, 1983), ou nos organismos. Mas, de facto, a maior parte dos metais analisados 

nos estudos de biomonitorização são encontrados em concentrações baixas. Alguns 

autores restringem os metais traço aos metais essenciais (Fe, Mn, Mo, Cu, Zn, Ni) 

(Arnon e Stout, 1939), contudo, os metais tóxicos para o biota investigados nos estudo 

de biomonitorização incluem metais essenciais e não essenciais. Assim, o termo mais 

correcto, e de facto, mais utilizado para denominar os metais explorados nestes 

estudos é o termo metais traço (trace metals em inglês), confirmado pelo elevado 

número de artigos da literatura científica internacional em que o termo é utilizado. 

Definido o termo, metais traço, como o mais correcto para denominar os metais 

de interesse neste tipo de estudos, parece-nos que para definir quais os metais que 

devem de ser analisados, o mais apropriado é recorrer à classificação química de 

Nieboer e Richardson (1980, cit. por Rainbow, 2006). Esta classificação, separa os 

metais em 3 classes: Classe A, Classe B e Borderline. Os metais da Classe A são 

mais propensos a formar catiões e a sua afinidade para ligandos que fazem parte de 
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moléculas orgânicas é O> N> S; os metais da classe B são mais covalentes e a sua 

afinidade para ligandos é S> N> O; os metais Borderline têm propriedades 

intermédias. Desta forma, os metais da classe B e Borderline encaixam melhor na 

categoria de metais traço procurada aqui nestes estudos de biomonitorização.  

É a maior afinidade destes metais traço para o enxofre (S) e para o azoto (N) 

que promovem a sua ligação às moléculas das células, particularmente às proteínas, o 

que torna alguns deles essenciais e todos eles tóxicos, ligando-se no sitio errado e no 

momento errado quando disponíveis em excesso. Este facto, faz deles objecto de 

interesse para os ecotoxicologistas (Rainbow, 2006). Nos organismos sob stress 

metálico, muitas das reacções adversas são causadas pela mudança dos centros 

catiónicos das proteínas e aumento das espécies reactivas de oxigénio (Fig.1) 

(Peralta-Videa et al, 2009). 

 

 

Figura 1 – Toxicidade provocada por metais traço em espécies vegetais. Esferas roxas indicam metais num 
estado  reactivo,  esferas  vermelhas  e  azuis  indicam metais  inactivos.  A  esfera  verde  é  o  centro  catiónico  duma 
proteína que é alterado. A  afinidade dos metais  traço  vai  alterar o equilíbrio metabólico e estado de oxidação‐
redução  levando a danos moleculares. Contudo, a célula pode‐se ajustar e  reagir para prevenir o dano oxidativo 
(Peralta‐Videa et al, 2009).  
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E assim, com base nos critérios químicos de Nieboer e Richardson, sugerimos 
a seguinte lista (Quadro 1), não vinculativa, de metais traço de interesse para estes 
estudos: 

 

METAIS TRAÇO

Arsénio (As) Mercúrio (Hg)

Cádmio (Cd) Niquel (Ni)

Crómio (Cr) Selénio (Se)

Cobalto (Co) Prata (Ag)

Cobre (Cu) Estanho (Sn)

Ouro (Au) Titânio (Ti)

Ferro (Fe) Vanádio (V)

Chumbo (Pb) Zinco (Zn)

Manganês (Mg)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro 1 ‐ Tabela de metais definida para o propósito da biomonitorização (adaptado de Rainbow, 2006).  

 

1.4 Água, sedimento e organismos biomonitorizadores 

Tentando responder à questão de como varia a contaminação por metais 

tóxicos, ao longo do espaço e tempo em ambientes aquáticos, podemos obter 

basicamente 3 categorias de dados relativos à concentração de metais: medição da 

concentração de metais na àgua, no sedimento e mais recentemente no biota 

residente (Rainbow, 1995, 2006).  

Comecemos pela água. Apesar de alguns estudos considerarem a água para 

monitorização da poluição metálica em ambientes costeiros, esta apresenta algumas 

desvantagens, que a tornam num material monitorizador pouco robusto. 

Apesar do avanço tecnológico nos instrumentos de medição, as concentrações 

de metais medidas na água, continuam perto dos limites de detecção (Rainbow 2006, 

Villares et al,. 2002). Para além disso, quase todas as medições enfrentam risco 

considerável de contaminação durante a colheita e análise, tornando o manuseamento 
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laboratorial mais complicado do ponto de vista da amostragem e requerendo técnicas 

“limpas” de laboratório para produzirem resultados de confiança.  

Outro problema é a variação das concentrações de metais dissolvidas ao longo 

do tempo, que podem mudar radicalmente em poucas horas (Vilares et al,. 2001), 

particularmente nas zonas estuarinas que têm inputs diferenciais de água do rio e de 

água do mar, de acordo com os estados da maré e diferente caudal e hidrodinamismo, 

de acordo com, por exemplo, a pluviosidade. Assim, cada medida representa um 

ponto isolado no tempo, que pode ter uma concentração dissolvida muito diferente da 

concentração presente no dia anterior ou no dia posterior no mesmo exacto local. Isto 

implica a realização de programas extensos de biomonitorização. Programas que 

tenham em conta a grande variação das condições na água, para obter uma imagem 

mais realista da quantidade de metal dissolvido em determinado local, são extensos 

tanto na amostragem, como no tempo e recursos humanos.  

Também as particularidades fisíco-quimicas do meio podem influenciar a 

biodisponibilidade de metais em diferentes corpos de água. Ainda mais, os dados 

obtidos a partir deste tipo de monitorização, referem-se então às concentrações totais 

de metais dissolvidos, dados que necessitam de manipulação considerável, utilizando 

modelos matemáticos e fisico-químicos de especiação metálica para podermos ter 

uma melhor ideia da biodisponibilidade. Vejamos, por exemplo, o caso da dieta dos 

animais residentes, que não deve ser descurada como fonte significativa de metais 

adicional para o meio (Wang, 2002). Esta fonte adicional de metais para o meio, 

proveniente da dieta dos animais residentes, é dificil de ser calculada e portanto dificil 

de estar reflectida nas estimativas das biodisponibilidades dissolvidas.  

Fica, mais uma vez, reforçada a ideia de desenhos experimentais muito 

exigentes para programas de biomonitorização, com base nos dados obtidos da água. 

Estes programas nem sempre são alcançáveis e, para além disso, são muito 

dispendiosos, levantando dúvidas se o custo compensa o tipo de informação que este 

tipo de material biomonitorizador nos pode oferecer. 

Outro tipo de medição comum de metais traço, nos habitats aquáticos ou 

costeiros, é a sua concentração nos sedimentos locais. Esta monitorização apresenta 

vantagens, uma delas é o facto da concentração ser suficientemente elevada para ser 

medida sem risco significativo de contaminação durante a sua recolha e análise. Para 

além disso, a concentração nos sedimentos,representa metais que foram integrados 

ao longo dum período de tempo apreciável, não havendo tanta possibilidade de 

variação, como pode acontecer ao medir concentrações dissolvidas (Rainbow, 2006). 
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Sendo assim, também não existe a mesma necessidade de desenvolver programas de 

amostragem extensos e dispendiosos, como para concentrações de metais traço 

medidas na água. 

As dificuldades na utilização dos resultados medidos neste tipo de 

monitorização, prendem-se com o facto de as propriedades fisíco-quimicas do 

sedimento afectarem a sua capacidade de acumular metais, fazendo com que 

diferentes sedimentos acumulem diferentes concentrações de metais, a partir da 

mesma fonte de metais (Luoma, 1990 cit. por Rainbow, 2006). Exemplo clássico disto 

são o tamanho de partícula e o conteúdo em carbono orgânico do sedimento, 

provocando que sedimentos lamaçentos – pequeno tamanho de partícula e elevado 

conteúdo orgânico – acumulem mais metais do que sedimentos arenosos – tamanho 

de particula maior e baixo conteúdo orgânico. Também outros factores como o 

aumento de pH, que resulta do encontro entre água do rio e água do mar, nas zonas 

de mistura dos estuários, podem beneficiar a formação de óxidos ferrosos que se 

complexam com outros metais, influenciando a capacidade do sedimento de acumular 

metais (Luoma, 1990 cit. por Rainbow, 2006).  

Outra contrariedade, é a possibilidade de diferentes sedimentos terem derivado 

de rochas com composição mineral diferente, e poderem apresentar um conteúdo 

constitutivo de metais traço, o que vai influenciar as concentrações totais de metais 

existententes em dado sedimento e tornar mais difícil de distinguir metais traço 

provenientes de outras fontes mais recentes, como as antropogénicas (Rainbow, 

2006). 

Outro facto importante, que deve ser tido em conta, é que as medidas 

efectuadas no sedimento, tal como as efectuadas na água, correspondem às 

concentrações totais de metais e poderão não ser uma boa medida da quantidade 

biodisponível para o biota, bem como poderão ser insuficientes para explicar a 

toxicidade e impacto em determinado ecossistema (Amiard et al., 1998 cit. Por Pereira 

at al., 2009; Gosavi et al., 2004). 

 Como resultado das dificuldades em obter dados de confiança, acerca da 

biodisponibilidade de metais na água e/ou sedimento, os organismos aquáticos têm 

vindo a ser cada vez mais utilizados como biomonitorizadores e bioindicadores na 

aferição da contaminação deste tipo de habitats (Melville e Pulkownik, 2007). 
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1.5 Organismos biomonitorizadores  

Dentro do biota residente existem organismos seleccionados, que são 

designados por biomonitorizadores. O termo biomonitorizadores, aplica-se a espécies 

aquáticas que acumulam metais traço nos seus tecidos, que podem então ser 

analisadas para monitorizar a biodisponibilidade de tais contaminantes nos 

ecossistemas estuarinos ou costeiros. O termo biomonitorizador é utilizado 

preferencialmente em relação às alternativas: bioindicador, organismos sentinela, 

monitores biológicos e indicadores bioacumulativos. A preferência por este termo, 

deve-se ao facto de ser relativamente específico e oferecer menor possibilidade de ser 

mal interpretado (Rainbow, 2006). O termo bioindicador é, e deve ser, ser utilizado 

para descrever espécies que indicam um efeito ecológico, simplesmente pela sua 

mera presença ou ausência, frequência de ocorrência e variação biologia ou 

comportamental (Rainbow e Phillips, 1993; Rainbow, 1995). Por sua vez, o termo 

monitores biológicos refere-se a organismos que apresentam diferentes graus de 

mudança ecológica através de diferentes respostas comportamentais, fisiológicas ou 

bioquímicas, tais como, alterações no crescimento, taxa de respiração ou nível de 

latência dos lisossomas (Rainbow, 2006).  

Estes organismos, biomonitorizadores, apresentam concentrações de metais 

suficientemente altas, acumuladas nos seus tecidos, para poderem ser medidas sem 

risco de contaminação, e mais importante, proporcionam medidas integradas no 

tempo, da quantidade de metal que vai sendo acumulada pelo organismo (por todas 

todas as suas vias de uptake), que é por definição a quantidade biodisponível de metal 

e é esta quantidade que tem significado ecológico, dado o potencial dos metais traço 

para causar efeitos ecotoxicológicos adversos em dado habitat (Rainbow, 2002 cit. por 

Rainbow, 2006). 

 Acontece que, organismos diferentes podem reflectir diferentes vias de uptake 

e, também, diferentes níveis de acumulação para o mesmo metal. Assim, teríamos 

uma biodisponibilidade relativa, que se referiria a um organismo específico e a um 

dado metal. No entanto, existem com frequência, boas correlações entre elevadas 

biodisponibilidades de um mesmo metal para vários membros do biota residente num 

dado ambiente, e não é raro referir determinado habitat aquático ou costeiro como 

tendo uma elevada biodisponibilidade de um metal particular sem nos termos que 

referir a um organismo especifico (Rainbow, 2006).  

Uma distinção mais precisa entre a biodisponibilidade relativa das diferentes 

fontes de metais (ex.:solução, material suspenso, sedimento, etc.) pode ser feita 
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utilizado uma suite, ou um conjunto de diferentes organismos biomonitorizadores, que 

acumulem preferencialmente a partir de uma destas fontes, acrescentando utilidade e 

valor ao uso de biomonitorizadores para investigar biodisponibilidades metálicas 

tóxicas nestes habitats (Bryan et al., 1985 cit. por Rainbow, 2006), 

 Para além disto, os biomonitorizadores devem possuir outras características 

desejáveis. Estes devem ser sedentários, para serem representativos da área em 

estudo, abundantes e facilmente identificados e amostrados. Devem ser fortemente 

tolerantes a altas concentrações de metais e a variações físico-químicas do habitat, 

como por exemplo, as mudanças de salinidade nos estuários. Preferencialmente 

devem ser escolhidos organismos que acumulam de maneira pouco especifica, ao 

contrário de outros que conseguem regular a concentração total de um elemento nos 

seus tecidos, quando expostos a diferentes biodisponibilidades de metais. Devem 

também ser tolerantes ao stress produzido pelo processamento e manuseamento 

tanto no laboratório, como no campo (Rainbow e Phillips, 1993; Rainbow 2006). 

 

1.6 Macroalgas 

As macroalgas devem ser objecto de inclusão em qualquer suite de 

biomonitorizadores (Rainbow e Phillips, 1993). As algas não possuem as raízes das 

angiospérmicas e apenas acumulam metais a partir da solução (Levine, 1984), desde 

que as suas frondes não estejam em contacto com o sedimento onde pode acontecer 

uptake via difusão (Sfezer et al., 1998). Assim, as algas são excelentes 

biomonitorizadores do metal biodisponível na solução da coluna de água. Em geral, as 

macroalgas também preenchem os requisitos que os organismos biomonitorizadores 

devem possuir, e têm sido úteis na monitorização da contaminação por metais traço 

de ambientes aquáticos (Vasconcelos e Leal, 2001; Abdallah et al., 2006). No entanto 

existem alguns problemas relacionados com o uso destes biomonitorizadores, sendo 

que um deles consiste na difícil identificação taxonómica correcta em alguns géneros, 

nomeadamente, no género Ulva (Loughnane et al., 2008) e, por outro lado, o facto de, 

em águas quentes, a distribuição de muitas espécies ser efémera (Kafanov e Zhukov, 

1988). 

No presente estudo, os organismos biomonitorizadores utilizados foram quatro 

espécies de macroalgas e uma espécie de planta halófita. Duas delas, F. vesiculosus 

e Ulva sp., têm vindo a ser utilizadas como biomonitorizadores ao longo dos anos, 

existindo já uma base de dados literária considerável sobre estas macroalgas, 
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existindo, contudo, uma carência de dados ao nível do estuário do Tejo. Quanto às 

epifítas B. scorpioides e C. caespitosa, a literatura, mesmo a nível do género é 

praticamente inexistente em termos de biomonitorização, sendo a primeira vez que 

vão ser analisadas no estuário do Tejo. Vejamos, um panorama mais específico dos 

organismos biomonitorizadores que foram seleccionados para o estudo: 

Fucus vesiculosus – Já é uma espécie veterana em termos de 

biomonitorização (Bryan e Hummerstone 1973; Morris e Bale 1975; Barnett e Ashcroft 

1985; Ronnberg et al., 1990, citados por Rainbow e Phillips 1993) (Boisson et al., 

1997; O’Leary e Breen 1998; Stengel et al., 2005; Baumann et al., 2009) mais 

recentemente, foram importantes para monitorizar o desastre ecológico do petroleiro 

Préstige (Villares et al., 2007), acidente que também atingiu ligeiramente zonas 

costeiras do norte de Portugal. Existem também estudos sobre a cinética de 

acumulação desta espécie, como por exemplo, o de Wang e Dei (1999). Este e outros 

semelhantes, ajudaram a abrir caminho para onde a investigação parece estar agora 

direccionada – a utilização desta macroalga como biossorvente para remediação de 

águas contaminadas (Ahmady-Asbchin et al., 2008; Mata et al., 2008; Romera et al., 

2008; Brinza et al., 2009; Mata et al., 2009a, 2009b).  

 Ulva sp. – Também há muito utilizada na biomonitorização, tem como grande 

desvantagem a difícil identificação taxonómica (Loughnane et al., 2008). Em muitos 

estudos são referidas espécies do género Enteromorpha, que hoje fazem parte do 

género Ulva, colocando em causa algumas das identificações e, consequentemente, 

os resultados de literatura mais antiga. A difícil identificação faz com que, esta alga 

viole um dos princípios mais importantes que os organismos biomonitorizadores 

devem apresentar – a fácil identificação taxonómica. No entanto, foi e ainda continua a 

ser utilizada, nalguns casos bem recentemente (Leal et al., 1997; Caliceti et al., 2002; 

Sawidis et al., 2001; Villares et al., 2002; Favero e Frigo, 2002; Conti e Cecchetti, 

2003; Abdallah et al., 2006; Zbikowski et al., 2007; Kamala-Kannan et al., 2008; 

Masakorala et al., 2008; Pereira et al., 2009). É, também, notório interesse da 

investigação na capacidade de biossorvente deste género (Zeroual et al., 2003; Suzuki 

et al., 2005; Karthikeayn et al., 2007; Kumar et al., 2007; Sari e Tuzen, 2008). 

 Bostrychia – Ao nível do género tem sido pouco utilizada na biomonitorização 

(Peerapornpisal et al., [data desconhecida]; Melville e Pulkownik, 2007). Existe algum 

interesse na utilização de alguns dos seus açúcares como antivirais ou 

anticoagulantes (Duarte et al., 2001)  
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 Catenella – Género também pouco referido na literatura, ao nível de 

biomonitorização. De referir dois estudos que a dão como possível bioindicadora 

(Melville e Pulkownik 2006) e biomonitorizadora (Mellville Pulkownik, 2007). 

 S. marítima – Esta halófita tem sido recorrentemente estudada na zona 

estuarina do Tejo, em relação à sua capacidade de acumulação e retenção de metais 

e papel desempenhado neste habitat (Caçador, 1994; Caçador et al., 1996a; Caçador 

et al., 1996b; Caçador et al., 2000; Reboreda e Caçador, 2007). 

 No presente estudo, foi ainda analisada, a concentração metálica existente nos 

sedimentos do sistema estuarino, que ao dar-nos a concentração do total de metais 

contidos no substracto, pode através de comparações com os organismos, dar uma 

melhor ideia da biodisponibilidade de alguns metais 

  

1.7 Estuário em estudo 

O sistema costeiro analisado neste estudo, foi o estuário do Tejo que, como a 

generalidade dos estuários, constitui uns dos habitats mais produtivos em termos 

ecológicos e comerciais, proporcionando condições para o crescimento, viveiro ou 

cultura de vários organismos com relevância comercial, tais como peixes, marisco, 

ervas marinhas ou algas (Caliceti et al., 2002). 

No entanto, o estabelecimento de comunidades humanas e de actividade 

industrial nas zonas estuarinas é cenário comum e, assim, os estuários estão expostos 

a ambos contaminantes orgânicos e inorgânicos provenientes dos esgotos domésticos 

e efluentes industriais, bem como ao run-off agrícola, tornando-se altamente 

degradados pela acção antropogénica. 

Embora o substracto possa variar, a margem sul do estuário consiste 

principalmente em zonas lamacentas, típicas de sapais, que podem actuar como filtros 

e sistemas de reciclagem naturais de nutrientes (Melville & Pulkwonik, 2007). Os 

sapais são ambientes costeiros complexos que, ao fazerem parte de estuários, 

recebem também, os tais inputs importantes de poluentes, vindos de sistemas de 

esgotos urbanos e industriais, actividade agrícola ou pecuária, de zonas com elevada 

densidade populacional e industrial (Reboreda e Caçador, 2007). 

Cobrindo um área média de 320Km2, variando entre os 300 Km2 na maré baixa 

e os 340 Km2 em maré alta extrema, o estuário o Tejo, localizado no centro da costa 

oeste portuguesa, é um dos maiores da Europa. O estuário é composto por um canal 
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central estreito e profundo e uma baía interior pouco profunda (Caçador et al., 1996). 

O clima é ameno, com uma tempertura média do ar de 16,3ºC e uma precipitação 

anual de 700mm, mas que pode ser extremamente variável. As marés são semi-

diurnas com amplitudes que vão de 1m a 4m, os efeitos tidais podem cobrir até 80km 

de território costeiro da área da grande Lisboa e a área intertidal pode corresponder a 

cerca de 40% (138Km2) da área total estuarina nas marés de Primavera (Sousa-Dias 

e Melo, 2008). O substracto é variável, podendo compreender ostreiras com pequena 

explorção comercial que ocupam cerca 16Km2, mas pode ser também composto por 

zonas intertidais lamaçentas (principalmente nas zonas este e sul do estuário) ou 

areias finas, sendo estas zonas característicamente populadas por vegetação halófita. 

O rio Tejo é a principal fonte de água doce para o estuário, embora possa apresentar 

valores anuais de descarga muito distintos podendo ir dos 52,8m3s-1 no ano seco de 

2005 até aos 735,5m3s-1 no ano chuvoso de 2001 passando pelos cerca 400m3.s-1 

de média anual, registados na década de 1990 (Caçador et al., 1996; Sousa-Dias e 

Melo, 2008). O estuário está contíguo à área metropolitana de Lisboa, que é a zona 

com maior densidade populacional do país, estando já há várias décadas sujeito a 

grande desenvolvimento industrial, urbanização e actividades portuárias e pesqueiras.  

O estuário é caracterizado por uma grande biodiversidade, podendo até actuar 

como reserva pesqueira para várias espécies de valor comercial, tendo no passado, 

atraído frotas pesqueiras de outras zonas do país devido á abundância do pescado. A 

industrialização que começou a meio da década de 50 do século passado, a 

agricultura intensiva ao longo da zona costeira, e os esgotos provenientes da 

população em crescimento que são descarregados no Tejo, aumentaram a poluição e 

causaram uma diminuição na abundância de peixe e até o desaparecimento de 

algumas espécies. Em 1976, foi criada a Reserva Natural do Estuário do Tejo tendo 

sido implementadas medidas restrictivas no que respeita ao controlo ambiental (Baeta 

et al., 2005). Mesmo assim, contrariamente a outros rios europeus que cruzam zonas 

industriais, a maior parte dos poluentes são descarregados directamente no estuário, 

recebendo desta forma, os efluentes de cerca de 3,2 milhões de habitantes da zona da 

grande Lisboa (INE Censos 2001), juntamente com os efluentes das suas industrias 

(agrícola, química, metalúrgica, naval e pesqueira) (Cacador et al., 1996; Baeta et al., 

2005). 

Na bacia Hidrográfica do Estuário do Tejo situa-se um conjunto de 13 

Concelhos, com as seguintes características, em termos de ocupação demográfica 

actual (Quadro 2). 
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CONCELHO                                          Nº HABITANTES

Alcochete 
Almada 
Amadora 
Azambuja 
Barreiro 
Cascais 
Lisboa 
Loures 
Moita 
Montijo 
Oeiras 
Seixal 
Vila Franca de Xira 

10 169 
159 550 
174 788 
20 854 
78 146 
168 827 

1 878 006 
198 685 
67 064 
38 541 
160 147 
150 095 
122 235 

 
Quadro 2 – Ocupação demográfica da baia hidrográfica do estuário do Tejo (INE Censos 2001). 

 

  Toda esta ocupação demográfica, juntamente com o denso tecido industrial e 

exploração agrícola, descarregam no estuário substâncias químicas que causam um 

enriquecimento metálico do sistema. Visto que, muitos destes metais podem causar 

efeitos adversos nos organismos vivos quando em elevadas concentrações, torna-se 

necessário monitorizar este sistema em termos de qualidade da água, sedimento, 

ecofisiologia, biodiversidade, entre outros. 

Neste trabalho pretende-se avaliar a resposta sazonal das espécies de 

macroalgas, Bostrychia scorpioides, Catenella caespitosa, Fucus vesiculosus e Ulva 

sp., ao enriquecimento ambiental em metais traço, e a sua possível utilização como 

biomonitorizadores da contaminação metálica na coluna de água do estuário do Tejo. 
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2. Método 
 
 
 
 

2.1 O Desenho da Investigação  
 

O desenho da investigação permite-nos traçar o caminho a seguir ao longo do 

estudo, funcionando como ponto de referência para analisar a grande quantidade de 

informação recolhida. Este desenho, torna-se fundamental, para que a metodologia 

inicialmente estabelecida seja mantida ao longo da investigação. Contudo, convém 

não esquecer nunca que, tudo se encontra em constante transformação, e que, 

certamente, uma boa investigação se caracteriza pela existência de alguma 

flexibilidade, visto que informação e investigação estão em constante relação e que, 

assim como na nossa vida, o aparecimento de novas descobertas certamente 

influencia o nosso caminho, como considera Bateson (1987), com a sua premissa da 

imprevisibilidade inerente aos sistemas vivos. 

 Assim, passamos a apresentar o método pelo qual planificamos e executamos 

a nossa investigação, desde o trabalho de campo através da recolha de amostras, ao 

trabalho laboratorial, culminando com a análise estatística dos dados obtidos.  

 

 

2.2 A Questão Inicial  
 

A questão inicial que se coloca é a seguinte: 

Poderão as macroalgas, em particular as epífitas, ser utilizadas como 
biomonitorizadoras da poluição metálica da coluna de água do estuário do Tejo? 
Qual a variação sazonal, na acumulação de metais, que estas exibem? 

 

 

 

 

Dissertação em Biologia Celular e Biotecnologia 2009  14



“Macroalgas como Biomonitorizadores de Poluição Metálica: Um Estudo no Estuário do Tejo” 

2.3 O Mapa Conceptual 

O mapa conceptual consiste na representação gráfica das variáveis que compõem a 

questão inicial e o que se pretende investigar nesta (Fig. 2). 

Figura 2 – Mapa conceptual do presente estudo.  

 

2.4  Objectivos Gerais e Específicos 

Este é um estudo exploratório, pelo que quer o desenho de investigação, como a 

análise de resultados efectuada, não têm como objectivo a testagem de hipóteses, 

mas sim, recolher e compreender informação acerca das variáveis apresentadas 

anteriormente no mapa conceptual. 

Para o presente estudo, importa definir Objectivos Gerais e Específicos, os quais 

procuramos alcançar ao longo da investigação. Foram ainda colocadas Questões de 

Investigação, que orientaram a análise estatística dos resultados, que foi efectuada. 
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Como Objectivos Gerais, pretendemos então: 

• Avaliar se as algas, nomeadamente as macroalgas epífitas, podem ser 

biomonitorizadores do nível de contaminação metálica da coluna de água 

do estuário do Tejo; 

• Adicionar dados à investigação e às biomonitorizações anteriores, com a 

participação de Spartina maritima e sedimento, que têm vindo a ser 

realizadas no estuário do Tejo. 

 

A partir dos objectivos gerais enunciados anteriormente podemos, então, definir 

Objectivos Específicos para o nosso estudo: 

• Conhecer as possíveis diferenças existentes na acumulação de metais, 

entre Areia e Lama, nas várias espécies de algas (Bostrychia scorpioides, 

Catenella caespitosa, Ulva sp. e Fucus vesiculosus), na Spartina marítima e 

no sedimento.   

• Compreender a possível variação na acumulação de metais, nas várias 

espécies de algas (Bostrychia scorpioides, Catenella caespitosa, Ulva sp. e 

Fucus vesiculosus), na Spartina marítima e no sedimento, entre as 

Estações do Ano;  

• Avaliar as possíveis diferenças na acumulação de metais , nas várias 

espécies de algas (Bostrychia scorpioides, Catenella caespitosa, Ulva sp. e 

Fucus vesiculosus), na Spartina marítima e no sedimento, nos Locais de 

Recolha das amostras.   

 

2.5 Questões de investigação 
Estabelecidos os objectivos do estudo, impõe-se então, a formulação das 

questões de investigação: 

 

1. Existem diferenças estatisticamente significativas na acumulação de metais, 

em cada espécie, entre as algas recolhidas na Areia e as algas recolhidas na Lama? 

2. Existem diferenças estatisticamente significativas na acumulação de metais, 

em cada espécie, entre os locais de recolha? 

3. Existem diferenças estatisticamente significativas na acumulação de metais, 

em cada espécie, entre as estações do ano? 

4. Que correlações existem entre as concentrações de metais analisados neste 

estudo?  
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2.6  Local de Amostragem 
Como já foi referido, o estuário do Tejo é um dos maiores da Europa, com uma 

superfície média de 320Km2. A margem sul é principalmente constituída por zonas 

lamacentas intertidais típicas de sapal, intercaladas por zonas de areia (incluindo 

praias fluviais). Estas paisagens são dominadas por halófitas e seus epífitos, 

encontrando-se também, dependendo da altura do seu ciclo de vida, quantidades 

consideráveis de Ulva sp. e Fucus vesiculosus. 

Para recolha das amostras biológicas, foram escolhidas 4 localidades na margem 

sul do estuário, com zonas arenosas e lamacentas adjacentes. Viajando de Oeste 

para Este temos, Gaio-Rosário (38º40’04.43’’N, 9º00’05.43’’W), Sarilhos pequenos 

(38º41’02.81’’N, 8º58’40.39’’W), Lançada (38º41’47.90’’N, 8º57’47.14’’W) e Alcochete 

(sitio das Hortas) (38º45’38.82’’N, 8º5609,20’’W).  

A localidade de Gaio-Rosário encontra-se no concelho da Moita com cerca de 67 

064 de habitantes (INE Censos 2001), município que é significativamente urbanizado e 

industrializado. Perto do local de recolha de amostras existem campos agrícolas e as 

zonas arenosas mais extensas servem de porto para barcos de pesca ligeira, nas 

proximidades existe também uma zona classificada com praia fluvial e um jardim 

recreativo. Este local é de seguida apresentado na figura 3 e 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig. 3 – Zona lamacenta do local de recolha “Gaio-Rosário” 
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Fig. 4 – Zona arenosa do local de recolha “Gaio-Rosário” 

 

Ainda no concelho da Moita, temos os Sarilhos Pequenos, a zona de recolha de 

amostras 2,8Km a Nordeste da zona de recolha do Gaio-Rosário, nomeadamente a 

parte arenosa serviu de local de despejo de excedente de construção local como se 

pode observar pelos inúmeros pedaços de tijolo e cimento, apresentados na figura 6, 

existe um pequeno estaleiro naval e ocasionalmente encontra-se alguma actividade 

piscatória dos habitantes locais (fig. 5).  

 

Fig. 5- Zona lamacenta do local de amostragem “Sarilhos Pequenos” 
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Fig. 6 – Zona arenosa do local de recolha “Sarilhos Pequenos” 

 

A zona de recolha de amostras da Lançada, que fica na fronteira entre os 

concelhos da Moita e do Montijo, tem 38541 habitantes (INE Censos 2001), é 2,5Kms 

a Este de Sarilhos Pequenos e o local de recolha é em frente à ETAR do Afonsoeiro 

(fig. 7 e 8).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 7 – Zona lamacenta do local de amostragem “Lançada” 
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Fig. 8 – Zona arenosa do local de amostragem “Lançada” 

 

O Sítio da Hortas fica no concelho de Alcochete com 12831 habitantes (INE 

Censos 2001), o local de recolha de amostras é essencialmente arenoso (fig. 9 e 10), 

ao contrário dos restantes locais de recolha essencialmente lamacentos. Este local 

fica dentro da zona pertencente à Reserva Natural do Estuário do Tejo nas 

proximidades do Pólo de Animação Ambiental. Existem aqui alguns barcos de pesca 

ligeira e extensos campos de cultivo, tal como o nome Sitio das Hortas sugere.  

 

Fig. 9 – Zona lamacenta do local de recolha “Alcochete” 
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Fig. 10 – Zona arenosa do local de recolha “Alcochete” 

 

Nos locais de recolha a Spartina maritima (Poales: Poaceae), é a planta 

pioneira (Reboreda e Caçador 2007), crescendo mais perto da água, e é a espécie 

que parece existir em maior quantidade no local de recolha do Gaio-Rosário. No local 

de recolha dos Sarilhos Pequenos parecer ser de novo a espécie dominante, mas, 

existe também uma quantidade muito considerável de Halimione portulacoides 

(Caryophyllales:Chenopodiaceae). No local de recolha da Lançada, a Sarcocornia 

fruticosa (Caryophyllales: Chenopodiaceae) parece ser a mais presente. No local de 

recolha em Alcochete parece ser a Halimione portulacoides 

(Caryophyllales:Chenopodiaceae) a espécie em maior quantidade. Devido ao alcance 

das marés os locais de recolha eram inundados 2 vezes por dia.  

Foram realizadas 4 épocas de amostragem: Outono (amostras recolhidas entre 

19 de Outubro e 19 de Dezembro de 2008); Inverno (amostras recolhidas entre 18 de 

Janeiro e 15 de Março de 2009); Primavera (amostras recolhidas entre 19 de Abril e 

20 de Junho de 2009) e Verão (amostras recolhidas entre 19 de Julho e 6 de 

Setembro de 2009). 

As amostras biológicas foram todas recolhidas sempre durante a maré baixa. 

Mais imagens dos locais de amostragem, com algumas especificidades destes, 

são apresentadas no Anexo I.  
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2.7 Recolha e Processamento das Amostras 
 As amostras das rodófitas epífitas Bostrychia scorpioides e Catenella 

caespitosa, vivem fixadas nas partes aéreas de algumas plantas. Podem ainda fixar-se 

a substrato rochoso como paredes de pontões (Melo, comunicação pessoal), ou 

desenvolver-se agarradas a zonas talosas de Fucus vesiculosus no caso da C. 

caespitosa. 

As amostras de B. scorpioides, foram assim recolhidas a partir das plantas de 

Spartina maritima (Poales: Poaceae), Halimione portucaloides (Caryophyllales: 

Chenopodiaceae) e Sarcocornia fruticosa (Caryophyllales: Chenopodiaceae), 

enquanto que a alga Catenella caespitosa, foi apenas encontrada sobre as plantas de 

S. marítima. As plantas de S. maritima colonizam preferencialmente as zonas 

lamacentas ou mais zonas mais perto da água, enquanto que H. portucaloides e S. 

fruticosa predominam em zonas mais altas dos sapais ou em bancos de areia. Quanto 

às amostras de Ulva sp. e Fucus vesiculosus, foram recolhidos apenas os indivíduos 

que apresentavam a parte talosa agarrada a um substrato. A presença de um talo 

evidente fixado a um substrato indica que os indivíduos estão vivos e gozam de boa 

saúde, enquanto que folhas de Ulva sp. ou ramos de F. vesiculosus soltos indicam 

organismos debilitados. Os substratos em que estas algas foram recolhidas, incluíam 

rochas, pequenas pedras ou conchas, que por vezes até ficavam aprisionadas entre 

as plantas de onde as epífitas eram recolhidas depois de a maré descer, o que 

assegurava grande proximidade de condições ambientais em que estas algas e as 

epífitas se encontravam a acumular os metais.  

Todas as amostras de algas foram colocadas em sacos “zip-lock" e 

transportadas para o laboratório em saco isotérmico arrefecido com placas de 

congelação. Durante o processamento, as amostras que eram processadas mais 

tarde, ficavam até um período máximo de 3 semanas no frigorifico a 4ºC, que foi 

determinado, durante a as primeiras digestões ácidas para calibração do método, 

como o tempo em que se podia utilizar as amostras com segurança sem perda do seu 

conteúdo em metais. 

Devido à proximidade com que crescem ao longo dos caules de S. maritima, 

muitas vezes, os tufos de B. scorpioides e C. caespitosa recolhidos, continham as 

algas das duas espécies, emaranhadas uma na outra. Depois de uma primeira 

lavagem com água destilada para remover a maior parte do sedimento, eram 

separadas uma da outra e de pedaços de caule a que tivessem ficado agarradas, com 

ajuda de uma lupa e identificação através de literatura taxonómica (Dixon & Irvine, 

1977). Durante este processo de separação, que demorava várias horas, as algas iam 

sendo mantidas em caixas de petri e lavadas com água do mar frequentemente, água 
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esta que tinha uma salinidade mais próxima da salinidade da água do estuário, numa 

tentativa de perturbar o menos possível as algas neste longo processo potencialmente 

causador de stress. Depois de separadas as amostras de B. scorpioides e C. 

caespitosa eram de novo lavadas com água destilada, o excesso de água era retirado 

com papel absorvente, e eram colocadas na estufa a 60ºC, a secar durante 72h. 

Quanto às amostras de Ulva sp., o maior tamanho das suas folhas permitia 

uma primeira lavagem com jacto de água, onde eram removidos sedimento aderente, 

epífitos, manchas de clorose ou áreas despigmentadas. Era feita uma segunda 

lavagem com água destilada, o excesso de água era também absorvido com papel 

absorvente, e eram colocadas na estufa a 60ºC, a secar durante 72h. 

Os indivíduos de F. vesiculosus eram também passíveis de serem lavados com 

jacto de água numa primeira lavagem, para remover sedimento aderente, epífitos e 

órgãos ou porções de alga que se apresentassem em pior condição fisiológica. Foi 

também tomado em conta o facto do crescimento rápido de F. vesiculosus, o que 

obriga a retirar os primeiros centímetros de alga a partir da sua extremidade distal, 

para assegurar que o tecido amostrado está à tempo suficiente no seu meio ambiente 

e as suas extremidades de crescimento novo, estão equilibradas com o mesmo e nos 

podem dar uma leitura integrada no tempo da sua concentração de metais (Rainbow, 

2006). Após a primeira lavagem com jacto de água, as algas foram lavadas com água 

destilada, o excesso de água foi absorvido com papel absorvente e as amostras foram 

colocadas na estufa a 60ºC, a secar durante uma semana. 

Depois de secas, as amostras de macroalgas foram homogeneizadas com 

almofariz e pilão, no caso da Ulva sp., devido à maior “plasticidade” do material seco 

foi necessário utilizar azoto líquido. As amostras foram reduzidas a um pó mais fino 

possível, e guardadas no exsicador até serem necessárias para a sua digestão ácida. 

Para recolher as amostras de S. maritima (Poales: Poaceae) e sedimento, 

eram escolhidas zonas, tanto na parte arenosa como na parte lamacenta, que fossem 

colonizadas por indivíduos que estivessem aparentemente no mesmo estado de 

desenvolvimento e que aparentassem morfologia reveladora de boa condição 

fisiológica. Nessas zonas, era escavado, à volta dos pés de planta, um círculo com 

cerca de 15cm de diâmetro e 17,5cm de profundidade de onde era retirado um bloco 

de sedimento com a parte aérea das plantas e a parte subterrânea das plantas com 

sedimento envolvendo as raízes. 

 A partir do bloco de sedimento que continha as partes aérea e subterrânea 

agarradas, a parte aérea das plantas era cortada a nível do solo e lavada com jacto de 

água, para remover os restos de sedimento. Quaisquer órgãos ou camadas de 
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epiderme com manchas de clorose ou escleróticas, eram retiradas e eliminadas da 

amostragem, tal como, quaisquer indivíduos que apresentassem estado de 

desenvolvimento muito incipiente.    

 A parte subterrânea, é constituída pelas raízes e rizomas que não foram 

amostrados em separado devido à biomassa negligenciável dos rizomas e devido à 

prática recorrente deste tipo de amostragem (Reboreda e Caçador, 2007). Eram 

escolhidas porções de raízes e rizomas entre 5 -15cm de profundidade que eram 

também lavadas com jacto de água para remover o sedimento aderente. 

 As amostras, tanto da parte aérea como das raízes e rizomas, depois desta 1ª 

lavagem e triagem, eram depois lavadas com água destilada e colocadas a secar na 

estufa durante uma semana, a 60ºC. Depois de seco, o material era homogeneizado 

com almofariz e pilão, com ajuda de azoto líquido quando a dureza do material o 

exigia. O homogeneizado resultante era colocado em recipiente adequado e guardado 

num exsicador até ao momento da digestão.  

 O sedimento, também entre os 5 -15cm de profundidade, que envolvia as 

raízes, era cuidadosamente retirado tentando não arrastar pedaços de raízes, de 

conchas ou fauna residente nesta gama de profundidade para a amostra. O material 

foi colocado a secar na estufa a 60ºC, durante 3 semanas. A fase seguinte de 

processamento destas amostras incluiu a homogeneização com almofariz e pilão. 

Seguidamente as amostram foram passadas por um crivo com tamanho de poro de 

250µm, e apenas o pó recolhido após a crivagem foi colocado em recipiente adequado 

e acondicionado no exsicador a aguardar a digestão ácida. 

  

 2.8Extracção e Análise do Conteúdo Metálico  
Para extrair o conteúdo metálico das amostras biológicas, foram realizadas 

digestões ácidas.  

No caso das plantas e algas, cerca de 100mg de material seco foram 

colocados em bombas de Teflon, tendo sido depois adicionados 2ml da mistura de 

ácidos HNO3/HCLO4 (7:1 v/v) (HNO3 65% pro analysis; HClO4 70% pro analysis). As 

bombas foram depois colocadas na estufa a 110ºC, durante 3h (Vinagre et al., 2008). 

Depois de terem arrefecido, os extractos contidos nas bombas, eram filtrados através 

de filtros Whatman 42 (tamanho de poro 2,5µm) para tubos de ensaio e diluídos com 

água destilada até perfazerem 5ml, sendo armazenados a 4ºC até analise.  

Para digerir as amostras de sedimento, às 100mg de sedimento foram 

adicionados 2ml da mistura de ácidos HNO3/HCl (3:1 v/v) (HNO3 65% pro analysis; 

HCl 37% pro analysis) em bombas de Teflon. Bombas essas, que foram também à 
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estufa durante 3h, a 110ºC (Vinagre et  al., 2008), tendo sido o processo de filtragem e 

diluição o mesmo que para as algas e plantas.  

A precisão deste método foi determinada em trabalhos anteriores por materiais 

de referência certificados. O padrão utilizado para material vegetal foi Olea europaea 

CRM BCR62, e para o sedimento foi CRM145 e CRM146. As eficiências de 

recuperação de metais para os padrões CRM145 e CRM 146, realizadas em aqua 

regia com bombas de teflon a 110ºC, durante 3h, foram entre 95% e 110% (Duarte et 

al. 2008). Para as algas foi utilizado o material padrão Ulva lactuca BCR 279 sendo a 

eficiência da recuperação de metais apresentada no capitulo dos resultados.  

Todo o material utilizado na extracção de metais foi descontaminado 

previamente, durante pelo menos 24h em HCl 5%. 

As concentrações de Cd, Co, Cu, Cr, Ni, Pb e Zn foram determinadas por 

espectrometria de absorção atómica (AAS) na chama (Spectra AA 50, VARIAN) ou 

câmara de grafite (932 plus, GBC). 

 
2.9 Análise Estatística 
Para comparação das concentrações de metais foram utilizados testes 

estatísticos não paramétricos, nomeadamente o teste de Kruskal-Wallis e o coeficiente 

de correlação de Spearman.  

A opção pelo uso de testes não paramétricos foi tomada no seguimento de 

terem sido realizados, o teste de Kolmogorov-Smirnov, para testar se a distribuição 

amostral seguia os parâmetros da normalidade e o teste de Levene, para verificar a 

homogeneidade de variâncias. Tal como é apresentado no Anexo II, estes dois 

pressupostos apenas se verificam para algumas das condições estudadas. 

Assim, visto não se verificaram as condições de aplicação dos testes 

paramétricos, distribuição normal e homogeneidade de variâncias (Maroco, 2007), 

optou-se pelo uso de testes não paramétricos.  

A análise estatística foi levada a cabo pelo programa SPSS Versão 17.0, para 

responder às questões de investigação apresentadas anteriormente, no ponto 2.5. 
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3. Resultados 

3.1 Sedimento 

 

Na análise dos sedimentos de Outono, fizemos uma caracterização das 

amostras, primeiro separadas por estações, e no fim comparamos os valores da 

acumulação de metais no sedimento de Outono com os do Sedimento de Inverno. No 

decurso da análise destes resultados, forma por vezes utilizadas, as seguintes 

abreviaturas: 

GR-A = zona arenosa do Gaio-Rosário; 

GR-L = zona lamacenta do Gaio-Rosário; 

SP-A = zona arenosa dos Sarilhos Pequenos; 

SP-L = zona lamacenta dos Sarilhos Pequenos; 

L-A = zona arenosa da Lançada; 

L-L = zona lamacenta da Lançada; 

A-A = zona arenosa de Alcochete; 

A-L = zona lamacenta de Alcochete. 

Na acumulação de metais no sedimento de Outono, observamos a seguinte 

ordem de acumulação de metais no solo, Zn>Pb>Cu>Cr>Ni>Co>Cd (embora na 

Lançada e em Alcochete os valores de Níquel por vezes superem os de Cr) (Quadro 

3).  

Quadro 3 – Acumulação de metais no sedimento de Outono, em todos os locais de amostragem e nos diferentes 
tipos de sedimento. (valor médio ± erro padrão) 

Outono  Gaio‐Rosário  Sarilhos Pequenos  Lançada  Alcochete 
Areia  Lama  Areia  Lama  Areia  Lama  Areia  Lama 

[Zn] 
µg.g‐1 

34,7±1,3  345,9±2,0  20,7±1,3  218,9±40,4  39,8±0,6  136,1±2,2  23,5±2,3  56,6±4,9 

[Pb] 
µg.g‐1 

37,2±4,2  240,3±7,0  21,1±0,6  114,1±21,1  25,3±0,6  122,9±21,2  14,3±0,8  42,1±12,5 

[Cu] 
µg.g‐1 

9,6±0,3  46,2±2,0  9,8±0,3  30,7±3,4  10,5±0,3  33,9±1,1  3,2±0,2  13,7±0,9 

[Cr]  
µg.g‐1 

8,5±5,4  13,5±0,5  3,7±0,4  21,5±0,7  4,9±0,2  7,9±0,1  1,4±0,1  7,2±1,1 

[Ni]  
µg.g‐1 

5,7±0,7  13,1±0,4  3,7±0,2  15,9±2,6  5,7±0,2  10,0±0,04  5,7±0,8  6,9±0,4 

[Co]  
µg.g‐1 

4,5±0,1  11,2±0,4  2,5±0,2  11,6±1,8  3,7±0,3  7,4±0,2  2,5±0,2  5,8±0,3 

[Cd]  
µg.g‐1 

1,36±0,11  3,39±0,08  0,36±0,09  2,11±0,26  0,84±0,05  1,47±0,04  0,93±0,10  1,77±0,06 
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Os metais mais acumulados foram o Zn, Cu e Pb. E apresentam uma 
predominância maior, em relação aos restantes metais, nas amostras de sedimento 
lamacento (Fig. 11). 
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Figura 11 – Gráficos circulares com as distribuições de metais; Zn+Pb+Cu vs. Restantes metais considerados no 
estudo no Outono. 

   

No sedimento arenoso Zn+Pb+Cu representam entre 80% a 84% do total dos 

metais considerados no estudo. No sedimento lamacento Zn+Pb+Cu representam 

entre 84% a 94%. 

 

 Como era de esperar, no sedimento lamacento existe uma acumulação muito 

maior da generalidade dos metais, em relação ao sedimento arenoso (Quadro 3). 

Foram calculados factores de concentração, para dar uma ideia das diferenças que 

existem entre areia e lama em termos de concentração. Estes factores foram 

calculados dividindo a quantidade acumulada de determinado metal no sedimento 

arenoso, pela quantidade acumulada do mesmo metal no sedimento lamacento. O 

sedimento onde existe maior diferença entre a areia e a lama é nos Sarilhos 

Pequenos. Verifica-se que no Pb e no Cu, a relação de metal acumulado entre areia e 

lama, é muito semelhante ao longo de todos os locais de recolha (Quadro 4).  

Factores de 
concentração 

GR‐A/GR‐L  SP‐A/SP‐L  L‐A/L‐L  A‐A/A‐L 

Zn  0,1  10% 0,1 9% 0,3 29%  0,4  41%
Pb  0,2  15% 0,2 19% 0,2 21%  0,3  34%
Cu  0,2  21% 0,3 32% 0,3 31%  0,2  24%
Cr  0,6  63% 0,2 17% 0,6 62%  0,2  20%
Ni  0,4  44% 0,2 23% 0,6 57%  0,8  82%
Co  0,4  40% 0,2 21% 0,5 51%  0,4  44%
Cd  0,4  40% 0,2 17% 0,6 57%  0,5  53%
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Quadro 4 – Factores de concentração para o sedimento de Outono. Os valores apresentados significam a fracção ou 

a percentagem de metais que o sedimento arenoso tem em relação ao sedimento lamacento. 

Na análise dos sedimentos de Inverno, observamos a seguinte ordem de 

acumulação de metais no solo, Zn>Pb>Cu>Cr>Ni>Co>Cd. Exactamente a mesma 

ordem que seguia no Inverno (Quadro 5). 

Inverno  Gaio‐Rosário  Sarilhos Pequenos  Lançada  Alcochete 
Areia  Lama  Areia  Lama  Areia  Lama  Areia  Lama 

[Zn] 
µg.g‐1 

32,8±1,7  225,0±1,4  47,7±3,8  234,2±1,0  20,1±1,1  225,8±1,6  44,4±1,8  123,4±12,8 

[Pb] 
µg.g‐1 

26,49±2,0  170,3±2,2  48,9±8,5  175,2±1,6  17,0±0,9  132,8±1,1  19,9±2,3  41,9±8,0 

[Cu] 
µg.g‐1 

6,3±0,4  41,7±1,4  7,4±0,6  41,9±1,4  4,5±0,3  27,1±1,9  10,7±0,6  11,9±0,7 

[Cr]  
µg.g‐1 

2,8±0,2  17,2±0,7  2,9±0,1  13,4±0,3  3,3±0,2  6,8±0,7  4,2±0,2  17,7±0,6 

[Ni]  
µg.g‐1 

1,7±0,3  15,9±0,7  2,9±0,2  16,1±0,5  2,6±0,2  5,2±0,6  4,3±0,2  5,5±0,3 

[Co]  
µg.g‐1 

1,7±0,1  10,2±0,7  1,9±0,1  8,4±0,4  3,1±0,1  6,1±0,3  2,0±0,3  3,9±0,2 

[Cd]  
µg.g‐1 

0,995±0,062  3,124±0,042 0,513±0,051 1,933±0,032 0,665±0,046 1,018±0,184  0,548±0,046 0,821±0,042

Quadro 5 ‐ Acumulação de metais no sedimento de Inverno, em todos os locais de amostragem e nos diferentes 
tipos de sedimento. (valor médio ± erro padrão) 

 

Os metais que foram mais acumulados nesta estação também foram, o Zn, Cu 

e Pb. E apresentam também uma predominância maior, em relação aos restantes 

metais, nas amostras de sedimento lamacento (Fig. 12). 
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Figura 12 ‐ Gráficos circulares com as distribuições de metais; Zn+Pb+Cu vs. Restantes metais considerados no 

estudo no Inverno. 

No sedimento arenoso Zn+Pb+Cu representam entre 81% a 93% do total dos 

metais considerados no estudo. No sedimento lamacento Zn+Pb+Cu representam 

entre 87% a 95%. 
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No Inverno, no sedimento lamacento existe, mais uma vez, uma acumulação 

muito maior da generalidade dos metais, em relação ao sedimento arenoso. Também 

calculámos os factores de concentração para o sedimento de Inverno. O sedimento 

onde existe maior diferença entre a areia e a lama é no Gaio-Rosário. Todos os metais 

apresentam grande variação nos factores de concentração ao longo de todos os locais 

de recolha, não sendo possível detectar qualquer padrão aqui (Quadro 6). 

Factores de 
concentração 

GR‐A/GR‐L  SP‐A/SP‐L  L‐A/L‐L  A‐A/A‐L 

Zn  0,2 15%  0,3 28% 0,1 13%  0,5  47%
Pb  0,1 15%  0,2 20% 0,1 9%  0,4  36%
Cu  0,2 15%  0,2 18% 0,2 16%  0,9  90%
Cr  0,2 17%  0,2 18% 0,6 64%  0,8  75%
Ni  0,1 10%  0,2 22% 0,4 39%  0,2  24%
Co  0,2 17%  0,2 23% 0,5 50%  0,5  51%
Cd  0,3 32%  0,3 27% 0,7 65%  0,7  67%

Quadro 6 – Factores de concentração para o sedimento de Outono. Os valores apresentados significam a fracção ou 
a percentagem de metais que o sedimento arenoso tem em relação ao sedimento lamacento. 

  Tanto no sedimento arenoso como no sedimento lamacento, existe uma 

tendência para no Inverno ocorrer uma menor acumulação de metais (as excepções 

estão assinaladas a vermelho) (Quadros 7 e 8). 

Quadro 7 – Comparação das concentrações de metais, encontradas no sedimento arenoso, entre Outono e Inverno. 
(valor médio ± erro padrão) 

Areia  Gaio‐Rosário  Sarilhos Pequenos  Lançada  Alcochete 
Outono  Inverno  Outono  Inverno  Outono  Inverno  Outono  Inverno 

[Zn] 
µg.g‐1 

34,7±1,3  32,8±1,7  20,7±1,3  47,7±3,8  39,8±0,6  20,1±1,1  23,5±2,3  44,4±1,8 

[Pb] 
µg.g‐1 

37,2±4,2  26,49±2,0  21,1±0,6  48,9±8,5  25,3±0,6  17,0±0,9  14,3±0,8  19,9±2,3 

[Cu] 
µg.g‐1 

9,6±0,3  6,3±0,4  9,8±0,3  7,4±0,6  10,5±0,3  4,5±0,3  3,2±0,2  10,7±0,6 

[Cr]  
µg.g‐1 

8,5±5,4  2,8±0,2  3,7±0,4  2,9±0,1  4,9±0,2  3,3±0,2  1,4±0,1  4,2±0,2 

[Ni]  
µg.g‐1 

5,7±0,7  1,7±0,3  3,7±0,2  2,9±0,2  5,7±0,2  2,6±0,2  5,7±0,8  4,3±0,2 

[Co]  
µg.g‐1 

4,5±0,1  1,7±0,1  2,5±0,2  1,9±0,1  3,7±0,3  3,1±0,1  2,5±0,2  2,0±0,3 

[Cd]  
µg.g‐1 

1,36±0,11  0,995±0,062  0,36±0,09  0,513±0,051  0,84±0,05  0,665±0,046  0,93±0,10  0,548±0,046 
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Quadro 8 – Comparação das concentrações de metais, encontradas no sedimento lamacento, entre Outono e 
Inverno. (valor médio ± erro padrão) 

Lama  Gaio‐Rosário  Sarilhos Pequenos  Lançada  Alcochete 
Outono  Inverno  Outono  Inverno  Outono  Inverno  Outono  Inverno 

[Zn] 
µg.g‐1 

345,9±2,0  225,0±1,4  218,9±40,4  234,2±1,0  136,1±2,2  225,8±1,6  136,1±2,2  123,4±12,8 

[Pb] 
µg.g‐1 

240,3±7,0  170,3±2,2  114,1±21,1  175,2±1,6  122,9±21,2  132,8±1,1  122,9±21,2  41,9±8,0 

[Cu] 
µg.g‐1 

46,2±2,0  41,7±1,4  30,7±3,4  41,9±1,4  33,9±1,1  27,1±1,9  33,9±1,1  11,9±0,7 

[Cr]  
µg.g‐1 

13,5±0,5  17,2±0,7  21,5±0,7  13,4±0,3  7,9±0,1  6,8±0,7  7,9±0,1  17,7±0,6 

[Ni]  
µg.g‐1 

13,1±0,4  15,9±0,7  15,9±2,6  16,1±0,5  10,0±0,04  5,2±0,6  10,0±0,04  5,5±0,3 

[Co]  
µg.g‐1 

11,2±0,4  10,2±0,7  11,6±1,8  8,4±0,4  7,4±0,2  6,1±0,3  7,4±0,2  3,9±0,2 

[Cd]  
µg.g‐1 

3,39±0,08  3,124±0,042 2,11±0,26  1,933±0,032 1,47±0,04  1,018±0,184  1,47±0,04  0,821±0,042
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3.2 Spartina maritima 

Nos quadros seguintes, apresentamos as concentrações de metais 

acumuladas pelas partes aéreas de S. maritima. Utilizamos a palavra “Shoot” para 

denominar a parte aérea .Estes quadros, permitem-nos observar que as acumulações 

de metais são muito semelhantes entre plantas recolhidas na areia e plantas 

recolhidas na lama. Para além de existir pouca diferença entre areia e lama, também 

podemos ver que as diferenças de acumulação de metais entre as estações do ano 

são muito ténues (Quadros 9, 10, 11, 12).  

Outono  Shoot Gaio‐Rosário  Shoot Sarilhos Peq.  Shoot Lançada  Shoot Alcochete 
Areia  Lama  Areia  Lama  Areia  Lama  Areia  Lama 

[Zn] 
µg.g‐1 

29,7±1,2  29,3±0,5  16,2±0,4  27,9±6,2  17,3±0,6  18,6±0,6  28,9±1,9  27,3±1,0 

[Pb] 
µg.g‐1 

3,4±0,3  4,4±0,3  2,3±0,1  3,2±0,2  4,7±0,3  4,2±0,1  2,4±0,1  6,3±0,8 

[Cu] 
µg.g‐1 

3,2±0,1  3,4±0,1  3,5±0,1  2,3±0,1  3,5±0,1  3,1±0,1  4,2±0,2  3,0±0,1 

[Ni]  
µg.g‐1 

1,7±0,2  1,7±0,1  1,6±0,1  1,7±0,2  2,0±0,1  2,1±0,1  2,3±0,1  2,4±0,3 

[Co]  
µg.g‐1 

1,3±0,2  1,5±0,1  1,3±0,1  1,5±0,2  1,5±0,1  1,8±0,1  0,9±0,3  1,2±0,2 

[Cr]  
µg.g‐1 

0,440±0,180  0,428±0,161 0,156±0,036 0,600±0,038 0,181±0,073 0,532±0,232  0,147±0,046 0,636±0,084

[Cd]  
µg.g‐1 

0,211±0,043  0,344±0,052 0,247±0,067 0,300±0,129 0,590±0,064 0,463±0,051  0,148±0,028 0,176±0,059

Quadro 9 – Concentrações de metais acumulados pelas parte aéreas de S. maritima no Outono, em todos os locais 
de amostragem e tipo de sedimento. (valor médio ± erro padrão) 

Quadro 10 – Concentrações de metais acumulados pelas parte aéreas de S. maritima no Inverno, em todos os locais 
de amostragem e tipo de sedimento. (valor médio ± erro padrão) 

Inverno  Shoot Gaio‐Rosário  Shoot Sarilhos Peq.  Shoot Lançada  Shoot Alcochete 
Areia  Lama  Areia  Lama  Areia  Lama  Areia  Lama 

[Zn] 
µg.g‐1 

37,8±1,7  30,3±0,8  22,0±0,5  26,1±0,6  17,2±1,3  32,7±1,8  13,4±0,7  12,4±0,4 

[Pb] 
µg.g‐1 

3,9±0,2  8,8±0,9  4,8±0,4  4,6±0,2  4,8±0,5  8,1±0,5  3,6±0,7  3,3±0,1 

[Cu] 
µg.g‐1 

3,4±0,2  3,5±0,1  3,1±0,2  5,0±1,4  3,8±0,3  4,4±0,5  2,5±0,1  4,2±0,7 

[Ni]  
µg.g‐1 

1,2±0,4  2,3±0,1  0,869±0,142 1,6±0,2  1,9±0,3  2,0±0,2  1,3±0,1  1,4±0,05 

[Co]  
µg.g‐1 

1,5±0,1  0,341±0,115 1,1±0,4  2,1±0,2  1,4±0,4  1,5±0,7  0,857±0,302 0,966±0,150

[Cr]  
µg.g‐1 

0,125±0,019  1,7±0,2  0,361±0,216 0,443±0,116 1,5±0,6  0,723±0,043  0,632±0,070 0,713±0,016

[Cd]  
µg.g‐1 

0,539±0,029  0,804±0,105 0,439±0,032 0,720±0,034 0,582±0,076 0,798±0,090  0,687±0,043 0,348±0,049
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Primavera  Shoot Gaio‐Rosário  Shoot Sarilhos Peq.  Shoot Lançada  Shoot Alcochete 
Areia  Lama  Areia  Lama  Areia  Lama  Areia  Lama 

[Zn]  
µg.g‐1 

19,0±0,5  29,4±2,0  17,3±1,1  31,9±1,4  21,2±0,7  28,1±0,8  10,7±0,4  11,7±0,3 

[Pb] 
µg.g‐1 

7,9±0,5  8,6±0,6  7,5±0,5  7,0±0,4  8,2±0,3  8,7±0,3  7,2±0,2  7,1±0,3 

[Cu] 
µg.g‐1 

1,16±0,1  3,3±0,4  2,0±0,1  3,5±0,2  2,8±0,1  3,9±0,1  0,767±0,187 1,2±0,2 

[Ni] 
  µg.g‐1 

1,7±0,2  1,8±0,1  1,7±0,1  2,1±0,1  2,2±0,1  2,9±0,1  2,7±0,1  3,4±0,04 

[Co] 
  µg.g‐1 

0,807±0,149  0,937±0,092  1,1±0,04  1,3±0,1  1,5±0,1  1,6±0,4  1,4±0,3  1,4±0,5 

[Cr]   
µg.g‐1 

0,568±0,127  0,986±0,081  0,738±0,073 0,666±0,188 0,948±0,254 0,735±0,071  0,907±0,048 2,0±0,03 

[Cd]  
 µg.g‐1 

0,209±0,069  0,518±0,069  0,447±0,114 0,609±0,055 0,658±0,088 0,900±0,05  0,548±0,063 0,867±0,054

Quadro 11 – Concentrações de metais acumulados pelas parte aéreas de S. maritima na Primavera, em todos os 
locais de amostragem e tipo de sedimento. (valor médio ± erro padrão) 

Quadro 12 – Concentrações de metais acumulados pelas parte aéreas de S. maritima no Verão, em todos os locais 
de amostragem e tipo de sedimento. (valor médio ± erro padrão) 

Verão  Shoot Gaio‐Rosário  Shoot Sarilhos Peq.  Shoot Lançada  Shoot Alcochete 
Areia  Lama  Areia  Lama  Areia  Lama  Areia  Lama 

[Zn] 
µg.g‐1 

29,0±0,7  29,6±2,6  27,0±1,3  31,9±1,9  21,3±0,4  18,2±0,8  12,2±0,4  12,3±0,3 

[Pb] 
µg.g‐1 

8,9±0,7  9,1±0,8  6,5±0,8  7,0±0,3  9,2±0,6  7,5±0,4  6,1±0,6  8,2±0,2 

[Cu] 
µg.g‐1 

2,1±0,3  3,9±0,2  3,0±0,3  3,5±0,2  3,6±0,3  3,4±0,6  2,7±0,075  2,3±0,1 

[Ni]  
µg.g‐1 

1,4±0,4  1,5±0,2  2,7±0,3  2,1±0,2  1,3±0,2  1,6±0,5  1,6±0,1  4,5±0,08 

[Co]  
µg.g‐1 

0,907±0,084  1,0±0,192  1,2±0,04  1,1±0,1  1,2±0,1  1,5±0,4  1,4±0,4  1,3±0,6 

[Cr]  
µg.g‐1 

0,711±0,083  0,928±0,047 0,945±0,064 0,919±0,156 0,855±0,088 1,0±0,1  0,968±0,133 1,0±0,2 

[Cd]  
µg.g‐1 

0,567±0,1497  0,448±0,086 0,698±0,077 0,786±0,088 0,944±0,254 0,735±0,049  0,407±0,076 0,768±0,046

Verificamos ainda que a ordem de acumulação dos metais é a seguinte 

Zn>Pb>Cu>Ni>Co>Cr>Cd, o que introduz aqui uma mudança em relação ao 

sedimento. O Cr que era o 4º metal mais abundante no sedimento aqui é um dos 

elementos menos concentrados nas partes aéreas de S. maritima. 

Passando, à analise das partes subterrâneas de S. maritima. Utilizamos a palavra 

“Root” para nos referirmos à parte subterrânea da planta. A ordem de acumulação dos 

metais nas raízes de S. maritima é Zn>Pb>Cu>Ni>Co>Cr>Cd para o Outono e Inverno 

(Quadros 13 e 14). No entanto, na Primavera e no Verão existe uma recuperação 

deste elemento, passando a ordem de acumulação dos metais a ser 
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Zn>Pb>Cu>Cr>Ni>Co>Cd, tal como no solo (Quadros 15 e 16). Nos quadros 

referentes às partes subterrâneas da plantas, podemos agora encontrar diferenças 

geralmente bem vincadas entre as raízes de solo arenoso e as raízes de solo 

lamacento, sendo a acumulação maior nas raízes do sedimento lamacento. A estação 

onde, geralmente, a acumulação de metais é maior parece ser o Verão. A estação 

onde as concentrações nas raízes, geralmente, registam os valores mais baixos 

parece ser o Inverno.  

Quadro 13 – Concentrações de metais acumulados pelas parte subterrâneas de S. maritima no Outono, em todos os 
locais de amostragem e tipo de sedimento. (valor médio ± erro padrão) 

Quadro 14 – Concentrações de metais acumulados pelas parte subterrâneas de S. maritima no Inverno, em todos os 
locais de amostragem e tipo de sedimento. (valor médio ± erro padrão) 

Outono  Root Gaio‐Rosário  Root Sarilhos Peq.  Root Lançada  Root Alcochete 
Areia  Lama  Areia  Lama  Areia  Lama  Areia  Lama 

[Zn] 
µg.g‐1 

195,3±2,5  225,5±7,3 61,1±1,5 111,7±6,9 60,6±4,3 115,9±3,2 46,9±3,5 77,2±5,8 

[Pb] 
µg.g‐1 

22,5±0,8  44,2±4,7  3,5±0,4  15,2±0,5  19,8±0,6  16,4±1,0  4,8±1,4  14,6±1,3 

[Cu] 
µg.g‐1 

13,4±1,1 137,0±3,6 8,4±0,3 17,6±0,6 10,1±0,5 11,5±0,3 4,0±0,2 16,1±0,7 

[Ni]  
µg.g‐1 

2,5±0,2  2,1±0,3  2,2±0,2  3,1±0,2  2,3±0,1  2,5±0,1  2,0±0,1  3,1±0,2 

[Co]  
µg.g‐1 

1,8±0,99 3,1±0,76 1,5±0,2  2,1±0,3  1,8±0,1  2,2±0,3  1,2±0,2  2,3±0,2 

[Cr]  
µg.g‐1 

1,1±0,1  2,1±0,3  0,350±0,069 2,1±0,05  1,1±0,10  1,1±0,05  1,1±0,10  1,8±0,29 

[Cd]  
µg.g‐1 

0,521±0,291  1,07±0,06 0,143±0,060 0,450±0,146 0,18±0,08 0,298±0,027 0,229±0,048 0,448±0,059

Inverno  Root Gaio‐Rosário  Root Sarilhos Peq.  Root Lançada  Root Alcochete 
Areia  Lama  Areia  Lama  Areia  Lama  Areia  Lama 

[Zn] 
 µg.g‐1 

75,9±3,3  311,6±27,3  50,3±3,3  77,9±3,7 32,7±1,8 104,8±3,3 40,8±2,8  41,7±4,6 

[Pb] 
µg.g‐1 

12,6±0,6  20,0±0,9  17,0±1,2  20,6±1,7 7,3±0,7  39,5±1,4  13,5±0,7  12,0±0,6 

[Cu] 
µg.g‐1 

29,5±3,6  57,2±3,9  6,9±0,2  15,5±0,8 10,0±0,4 10,5±0,3  5,2±0,2  15,7±0,6 

[Ni] 
 µg.g‐1 

2,7±0,2  3,6±0,1  1,9±0,3  2,5±0,3  2,1±0,2  2,9±0,1  1,4±0,1  2,0±0,2 

[Co] 
 µg.g‐1 

2,0±0,6  2,9±0,1  1,3±0,4  2,9±0,4  5,5±0,2  2,9±0,2  1,6±0,2  2,3±0,1 

[Cr] 
  µg.g‐1 

1,2±0,3  2,2±0,3  0,897±0,126 1,5±0,2  1,5±0,3  2,1±0,1  0,921±0,127  1,9±0,2 

[Cd] 
  µg.g‐1 

1,1±0,1  2,0±0,2  0,600±0,1  1,1±0,1  1,2±0,1  1,4±0,1  0,664±0,048  0,781±0,083
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Primavera  Root Gaio‐Rosário  Root Sarilhos Peq.  Root Lançada  Root Alcochete 
Areia  Lama  Areia  Lama  Areia  Lama  Areia  Lama 

[Zn] 
 µg.g‐1 

98,0±22,7  269,9±4,1  72,5±7,8  144,2±3,8 53,2±3,6 126,9±5,9  27,0±0,9  36,8±1,8

[Pb] 
µg.g‐1 

13,0±2,9  51,0±2,3  12,5±0,8  40,6±1,5  11,9±0,6 36,0±1,6  9,2±0,4  14,5±0,9

[Cu] 
µg.g‐1 

22,7±4,6  23,2±1,0  7,1±0,2  22,4±0,7  8,1±0,2  17,9±0,7  4,9±0,2  12,5±0,6

[Cr] 
  µg.g‐1 

12,2±2,3  22,2±0,8  4,2±0,3  8,5±0,6  1,9±0,1  16,9±1,3  3,7±0,1  7,0±0,6 

[Ni] 
 µg.g‐1 

4,5±0,2  4,8±0,8  3,1±0,2  3,7±0,3  3,2±0,1  3,4±0,3  2,3±0,1  4,9±0,2 

[Co] 
 µg.g‐1 

1,8±0,6  2,0±0,2  0,861±0,283 1,4±0,5  1,8±0,5  1,5±0,1  0,398±0,058 1,5±0,1 

[Cd] 
  µg.g‐1 

1,5±0,3  2,4±0,1  1,6±0,1  1,7±0,03  2,1±0,02 2,4±0,1  2,0±0,02  2,4±0,02

Quadro 15 – Concentrações de metais acumulados pelas parte subterrâneas de S. maritima na Primavera, em todos 
os locais de amostragem e tipo de sedimento. (valor médio ± erro padrão) 

Quadro 16 – Concentrações de metais acumulados pelas parte subterrâneas de S. maritima no Verão, em todos os 
locais de amostragem e tipo de sedimento. (valor médio ± erro padrão) 

Verão  Root Gaio‐Rosário  Root Sarilhos Peq.  Root Lançada  Root Alcochete 
Areia  Lama  Areia  Lama  Areia  Lama  Areia  Lama 

[Zn] 
 µg.g‐1 

198,0±12,6  325,6±2,1  100,0±5,8  167,2±8,3 76,2±5,8  131,0±7,9  37,2±1,9  38,6±1,6

[Pb] 
µg.g‐1 

14,20±1,9  61,0±2,6  16,6±1,8  56,0±2,5  16,79±0,8 44,4±1,4  19,2±1,4  18,0±1,8

[Cu] 
µg.g‐1 

33,5±0,6  34,6±2,1  8,8±0,3  27,4±0,5  8,6±0,4  19,1±0,3  8,9±0,1  17,1±0,7

[Cr] 
  µg.g‐1 

15,1±2,1  26,3±0,9  5,3±0,5  7,3±0,5  2,8±0,2  6,8±1,1  3,7±0,1  6,9±0,3 

[Ni] 
 µg.g‐1 

6,5±0,3  5,7±0,9  3,3±0,4  3,4±0,5  4,3±0,6  4,5±0,7  3,8±0,1  5,5±0,3 

[Co] 
 µg.g‐1 

1,9±0,2  2,2±0,3  1,0±0,201  1,8±0,2  2,6±0,6  1,8±0,3  1,6±0,058  1,9±0,3 

[Cd] 
  µg.g‐1 

1,6±0,4  2,8±0,3  1,7±0,6  2,7±0,2  1,1±0,1  2,4±0,3  2,0±0,1  2,4±0,1 
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3.3 Macroalgas 

Chegamos agora ao ponto deste estudo em que apresentamos os resultados 

referentes às algas. Começaremos em cada espécie por uma caracterização da 

amostra, seguida da resposta às questões de investigação propostas no método.  

 

3.3.1 Bostrychia Scorpioides 
Assim, no Outono, para a Bostrychia scorpioides, verificámos que a quantidade 

de metais acumulados seguiu, em média, a seguinte ordem decrescente 

Zn>Pb>Cu>Ni>Cr>Co>Cd. Sendo assim, Zn, Pb e Cu são os metais mais acumulados 

e o Cd o menos acumulado.  

Em alguns dos locais de recolha, a quantidade de metais acumulada pelas 

algas que foram recolhidas na areia é maior que a quantidade de metal acumulado 

pelas algas da zona lamacenta, como é o caso do Cd no Gaio-Rosário; de todos os 

metais nos Sarilhos Pequenos; do Ni e Cr na Lançada e dos metais Pb, Ni, Cr e Cd 

em Alcochete.  

O local de recolha onde, em média, houve mais acumulação de Cd, foi o Gaio-

Rosário (0,510µg/g nas algas recolhidas na areia e 0,232 µg/g nas algas recolhidas na 

lama). O local onde houve menor acumulação foi em Alcochete (0,062 µg/g nas algas 

recolhidas na areia e 0,049 µg/g nas algas recolhidas na lama). 

Quanto ao Co, foi nos Sarilhos Pequenos, que a média de metal acumulado foi 

superior (6,0 µg/g nas algas recolhidas na areia e 5,2 µg/g nas algas recolhidas na 

lama), sendo a Lançada o local onde foi inferior (3,2 µg/g nas algas recolhidas na areia 

e 3,6 µg/g para as algas recolhidas na lama).  

Para o Cr, o local de recolha onde a B. scorpioides mostrou maior acumulação 

foi em Alcochete (7,0 µg/g para algas da zona arenosa e 6,4 µg/g para algas da zona 

lamacenta) e o local onde mostrou menor acumulação foi nos Sarilhos Pequenos (3,9 

µg/g para algas da zona arenosa e 2,5 µg/g para algas da zona lamacenta). 

Já para o Ni, o local onde, em média, a concentração deste metal se revelou 

maior foi no Gaio-Rosário (5,6 µg/g para amostras recolhidas na zona arenosa e 5,9 

µg/g para amostras recolhidas na zona lamacenta) e o local onde foi registado em 

menor concentração foi na Lançada (2,9 µg/g nas amostras recolhida na zona arenosa 

e 2,5 µg/g nas amostras recolhidas na zona lamacenta). 

Relativamente ao Cu, o local onde mostrou ter maior acumulação foi na 

Lançada (15,3 µg/g para amostras da areia e 16,9 µg/g para amostras da Lama) e o 

local onde houve menor acumulação foi em Alcochete (11,1 µg/g para amostras da 

areia e 11,2 µg/g para amostras da Lama). 
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Em relação ao Pb, o local onde a espécie de alga estudada, mostrou maior 

acumulação foi nos Sarilhos Pequenos (43,1 µg/g para algas da zona arenosa e 33,7 

µg/g para algas da zona lamacenta) e o local onde houve menor acumulação foi em 

Alcochete (11,9 µg/g para algas da zona arenosa e 10,5 µg/g para algas da zona 

lamacenta). 

No caso do Zn, o local onde a acumulação deste metal aparenta ser maior é 

nos Sarilhos Pequenos (105,5 µg/g nas algas recolhidas na areia e 83,1 µg/g nas 

amostras recolhidas na zona lamacenta), por outro lado, o local onde a acumulação de 

Zn, aparenta ser menor é em Alcochete (47,3 µg/g nas algas recolhidas na areia e 

47,7 µg/g nas amostras recolhidas na zona lamacenta). 

Assim, o locais onde a acumulação é tendencialmente maior são o Gaio-

Rosário (Pb e Ni) e Sarilhos Pequenos (Co,Pb e Zn) e os locais onde a acumulação é 

menor são a Lançada (Co e Ni) e Alcochete (Cd, Cu, Pb e Zn).  

 Os dados descritos anteriormente estão sintetizados no Quadro 17, que 

apresentamos em seguida: 

   Outono 2008 ‐ Bostrychia scorpioides             

   Gaio‐Rosário 
Areia 

Gaio‐Rosário 
Lama 

Sarilhos 
Pequenos 
Areia 

Sarilhos 
Pequenos 
Lama 

Lançada 
Areia 

Lançada 
Lama 

Alcochete 
Areia 

Alcochete 
Lama 

Zn  68,3±2,5  93,2±2,4  105,5±6,3 83,1±6,8 85,8±5,2 90,4±4,4 47,3±2,3  47,7±3,6
Pb  27,6±1,3  35,9±3,6  43,1±3,9 33,7±2,7 12,4±0,7 13,5±0,8 11,9±0,8  10,5±1,0
Cu  12,2±0,5  13,8±0,8  14,8±1,2 13,4±0,7 15,3±0,6 16,9±0,5 11,1±0,4  11,2±0,8
Ni  5,6±0,2  5,9±0,1  5,9±0,4 4,1±0,4 2,9±0,1 2,5±0,2 6,0±0,5  4,6±0,3
Cr  3,5±0,7  5,4±0,7  3,9±0,4 2,5±0,3 4,4±0,4 4,1±0,6 7,0±0,5  6,4±0,5
Co  4,6±0,3  6,4±0,3  6,0±0,4 5,2±0,6 3,2±0,2 3,4±0,3 3,6±0,2  4,2±0,3
Cd  0,510±0,172  0,232±0,144  0,347±0,147 0,254±0,151 0,268±0,09 0,296±0,06 0,062±0,02  0,049±0,04

Quadro 17 – Acumulação dos metais em estudo, durante o Outono, pela B. scorpioides (µg/g- Valor 

médio ± erro padrão) 

 No Inverno, a média da acumulação de metais mostrou a ordem 

Zn>Pb>Cu>Ni>Co>Cr>Cd, sendo semelhante à encontrada para o Outono, apenas 

com Cr trocando de posição com o Co. Sendo de novo os metais mais acumulados 

Zn, Pb e Cu e os menos acumulado Cr e Cd.  

Nesta estação do ano existem, de novo, casos onde a quantidade de metais 

acumulados pelas algas recolhidas na areia é maior do que nas algas recolhidas na 

zona lamacenta, sendo o caso do Cu no Gaio-Rosário, dos metais Zn, Pb, Co e Cr nos 

Sarilhos Pequenos, do Zn na Lançada e, finalmente, do Pb em Alcochete. 

O local de recolha, onde em média houve mais acumulação de Cd, foi em 

Alcochete (0,758µg/g nas algas recolhidas na areia e 1,7 µg/g nas algas recolhidas na 
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lama). O local onde houve menor acumulação foi no Gaio-Rosário (0,266 µg/g nas 

algas recolhidas na areia e 0,414 µg/g nas algas recolhidas na lama). 

Quanto ao Co, foi no Gaio-Rosário que a média de metal acumulado foi 

superior (4,6 µg/g nas algas recolhidas na areia e 5,4 µg/g nas algas recolhidas na 

lama), sendo em Alcochete o local onde foi inferior (2,5 µg/g nas algas recolhidas na 

areia e 3,3 µg/g para as algas recolhidas na lama).  

Para o Cr, o local de recolha onde a B. scorpioides mostrou maior acumulação 

foi na Lançada (3,9 µg/g tanto para as algas da zona arenosa como para as algas da 

zona lamacenta) e o local onde mostrou menor acumulação foi em Alcochete (0,858 

µg/g para algas da zona arenosa e 0,873 µg/g para algas da zona lamacenta). 

Relativamente ao Ni, o local onde em média a concentração deste metal se 

mostrou maior foi na Lançada (6,2 µg/g para amostras recolhidas na zona arenosa e 

6,6 µg/g para amostras recolhidas na zona lamacenta) e o local onde foi registado em 

menor concentração, foi em Alcochete (3,4 µg/g nas amostras recolhida na zona 

arenosa e 4,1 µg/g nas amostras recolhidas na zona lamacenta). 

Para o Cu, o local onde mostrou ter maior acumulação foi nos Sarilhos 

Pequenos (11,4 µg/g para amostras da areia e 12,5 µg/g para amostras da Lama) e o 

local onde houve menos acumulação foi o Gaio-Rosário (10,4 µg/g para amostras da 

areia e 9,8 µg/g para amostras da lama). 

Em relação ao Pb, o local onde mostrou maior acumulação foi, de novo, nos 

Sarilhos Pequenos (32,6 µg/g para algas da zona arenosa e 24,7 µg/g para algas da 

zona lamacenta) e o local onde houve menor acumulação foi na Lançada (14,2 µg/g 

para algas da zona arenosa e 14,7 µg/g para algas da zona lamacenta). 

No caso do Zn, o local onde a biodisponibilidade aparenta ser maior é na 

Lançada (166,6 µg/g nas algas recolhidas na areia e 78,2 µg/g nas amostras 

recolhidas na zona lamacenta), por outro lado, o local onde aparenta ser menor é, em 

Alcochete (59,5 µg/g nas algas recolhidas na areia e 64,5 µg/g nas amostras 

recolhidas da zona lamacenta). 

O Gaio-Rosário e os Sarilhos Pequenos continuam a ser os locais onde são 

registadas as maiores acumulações, liderando a tabela para 4 metais: Zn e Co para o 

Gaio-Rosário e Pb e Cu para os Sarilhos Pequenos, juntando-se também a este grupo 

a Lançada no caso do Ni e Cr. 

Alcochete parece ser o local onde a acumulação é menor, evidenciando as 

menores acumulações para 4 metais: Zn, Ni, Cr e Co 
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   Inverno 2008/09 ‐ Bostrychia scorpioides             

   Gaio‐Rosário 
Areia 

Gaio‐Rosário 
Lama 

Sarilhos 
Pequenos 
Areia 

Sarilhos 
Pequenos 
Lama 

Lançada 
Areia 

Lançada Lama Alcochete Areia  Alcochete 
Lama 

Zn  69,4±3,7  77,5±4,8 77,8±4,1  76,8±9,1 166,6±5,7 78,2±25,4 59,5±2,2  64,5±2,2
Pb  23,5±1,8  24,9±1,6 32,6±1,7  24,7±1,0 14,2±0,6 14,7±1,4 18,8±1,0  16,8±0,9
Cu  10,4±0,3  9,8±0,5 11,4±0,4  12,5±0,4 10,9±0,3 10,9±0,3 10,2±0,4  11,6±0,3
Ni  4,7±0,2  5,3±0,4 3,7±0,2  3,8±0,1 6,2±0,3 6,6±0,4 3,4±0,2  4,1±0,2
Co  4,6±0,1  5,4±0,3 4,8±0,2  4,3±0,2 3,4±0,1 4,2±0,3 2,5±0,2  3,3±0,3
Cr  1,4±0,1  1,6±0,1 3,0±0,1  2,3±0,1 3,9±0,1 3,9±0,4 0,858±0,095  0,873±0,058
Cd  0,266±0,108  0,414±0,122 0,437±0,068  0,441±0,026 0,462±0,067 0,600±0,189 0,758±0,273  1,7±0,1

Quadro 18 – Acumulação dos metais em estudo, durante o Inverno, pela B. scorpioides (µg/g- Valor 

médio ± erro padrão ) 

 Seguindo para a Primavera, a média de acumulação de metais segue a 

seguinte ordem: Zn>Pb>Cu>Ni>Co>Cr>Cd, tal como no Inverno. Mantendo-se a 

tendência para Zn, Pb e Cu serem os metais acumulados em maior quantidade e Cr e 

Cd em menor quantidade. 

Existem, também nesta estação, casos onde a quantidade de metais 

acumulados pela algas recolhidas na areia é maior do que nas algas recolhidas na 

zona lamacenta, caso do Zn, Pb, Cu, Co, Cr e Cd no Gaio-Rosário, Cu e Cd nos 

Sarilhos Pequenos, todos os metais na Lançada e, Zn e Cd em Alcochete. 

O local de recolha onde, em média, houve mais acumulação de Cd foi no Gaio-

Rosário (0,807µg/g nas algas recolhidas na areia e 0,556 µg/g nas algas recolhidas na 

lama). O local onde houve menor acumulação foi nos Sarilhos Pequenos (0,477 µg/g 

nas algas recolhidas na areia e 0,238 µg/g nas algas recolhidas na lama). 

Quanto ao Co, foi novamente no Gaio-Rosário que a média de metal 

acumulado foi superior (7,0 µg/g nas algas recolhidas na areia e 5,9 µg/g nas algas 

recolhidas na lama), sendo de novo em Alcochete o local onde foi inferior (3,2 µg/g nas 

algas da areia e 3,7 µg/g para as algas da lama).  

Para o Cr, o local de recolha onde a B. scorpioides mostrou maior acumulação 

foi na Lançada (2,7 µg/g para as algas da zona arenosa e 2,2 µg/g para as algas da 

zona lamacenta) e o local onde mostrou menor acumulação foi em Alcochete (0,409 

µg/g para algas da zona arenosa e 0,518 µg/g para algas da zona lamacenta). 

Já para o Ni, o local onde em média a concentração deste metal foi maior, foi 

na Lançada (6,4 µg/g para amostras recolhidas na zona arenosa e 5,0 µg/g para 

amostras recolhidas na zona lamacenta) e o local onde foi registado em menor 

concentração foi em Alcochete (3,3 µg/g nas amostras recolhidas na zona arenosa e 

3,4 µg/g nas amostras recolhidas na zona lamacenta). 
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No que diz respeito ao Cu, o local onde mostrou ter maior acumulação foi no 

Gaio-Rosário (10,6 µg/g para amostras da areia e 9,8 µg/g para amostras da Lama) e 

o local onde houve menor acumulação foi nos Sarilhos Pequenos (8,7 µg/g para 

amostras da areia e 8,0 µg/g para amostras da Lama). 

Em relação ao Pb, o local onde mostrou maior acumulação foi, de novo, nos 

Sarilhos Pequenos (32,8 µg/g para algas da zona arenosa e 39,3 µg/g para algas da 

zona lamacenta) e o local onde houve menor acumulação foi na Lançada (16,8 µg/g 

para algas da zona arenosa e 13,9 µg/g para algas da zona lamacenta). 

No caso do Zn, o local onde a acumulação aparenta ser maior é, mais uma 

vez, na Lançada (176,6 µg/g nas algas recolhidas na areia e 78,2 µg/g nas amostras 

recolhidas na zona lamacenta), por outro lado, o local onde aparenta ser menor é no 

Gaio-Rosário (81,2 µg/g nas algas recolhidas na areia e 73,6 µg/g nas amostras 

recolhidas na zona lamacenta).  

Nesta estação, Gaio-Rosário e a Lançada são os locais onde são registadas as 

maiores acumulações de metais. Cu, Co e Cd são os mais acumulados no Gaio-

Rosário, e Zn, Ni e Cr são os mais acumulados na Lançada, sendo que, só o Pb é 

mais acumulado nos Sarilhos Pequenos. 

Alcochete foi, de novo, o local onde ocorreram as menores acumulações para 

Ni, Co e Cr, e ainda, nesta estação do ano, os Sarilhos Pequenos apresentam a 

menor acumulação em dois metais: Cu e Cd. 

 

  Primavera 2009 ‐ Bostrychia scorpioides         

 
Gaio‐Rosário 

Areia 
Gaio‐Rosário 

Lama 

Sarilhos 
Pequenos 
Areia 

Sarilhos 
Pequenos 
Lama 

Lançada Areia Lançada Lama
Alcochete 
Areia 

Alcochete 
Lama 

Zn  81,2±3,1  73,6±3,5  88,8±0,5  92,6±2,1  107,7±2,3  76,8±17,0  90,00±2,8  67,6±5,2 

Pb  36,6±1,4  32,8±1,0  32,8±0,2  39,3±0,9  16,8±0,5  13,9±3,1  15,8±0,7  16,0±0,8 

Cu  10,6±0,4  9,8±0,3  8,7±0,01  8,0±0,2  10,7±0,3  8,5±1,9  7,5±0,3  9,5±0,7 

Ni  5,2±0,2  6,0±0,5  5,3±0,1  5,4±0,2  6,4±0,2  5,0±1,1  3,3±0,2  3,4±0,2 

Co  7,0±0,3  5,9±0,2  5,6±0,4  5,7±0,2  3,6±0,1  3,5±0,8  3,2±0,1  3,7±0,2 

Cr  1,9±0,2  1,4±0,2  1,9±0,1  2,0±0,2  2,7±0,2  2,2±0,5  0,409±0,097  0,518±0,120 

Cd  0,807±0,043  0,556±0,043  0,477±0,034  0,238±0,029  0,815±0,068  0,489±0,121  0,796±0,041  0,548±0,044 

Quadro 19 – Acumulação dos metais em estudo, durante a Primavera, pela B. scorpioides (µg/g - Valor 

médio ± erro padrão) 

Por último, na estação do Verão, a média de acumulação de metais tem a  

ordem Zn>Pb>Cu>Ni>Co>Cr>Cd, sendo já três as estações com esta ordem, Inverno, 

Primavera e Verão. 
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Os casos onde a acumulação de metais em algas recolhidas na zona arenosa 

é maior do que a acumulação em algas recolhidas na zona lamacenta são, Zn, Pb, Ni 

e Cr para os Sarilhos Pequenos, Zn, Cu e Cr para a Lançada, e Zn, Pb, Cu e Cr para 

Alcochete. 

O local de recolha onde, em média, houve mais acumulação de Cd, foi no 

Gaio-Rosário (0,807µg/g nas algas recolhidas na areia e 0,556 µg/g nas algas 

recolhidas na lama). O local onde houve menor acumulação foi nos Sarilhos Pequenos 

(0,477 µg/g nas algas recolhidas na areia e 0,238 µg/g nas algas recolhidas na lama). 

Quanto ao Co, foi novamente no Gaio-Rosário que a média de metal 

acumulado foi superior (7,0 µg/g nas algas recolhidas na areia e 5,9 µg/g nas algas 

recolhidas na lama), sendo de novo Alcochete o local onde foi inferior (3,2 µg/g nas 

algas da areia e 3,7 µg/g para as algas da lama).  

Para o Cr, o local de recolha onde a B. scorpioides mostrou maior acumulação 

foi na Lançada (2,7 µg/g para as algas da zona arenosa e 2,2 µg/g para as algas da 

zona lamacenta) e o local onde mostrou menor acumulação foi em Alcochete (0,409 

µg/g para algas da zona arenosa e 0,518 µg/g para algas da zona lamacenta). 

Relativamente ao Ni, em média, a maior concentração deste metal ocorreu na 

Lançada (6,4 µg/g para amostras recolhidas na zona arenosa e 5,0 µg/g para 

amostras recolhidas na zona lamacenta) e o local onde foi registado em menor 

concentração foi em Alcochete (3,3 µg/g nas amostras recolhidas na zona arenosa e 

3,4 µg/g nas amostras recolhidas na zona lamacenta). 

Para o Cu, o local onde este metal mostrou ter maior acumulação foi no Gaio-

Rosário (10,6 µg/g para amostras da areia e 9,8 µg/g para amostras da Lama) e o 

local onde ocorreu menor acumulação foi nos Sarilhos Pequenos (8,7 µg/g para 

amostras da areia e 8,0 µg/g para amostras da Lama). 

Em relação ao Pb, o local onde mostrou maior acumulação foi, de novo, nos 

Sarilhos Pequenos (32,8 µg/g para algas da zona arenosa e 39,3 µg/g para algas da 

zona lamacenta) e o local onde houve menor acumulação, novamente, na Lançada 

(16,8 µg/g para algas da zona arenosa e 13,9 µg/g para algas da zona lamacenta). 

No caso do Zn, o local onde a acumulação aparenta ser maior é, mais uma 

vez, na Lançada (176,6 µg/g nas algas recolhidas na areia e 78,2 µg/g nas amostras 

recolhidas na zona lamacenta), por outro lado, o local onde aparenta ser menor é no 

Gaio-Rosário (81,2 µg/g nas algas recolhidas na areia e 73,6 µg/g nas amostras 

recolhidas na zona lamacenta).  

Nesta estação, Gaio-Rosário e a Lançada são os locais onde são registadas as 

maiores acumulações de metais, sendo que, Cu, Co e Cd são os mais acumulados no 
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Gaio-Rosário, Zn,Ni e Cr são os mais acumulados na Lançada, e, apenas o Pb é mais 

acumulado nos Sarilhos Pequenos. 

Também nesta estação do ano, Alcochete foi o local onde a alga em estudo 

apresentou as menores acumulações para Ni, Co e Cr, e nos Sarilhos Pequenos para 

Cu e Cd. 

  Verão 2009 ‐ Bostrychia scorpioides         

 
Gaio‐Rosário 

Areia 
Gaio‐Rosário 

Lama 

Sarilhos 
Pequenos 
Areia 

Sarilhos 
Pequenos 
Lama 

Lançada Areia Lançada Lama  Alcochete Areia  Alcochete Lama 

Zn  136,6±2,3  213,2±3,9  145,9±1,8  134,4±0,9  314,4±12,2  257,4±14,7  122,5±5,9  122,1±2,9 

Pb  28,4±0,5  50,1±1,3  34,2±0,6  27,9±0,4  12,2±0,7  13,7±1,0  17,4±1,0  16,8±0,7 

Cu  14,3±0,2  20,0±0,4  12,6±0,2  13,4±0,1  15,8±0,6  11,1±1,0  14,9±0,7  13,7±0,5 

Ni  8,8±0,2  13,4±0,3  9,2±0,1  7,7±0,1  7,8±0,3  8,3±0,8  5,6±0,3  6,8±0,3 

Co  7,4±0,2  15,9±0,3  6,7±0,1  7,0±0,2  4,2±0,3  4,3±0,3  3,6±0,2  4,5±0,3 

Cr  5,0±0,2  6,4±0,2  4,0±0,2  3,3±0,05  3,2±0,2  3,0±0,2  4,1±0,4  3,9±0,2 

Cd  0,805±0,051  1,3±0,04  1,1±0,02  1,1±0,01  0,938±0,080  0,987±0,106  1,2±0,1  1,2±0,1 

Quadro 20 – Acumulação dos metais em estudo, durante o Verão, pela B. scorpioides (µg/g - Valor médio 

± erro padrão) 

De seguida, apresentamos a análise estatística efectuada aos dados 

recolhidos, a fim de responder às questões de investigação colocadas. 

1. Existem diferenças estatisticamente significativas na acumulação de metais, 

em cada espécie, entre as algas recolhidas na Areia e as algas recolhidas na Lama? 

Utilizando, o teste Kruskal-Wallis para avaliar a existência de diferenças entre a 

quantidade de metais que esta espécie acumula na areia e na lama, para um nível de 

significância de α= 0,05 obtivemos o seguinte quadro: 

 

 Zn Pb Cu Co Ni Cr Cd 

Qui-Quadrado 1,223 0,008 0,006 2,751 0,000 0,569 0,023

Valor - p 0,269 0,927 0,936 0,097 1,000 0,451 0,880
Quadro 21 – Valores da estatística de teste e valor – p, para cada metal, obtidos com o teste estatístico 
Kruskal-Wallis, relativos à B. scorpioides  
 

Visto que, quando valor-p < α rejeitamos H0, e que quando valor-p > α 

aceitamos H0 e que, sendo H0: F(X1) = F(X2), ou seja, quantidade acumulada na 

areia = quantidade acumulada na lama, verificámos que não existem diferenças 

estatisticamente significativas entre a quantidade de metais que as algas acumulam na 

areia e a  quantidade de metais que as algas acumulam nas zonas lamacentas, em 

todos os metais estudados. 
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2. Existem diferenças estatisticamente significativas na acumulação de metais, 

em cada espécie, entre os locais de recolha? 

Utilizando também o teste de Kruskal-Wallis para averiguar se haveriam 

diferenças nos metais acumulados entre os locais de recolha, para um α= 0,05, 

obtivemos o seguinte quadro: 

 
 Zn Pb Cu Co Ni Cr Cd 

Qui-Quadrado 4,353 121,613 3,081 98,581 45,307 14,671 7,237

Valor-p 0,226 0,000 0,379 0,000 0,000 0,002 0,065
Quadro 22 – Valores da estatística de teste e valor – p, para cada metal, obtidos com o teste estatístico 
Kruskal-Wallis, relativos à B. scorpioides  
 

 Sendo, para este teste H0: F(X1) = F(X2) = F(X3) =F(X4), ou seja, quantidade 

acumulada no Gaio-Rosário = quantidade acumulada nos Sarlilhos Pequenos = 

quantidade acumulada na Lançada = quantidade acumulada em Alcochete, 

verificamos que não existem diferenças estatisticamente significativas na quantidade 

de metais acumulada entre os diversos locais de recolha, para o Zn, Cu e Cd. 

Quanto ao Pb, Co, Ni e Cr registam-se algumas diferenças (Quadro 22). Tal 

como apresentado no Quadro 23, para o Pb e Co nota-se uma acumulação maior no 

Gaio-Rosário e Sarilhos Pequenos, contrastante com as acumulações inferiores na 

Lançada e Alcochete. Para o Ni e Cr nota-se uma maior acumulação no Gaio-Rosário 

e na lançada, enquanto Sarilhos Pequenos e Alcochete contam com os menores 

valores. 

 
Concentração média nos locais de recolha µg/g 

Gaio‐Rosário  Sarilhos Pequenos  Lançada  Alcochete 

Pb  32,5  33,5  13,9  15,5 

Co  7,2  5,7  3,7  3,6 

Ni  6,9  5,6  5,7  4,7 

Cr  3.3  2,9  3,8  3,0 

 
Quadro 23 – Acumulação dos metais Pb, Co, Ni e Cr, nos quatros locais de recolha 
  

3. Existem diferenças estatisticamente significativas na acumulação de metais, 

em cada espécie, entre as estações do ano? 

Também neste caso foi utilizado o teste de Kruskal-Wallis para averiguar se 

haveriam diferenças nos metais acumulados entre as estações. Para um nível de 
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significância de α= 0,05, obtivemos o seguinte quadro, para o local de recolha Gaio-

Rosário: 

 
 Zn Pb Cu Co Ni Cr Cd 

Qui-Quadrado 22,769 19,196 30,934 26,117 25,309 25,619 19,745

Valor-p 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Quadro 24 – Valores da estatística de teste e valor – p, para cada metal, obtidos com o teste estatístico 
Kruskal-Wallis, relativos à B. scorpioides e ao local de amostragem Gaio-Rosário 

 
Para o mesmo nível de significância, de seguida apresentamos os dados 

relativos ao local de amostragem Sarilhos Pequenos: 

 
 Zn Pb Cu Co Ni Cr Cd 

Qui-Quadrado 27,040 13,471 26,914 24,423 29,684 23,101 22,048

Valor-p 0,000 0,004 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Quadro 25 – Valores da estatística de teste e valor – p, para cada metal, obtidos com o teste estatístico 
Kruskal-Wallis, relativos à B. scorpioides e ao local de amostragem Sarilhos Pequenos 

 
No Quadro 26, são apresentados os dados para o local de recolha Lançada (α= 

0,05): 

 
 Zn Pb Cu Co Ni Cr Cd 

Qui-Quadrado 29,835 19,099 32,704 13,365 30,827 32,251 22,613

Valor-p 0,000 0,000 0,000 0,004 0,000 0,000 0,000
Quadro 26 – Valores da estatística de teste e valor – p, para cada metal, obtidos com o teste estatístico 
Kruskal-Wallis, relativos à B. scorpioides e ao local de amostragem Lançada 

 
De seguida, são apresentados os dados do mesmo teste estatístico, relativos 

ao local de recolha Alcochete: 

 

 Zn Pb Cu Co Ni Cr Cd 

Qui-Quadrado 29,460 16,564 9,392 3,833 21,303 29,472 21,468

Valor-p 0,000 0,001 0,025 0,280 0,000 0,000 0,000
Quadro 27 – Valores da estatística de teste e valor – p, para cada metal, obtidos com o teste estatístico 
Kruskal-Wallis, relativos à B. scorpioides e ao local de amostragem Alcochete 
 

Visto que quando valor-p < α rejeitamos H0, e que quando valor-p > α 

aceitamos H0, e sendo H0: F(X1) = F(X2) = F(X3) =F(X4), ou seja, quantidade 

acumulada no Outono = quantidade acumulada no Inverno = quantidade acumulada 

na Primavera = quantidade acumulada no Verão, podemos verificar que, em todos os 
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locais de recolha e para todos os metais foram verificadas diferenças de acumulação 

entre as estações do ano (à excepção do Co em Alcochete). 

 

4. Que correlações existem entre as concentrações de metais analisados neste 

estudo?  

Para resposta a esta questão, foi calculado o coeficiente de correlação de 

Spearman, cujos resultados são apresentados no quadro seguinte: 
 

Metais Zn Pb Cu Co Ni Cr Cd 

Zn  
rs = 0,183 

p = 0,010 

rs = 0,462 

p = 0,000 

rs = 0,355 

p = 0,000 

rs= 0,630 

p = 0,000 

rs = 0,313 

p = 0,000 

rs = 0,505 

p = 0,000 

Pb 
rs = 0,183 

p = 0,010 
 

rs = 0,089 

p = 0,130 

rs = 0,773 

p = 0,000 

rs = 0,241 

p = 0,001 

rs = - 0,073 

p = 0,179 

rs = 0,136 

p = 0,051 

Cu 
rs = 0,462 

p = 0,000 

rs = 0,089 

p = 0,130 
 

rs = 0,254 

p = 0,001 

rs = 0,314 

p = 0,000 

rs = 0,609 

p = 0,000 

rs = 0,325 

p = 0,000 

Co 
rs = 0,355 

p = 0,000 

rs = 0,773 

p = 0,000 

rs = 0,254 

p = 0,001 
 

rs = 0,553 

p = 0,000 

rs = 0,219 

p = 0,003 

rs = 0,207 

p = 0,006 

Ni 
rs= 0,630 

p = 0,000 

rs = 0,241 

p = 0,001 

rs = 0,314 

p = 0,000 

rs = 0,553 

p = 0,000 
 

rs = 0,460 

p = 0,000 

rs = 0,492 

p = 0,000 

Cr 
rs = 0,313 

p = 0,000 

rs = - 0,073 

p = 0,179 

rs = 0,609 

p = 0,000 

rs = 0,219 

p = 0,003 

rs = 0, 460 

p = 0,000 
 

rs = 0,065 

p = 0,218 

Cd 
rs = 0,505 

p = 0,000 

rs = 0,136 

p = 0,051 

rs = 0,325 

p = 0,000 

rs = 0,207 

p = 0,006 

rs = 0,492 

p = 0,000 

rs = 0,065 

p = 0,218 
 

Quadro 28 – Coeficientes de correlação entre metais, na espécie B. scorpioides 
 
 Na análise do quadro anterior, verificámos que existem correlações fracas, 

entre os seguintes metais: Zn e Co; Zn e Pb; Zn e Cr; Pb e Ni; Pb e Cd; Cu e Co; Cu e 

Ni; Cu e Cd; Co e Cr; e Co e Cd. Foram encontradas correlações moderadas, entre os 

seguintes conjuntos de metais: Zn e Cu; Zn e Ni; Zn e Cd; Cu e Cr; Co e Ni; Ni e Cr; e 

Ni e Cd. Verificou, ainda, uma correlação forte entre os metais Pb e Co (α= 0,05). 

 

3.3.2 Fucus vesiculosus 

No Outono, para o Fucus vesiculosus, verificamos que a quantidade de metais 

acumulados seguiu em média a seguinte ordem decrescente 

Zn>Cu>Pb>Co>Ni>Cr>Cd. Sendo assim, o Zn, Pb e Cu são os metais mais 

acumulados e Cr e Cd, os menos acumulados por esta espécie de alga.  

Dissertação em Biologia Celular e Biotecnologia 2009  46



“Macroalgas como Biomonitorizadores de Poluição Metálica: Um Estudo no Estuário do Tejo” 

Em alguns dos locais de recolha, a quantidade de metais acumulada por algas 

que foram recolhidas na areia é maior que a quantidade de metais acumulada por 

algas recolhidas na zona lamacenta, como é o caso do Pb, Ni, Cr e Cd nos Sarilhos 

Pequenos; Zn, Cu, Ni, Co, Cr e Cd na Lançada; e Zn, Co e Cr em Alcochete.  

O local de recolha, onde em média houve mais acumulação de Cd, foi na 

Lançada (1,1µg/g nas algas recolhidas na areia e 0,853 µg/g nas algas recolhidas na 

lama). O local onde houve menor acumulação foi em Alcochete (0,665 µg/g nas algas 

recolhidas na areia e 0,329 µg/g nas algas recolhidas na lama). 

Quanto ao Co, foi nos Sarilhos Pequenos que a média de metal acumulado foi 

superior (5,6 µg/g nas algas da areia e 6,1 µg/g nas algas da lama), sendo Alcochete o 

local onde foi inferior (3,1 µg/g nas algas da zona arenosa e 2,7 µg/g para as algas da 

lama).  

Para o Cr, o local de recolha onde Fucus vesiculosus mostrou maior 

acumulação foi nos Sarilhos Pequenos (2,4 µg/g para algas da zona arenosa e 2,1 

µg/g para algas da zona lamacenta) e o local onde mostrou menor acumulação foi no 

Gaio-Rosário (0,844 µg/g para algas da zona arenosa e 0,952 µg/g para algas da zona 

lamacenta). 

Relativamente ao Ni, o local onde em média a concentração deste metal foi 

superior, foi nos Sarilhos-Pequenos (4,0 µg/g para amostras recolhidas na zona 

arenosa e 3,9 µg/g para amostras recolhidas na zona lamacenta) e o local onde foi 

registado em menor concentração foi o Gaio-Rosário (2,4 µg/g nas amostras 

recolhidas na zona arenosa e 2,9 µg/g nas amostras recolhidas na zona lamacenta). 

Para o Cu, o local onde mostrou ter maior acumulação foi na Lançada (16,2 

µg/g para amostras da areia e 20,2 µg/g para amostras da Lama) e o local onde houve 

menor acumulação foi no Gaio-Rosário (10,4 µg/g para amostras da areia e 15,6 µg/g 

para amostras da Lama). 

Em relação ao Pb, o local que evidenciou maior acumulação foi os Sarilhos 

Pequenos (43,1 µg/g para algas da zona arenosa e 33,7 µg/g para algas da zona 

lamacenta) e o local onde houve menor acumulação foi em Alcochete (11,9 µg/g para 

algas da zona arenosa e 10,5 µg/g para algas da zona lamacenta). 

No caso do Zn, o local onde a acumulação aparenta ser maior é na Lançada 

(225,0 µg/g nas algas recolhidas na areia e 210,9 µg/g nas amostras recolhidas na 

zona lamacenta), por outro lado, o local onde aparenta ser menor é em Alcochete 

(128,7 µg/g nas algas recolhidas na zona arenosa e 121,2 µg/g nas amostras 

recolhidas na zona lamacenta). 
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Assim, os locais onde a acumulação é geralmente maior são os Sarilhos 

Pequenos (Pb, Ni, Co e Cr) e a Lançada (Zn, Cu e Cd) e os locais onde a acumulação 

é menor são o Gaio-Rosário (Cu, Ni eCr) e Alcochete (Zn, Pb, Co e Cd).  

 

  

   Outono Fucus vesiculosus             

   Gaio‐Rosário 
Areia 

Gaio‐Rosário 
Lama 

Sarilhos 
Pequenos 
Areia 

Sarilhos 
Pequenos 
Lama 

Lançada 
Areia 

Lançada Lama  Alcochete Areia  Alcochete Lama 

Zn  177,0±6,7  197,0±2,8 175,8±4,9  207,3±23,4 225,0±3,7 210,9±3,6 128,7±6,6  121,2±3,7
Pb  6,3±0,3  10,0±0,3 10,5±1,4  7,7±1,1 9,3±0,6 9,3±1,2 4,4±0,5  4,5±0,2
Cu  10,4±0,6  15,6±0,5 12,5±0,8  16,2±2,1 20,2±0,8 16,5±0,7 15,4±0,9  16,9±0,4
Ni  2,4±0,2  2,9±0,1 4,0±0,3  3,9±0,8 2,8±0,2 2,6±0,1 3,4±0,1  3,9±0,1
Co  4,0±0,4  4,9±0,1 5,6±0,3  6,1±1,2 4,6±0,2 3,4±0,2 3,1±0,2  2,7±0,1
Cr  0,844±0,144  0,952±0,064 2,4±0,1  2,1±0,5 2,9±0,2 1,3±0,1 1,6±0,1  0,945±0,103
Cd  0,391±0,073  0,852±0,079 0,746±0,129  0,452±0,163 1,1±0,1 0,853±0,102 0,665±0,116  0,329±0,044

Quadro 29 – Acumulação dos metais em estudo, durante o Outono, pela Fucus vesiculosus (µg/g - Valor 

médio ± erro padrão) 

No Inverno, a média da acumulação de metais mostrou a ordem 

Zn>Pb>Cu>Ni>Co>Cd>Cr, havendo alguma variação em relação ao Outono, isto é, o 

Pb é mais acumulado que o Cu, o Ni troca de lugar com o Co, e o Cr passa a ser o 

menos acumulado. Assim, os metais mais acumulados são Zn, Pb e Cu e os menos 

acumulados são Cd e Cr.  

Nesta estação do ano existem, de novo, casos onde a quantidade de metais 

acumulados pela algas recolhidas na areia é maior do que nas algas recolhidas na 

zona lamacenta, caso do Zn, Cu, Cd e Cr no Gaio-Rosário, Zn, Ni, Co e Cd nos 

Sarilhos Pequenos, Zn, Ni, Co e Cd na Lançada e, finalmente, Cr em Alcochete. 

O local de recolha onde, em média, houve mais acumulação de Cd, foi na 

Lançada (1,7 µg/g nas algas recolhidas na areia e 1,1 µg/g nas algas recolhidas na 

lama). O local onde houve menor acumulação foi no Gaio-Rosário (0,869 µg/g nas 

algas recolhidas na areia e 0,615 µg/g nas algas recolhidas na lama). 

Quanto ao Co, foi no Gaio-Rosário que a média de metal acumulado foi 

superior (4,9 µg/g nas algas recolhidas na areia e 5,2 µg/g nas algas recolhidas na 

lama), sendo na Lançada o local onde foi inferior (4,6 µg/g nas algas da areia e 4,2 

µg/g para as algas da lama).  

Em relação ao Cr, o local de recolha onde a F. vesiculosus, mostrou maior 

acumulação foi na Lançada (0,606 µg/g para as algas da zona arenosa e 1,7 µg/g para 

as algas da zona lamacenta) e o local onde mostrou menor acumulação foi nos 
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Sarilhos Pequenos (0,217 µg/g para algas da zona arenosa e 0,368 µg/g para algas da 

zona lamacenta). 

Para o Ni, o local onde, em média, a concentração deste metal foi maior foi no 

Gaio-Rosário (5,1 µg/g para amostras recolhidas na zona arenosa e 5,7 µg/g para 

amostras recolhidas na zona lamacenta) e o local onde foi registado em menor 

concentração foi na Lançada (4,4 µg/g nas amostras recolhidas na zona arenosa e 4,3 

µg/g nas amostras recolhidas na zona lamacenta). 

Para o Cu, o local onde mostrou ter maior acumulação foi na Lançada (9,8 µg/g 

para amostras da areia e 9,2 µg/g para amostras da Lama) e o local onde houve 

menos acumulação foi em Alcochete (7,3 µg/g para amostras da areia e 7,6 µg/g para 

amostras da Lama). 

Relativamente ao Pb, o local onde evidenciou maior acumulação foi na 

Lançada (10,8 µg/g para algas da zona arenosa e 12,4 µg/g para algas da zona 

lamacenta) e o local onde houve menor acumulação foi em Alcochete (8,1 µg/g para 

algas da zona arenosa e 8,5 µg/g para algas da zona lamacenta). 

No caso do Zn, o local onde a acumulação aparenta ser maior é na Lançada 

(290,2 µg/g nas algas recolhidas na areia e 284,5 µg/g nas amostras recolhidas na 

zona lamacenta), por outro lado, o local onde aparenta ser menor é em Alcochete 

(110,9 µg/g nas algas recolhidas na zona arenosa e 257,5 µg/g nas amostras 

recolhidas da zona lamacenta). 

A Lançada continua a ser dos locais onde são registadas as maiores 

acumulações, para 5 metais. Zn, Pb, Cu, Cd e Cr; e o Gaio-Rosário aparece agora 

nesta categoria depois de registar as acumulações mais altas para os metais restantes 

Co e Cr. 

Em Alcochete a acumulação é menor para o Zn, Pb e Cu, mas na Lançada que 

tem as maiores acumulações para 5 metais, aparece aqui como o local onde se 

acumula menos Ni e Co. 

 
   Inverno Fucus vesiculosus             

   Gaio‐Rosário 
Areia 

Gaio‐Rosário 
Lama 

Sarilhos 
Pequenos 
Areia 

Sarilhos 
Pequenos 
Lama 

Lançada 
Areia 

Lançada Lama  Alcochete Areia  Alcochete Lama 

Zn  193,0±5,0  178,3±16,3  230,8±4,5  172,2±4,6 290,2±16,3 284,5±12,4 110,9±6,8  257,5±17,1
Pb  8,4±0,4  9,9±0,9  10,7±0,3  12,4±0,6 10,8±0,7 12,4±0,6 8,1±0,5  8,5± Co0,4
Cu  8,8±0,2  7,4±0,1  7,7±0,1  9,1±0,1 9,8±0,3 9,2±0,4 7,3±0,3  7,6±0,3
Ni  5,1±0,2  5,7±0,6  4,7±0,1  4,3±0,1 4,4±0,5 4,3±0,4 4,2±0,1  6,6±0,2
Co  4,9±0,1  5,2±0,3  5,3±0,1  3,8±0,2 4,6±0,2 4,2±0,2 4,6±0,4  5,1±0,2
Cr  0,747±0,099  0,642±0,112  0,217±0,075  0,368±0,133 0,606±0,072 1,7±0,9 0,883±0,137  0,647±0,210
Cd  0,869±0,049  0,615±0,087  1,2±0,1  1,0±0,1 1,7±0,3 1,1±0,1 1,2±0,1  1,5±0,1
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Quadro 30 – Acumulação dos metais em estudo, durante o Inverno, pela Fucus vesiculosus (µg/g - Valor 

médio ± erro padrão) 

Seguindo para a Primavera, a média de acumulação de metais segue a 

seguinte ordem: Zn>Pb>Cu>Co>Ni>Cd>Cr. Esta ordem apresenta-se tal como no 

Inverno, à excepção do Co que troca de ordem com o Ni. Mantendo-se a tendência 

para Zn, Pb e Cu serem os metais acumulados em maior quantidade e Cr e Cd em 

menor quantidade. 

Também para a espécie e estação do ano referidas, voltam a verificar-se os 

casos em que a quantidade de metais acumulados pela algas recolhidas na areia é 

maior do que nas algas recolhidas na zona lamacenta, caso do Cr no Gaio-Rosário, 

Zn, Pb, Cu e Cd na Lançada, e Zn, Cu, Ni e Cr em Alcochete. 

O local de recolha onde, em média, houve mais acumulação de Cd, foi na 

Lançada (2,4 µg/g nas algas recolhidas na areia e 2,4 µg/g nas algas recolhidas na 

lama). O local onde houve menor acumulação foi no Gaio-Rosário (1,5 µg/g nas algas 

recolhidas na areia e 2,0 µg/g nas algas recolhidas na lama). 

Em relação ao Co, foi na Lançada que a média de metal acumulado foi superior 

(7,1 µg/g nas algas da areia e 5,5 µg/g nas algas recolhidas na lama), sendo que o 

Gaio-Rosário foi o local onde esta acumulação foi inferior (4,4 µg/g nas algas 

recolhidas na areia e 6,2 µg/g para as algas recolhidas na lama).  

Para o Cr, o local de recolha onde F.vesiculosus mostrou maior acumulação foi 

em Alcochete (1,8 µg/g para as algas da zona arenosa e 1,1 µg/g para as algas da 

zona lamacenta) e o local onde mostrou menor acumulação foi no Gaio-Rosário (0,915 

µg/g para algas da zona arenosa e 0,499 µg/g para algas da zona lamacenta). 

Quanto ao Ni, o local onde, em média, a concentração deste metal foi maior foi 

em Alcochete (6,7 µg/g para amostras recolhidas na zona arenosa e 5,8 µg/g para 

amostras recolhidas na zona lamacenta) e o local onde foi registado a menor 

acumulação foi no Gaio-Rosário (4,1 µg/g nas amostras recolhidas na zona arenosa e 

5,2 µg/g nas amostras recolhidas na zona lamacenta). 

Para o Cu, o local onde mostrou ter maior acumulação foi na Lançada (16,3 

µg/g para amostras da areia e 10,0 µg/g para amostras da Lama) e o local onde houve 

menor acumulação foi no Gaio-Rosário (6,7 µg/g para amostras da areia e 9,9 µg/g 

para amostras da Lama). 

Em relação ao Pb, o local onde ocorreu maior acumulação foi nos Sarilhos 

Pequenos (18,3 µg/g para algas da zona arenosa e 26,0 µg/g para algas da zona 

lamacenta) e o local onde houve menor acumulação foi no Gaio-Rosário (15,8 µg/g 

para algas da zona arenosa e 20,1 µg/g para algas da zona lamacenta). 
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No caso do Zn, o local onde ocorreu maior acumulação foi, mais uma vez, a 

Lançada (242,9 µg/g nas algas recolhidas na areia e 127,5 µg/g nas amostras 

recolhidas da zona lamacenta), por outro lado, o local onde esta acumulação aparenta 

ser menor é em Alcochete (94,8 µg/g nas algas recolhidas na areia e 91,3 µg/g nas 

amostras recolhidas na zona lamacenta).  

Nesta estação, a Lançada é o local onde foram registadas as maiores 

acumulações de metais e Zn, Cu, Co e Cd são os mais acumulados. 

Neste caso, o Gaio-Rosário é o líder das menores acumulações para todos os 

metais com a excepção do Zn, onde a acumulação menor é registada em Alcochete. 

 

   Primavera Fucus vesiculosus             

   Gaio‐Rosário 
Areia 

Gaio‐
Rosário 
Lama 

Sarilhos 
Pequenos 
Areia 

Sarilhos 
Pequenos 
Lama 

Lançada 
Areia 

Lançada Lama Alcochete Areia  Alcochete Lama

Zn  118,6±6,7  160,2±4,9 145,7±3,1  205,0±8,7 242,9±1,5 127,5±3,4 94,8±3,8  91,3±5,0
Pb  15,8±1,1  20,1±1,1 18,3±0,5  26,0±1,6 21,0±0,5 20,8±0,4 20,4±0,6  18,2±1,0
Cu  6,7±0,4  9,9±0,4 9,4±0,2  14,7±0,5 15,5±0,1 11,2±0,2 16,3±0,5  10,0±0,5
Ni  4,1±0,3  5,2±0,2 4,7±0,2  5,7±0,3 5,8±0,1 6,1±0,1 6,7±0,4  5,8±0,3
Co  4,4±0,4  6,2±0,3 5,3±0,2  5,7±0,3 7,1±0,1 5,5±0,1 5,3±0,2  6,1±0,4
Cr  0,915±0,117  0,499±0,115 0,824±0,065  1,0±0,1 1,0±0,1 1,1±0,1 1,8±0,2  1,1±0,1
Cd  1,5±0,1  2,0±0,1 2,0±0,1  2,2±0,1 2,4±0,05 2,4±0,1 2,1±0,1  2,2±0,1

Quadro 31 – Acumulação dos metais em estudo, durante a Primavera, pela Fucus vesiculosus (µg/g - 

Valor médio ± erro padrão ) 

  Relativamente ao Verão, a média de acumulação de metais tem a ordem 

Zn>Pb>Cu>Co>Ni>Cr>Cd, existindo, assim, três estações com a mesma ordem, até 

ao Ni, o Cr e o Cd aprecem com ordens inversas em 2 estações cada. Os metais mais 

acumulados mantêm-se o Zn, o Pb e o Cu e os menos acumulados são mais uma vez 

o Cr e o Cd. 

Os casos onde a acumulação de metais em algas recolhidas na zona arenosa 

é maior do que a acumulação em algas recolhidas na zona lamacenta são, Zn, Pb, Ni 

e Cr para o Gaio-Rosário; Cr para os Sarilhos Pequenos; Pb e Cr para a Lançada, e 

Cr e Cd para Alcochete. 

O local de recolha onde, em média, houve maior acumulação de Cd, foi nos 

Sarilhos Pequenos (1,5 µg/g nas algas recolhidas na areia e 1,7 µg/g nas algas 

recolhidas na lama). O local onde ocorreu menor acumulação foi no Gaio-Rosário (1,1 

µg/g nas algas recolhidas na areia e 1,4 µg/g nas algas recolhidas na lama). 

Quanto ao Co, foi nos Sarilhos Pequenos que a média de metal acumulado foi 

superior (7,8 µg/g nas algas recolhidas na areia e 9,0 µg/g nas algas recolhidas na 
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lama), sendo na Lançada o local onde foi inferior (5,7 µg/g nas algas recolhidas na 

areia e 7,9 µg/g para as algas recolhidas na lama).  

Para o Cr, o local de recolha onde existiu maior acumulação foi na Lançada 

(3,1 µg/g para as algas da zona arenosa e 3,0 µg/g para as algas da zona lamacenta) 

e o local onde mostrou menor acumulação foi em Alcochete (1,8 µg/g para algas da 

zona arenosa e 1,3 µg/g para algas da zona lamacenta). 

Relativamente ao Ni, o local onde, em média, a concentração deste metal foi 

maior foi na Lançada (7,0 µg/g para amostras recolhidas na zona arenosa e 7,6 µg/g 

para amostras recolhidas na zona lamacenta) e o local onde foi registado em menor 

concentração foi em Alcochete (4,2 µg/g nas amostras recolhidas na zona arenosa e 

5,4 µg/g nas amostras recolhidas na zona lamacenta). 

Para o Cu, o local onde mostrou ter maior acumulação foi na Lançada (16,2 

µg/g para amostras da areia e 22,1 µg/g para amostras da Lama) e o local onde houve 

menor acumulação foi no Gaio-Rosário (12,0 µg/g para amostras da areia e 14,6 µg/g 

para amostras da Lama). 

Em relação ao Pb, o local onde mostrou maior acumulação foi na Lançada 

(26,5 µg/g para algas da zona arenosa e 25,6 µg/g para algas da zona lamacenta) e o 

local onde houve menor acumulação foi em Alcochete (10,0 µg/g para algas da zona 

arenosa e 14,2 µg/g para algas da zona lamacenta). 

No caso do Zn, ocorreu uma maior acumulação nos Sarilhos Pequenos (205,3 

µg/g nas algas recolhidas na areia e 226,7 µg/g nas amostras recolhidas da zona 

lamacenta), por outro lado, o local onde a acumulação aparenta ser menor é em 

Alcochete (54,8 µg/g nas algas recolhidas na areia e 93,4 µg/g nas amostras 

recolhidas na zona lamacenta).  

Nesta estação, Sarilhos Pequenos e Lançada são os locais onde são 

registadas as maiores acumulações de metais. Zn, Co e Cd são os mais acumulados 

nos Sarilhos Pequenos e Pb, Cu, Ni e Cr são os mais acumulados na Lançada. 

Alcochete foi, novamente, o local onde se registaram as menores acumulações 

para Zn, Pb, Ni e Cr. No Gaio-Rosário a menor acumulação foi registada em dois 

metais: Cu e Cd.   
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Quadro 32 – Acumulação dos metais em estudo, durante o Verão, pela Fucus vesiculosus (µg/g- Valor 

médio ± erro padrão ) 

   Verao Fucus vesiculosus             

   Gaio‐Rosário 
Areia 

Gaio‐Rosário 
Lama 

Sarilhos 
Pequenos 
Areia 

Sarilhos 
Pequenos 
Lama 

Lançada 
Areia 

Lançada Lama  Alcochete Areia  Alcochete Lama 

Zn  163,2±5,5  156,6±8,9 205,3±2,3  226,7±10,3 144,6±7,4 181,3±4,3 54,8±2,0  93,4±1,9
Pb  18,0±0,6  16,1±1,1 19,5±0,3  20,9±1,5 26,5±1,1 25,6±1,1 10,0±0,7  14,2±0,5
Cu  12,0±0,5  14,6±0,9 17,3±0,2  20,3±1,2 16,2±0,9 22,1±0,6 10,7±0,7  22,0±0,3
Ni  5,2±0,2  4,8±0,3 5,6±0,5  6,3±0,4 7,0±0,4 7,6±0,4 4,2±0,4  5,4±01,
Co  7,4±0,3  7,8±0,5 7,8±0,2  9,0±0,5 5,7±0,3 6,4±0,3 5,7±0,4  7,9±0,2
Cr  1,7±0,2  1,6±0,2 3,4±1,2  1,8±0,1 3,1±0,3 3,0±0,2 1,8±0,1  1,3±0,1
Cd  1,1±0,1  1,4±0,3 1,5±0,1  1,7±0,1 1,2±0,1 1,5±0,1 1,4±0,1  1,2±0,1

 

 

1. Existem diferenças estatisticamente significativas na acumulação de metais, 

em cada espécie, entre as algas recolhidas na Areia e as algas recolhidas na Lama? 

Também no caso da alga F. vesiculosos, recorreu-se ao teste Kruskal-Wallis 

para avaliar se existiam diferenças entre a quantidade de metais que esta espécie 

acumula na areia e na lama, para um α= 0,05. Os dados obtidos são apresentados no 

seguinte quadro: 

 
 Zn Pb Cu Co Ni Cr Cd 

Qui-Quadrado 1,007 1,722 3,691 1,010 3,771 2,562 0,016

Valor-p 0,316 0,189 0,055 0,315 0,052 0,109 0,900
Quadro 33 – Valores da estatística de teste e valor – p, para cada metal, obtidos com o teste estatístico 
Kruskal-Wallis, relativos à Fucus vesiculosus 
 

Verificamos, então que não existem diferenças estatisticamente significativas 

entre a quantidade de metais que F. vesiculosus acumula na areia e a quantidade de 

metais que a mesma espécie acumula nas zonas lamacentas. 

 

2. Existem diferenças estatisticamente significativas na acumulação de metais, 

em cada espécie, entre os locais de recolha? 

Utilizando novamente o teste de Kruskal-Wallis para averiguar se haveriam 

diferenças nos metais acumulados entre os locais de recolha, para um α= 0,05, 

obtivemos o seguinte quadro: 
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 Zn Pb Cu Co Ni Cr Cd 

Qui-Quadrado 60,770 20,088 17,823 7,025 3,901 12,896 9,667

Valor-p 0,000 0,000 0,000 0,071 0,272 0,005 0,022
Quadro 34 –  Valores da estatística de teste e valor – p, para cada metal, obtidos com o teste estatístico 
Kruskal-Wallis, relativos à Fucus vesiculosus 

 

Verificamos, desta forma que não existem diferenças estatisticamente 

significativas na quantidade de metais acumulada entre os diversos locais de recolha 

para o Ni e o Co. Quanto ao Zn, Pb, Cu, Cr e Cd registaram-se algumas variações. No 

Quadro 35 são analisadas as diferenças entre locais de recolha. 

 

 
Concentração média dos locais de recolha µg/g 

Gaio‐Rosário  Sarilhos Pequenos  Lançada  Alcochete 

Zn  168,0  196,1  213,4  119,1 

Pb  13,1  15,8  17,0  11,0 

Cu  10,7  13,4  15,1  13,3 

Cr  0,987  1,5  1,8  1,3 

Cd  1,1  1,3  1,5  1,3 
Quadro 35 – Acumulação dos metais Zn, Pb, Cu, Cr e Cd nos quatros locais de recolha 

 

Para o Zn, Pb e Cu nota-se uma acumulação maior no Gaio-Rosário, Sarilhos 

Pequenos e Lançada, ao contrário das acumulações em Alcochete, que tende a ser 

inferiores. No caso dos metais Cr e Cd verifica-se uma maior acumulação nos Sarilhos 

Pequenos, Lançada e Alcochete, enquanto que o Gaio-Rosário tem sempre as 

menores acumulações para estes metais. 

 

3. Existem diferenças estatisticamente significativas na acumulação de metais, 

em cada espécie, entre as estações do ano? 

Utilizando também o teste de Kruskal-Wallis, para averiguar a existência de 

diferenças nos metais acumulados entre as estações do ano, para um α= 0,05, 

obtivemos os seguintes dados, para o local de amostragem Gaio-Rosário: 
 

 Zn Pb Cu Co Ni Cr Cd 

Qui-Quadrado 21,698 29,592 25,831 23,530 23,451 23,115 23,671

Valor-p 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Quadro 36 – Valores da estatística de teste e valor – p, para cada metal, obtidos com o teste estatístico 
Kruskal-Wallis, relativos à Fucus vesiculosus e ao local de recolha Gaio-Rosário 
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Relativamente a Sarilhos Pequenos, outro dos locais de amostragem do 

presente estudo, os dados obtidos com a aplicação do teste de Kruskal-Wallis, são 

apresentados no Quadro 37. 
 

 Zn Pb Cu Co Ni Cr Cd 

Qui-Quadrado 7,201 29,938 27,340 23,311 18,675 32,226 33,110

Valor-p 0,066 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Quadro 37 – Valores da estatística de teste e valor – p, para cada metal, obtidos com o teste estatístico 
Kruskal-Wallis, relativos à Fucus vesiculosus e ao local de recolha Sarilhos Pequenos 
 
 Os dados obtidos com a aplicação do teste estatístico referido anteriormente, 

relativos ao local de recolha, Lançada, são apresentados de seguida: 
 

 Zn Pb Cu Co Ni Cr Cd 

Qui-Quadrado 25,640 34,429 29,009 28,160 36,148 22,722 24,928

Valor-p ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000
Quadro 38 – Valores da estatística de teste e valor – p, para cada metal, obtidos com o teste estatístico 

Kruskal-Wallis, relativos à Fucus vesiculosus e ao local de recolha Lançada 
 Por último, apresentamos também os dados relativos às condições referidas 

anteriormente, para o local de amostragem Alcochete: 

 
 Zn Pb Cu Co Ni Cr Cd 

Qui-Quadrado 27,310 35,478 23,404 28,573 23,056 15,783 32,611

Valor-p 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001 0,000
Quadro 39 – Valores da estatística de teste e valor – p, para cada metal, obtidos com o teste estatístico 

Kruskal-Wallis, relativos à Fucus vesiculosus e ao local de recolha Alcochete 
 

Desta forma, podemos verificar que em todos os locais de recolha, e para 

todos os metais, foram verificadas diferenças de acumulação entre as estações do 

ano, com excepção do Zn, nos Sarilhos Pequenos. 

 

4. Que correlações existem entre as concentrações de metais analisados neste 

estudo?  

Para resposta a esta questão, foi calculado o coeficiente de correlação de 

Spearman, cujos resultados são apresentados no quadro seguinte: 
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Metais  Zn  Pb  Cu  Co  Ni  Cr  Cd 

Zn   
rs = ‐ 0, 012 

p = 0,438 

rs = 0,065

p = 0,205 

rs = 0,052 

p = 0,258 

rs= 0,027 

p = 0,367 

rs = ‐0,107 

p = 0,090 

rs = ‐0,011 

p = 0,445 

Pb 
rs=‐0,012 

p = 0,438 
 

rs = 0,277

p = 0,000 

rs = 0,658 

p = 0,000 

rs = 0,711 

p = 0,000 

rs = ‐ 0,252 

p = 0,001 

rs = 0,741 

p = 0,000 

Cu 
rs = 0,065 

p = 0,205 

rs = 0,277 

p = 0,000 
 

rs = 0,372 

p = 0,000 

rs = 0,145 

p = 0,034 

rs = 0,677 

p = 0,000 

rs = 0,041 

p = 0,305 

Co 
rs = 0,052 

p = 0,258 

rs = 0,658 

p = 0,000 

rs = 0,372

p = 0,000 
 

rs = 0,654 

p = 0,000 

rs = 0,350 

p = 0,000 

rs = 0,489 

p = 0,000 

Ni 
rs= 0,027 

p = 0,367 

rs = 0,711 

p = 0,000 

rs = 0,145

p = 0,034 

rs = 0,654 

p = 0,000 
 

rs = ‐ 0,164 

p = 0,019 

rs = 0,602 

p = 0,000 

Cr 
rs =‐0,107 

p = 0,090 

rs = ‐ 0,252 

p = 0,001 

rs = 0,677

p = 0,000 

rs = 0,350 

p = 0,000 

rs = ‐ 0,164 

p = 0,019 
 

rs = ‐ 0,003 

p = 0,487 

Cd 
rs =‐0,011 

p = 0,445 

rs = 0,741 

p = 0,000 

rs = 0,041

p = 0,305 

rs = 0,489 

p = 0,000 

rs = 0,602 

p = 0,000 

rs = ‐ 0,003 

p = 0,487 
 

Quadro 40 – Coeficientes de correlação entre metais, na espécie F. vesiculosos 
  

Através da análise do Quadro 40, podemos concluir que existe uma correlação 

considerada fraca positiva entre os seguintes grupos de metais: Pb e Cu; Pb e Cr; Cu 

e Co; Cu e Ni; Co e Cr e Ni e Cr. Foi, ainda encontrada uma correlação fraca negativa 

entre os metais Zn e Cr. Relativamente a correlações moderadas, estas verificam-se 

entre os metais: Pb e Co; Pb e Ni; Pb e Cd; Cu e Cr; Co e Ni; Co e Cd; e Ni e Cd (α= 

0,05).  

 

3.3.3 Catenella caespitosa 
 

No Outono, para a Catenella caespitosa, verificamos que a quantidade de 

metais acumulados seguiu, em média, a seguinte ordem decrescente 

Zn>Pb>Cu>Co>Ni>Cr>Cd. Sendo assim, o Zn, Pb e Cu são os metais mais 

acumulados e Cr e Cd os menos acumulados.  

Em alguns dos locais de recolha, a quantidade de metais acumulada por algas 

que foram recolhidas na areia é maior que a quantidade de metal acumulado por algas 
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que foram recolhidas na zona lamacenta, como é o caso do Cr no Gaio-Rosário, Zn, 

Pb, Ni e Cr nos Sarilhos Pequenos, e Zn, Pb, Cu, Ni e Co em Alcochete.  

O local de amostragem onde, em média, houve mais acumulação de Cd, foi no 

Gaio-Rosário (0,540 µg/g nas algas recolhidas na areia e 0,656 µg/g nas algas 

recolhidas na lama). O local onde houve menor acumulação foi em Alcochete (0,165 

µg/g nas algas recolhidas na areia e 0,204 µg/g nas algas recolhidas na lama). 

Quanto ao Co, foi no Gaio-Rosário que a média de metal acumulado foi 

superior (14,9 µg/g nas algas da zona arenosa e 19,9 µg/g nas algas recolhidas na 

lama), sendo Alcochete o local onde foi inferior (3,6 µg/g nas recolhidas na areia e 3,4 

µg/g para as algas recolhidas na lama).  

O metal Cr, apresenta como local de recolha onde existiu maior acumulação, 

Alcochete (4,3 µg/g para algas da zona arenosa e 5,4 µg/g para algas da zona 

lamacenta) e como local onde mostrou menor acumulação o Gaio-Rosário (3,9 µg/g 

para algas da zona arenosa e 2,6 µg/g para algas da zona lamacenta). 

Em relação ao Ni, o local onde, em média, a concentração deste metal foi 

maior, foi nos Sarilhos-Pequenos (6,9 µg/g para amostras recolhidas na zona arenosa 

e 5,9 µg/g para amostras recolhidas na zona lamacenta) e o local onde foi registado 

em menor concentração foi em Alcochete (4,7 µg/g nas amostras recolhidas na zona 

arenosa e 4,3 µg/g nas amostras recolhidas na zona lamacenta). 

Quanto ao Cu, o local onde mostrou ter maior acumulação foi no Gaio-Rosário 

(22,5 µg/g para amostras da areia e 29,2 µg/g para amostras da Lama) e o local onde 

houve menor acumulação foi em Alcochete (9,8 µg/g para amostras da areia e 8,9 

µg/g para amostras da Lama). 

Em relação ao Pb, o local onde mostrou maior acumulação foi nos Sarilhos 

Pequenos (55,2 µg/g para algas da zona arenosa e 47,8 µg/g para algas da zona 

lamacenta) e o local onde houve menor acumulação foi em Alcochete (9,4 µg/g para 

algas da zona arenosa e 7,4 µg/g para algas da zona lamacenta). 

No caso do Zn, o local onde a acumulação aparenta ser maior é no Gaio-

Rosário (105,9 µg/g nas algas apanhadas na areia e 142,3 µg/g nas amostras 

recolhidas na zona lamacenta), por outro lado, o local onde aparenta ser menor é em 

Alcochete (31,5 µg/g nas algas recolhidas na areia e 28,5 µg/g nas amostras 

recolhidas na zona lamacenta). 

Assim, os locais onde a acumulação é geralmente maior são o Gaio-Rosário 

(Zn, Cu, Co e Cd) e os Sarilhos Pequenos (Pb e Ni). O local onde a acumulação é 

menor é em Alcochete para todos os metais, excepto o Cr. 
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   Outono Catenella caespitosa         
   Gaio‐Rosário 

Areia 
Gaio‐Rosário 
Lama 

Sarilhos 
Pequenos 
Areia 

Sarilhos 
Pequenos 
Lama 

Lançada Areia  Lançada Lama  Alcochete Areia  Alcochete Lama 

Zn  105,9±2,0  142,3±17,0  103,0±5,7  101,1±3,6 ‐  ‐  31,5±1,2  28,5±3,6
Pb  40,3±3,5  57,3±4,1  55,2±3,8  47,8±2,6 ‐   ‐  9,4±0,3  7,4±0,9
Cu  22,5±1,2  29,2±1,5  17,6±0,9  22,2±0,8 ‐  ‐  9,8±0,2  8,9±0,9
Ni  5,2±0,3  5,8±0,2  6,9±0,4  5,9±0,2 ‐   ‐  4,7±0,2  4,3±0,5
Co  14,9±0,7  19,9±1,0  7,8±0,6  14,8±0,6 ‐  ‐  3,6±0,2  3,4±0,4
Cr  3,9±0,5  2,6±0,5  3,9±0,6  3,8±0,8 ‐   ‐  4,3±0,4  5,4±0,6
Cd  0,540±0,184  0,656±0,177  0,421±0,085  0,445±0,196 ‐  ‐  0,165±0,057  0,204±0,076

Quadro 41 – Acumulação dos metais em estudo, durante o Outono, pela Catenella caespitosa (µg/g - 

Valor médio ± erro padrão) 

 

Relativamente ao Inverno, a média da acumulação de metais mostrou a ordem 

Zn>Pb>Cu>Co>Ni>Cr>Cd, exactamente a mesma que no Outono. Assim, os metais 

mais acumulados são Zn, Pb e Cu e o menos acumuladosã Cd e Cr .  

Nesta estação do ano existem, novamente, casos onde a quantidade de metais 

acumulados pela algas recolhidas na areia é maior do que nas algas recolhidas na 

zona lamacenta, como seja o caso do Cr no Gaio-Rosário, Sarilhos Pequenos e 

Alcochete, e o caso do Ni, nos Sarilhos Pequenos e em Alcochete. 

O metal Cd, apresenta como local onde, em média, houve mais acumulação, 

Alcochete (1,4 µg/g nas algas recolhidas na areia e 1,4 µg/g nas algas recolhidas na 

lama). O local onde houve menor acumulação foi no Gaio-Rosário (0,441 µg/g nas 

algas recolhidas na areia e 0,730 µg/g nas algas recolhidas na lama). 

Quanto ao Co, foi no Gaio-Rosário que a média de metal acumulado foi 

superior (7,9 µg/g nas algas recolhidas na areia e 18,9 µg/g nas algas da lama), sendo 

Alcochete o local onde foi inferior (5,0 µg/g nas algas recolhidas na areia e 9,1 µg/g 

para as algas recolhidas na lama).  

Para o Cr, o local de recolha onde a Catenella caespitosa, mostrou maior 

acumulação foi em Alcochete (4,2 µg/g para as algas da zona arenosa e 2,8 µg/g para 

as algas da zona lamacenta) e o local onde mostrou menor acumulação foi no Gaio-

Rosário (3,0 µg/g para algas da zona arenosa e 2,4 µg/g para algas da zona 

lamacenta). 

No caso do Ni, o local onde em média a concentração deste metal foi maior foi 

em Alcochete (7,4 µg/g para amostras recolhidas na zona arenosa e 7,0 µg/g para 

amostras recolhidas na zona lamacenta) e o local onde foi registado em menor 

concentração foi nos Sarilhos Pequenos (6,4 µg/g nas amostras recolhidas na zona 

arenosa e 5,6 µg/g nas amostras recolhidas na zona lamacenta). 
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Para o Cu, o local onde mostrou ter maior acumulação foi nos Sarilhos 

Pequenos (40,2 µg/g para amostras da areia e 41,0 µg/g para amostras da Lama) e o 

local onde houve menor acumulação foi em Alcochete (13,4 µg/g para amostras da 

areia e 18,7 µg/g para amostras da Lama). 

Em relação ao Pb, o local onde mostrou maior acumulação foi nos Sarilhos 

Pequenos (58,6 µg/g para algas da zona arenosa e 70,5 µg/g para algas da zona 

lamacenta) e o local onde houve menor acumulação foi em Alcochete (13,7 µg/g para 

algas da zona arenosa e 32,9 µg/g para algas da zona lamacenta). 

Relativamente ao Zn, o local onde a acumulação aparenta ser maior é nos 

Sarilhos Pequenos (182,8 µg/g nas algas da zona arenosa e 185,5 µg/g nas amostras 

recolhidas na zona lamacenta), por outro lado, o local onde aparenta ser menor é, em 

Alcochete (51,8 µg/g nas algas recolhidas na areia e 100,3 µg/g nas amostras 

recolhidas da zona lamacenta). 

Nesta estação existe um maior equilíbrio, pois se em Alcochete se verificam as 

maiores acumulações para Ni, Cr e Cd, também é verdade que se verificam as 

menores acumulações para Zn, Pb, Cu e Co. Nos Sarilhos Pequenos registaram-se as 

maiores acumulações de Zn, Pb e Cu. No Gaio-Rosário verificaram-se as menores 

concentrações acumuladas de Cr eCd. 

 

   Inverno Catenella caespitosa         
   Gaio‐Rosário 

Areia 
Gaio‐Rosário 
Lama 

Sarilhos 
Pequenos 
Areia 

Sarilhos 
Pequenos 
Lama 

Lançada Areia  Lançada Lama  Alcochete Areia  Alcochete Lama 

Zn  94,7±1,8  159,3±2,8 182,8±5,2  185,5±5,4 ‐  ‐  51,8±3,1  100,3±27,6
Pb  28,9±1,2  62,8±2,1 58,6±2,4  70,5±3,6 ‐   ‐  13,7±0,7  32,9±9,1
Cu  20,0±0,5  25,8±0,7 40,2±1,2  41,0±1,5 ‐  ‐  13,4±0,5  18,7±2,8
Ni  6,6±0,2  7,2±0,4 6,4±0,1  5,6±0,4 ‐   ‐  7,4±0,4  7,0±0,3
Co  7,9±1,5  18,9±0,4 10,8±0,3  15,9±0,7 ‐  ‐  5,0±0,3  9,1±2,7
Cr  3,0±0,7  2,4±0,1 4,0±0,2  2,7±0,2 ‐   ‐  4,2±0,2  2,8±0,4
Cd  0,441±0,155  0,730±0,112 0,760±0,032  0,941±0,084 ‐  ‐  1,4±0,1  1,4±0,1

Quadro 42 – Acumulação dos metais em estudo, durante o Inverno, pela Catenella caespitosa (µg/g - 

Valor médio ± erro padrão) 

 

Para a Primavera, a média de acumulação de metais segue a seguinte ordem 

Zn>Pb>Cu>Co>Ni>Cr>Cd, tal como nas estações anteriores. Mantendo-se a 

tendência para Zn, Pb e Cu serem os metais acumulados em maior quantidade e Cr e 

Cd em menor quantidade. 

Os casos onde a quantidade de metais acumulados pelas algas recolhidas na 

areia é maior do que a quantidade acumulada pelas algas recolhidas na zona 
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lamacenta, são o Cr no Gaio-Rosário e em Alcochete e o Cd no Gaio-Rosário, Sarilhos 

Pequenos e Alcochete. 

A maior acumulação de Cd, ocorreu na Lançada (1,5 µg/g nas algas recolhidas 

na lama). O local onde houve menor acumulação foi nos Sarilhos Pequenos (1,1 µg/g 

nas algas recolhidas na areia e 0,806 µg/g nas algas recolhidas na lama). 

Quanto ao Co, foi no Gaio-Rosário que a média de metal acumulado foi 

superior (14,6 µg/g nas algas recolhidas na areia e 17,4 µg/g nas algas recolhidas na 

lama), sendo na Lançada o local onde foi inferior (6,0 µg/g nas algas da zona 

lamacenta).  

Para o Cr, o local de recolha onde a alga em estudo mostrou maior 

acumulação foi em Alcochete (3,8 µg/g para as algas da zona arenosa e 3,1 µg/g para 

as algas da zona lamacenta) e o local onde mostrou menor acumulação foi na 

Lançada (1,4 µg/g para algas da zona lamacenta). 

Já para o Ni, o local onde em média a concentração deste metal foi maior, foi 

no Gaio-Rosário (5,8 µg/g para amostras recolhidas na zona arenosa e 7,2 µg/g para 

amostras recolhidas na zona lamacenta) e o local onde foi registado em menor 

concentração foi na Lançada (4,1 µg/g nas amostras recolhidas na zona lamacenta). 

Relativamente ao Cu, o local onde mostrou ter maior acumulação foi no Gaio-

Rosário (25,4 µg/g para amostras da areia e 29,0 µg/g para amostras da Lama) e o 

local onde ocorreu menor acumulação foi em Alcochete (12,4 µg/g para amostras da 

areia e 15,7 µg/g para amostras da Lama). 

Em relação ao Pb, o local onde mostrou maior acumulação foi nos Sarilhos 

Pequenos (59,9 µg/g para algas da zona arenosa e 60,1 µg/g para algas da zona 

lamacenta) e o local onde houve menor acumulação foi em Alcochete (24,0 µg/g para 

algas da zona arenosa e 41,5 µg/g para algas da zona lamacenta). 

No caso do Zn, o local onde a acumulação aparenta ser maior é nos Sarilhos 

Pequenos (132,8 µg/g nas algas recolhidas da areia e 148,0 µg/g nas amostras 

recolhidas da zona lamacenta) e o local onde aparenta ser menor é em Alcochete 

(49,9 µg/g nas algas recolhidas na areia e 90,6 µg/g nas amostras recolhidas na zona 

lamacenta).  

Nesta estação do ano, o Gaio-Rosário e os Sarilhos Pequenos foram os locais 

onde foram registadas as maiores acumulações de metais. Tendo sido o Cu, Co e Ni 

no Gaio-Rosário e Zn e Pb nos Sarilhos Pequenos. 

A Lançada foi o local onde foram registadas as menores acumulações para Co, 

Ni e Cr. Em Alcochete, foi de Zn, Pb e Cu que se registaram as concentrações 

acumuladas mais baixas. 
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   Primavera Catenella caespitosa         
   Gaio‐Rosário 

Areia 
Gaio‐Rosário 
Lama 

Sarilhos 
Pequenos 
Areia 

Sarilhos 
Pequenos 
Lama 

Lançada Areia  Lançada Lama  Alcochete Areia  Alcochete Lama 

Zn  122,3±2,1  124,0±5,0 132,8±2,5  148,0±5,1 ‐  78,1±3,4 49,9±1,3  90,6±18,7
Pb  46,0±0,8  57,8±2,3 59,9±1,6  60,1±2,5 ‐  40,8±1,5 24,0±0,6  41,5±7,7
Cu  25,4±0,5  29,0±1,0 19,8±0,4  27,7±0,8 ‐  18,3±0,7 12,4±0,3  15,7±1,6
Ni  5,8±0,1  7,2±0,3 5,8±0,1  5,8±0,2 ‐  4,1±0,2 6,0±0,2  6,3±0,2
Co  14,6±0,3  17,4±0,6 8,5±0,2  15,6±0,5 ‐  6,0±0,2 5,5±0,2  6,7±1,1
Cr  2,1±0,2  2,0±0,2 2,6±0,2  3,5±0,3 ‐  1,4±0,2 3,8±0,1  3,1±0,1
Cd  1,0±0,1  0,972±0,039 1,1±0,1  0,806±0,042 ‐  1,5±0,1 1,1±0,05  1,2±0,1

Quadro 43 – Acumulação dos metais em estudo, durante a Primavera, pela Catenella caespitosa  (µg/g - 

Valor médio ± erro padrão) 

 

  Na estação do Verão, a média de acumulação de metais tem a ordem 

Zn>Pb>Cu>Co>Ni>Cr>Cd, sendo, portanto, igual em todas as estações. Os metais 

mais acumulados mantêm-se o Zn, o Pb e o Cu e os menos acumulados são, mais 

uma vez, o Cr e o Cd. 

Os casos onde a acumulação de metais em algas recolhidas na zona arenosa 

é maior do que a acumulação em algas recolhidas na zona lamacenta são, Cu, Co e 

Cr para o Gaio-Rosário, e Pb, Cu, Ni, Co e Cr para os Sarilhos Pequenos. 

O local de recolha, onde houve mais acumulação de Cd, foi em Alcochete (1,7 

µg/g nas algas recolhidas lama). O local onde houve menor acumulação foi na 

Lançada (1,1 µg/g nas algas recolhidas na lama). 

Para o Co, foi no Gaio-Rosário que a média de metal acumulado foi superior 

(28,4 µg/g nas algas apanhadas na areia e 22,8 µg/g nas algas apanhadas na lama), 

sendo na Lançada o local onde o metal acumulado foi inferior (11,0 µg/g nas algas 

apanhada na lama).  

Quanto ao Cr, o local de recolha onde existiu maior acumulação foi nos 

Sarilhos Pequenos (6,3 µg/g para as algas da zona arenosa e 5,2 µg/g para as algas 

da zona lamacenta) e o local onde mostrou menor acumulação foi na Lançada (4,3 

µg/g para algas da zona lamacenta). 

Relativamente ao Ni, o local onde, em média, a concentração deste metal se 

mostrou maior foi no Gaio-Rosário (11,5 µg/g para amostras recolhidas na zona 

arenosa e 14,0 µg/g para amostras recolhidas na zona lamacenta) e o local onde foi 

registado em menor concentração foi na Lançada (8,6 µg/g nas amostras recolhidas 

na zona lamacenta). 
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Para o Cu, o local onde mostrou ter maior acumulação foi na Lançada (32,8 

µg/g para amostras da Lama) e o local onde houve menor acumulação foi nos Sarilhos 

Pequenos (28,5 µg/g para amostras da areia e 22,8 µg/g para amostras da Lama). 

Em relação ao Pb, o local onde mostrou maior acumulação foi, na Lançada 

(71,2 µg/g para algas da zona lamacenta), o local onde houve menor acumulação foi 

nos Sarilhos Pequenos (45,3 µg/g para algas da zona arenosa e 41,6 µg/g para algas 

da zona lamacenta). 

No caso do Zn, o local onde a acumulação aparenta ser maior é no Gaio-

Rosário (195,8 µg/g nas algas recolhidas da areia e 266,3 µg/g nas amostras 

recolhidas da zona lamacenta), por outro lado, o local onde aparenta ser menor é nos 

Sarilhos Pequenos (157,3 µg/g nas algas recolhidas na areia e 163,4 µg/g nas 

amostras recolhidas na zona lamacenta).  

Nesta estação, o Gaio Rosário é o local onde são registadas as maiores 

acumulações de Zn, Co e Ni. Na Lançada existem os valores acumulados mais altos 

para Pb e Cu, mas também os mais baixos para Co, Ni, Cr e Cd. 

Sarilhos Pequenos é, neste caso, o local de amostragem onde ocorrem as 

menores acumulações para Zn, Pb e Cu. 

 

   Verão Catenella caespitosa         
   Gaio‐Rosário 

Areia 
Gaio‐Rosário 
Lama 

Sarilhos 
Pequenos 
Areia 

Sarilhos 
Pequenos 
Lama 

Lançada Areia  Lançada Lama  Alcochete Areia  Alcochete Lama 

Zn  195,8±2,4  266,3±2,2 157,3±2,7  163,4±2,4 ‐  180,0±1,7 ‐  200,6±18,4
Pb  64,9±2,9  65,4±1,1 45,3±0,6  41,6±0,8 ‐  71,2±1,2 ‐  58,0±5,9
Cu  33,5±0,3  29,3±0,3 28,5±0,1  22,8±0,3 ‐  32,8±0,3 ‐  29,9±1,9
Ni  11,5±0,2  14,0±0,3 9,6±0,2  9,4±0,1 ‐  8,6±0,2 ‐  10,9±1,0
Co  28,4±0,3  22,8±0,3 13,7±0,2  13,3±0,2 ‐  11,0±0,1 ‐  16,9±3,0
Cr  5,8±0,2  5,1±0,2 6,3±0,3  5,2±0,2 ‐  4,3±0,3 ‐  5,3±0,6
Cd  0,987±0,139  1,5±0,1 1,3±0,1  1,3±0,02 ‐  1,1±0,05 ‐  1,7±0,1

Quadro 44 – Acumulação dos metais em estudo, durante a Primavera, pela Catenella caespitosa (µg/g - 

Valor médio ± erro padrão) 

 

1. Existem diferenças estatisticamente significativas na acumulação de metais, 

em cada espécie, entre as algas recolhidas na Areia e as algas recolhidas na Lama? 

Utilizando, o teste Kruskal-Wallis para avaliar se haveriam diferenças entre a 

quantidade de metais que a Catenella caespitosa acumula na areia e na lama, para 

um nível de significância de α= 0,05 obtivemos o seguinte quadro: 
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 Zn Pb Cu Co Ni Cr Cd 

Qui-Quadrado 5,988 8,965 4,855 9,175 0,468 3,210 4,194

Valor-p 0,014 0,003 0,028 0,002 0,494 0,073 0,041
Quadro 45 – Valores da estatística de teste e valor – p, para cada metal, obtidos com o teste estatístico 
Kruskal-Wallis, relativos à Catenella caespitosa 

 
Visto que, tal como já referimos anteriormente, acerca deste teste estatístico, 

quando valor-p < α rejeitamos H0, e quando valor- p > α aceitamos H0. Sendo, então, 

H0: F(X1) = F(X2), ou seja, quantidade acumulada na areia = quantidade acumulada 

na lama, verificamos que não existem diferenças estatisticamente significativas entre a 

quantidade Ni e Cr que esta alga acumula na areia e a  quantidade de Ni e Cr que esta 

alga acumula nas zonas lamacentas. Por outro lado, quanto ao Zn, Pb, Cu, Co e Cd, 

observamos que existem diferenças entre o que a alga acumula na areia e na lama 

 

 

Nas 4 estações do ano, nº de vezes em que a quantidade de metais acumulada na lama é 
superior à quantidade de metais acumulada na areia 

Gaio‐Rosário  Sarilhos Pequenos  Alcochete 

Zn  4  3  2* 

Pb  4  3  2* 

Cu  3  3  2* 

Co  3  3  2* 

Cd  3  3  1* 
* dados referentes a 3 estações do ano apenas 

Quadro 46 – nº de vezes em que a quantidade de metais acumulada na lama é superior à quantidade de 

metais acumulada na areia 
 

Através do quadro anterior, pelo número de ocorrências em que a quantidade a 

de metais acumulada na lama é maior que a quantidade de metais acumulada na 

areia, podemos concluir que para todos os metais a quantidade acumulada pelas 

amostras recolhida nas zonas lamacentas é geralmente maior que a quantidade 

acumulada pelas amostras recolhidas nas zonas arenosas. 

 

2. Existem diferenças estatisticamente significativas na acumulação de metais, 

em cada espécie, entre os locais de recolha? 

 

Utilizando novamente o teste de Kruskal-Wallis para averiguar se haveriam diferenças 

nos metais acumulados entre os locais de recolha, para um α= 0,05, obtivemos os 

seguintes quadros, relativos aos tipos de sedimento areia e lama (Quadros 47 e 48), 
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pois devido a termos verificado na questão anterior que existem diferenças 

significativas nas acumulações entre as amostras da areia e as amostras lama para 

alguns metais, optámos por analisar as diferenças entre os locais de recolha por tipo 

de sedimento. 

 
 Zn Pb Cu Co Ni Cr Cd 

Qui-Quadrado 33,279 35,369 32,153 34,480 3,613 0,853 2,227

Valor-p 0,000 0,000 0,000 0,000 0,164 0,653 0,328
Quadro 47 –  Valores da estatística de teste e valor – p, para cada metal, obtidos com o teste estatístico 
Kruskal-Wallis, relativos à Catenella caespitosa, no tipo de sedimento areia 
 
 
 Zn Pb Cu Co Ni Cr Cd 

Qui-Quadrado 7,580 14,321 15,777 44,168 4,854 8,647 9,935

Valor-p 0,056 0,002 0,001 0,000 0,183 0,034 0,019
Quadro 48 –  Valores da estatística de teste e valor – p, para cada metal, obtidos com o teste estatístico 
Kruskal-Wallis, relativos à Catenella caespitosa, no tipo de sedimento lama 
 
 

Assim, na areia, não se verificam diferenças significativas, nas acumulações de 

Ni, Cr e Cd entre os diversos locais de recolha. Ao contrário de, Zn, Pb, Cu e Co, onde 

se verificam diferenças significativas entre os diversos locais de recolha. 

 

 
Concentração média dos locais de recolha µg/g 

Gaio‐Rosário Areia  Sarilhos Pequenos Areia  Alcochete Areia 

Zn  129,7  144,0  44,4* 

Pb  44,9  54,75  15,7* 

Cu  25,4  26,5  11,9* 

Co  16,45  10,2  4,7* 

*dados de 3 estações do ano apenas 

Quadro 49 – Acumulação dos metais Zn, Pb, Cu e Co nos quatros locais de recolha, para a areia 
 

Para o Zn, Pb, Cu e Co nota-se uma maior acumulação no Gaio-Rosário e 

Sarilhos Pequenos, com números bastante distintos das acumulações de metais em 

menor quantidade que acontecera em Alcochete. 

Quanto à zona lamacenta, Zn e Ni, não mostraram diferenças significativas na 

acumulação entre os diversos locais de recolha. 

Contudo, para os metais Pb, Cu, Co, Cr e Cd o teste estatístico aqui utilizado, 

revelou diferenças significativas na acumulação destes metais pelas algas, entre os 

diversos locais de recolha. 
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Concentração média dos locais de recolha µg/g 

Gaio‐Rosário Lama 
Sarilhos 
Pequenos 
Lama 

Lançada 
Lama 

Alcochete Lama 

Pb  60,8  55,0  56,0*  35,0 

Cu  28,3  28,4  25,6*  18,3 

Co  19,8  14,9  8,5*  9,0 

Cr  3,0  3,8  2,9*  4,15 

Cd  0,965  0,873  1,3*  1,1 
* dados relativos a apenas 2 estações do ano (Primavera e Verão) 

Quadro 50 – Acumulação dos metais Zn, Pb, Cu e Co nos quatros locais de recolha, para a lama 
 

Analisando o Pb e Cu nota-se a mesma tendência que no sedimento arenoso – 

maiores acumulações no Gaio-Rosário e Sarilhos Pequenos e agora também na 

Lançada, bastante distintas das menores acumulações em Alcochete. 

Quanto ao Co, os locais onde se verificaram maiores acumulações foram Gaio-

Rosário e Sarilhos pequenos, contrastantes com os baixos números da Lançada e 

Alcochete. Passando-se a situação contrária para o metal Cd. 

Para o Cr, os dados do Gaio-Rosário e Lançada mostraram que este metal 

esteve menos biodisponível para a Catenella caespitosa nesses locais, sendo 

acumulado, em maiores quantidades, nos Sarilhos Pequenos e em Alcochete.  

 

3. Existem diferenças estatisticamente significativas na acumulação de metais, 

em cada espécie, entre as estações do ano? 

A partir da utilização do teste de Kruskal-Wallis, com o fim de responder à 

questão de investigação anteriormente colocada, obtiveram-se os seguintes 

resultados, para o local de recolha Gaio-Rosário (α= 0,05): 

 
 Zn Pb Cu Co Ni Cr Cd 

Qui-Quadrado 22,040 14,410 18,028 23,208 30,174 23,655 18,451

Valor-p     0,000 0,002 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Quadro 51 – Valores da estatística de teste e valor – p, para cada metal, obtidos com o teste estatístico 
Kruskal-Wallis, relativos à Catenella caespitosa e ao local de recolha Gaio-Rosário 

 
Com o intuito de averiguar se haveriam diferenças nos metais acumulados 

entre as estações do ano, no local de recolha Sarilhos Pequenos, para um α= 0,05, 

obtivemos o seguinte quadro: 
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 Zn Pb Cu Co Ni Cr Cd 

Qui-Quadrado 34,772 26,895 27,290 1,570 23,753 19,193 26,106

Valor-p      0,000 0,000 0,000 0,666 0,000 0,000 0,000
Quadro 52 – Valores da estatística de teste e valor – p, para cada metal, obtidos com o teste estatístico 
Kruskal-Wallis, relativos à Catenella caespitosa e ao local de recolha Sarilhos Pequenos 
 
 O quadro relativo ao local de recolha Lançada e para as mesmas condições 

referidas anteriormente é apresentado de seguida: 

 

 Zn Pb Cu Co Ni Cr Cd 

Qui-Quadrado 6,818 6,818 6,818 6,818 6,818 6,818 6,860

Valor-p      0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009
Quadro 53 – Valores da estatística de teste e valor – p, para cada metal, obtidos com o teste estatístico 
Kruskal-Wallis, relativos à Catenella caespitosa e ao local de recolha Lançada 

 
 São, ainda, abordados no quadro seguinte os dados referentes às condições 

anteriormente descritas e ao local de amostragem Alcochete: 

 

 
 Zn Pb Cu Co Ni Cr Cd 

Qui-Quadrado 25,853 26,676 26,253 22,456 29,325 11,363 25,067

Valor-p      0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,010 0,000
Quadro 54 – Valores da estatística de teste e valor – p, para cada metal, obtidos com o teste estatístico 
Kruskal-Wallis, relativos à Catenella caespitosa e ao local de recolha Alcochete 
 

Podemos, deste modo, verificar que todos os locais de recolha e em todos os 

metais foram verificadas diferenças de acumulação entre as estações do ano, com 

excepção do Zn, nos Sarilhos Pequenos (α= 0,05). 

 

4. Que correlações existem entre as concentrações de metais analisados neste 

estudo?  

Para resposta a esta questão, foi calculado o coeficiente de correlação de 

Spearman, cujos resultados são apresentados no quadro seguinte: 
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Metais  Zn  Pb  Cu  Co  Ni  Cr  Cd 

Zn   
rs = 0, 848 

p = 0,000 

rs = 0,898

p = 0,000 

rs = 0,760 

p = 0,000 

rs= 0,610 

p = 0,000 

rs = 0,199 

p = 0,013 

rs = 0,275 

p = 0,001 

Pb 
rs =0, 848 

p = 0,000 
 

rs = 0,823

p = 0,000 

rs = 0,717 

p = 0,000 

rs = 0,421 

p = 0,001 

rs = ‐ 0,046 

p = 0,306 

rs = 0,088 

p = 0,168 

Cu 
rs = 0,898 

p = 0,000 

rs = 0,823 

p = 0,000 
 

rs = 0,782 

p = 0,000 

rs = 0,451 

p = 0,000 

rs = 0,057 

p = 0,263 

rs = 0,096 

p = 0,147 

Co 
rs = 0,760 

p = 0,000 

rs = 0,717 

p = 0,000 

rs = 0,782

p = 0,000 
 

rs = 0,433 

p = 0,000 

rs = 0,015 

p = 0,436 

rs = 0,075 

p = 0,208 

Ni 
rs= 0,610 

p = 0,000 

rs = 0,421 

p = 0,001 

rs = 0,451

p = 0,000 

rs = 0,433 

p = 0,000 
 

rs = 0,462 

p = 0,000 

rs = 0,490 

p = 0,000 

Cr 
rs = 0,199 

p = 0,013 

rs = ‐ 0,046 

p = 0,306 

rs = 0,057

p = 0,263 

rs = 0,015 

p = 0,436 

rs = 0,462 

p = 0,000 
 

rs = 0,153 

p = 0,048 

Cd 
rs = 0,275 

p = 0,001 

rs = 0,088 

p = 0,168 

rs = 0,096

p = 0,147 

rs = 0,075 

p = 0,208 

rs = 0,490 

p = 0,000 

rs = 0,153 

p = 0,048 
 

Quadro 55 – Coeficientes de correlação entre metais, na espécie Catenella caespitosa 
 

 É nos, então, possível verificar que existe uma correlação fraca entre, Zn e Cr, 

Zn e Cd, e Cr e Cd. Correlações moderadas existem entre os seguintes grupos de 

metais: Zn e Ni; Pb e Ni; Cu e Ni; Co e Ni; Ni e Cr; e Ni e Cd. Por último, verificou-se a 

existência de uma correlação forte entre: Zn e Pb; Zn e Cu; Zn e Co; Pb e Cu; Pb e 

Co; e Cu e Co (α= 0,05).  

  

3.3.4 Ulva Sp. 
No Outono, para a Ulva sp. verificámos que a quantidade de metais 

acumulados seguiu, em média, a seguinte ordem decrescente 

Zn>Pb>Cu>Ni>Co>Cr>Cd. Sendo assim, o Zn, Pb e Cu são os metais mais 

acumulados e Cr e Cd os menos acumulados.  

Em alguns dos locais de recolha, a quantidade de metais acumulada por algas 

que foram apanhadas na areia é maior que a quantidade de metal acumulado por 

algas que foram apanhadas na zona lamacenta, como é o caso do Pb, Co e Cr no 

Gaio-Rosário; Cr nos Sarilhos Pequenos; Zn, Cu e Co na Lançada; e todos os metais 

em Alcochete.  
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A maior acuumulação de Cd, teve lugar nos Sarilhos pequenos (0,193 µg/g nas 

algas recolhidas na areia e 0,575µg/g nas algas recolhidas na lama). O local onde 

ocorreu menor acumulação foi no Gaio-Rosário (0,064 µg/g nas algas recolhidas na 

areia e 0,167 µg/g nas algas recolhidas na lama). 

Quanto ao Co, foi, também nos Sarilhos Pequenos que a média de metal 

acumulado foi superior (2,7 µg/g nas algas apanhadas na areia e 8,1 µg/g nas algas 

apanhadas na lama), tendo sido a Lançada, o local onde foi inferior (1,4 µg/g nas 

algas recolhidas na areia e 1,1 µg/g para as algas recolhidas na lama).  

Para o Cr, o local de recolha onde houve maior acumulação foi na Lançada 

(3,8 µg/g para algas da zona arenosa e 4,3 µg/g para algas da zona lamacenta) e o 

local onde mostrou menor acumulação foi no Gaio-Rosário (2,6 µg/g para algas da 

zona arenosa e 1,2 µg/g para algas da zona lamacenta). 

Contudo, para o Ni, o local onde, em média, a concentração deste metal foi 

maior, foi no Gaio-Rosário (3,8 µg/g para amostras recolhidas na zona arenosa e 6,8 

µg/g para amostras recolhidas na zona lamacenta) e o local onde foi registado em 

menor concentração foi na Lançada (2,6 µg/g nas amostras recolhidas na zona 

arenosa e 3,0 µg/g nas amostras recolhidas na zona lamacenta). 

Para o Cu, o local onde mostrou ter maior acumulação foi na Lançada (15,1 

µg/g para amostras da areia e 10,3 µg/g para amostras da lama) e o local onde houve 

menor acumulação foi no Gaio-Rosário (8,1 µg/g para amostras da areia e 8,4 µg/g 

para amostras da Lama). 

Em relação ao Pb, o local onde mostrou maior acumulação foi nos Sarilhos 

Pequenos (9,3 µg/g para algas da zona arenosa e 18,0 µg/g para algas da zona 

lamacenta) e o local onde houve menor acumulação foi em Alcochete (9,9 µg/g para 

algas da zona arenosa e 4,6 µg/g para algas da zona lamacenta). 

No caso do Zn, o local onde a acumulação aparenta ser maior é no Gaio-

Rosário (108,1 µg/g nas algas da areia e 109,8 µg/g nas amostras recolhidas na zona 

lamacenta), por outro lado, o local onde aparenta ser menor é em Alcochete (62,6 µg/g 

nas algas recolhidas na areia e 44,3 µg/g nas amostras recolhidas na zona 

lamacenta). 

Assim, o local onde a acumulação é geralmente maior é nos Sarilhos 

Pequenos (Pb, Co, Cr e Cd) e os locais onde a acumulação é menor, são o Gaio-

Rosário (Cu, Cr e Cd), Alcochete (Zn e Pb) e Lançada (Ni e Co). 
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  Outono Ulva sp.         

 
Gaio‐
Rosário 
Areia 

Gaio‐Rosário 
Lama 

Sarilhos 
Pequenos 
Areia 

Sarilhos 
Pequenos 
Lama 

Lançada Areia  Lançada Lama  Alcochete Areia  Alcochete Lama 

Zn  108,1±5,4  109,8±4,3  88,4±4,5  106,5±2,5  99,1±8,6  80,8±3,2  62,6±3,0  44,3±1,8 

Pb  13,4±0,7  10,4±0,5  9,3±0,7  18,0±0,4  9,8±1,0  11,9±0,6  9,9±1,1  4,6±0,3 

Cu  8,1±0,4  8,4±0,4  8,4±0,4  8,7±0,1  15,1±1,2  10,3±0,3  12,7±0,1  7,4±0,2 

Ni  3,8±0,3  6,8±0,3  3,3±0,1  3,5±0,1  2,6±0,2  3,0±0,1  4,8±0,1  2,6±0,1 

Co  4,0±0,4  3,1±0,2  2,7±0,2  8,1±0,2  1,4±0,2  1,1±0,1  3,6±0,2  2,5±0,1 

Cr  2,6±0,5  1,2±0,2  3,1±0,0  1,8±0,2  3,8±0,3  4,3±0,1  4,4±0,2  3,4±0,1 

Cd  0,064±0,044  0,167±0,053  0,193±0,069  0,575±0,007 0,265±0,087  0,392±0,063  0,365±0,058  0,069±0,038 

Quadro 56 – Acumulação dos metais em estudo, durante o Outono, pela Ulva sp. (µg/g - Valor médio ± 

erro padrão) 

 

A média da acumulação de metais, no Inverno seguiu a ordem 

Zn>Pb>Cu>Ni>Co>Cr>Cd, isto é, semelhante à do Outono. Assim, os metais mais 

acumulados são Zn, Pb e Cu e os menos acumulados são Cd e Cr.  

Nesta estação do ano existem, de novo, casos onde a quantidade de metais 

acumulados pela algas recolhidas na areia é maior do que nas algas recolhidas na 

zona lamacenta, caso do Cu e Ni no Gaio-Rosário, todos os metais nos Sarilhos 

Pequenos, Co na Lançada e, finalmente, Zn, Pb, Cu, Ni, Co e Cr em Alcochete. 

O local de recolha onde, em média, houve maior acumulação de Cd, foi na 

Lançada (1,2 µg/g nas algas recolhidas na areia e 1,3 µg/g nas algas recolhidas na 

lama). O local onde houve menor acumulação foi no Gaio-Rosário (0,312 µg/g nas 

algas recolhidas na areia e 0,487 µg/g nas algas recolhidas na lama). 

Quanto ao Co, foi nos Sarilhos Pequenos que a média de metal acumulado foi 

superior (4,0 µg/g nas algas da zona arenosa e 3,3 µg/g nas algas recolhidas na 

lama), sendo na Lançada o local onde foi inferior (2,8 µg/g nas algas recolhidas na 

areia e 2,5 µg/g para as algas da lama).  

Para o Cr, o local de recolha onde a Ulva sp., mostrou maior acumulação foi na 

Lançada (2,2 µg/g para as algas da zona arenosa e 2,7 µg/g para as algas da zona 

lamacenta) e o local onde mostrou menor acumulação foi nos Sarilhos Pequenos (1,6 

µg/g para algas da zona arenosa e 1,5 µg/g para algas da zona lamacenta). 

No caso do metal Ni, o local onde, em média, a sua concentração foi maior 

consistiu no Gaio-Rosário (6,9 µg/g para amostras recolhidas na zona arenosa e 4,5 

µg/g para amostras recolhidas na zona lamacenta) e o local onde foi registado em 

menor concentração foi na Lançada (3,5 µg/g nas amostras recolhidas na zona 

arenosa e 3,5 µg/g nas amostras recolhidas na zona lamacenta). 
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Relativamente ao Cu, o local onde este metal mostrou ter maior acumulação foi 

na Lançada (7,0 µg/g para amostras da areia e 9,7 µg/g para amostras da Lama) e o 

local onde ocorreu menor acumulação foi em Alcochete (6,3 µg/g para amostras da 

areia e 5,8 µg/g para amostras da Lama). 

Em relação ao Pb, o local onde mostrou maior acumulação foi na Lançada 

(12,7 µg/g para algas da zona arenosa e 21,3 µg/g para algas da zona lamacenta) e o 

local onde houve menor acumulação foi em Alcochete (7,9 µg/g para algas da zona 

arenosa e 7,1 µg/g para algas da zona lamacenta). 

No caso do Zn, a Lançada foi o local onde a acumulação do metal foi maior 

(56,5 µg/g nas algas recolhidas na areia e 70,9 µg/g nas amostras recolhidas na zona 

lamacenta), por outro lado, o local onde aparenta ser menor é, em Alcochete (39,5 

µg/g nas algas recolhidas na areia e 33,0 µg/g nas amostras recolhidas da zona 

lamacenta). 

A Lançada é o local onde são registadas as maiores acumulações para cinco 

metais: Zn, Pb, Cu, Cd e Cr. Em Alcochete a acumulação é menor para o Zn, Pb e Cu, 

mas, na Lançada, que tem as maiores acumulações para cinco metais aparece aqui 

como o local onde a Ulva Sp. acumula menos Ni e Co. 

   Inverno Ulva sp.         
   Gaio‐Rosário 

Areia 
Gaio‐Rosário 
Lama 

Sarilhos 
Pequenos 
Areia 

Sarilhos 
Pequenos 
Lama 

Lançada Areia  Lançada Lama  Alcochete Areia  Alcochete Lama 

Zn  30,8±1,0  42,5±1,6 49,3±1,6  39,3±2,2 56,5±1,1 70,9±2,3 39,5±0,7  33,0±0,4
Pb  8,4±0,3  16,2±0,6 16,8±0,4  15,7±1,3 12,7±0,5 21,3±1,0 7,9±0,5  7,1±0,1
Cu  6,3±0,2  5,9±0,2 8,2±0,2  6,4±0,3 7,0±0,0 9,7±0,2 6,3±0,1  5,8±0,0
Ni  6,9±0,2  4,5±0,1 3,7±0,1  3,6±0,3 3,5±0,2 3,5±0,3 3,6±0,2  4,0±0,2
Co  2,3±0,1  3,9±0,0 4,0±0,1  3,3±0,2 2,8±0,3 2,5±0,3 3,6±0,2  2,8±0,3
Cr  1,6±0,1  1,6±0,2 1,6±0,1  1,5±0,2 2,2±0,4 2,7±0,2 2,4±0,1  2,2±0,5
Cd  0,312±0,051  0,487±0,136 0,560±0,049  0,533±0,2 1,2±0,3 1,3±0,1 0,777±0,189  0,790±0,056

Quadro 57 – Acumulação dos metais em estudo, durante o Inverno, pela Ulva sp. (µg/g- Valor médio ± 

erro padrão) 

 

Na Primavera, a média de acumulação de metais segue a seguinte ordem 

Zn>Pb>Cu>Co>Ni>Cr>Cd, tal como no Inverno, à excepção da troca de posição do Ni 

com o Co. Mantendo-se a tendência para Zn, Pb e Cu serem os metais acumulados 

em maior quantidade e Cr e Cd em menor quantidade. 

Existem, mais uma vez, situações onde a quantidade de metais acumulados 

pela algas recolhidas na areia é maior do que a quantidade de metais acumulados nas 

algas recolhidas na zona lamacenta, caso do Cu nos Sarilhos Pequenos, todos os 

metais na Lançada e, Zn, Cu e Co em Alcochete. 
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O local de recolha onde, em média, houve maior acumulação de Cd, foi nos 

Sarilhos Pequenos (1,4 µg/g nas algas recolhidas na areia e 1,5 µg/g nas algas 

recolhidas na lama) e o local onde ocorreu menor acumulação foi no Gaio-Rosário 

(0,877 µg/g nas algas recolhidas na areia e 1,2 µg/g nas algas recolhidas na lama). 

Quanto ao Co, foi na Lançada que a média de metal acumulado foi superior 

(7,5 µg/g nas algas recolhidas na areia e 5,9 µg/g nas algas recolhidas na lama), 

sendo o Gaio-Rosário o local onde foi inferior (3,1 µg/g nas algas da areia e 5,8 µg/g 

para as algas recolhidas na zona lamacenta).  

Para o Cr, o local de recolha onde ocorreu maior acumulação foi na Lançada 

(2,9 µg/g para as algas da zona arenosa e 2,0 µg/g para as algas da zona lamacenta) 

e o local onde se verificou menor acumulação foi no Gaio-Rosário (1,5 µg/g para algas 

da zona arenosa e 2,2 µg/g para algas da zona lamacenta). 

Já para o Ni, o local onde em média a concentração deste metal foi maior foi 

em Alcochete (4,9 µg/g para amostras recolhidas na zona arenosa e 5,1 µg/g para 

amostras recolhidas na zona lamacenta) e o local onde foi registado em menor 

concentração foi no Gaio-Rosário (3,8 µg/g nas amostras recolhida na zona arenosa e 

5,3 µg/g nas amostras recolhidas na zona lamacenta). 

O local onde ocorreu a maior acumulação para o metal Cu, foi na Lançada 

(13,6 µg/g para amostras da areia e 9,9 µg/g para amostras da Lama) e o local onde 

houve menor acumulação foi no Gaio-Rosário (5,9 µg/g para amostras da areia e 7,8 

µg/g para amostras da zona lamacenta). 

Em relação ao Pb, o local onde mostrou maior acumulação foi na Lançada 

(36,8 µg/g para algas da zona arenosa e 24,1 µg/g para algas da zona lamacenta) e o 

local onde houve menor acumulação foi em Alcochete (18,8 µg/g para algas da zona 

arenosa e 19,2 µg/g para algas da zona lamacenta). 

No caso do Zn, o local onde a acumulação aparenta ser maior é, mais uma 

vez, na Lançada (195,1 µg/g nas algas recolhidas da areia e 68,7 µg/g nas amostras 

recolhidas da zona lamacenta) e, por outro lado, o local onde aparenta ser menor é em 

Alcochete (57,4 µg/g nas algas recolhidas na zona arenosa e 45,7 µg/g nas amostras 

recolhidas na lama).  

Para a Primavera, verificou-se então, que a Lançada é o local onde são 

registadas as maiores acumulações de metais. Zn, Pb, Cu, Co e Cr  e o Gaio-Rosário 

o local onde ocorrem as menores acumulações para Cu, Ni, Co, Cr e Cd. Já Alcochete 

registou a menor acumulação no Zn e Pb. 
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  Primavera Ulva sp.         

 
Gaio‐Rosário 

Areia 
Gaio‐Rosário 

Lama 

Sarilhos 
Pequenos 
Areia 

Sarilhos 
Pequenos 
Lama 

Lançada Areia  Lançada Lama  Alcochete Areia  Alcochete Lama 

Zn  56,0±3,2  61,9±0,6  83,3±1,1  102,5±2,0  195,1±5,6  68,7±7,3  57,4±2,3  45,7±1,8 

Pb  12,4±0,8  33,4±0,6  20,0±0,4  30,0±0,9  36,8±1,0  24,1±1,9  18,8±0,8  19,2±0,8 

Cu  5,9±0,3  7,8±0,1  9,1±0,1  8,3±0,1  13,6±0,3  9,9±0,6  9,2±0,3  6,6±0,3 

Ni  3,8±0,2  5,3±0,1  4,1±0,1  5,1±0,2  5,5±0,1  4,3±0,1  4,9±0,2  5,1±0,2 

Co  3,1±0,2  5,8±0,2  4,2±0,05  6,5±0,2  7,5±0,1  5,9±0,3  6,3±0,2  4,2±0,2 

Cr  1,5±0,2  2,2±0,1  1,6±0,2  2,5±0,1  2,9±0,1  2,0±0,2  1,9±0,1  2,0±0,1 

Cd  0,877±0,060  1,2±0,1  1,4±0,03  1,5±0,1  1,4±0,03  1,3±0,1  1,2±0,1  1,2±0,1 

Quadro 58 – Acumulação dos metais em estudo, durante a Primavera, pela Ulva sp. (µg/g - Valor médio ± 

erro padrão) 

 

Por último, na estação do Verão, a média de acumulação de metais tem a 

ordem Zn>Pb>Cu>Ni>Co>Cr>Cd, sendo já, três, as estações com esta ordem, 

Inverno, Primavera e Verão. Mantêm-se, assim, a tendência de os metais mais 

acumulados serem Zn, Pb e Cu e os menos acumulados serem Cr e Cd. 

Os casos onde a acumulação de metais, em algas recolhidas na zona arenosa, 

é maior, do que a acumulação em algas recolhidas na zona lamacenta são, Zn, Pb, Cu 

e Cr para o Gaio-Rosário, Zn, Pb e Cu para os Sarilhos Pequenos, Zn, Pb, Cu, Co, Cr 

e Cd para a Lançada, e Zn, Cu, Co e Cr para Alcochete. 

O local de amostragem onde, em média, ocorreu uma maior acumulação de 

Cd, foi nos Sarilhos Pequenos (0,727µg/g nas algas recolhidas na areia e 1,3 µg/g nas 

algas recolhidas na lama) e o local onde houve menor acumulação foi o Gaio-Rosário 

(0,637 µg/g nas algas recolhidas na areia e 1,0 µg/g nas algas recolhidas na lama). 

Para o metal Co, foi nos Sarilhos Pequenos que a média de metal acumulado 

foi superior (5,2 µg/g nas algas a zona arenosa e 7,6 µg/g nas algas recolhidas na 

lama), tendo sido Alcochete o local onde esta acumulação foi inferior (3,3 µg/g nas 

algas recolhidas na areia e 8,1 µg/g para as algas recolhidas na lama).  

 No caso do Cr, o local de amostragem onde se registou maior acumulação foi 

os Sarilhos Pequenos (2,9 µg/g para as algas da zona arenosa e 3,1 µg/g para as 

algas da zona lamacenta) e o local onde que mostrou menor acumulação deste metal 

foi o Gaio-Rosário (2,6 µg/g para algas da zona arenosa e 2,2 µg/g para algas da zona 

lamacenta). 

Relativamente ao Ni, o local onde em média a concentração deste metal foi 

maior foi em Alcochete (7,3 µg/g para amostras recolhidas na zona arenosa e 6,5 µg/g 

para amostras recolhidas na zona lamacenta) e o local onde foi registado em menor 

concentração foi no Gaio-Rosário (4,9 µg/g nas amostras recolhidas na zona arenosa 

e 7,6 µg/g nas amostras recolhidas na zona lamacenta). 
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Para o Cu, o local onde mostrou ter maior acumulação foi em Alcochete (15,4 

µg/g para amostras da areia e 11,1 µg/g para amostras da Lama) e o local onde houve 

menor acumulação foi no Gaio-Rosário (8,3 µg/g para amostras da areia e 6,6 µg/g 

para amostras da Lama). 

Em relação ao Pb, o local onde ocorreu maior acumulação foi na Lançada (38.9 

µg/g para algas da zona arenosa e 26,5 µg/g para algas da zona lamacenta). O local 

onde houve menor acumulação, deste metal, foi em Alcochete (8,9 µg/g para algas da 

zona arenosa e 16,1 µg/g para algas da zona lamacenta). 

Para o Zn, o local onde a acumulação se mostrou maior foi, novamente, na 

Lançada (159,3 µg/g nas algas recolhidas na areia e 119,9 µg/g nas amostras 

recolhidas na zona lamacenta). O local onde a acumulação deste metal aparentou ser 

menor foi no Gaio-Rosário (113,5 µg/g nas algas apanhadas na areia e 81,8 µg/g nas 

amostras recolhidas na zona lamacenta).  

Nesta estação, Sarilhos Pequenos, Lançada e Alcochete são os locais onde 

são registadas as maiores acumulações de metais: Co, Cr e Cd são os mais 

acumulados nos Sarilhos Pequenos; Zn e Pb são os mais acumulados na Lançada; e 

Cu e Ni são os mais acumulados em Alcochete. 

Gaio-Rosário foi o local onde se registaram as menores acumulações para Zn, 

Cu, Ni, Cr e Cd. Alcochete foi o local onde ocorreram as menores acumulações para 

Pb e Co.  

 

  Verão Ulva sp.         

 
Gaio‐Rosário 

Areia 
Gaio‐Rosário 

Lama 

Sarilhos 
Pequenos 
Areia 

Sarilhos 
Pequenos 
Lama 

Lançada Areia  Lançada Lama  Alcochete Areia  Alcochete Lama 

Zn  113,5±4,8  81,8±1,8  114,1±2,3  87,8±2,5  159,3±7,2  119,9±5,5  137,1±7,7  83,6±1,1 
Pb  22,0±0,9  20,9±0,7  19,0±0,3  15,9±0,7  38,9±2,3  26,5±1,3  8,9±0,8  16,1±0,5 
Cu  8,3±0,1  6,6±0,2  9,7±0,1  8,0±0,3  13,4±0,5  12,2±0,5  15,4±1,0  11,1±0,2 
Ni  4,9±0,2  7,6±0,2  5,4±0,3  8,2±0,3  5,6±0,4  8,1±0,6  7,3±0,5  6,5±02 
Co  5,9±0,3  6,6±0,1  5,2±0,1  7,6±0,2  7,6±0,6  4,5±0,3  3,3±0,2  8,1±0,2 
Cr  2,6±0,1  2,2±0,1  2,9±0,1  3,1±0,3  3,3±0,1  2,5±0,1  2,2±0,1  3,6±0,1 
Cd  0,637±0,161  1,0±0,1  0,727±0,060  1,3±0,1  1,0±0,1  0,887±0,037  1,1±0,1  0,738±0,074 

Quadro 59 – Acumulação dos metais em estudo, durante o Verão, pela Ulva sp. (µg/g – Valor médio ± 

erro padrão) 

 

1. Existem diferenças estatisticamente significativas na acumulação de metais, 

em cada espécie, entre as algas recolhidas na Areia e as algas recolhidas na Lama? 

Também para a referida espécie, foi utilizado o teste estatístico Kruskal-Wallis, 

para análise e resposta à questão de investigação anteriormente colocada. Obtivemos 

as respostas apresentadas no Quadro 60, que serão analisadas, tendo em 

consideração um nível de significância de α= 0,05. 
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 Zn Pb Cu Co Ni Cr Cd 

Qui-Quadrado 4,398 4,082 6,950 2,153 2,123 0,309 1,031

Valor-p 0,036 0,043 0,008 0,142 0,145 0,578 0,310
Quadro 60 – Valores da estatística de teste e valor – p, para cada metal, obtidos com o teste estatístico 
Kruskal-Wallis, relativos à Ulva sp. 

 
Verificamos, assim, que não existem diferenças estatisticamente significativas 

entre a quantidade de Co, Ni, Cr e Cd que esta alga acumula na areia e a quantidade 

dos referidos metais que a mesma acumula nas zonas lamacentas. No entanto, o 

mesmo não se verifica com os metais Zn, Pb, e Cu, pois como observamos, existem 

diferenças entre o que a alga acumula na areia e na lama. 

 

 

Nas 4 estações do ano, nº de vezes em que a quantidade de metais acumulada na 

lama é superior à quantidade de metais acumulada na areia 

Gaio‐Rosário  Sarilhos Pequenos  Lançada  Alcochete 

Zn  3  2  1  0 

Pb  2  2  2  0 

Cu  2  1  1  0 

Quadro 61 – nº de vezes em que a quantidade de metais acumulada na lama é superior à quantidade de 

metais acumulada na areia 
 

Através do Quadro 61, pelo número reduzido de ocorrências 

(comparativamente com o total de amostras analisadas em cada estação do ano) em 

que a quantidade de metais acumulada na lama é maior, do que a quantidade de 

metais acumulada na areia, podemos concluir que, para todos os metais, a quantidade 

acumulada pelas amostras recolhidas nas zonas lamacentas é tendencialmente menor 

que a quantidade acumulada pelas amostras recolhidas nas zonas arenosas. 

 

2. Existem diferenças estatisticamente significativas na acumulação de metais, 

em cada espécie e determinado tipo de sedimento, entre os locais de recolha? 

Recorrendo, novamente, ao teste de Kruskal-Wallis e analisando as respostas, 

considerando um nível de significância de α= 0,05, os dados obtidos para resposta à 

questão anterior são apresentados nos quadros seguintes Quadro 62 e 63, relativos 

aos tipos de sedimento, areia e lama, respectivamente. 
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 Zn Pb Cu Co Ni Cr Cd 

Qui-Quadrado 12,907 13,828 26,990 1,091 5,813 14,741 5,463

Valor-p    0,005 0,003 0,000 0,779 0,121 0,002 0,141
Quadro 62 –  Valores da estatística de teste e valor – p, para cada metal, obtidos com o teste estatístico 
Kruskal-Wallis, relativos à Ulva sp., no tipo de sedimento areia 
 
 
 Zn Pb Cu Co Ni Cr Cd 

Qui-Quadrado 16,463 16,319 32,621 17,122 10,457 21,728 4,762

Valor-p    0,001 00,001 0,000 0,001 0,015 0,000 0,190
Quadro 63 –  Valores da estatística de teste e valor – p, para cada metal, obtidos com o teste estatístico 
Kruskal-Wallis, relativos à Ulva sp., no tipo de sedimento lama 

 

Tal como na análise dos resultados relativos à alga Catenella caespitosa, 

também neste caso, após termos verificado na questão anterior que existem 

diferenças significativas nas acumulações entre as amostras da areia e as amostras 

da lama para alguns metais, optámos por analisar as diferenças entre os locais de 

recolha por tipo de sedimento. 

Assim, na areia, não se verificam diferenças significativas, nas acumulações de 

Co, Ni e Cd entre os diversos locais de recolha. Mas, pelo contrário relativamente aos 

metais, Zn, Pb, Cu e Cr, foram encontradas diferenças significativas entre os diversos 

locais de recolha. 

 
Concentrações médias dos locais de recolha µg/g 

Gaio‐Rosário 
Areia 

Sarilhos Pequenos 
Areia 

Lançada Areia  Alcochete Areia 

Zn  77,1  83,8  127,5  74,2 

Pb  14,1  16,3  24,6  11,4 

Cu  7,2  8,9  12,3  10,9 

Cr  2,1  2,3  3,1  2,7 
*dados de 3 estações do ano apenas 

Quadro 64 – Acumulação dos metais Zn, Pb, Cu e Cr, nos quatro locais de recolha, para a areia  

Assim, para os metais Zn, Pb, Cu e Cr nota-se uma acumulação maior na 

Lançada. Gaio-Rosário, Sarilhos Pequenos e Alcochete mostram valores de 

acumulação semelhantes e mais baixos que os da Lançada.  

Relativamente  ao sedimento lamacento (Quadro 63), Zn e Ni, não mostraram 

diferenças significativas, entre os vários locais de amostragem. 

Contudo, no caso dos mestais Pb, Cu, Co, Cr e Cd o teste estatístico utilizado, 

revelou diferenças significativas na acumulação destes metais pelas algas, entre os 

diversos locais de recolha (Quadro 63). Essas diferenças são analisadas no quadro 

seguinte: 
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Concentrações médias dos locais de recolha  µg/g 

Gaio‐Rosário Lama 
Sarilhos 
Pequenos 
Lama 

Lançada 
Lama 

Alcochete Lama 

Pb  20,2  19,9  21,0  11,8 

Cu  7,2  7,9  10,5  7,7 

Co  4,9  6,3  3,5  4,4 

Cr  1,8  2,2  2,9  2,8 

Cd  0,714  0,977  0,970  2,8 
Quadro 65 – Acumulação dos metais Zn, Pb, Cu, Cr e Cd nos quatro locais de recolha, para a lama 
 

Analisando o Pb e Cu, verificamos que temos acumulações semelhantes no 

Gaio-Rosário, Sarilhos Pequenos e Alcochete e, ainda, acumulações mais baixas que 

as referidas anteriormente, o que se verifica na Lançada. 

Quanto ao Co, os locais onde se observam maiores acumulações foram Gaio-

Rosário e Sarilhos Pequenos, em relação aos números ligeiramente mais baixos, dos 

locais Lançada e Alcochete.  

Relativamente ao Cr, podemos verificar que existem acumulações maiores e 

semelhantes entre si nos locais Sarilhos Pequenos, Lançada e Alcochete, 

comparativamente ao valor observado no Gaio-Rosário. 

Para o metal Cd, os dados do Gaio-Rosário Sarilhos Pequenos e Lançada 

mostraram que este metal esteve menos biodisponível para a Ulva sp. nesses locais, 

sendo acumulado, em maiores quantidades, em Alcochete. 

 

3. Existem diferenças estatisticamente significativas na acumulação de metais, 

em cada espécie, entre as estações do ano? 

Também no caso da alga Ulva sp., a análise desta questão de investigação foi 

realizada através do teste de Kruskal-Wallis e dividida pelos vários locais de 

amostragem. Assim, mostramos em seguida os dados obtidos, para o Gaio-Rosário 

(Quadro 66).  

 
 Zn Pb Cu Co Ni Cr Cd 

Qui-Quadrado 33,512 18,528 19,117 21,912 6,012 13,533 22,702

Valor-p 0,000 0,000 0,000 0,000 0,111 0,004 0,000
Quadro 66 – Valores da estatística de teste e valor – p, para cada metal, obtidos com o teste estatístico 
Kruskal-Wallis, relativos à Ulva sp. e ao local de recolha Gaio-Rosário. 
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Seguidamente, apresentamos os dados relativos ao local Sarilhos Pequenos: 
 
 Zn Pb Cu Co Ni Cr Cd 

Qui-Quadrado 23,314 22,207 11,860 12,376 30,944 20,811 27,530

Valor-p 0,000 0,000 00,008 0,006 0,000 0,000 0,000
Quadro 67 – Valores da estatística de teste e valor – p, para cada metal, obtidos com o teste estatístico 
Kruskal-Wallis, relativos à Ulva sp. e ao local de recolha Sarilhos Pequenos. 
 
 Os dados relativos aos parâmetros anteriormente mencionados, para os locais 

de amostragem Lançada e Alcochete, são apresentados no Quadro 68 e 69, 

respectivamente. 

 
 Zn Pb Cu Co Ni Cr Cd 

Qui-Quadrado 20,937 30,505 19,002 32,440 31,878 20,925 23,257

Valor-p 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Quadro 68 – Valores da estatística de teste e valor – p, para cada metal, obtidos com o teste estatístico 
Kruskal-Wallis, relativos à Ulva sp. e ao local de recolha Lançada 

 
 
 Zn Pb Cu Co Ni Cr Cd 

Qui-Quadrado 32,068 27,344 26,508 17,381 28,324 24,385 27,302

Valor-p 0,000 0,000 0,000 0,001 0,000 0,000 0,000
Quadro 6 – Valores da estatística de teste e valor – p, para cada metal, obtidos com o teste estatístico 
Kruskal-Wallis, relativos à Ulva sp. e ao local de recolha Alcochete 
 

 A análise dos dados, considerando o nível de significância α= 0,05, permite-nos 

compreender que, em todos os locais de recolha, e em todos os metais, foram 

verificadas diferenças de acumulação entre as estações do ano, com excepção do 

metal Zn, quando recolhido nos Sarilhos Pequenos. 

 

4. Que correlações existem entre as concentrações de metais analisados neste 

estudo?  

Para resposta a esta questão, foi calculado o coeficiente de correlação de 

Spearman, cujos resultados são apresentados no quadro seguinte: 
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Metais  Zn  Pb  Cu  Co  Ni  Cr  Cd 

Zn   
rs = 0, 432 

p = 0,000 

rs = 0,729

p = 0,000 

rs = 0,432 

p = 0,000 

rs= 0,346 

p = 0,000 

rs = 0,335 

p = 0,000 

rs = 0,238 

p = 0,001 

Pb 
rs =0, 432 

p = 0,000 
 

rs = 0,303

p = 0,000 

rs = 0,702 

p = 0,000 

rs = 0,382 

p = 0,001 

rs = ‐ 0,038 

p = 0,317 

rs = 0,643 

p = 0,000 

Cu 
rs = 0,729 

p = 0,000 

rs = 0,303 

p = 0,000 
 

rs = 0,233 

p = 0,002 

rs = 0,188 

p = 0,009 

rs = 0,513 

p = 0,000 

rs = 0,185 

p = 0,010 

Co 
rs = 0,432 

p = 0,000 

rs = 0,702 

p = 0,000 

rs = 0,233

p = 0,002 
 

rs = 0,534 

p = 0,000 

rs = 0,022 

p = 0,390 

rs = 0,557 

p = 0,000 

Ni 
rs= 0,346 

p = 0,000 

rs = 0,382 

p = 0,001 

rs = 0,188

p = 0,009 

rs = 0,534 

p = 0,000 
 

rs = ‐ 0,046 

p = 0,282 

rs = 0,434 

p = 0,000 

Cr 
rs = 0,335 

p = 0,000 

rs = ‐ 0,038 

p = 0,317 

rs = 0,513

p = 0,000 

rs = 0,022 

p = 0,390 

rs = ‐ 0,046 

p = 0,282 
 

rs = ‐ 0,107 

p = 0,093 

Cd 
rs = 0,238 

p = 0,001 

rs = 0,643 

p = 0,000 

rs = 0,185

p = 0,010 

rs = 0,557 

p = 0,000 

rs = 0,434 

p = 0,000 

rs = ‐ 0,107 

p = 0,093 
 

 

 

 A análise do Quadro 70, permite-nos observar que existem correlações fracas, 

entre os seguintes metais: Zn e Ni; Zn e Cd; Zn e Cr; Pb e Cu; Pb e Ni; Cu e Co; Cu e 

Ni; Cu e Cd; e Cr e Cd. 

 Foram encontradas correlações moderadas entre os seguintes metais: Zn e Pb; 

Zn e Co; Pb e Cd; Cu e Co; Co e Ni; Co e Cd; e Ni e Cd. 

 Foi também possível compreender que existem correlações fortes entres os 

metais Cn e Cu e os metais Pb e Co. 
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3.4 Resultados para Material Padrão BCR-279 

 O resultado da eficiência de recuperação de metais, para o método de 

digestão ácida utilizado para as algas está descrito na seguinte tabela: 

Quadro 71 – Eficiência de recuperação dos metais contidos no material de padrão de referência. 

 pseudo-réplica 1 pseudo-réplica 2 pseudo-réplica 3 Média BCR -
279 

% recuperação de 
metais 

[Zn] 
µg.g-1 57,1 49,7 53,5 53,5 51,3 104%
[Pb] 
µg.g-1 17,8 9,5 15,4 14,2 13,5 105%
[Cu] 
µg.g-1 15,9 14,2 11,6 13,9 13,1 106%
[Cd] 
µg.g-

1Cd 0,200 0,250 0,298 0,249 0,274 91%
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4. Discussão 

 Tanto o sedimento de Outono como o sedimento de Inverno, analisados neste 

estudo, foram recolhidos de entre as raízes de S. maritima como explicamos 

anteriormente, no capítulo destinado ao método. A ordem de acumulação do metais foi 

Zn>Pb>Cu>Cr>Ni>Co>Cd para as duas estações do ano analisadas. Esta ordem 

mostra-nos que, os metais mais acumulados no sedimento foram Zn, Pb e Cu, 

resultados, esses, que estão em linha com os de investigações anteriores, que 

colocam estes três metais como os mais abundantes (devido ao enriquecimento do 

sedimento em áreas colonizadas por vegetação) no sedimento (Caçador et al., 1996).  

Esta ordem de acumulação dos metais, também se encontra concordante com 

as últimas medições realizadas no Gaio-Rosário por Duarte e seus colaboradores 

(2008). (Quadro 72) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quadro 72 – Concentrações totais (µg.g‐1) de metais no sedimento do sapal do Gaio‐Rosário para o ano de 2006/07. 
(valor médio ± erro padrão) (adaptado de Duarte et al., 2008). 
 
  Este último quadro também nos permite compreender que o Outono e o Verão 

são as estações onde o sedimento acumula maiores quantidades de metais e, o 

Inverno e a Primavera, as estações onde acumula menores quantidades de metais. 

Ou seja, verifica-se uma diminuição da acumulação de metais do sedimento de 

Outono para o sedimento de Inverno. Tal efeito também se verificou nas nossas 

medições (Quadros 7 e 8). 

 Também a soma de Zn+Pb+Cu, calculada a partir do último quadro, fornece-

nos a informação de que a soma destes metais corresponde a 90% do total de metais 

para a estação do Outono e 89% para a estação de Inverno. Os valores dos nossos 

resultados para o Gaio-Rosário, na zona lamacenta, indicam valores semelhantes -  

94% para o Outono e 90% para o Inverno. Estes valores dão, de facto, a ideia do quão 

enriquecido  pode ser o sedimento para estes três metais em zonas colonizadas por 

halófitas. 
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 Os dados obtidos neste estudo, para os locais Sarilhos Pequenos, Lançada e 

Alcochete variam, do mesmo modo que o local Gaio-Rosário, quer na variação de 

acumulação de metais entre as estações, quer na distribuição de metais no sedimento. 

Assim, os nossos resultados têm o mérito de adicionar conhecimento a Este do Gaio-

Rosário, mostrando que noutras zonas do estuário, o sedimento se comporta da 

mesma maneira que nesse local.  

 As acumulações de metais são sempre mais baixas em Alcochete, (quadros 

3,5,7 e 8) resultados esses, que fazem sentido, pois a zona de recolha em Alcochete 

fica dentro da Reserva Natural do Estuário do Tejo, que teoricamente está sujeita a 

medidas restritivas no que respeita ao controlo ambiental (Baeta et al., 2005). 

 Ainda de realçar que o Cr, que é o 4º metal mais abundante nos sedimentos, 

parece ser o que tem menor biodisponibilidade, pois está sempre entre os metais 

acumulados em menores quantidades, por algumas amostras de plantas e pelas 

amostras de algas. 

 Os factores de concentração calculados para o sedimento (Quadros 4 e 6), 

mostram que existe uma tendência para a areia conter apenas uma pequena parte dos 

metais acumulados no sedimento lamacento. O que revela que as amostras foram, de 

facto, recolhidas em locais com composição geológica diferente. Este facto, também 

indica que as zonas arenosas recreativas perto dos locais de recolha, estão mais a 

salvo da contaminação metálica, visto as características desse sedimento não 

permitirem um grande enriquecimento ou retenção de metais. 

 A análise da halófita pertencente a este estudo, revela que na parte aérea 

(Quadros 9,10,11 e 12), existe pouca diferença na quantidade de metais acumulados 

entre areia e lama, e também pouca diferença entre as estações do ano. Isto pode 

indicar que as plantas, tanto na lama como na areia, e ao longo do ano, têm sempre 

acumulada na sua parte aérea a quantidade máxima de metais, que podem ser 

translocados e armazenados nos tecidos aéreos desta espécie. 

 Para além disso, o facto de a quantidade de metais presente nos tecidos 

aéreos de S. maritima, ser consideravelmente mais baixa que a quantidade presente 

no tecido radicular da mesma (Quadros 13,14, 15 e 16), está de acordo com a maior 

capacidade fitoestabilizadora de metais no sedimento desta espécie, ao invés de 

fitoextração e armazenamento nos tecidos aéreos (Reboreda e Caçador, 2007). 

 Para esta halófita, está documentado em trabalhos anteriores, (Caçador e tal., 

1996, 2000; Reoboreda e Caçador 2007) que, as plantas apresentam concentrações 

de metais e biomassa radicular máximas em Setembro e mínimas em Janeiro. Isto 

pode ajudar a compreender as acumulações mais altas, para a maior parte dos 
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metais, que se verificam nas amostras de Verão (Quadro 16), e as acumulações 

menores que se verificam nas amsotras de Inverno (Quadro 14). 

 As acumulações de Zn, Pb e Cu nos tecidos radiculares  de plantas recolhidas 

na lama, semelhantes, e por vezes, maiores do que as acumulações de metais 

encontrados nos sedimentos lamacentos de um mesmo local de recolha (Quadros 3,5, 

13 e 14), está de acordo com o papel de fito-enriquecedora de sedimentos atribuído a 

esta planta (Caçador e tal., 1996, 2000). 

 A diferença apreciável da concentração de metais entre amostras radiculares 

da areia e da lama mostra, mais uma vez, que o sedimento arenoso aqui estudado 

tem uma capacidade de retenção baixa, e é geologicamente diferente do sedimento 

lamacento. 

 Após a análise do sedimento e da planta halófia, chegou o tempo de virar as 

atenções para as macroalgas. 

Em relação à primeira questão de investigação, concluímos que não existiam 

diferenças significativas nas concentrações de metais acumuladas entre as algas  

recolhidas na areia e as algas recolhida na lama para B. scorpioides e F. vesiculosus. 

Em relação a C. caespitosa e  Ulva sp., foram registadas diferenças entre areia 

a lama para alguns metais. Contudo, para Ulva sp., o reduzido número de vezes em 

que as amostras da zona lamacenta eram maiores que as amostras da zona arenosa 

faz pensar que não é o sedimento que causa essas diferenças entre areia e água. 

Ainda para mais, em todas as espécies existem valores de acumulação de amostras 

recolhidas na areia maiores, do que valores de amostras colhidas na lama, para o 

mesmo metal. Visto que a quantidade presente no  sedimento lamacento de qualquer 

metal é sempre muito superior à quantidade presente na areia, e existindo casos em 

que as amostras de algas da areia é que acumulam mais metais do que as amostras 

de alga da lama, parece que a fonte de metais reflectida pelas algas provém dos 

metais dissolvidos na coluna de água. 

As algas também exibem diferenças de acumulação, entre os locais de recolha, 

sendo impossível de descortinar um padrão evidente, embora Alcochete seja o local 

onde, mais vezes (pelo menos para Zn, Pb e Cu), se acumulam valores menores de 

metais. 

Ao longo das estações do ano, também foram registadas diferenças. Mais uma 

vez, não foi possível encontrar um padrão evidente de acumulação entre as estações, 

embora, à semelhança do que acontece com o sedimento e as plantas, o Verão 

pareça ser a estação do ano onde as algas acumulam maior quantidade de metais. 

Quanto aos coeficientes de correlação, nos casos em que existem correlações 

fortes, significa que quanto mais um metal acumula, o metal correlacionado com ele 
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vai acumular da mesma forma. No caso de correlações negativas os dois metais 

correlacionados vão acumular de forma inversa. Este coeficiente de correlação pode 

ser bastante útil, nomeadamente, na investigação de biosorventes, para saber como 

diferentes combinações de metais influenciam o uptake do organismo candidato a 

biosorvente. 

Ao longo da amostragem, a C. caespitosa, foi a alga mais difícil de amostrar, 

parte dessa dificuldade deve-se ao facto de esta não se conseguir associar com mais 

nenhuma outra halófita que não a S. maritima, e nas zonas mais arenosas ou mais 

altas dos locais de recolha, a paisagem é dominada por H. portulacoides e S. fruticosa. 

O facto de a C. caespitosa, não se conseguir associar a H. portulacoides e S. fruticosa 

pode ter a ver com a dificuldade de esta em competir com o maior numero de epifitos 

que existem sobre estas plantas em relação à S. maritima (Vinagre et al., 2008). 
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5. Conclusão 

 

 Com os dados obtidos neste trabalho sobre sedimento e S. maritima, penso 

que cumprimos o objectivo de adicionar dados fundamentados à serie temporal de 

biomonitorização do estuário do Tejo, visto que muitos dos nossos resultados estão 

alinhados com trabalhos anteriores. 

 Tendo, concluído que a principal fonte de metal reflectida pela algas é o metal 

dissolvido na coluna de água, pensamos que estas são candidatos ideais para a 

biomonitorização dos níveis metálicos da coluna de água. 

 Contudo, devido à dificuldade em perceber padrões de acumulação quando 

existe variação entre sítios de amostragem ou estações do ano, é necessário 

complementar esta análise química com informação de outros biomarcadores (ex.: 

nível de nutrientes da água, actividade de enzimas anti-oxidantes, etc.) para obter 

informações mais precisas de como os organismos acumulam, e como são afectados, 

pela exposição a quantidades tóxicas de metais traço.  

 A “modelação” biodinâmica (Rainbow, 2006), ao desenvolver equações físicas 

de como e quando cada organismo acumula metais, também pode ter um papel 

importante na compreensão da problemática da poluição metálica de ambientes 

estuarino. 

 Penso, que este estudo exploratório, mostrou que as algas têm potencial para 

biomonitorizar e fazer com que os seus dados sejam adicionados às séries temporais 

de biomonitorização do estuário do Tejo daqui em diante.  
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Anexo I – Locais de Amostragem 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Anexo I – Locais de Amostragem 
 Tal como referido no capítulo relativo ao método, neste anexo, optamos por 

apresentar mais algumas imagens dos locais de recolha de amostras, onde estão 

representados alguns dos factores abordados neste estudo, tais como a 

industrialização, a actividade piscatória e agrícola, entre outras. 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1 – Actividade piscatória no local de amostragem “Sarilhos Pequenos” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2 – Actividade piscatória no local de amostragem “Gaio-Rosário” 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3 – Parque recreativo junto ao estuário, no local de amostragem “Gaio-Rosário” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4 – Parque recreativo junto ao estuário, no local de amostragem “Sarilhos 
Pequenos” 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 5 – Ocupação humana, estrutura comercial e fabril, junto ao local de 
amostragem “Lançada” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 6 – Actividade piscatória no local de amostragem “Alcochete” 
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Anexo II – Estudo da Normalidade e Homogeneidade de 
Variâncias dos Dados  
 

O estudo da normalidade dos dados recolhidos, para a acumulação de metais, 

por parte das várias espécies de algas, teve como objectivo a verificação das 

condições de utilização de testes paramétricos na análise estatística dos dados. Para 

este estudo recorreu-se ao teste de Kolmogorov – Sminorv, realizado através do 

programa estatístico SPSS, versão 17.0. 

Para as amostras estudadas, foi ainda testada a homogeneidade de variâncias, 

através do Teste de Levene. 

 Iniciou-se, desta forma, o estudo da normalidade da acumulação de metais (Zn, 

Pb, Cu, Co, Ni, Cr e Cd), para as várias espécies de algas, nas condições de Areia e 

Lama. No quadro seguinte são apresentados os resultados deste estudo, para a alga 

Bostrychia Scorpioides: 

 
 

tipo_de_sedimen
to 

Kolmogorov-Smirnova 

Statistic df Sig. 

Zn Areia ,169 75 ,000

Lama ,228 71 ,000

Pb Areia ,148 75 ,000

Lama ,182 71 ,000

Cu Areia ,096 75 ,087

Lama ,113 71 ,025

Co Areia ,129 75 ,003

Lama ,238 71 ,000

Ni Areia ,086 75 ,200*

Lama ,140 71 ,001

Cr Areia ,060 75 ,200*

Lama ,098 71 ,087

Cd Areia ,053 75 ,200*

Lama ,136 71 ,002

 
Como é possível verificar, para esta espécie, apenas os resultados relativos 

aos metais Cu, Ni e Cd, para o tipo de sedimento Areia, e ao metal Cr, para os 

sedimentos Areia e Lama, apresentam uma distribuição normal (α = 0,05). Foi ainda 

testada a Homogeneidade de Variâncias apresentada no quadro seguinte: 



 
  Levene Statistic df1 df2 Sig. 

Zn Based on Mean ,006 1 144 ,939

Pb Based on Mean ,760 1 144 ,385

Cu Based on Mean 2,288 1 144 ,133

Co Based on Mean 3,788 1 144 ,054

Ni Based on Mean 3,389 1 144 ,068

Cr Based on Mean ,035 1 144 ,852

Cd Based on Mean 9,449 1 144 ,003

 
A análise do quadro anterior mostra-nos, então que, para a espécie Bostrychia 

scorpioides, existe homogeneidade de várias para todos os metais, excepto para o Cd 

(α = 0,05). 

 

Relativamente à espécie Catenella caespitosa, a análise da distribuição normal 

dos vários metais, para os sedimentos Areia e Lama, conduziu aos resultados 

seguintes: 

 
 

tipo_de_sedim
ento 

Kolmogorov-Smirnova 

Statistic df Sig. 

Zn Areia ,115 52 ,085

Lama ,094 68 ,200*

Pb Areia ,159 52 ,002

Lama ,138 68 ,003

Cu Areia ,110 52 ,166

Lama ,069 68 ,200*

Co Areia ,142 52 ,011

Lama ,082 68 ,200*

Ni Areia ,219 52 ,000

Lama ,148 68 ,001

Cr Areia ,092 52 ,200*

Lama ,102 68 ,076

Cd Areia ,155 52 ,003

Lama ,069 68 ,200*

 



Para a referida espécie, os metais Zn, Cu e Cr, apresentam uma distribuição 

normal, quer na condição areia como lama (α = 0,05). Os metais Co e Cd apenas 

seguem uma distribuição normal, para o tipo de sedimento lama (α = 0,05). 

Seguidamente, foi efectuada a análise de homogeneidade de variâncias, que 

se apresenta: 

 
  Levene Statistic df1 df2 Sig. 

Zn Based on Mean ,671 1 118 ,415

Pb Based on Mean ,301 1 118 ,585

Cu Based on Mean 1,520 1 118 ,220

Co Based on Mean ,056 1 118 ,814

Ni Based on Mean 3,166 1 118 ,078

Cr Based on Mean ,075 1 118 ,784

Cd Based on Mean ,000 1 118 ,983
  

 Podemos, assim verificar que existe homogeneidade de variâncias, para todas 

as condições indicadas (α = 0,05). 

 

 Na análise da acumulação de metais, pela espécie Ulva sp., podemos verificar 

os seguintes dados relativos à normalidade da amostra: 

  
 

tipo_de_sedime
nto 

Kolmogorov-Smirnov 
 

Statistic df Sig. 

Zn Areia ,138 77 ,001

Lama ,137 79 ,001

Pb Areia ,153 77 ,000

Lama ,083 79 ,200*

Cu Areia ,156 77 ,000

Lama ,088 79 ,200*

Co Areia ,149 77 ,000

Lama ,100 79 ,050

Ni Areia ,096 77 ,078

Lama ,121 79 ,006

Cr Areia ,100 77 ,055

Lama ,091 79 ,160



Cd Areia ,115 77 ,013

Lama ,084 79 ,200*

 
Através da análise do quadro anterior, podemos verificar que o metal Cr segue 

uma distribuição normal em ambas as condições, Areia e Lama; o metal Ni apresenta 

uma distribuição normal na condição Areia e, os metais Pb, Cu e Cd, seguem uma 

distribuição normal na condição Lama (α = 0,05).  

O estudo da homogeneidade de variâncias apresentou os resultados 

apresentados no quadro seguinte: 

 
  Levene Statistic df1 df2 Sig. 

Zn Based on Mean 19,845 1 154 ,000

Pb Based on Mean 1,451 1 154 ,230

Cu Based on Mean 22,277 1 154 ,000

Co Based on Mean 6,666 1 154 ,011

Ni Based on Mean 7,242 1 154 ,008

Cr Based on Mean ,240 1 154 ,625

Cd Based on Mean ,806 1 154 ,371

 
Os metais que apresentam homogeneidade de variâncias, entre a condição 

Areia e a condição Lama, para a espécie Ulva Sp. são o Pb, Cr e Cd (α = 0,05). 

 

O estudo da normalidade, nas condições Areia e Lama, para a espécie Fucus 

vesiculosos permitiu obter os seguintes resultados: 

 
 

tipo_de_sedimen
to 

Kolmogorov-Smirnov 
 Statistic Df Sig. 

Zn Areia ,056 80 ,200*

Lama ,070 80 ,200*

Pb Areia ,160 80 ,000

Lama ,111 80 ,016

Cu Areia ,115 80 ,010

Lama ,139 80 ,001

Co Areia ,081 80 ,200*

Lama ,089 80 ,182



Ni Areia ,077 80 ,200*

Lama ,069 80 ,200*

Cr Areia ,119 80 ,007

Lama ,155 80 ,000

Cd Areia ,099 80 ,051

Lama ,090 80 ,170

 
Assim, os metais que seguem uma distribuição normal, para a referida espécie, 

são o Zn, o Co, o Ni e o Cd, para ambas as condições, Areia e Lama (α = 0,05). 

O estudo da Homogeneidade de Variâncias, para esta espécie e condições 

mostrou que apenas os metais Cu e Co, não apresentam homogeneidade entre as 

condições Areia e Lama (α = 0,05), tal como é apresentado no quadro que se segue: 

 
  Levene Statistic df1 df2 Sig. 

Zn Based on Mean ,541 1 158 ,463

Pb Based on Mean ,005 1 158 ,942

Cu Based on Mean 5,730 1 158 ,018

Co Based on Mean 5,506 1 158 ,020

Ni Based on Mean 1,429 1 158 ,234

Cr Based on Mean 3,448 1 158 ,065

Cd Based on Mean 2,736 1 158 ,100
  

 

 Para cada espécie, foi também realizado o estudo da normalidade, segundo os 

vários locais de amostragem. Estes dados são apresentados no quadro seguinte, para 

a espécie Bostrychia scorpioides: 

 
 

local_de_recolha 

Kolmogorov-Smirnov 
 Statistic df Sig. 

Zn Gaio-Rosário ,277 34 ,000

Sarilhos Pequenos ,192 37 ,001

Lançada ,155 39 ,020

Alcochete ,192 36 ,002

Pb Gaio-Rosário ,168 34 ,016

Sarilhos Pequenos ,109 37 ,200*



Lançada ,101 39 ,200*

Alcochete ,102 36 ,200*

Cu Gaio-Rosário ,187 34 ,004

Sarilhos Pequenos ,154 37 ,026

Lançada ,119 39 ,179

Alcochete ,229 36 ,000

Co Gaio-Rosário ,297 34 ,000

Sarilhos Pequenos ,090 37 ,200*

Lançada ,074 39 ,200*

Alcochete ,126 36 ,159

Ni Gaio-Rosário ,269 34 ,000

Sarilhos Pequenos ,129 37 ,121

Lançada ,204 39 ,000

Alcochete ,152 36 ,035

Cr Gaio-Rosário ,198 34 ,002

Sarilhos Pequenos ,131 37 ,107

Lançada ,270 39 ,000

Alcochete ,205 36 ,001

Cd Gaio-Rosário ,125 34 ,200*

Sarilhos Pequenos ,190 37 ,002

Lançada ,131 39 ,087

Alcochete ,113 36 ,200*

 
 Desta forma, é possível compreender que relativamente à espécie referida, 

apenas o metal Pb, nos locais Sarilhos Pequenos, Lançada e Alcochete; o metal Cu 

no local Lançada; o metal Co, nos locais Sarilhos Pequenos, Lançada e Alcochete; o 

metal Ni e o metal Cr, no local Sarilhos Pequenos e o metal Cd, nos locais Gaio-

Rosário, Lançada e Alcochete, apresentam uma distribuição normal (α = 0,05). 

 A análise da homogeneidade de variâncias é apresentada no quadro seguinte: 

 
  Levene Statistic df1 df2 Sig. 

Zn Based on Mean 34,298 3 142 ,000

Pb Based on Mean 14,626 3 142 ,000

Cu Based on Mean 3,684 3 142 ,014

Co Based on Mean 16,885 3 142 ,000



Ni Based on Mean 8,203 3 142 ,000

Cr Based on Mean 13,748 3 142 ,000

Cd Based on Mean 4,109 3 142 ,008

 
 Tal como verificado, na espécie Bostrychia Scorpioides, não se verifica 

homogeneidade de variâncias, para nenhum dos metais analisados (α = 0,05).  

 De seguida, efectuou-se o estudo da normalidade e de homogeneidade de 

variância, relativamente aos locais de amostragem, para a espécie Catenella 

caespitosa, tal como se apresenta nos quadros seguintes: 

 

 
 

local_de_recolha 

Kolmogorov-Smirnova 
 Statistic df Sig. 

Zn Gaio-Rosário ,148 38 ,036

Sarilhos Pequenos ,109 39 ,200*

Lançada ,302 10 ,010

Alcochete ,298 33 ,000

Pb Gaio-Rosário ,159 38 ,016

Sarilhos Pequenos ,097 39 ,200*

Lançada ,271 10 ,036

Alcochete ,200 33 ,002

Cu Gaio-Rosário ,083 38 ,200*

Sarilhos Pequenos ,156 39 ,018

Lançada ,296 10 ,013

Alcochete ,233 33 ,000

Co Gaio-Rosário ,080 38 ,200*

Sarilhos Pequenos ,148 39 ,032

Lançada ,282 10 ,023

Alcochete ,258 33 ,000

Ni Gaio-Rosário ,241 38 ,000

Sarilhos Pequenos ,239 39 ,000

Lançada ,280 10 ,025

Alcochete ,176 33 ,011

Cr Gaio-Rosário ,227 38 ,000

Sarilhos Pequenos ,150 39 ,027



Lançada ,229 10 ,148

Alcochete ,153 33 ,047

Cd Gaio-Rosário ,116 38 ,200*

Sarilhos Pequenos ,126 39 ,124

Lançada ,148 10 ,200*

Alcochete ,167 33 ,020

 
 Tal como apresentado, podemos verificar que os metais que apresentam uma 

distribuição são o Zn e o Pb, para o local de recolha Sarilhos Pequenos; o Cu e o Co, 

para o local de amostragem Gaio-Rosário; o Cr para o local Lançada e o metal Cd, 

para os locais Gaio-Rosário, Sarilhos Pequenos e Lançada (α = 0,05).  

 De seguida são apresentados os dados relativos à verificação de 

homogeneidade de variâncias, para as condições referidas anteriormente: 

  
  Levene Statistic df1 df2 Sig. 

Zn Based on Mean 6,036 3 116 ,001

Pb Based on Mean 8,519 3 116 ,000

Cu Based on Mean 6,644 3 116 ,000

Co Based on Mean 2,749 3 116 ,046

Ni Based on Mean 4,821 3 116 ,003

Cr Based on Mean 3,062 3 116 ,031

Cd Based on Mean 3,511 3 116 ,018

 
   Observa-se, então, que nesta espécie, os metais estudados não apresentam 

homogeneidade de variâncias, entre os locais de amostragem (α = 0,05).  

 

 Os dados relativos ao estudo da normalidade, para a espécie Ulva sp., para os 

diferentes metais e locais de amostragem, são apresentados no quadro seguinte: 

 

 
 

local_de_recolha 

Kolmogorov-Smirnov 
 Statistic df Sig. 

Zn Gaio-Rosário ,147 36 ,047

Sarilhos Pequenos ,156 40 ,015

Lançada ,194 40 ,001



Alcochete ,195 40 ,001

Pb Gaio-Rosário ,137 36 ,087

Sarilhos Pequenos ,198 40 ,000

Lançada ,168 40 ,006

Alcochete ,153 40 ,019

Cu Gaio-Rosário ,146 36 ,052

Sarilhos Pequenos ,149 40 ,026

Lançada ,091 40 ,200*

Alcochete ,155 40 ,017

Co Gaio-Rosário ,148 36 ,045

Sarilhos Pequenos ,165 40 ,008

Lançada ,159 40 ,013

Alcochete ,212 40 ,000

Ni Gaio-Rosário ,128 36 ,147

Sarilhos Pequenos ,190 40 ,001

Lançada ,130 40 ,085

Alcochete ,106 40 ,200*

Cr Gaio-Rosário ,108 36 ,200*

Sarilhos Pequenos ,120 40 ,155

Lançada ,091 40 ,200*

Alcochete ,121 40 ,145

Cd Gaio-Rosário ,158 36 ,024

Sarilhos Pequenos ,139 40 ,049

Lançada ,103 40 ,200*

Alcochete ,126 40 ,107

 
Foi encontrada uma distribuição normal, para a acumulação de metais, na 

referida espécie, nas seguintes situações: o metal Pb, no local de amostragem Gaio-

Rosário; o Cu, nos locais Gaio-Rosário e Lançada; o Ni, nos locais Gaio-Rosário, 

Lançada e Alcochete; o metal Cr, nos quatro locais de amostragem utilizados neste 

estudo e, ainda, o metal Cd, nos locais de recolha, lançada e Alcochete (α = 0,05).  

 

 No quadro seguinte são apresentados os dados encontrados no estudo da 

homogeneidade de variância, para a espécie, metais e locais de amostragem referidos 

anteriormente: 



  Levene Statistic df1 df2 Sig. 

Zn Based on Mean 7,520 3 152 ,000

Pb Based on Mean 12,014 3 152 ,000

Cu Based on Mean 25,568 3 152 ,000

Co Based on Mean 5,586 3 152 ,001

Ni Based on Mean ,649 3 152 ,585

Cr Based on Mean 2,153 3 152 ,096

Cd Based on Mean ,944 3 152 ,421

 
 Como apresentado anteriormente, apenas os metais Ni e Cd, apresentam 

homogeneidade de variâncias, entre os locais de recolha de amostras (α = 0,05). 

 

O estudo da normalidade, nos vários locais de amostragem, para a espécie 

Fucus vesiculosos permitiu obter os seguintes resultados: 

 
 

local_de_recolha 

Kolmogorov-Smirnov 
 Statistic df Sig. 

Zn Gaio-Rosário ,126 40 ,110

Sarilhos Pequenos ,100 40 ,200*

Lançada ,092 40 ,200*

Alcochete ,233 40 ,000

Pb Gaio-Rosário ,142 40 ,041

Sarilhos Pequenos ,145 40 ,034

Lançada ,179 40 ,002

Alcochete ,172 40 ,004

Cu Gaio-Rosário ,130 40 ,087

Sarilhos Pequenos ,175 40 ,003

Lançada ,130 40 ,088

Alcochete ,119 40 ,158

Co Gaio-Rosário ,160 40 ,012

Sarilhos Pequenos ,153 40 ,019

Lançada ,104 40 ,200*

Alcochete ,110 40 ,200*



Ni Gaio-Rosário ,143 40 ,037

Sarilhos Pequenos ,125 40 ,119

Lançada ,146 40 ,031

Alcochete ,140 40 ,046

Cr Gaio-Rosário ,112 40 ,200*

Sarilhos Pequenos ,162 40 ,009

Lançada ,182 40 ,002

Alcochete ,063 40 ,200*

Cd Gaio-Rosário ,131 40 ,080

Sarilhos Pequenos ,078 40 ,200*

Lançada ,165 40 ,008

Alcochete ,082 40 ,200*

 
  Pelos dados anteriormente apresentados, podemos verificar que a acumulação 

do metal Zn apresenta uma distribuição normal nos locais Gaio-Rosário, Sarilhos 

Pequenos e Alcochete; o metal Cu, nos locais Gaio-Rosário, Lançada e Alcochete; o 

metal Co, nos locais Lançada e Alcochete; o metal Ni, no local Sarilhos Pequenos; o 

metal Cr, nos locais Gaio-Rosário e Alcochete e, ainda, o metal Cd, nos locais Gaio-

Rosário, Sarilhos pequenos e Alcochete (α = 0,05).   

 

 A análise de homogeneidade de variâncias, para as condições referidas, é 

apresentada seguidamente: 

  
  Levene Statistic df1 df2 Sig. 

Zn Based on Mean 5,306 3 156 ,002

Pb Based on Mean 4,082 3 156 ,008

Cu Based on Mean 4,862 3 156 ,003

Co Based on Mean 1,226 3 156 ,302

Ni Based on Mean 6,679 3 156 ,000

Cr Based on Mean 11,170 3 156 ,000

Cd Based on Mean ,375 3 156 ,771

 
 Como podemos verificar, para a espécie em estudo, o pressuposto da 

homogeneidade de variâncias apenas se verifica para os metais Co e Cd (α = 0,05). 



 

 Foi também efectuado o estudo da normalidade da acumulação de metais, 

pelas várias espécies em estudo, segundo as quatro estações do ano. Seguidamente, 

apresentam-se os dados relativos à espécie Bostrychia Scorpioides: 

 
 

estação_do_ano 

Kolmogorov-Smirnov 
 Statistic Df Sig. 

Zn Outono ,118 28 ,200*

Inverno ,257 38 ,000

Primavera ,147 40 ,030

Verão ,287 40 ,000

Pb Outono ,258 28 ,000

Inverno ,116 38 ,200*

Primavera ,236 40 ,000

Verão ,185 40 ,001

Cu Outono ,125 28 ,200*

Inverno ,099 38 ,200*

Primavera ,135 40 ,064

Verão ,155 40 ,016

Co Outono ,134 28 ,200*

Inverno ,078 38 ,200*

Primavera ,114 40 ,200*

Verão ,253 40 ,000

Ni Outono ,130 28 ,200*

Inverno ,168 38 ,008

Primavera ,155 40 ,016

Verão ,165 40 ,008

Cr Outono ,160 28 ,063

Inverno ,140 38 ,058

Primavera ,098 40 ,200*

Verão ,158 40 ,013

Cd Outono ,110 28 ,200*

Inverno ,263 38 ,000

Primavera ,084 40 ,200*

Verão ,141 40 ,045



 
 Para um nível de significância de α = 0,05, considera-se que seguem uma 

distribuição normal os metais Zn e Ni, relativamente ao Outono; o Pb, relativamente ao 

Inverno; o Cu, o Co e o Cr, para o Outono, Inverno e Primavera; e o metal Cd, 

relativamente às estações Outono e Primavera. Os dados relativos à homogeneidade 

de variâncias são apresentados de seguida: 

 
  Levene Statistic df1 df2 Sig. 

Zn Based on Mean 30,791 3 142 ,000

Pb Based on Mean 9,163 3 142 ,000

Cu Based on Mean 6,643 3 142 ,000

Co Based on Mean 10,072 3 142 ,000

Ni Based on Mean 3,037 3 142 ,031

Cr Based on Mean 6,958 3 142 ,000

Cd Based on Mean 9,325 3 142 ,000
 

   Como é possível verificar, não foi encontrada homogeneidade de variâncias 

entre as estações do ano, para qualquer dos metais estudados (α = 0,05). 

 Os dados relativos à espécie Catenella Caespitosa, para os parâmetros 

indicados, são apresentados no próximo quadro: 

  
 

estação_do_ano 

Kolmogorov-Smirnov 
 Statistic df Sig. 

Zn Outono ,173 26 ,045

Inverno ,210 29 ,002

Primavera ,224 35 ,000

Verão ,195 30 ,005

Pb Outono ,227 26 ,001

Inverno ,215 29 ,001

Primavera ,133 35 ,123

Verão ,250 30 ,000

Cu Outono ,135 26 ,200*

Inverno ,147 29 ,112

Primavera ,137 35 ,096

Verão ,173 30 ,022



Co Outono ,165 26 ,068

Inverno ,131 29 ,200*

Primavera ,184 35 ,004

Verão ,294 30 ,000

Ni Outono ,124 26 ,200*

Inverno ,119 29 ,200*

Primavera ,159 35 ,024

Verão ,246 30 ,000

Cr Outono ,096 26 ,200*

Inverno ,156 29 ,069

Primavera ,077 35 ,200*

Verão ,084 30 ,200*

Cd Outono ,118 26 ,200*

Inverno ,103 29 ,200*

Primavera ,097 35 ,200*

Verão ,156 30 ,061

 

 Verificou-se, desta forma, que apenas existe normalidade para o metal Cr, em 

todas as estações do ano; para os metais Cu, e Cd, nas estações Outono, Inverno e 

Primavera; para os metais Co e Ni, nas estações Outono e Inverno e, ainda, para o 

metal Pb, na estação Primavera (α = 0,05). 

 
O estudo da homogeneidade de variâncias, para espécie Catenella caespitosa, 

relativo às várias estações do ano é apresentado de seguida: 

 
  Levene Statistic df1 df2 Sig. 

Zn Based on Mean 5,635 3 116 ,001

Pb Based on Mean 10,196 3 116 ,000

Cu Based on Mean 14,482 3 116 ,000

Co Based on Mean 4,199 3 116 ,007

Ni Based on Mean 12,809 3 116 ,000

Cr Based on Mean 2,208 3 116 ,091

Cd Based on Mean 3,082 3 116 ,030

 



 Apenas para o metal Cr, foi encontrada homogeneidade de variâncias entre as 

estações do ano, para a espécie mencionada (α = 0,05). 

 
Foi, ainda verifica a existência de uma distribuição normal, relativamente à 

macroalga Ulva sp., para o critério da estação do ano, em que esta foi recolhida. Os 

dados obtidos são apresentados seguidamente: 

 
 

estação_do_ano 

Kolmogorov-Smirnov 
 Statistic df Sig. 

Zn Outono ,104 36 ,200*

Inverno ,118 40 ,171

Primavera ,227 40 ,000

Verão ,139 40 ,051

Pb Outono ,118 36 ,200*

Inverno ,155 40 ,017

Primavera ,162 40 ,010

Verão ,167 40 ,007

Cu Outono ,173 36 ,008

Inverno ,195 40 ,001

Primavera ,133 40 ,071

Verão ,111 40 ,200*

Co Outono ,218 36 ,000

Inverno ,132 40 ,075

Primavera ,133 40 ,073

Verão ,113 40 ,200*

Ni Outono ,226 36 ,000

Inverno ,216 40 ,000

Primavera ,105 40 ,200*

Verão ,082 40 ,200*

Cr Outono ,145 36 ,053

Inverno ,113 40 ,200*

Primavera ,089 40 ,200*

Verão ,119 40 ,163

Cd Outono ,116 36 ,200*

Inverno ,112 40 ,200*



Primavera ,125 40 ,115

Verão ,072 40 ,200*

 

 Verificou-se que existe normalidade para os metais Cr e Cd, para todas as 

estações do ano; para o metal Zn, nas estações do ano Outono, Inverno e Verão; os 

metais Cu e Ni, para as estações Primavera e Verão e, ainda, o metal Pb, para o 

Outono (α = 0,05). 

 
Assim, importa também referir que não foi encontrada homogeneidade de variâncias, 

relativamente à espécie mencionada em epígrafe, entre as várias estações do ano, tal 

como se apresenta em seguida (α = 0,05): 

 
  Levene Statistic df1 df2 Sig. 

Zn Based on Mean 8,786 3 152 ,000

Pb Based on Mean 8,316 3 152 ,000

Cu Based on Mean 7,585 3 152 ,000

Co Based on Mean 7,521 3 152 ,000

Ni Based on Mean 5,457 3 152 ,001

Cr Based on Mean 11,495 3 152 ,000

Cd Based on Mean 9,764 3 152 ,000

 
Por último, relativamente às estações do ano, foi ainda analisada a 

Normalidade, Fucus vesiculosos, estação do ano: 

 
 

estação_do_ano 

Kolmogorov-Smirnov 
 Statistic df Sig. 

Zn Outono ,119 40 ,159

Inverno ,069 40 ,200*

Primavera ,131 40 ,083

Verão ,130 40 ,087

Pb Outono ,110 40 ,200*

Inverno ,108 40 ,200*

Primavera ,140 40 ,047

Verão ,063 40 ,200*



Cu Outono ,100 40 ,200*

Inverno ,117 40 ,185

Primavera ,160 40 ,011

Verão ,099 40 ,200*

Co Outono ,111 40 ,200*

Inverno ,057 40 ,200*

Primavera ,104 40 ,200*

Verão ,086 40 ,200*

Ni Outono ,098 40 ,200*

Inverno ,160 40 ,011

Primavera ,102 40 ,200*

Verão ,150 40 ,024

Cr Outono ,148 40 ,027

Inverno ,249 40 ,000

Primavera ,106 40 ,200*

Verão ,200 40 ,000

Cd Outono ,119 40 ,163

Inverno ,098 40 ,200*

Primavera ,095 40 ,200*

Verão ,067 40 ,200*

 
 Verificou-se, então, o pressuposto da normalidade das amostras, para todas as 

estações do ano, relativamente aos metais Zn, Co e Cd; para o Outono, Inverno e 

Verão, relativamente aos metais Pb e Cu; ao Ni, para as estações Outono e Primavera 

e, finalmente, o metal Cr, para a Primavera (α = 0,05). 

 

Foi também estudada a homogeneidade de variâncias, entre as estações do 

ano, para a espécie referida, tal como apresentado em seguida: 

 
  Levene Statistic df1 df2 Sig. 

Zn Based on Mean 2,095 3 156 ,103

Pb Based on Mean 12,502 3 156 ,000

Cu Based on Mean 17,895 3 156 ,000



Co Based on Mean 5,938 3 156 ,001

Ni Based on Mean 2,950 3 156 ,035

Cr Based on Mean 3,877 3 156 ,010

Cd Based on Mean ,192 3 156 ,902

 

 A homogeneidade de variâncias entre as estações de ano, verificou-se para os 

metais Zn e Pb, para a espécie indicada (α = 0,05). 

 
Por último, foi também verificada a normalidade dos dados recolhidos, segundo 

a espécie de macroalgas a analisar, tal como apresentado na tabela seguinte: 

 
 

espécie 

Kolmogorov-Smirnov 
 Statistic df Sig. 

Zn Bostrychia ,190 146 ,000

Catenella ,069 120 ,200*

Ulva ,087 156 ,006

Fucus ,043 160 ,200*

Pb Bostrychia ,163 146 ,000

Catenella ,111 120 ,001

Ulva ,108 156 ,000

Fucus ,115 160 ,000

Cu Bostrychia ,081 146 ,021

Catenella ,054 120 ,200*

Ulva ,118 156 ,000

Fucus ,120 160 ,000

Co Bostrychia ,151 146 ,000

Catenella ,062 120 ,200*

Ulva ,117 156 ,000

Fucus ,083 160 ,010

Ni Bostrychia ,086 146 ,010

Catenella ,166 120 ,000

Ulva ,094 156 ,002

Fucus ,042 160 ,200*

Cr Bostrychia ,064 146 ,200*

Catenella ,076 120 ,088



Ulva ,062 156 ,200*

Fucus ,129 160 ,000

Cd Bostrychia ,084 146 ,013

Catenella ,079 120 ,062

Ulva ,086 156 ,007

Fucus ,064 160 ,200*

Desta forma, verificou-se existir uma distribuição normal para os metais Zn e 

Cd, relativamente às espécies Catenella caespitosa e Fucus vesiculosos; para o metal 

Cr, nas espécies Bostrychia Scorpioides, Catenella caespitosa e Ulva sp.; os metais 

Cu e Co apenas apresentam uma distribuição normal na espécie Catenella caespitosa; 

e o metal Ni, na espécie Fucus vesiculosos (α = 0,05). 

 

Não foi encontrada homogeneidade de variâncias, entre as diferentes espécies 

de macroalgas, em qualquer um dos metais estudados (α = 0,05), tal como é 

apresentado de seguida: 
 
  Levene Statistic df1 df2 Sig. 

Zn Based on Mean 9,083 3 578 ,000

Pb Based on Mean 56,465 3 578 ,000

Cu Based on Mean 78,391 3 578 ,000

Co Based on Mean 102,041 3 578 ,000

Ni Based on Mean 10,075 3 578 ,000

Cr Based on Mean 24,372 3 578 ,000

Cd Based on Mean 14,270 3 578 ,000

 
 Com base na análise apresentada anteriormente, tomou-se então a decisão de 

utilizar na presente investigação métodos não paramétricos, visto que, quer o 

pressuposto da normalidade, como o da homogeneidade de variâncias, necessários à 

aplicação de métodos paramétricos (Maroco, 2007), não se verificaram para muitas 

das condições estudadas. 
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