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Introdução 

A água oceânica é considerada a última etapa do 

ciclo hidrológico dos metais e, uma vez na coluna 

d’água, estes elementos tendem a associar-se ao 

material particulado em suspensão, que 

posteriormente, precipita-se e deposita-se no 

sedimento. Porém, processos de remobilização 

abióticos ou bióticos, podem disponibilizar os 

metais do sedimento novamente para a coluna 

d’água na forma de íons hidratados ou complexados 

por ligantes orgânicos e inorgânicos que, 

dependendo de sua labilidade, podem voltar a 

interagir com o ecossistema. Neste sentido, torna-

se essencial avaliar as frações lábeis dos metais 

em águas oceânicas. Além de possibilitar a 

separação e pré-concentração dos analitos
1
, a 

extração em fase sólida (SPE) é uma das técnicas 

analíticas capazes de fornecer estas informações. 

No entanto, determinações utilizando a SPE estão 

sujeitas a erros devido a alterações das espécies 

dos analitos, que podem ocorrer durante a etapa de 

coleta e análise da amostra. Este problema é 

facilmente superado pela técnica de difusão em 

filmes finos por gradientes de concentração (DGT)
2
, 

que é capaz de avaliar a fração lábil de metais in 

situ. Neste trabalho as técnicas DGT e SPE, 

associadas à espectrometria de massas com 

plasma acoplado indutivamente, foram avaliadas 

para determinação das frações lábeis de Al, Cd, Co, 

Cu, Mn, Ni, Pb e Zn na baía da Ilha Grande, RJ. 

Resultados e Discussão 

Visando avaliar os efeitos decorrentes do estoque 

da amostra, foram avaliados procedimentos em 

modo convencionais (em laboratório) e on site para 

conduzir a SPE (com a resina Chelex-100). Os 

dispositivos DGT foram montados com agentes 

difusivos de poliacrilamida e a mesma resina usada 

na SPE. Foi observada uma considerável redução 

da fração lábil dos analitos quando a SPE foi 

conduzida em laboratório. Para a grande maioria 

das análises, as concentrações obtidas com a SPE 

foram maiores que as obtidas com a DGT. A Figura 

01 ilustra parte dos resultados obtidos. A diferença 

entre os dois resultados pode ser justificada pela 

não filtragem das amostras, que faz com que os 

metais presentes no material particulado sejam 

considerados nas quantificações pela SPE e 

ausentes nas determinações pela DGT. Outro fator 

que distingue a técnica DGT da SPE é que a 

primeira proporciona uma média da concentração 

ao longo do tempo que o dispositivo ficou imerso, 

enquanto a SPE determina a concentração dos 

metais pontualmente, no momento da coleta.  

Figura 01. Comparação das concentrações obtidas 
pelas técnicas DGT e SPE (conduzida on site). 

Conclusões 

Procedimentos utilizando a SPE para avaliar a 

fração lábil dos metais devem ser conduzidos on 

site e, se não filtrada à amostra, incluem a parte 

provinda do material particulado. Por outro lado, a 

técnica DGT fornece dados sobre a labilidade dos 

metais na fração solúvel, determinando a 

concentração média em relação ao tempo. 
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