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Introdução 

Para compreender o comportamento de metais 
vestigiários em águas naturais é fundamental 
entender a sua especiação, ou seja, as relações 
entre as diferentes formas fisico-químicas dos 
metais e a sua reactividade, mobilidade e 
biodisponibilidade. 
Devido à complexidade dos sistemas naturais estes 

raramente atingem o equilíbrio, logo a compreensão 
da especiação de metais vestigiários requer a 
caracterização da cinética de interconversão entre 
as diferentes especies metálicas em solução.  

Resultados e Discussão 

Recentemente provou-se que em sistemas 
coloidais pode haver desvios ao tradicionalmente 
aceite mecanismo de Eigen devido à distribuição 
não uniforme dos ligandos em solução, à densidade 
de carga nos ligandos e às diferenças de mobilidade 
e tamanho entre iões metálicos e ligandos coloidais. 
Assim mostrou-se que em alguns casos as 
reacções podem passar a ser controladas pela 
difusão

1
, e logo bem mais lentas do que o esperado. 

O avanço experimental mais marcante dos últimos 
anos foi o aparecimento da Cronopotenciometria de 
redissolução anódica com varrimento de potencial 
de deposição (SSCP), especialmente quando usada 
em electrodos de filme fino de mercúrio
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. 

As grandes vantagens da SSCP do ponto de vista 
das águas naturais são a possibilidade de efectuar 
as experiencias sem desarejar a solução

3
 e o facto 

da adsorção da matéria húmica no eléctrodo não 
afetar os resultados
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. 

Informação sobre o comportamento dinâmico do 
sistema pode-se obter comparando a variação de 
potencial de meia onda na ausência e presença de 

ligandos complexantes, Ed,1/2, dado pela 
expressão: 

     
 MLMd,1/2 ln'1ln ERTnFK  

e a informação obtida através da comparação entre 

os tempos de transição limite na presença (*M+L) e 

ausência (*M) de ligantes. A variação desta altura 

(Figura 1) depende do coeficiente de difusão dos 

complexos e da sua labilidade. Assim no caso de 

complexos lábeis os valores do parametro de 

estabilidade, K’ calculado pelo Ed,1/2 será igual ou 

ao valor de K’ calculado por * mas se este último 

for maior é uma indicação clara que o sistema não é 

lábil, podendo em alguns casos obter-se o valor da 

constante cinética de associação (ka). 

 Um aspecto muito interessante é a possibilidade de 

obter informação em sistemas heterogéneos (como 

a matéria húmica) pois nesse caso a pendente da 

curva desvia-se do seu valor teórico ficando mais 

plana. Nesse caso pode-se obter informação sobre 

o grau de heterogeneidade química do sistema
5
. 

 
Figura 1. Curva de SSCP construída a partir dos tempos de 

transição vs. potenciais de deposição (pseudopolarograma) na 

ausência e em presença de ligandos complexantes. 

 

Conclusões 

 A evolução teórica em conjunto com os 

desenvolvimentos de novas técnicas de especiação 

(SSCP e AGNES) vão potenciar nos próximos anos 

um grande desenvolvimento da nossa compreensão 

da especiação dinâmica dos metais vestigiários em 

águas naturais, nomeadmente da sua mobilidade e 

biodisponibilidade. 
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