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Resumo 

 

O presente trabalho é referente ao estudo da camada superficial do solo para aplicação 

forense através da realização de análises não destrutivas in situ e em laboratório 

recorrendo a equipamentos portáteis de suscetibilidade magnética, espectrofotometria 

e fluorescência de raios-X e assim avaliar a viabilidade e reprodutibilidade dos 

resultados obtidos pelas diferentes técnicas in situ e nas amostras, recolhidas no local, 

analisadas em laboratório, antes e depois da secagem. 

Foram estudados dois locais, a Arroteia em Leça do Balio, e Contumil nas proximidades 

do Estádio do Dragão. O trabalho contemplou duas fases de recolha, em duas estações 

do ano, Inverno e Verão, com a finalidade de se compreender se a estação do ano, em 

que a investigação é efetuada, tem influência nos resultados obtidos. Foi ainda avaliado 

o aspeto da transferência e persistência dos componentes do solo, uma vez que foi 

estudado o resíduo das botas utilizadas aquando da análise in situ. 

Com este estudo foi possível testar que os métodos utilizados são viáveis e de fácil 

utilização. Os resultados obtidos são reprodutíveis, apesar de existirem sempre algumas 

diferenças sobretudo nas análises in situ, uma vez que a análise é pontual, sendo que 

o ponto amostrado é variável e o solo não se encontra homogeneizado. Neste caso, as 

análises efetuadas em laboratório (em amostras secas/amostras húmidas) 

correlacionam-se melhor entre si que as análises efetuadas in situ relativamente às 

levadas a cabo em laboratório. 

Das três técnicas utilizadas, podemos concluir que a suscetibilidade magnética é a 

análise mais fiável, isto porque apresenta um índice de correlação maior entre amostras 

analisadas em laboratório e in situ, relativamente às restantes técnicas. 

A elaboração deste trabalho permitiu concluir que a estação do ano em que é efetuada 

a investigação pode afetar resultados uma vez que se verificou que os dados obtidos na 

análise laboratorial com a amostra húmida são mais próximos dos dados obtidos na 

análise in situ levadas a cabo no Inverno, com maior humidade, e que os dados obtidos 

na análise laboratorial com a amostra seca são mais próximos dos dados obtidos na 

análise in situ levadas a cabo no Verão. 

O estudo do solo retido na sola das botas permitiu verificar que este pode ser 

correlacionado com a sua zona de proveniência. 

A análise de clusters permitiu ainda discriminar os dois locais e ainda zonas dentro dos 

próprios locais. 
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Este trabalho será adicionado a uma base de dados sobre solos da FCUP e do 

Laboratório de Polícia Científica da Polícia Judiciária que poderá no futuro ser usada 

em trabalhos de identificação de amostras em situações onde tenha ocorrido um crime. 
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Abstract 

 

The present work refers to the study of the topsoil layer for forensic application through 

non-destructive in situ and in the laboratory analyses using portable equipment of 

magnetic susceptibility, spectrophotometry and X-ray fluorescence in order to evaluate 

the viability and reproducibility of the results obtained by different techniques in situ and 

in the samples, collected on site and analyzed in the laboratory, before and after drying. 

Two locations were studied, Arroteia in Leça do Balio, and Contumil in the proximity of 

Estádio do Dragão, Porto. The work included two phases of collection and analyses, in 

two seasons, Winter and Summer, in order to understand whether the season, in which 

the investigation is carried out, has an influence on the results.. The aspect of transfer 

and persistence of soil was also evaluated, since the residue of soil retained on the boots 

used during the in situ analysis was studied. 

With this study it was possible to verify that the methods used are viable and easy to 

use. The results obtained are reproducible, although there are always some differences, 

especially in the in situ analysis, since the analysis is punctual, with the sampled point 

being variable and the soil without homogenization. In this case, the analyzes carried out 

in the laboratory (on dry samples / wet samples) correlate better with each other than 

the analyzes carried out in situ compared to those carried out in the laboratory. 

Among the techniques used, we can conclude that magnetic susceptibility is the most 

reliable analysis, because it has a higher correlation between samples analyzed in the 

laboratory and in situ, compared to the other techniques. 

The elaboration of this work allowed us to conclude that the season in which the 

investigation is carried out may affect results since it was found that the data obtained in 

the laboratory analysis with the wet sample is similar to the data obtained in the in situ 

analysis carried out in the Winter, with higher humidity, and that the data obtained in the 

laboratory analysis with the dry sample is similar to the data obtained in the in situ 

analysis carried out in the summer. 

The study of the soil retained on the boots allow its correlation with its source area.  

The clusters analysis allowed to discriminate the two studied sites and also zones within 

the sites. 

This work will be added to a soil database of the FCUP and the Scientific Police 

Laboratory of the Judicial Police, which may in the future be used in sample identification 

work in situations where a crime has occurred. 
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Introdução 

 

As ciências forenses abrangem e correlacionam diversas áreas do saber desde a 

biologia, química, física até à geologia e é esta inter-relação que lhes permite resolver 

uma situação criminal.  

Na geologia forense atribui-se particular interesse à camada terrestre mais externa, a 

litosfera, mais concretamente à componente do solo nela presente. 

O propósito desta disciplina é procurar a impressão digital do solo, nomeadamente 

sedimentos, minerais, matéria orgânica, poeiras e até mesmo partículas antropogénicas 

como pigmentos ou betão, através da aplicação de métodos geológicos e equipamentos 

que possam transformar, em tribunal, o solo numa evidência com elevado valor 

probatório. 

O presente trabalho é referente ao estudo da camada superficial do solo para aplicação 

forense através da realização de análises não destrutivas in situ e em laboratório 

recorrendo a equipamentos portáteis de suscetibilidade magnética, espectrofotometria 

e fluorescência de raios-X e foca-se, sobretudo, em avaliar a viabilidade e 

reprodutibilidade dos resultados obtidos pelas diferentes técnicas in situ e nas amostras, 

recolhidas no local, analisadas em laboratório, antes e depois da secagem e se estas 

permitem discriminar zonas dentro dos locais amostrados. 

Foram estudados dois locais, a Arroteia em Leça do Balio, e em Contumil nas 

proximidades do Estádio do Dragão. O trabalho contemplou duas fases de recolha, em 

duas estações do ano, Inverno e Verão, a fim de compreendermos se a estação do ano, 

em que a investigação é efetuada, tem influência nos resultados obtidos. Foi ainda 

avaliado o aspeto da transferência e persistência dos componentes do solo, uma vez 

que foi estudado o resíduo das botas utilizadas aquando da análise in situ. 

Esta dissertação encontra-se dividida em quatro partes principais: O estado da arte, 

onde se procura fazer uma descrição mais detalhada do que são as ciências forenses 

e do sujeito principal desta dissertação, o solo. Posteriormente, temos as metodologias 

e é nesta divisão que se abordam as técnicas usadas, desde a análise macroscópica 

até à suscetibilidade magnética, e se explica o seu modo de funcionamento e quais os 

princípios em que se baseiam. Por último, mas não menos importante, os resultados, 

que são a parte mais contundente do trabalho e que nos permitem construir o capítulo 

seguinte, as conclusões onde se tiram as ilações sobre o trabalho realizado.  
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Estado da arte 

 

I. Ciências Forenses 

 

As Ciências Forenses são uma área que abrange outras ciências e é definida pelo 

contributo das mesmas, tais como a Geologia, Biologia, Química, Psicologia, 

Antropologia, etc, interligando-as. Esta usa as várias disciplinas para a resolução de 

investigações no domínio da justiça civil e criminal para ilibar, ou não, determinado 

suspeito. 

No que à história desta ciência diz respeito sabe-se que a investigação clássica não era 

feita por especialistas, mas sim voluntários, e os trabalhos eram morosos e destrutivos, 

feitos em grandes áreas e com escavações por tentativa erro. Contudo, com o seu 

desenvolvimento foram criadas novas técnicas e metodologias que prometiam renovar 

o sistema legal. No entanto, o seu progresso foi amplamente bloqueado e posto em 

dúvida pois carecia de aceitação daqueles que pertenciam ao círculo jurídico (Reis, 

2010). 

Nos dias de hoje esta desconfiança praticamente passa despercebida uma vez que os 

métodos utilizados na atualidade provaram ser muito mais rápidos e eficazes do que os 

precedentes.  

Atualmente muitas provas, tais como sangue, cabelo, impressões digitais, tecidos, 

pólen, sedimentos, solos, etc., podem ser analisadas e identificadas, daí a necessidade 

de interligar todas as áreas da ciência pois cada uma desempenha um papel 

fundamental no processo de resolução de uma investigação. 

Ainda assim estas podem ser inúteis se, na base da investigação, a amostragem for 

incorretamente efetuada, ou houver uma recolha de material muito reduzida. 

A existência de pouco material pode não resultar de um problema na amostragem, mas 

sim da disponibilidade do mesmo na cena de potencial crime, o que constitui um dos 

maiores problemas pois há equipamentos que precisam de quantidades maiores para 

atestar a sua eficácia. 

Tudo está intimamente dependente do cientista/técnico forense que efetua os 

procedimentos. Devido à sensibilidade da investigação e da importância dos resultados 

é de extrema importância que o técnico esteja familiarizado com as técnicas e protocolos 

utilizados pela polícia, de modo a que os dados recolhidos não sejam, primeiramente, 

contaminados e posteriormente invalidados em tribunal. 
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II. Geologia Forense 

 

A geologia forense consiste na aplicação de princípios, práticas e procedimentos 

geológicos na resolução de problemas e questões legais (Guedes & Valentim, 2014). 

Todo o tipo de material geológico pode ser alvo de estudo, desde objetos de grandes 

dimensões até partículas de pequeníssimas dimensões, como por exemplo, o pólen. 

Ainda pode ser considerado o material antropogénico como betão, pigmentos, etc. 

Tal como na biologia se analisam cabelos e sangue para obter amostras de ADN e 

chegar ao organismo onde estes têm origem na geologia não é diferente. O geólogo 

forense recebe as amostras e procura encontrar a zona onde estas têm origem. Numa 

primeira fase, identificar as melhores técnicas de análise e, já numa fase terminal, a 

origem das partículas que podem ser, ou não, do local onde o crime foi cometido. Para 

tal, um geólogo forense tem a autonomia para efetuar comparações entre amostras e 

identificar características que são semelhantes, de modo a estabelecer 

correspondências que permitem associar ou excluir pessoas ou objetos de 

determinadas localizações (Reis, 2012).  

Porém, o termo “comparar” deve ser meticulosamente empregado, porque na natureza 

não há dois objetos iguais, nem tampouco pode ser dito que um material geológico tenha 

origem num único lugar. Assim sendo é importante procurar partículas raras ou menos 

comuns nas amostras para que o poder discriminatório aumente e consequentemente 

o valor probatório seja fidedigno, já que a probabilidade de uma determinada amostra 

ter propriedades semelhantes com outras procedentes de outros locais é muito pequena 

(Guedes & Valentim, 2014). 

Por valor probatório entenda-se que é a capacidade de uma evidência poder constituir 

uma prova a favor ou contra um possível crime. Para que este valor seja considerado 

importa que cada análise, como foi dito anteriormente, seja feita por um especialista e 

em detalhe.  

A geologia forense assenta em três princípios base que permitem compreender a 

origem, sobreposição e transferência de material. O primeiro enuncia que, para 

amostras idênticas, a probabilidade de que a origem seja a mesma é maior. O segundo 

diz que, à semelhança do princípio da sobreposição em geologia que afirma que um 

estrato que se sobreponha, em condições normais de sobreposição, a um estrato pré-

existente, é mais recente que o mesmo. Por fim, o terceiro, apelidado por transferência 

de Locard e enunciado pelo mesmo em 1910 diz que sempre que dois objetos 

contactam, ocorre transferência de matéria entre eles. Perante estas normas, um 
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geólogo forense pode e deve ter em consideração não só evidências de caráter 

geológico, mas também vidros, papéis, fibras, e outros materiais sintéticos (Guedes & 

Valentim, 2014). 

Resumindo, ao geólogo forense cabe a responsabilidade de encontrar respostas para o 

tipo de material, a origem e exclusividade do mesmo, o contexto geológico e 

contaminação se houver e ainda encontrar os melhores métodos a aplicar. 

Nos dias de hoje é possível resolver diversos casos criminais, desde a investigação de 

objetos ou restos mortais de corpos soterrados e respetivas causas de morte até à 

verificação da autenticidade quer de uma gema ou de uma obra de arte. Esta área da 

ciência permite ainda avaliar deslizamentos de terras e identificar solos ou sedimentos, 

que possam ser comparados com uma base de dados.  

Atualmente, a geologia forense encontra-se em constante evolução, aprimorando 

técnicas já existentes e criando novas formas de identificação da amostra, para tentar 

dar resposta à, também constante, evolução da atividade criminal. Estas técnicas já 

permitem fazer a caracterização da fração inorgânica dos materiais geológicos, quer 

através de análises granulométricas, quer de análises de suscetibilidade magnética. (in 

apcforenses.org) 

 

 

III. Solo 

 

a) Definição 

 

Segundo uma das conceções mais antigas da ciência moderna, em tradução livre, feita 

por Humphrey Davy (1813) “Deve haver, pelo menos, tantas variedades de solo como 

espécies de rochas expostas na superfície da terra”. 

A definição de solo varia, à medida que mudamos de área dentro da geologia. A título 

de exemplo, na área da pedologia, ramo que se dedica ao estudo do solo propriamente 

dito, isto é, formação, propriedades, classificação e distribuição espacial dos mesmos, 

o solo é uma camada pouco espessa de material não consolidado. Esta camada 

encontra-se dividida por horizontes, e cada uma delas contém diferentes percentagens 

de substâncias orgânicas e inorgânicas, percentagens de humidade diferentes e ainda 

gases.  

Para a geologia forense a sua definição varia um pouco face à da pedologia, contudo 

inclui aspetos semelhantes. Nesta disciplina solo é resultado de qualquer colheita, tendo 

sido esta propositada ou não, de material terrestre e que se encontra associado a 
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determinada investigação criminal. Nesta definição está englobada a possibilidade de 

encontrar materiais antropogénicos, tais como vidros e também não é excluída a 

possibilidade de ser definido um horizonte na amostragem. 

 

b) Génese 

 

Simonson (1959), na sua teoria generalizada sobre a génese do solo, referiu que dois 

processos são dominantes na génese do solo: a meteorização e a pedogénese. O 

primeiro que seria um processo de destruição e o segundo um processo de construção. 

No entanto seja qual for a área de estudo, no que diz respeito à origem dos solos, estes 

resultam da meteorização de diferentes rochas e alteração dos minerais presentes nas 

mesmas. Estes processos podem ocorrer de três formas, física, química ou biológica. 

Duas designações podem ser atribuídas: se a decomposição da rocha ocorreu em 

determinado local, e não houve transporte, diz-se que o solo é residual. Dois fatores 

contrastam nesta situação, a velocidade de remoção do solo e a velocidade de 

decomposição da rocha, tendo a primeira de ser mais lenta que a segunda. Se, por outro 

lado, algum agente de transporte, seja este vento, água, etc., intervir e houver deposição 

do solo noutro local este designa-se transportado. Posteriormente as suas 

características deverão corresponder às características do agente de transporte. 

 

c) Características 

 

O solo possui inúmeras características, mas no presente relatório iremos abordar 

apenas três pois serão o nosso alvo de comparação nas amostras. 

 

Cor 

 

O ser humano consegue visualizar radiações cujo comprimento de onda esteja entre o 

intervalo de valores de 350 a 700 nm. Contudo a observação da cor por parte do ser 

humano torna-se algo subjetiva, isto deve-se à interpretação que cada sujeito tem do 

que vê por parte do seu cérebro. 

Mas esta não é a única razão pois também o ângulo de incidência da luz e as diferenças 

de contraste fundo/objeto provocam estímulos e interpretações diferentes. 

No quotidiano, a cor é descrita de modo simples e usam-se adjetivos para a caracterizar 

como brilhante, esbatida, pálida, escura, clara, entre outras. Porém, para a 

determinação da cor como característica que define o material que se está a analisar, é 
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necessário considerar uma variedade de fatores que podem afetar a sua perceção. 

Estes incluem as fontes de luz, a direção do ângulo de visão, efeitos de fundo e de 

contraste, tamanho do grão, compactação e a natureza cristalina do material 

considerado, assim como o teor de humidade e a temperatura (Johnston 1967, Thornton 

1997, Guedes & Valentim 2014). 

Albert Munsell, em 1905, tentou uniformizar a perceção da cor, desenvolvendo um 

sistema de três variáveis de cor de forma a que a determinadas coordenadas 

correspondesse uma e só uma cor. 

Derivado deste sistema foi criada a Carta de cores de Munsell, onde uma folha 

corresponde a uma matiz (tonalidade) nas quais retângulos se organizam em colunas 

que correspondem ao valor (luminosidade) e em linhas que representam o croma 

(saturação). Contudo este sistema de carta é falível uma vez que volta a depender do 

ser humano e, normalmente, as cores acabam por ficar entre duas opções. Dificultam 

ainda mais quando os materiais apresentam textura, uma vez que na carta as cores 

aparecem sem a mesma. 

Para colmatar estas falhas foi criado o CIELab, um modelo digital também de três 

variáveis: L (luminosidade), a (tonalidade) e b (saturação). O modelo em 3D encontra-

se representado na Figura 1. 

 

 

Figura 1 – Modelo CIELab 

 

A luminosidade corresponde à luminosidade da amostra, e o intervalo de valores ocorre 

entre o preto (0) e o branco (100). A tonalidade é o eixo entre o verde (valores negativos) 
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e o vermelho (valores positivos). Por sua vez, a saturação, compreende o azul para 

valores negativos e o amarelo para valores positivos. Estes parâmetros, em combinação 

com os valores de refletância permitem a criação de espetros de cor. 

 

Composição Elementar 

 

Singer e Munns (1991) afirmam que, a geoquímica na ciência do solo difere da 

geoquímica clássica sobre a formação das rochas pois o solo resulta, 

fundamentalmente, de rocha meteorizada.  

Os solos são sistemas abertos, isto é, com troca de energia e matéria com o meio 

envolvente, são multi componentes e que sofrem transformações biológicas, químicas 

e físicas levando à sua divisão em horizontes, como veremos a seguir.  

Também o tempo é um importante fator, isto porque nos pode fornecer informações 

sobre a maturidade ou imaturidade de um solo através, por exemplo, da historicidade 

de atividade glaciar. 

O estudo da composição elementar pode ser efetuado recorrendo à espectroscopia de 

fluorescência de raios-X que mais tarde, no decorrer do relatório, será abordada. 

 

Suscetibilidade magnética 

 

A suscetibilidade magnética (K) de um material está diretamente relacionada com a 

magnetização induzida (M) e o campo magnético externo (H) a que o material está 

sujeito e expressa-se segundo a fórmula matemática: M=KH (Sant’Ovaia, 2000).  

Esta propriedade depende, maioritariamente, da constituição mineralógica da amostra, 

podendo os minerais ser classificados como: diamagnéticos, paramagnéticos e 

ferromagnéticos. 

Um material diamagnético é caracterizado por adquirir uma magnetização oposta face 

ao campo magnético aplicado. A suscetibilidade diamagnética é fraca e negativa. A 

água, vidro, plástico e minerais como o quartzo, feldspatos e carbonatos são 

diamagnéticos. O paramagnetismo é caracterizado por apresentar uma magnetização 

induzida paralela à direção do campo aplicado, que se reduz a zero quando o campo 

magnético é removido. Trata-se de uma magnetização positiva, mas bastante baixa. Os 

minerais característicos deste estado magnético são a olivina, biotite, a turmalina, a 

siderite e a pirite, são paramagnéticos. O ferromagnetismo é caracterizado pelo 

alinhamento espontâneo dos momentos magnéticos, mesmo na ausência de um campo 

magnético externo. Um material é ferromagnético quando possui uma magnetização 
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elevada, sendo que a magnetite, a hematite e a pirrotite são exemplos de minerais 

ferromagnéticos (Sant’Ovaia, 2000). 
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Metodologias 

Amostragem 

Foi efetuada análise e colheita de amostras em dois locais, em duas estações do ano, 

Inverno e Verão. Estes dois locais foram na Arroteia (Fig. 5), junto ao Continente Modelo 

de Leça do Balio, e em Contumil (Fig. 6), nas proximidades do Alameda shopping, no 

Porto cujas coordenadas geográficas dos pontos amostrados se encontram, 

respetivamente, nas tabelas seguintes (Tabelas 1 e 2.). 

Em paralelo com estas análises decidiu-se recolher também o substrato retido nas botas 

que foram usadas nesse dia, a fim de obter uma correlação que seja o mais semelhante 

possível do que acontece durante um ato criminoso. 

 

Figura 5 – Zona da Arroteia. A azul claro encontram-se os pontos referentes à malha definida para a análise e colheita 

de amostras. Retirado de Google Earth. 

Tabela 1 – Coordenadas geográficas dos pontos da malha de Arroteia. 

Pontos GPS Arroteia 

Ponto Latitude Longitude 

A1 41°11'58.45"N 8°37'22.52"W 

A2 41°11'58.48"N 8°37'22.39"W 

A3 41°11'58.51"N 8°37'22.26"W 

A4 41°11'58.71"N 8°37'22.22"W 

A5 41°11'58.64"N 8°37'22.39"W 

A6 41°11'58.64"N 8°37'22.56"W 

A7 41°11'59.10"N 8°37'22.65"W 

A8 41°11'59.19"N 8°37'22.69"W 
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Sobre a zona da Arroteia, antes de mais, importa referir o estado que apresentava nas 

duas fases. Na primeira fase, no Inverno, a vegetação estava rasteira podendo, no 

máximo, atingir cerca de 30 cm de altura e no dia da recolha o solo encontrava-se com 

humidade, mas sem precipitação e o solo estava mais escuro. Já para a segunda fase, 

no Verão, a vegetação tinha crescido muito mais havendo algumas plantas a atingir por 

volta dos 2 m de altura. O solo tinha uma camada de vegetação morta por cima com 

cerca de 2 cm e estava seco.  

 

 

Figura 6 – Zona de Contumil. A azul claro encontram-se os pontos referentes à malha definida para a análise e colheita 

de amostras. Retirado de Google Earth. 

Tabela 2 – Coordenadas geográficas dos pontos da malha de Contumil. 

Pontos GPS Contumil 

Ponto Latitude Longitude 

C1 41° 9'59.75"N 8°34'59.40"W 

C2 41°10'0.20"N 8°34'59.05"W 

C3 41°10'0.04"N 8°34'58.32"W 

C4 41° 9'59.78"N 8°34'57.55"W 

C5 41° 9'59.68"N 8°34'57.08"W 

C6 41° 9'59.58"N 8°34'56.39"W 

C7 41° 9'59.45"N 8°34'57.47"W 

C8 41° 9'59.33"N 8°34'57.98"W 

C9 41° 9'58.97"N 8°34'57.94"W 

C10 41° 9'59.68"N 8°34'58.71"W 
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Para a zona de Contumil, na primeira fase a vegetação estava rasa existindo apenas 

uma fileira com alta densidade de vegetação a norte do terreno, acima da linha de 

pontos que vai desde C2 até C6. O dia estava com precipitação leve e haviam algumas 

poças em algumas zonas mas nenhuma coincidia com os pontos marcados na malha.  

Para a segunda fase estava sol e a vegetação não existia, dando ideia de que teria sido 

cortada por alguém pois nem a fileira, anteriormente mencionada para a primeira fase, 

existia. Ainda de acrescentar que estava sol nesse dia e o solo encontrava-se seco. 

 

A distribuição dos pontos visou a facilidade de análise, no campo, com os diferentes 

métodos, de modo a que fosse possível efetuar apenas um único trajeto, contínuo, com 

cada equipamento. 

Posteriormente procedeu-se à realização das análises, in situ, através dos diferentes 

métodos, diretamente no solo. Após as várias análises de solo in situ, 3 vezes para cada 

equipamento em cada ponto marcado na grelha de amostragem, foram recolhidas 

amostras para a análise em laboratório, com recurso a uma pá de plástico e sacos 

individualizados, devidamente identificados. 

Importa ainda referir que cada equipamento, após a sua utilização in situ em cada ponto 

da grelha, foi devidamente limpo para que não surgisse uma contaminação da zona da 

amostra seguinte. 

Já em laboratório, as amostras recolhidas foram novamente analisadas, mas desta vez 

após secagem e húmidas. Inicialmente, as amostras foram colocadas em caixas de 

petri, também devidamente identificadas e foram deixadas a secar na estufa, a 40ºC, 

durante 2 dias, imediatamente após a sua recolha. Só depois de analisadas em seco 

foram humidificadas, de forma a que as partículas ficassem coesas, mas sem que 

houvesse excesso de água. 

Relativamente às botas utilizadas aquando da amostragem, estas foram mergulhadas 

num recipiente com água a fim de libertarem todas as partículas que continham. A água 

foi decantada e a amostra foi seca na estufa a 40ºC. 

Nos dados que se apresentam a seguir, temos que as amostras in situ, secas e húmidas 

são representadas pelas siglas IS, SEC e HUM, respetivamente. 

É ainda relevante referir que, na primeira fase de amostragem, o espectrofotómetro 

esteve temporariamente inutilizado pelo que medições a respeito da cor não se 

conseguiram realizar in situ. 

Por último, mas igualmente com importância, os elementos tabelados sobre a 

fluorescência de raios-X correspondem à integralidade dos resultados, contudo, com 

vista a diminuir e simplificar o número de resultados obtidos e porque o X-MET também 
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apresenta debilidades na medição, só os 3 elementos em maior concentração, K, Ca e 

Fe, serão posteriormente apresentados em gráficos. Isto tudo se deve ao facto do X-

MET poder estar a medir elementos que não existem pois são valores extremamente 

pequenos e pertencerem a outros elementos. 

Ao longo deste trabalho serão utilizadas quatro metodologias para análise de amostras 

de solo, todas não destrutivas: a análise macroscópica, a espectrofotometria, a 

fluorescência de raios-X e a suscetibilidade magnética. 

 

I. Análise Macroscópica 

A análise macroscópica, como o próprio nome diz, é uma análise que pode ser feita a 

olho nu ou usando uma lupa binocular. Em qualquer investigação, é um dos passos 

primordiais uma vez que permite retirar informação das amostras sem recorrer a 

nenhuma técnica analítica. É de extrema importância pois ajuda no planeamento e nas 

conclusões do processo de investigação.  

Contudo trata-se de uma técnica muito subjetiva uma vez que é efetuada por um técnico 

forense e nesse caso as observações variam de técnico para técnico. 

As informações que se retiram são básicas, nomeadamente, a cor, se existe matéria 

orgânica, possivelmente permite identificar minerais mas centra-se sobretudo nos 

grãos, chegando a inferir dados como granulometria, de fino a grosseiro, a calibragem, 

bem a mal calibrada, o arredondamento e a esfericidade. 

Com estas informações já é possível ter uma ideia do historial da amostra como 

transporte, presença ou não de humidade, etc. 

 

II. Espectrofotometria 

Espectrofotometria é definida como a medida quantitativa das propriedades de 

refletância ou transmitância de determinado material em função do comprimento de 

onda da radiação incidente. 

Nesta técnica foi usado o espectrofotómetro Konica Minolta CM-2600d (Fig. 2), e o 

software que permitiu observar os dados foi o Spectra Magic NX. 

Primeiro importa referir que, antes da medição nas amostras, foi necessário calibrar o 

aparelho, primeiro para o “Zero”, que é sem influência direta de luz artificial, e 

posteriormente para a cor branca, medida numa placa de sulfato de bário de referência 

que vem já com o aparelho.  

Este equipamento é usado para que se possa obter valores objetivos para a cor.  
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Figura 2 – Espectrofotómetro Konica Minolta CM-2600d 

 

Este aparelho, segundo o produtor, permite fazer a medição da cor e aparência de 

amostras com textura, brilho, superfícies foscas e materiais opticamente brilhantes. 

Existe ainda uma nota a ser feita quanto à componente especular (SCI), em que serão 

registados só os valores que a tinham incluída. 

Superfícies especulares são aquelas que conseguem refletir a luz como se de um 

espelho se tratasse.  

Os valores que o equipamento fornece, são os de L* (luminosidade), a* (tonalidade) e 

b* (saturação), previamente abordados no capítulo da cor, nas características do solo. 

Estas três coordenadas, juntamente com os valores de refletância, permitem obter 

espectros de cor. 

Segundo Guedes et al. (2009) as vantagens deste aparelho prendem-se com a sua 

portabilidade, que permite que sejam efetuadas análises no campo e em laboratório, 

com a sua rapidez de análise que torna possível que um grande número de amostras 

seja analisado em relativamente pouco tempo. Tem uma alta reprodutibilidade e 

necessita de pouca amostra e é um processo que fornece resultados exatos e 

fidedignos. Aliado a tudo isto é uma técnica não destrutiva e que precisa de pouca 

amostra para fazer medição o que torna este equipamento o ideal, na medição da cor, 

numa investigação forense. 

 

III. Espectroscopia de Fluorescência de Raios-X 

Segundo o trabalho de Bergslien et al. (2006) a espectroscopia de fluorescência de 

raios-X consiste na ionização de uma amostra recorrendo a um feixe de raios-X 

produzido pelo equipamento que atinge a amostra de forma a afetar a sua estrutura 

atómica e faz com que os eletrões absorvam energia, em termos físicos, que fiquem no 

estado excitado e mudem de órbita. Quando o feixe cessa atividade e deixa de irradiar 
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a amostra os eletrões, previamente excitados, regressam aos seus níveis orbitais 

normais e libertam energia, energia essa que é lida pelo equipamento. Como cada 

elemento tem um arranjo eletrónico distinto, a diferença entre os níveis de energia 

permite ao equipamento saber qual o elemento químico a ser analisado. Este 

equipamento não permite apenas uma análise qualitativa, mas também quantitativa, 

permitindo saber a concentração dos elementos, em percentagens ou partes por milhão 

(ppm) na amostra. 

Nesta técnica foi utilizado o equipamento X-MET 7000 da Oxford Instruments (Fig. 3) e 

não foi necessária a utilização de um software pois o próprio equipamento já guarda os 

dados num documento de texto (.txt) para posterior análise em Excel. 

 

 

Figura 3 – Espectrómetro X-MET 7000 

 

Para as análises efetuadas no campo e para as análises efetuadas em laboratório foram 

efetuadas para cada ponto/amostra, duas medições. 

As vantagens deste equipamento são imensas. Além da portabilidade do equipamento, 

este consegue armazenar os dados em documento de texto e, posteriormente, exportá-

los seja por USB, Bluetooth ou wireless. Tem uma bateria com alta capacidade e não 

precisa de preparação da amostra. Como já se referiu anteriormente é uma técnica de 

análise multi elementar, sendo capaz de identificar elementos que possuam número 

atómico superior ou igual a doze. 

Aliado a todas as vantagens apresentadas anteriormente ainda tem uma capacidade de 

análise para diferentes modos, desde a análise de solos, em geologia forense, como 

análise em trabalhos mineiros. 
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IV. Suscetibilidade Magnética 

A suscetibilidade magnética representa a capacidade para determinado material se 

magnetizar, isto porque na presença de um campo magnético os dipolos atómicos 

tendem a orientar-se da forma mais conveniente. Alguns materiais orientam-se de forma 

oposta ao estímulo e designam-se por diamagnéticos e outros a favor do estímulo e são, 

portanto, designados paramagnéticos. 

Neste método foi utilizado o suscetibilímetro KT-10 (Fig. 4). 

 

 

Figura 4 – Suscetibilímetro portátil KT-10. 

 

Este equipamento tem uma gama de medições que vai desde os 0.001x10-3 até aos 

1.999x10-3. A suscetibilidade não apresenta unidades sendo, portanto, adimensional.  

O facto de ser portátil, de fácil e rápida análise constituem duas das vantagens deste 

equipamento. Necessita ainda de pouca amostra e não precisa de preparação da 

mesma.  

A única condicionante deste método, e que não está ligada diretamente ao 

equipamento, mas sim à variável, é o facto de ser afetada pela humidade e presença de 

materiais metálicos e eletrónicos. Devido a este problema as análises em laboratório 

serão efetuadas nos jardins da Faculdade de Ciências da Universidade do Porto 

(FCUP), para que as medições não sejam afetadas. 

 

V. Análise Estatística 

Para efetuar esta análise utilizou-se o software IBM SPSS Statistics. 

Os gráficos, embora sejam bastante úteis para verificar tendências nas análises, não 

são suficientes, pois mesmo com esses dados, há sempre um papel subjetivo 

associado, a interpretação do técnico de geologia forense. Esse papel é complementado 
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pela análise estatística, que trata os dados de forma objetiva, além de conseguir tratar 

um maior aporte de dados e compará-los entre si. Desta comparação surgem as 

correlações entre amostras, conduzindo a um resultado mais ilustrativo. 

Efetuaram-se dois tipos de análise estatística: a correlação de Pearson e, finalmente, 

procedeu-se à classificação hierárquica do espectro de amostras por clusters. 

A correlação de Pearson representa o quão próximas as amostras são e pode variar 

entre dois extremos perfeitos: -1 e 1. O primeiro corresponde a uma correlação perfeita 

negativa, isto é, se um dos gráficos, em determinado ponto, sobre 3 unidades, o outro 

que está correlacionado com este desce 3 unidades. Quando a correlação é igual a 1, 

então temos uma correlação perfeita positiva logo a tendência e a orientação de ambos 

os gráficos é igual. Entre estes valores os gráficos são semelhantes. 

Já a classificação hierárquica por clusters reside, sobretudo, na aproximação de umas 

amostras a outras, por etapas, com base no quão parecidas são as suas variáveis com 

as das outras amostras.  

Para elaborar os dendrogramas que se apresentam no final deste trabalho foi utilizado 

o Método de Ward que, a cada etapa, utiliza a sua função objetivo (soma dos quadrados 

do erro entre amostras), para aproximar pontos com base na similaridade entre 

variáveis.  
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Resultados e Discussão 

Arroteia – Fase I 

Na que à Arroteia diz respeito, as análises da primeira fase tiveram início no dia 

21/02/2020 (Fig. 7). 

 

Figura 7 – Amostras correspondentes à primeira fase de recolha, 1A, na Arroteia. 

 

Neste conjunto de amostras, a olho nú, é possível identificar dois grupos com cores 

distintas. Um primeiro grupo, mais escuro, composto pelas amostras que vão desde a 

1A1 até à 1A6. Depois temos outro grupo composto por apenas duas amostras, 1A7 e 

1A8, mais claro. 

Esta divisão, como é possível ver nas imagens das malhas disponibilizadas 

anteriormente, mostra que existem duas zonas distintas e talvez possa haver alguma 

influência do caminho que se apresenta na imagem. 

É ainda importante referir a elevada quantidade de matéria orgânica presenta nas 

amostras. 

Os dados obtidos nas diferentes análises foram tratados e organizados em várias 

tabelas e gráficos. Abaixo encontram-se os valores médios medidos, através do uso da 

suscetibilidade magnética (SM) e espetrofotometria (Parâmetros L, a e b), para esta 
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zona (Tabela 3) e as respetivas médias totais para os diferentes tipos de amostra 

(Tabela 4).  

Tabela 3 – Valores médios, obtidos pela suscetibilidade magnética e espectrofotometria, para a primeira fase de análise 

na Arroteia. IS – in situ; SEC – amostra seca e HUM – amostra húmida. 

Amostra SM (x10-3) L a b 

1A1 – IS 0,085 - - - 

1A1 – SEC 0,010 17,40 4,41 7,87 

1A1 – HUM 0,012 17,76 3,56 7,09 

1A2 – IS 0,221 - - - 

1A2 – SEC 0,039 21,50 4,55 9,54 

1A2 – HUM 0,029 19,39 3,21 5,31 

1A3 – IS 0,105 - - - 

1A3 – SEC 0,014 21,47 5,01 9,97 

1A3 – HUM 0,014 19,10 4,58 7,74 

1A4 – IS 0,134 - - - 

1A4 – SEC 0,015 23,32 5,63 10,81 

1A4 – HUM 0,018 22,05 3,78 6,58 

1A5 – IS 0,448 - - - 

1A5 – SEC 0,058 21,35 4,72 9,40 

1A5 – HUM 0,061 22,84 3,75 6,49 

1A6 – IS 0,339 - - - 

1A6 – SEC 0,032 23,69 4,60 10,15 

1A6 – HUM 0,035 18,50 3,16 5,98 

1A7 – IS 0,498 - - - 

1A7 – SEC 0,093 37,56 6,54 17,57 

1A7 – HUM 0,106 32,64 4,92 12,98 

1A8 – IS 1,263 - - - 

1A8 – SEC 0,163 41,69 6,20 14,72 

1A8 – HUM 0,171 24,68 6,13 11,73 

 

Tabela 4 – Valores médios totais, obtidos pela suscetibilidade magnética e espectrofotometria, para a primeira fase de 

análise na Arroteia. IS – in situ; SEC – amostra seca e HUM – amostra húmida. 

Amostra SM (x10-3) L a b 

MÉDIA IS 0,387 ± 0,387 - - - 

MÉDIA SEC 0,053 ± 0,052 26,00 ± 8,69 5,21 ± 0,82 11,25 ± 3,22 

MÉDIA HUM 0,056 ± 0,056 22,12 ± 4,88 4,14 ± 1,01 7,99 ± 2,81 

 

Abaixo encontram-se os teores médios dos elementos químicos (valores em 

percentagem em massa) obtidos por fluorescência de raios-X (Tabela 5) e as respetivas 

médias totais para os diferentes tipos de amostra (Tabela 6).
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Tabela 5 – Valores médios, dos teores dos elementos químicos (valores em percentagem em massa) obtidos por fluorescência de raios-X, para a primeira fase de análise em Arroteia. IS – in situ; 

SEC – amostra seca e HUM – amostra húmida. 

Amostra K Ca Ti Mn Fe Cu Zn Rb Sr Zr Pb 

1A1 – IS 
0,3160 

0,7118 0,0328 0,0220 0,3437 0,0008 0,0104 0,0040 0,0047 0,0033 
0,0010 

1A1 – SEC 0,1836 0,5669 0,0196 0,0056 0,2033 0,0000 0,0041 0,0014 0,0008 0,0008 0,0003 

1A1 – HUM 0,0717 0,2534 0,0023 0,0032 0,0966 0,0000 0,0023 0,0004 0,0003 0,0000 0,0002 

1A2 – IS 0,1504 0,6083 0,0000 0,0105 0,1216 0,0007 0,0071 0,0028 0,0036 0,0030 
0,0000 

1A2 – SEC 0,2778 0,7741 0,0271 0,0145 0,2407 0,0000 0,0059 0,0015 0,0015 0,0017 0,0007 

1A2 – HUM 0,0917 0,3493 0,0096 0,0081 0,1236 0,0000 0,0033 0,0012 0,0013 0,0014 0,0000 

1A3 – IS 0,3360 0,3252 0,0439 0,0130 0,4504 0,0000 0,0076 0,0045 0,0032 0,0039 
0,0020 

1A3 – SEC 0,3108 0,8004 0,0247 0,0180 0,2560 0,0000 0,0044 0,0018 0,0012 0,0017 0,0006 

1A3 – HUM 0,0988 0,2715 0,0090 0,0078 0,1195 0,0000 0,0020 0,0016 0,0007 0,0014 0,0000 

1A4 – IS 0,0684 0,5163 0,0060 0,0090 0,1348 0,0000 0,0050 0,0034 0,0041 0,0030 
0,0000 

1A4 – SEC 0,2018 2,1234 0,0080 0,0223 0,1594 0,0013 0,0086 0,0005 0,0023 0,0017 0,0009 

1A4 – HUM 0,0500 0,8294 0,0000 0,0112 0,0662 0,0000 0,0045 0,0020 0,0026 0,0018 0,0000 

1A5 – IS 0,3521 0,4096 0,0799 0,0114 0,6923 0,0021 0,0127 0,0046 0,0025 0,0049 
0,0028 

1A5 – SEC 0,5733 1,1873 0,1075 0,0134 0,7352 0,0023 0,0126 0,0030 0,0019 0,0032 0,0005 

1A5 – HUM 0,0987 0,2693 0,0259 0,0031 0,2823 0,0004 0,0072 0,0018 0,0014 0,0022 0,0000 

1A6 – IS 1,1288 0,9540 0,0890 0,0214 0,7920 0,0009 0,0274 0,0117 0,0066 0,0064 
0,0016 

1A6 – SEC 0,4409 0,7117 0,0298 0,0066 0,3014 0,0000 0,0116 0,0027 0,0013 0,0017 0,0000 

1A6 – HUM 0,1149 0,2017 0,0049 0,0030 0,1180 0,0000 0,0060 0,0017 0,0012 0,0012 0,0004 

1A7 – IS 1,2583 0,3976 0,1592 0,0065 1,3013 0,0000 0,0056 0,0097 0,0024 0,0062 
0,0000 

1A7 – SEC 0,5472 0,2223 0,0489 0,0007 0,4584 0,0000 0,0017 0,0028 0,0000 0,0019 0,0003 

1A7 – HUM 0,3418 0,1068 0,0357 0,0000 0,3972 0,0000 0,0016 0,0029 0,0000 0,0017 0,0000 

1A8 – IS 0,5921 0,2659 0,3474 0,0103 2,1603 0,0030 0,0080 0,0060 0,0025 0,0172 
0,0022 

1A8 – SEC 0,1465 0,0782 0,0835 0,0000 0,5010 0,0000 0,0008 0,0004 0,0000 0,0026 0,0006 

1A8 – HUM 0,0460 0,0000 0,0341 0,0000 0,2993 0,0000 0,0004 0,0009 0,0000 0,0027 0,0000 
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Tabela 6 – Valores médios totais, dos teores dos elementos químicos (valores em percentagem em massa) obtidos por 

fluorescência de raios-X, para a primeira fase de análise em Arroteia. IS – in situ; SEC – amostra seca e HUM – amostra 

húmida. 

Amostra MÉDIA IS MÉDIA SEC MÉDIA HUM 

K 0,5253 ± 0,4416 0,3352 ± 0,1661 0,1142 ± 0,0951 

Ca 0,5236 ± 0,2276 0,8080 ± 0,6345 0,2852 ± 0,2455 

Ti 0,0948 ± 0,1143 0,0436 ± 0,0346 0,0152 ± 0,0145 

Mn 0,0130 ± 0,0057 0,0101 ± 0,0081 0,0046 ± 0,0041 

Fe 0,7496 ± 0,6893 0,3569 ± 0,1940 0,1878 ± 0,1207 

Cu 0,0009 ± 0,0011 0,0005 ± 0,0009 0,0001 ± 0,0001 

Zn 0,0105 ± 0,0073 0,0062 ± 0,0044 0,0034 ± 0,0023 

Rb 0,0058 ± 0,0032 0,0018 ± 0,0010 0,0016 ± 0,0008 

Sr 0,0037 ± 0,0014 0,0011 ± 0,0008 0,0009 ± 0,0009 

Zr 0,0060 ± 0,0047 0,0019 ± 0,0007 0,0016 ± 0,0008 

Pb 0,0012 ± 0,0011 0,0005 ± 0,0003 0,0001 ± 0,0001 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
FCUP 

Estudo de solos para aplicação forense através da realização de análises in situ e em laboratório 
35 

 

 

Arroteia - Fase II 

Já para a segunda fase, as análises tiveram início no dia 13/07/2020 (Fig. 8). 

 

Figura 8 – Amostras correspondentes à segunda fase de recolha, 2A, na Arroteia. 

 

Na figura anterior é possível dividir o conjunto de amostras em 3 grupos: um grupo mais 

claro composto pelas amostras 1A1 e 1A7. A seguir as amostras 1A3, 1A4, 1A5 e 1A8 

formam outro grupo com cor intermédia e, finalmente, temos o grupo mais escuro 

formado pelas amostras 1A2 e 1A6. De referir que estas amostras evidenciam a 

presença de uma enorme quantidade de matéria orgânica, à semelhança da fase 

anterior. 

Os dados obtidos nas diferentes análises foram tratados e organizados em várias 

tabelas e gráficos. 

Abaixo encontram-se os valores médios medidos, através do uso da suscetibilidade 

magnética (SM) e espetrofotometria (Parâmetros L, a e b), para esta zona na segunda 

fase de recolha (Tabela 7) e as respetivas médias totais para os diferentes tipos de 

amostra (Tabela 8).   
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Tabela 7 – Valores médios, obtidos pela suscetibilidade magnética e espectrofotometria, para a primeira fase de análise 

na Arroteia. IS – in situ; SEC – amostra seca e HUM – amostra húmida. 

Amostra SM (x10-3) L a b 

2A1 – IS 0,405 40,66 3,33 12,92 

2A1 – SEC 0,223 60,86 3,33 15,33 

2A1 – HUM 0,484 42,96 3,99 12,67 

2A2 – IS 0,284 32,35 4,58 13,47 

2A2 – SEC 0,018 32,06 5,54 14,61 

2A2 – HUM 0,027 25,85 5,43 12,17 

2A3 – IS 0,611 21,40 3,39 10,02 

2A3 – SEC 0,067 36,23 4,50 13,50 

2A3 – HUM 0,066 29,97 3,72 9,99 

2A4 – IS 0,511 28,22 3,57 10,69 

2A4 – SEC 0,157 39,74 3,95 12,72 

2A4 – HUM 0,123 32,40 3,58 9,93 

2A5 – IS 0,617 32,19 3,96 11,43 

2A5 – SEC 0,167 38,76 4,75 14,89 

2A5 – HUM 0,196 37,85 4,12 13,20 

2A6 – IS 0,072 25,14 3,92 10,23 

2A6 – SEC 0,021 30,34 4,63 12,91 

2A6 – HUM 0,028 30,79 4,71 12,74 

2A7 – IS 0,529 52,37 6,70 21,50 

2A7 – SEC 0,075 53,51 4,76 17,22 

2A7 – HUM 0,063 35,73 4,06 12,99 

2A8 – IS 1,250 45,90 7,43 19,41 

2A8 – SEC 0,449 39,10 6,20 16,22 

2A8 – HUM 0,336 27,45 6,31 13,19 

 

Tabela 8 – Valores médios totais, obtidos pela suscetibilidade magnética e espectrofotometria, para a primeira fase de 

análise na Arroteia. IS – in situ; SEC – amostra seca e HUM – amostra húmida. 

Amostra SM (x10-3) L a b 

MÉDIA IS 0,535 ± 0,342 34,78 ± 10,66 4,61 ± 1,58 13,71 ± 4,37 

MÉDIA SEC 0,147 ± 0,142 41,33 ± 10,53 4,71 ± 0,88 14,68 ± 1,59 

MÉDIA HUM 0,165 ± 0,166 32,88 ± 5,69 4,49 ± 0,94 12,11 ± 1,37 

 

Abaixo encontram-se as médias dos valores dos elementos encontrados pelo X-MET 

7000 (Tabela 9) e as respetivas médias totais para os diferentes tipos de amostra 

(Tabela 10). 
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Tabela 9 – Valores médios, dos teores dos elementos químicos (valores em percentagem em massa) obtidos por fluorescência de raios-X, para a segunda fase de análise em Arroteia IS – in situ; 

SEC – amostra seca e HUM – amostra húmida. 

Amostra K Ca Ti Mn Fe Cu Zn Rb Sr Zr Pb 

2A1 – IS 
2,2275 

1,1093 0,1734 0,0259 1,3116 0,0005 0,0147 0,0156 0,0056 0,0163 
0,0025 

2A1 – SEC 0,6857 0,0492 0,0795 0,0041 0,5324 0,0000 0,0032 0,0046 0,0015 0,0047 0,0012 

2A1 – HUM 0,3766 0,0000 0,0431 0,0012 0,4287 0,0000 0,0029 0,0058 0,0021 0,0056 0,0010 

2A2 – IS 0,9103 2,4509 0,0860 0,0667 0,9048 0,0041 0,0344 0,0104 0,0073 0,0100 
0,0068 

2A2 – SEC 0,2667 0,6941 0,0210 0,0153 0,2167 0,0003 0,0060 0,0012 0,0014 0,0018 0,0004 

2A2 – HUM 0,2294 0,5349 0,0184 0,0140 0,2202 0,0004 0,0072 0,0017 0,0016 0,0024 0,0005 

2A3 – IS 2,1173 0,8850 0,2897 0,0294 2,0211 0,0035 0,0207 0,0227 0,0082 0,0252 
0,0109 

2A3 – SEC 0,4461 0,3202 0,0735 0,0160 0,5839 0,0008 0,0060 0,0042 0,0014 0,0043 0,0000 

2A3 – HUM 0,0559 0,0000 0,0029 0,0011 0,1504 0,0000 0,0019 0,0028 0,0009 0,0032 0,0015 

2A4 – IS 1,2770 1,0414 0,2079 0,0255 1,4435 0,0014 0,0155 0,0129 0,0064 0,0135 
0,0023 

2A4 – SEC 0,3883 0,3937 0,0703 0,0060 0,5442 0,0000 0,0043 0,0035 0,0019 0,0036 0,0006 

2A4 – HUM 0,0736 0,0803 0,0148 0,0000 0,2075 0,0000 0,0027 0,0031 0,0018 0,0033 0,0009 

2A5 – IS 1,5164 1,8169 0,1563 0,0479 1,5627 0,0032 0,0328 0,0179 0,0078 0,0187 
0,0054 

2A5 – SEC 0,3765 0,3209 0,0519 0,0054 0,4201 0,0000 0,0049 0,0025 0,0008 0,0028 0,0010 

2A5 – HUM 0,1636 0,1329 0,0234 0,0036 0,2367 0,0000 0,0050 0,0022 0,0011 0,0026 0,0006 

2A6 – IS 0,9996 3,2016 0,0609 0,0501 0,7803 0,0036 0,0408 0,0098 0,0083 0,0066 
0,0038 

2A6 – SEC 0,2595 0,8784 0,0119 0,0082 0,1734 0,0000 0,0056 0,0007 0,0013 0,0015 0,0000 

2A6 – HUM 0,1041 0,3159 0,0000 0,0010 0,0787 0,0000 0,0032 0,0014 0,0015 0,0015 0,0000 

2A7 – IS 2,0962 0,7581 0,2557 0,0191 1,7134 0,0020 0,0149 0,0195 0,0067 0,0123 
0,0000 

2A7 – SEC 0,7438 1,1350 0,0739 0,0088 0,5434 0,0000 0,0044 0,0040 0,0025 0,0025 0,0005 

2A7 – HUM 0,5838 0,5595 0,0479 0,0040 0,4887 0,0004 0,0051 0,0053 0,0027 0,0040 0,0006 

2A8 – IS 1,4238 0,8575 0,5297 0,0193 3,1283 0,0062 0,0118 0,0082 0,0047 0,0231 
0,0017 

2A8 – SEC 0,3698 0,3244 0,1897 0,0048 1,0669 0,0017 0,0034 0,0022 0,0007 0,0052 0,0000 

2A8 – HUM 0,1613 0,2900 0,1025 0,0015 0,6852 0,0016 0,0027 0,0016 0,0012 0,0048 0,0004 
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Tabela 10 – Valores médios totais, dos teores dos elementos químicos (valores em percentagem em massa) obtidos por 

fluorescência de raios-X, para a segunda fase de análise em Arroteia. IS – in situ; SEC – amostra seca e HUM – amostra 

húmida. 

Amostra MÉDIA IS MÉDIA SEC MÉDIA HUM 

K 1,5710 ± 0,5182 0,4421 ± 0,1800 0,2185 ± 0,1794 

Ca 1,5151 ± 0,8946 0,5145 ± 0,3570 0,2392 ± 0,2234 

Ti 0,2200 ± 0,1472 0,0715 ± 0,0542 0,0316 ± 0,0333 

Mn 0,0355 ± 0,0173 0,0086 ± 0,0047 0,0033 ± 0,0045 

Fe 1,6082 ± 0,7358 0,5101 ± 0,2741 0,3120 ± 0,2034 

Cu 0,0031 ± 0,0018 0,0004 ± 0,0006 0,0003 ± 0,0006 

Zn 0,0232 ± 0,0111 0,0047 ± 0,0011 0,0038 ± 0,0018 

Rb 0,0146 ± 0,0052 0,0029 ± 0,0014 0,0030 ± 0,0017 

Sr 0,0069 ± 0,0013 0,0014 ± 0,0006 0,0016 ± 0,0006 

Zr 0,0157 ± 0,0064 0,0033 ± 0,0014 0,0034 ± 0,0013 

Pb 0,0042 ± 0,0035 0,0005 ± 0,0005 0,0007 ± 0,0004 

 

 

 

De seguida os gráficos que se apresentam pretendem evidenciar os dados nas tabelas 

acima representadas. Estes fazem as comparações entre a fase de recolha no Inverno 

(1A) e a fase de recolha no Verão (2A).  

O gráfico (Gráfico 1) evidencia os resultados obtidos para a suscetibilidade magnética 

para as duas estações amostradas. 
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Gráfico 1 – Comparação da suscetibilidade magnética para as duas estações na Arroteia. IS – in situ; SEC – amostra 

seca e HUM – amostra húmida. 

 

Pelo gráfico conseguimos verificar que para ambas as estações do ano os valores de 

SM obtidos para as medições in situ foram mais altos do que aqueles obtidos em 

laboratório e os valores de SM obtidos nas medições em solo seco e em solo molhado 

não diferem muito (com exceção das análises in situ). Isto pode ter acontecido devido à 

existência de objetos enterrados no terreno e que podem estar a influenciar os valores. 

No entanto a tendência é semelhante para as análises efetuadas nas diferentes 

amostras. 

A seguir apresentam-se os gráficos com as coordenadas de cor, obtidas por 

espectrofotometria (Gráficos 2, 3 e 4). 
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Gráfico 2 – Luminosidade vs Tom. Dados obtidos na amostragem correspondente às duas estações, na Arroteia. IS – 

in situ; SEC – amostra seca e HUM – amostra húmida. 

 

 

 

Gráfico 3 – Luminosidade vs Saturação. Dados obtidos na amostragem correspondente às duas estações, na Arroteia. 

IS – in situ; SEC – amostra seca e HUM – amostra húmida. 
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Gráfico 4 – Saturação vs Tom. Dados obtidos na amostragem correspondente às duas estações, na Arroteia. IS – in 

situ; SEC – amostra seca e HUM – amostra húmida. 

 

Na primeira fase de amostragem, observamos uma aproximação dos valores obtidos in 

situ face aos valores obtidos em laboratório para a amostra húmida. Isto faz sentido pois 

a amostra foi analisada num tempo com a presença de humidade no solo, logo é normal 

que esteja mais próxima dos valores para solo húmido. Já para a segunda fase acontece 

o contrário, o que também é espectável. De notar ainda a aproximação dos valores da 

segunda fase em laboratório húmido face aos valores da primeira fase. 

Nos gráficos a seguir (Gráficos 5, 6 e 7) são apresentadas as distribuições dos três 

elementos, Potássio, Cálcio e Ferro, predominantes nas amostras da Arroteia. 
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Gráfico 5 – Valores de Potássio (K) obtidos na amostragem correspondente às duas estações, na Arroteia. IS – in situ; 

SEC – amostra seca e HUM – amostra húmida. 

 

 

Gráfico 6 – Valores de Cálcio (Ca) obtidos na amostragem correspondente às duas estações, na Arroteia. IS – in situ; 

SEC – amostra seca e HUM – amostra húmida. 
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Gráfico 7 – Valores de Ferro (Fe) obtidos na amostragem correspondente às duas estações, na Arroteia. IS – in situ; 

SEC – amostra seca e HUM – amostra húmida. 

 

Pelos três gráficos notam-se essencialmente duas semelhanças: in situ, no verão (2A) 

os elementos aparecem em maior concentração do que no inverno (1A). Já comparando 

os pares laboratoriais salta à vista que as concentrações dos elementos são maiores na 

amostra seca do que na amostra húmida. A explicação para este fenómeno reside na 

diluição das amostras. Como as amostras húmidas estão mais diluídas, pois contem 

água na sua composição, é normal que a concentração seja menor do que nas amostras 

secas que se encontram na ausência da mesma. 
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Contumil – Fase I 

A primeira recolha, 1C (Fig. 9), ocorreu em Contumil a 14/01/2020.  

 

Figura 9 – Amostras correspondentes à primeira fase de recolha, 1C, em Contumil. 

 

À primeira vista e, observando a cor de forma subjetiva, podemos dividir as amostras 

por quatro grupos: o de cor mais clara, evidenciado pelas amostras 1C3, 1C5 e 1C6. 

Posteriormente um grupo mais escuro composto pelos pontos 1C1, 1C4, 1C7 e 1C9. O 

conjunto intermédio entre o anterior e o próximo onde se incluem as amostras 1C2 e 

1C8 e por fim um ponto isolado, 1C10, apresenta a cor mais escura.   

Os dados obtidos nas diferentes análises foram tratados e organizados em várias 

tabelas e gráficos. Abaixo encontram-se os valores médios medidos, através do uso da 

sucetibilidade magnética (SM) e espetrofotometria (parâmetros L, a e b), para esta zona 
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e as respetivas médias totais para os diferentes tipos de amostra (Tabelas 11 e 12). E 

também os mesmos tipos de valores, mas desta vez para a fluorescência de raios-X 

(Tabelas 13 e 14). 

Tabela 11 – Valores médios, obtidos para a suscetibilidade magnética e espectrofotometria, para a primeira fase de 

análise em Contumil. IS – in situ; SEC – amostra seca e HUM – amostra húmida. 

Amostra SM (x10-3) L a b 

1C1 – IS 1,415 19,66 3,05 10,05 

1C1 – SEC 0,190 40,28 3,14 11,00 

1C1 – HUM 0,051 29,60 2,81 7,67 

1C2 – IS 1,875 15,82 2,84 10,16 

1C2 – SEC 0,111 37,74 4,38 12,96 

1C2 – HUM 0,051 28,40 4,56 10,07 

1C3 – IS 0,164 44,94 4,99 19,10 

1C3 – SEC 0,015 68,06 4,23 18,95 

1C3 – HUM 0,003 53,64 5,90 21,92 

1C4 – IS 0,947 35,53 3,31 11,04 

1C4 – SEC 0,109 53,82 3,92 13,65 

1C4 – HUM 0,041 38,09 4,82 13,19 

1C5 – IS 0,295 42,45 4,36 16,89 

1C5 – SEC 0,020 57,93 3,27 14,11 

1C5 – HUM 0,010 48,97 5,56 17,82 

1C6 – IS 0,521 37,95 4,30 15,59 

1C6 – SEC 0,042 56,14 2,58 12,88 

1C6 – HUM 0,007 41,68 4,78 16,03 

1C7 – IS 0,676 30,23 3,34 11,02 

1C7 – SEC 0,051 43,31 2,92 11,13 

1C7 – HUM 0,013 34,57 2,86 8,34 

1C8 – IS 0,260 21,96 4,00 10,85 

1C8 – SEC 0,008 45,05 3,69 12,66 

1C8 – HUM 0,009 35,42 5,06 13,01 

1C9 – IS 1,370 24,56 2,79 9,36 

1C9 – SEC 0,561 40,64 2,55 10,25 

1C9 – HUM 0,075 31,20 2,37 7,69 

1C10 – IS 0,296 17,62 2,52 8,34 

1C10 – SEC 0,032 33,55 3,07 10,24 

1C10 – HUM 0,019 18,10 2,95 7,63 

 

Tabela 12 – Valores médios totais, obtidos para a suscetibilidade magnética e espectrofotometria, para a primeira fase 

de análise em Contumil. IS – in situ; SEC – amostra seca e HUM – amostra húmida. 

Amostra SM (x10-3) L a b 

MÉDIA IS 0,782 ± 0,594 29,07 ± 10,64 3,55 ± 0,82 12,24 ± 3,61 

MÉDIA SEC 0,114 ± 0,167 47,65 ± 10,85 3,38 ± 0,65 12,78 ± 2,57 

MÉDIA HUM 0,028 ± 0,025 35,97 ± 10,33 4,17 ± 1,29 12,34 ± 4,98 
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Tabela 13 – Valores médios, dos teores dos elementos químicos (valores em percentagem em massa) obtidos por fluorescência de raios-X, para a primeira fase de análise em Contumil. IS – in situ; 

SEC – amostra seca e HUM – amostra húmida. 

Amostra K Ca Ti Mn Fe Cu Zn Rb Sr Zr Pb 

1C1 – IS 1,2206 
 

0,3345 0,0989 0,0117 0,8787 0,0013 0,0163 0,0117 0,0041 0,0072 
0,0025 

1C1 – SEC 0,4698 0,1000 0,0405 0,0038 0,3294 0,0000 0,0043 0,0040 0,0017 0,0024 0,0020 

1C1 – HUM 0,2055 0,0000 0,0177 0,0015 0,1874 0,0000 0,0022 0,0029 0,0009 0,0021 0,0012 

1C2 – IS 0,5287 0,0000 0,0529 0,0019 0,4201 0,0000 0,0031 0,0050 0,0015 0,0043 0,0000 

1C2 – SEC 0,5281 0,0312 0,0528 0,0031 0,4010 0,0000 0,0031 0,0041 0,0013 0,0033 0,0009 

1C2 – HUM 0,2466 0,0000 0,0254 0,0000 0,2418 0,0000 0,0014 0,0031 0,0007 0,0024 0,0007 

1C3 – IS 1,6882 0,0358 0,0709 0,0000 0,5522 0,0000 0,0028 0,0127 0,0044 0,0064 0,0025 

1C3 – SEC 1,1252 0,0000 0,0465 0,0000 0,3614 0,0000 0,0013 0,0086 0,0023 0,0048 0,0015 

1C3 – HUM 0,8584 0,0000 0,0345 0,0000 0,3164 0,0000 0,0012 0,0089 0,0028 0,0044 0,0006 

1C4 – IS 0,7686 0,0942 0,0564 0,0055 0,4795 0,0000 0,0032 0,0069 0,0020 0,0033 0,0000 

1C4 – SEC 0,8149 0,0000 0,0403 0,0028 0,3013 0,0000 0,0016 0,0069 0,0018 0,0028 0,0000 

1C4 – HUM 0,7505 0,0000 0,0534 0,0041 0,4895 0,0000 0,0023 0,0088 0,0020 0,0042 0,0019 

1C5 – IS 0,7185 0,0000 0,0448 0,0021 0,3322 0,0000 0,0020 0,0061 0,0007 0,0048 0,0000 

1C5 – SEC 0,6265 0,0000 0,0352 0,0012 0,3181 0,0000 0,0019 0,0057 0,0014 0,0034 0,0000 

1C5 – HUM 0,5114 0,0000 0,0302 0,0038 0,2831 0,0000 0,0017 0,0069 0,0016 0,0032 0,0011 

1C6 – IS 1,0786 0,0311 0,0792 0,0077 0,6131 0,0000 0,0050 0,0104 0,0033 0,0059 0,0010 

1C6 – SEC 0,4431 0,0000 0,0325 0,0033 0,2784 0,0000 0,0022 0,0057 0,0014 0,0028 0,0008 

1C6 – HUM 0,6101 0,0000 0,0470 0,0053 0,4234 0,0000 0,0034 0,0099 0,0032 0,0051 0,0011 

1C7 – IS 0,5132 0,7022 0,0432 0,0030 0,2704 0,0029 0,0081 0,0032 0,0041 0,0023 0,0018 

1C7 – SEC 0,3172 0,3286 0,0393 0,0000 0,1790 0,0000 0,0081 0,0026 0,0012 0,0016 0,0012 

1C7 – HUM 0,0583 0,1394 0,0146 0,0000 0,0837 0,0000 0,0041 0,0017 0,0013 0,0004 0,0005 

1C8 – IS 0,4335 0,0836 0,0488 0,0043 0,3371 0,0000 0,0013 0,0034 0,0020 0,0029 0,0000 

1C8 – SEC 0,3443 0,0622 0,0322 0,0028 0,2292 0,0000 0,0000 0,0023 0,0013 0,0015 0,0000 



  
FCUP 

Estudo de solos para aplicação forense através da realização de análises in situ e em laboratório 
47 

 

 

Tabela 13 (continuação) – Valores médios, dos teores dos elementos químicos (valores em percentagem em massa) obtidos por fluorescência de raios-X, para a primeira fase de análise em 

Contumil. IS – in situ; SEC – amostra seca e HUM – amostra húmida. 

1C8 – HUM 0,1856 0,0000 0,0213 0,0017 0,2316 0,0000 0,0000 0,0030 0,0020 0,0023 0,0000 

1C9 – IS 1,0063 0,2587 0,2288 0,0088 0,9275 0,0044 0,0100 0,0070 0,0056 0,0087 0,0018 

1C9 – SEC 0,7419 0,1667 0,1362 0,0067 0,6579 0,0007 0,0061 0,0037 0,0034 0,0043 0,0004 

1C9 – HUM 0,6361 0,1328 0,1265 0,0063 0,6515 0,0013 0,0052 0,0052 0,0052 0,0061 0,0017 

1C10 – IS 0,6862 0,3194 0,0500 0,0040 0,4086 0,0000 0,0059 0,0060 0,0033 0,0035 0,0006 

1C10 – SEC 0,6580 0,1829 0,0497 0,0047 0,3424 0,0000 0,0032 0,0042 0,0021 0,0029 0,0005 

1C10 – HUM 0,5397 0,1094 0,0388 0,0048 0,3113 0,0000 0,0034 0,0060 0,0031 0,0036 0,0007 
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Tabela 14 – Valores médios totais, dos teores dos elementos químicos (valores em percentagem em massa) obtidos por 

fluorescência de raios-X, para a primeira fase de análise em Contumil. IS – in situ; SEC – amostra seca e HUM – amostra 

húmida. 

Amostra MÉDIA IS MÉDIA SEC MÉDIA HUM 

K 0,8642 ± 0,3881 0,6069 ± 0,2542 0,4602 ± 0,2540 

Ca 0,1860 ± 0,2227 0,0872 ± 0,1161 0,0382 ± 0,0631 

Ti 0,0774 ± 0,0560 0,0505 ± 0,0326 0,0409 ± 0,0315 

Mn 0,0049 ± 0,0036 0,0028 ± 0,0022 0,0028 ± 0,0024 

Fe 0,5219 ± 0,2259 0,3398 ± 0,1366 0,3220 ± 0,1556 

Cu 0,0009 ± 0,0016 0,0001 ± 0,0002 0,0001 ± 0,0004 

Zn 0,0058 ± 0,0046 0,0032 ± 0,0025 0,0025 ± 0,0016 

Rb 0,0072 ± 0,0033 0,0048 ± 0,0020 0,0056 ± 0,0028 

Sr 0,0031 ± 0,0015 0,0018 ± 0,0007 0,0023 ± 0,0013 

Zr 0,0049 ± 0,0021 0,0030 ± 0,0011 0,0034 ± 0,0016 

Pb 0,0010 ± 0,0011 0,0007 ± 0,0006 0,0010 ± 0,0007 
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Contumil – Fase II 

A segunda recolha, 2C (Fig. 10), ocorreu em Contumil a 16/07/2020. 

 

Figura 10 – Amostras correspondentes à segunda fase de recolha, 2C, em Contumil. 

 

Olhando para a figura anterior é possível destacar a amostra 2C3 como sendo a mais 

clara de entre as 10 amostras. A seguir temos a amostra 2C4. Finalmente temos um 

grupo muito abrangente, composto pelo resto dos pontos existentes. 

Os dados obtidos nas diferentes análises foram tratados e organizados em várias 

tabelas e gráficos. Abaixo encontram-se os valores médios medidos, através do uso da 

suscetibilidade magnética (SM) e espetrofotometria (parâmetros L, a e b), para esta 

zona e as respetivas médias totais para os diferentes tipos de amostra (Tabelas 15 e 
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16). E também os mesmos tipos de valores, mas desta vez para a fluorescência de 

raios-X (Tabelas 17 e 18). 

Tabela 15 – Valores médios, obtidos pela suscetibilidade magnética e espectrofotometria, para a segunda fase de análise 

em Contumil. IS – in situ; SEC – amostra seca e HUM – amostra húmida. 

Amostra SM (x10-3) L a b 

2C1 – IS 1,423 30,43 4,39 11,68 

2C1 – SEC 0,179 30,77 3,77 11,89 

2C1 – HUM 0,150 18,07 3,07 7,49 

2C2 – IS - 35,51 3,01 10,03 

2C2 – SEC 0,742 36,41 3,10 10,65 

2C2 – HUM 0,722 29,03 2,49 8,30 

2C3 – IS 0,246 63,28 2,59 13,71 

2C3 – SEC 0,040 62,36 2,42 13,29 

2C3 – HUM 0,028 38,67 3,60 14,70 

2C4 – IS 0,662 54,18 4,69 15,44 

2C4 – SEC 0,476 46,78 4,06 13,98 

2C4 – HUM 0,469 31,30 4,77 13,21 

2C5 – IS - 33,41 5,05 13,19 

2C5 – SEC 0,504 39,57 5,07 14,32 

2C5 – HUM 0,509 19,70 4,49 9,33 

2C6 – IS 1,303 36,44 4,43 12,52 

2C6 – SEC 0,516 39,47 3,87 13,11 

2C6 – HUM 0,508 22,32 3,25 8,58 

2C7 – IS 0,964 36,83 3,79 12,23 

2C7 – SEC 0,234 36,47 3,94 12,15 

2C7 – HUM 0,234 19,01 3,59 10,26 

2C8 – IS 0,280 39,08 3,27 11,18 

2C8 – SEC 0,046 39,54 3,81 13,26 

2C8 – HUM 0,040 31,98 2,73 9,95 

2C9 – IS 1,327 36,69 3,39 11,20 

2C9 – SEC 0,265 35,99 3,80 12,87 

2C9 – HUM 0,234 18,06 1,75 5,39 

2C10 – IS 0,563 39,47 3,20 10,67 

2C10 – SEC 0,264 40,18 3,66 14,04 

2C10 – HUM 0,266 29,68 2,87 8,00 

 

Tabela 16 – Valores médios totais, obtidos pela suscetibilidade magnética e espectrofotometria, para a segunda fase de 

análise em Contumil. IS – in situ; SEC – amostra seca e HUM – amostra húmida. 

Amostra SM (x10-3) L a b 

MÉDIA IS 0,846 ± 0,475 40,53 ± 10,17 3,78 ± 0,82 12,19 ± 1,61 

MÉDIA SEC 0,327 ± 0,226 40,75 ± 8,61 3,75 ± 0,68 12,96 ± 1,13 

MÉDIA HUM 0,316 ± 0,227 25,78 ± 7,26 3,26 ± 0,90 9,52 ± 2,73 
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Tabela 17 – Valores médios, dos teores dos elementos químicos (valores em percentagem em massa) obtidos por fluorescência de raios-X, para a segunda fase de análise em Contumil. IS – in situ; 

SEC – amostra seca e HUM – amostra húmida. 

Amostra K Ca Ti Mn Fe Cu Zn Rb Sr Zr Pb 

2C1 – IS 
2,2338 

2,2461 0,2639 0,0387 2,1674 0,0074 0,0386 0,0259 0,0119 0,0204 
0,0161 

2C1 – SEC 0,4990 0,4819 0,0383 0,0049 0,3001 0,0003 0,0040 0,0029 0,0014 0,0018 0,0005 

2C1 – HUM 0,2819 0,2864 0,0188 0,0028 0,2307 0,0000 0,0042 0,0025 0,0013 0,0020 0,0013 

2C2 – IS 2,1921 1,7557 0,3466 0,0371 2,1344 0,0139 0,0674 0,0306 0,0114 0,0157 
0,0128 

2C2 – SEC 0,9590 0,3622 0,0740 0,0070 0,5472 0,0025 0,0144 0,0062 0,0025 0,0033 0,0012 

2C2 – HUM 0,4957 0,1627 0,0441 0,0043 0,4012 0,0018 0,0118 0,0061 0,0023 0,0034 0,0000 

2C3 – IS 1,8114 0,1065 0,0839 0,0037 0,5350 0,0000 0,0034 0,0186 0,0055 0,0109 
0,0030 

2C3 – SEC 0,9506 0,0000 0,0336 0,0021 0,2865 0,0000 0,0017 0,0060 0,0018 0,0030 0,0010 

2C3 – HUM 0,7347 0,0000 0,0225 0,0000 0,2253 0,0000 0,0009 0,0060 0,0016 0,0028 0,0010 

2C4 – IS 2,0087 0,1561 0,1054 0,0110 0,7191 0,0000 0,0049 0,0232 0,0051 0,0091 
0,0000 

2C4 – SEC 1,0820 0,0727 0,0681 0,0060 0,5541 0,0000 0,0031 0,0082 0,0020 0,0044 0,0008 

2C4 – HUM 0,8725 0,0681 0,0541 0,0038 0,4060 0,0000 0,0025 0,0080 0,0017 0,0036 0,0000 

2C5 – IS 1,3092 0,3978 0,1911 0,0147 1,2891 0,0000 0,0092 0,0155 0,0055 0,0159 
0,0000 

2C5 – SEC 0,7678 0,3142 0,0833 0,0071 0,6629 0,0003 0,0034 0,0055 0,0017 0,0049 0,0008 

2C5 – HUM 0,4006 0,1427 0,0527 0,0032 0,4346 0,0000 0,0021 0,0042 0,0013 0,0041 0,0010 

2C6 – IS 1,1923 1,0465 0,1151 0,0129 1,0548 0,0015 0,0213 0,0184 0,0054 0,0142 
0,0000 

2C6 – SEC 0,7452 0,3512 0,0631 0,0037 0,4420 0,0000 0,0056 0,0053 0,0015 0,0030 0,0007 

2C6 – HUM 0,3163 0,2279 0,0267 0,0044 0,2962 0,0000 0,0059 0,0040 0,0015 0,0033 0,0011 

2C7 – IS 1,6725 2,6729 0,1635 0,0262 1,1033 0,0023 0,0393 0,0227 0,0115 0,0171 
0,0045 

2C7 – SEC 0,4901 0,6381 0,0467 0,0047 0,3389 0,0000 0,0107 0,0034 0,0020 0,0038 0,0000 

2C7 – HUM 0,4762 0,5391 0,0437 0,0047 0,3136 0,0000 0,0109 0,0039 0,0024 0,0056 0,0007 

2C8 – IS 2,5712 1,7988 0,2871 0,0326 1,9493 0,0012 0,0181 0,0247 0,0156 0,0184 
0,0000 

2C8 – SEC 0,8764 0,3474 0,0890 0,0071 0,5816 0,0000 0,0033 0,0051 0,0029 0,0037 0,0003 
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Tabela 17 (continuação)– Valores médios, dos teores dos elementos químicos (valores em percentagem em massa) obtidos por fluorescência de raios-X, para a segunda fase de análise em Contumil. 

IS – in situ; SEC – amostra seca e HUM – amostra húmida. 

2C8 – HUM 0,2040 0,0667 0,0303 0,0038 0,3191 0,0000 0,0021 0,0045 0,0029 0,0030 0,0000 

2C9 – IS 2,4238 1,0213 0,4097 0,0331 2,0453 0,0119 0,0433 0,0266 0,0164 0,0220 
0,0033 

2C9 – SEC 0,6109 0,2464 0,0825 0,0070 0,4748 0,0015 0,0061 0,0037 0,0022 0,0023 0,0004 

2C9 – HUM 0,1591 0,0000 0,0222 0,0020 0,2269 0,0008 0,0042 0,0027 0,0018 0,0021 0,0000 

2C10 – IS 1,8008 3,7118 0,3085 0,0156 1,1716 0,0000 0,0597 0,0198 0,0109 0,0162 
0,0014 

2C10 – SEC 1,0141 3,4081 0,6481 0,0062 0,5856 0,0000 0,1222 0,0080 0,0045 0,0042 0,0195 

2C10 – HUM 0,1449 0,4671 0,0449 0,0000 0,1746 0,0000 0,0174 0,0048 0,0021 0,0032 0,0024 
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Tabela 18 – Valores médios totais, dos teores dos elementos químicos (valores em percentagem em massa) obtidos por 

fluorescência de raios-X, para a segunda fase de análise em Contumil. IS – in situ; SEC – amostra seca e HUM – amostra 

húmida. 

Amostra MÉDIA IS MÉDIA SEC MÉDIA HUM 

K 0,9730 ± 0,4532 0,4086 ± 0,2123 1,8869 ± 0,2431 

Ca 0,7986 ± 1,1726 0,1961 ± 0,9957 1,4075 ± 0,1869 

Ti 0,1452 ± 0,1118 0,0360 ± 0,1856 0,2234 ± 0,0133 

Mn 0,0090 ± 0,0124 0,0029 ± 0,0017 0,0208 ± 0,0017 

Fe 0,6641 ± 0,6080 0,3028 ± 0,1317 1,3335 ± 0,0892 

Cu 0,0012 ± 0,0053 0,0003 ± 0,0009 0,0034 ± 0,0006 

Zn 0,0209 ± 0,0226 0,0062 ± 0,0370 0,0296 ± 0,0054 

Rb 0,0077 ± 0,0046 0,0047 ± 0,0018 0,0222 ± 0,0017 

Sr 0,0033 ± 0,0043 0,0019 ± 0,0009 0,0097 ± 0,0005 

Zr 0,0053 ± 0,0039 0,0033 ± 0,0010 0,0155 ± 0,0010 

Pb 0,0041 ± 0,0057 0,0008 ± 0,0060 0,0028 ± 0,0008 

 

De seguida os gráficos que se apresentam pretendem evidenciar os dados das tabelas 

acima representadas. Estes fazem as comparações entre a fase de recolha no Inverno 

(1A) e a fase de recolha no Verão (2A). 

O gráfico (Gráfico 8) evidencia os resultados obtidos para a suscetibilidade magnética 

para as duas estações amostradas. 
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Gráfico 8 - Comparação da suscetibilidade magnética obtidos na amostragem correspondente às duas estações, em 

Contumil. IS – in situ; SEC – amostra seca e HUM – amostra húmida. 

 

Neste gráfico, à semelhança do observado na Arroteia, conseguimos verificar que para 

ambas as estações do ano os valores de SM obtidos para as medições in situ foram na 

generalidade mais altos do que aqueles obtidos em laboratório. Contudo, para os 

valores da primeira fase de Contumil no que diz respeito a amostras secas e húmidas 

os valores diferem. No entanto, com a exceção dos resultados obtidos para a amostra 

C2, a tendência é semelhante para as análises efetuadas nas diferentes amostras. 

 

A seguir apresentam-se os gráficos com as coordenadas de cor, obtidas pelo 

espectrofotometria (Gráficos 9, 10 e 11). 
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Gráfico 9 - Luminosidade vs Tom. Dados obtidos na amostragem correspondente às duas estações, em Contumil. IS – 

in situ; SEC – amostra seca e HUM – amostra húmida. 

 

 

 

Gráfico 10 - Luminosidade vs Saturação. Dados obtidos na amostragem correspondente às duas estações, em Contumil. 

IS – in situ; SEC – amostra seca e HUM – amostra húmida. 
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Gráfico 11 - Saturação vs Tom. Dados obtidos na amostragem correspondente às duas estações, em Contumil. IS – in 

situ; SEC – amostra seca e HUM – amostra húmida. 

 

Na primeira fase de amostragem em Contumil, observamos uma aproximação dos 

valores obtidos in situ face aos valores obtidos em laboratório para a amostra húmida. 

Isto faz sentido pois a amostra foi analisada num tempo com a presença de humidade 

no solo, logo é normal que esteja mais próxima dos valores para solo húmido. Já para 

a segunda fase acontece o contrário, o que também é espectável. De notar ainda a 

aproximação dos valores da segunda fase em laboratório húmido face aos valores, e 

também de laboratório húmido e in situ da primeira fase. 

Dos gráficos acima representados podemos observar não só a separação das séries 

que representam os diferentes tipos de preparação das amostras (amostra seca e 

húmida) para as duas estações do ano. No entanto, ao contrário de Arroteia, os valores 

em Contumil não se encontram tão bem discriminados. 

 

Nos gráficos a seguir (Gráficos 12, 13 e 14) são apresentadas as distribuições da 

concentração dos três elementos, Potássio (K), Cálcio (Ca) e Ferro (Fe), predominantes 

nas amostras de Contumil. 
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Gráfico 12 – Distribuição dos teores de Potássio (K) obtidos na amostragem correspondente às duas estações, em 

Contumil. IS – in situ; SEC – amostra seca e HUM – amostra húmida. 

 

 

Gráfico 13 – Distribuição dos teores de Cálcio (Ca) obtidos na amostragem correspondente às duas estações, em 

Contumil. IS – in situ; SEC – amostra seca e HUM – amostra húmida. 
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Gráfico 14 – Distribuição dos teores de Ferro (Fe) obtidos na amostragem correspondente às duas estações, em 

Contumil. IS – in situ; SEC – amostra seca e HUM – amostra húmida. 

 

À semelhança do observado, em Contumil, os gráficos x e y evidenciam um aumento 

da concentração dos elementos no Verão. 

 

Resíduo do calçado 

O propósito inicial seria recolher o solo retido na sola do calçado usado durante a análise 

e colheita de amostras, no entanto, deparámos com um problema: só na primeira 

deslocação ao campo é que se verificou um acumular de partículas que permitisse obter 

uma amostra que pudesse ser analisada. 

De seguida são apresentadas imagens da sola do calçado utilizado (Figuras 11 e 12) 

correspondente ao pé direito de cada sujeito, o primeiro corresponde a um botim de uma 

mulher e o segundo de um homem. 

Abaixo encontram-se os valores médios medidos, através do uso da suscetibilidade 

magnética (SM) e espetrofotometria (parâmetros L, a e b), para esta zona e as 

respetivas médias totais para os diferentes tipos de amostra (Tabela 19). E também os 

mesmos tipos de valores, mas desta vez para a fluorescência de raios-X (Tabelas 20). 
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Figura 11 – Aspeto da sola de um botim utilizado aquando da amostragem. 

 

Figura 12 – Aspeto da sola de uma bota utilizada aquando da amostragem. 
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Tabela 19 – Valores médios, obtidos pela suscetibilidade magnética e espectrofotometria, para o solo recuperado das 

solas, em Contumil, na primeira fase. IS – in situ; SEC – amostra seca e HUM – amostra húmida. 

Amostra SM (x10-3) L a b 

1C - B. PROF - SEC 0,0175 20,985 1,785 8,66 

1C - B. PROF - HUM 0,0085 27,16 2,345 8,92 

1C - B. RIC - HUM 0 29,385 2,925 7,445 

 

 

Tabela 20 – Valores médios, dos teores dos elementos químicos (valores em percentagem em massa) obtidos por 

fluorescência de raios-X, para o solo recuperado das solas, em Contumil, na primeira fase. IS – in situ; SEC – amostra 

seca e HUM – amostra húmida. 

Amost

ra 

K Ca Ti Mn Fe C

u 

Zn Rb Sr Zr Pb 

1C - B. 

PROF - 

SEC 0,3081 

1,521

05 0,0175 

0,001

05 

0,1807

5 0 

0,0033

5 

0,001

75 0,0014 0,0019 

0,00

04 

1C - B. 

PROF - 

HUM 

0,1364

33 0,777 

0,0083

33 0 

0,1589

67 0 

0,0039

33 0,003 

0,0018

67 

0,0019

33 

0,00

14 

1C - B. 

RIC - 

SEC 0,4738 

0,309

85 0,0216 0 0,1756 0 0,0024 

0,001

55 0,0005 

0,0016

5 0 

1C - B. 

RIC - 

HUM 

0,0640

67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
FCUP 

Estudo de solos para aplicação forense através da realização de análises in situ e em laboratório 
61 

 

 

Análise Estatística  

Análise com 1 técnica 

Com o objetivo de perceber se era possível obter correspondência entre as análises 

efetuadas e a distribuição dos pontos no terreno fizeram-se dendrogramas com apenas 

uma análise. Estes encontram-se agrupados em conjuntos de três figuras e cada 

conjunto é referente a uma fase de recolha. 

Para os dendogramas de fluorescência de raios-X foram utilizados todos os elementos 

encontrados pelo equipamento. Contudo não foi possível confirmar se todos estariam lá 

realmente pois não foi possível observar os espectros produzidos e disponibilizados pelo 

mesmo. 

Arroteia – Fase I 

 

 

  

Figura 13, 14 e 15 – Dendrogramas resultantes dos dados obtidos na análise por espectrofotometria, fluorescência 

de raios-X e suscetibilidade magnética, respetivamente, correspondentes à primeira fase de análise, na Arroteia. 



  
FCUP 

Estudo de solos para aplicação forense através da realização de análises in situ e em laboratório 
62 

 

 

 

 

Figura 16 – Representação do observado nos dendrogramas das figuras 13, 14 e 15. Imagem retirada do Google Earth. 

 

Nas figuras 13, 14 e 15 podemos ver que, sem exceção, existem dois pontos (A7 e A8) 

que se encontram afastados do resto dos pontos o que, no campo, se verifica. Estes 

dois pontos encontram-se de um dos lados do caminho pré-existente e o resto dos 

pontos está aglomerado do outro lado desse mesmo caminho, o que é evidenciado nas 

figuras anteriores e representado pela figura 16. 
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Arroteia – Fase II 

 

 

  

Figura 17, 18 e 19 – Dendrogramas resultantes dos dados obtidos na análise por espectrofotometria, fluorescência 

de raios-X e suscetibilidade magnética, respetivamente, correspondentes à segunda fase de análise, na Arroteia. 
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Figura 20 – Representação do observado nos dendrogramas das figuras 17, 18 e 19. Imagem retirada do Google Earth. 

 

Nesta segunda fase, na figura 17, é possível observar uma tendência igual ao que se 

observou na primeira fase na Arroteia. Já para as figuras 18 e 19, essa divisão já não é 

tão clara e os pontos A7 e A8 misturam-se com as outras amostras. O que é observado 

no dendrograma relativo à espectrofotometria é exemplificado pela figura 20. 
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Contumil – Fase I 

 

 

  

Figura 21, 22 e 23 – Dendrogramas resultantes dos dados obtidos na análise por espectrofotometria, fluorescência 

de raios-X e suscetibilidade magnética, respetivamente, correspondentes à primeira fase de análise, em Contumil. 
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Figura 24 – Representação do observado nos dendrogramas das figuras 21, 22 e 23. Imagem retirada do Google Earth. 

 

 

 

Ao contrário da figura 21, nas figuras 22 e 23, é evidenciado um afastamento da amostra 

C9 relativamente à restante população. Este afastamento está de acordo com o que se 

verifica em campo pois existe um caminho pedestre que delimita a área que contém os 

outros pontos com exceção deste, que se encontra do outro lado. Este caminho pode 

estar a influenciar esta separação da amostra, pois pode haver contaminação por parte 

desta amostra uma vez que o caminho é usado por pessoas nas suas deslocações e 

que trazem consigo partículas que podem ter origem diferente. A figura 24 representa o 

que é observado no dendrograma da figura 23 onde o grupo, anteriormente definido 

como um todo pela figura 22, se encontra dividido por dois mais pequenos, um composto 

pelos pontos C1, C2 e C4 e outro constituído pelos restantes pontos, excetuando o 

ponto C9. 
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Contumil – Fase II 

 

 

  

Figura 25, 26 e 27 – Dendrogramas resultantes dos dados obtidos na análise por espectrofotometria, fluorescência 

de raios-X e suscetibilidade magnética, respetivamente, correspondentes à segunda fase de análise, em Contumil. 
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Figura 28 – Representação do observado nos dendrogramas das figuras 25, 26 e 27. Imagem retirada do Google Earth. 

 

 

Nas figuras 25 e 26 temos zonas com alguns pontos próximos incluídos, a zona da 

primeira imagem acaba por se encontrar incluída na que está definida na figura 26. Para 

a figura 27, já não é possível identificar nenhuma zona. A figura 28 representa o 

observado nos dendrogramas anteriores. 
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Análise com 2 técnicas 

Para avaliar se apenas duas técnicas seriam suficientes para traçar um mapa geral da 

zona fizeram-se dendrogramas onde uma das técnicas foi suprimida. 

 

Arroteia – Fase I 

 

 

  

Figura 29, 30 e 31 – Dendrogramas resultantes dos dados obtidos na análise por FRX e SM, ESPECTRO e SM, e 

ESPECTRO e FRX, respetivamente, correspondentes à primeira fase de análise, na Arroteia. 
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Figura 32 – Representação do observado nos dendrogramas das figuras 29, 30 e 31. Imagem retirada do Google Earth. 

 

 

 

Nas figuras 29, 30 e 31 temos uma tendência generalizada pois as três figuras tendem 

para formar dois grupos. Um dos grupos constituído pelos pontos A7 e A8 e outro grupo 

constituído pelos restantes pontos. Em termos gerais, o que se observou anteriormente 

para a primeira fase de recolha com apenas uma técnica volta-se a observar agora com 

duas. 
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Arroteia – Fase II 

 

 

  

Figura 33, 34 e 35 – Dendrogramas resultantes dos dados obtidos na análise por FRX e SM, ESPECTRO e SM, e 

ESPECTRO e FRX, respetivamente, correspondentes à segunda fase de análise, na Arroteia. 
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Figura 36 – Representação do observado nos dendrogramas das figuras 33, 34 e 35. Imagem retirada do Google Earth. 

 

 

 

Nas figuras 33, 34 e 35 a situação é contrária face à fase anterior. Na primeira, ocorre 

a mistura dos pontos A7 e A8 juntamente com os restantes, separando os pontos A2 e 

A6. Na segunda e terceira figuras há separação, novamente, em dois grupos, 

semelhantes aos da primeira fase de análise, contudo o ponto A1 aparece agrupado no 

grupo constituído pelos pontos A7 e A8.  

Deste grupo de gráficos é possível perceber que a espectrofotometria está a afetar os 

resultados uma vez que, quando esta é incluída, o ponto A1 é incluído no grupo que 

retém as amostras A7 e A8. Na figura 36, a laranja vemos o grupo composto por A2 e 

A6 separado, evidenciado pela figura 33, e a vermelho vemos a zona delineada pelos 

dendrogramas das figuras 34 e 35. 
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Contumil – Fase I 

 

 

  

Figura 37, 38 e 39 – Dendrogramas resultantes dos dados obtidos na análise por FRX e SM, ESPECTRO e SM, e 

ESPECTRO e FRX, respetivamente, correspondentes à primeira fase de análise, em Contumil. 
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Figura 40 – Representação do observado nos dendrogramas das figuras 37, 38 e 39. Imagem retirada do Google Earth. 

 

 

 

Nas três imagens anteriores temos alguns pontos que podem ser facilmente 

observados. O primeiro é que o ponto C9 aparece, geralmente, separado e tal é 

verificado no terreno. O segundo ponto é que as restantes das amostras aparecem 

bastantes misturadas. Na figura 40 temos as diversas zonas, distinguidas nos 

dendrogramas anteriores, representadas. 
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Contumil – Fase II 

 

 

  

Figura 41, 42 e 43 – Dendrogramas resultantes dos dados obtidos na análise por FRX e SM, ESPECTRO e SM, e 

ESPECTRO e FRX, respetivamente, correspondentes à segunda fase de análise, em Contumil. 
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Figura 44 – Representação do observado nos dendrogramas das figuras 41, 42 e 43. Imagem retirada do Google Earth. 

 

1ª fase vs 2ª fase  

Como referido anteriormente, nesta análise, recorreu-se ao teste de correlação de 

Pearson para avaliar a semelhança entre amostras, isto é, se estas seguem uma 

correlação linear (1 para 1 ou semelhante) ou uma correlação não linear e em que 

sentido esta ocorre, positivo no caso de aumentarem e diminuírem em conjunto ou 

negativo no caso de serem contrárias. 

Abaixo estão representadas as duas tabelas (Tabelas 21 e 22) correspondentes à 

primeira e segunda fase de amostragem na Arroteia. 

A verde apresentam-se os valores que indicam amostras que se encontram 

correlacionadas de forma muito significativa, a amarelo amostras que se correlacionam 

de forma significativa apenas e a vermelho coeficientes de correlação com p<0,1 mas 

cuja significância não nos permite descartar o seu resultado pois o seu índice de 

confiança ainda se encontra nos 90% o que é bastante alto. 

 

Tabela 21 – Valores referentes ao grau de correlação e significância, fornecido pelo teste de Pearson, das amostras da 

primeira fase de recolha na Arroteia.  

Variáveis Lab seco vs in situ Lab hum vs in situ Lab seco vs hum 

 r Sig. r Sig. r Sig. 

SM 
,974** 

4,3234E-

05 

,967** 0,000 ,995** 0,000 

L - - - - ,777* 0,023 
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a - - - - ,802* 0,017 

b - - - - ,916** 0,001 

K 0,554 0,155 ,731* 0,039 0,671 0,069 

Ca 0,120 0,778 0,154 0,717 ,950** 0,000 

Ti 0,604 0,112 ,776* 0,023 ,785* 0,021 

Mn -0,143 0,736 -0,101 0,813 ,942** 0,000 

Fe 0,558 0,151 ,750* 0,032 ,789* 0,020 

Cu 0,209 0,620 0,419 0,301 ,854** 0,007 

Zn 0,605 0,112 0,567 0,143 ,989** 0,000 

Rb 0,548 0,160 0,460 0,252 0,503 0,204 

Sr 0,295 0,478 0,297 0,475 ,942** 0,000 

Zr 0,463 0,248 0,620 0,101 ,869** 0,005 

Pb -0,204 0,627 0,096 0,822 -,797* 0,018 

 

Tabela 22 – Valores referentes ao grau de correlação e significância, fornecido pelo teste de Pearson, das amostras da 

segunda fase de recolha na Arroteia. 

Variáveis Lab seco vs in situ Lab hum vs in situ Lab seco vs hum 

 r Sig. r Sig. r Sig. 

SM ,860** 0,006 0,443 0,271 ,767* 0,026 

L 0,659 0,075 0,272 0,515 ,798* 0,018 

a ,731* 0,039 0,655 0,078 ,854** 0,007 

b ,905** 0,002 0,532 0,175 0,667 0,071 

K ,874** 0,005 0,490 0,217 ,807* 0,015 

Ca 0,334 0,419 0,301 0,469 ,838** 0,009 

Ti ,967** 0,000 ,802* 0,017 ,885** 0,003 

Mn 0,436 0,280 ,708* 0,050 0,542 0,165 

Fe ,962** 0,000 ,728* 0,041 ,802* 0,017 

Cu ,791* 0,019 ,729* 0,040 ,841** 0,009 

Zn ,714* 0,047 0,445 0,270 0,320 0,440 

Rb ,723* 0,043 0,515 0,191 ,831* 0,011 

Sr 0,097 0,820 -0,302 0,467 ,799* 0,017 

Zr ,819* 0,013 0,479 0,230 ,809* 0,015 

Pb -0,257 0,539 0,423 0,297 0,211 0,616 

 

Abaixo estão representadas as duas tabelas (Tabelas 23 e 24) correspondentes à 

primeira e segunda fases de amostragem de Contumil. 
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Tabela 23 – Valores referentes ao grau de correlação e significância, fornecido pelo teste de Pearson, das amostras da 

primeira fase de recolha em Contumil. 

Variáveis Lab seco vs in situ Lab hum vs in situ Lab seco vs hum 

 r Sig. r Sig. r Sig. 

SM 0,598 0,068 0,872** 0,001 0,863** 0,001 

L 0,947** 0 0,917** 0 0,963** 0 

a 0,207 0,567 0,804** 0,005 0,613 0,059 

b 0,847** 0,002 0,946** 0 0,917** 0 

K 0,670* 0,034 0,612 0,06 0,863** 0,001 

Ca o,951** 0 0,776** 0,008 0,896** 0 

Ti 0,920** 0 0,883** 0,001 0,899** 0 

Mn 0,661* 0,038 0,472 0,169 0,690* 0,027 

Fe 0,689* 0,028 0,547 0,102 0,730* 0,017 

Cu 0,793** 0,006 0,793** 0,006 1** 0 

Zn 0,646* 0,044 0,519 0,124 0,779** 0,008 

Rb 0,675* 0,032 0,545 0,104 0,844** 0,002 

Sr 0,677* 0,032 0,581 0,078 0,832** 0,003 

Zr 0,661* 0,037 0,63 0,051 0,712* 0,021 

Pb 0,819** 0,004 0,038 0,916 -0,14 0,7 

 

Tabela 24 – Valores referentes ao grau de correlação e significância, fornecido pelo teste de Pearson, das amostras da 

segunda fase de recolha em Contumil. 

Variáveis Lab seco vs in situ Lab hum vs in situ Lab seco vs hum 

 r Sig. r Sig. r Sig. 

SM 0,485 0,223 0,439 0,276 ,999** 0,000 

L ,947** 0,000 ,797** 0,006 ,786** 0,007 

a ,836** 0,003 0,616 0,058 0,387 0,270 

b 0,545 0,103 ,735* 0,015 0,300 0,399 

K 0,026 0,943 -0,184 0,611 0,412 0,237 

Ca ,778** 0,008 ,814** 0,004 ,637* 0,048 

Ti 0,304 0,393 -0,157 0,666 0,271 0,449 

Mn 0,517 0,126 0,378 0,282 0,257 0,473 

Fe 0,127 0,726 -0,026 0,944 0,507 0,135 

Cu ,916** 0,000 ,872** 0,001 ,982** 0,000 

Zn 0,532 0,113 ,830** 0,003 ,794** 0,006 

Rb -0,247 0,491 -0,030 0,935 ,827** 0,003 

Sr 0,350 0,321 0,571 0,084 0,564 0,089 

Zr -0,496 0,145 -0,299 0,401 ,669* 0,034 

Pb -0,156 0,666 -0,012 0,974 ,729* 0,017 

 

Pelas correlações de Pearson obtidas podemos verificar que as análises efetuadas em 

laboratório se correlacionam melhor entre si que as análises efetuadas in situ 

relativamente às levadas a cabo no mesmo. Das três técnicas utilizadas, podemos 
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concluir que a suscetibilidade magnética é a análise mais fiável, isto porque apresenta 

um índice de correlação maior entre amostras analisadas em laboratório e in situ, 

relativamente às restantes análises, podendo esta análise ajudar a excluir alguns 

lugares em dúvida. A espectrofotometria, a par com a suscetibilidade magnética, pode 

ajudar a efetuar uma limitação ainda maior da malha, pois fornece informação adicional 

sobre as coordenadas cromáticas, de forma objetiva. No entanto, esta tem um outro 

lado a moeda, isto é, quem está a investigar tem de adequar a comparação das 

amostras com base na estação do ano em que a investigação esteja a decorrer. Isto 

porque se observou uma tendência em que a análise espectrofotométrica em laboratório 

de amostras secas se aproxima da decorrida in situ, no Verão. 

Por fim, para obter a maior certeza possível de que a zona que se analisa é a que 

corresponde efetivamente à da amostra estudada, é preciso recorrer à técnica de 

fluorescência de raios-X. Mas este deve ser o método que emprega mais atenção, isto 

porque os outliers são frequentes, principalmente para elementos que se encontrem em 

muito baixa concentração. É ainda verdade que a fluorescência de raios-X é a técnica 

que apresenta maior variação entre o Verão e o Inverno. 

A estes dados tabelados, e com o propósito de serem facilmente comparados, foi 

efetuada análise hierárquica de clusters (Fig. 45). 

 

Figura 45 – Dendrograma resultante da comparação entre a primeira e segunda fases de recolha e análise na Arroteia. 
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Este dendrograma mostra que na zona da Arroteia as duas fases de amostragem, 

Inverno e Verão, com exceção dos pontos 1A7 e 1A8, se diferenciam. Os dois pontos 

que se misturam são dois pontos que são provavelmente os mais contaminados da 

zona, isto porque estavam bastante próximos da zona que apresentava resíduos de 

obras. 

 

Figura 46 – Dendrograma resultante da comparação entre a primeira e segunda fases de recolha e análise em Contumil. 

 

Já para o segundo dendrograma (Fig. 46), embora as diferentes fases de amostragem 

sejam claramente visíveis, temos os pontos 2C3 e 2C4 a colocarem-se entre os pontos 

da primeira fase de recolha. E o contrário também existe, isto é, o ponto 1C9 aparece 

incluso entre os pontos da segunda fase. 
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Arroteia vs Contumil sem calçado 

Para completar ainda a análise estatística fez-se a comparação entre as amostras, 

correspondentes à mesma fase, de Arroteia e de Contumil. 

Estes clusters (Figuras 47, 48, 49, 50, 51 e 52) representam visualmente o que está 

representado nas tabelas anteriores. 

 

Figura 47 – Dendrograma resultante da comparação entre a primeira fase de recolha e análise na Arroteia e em Contumil. 

 

Neste dendrograma podemos distinguir dois clusters, um correspondente às amostras 

de Contumil e outro correspondente às amostras de Arroteia. Neste último aparecem as 

amostras de Contumil 1C1 e 1C7.  
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Figura 48 – Dendrograma resultante da comparação entre a segunda fase de recolha e análise na Arroteia e em 

Contumil. 

 

O dendrograma da figura anterior correspondente à segunda fase de amostragem e 

análise (Verão) não é conclusivo uma vez que as amostras de ambas as áreas se 

encontram misturadas. 
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Figura 49 – Dendrograma resultante da comparação entre a primeira fase de recolha e análise, em laboratório húmido, 

na Arroteia e em Contumil. 
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Figura 50 – Dendrograma resultante da comparação entre a primeira fase de recolha e análise, em laboratório seco, na 

Arroteia e em Contumil. 

 

Face ao evidenciado pelas figuras 49 e 50, podemos afirmar que as amostras, quer em 

laboratório a seco quer a húmido se diferenciam com relativa facilidade, existindo 

apenas um total de três amostras que se misturam. De notar na primeira figura que as 

amostras A8 e A9 se encontram separadas das amostras da Arroteia devido à sua 

heterogeneidade. 



  
FCUP 

Estudo de solos para aplicação forense através da realização de análises in situ e em laboratório 
85 

 

 

 

Figura 51 – Dendrograma resultante da comparação entre a segunda fase de recolha e análise, em laboratório húmido, 

na Arroteia e em Contumil. 
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Figura 52 – Dendrograma resultante da comparação entre a segunda fase de recolha e análise, em laboratório seco, na 

Arroteia e em Contumil. 

 

Já no que à segunda fase diz respeito (Figs. 51 e 52), vemos algo contrário ao que foi 

observado nas figuras anteriores. Ocorre uma mistura geral das amostras quer com a 

Arroteia, quer com Contumil, embora haja um lote de amostras na figura 43, que esteja 

razoavelmente bem diferenciado. 

 

Finalmente, com o intuito de sumarizar tudo o que foi constatado até agora, procedeu-

se à realização de dois dendrogramas globais. Um que engloba as amostras em 

laboratório a seco e outro que engloba as amostras a húmido (Figs. 53 e 54). 
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Figura 53 – Dendrograma resultante da comparação entre todas as fases de recolha e análise, em laboratório seco, na 

Arroteia e em Contumil. 
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Figura 54 – Dendrograma resultante da comparação entre todas as fases de recolha e análise, em laboratório húmido, 

na Arroteia e em Contumil. 
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Nestes dendrogramas acontece precisamente o contrário do que tinha sido estabelecido 

até então pelos anteriores. Parece que as amostras em laboratório a seco se 

correlacionam de uma melhor forma que as amostras em laboratório a húmido. 

 

Arroteia vs Contumil e resíduo no calçado 

 

Figura 55 - Dendrograma resultante da comparação entre o solo encontrado no calçado, em laboratório seco, e as 

respetivas fases, in situ, de Arroteia e Contumil. 
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Figura 56 - Dendrograma resultante da comparação entre o solo encontrado no calçado, em laboratório húmido, e as 

respetivas fases, in situ, de Arroteia e Contumil. 

Antes de mais, é necessário referir que a amostra identificada como “QSam” 

corresponde apenas a uma amostra retida em um par de botas identificado nas tabelas 

19 e 20 como “1C – B. PROF”. 

Também é de extrema importância referir que as amostras de Arroteia referentes à fase 

1A não constam destes dendrogramas. Isto deve-se porque o software tem algumas 

limitações e, para as tentar minimizar foram retiradas as amostras dessa fase nessa 

zona por haver falta de alguns dados. Posteriormente, e tendo uma visão geral das duas 

figuras, é possível perceber que existe uma correlação entre as amostras do resíduo do 

calçado e a zona de origem uma vez que o resíduo retirado das botas se associa às 

amostras da primeira amostragem na zona de Contumil. 
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Conclusões 

Feito este trabalho existem alguns pontos que se podem discutir, talvez para num futuro 

melhorar os resultados obtidos, ou mesmo para procurar ajudar a explicar determinadas 

situações. 

Em primeiro lugar temos que os equipamentos são viáveis e reprodutíveis para este tipo 

de análises. Contudo precisam de algum espírito crítico por parte de quem os opera 

uma vez que nem sempre as medições efetuadas correspondem realmente à situação 

e isso pode originar outliers.  

Para além destas duas características vimos que alguns equipamentos, quando usados 

isoladamente, conseguem dar uma pequena contribuição para ter uma ideia do que se 

passa em campo, mas quanto mais dados de diferentes equipamentos forem cruzados, 

melhor vai ser a perceção da organização do terreno. De acrescentar que, sem dúvida, 

o cruzamento das três técnicas se provou ser muito mais preciso que usá-las 

isoladamente ou mesmo duas a duas. 

Foram encontrados valores diferentes para correlações entre os dados obtidos em 

laboratório e os obtidos laboratório/in situ. Isto pode ser explicado pela estação do ano 

em que se conduzem as análises e com a heterogeneidade do terreno. Em Arroteia, por 

exemplo, tínhamos uma vegetação mais rasa no Inverno e no Verão uma vegetação 

mais densa e em Contumil verificava-se o contrário, talvez por influência antropogénica. 

Também na Arroteia se verificava que dois dos outliers eram altamente condicionados 

pelos resíduos de obra despejados na zona. 

No que concerne ao solo retido no calçado, embora a amostra retida na sola tenha sido 

correlacionada à primeira fase de amostragem em Contumil, creio que a correlação em 

si não foi expressiva e talvez a geologia forense tenha alguma dificuldade em usá-la 

como evidência. Contudo gostaria também de chamar a atenção para o que se encontra 

dentro da bota e não fora, pois elementos como pólen, sementes e mesmo alguns grãos 

de solo podem ser encontrados dentro da bota e, com um estudo minucioso sobre os 

mesmos poderá ser retirado algo com menor suscetibilidade de ser contaminado ao 

contrário do solo presente na sola do calçado.  

Fica também claro que, para algo como ações criminosas é necessário que haja um 

trabalho multidisciplinar, isto porque deficiências de uma disciplina podem ser facilmente 

preenchidas por outra e assim sucessivamente. E também porque o crime é algo que, 

infelizmente, está em constante inovação e todos os esforços são poucos no seu 

combate. 
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