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Nas últimas décadas o ciclo geoquímico do ferro bem como a sua 

disponibilidade e a forma em que esta presente em recursos marítimos, tem sido 

alvo de grande interesse [1]. Os níveis de ferro presente em sistemas aquáticos 

demonstra variação temporal e espacial no intervalo de 0,02 a 100 µg/L. Assim 

sendo, o desenvolvimento de métodos automáticos capazes de fornecer dados 

analíticos num curto espaço de tempo com elevada precisão e exactidão torna-se 

um pré-requisito para o estudo dos sistemas geoquímicos dinâmicos [2]. 

Neste trabalho foi desenvolvido um sistema SIA com a utilização de uma 

célula de fluxo de percurso óptico longo para a determinação espectrofotométrica 

de ferro em diferentes tipos de água. Foram comparados dois reagentes de 

desenvolvimento de cor: ferrozina e o-fenantrolina, obtendo-se como limite de 

detecção 0,15 ± 0,01 e 0,35 ± 0,08 µg/L, respectivamente. O método 

desenvolvido com ambos os reagentes têm uma zona de linearidade até 20 µg/L 

e uma taxa de determinação de 41 amostras por hora. O consumo de reagentes, 

embora muito baixo, é superior no caso do reagente o-fenantrolina, 0,0013 

mmol/ensaio enquanto que no reagente ferrozina, 0,00025 mmol/ensaio. Para 

avaliar a exactidão do método desenvolvido foram realizados ensaios de 

recuperação em diversos tipos de água (águas do mar, poço, furo) para os dois 

reagentes no intervalo de 2 a 20 µg/L de ferro. Os resultados obtidos pelo 

método desenvolvido na análise de diferentes tipos de amostra foram também 

comparados com os resultados obtidos pela análise por espectrofotometria de 

absorção atómica com atomização electrotérmica. Com o mesmo objectivo foi 

analisada uma amostra de referência SLRS-4 com o valor certificado de ferro de 

103 ± 5 µg/L. Os resultados obtidos de 98,9 ± 0,7 µg/L e 104,7 ± 0,7 µg/L para 

os reagentes ferrozina e o-fenantrolina, respectivamente, comprovam a exactidão 

do sistema desenvolvido. 
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