
Resumo 

Com este trabalho pretendeu-se fundamentalmente estudar a especiação de Pb(II) num rio poluído 

por efluentes domésticos e industriais, determinar o efeito das condições atmosféricas e da força 

iónica na especiação e comparar a especiação de Pb(II) com a de Cu(II), Cd(II) e Zn(II)  

Para o efeito foi seleccionado um troço do rio Este (afluente do Ave) compreendido entre a entrada de 

poluentes e a foz (estações de Braga, Louro e Foz).  

Em termos de concentrações de metais totais e carbono orgânico, os resultados obtidos nas estações 

secas evidenciam a entrada de poluentes em Braga e a auto depuração no percurso Braga → Foz.  

Por titulação potenciométrica determinaram-se as características ácido-base das soluções e dos 

grupos de superfície.  

Dos estudos de especiação, efectuados por voltametria de redissolução anódica diferencial com 

impulsos (DP ASV) em amostras de água filtradas por membranas de 0,45 µ m e na superfície da 

matéria particulada, concluíu-se que os complexos em solução são lábeis e os complexos de 

superfície são inertes, dentro da escala de tempo da técnica. Determinaram-se as capacidades 

complexométricas de cada amostra para o metal, as constantes de estabilidade médias e a função 

diferencial para os complexos formados.  

A variação da força iónica do meio só afecta a estabilidade dos complexos dissolvidos e no local de 

menor poluição. A diminuição da estabilidade com o aumento da força iónica verifica-se para as 

espécies mais polidispersas sugerindo que o efeito é sobretudo conformacional.  

Embora os ligandos sejam heterógeneos, os sistemas apresentam um ou dois tipos de ligandos 

dominantes com afinidade para o metal.  

O conjunto dos resultados sugere que nas soluções e nas superfícies existem ligandos com afinidade 

para os iões Pb(II) e Cu(II), para os quais DML<DM. Nas soluções também existem ligandos macios 

de menores dimensões (DML=DM) que se ligam preferencialmente a Cu(I) e Cd(II).  

A especiação de Zn(II) nas superfícies foi estudada com base em dados de dessorção do metal nas 

titulações com Pb(II) e Cd(II) e fazendo a permuta dos ligandos com EDTA para os compostos 

dissolvidos.  

Abstract 

With this work it was intended to study the speciation of lead (II) in a polluted river, to study the effect 

of weather conditions and ionic strength on speciation and to compare Pb(II) speciation with that of 

Cu(II), Cd(II) and Zn(II).  



Three sampling sites were selected, namely Braga (downstream the pollution sources), Foz (near the 

river mouth) and an intermediate point called Louro.  

Total metal concentrations and organic carbon concentration at the dry seasons (Summer and Spring) 

show that self-purification occurs between the pollution source and the river mouth.  

From pontenciometric titrations, acid-base characteristics of surface and dissolved groups were 

obtained.  

From speciation studies, done by DPASV, on surfaces and filtered samples we concluded that 

dissolved complexes are labile and surface complexes are inert, in the time scale of the analytical 

technique.  

For each sample it was determined the capacity to complex metal ion, the mean stability constant and 

the differential function for the complexes.  

Ionic strength only affects the stability of dissolved complexes in the less polluted sample site. A 

decrease on stability caused by the increase on the ionic strength was observed for the more 

polidispersed species, suggesting that the effect is on conformation.  

Despite the heterogeneity of ligands, the systems presents one or two kinds of dominant ligands with 

affinity for metal ions.  

Results suggest that on surfaces and in solution there are ligands, with DML<DM, with affinity for 

Pb(Il) and Cu(Il). In solutions also exist soft ligands that are smaller (DML=DM) with great affinity for 

Cd(II) and Cu(I).  

Zn(II) speciation on surfaces was studied from desorption data obtained during Pb(II) and Cd(II) 

titrations and changing ligands with EDTA for dissolved complexes.  


