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Introdução 

As interações de metais traço com ligantes 

orgânicos naturais formando complexos desses 

elementos são controladoras das espécies nos 

sistemas ambientais. Logo, um conhecimento 

detalhado dessas interações é pré-condição 

essencial para qualquer estudo de toxicidade, 

acumulação e disponibilidade de metais em 

semelhantes sistemas.
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Do ponto de vista ambiental, investigações 

detalhadas das interações entre substâncias 

húmicas (SH) e espécies metálicas são de grande 

importância, pois auxiliam na melhor compreensão 

do papel desses ligantes no transporte, acúmulo e 

biodisponibilidade de íons metálicos. Assim, é 

necessário o desenvolvimento / aplicação de 

metodologias analíticas que possibilitem obter um 

modelo de complexação mais próximo do que 

ocorre em ambientes ricos em matéria orgânica  

Dentre as técnicas analíticas utilizadas, nos 

últimos anos, observa-se um notável 

desenvolvimento de métodos eletroanalíticos como 

cronopotenciometria de redissolução anódica com 

varredura de potencial de deposição (scanned 

stripping chronopotentiometry, SSCP) e ausência de 

gradiente e equilíbrio de Nernstian de redissolução 

anódica (Absence of gradients and Nernstian 

equilibrium stripping, AGNES).
2 

Assim, o objetivo deste trabalho foi estudar 

a especiação na complexação de ácidos húmicos de 

turfas tropicais extraídos de diferentes regiões do 

Brasil comparando as técnicas SSCP e AGNES. As 

amostras de turfas utilizadas foram extraídas de 

turfeiras localizadas no Estado de Alagoas (AH-AL) 

e São Paulo (AH-SP). 

As extrações e fracionamento dos ácidos 

húmicos (seguiram o procedimento adotado pela 

maioria dos pesquisadores da área.
 

Resultados e Discussão 

As constantes de estabilidade 

termodinâmica (K’) e a concentração de metal livre 

(cM), foram determinadas e a constante de 

estabilidade (K´AGNES) foi calculada pela expressão 

(K´=(cmetaltotal-cmetallivre)/cmetallivre). A Tabela 1 

apresenta os resultados para os complexos 

formados entre os íons Pb(II) e AH-AL e AL-SP, 

respectivamente, em diferentes condições de 

complexação.
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Tabela 1. Valores de constante de formação dos 

complexos (K´ e K´AGNES) e concentração de metal 

livre (cM) nas amostras de ácidos húmicos com íons 

Pb(II). 
Amostra pH K´ cM K´(AGNES) 

 

AH-AL 

5,0 8,46 3,92E
-8 

4,46 

5,5 26,16 8,14E
-9 

25,76 

6,0 66,88 1,87E
-9

 111,99 

AH-SP 

 

5,0 21,52 6,8E
-9

 31,40 

5,5 72,36 9,4E
-10

 200,56 

O aumento na constante de estabilidade 

com o pH se refere a desprotonação de um número 

crescente de grupos ligantes nos húmicos. 

Comparando os valores das constantes K´e K´AGNES, 

os sistemas vão de lábeis a quase-lábeis variando 

no mesmo sentido que a constante de estabilidade, 

ou seja, sistema mais lábil em pHs menores e 

menos lábil em pHs elevados.  

Conclusões 

Os parâmetros determinados neste trabalho 

fornecem subsídios para a avaliação da labilidade 

do complexo formado entre os ácidos húmicos e 

íons Pb(II), bem como estudos envolvendo 

especiação dinâmica e a influencia da 

heterogeneidade desses sistemas. 
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