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Introdução 

O ferro é um dos elementos mais importantes em 
sistemas biológicos e ambientais.

1
 Dependo do tipo 

de amostra de água, a concentração de Fe é 
variável, podendo ser encontradas baixas 
concentrações (ex.: água do mar) ou concentrações 
mais elevadas (ex.: água de poço e rio). Devido à 
baixa concentração de Fe em água do mar, técnicas 
de quantificação que fornecem baixos limites de 
detecção como espectrometria de absorção atômica 
com atomização electrotérmica (GF AAS) e 
espectrometria óptica com plasma indutivamente 
acoplado (ICP OES). No entanto, o custo 
operacional destas técnicas é relativamente 
elevado. Neste sentido, a espectrofotometria na 
região do ultravioleta-visível (UV-Vis) pode ser uma 
importante alternativa, mesmo tendo sensibilidade 
ruim quando comparadas as demais técnicas. 
Dessa forma, a microextração líquido-líquido 
dispersiva (DLLME) é um método de extração e pré-
concentração baseado no uso de um sistema 
ternário de solventes,

2
 que utiliza pequenos volumes 

de um solvente extrator (SE), imiscível em água, e 
um solvente dispersor (SD), miscível em água e no 
SE. Desta forma, este trabalho teve como objetivo 
avaliar a DLLME para extração e pré-concentração 
de Fe total, o qual foi complexado com 
pirrolidinioditiocarbamato de amônio (APDC) em 
amostras de água com diferentes salinidades, 
seguida da determinação por UV-Vis. Inicialmente, 
foi avaliado o efeito do pH (2 - 8) na formação do 
complexo. Já na DLLME, foi avaliado, o tipo de SE 
(monoclorobenzeno, tetracloreto de carbono, 
tetracloroetileno e 1,2-diclorobenzeno) combinandos 
com etanol e o tipo de SD (etanol, metanol, 
acetonitrila, acetona e tetrahidrofurano), 
combinandos com o SE selecionado previamente. 
Também foi otimizado o volume de SE (10 - 100 
µL), volume de SD (100 - 1000 µL), concentração 
de APDC (0,2 - 5,5 mmol L

-1
), tempo de extração 

(0,5 - 30 min) e concentração de interferentes. Foi 
avaliada ainda a conversão entre as espécies de 
Fe(II) e Fe(III), além de figuras de mérito como 
linearidade, curva de calibração, limite de detecção 
(LOD), limite de quantificação (LOQ), precisão e 

exatidão (ensaio de recuperação e material de 
referência certificado - CRM). Adicionalmente, foi 
feita a comparação com o método que emprega 
1,10-fenantrolina. O método foi otimizado e aplicado 
em amostras de água mineral, de torneira e de poço 
(salinidade < 0,5), estuarina (salinidade entre 0,5 e 
30) e água de alto mar (salinidade > 30). 

Resultados e Discussão 

Na avaliação do pH na formação do complexo 
Fe(APDC)3, foi verificado que a máxima 
absorbância foi em pH 3,3. Dentre os tipos de SE e 
SD, 1,2-diclorobenzeno e etanol foram os solventes 
que apresentaram maiores recuperações (81 e 
82%), respectivamente. A partir dos resultados do 
estudo univariado, as condições que apresentaram 
maiores recuperações foram: i) 50 µL de SE; ii) 700 
µL de SD; iii) 1,8 mmol L

-1
 de APDC e iv) tempo de 

extração de 5 min. A curva de calibração foi linear 
na faixa de 0,02 a 2,0 mg L

-1
 com r

2
 > 0,998, 

enquanto o LOD e LOQ do método foram 6,1 e 18,3 
µg L

-1
, respectivamente, com fator de 

enriquecimento de 3,3. A exatidão do método foi 
avaliada pelo uso de CRM (SRM 1643e, Trace 
Elements in Water), com concordância de 104% e 
desvio padrão relativo de 5%. A concentração de 
ferro na maioria das amostras foi inferior a 18,3 µg 
L

-1
, exceto para uma amostra de água mineral (25 ± 

1 µg L
-1

) e uma de água de poço (35 ± 2 µg L
-1

). 

Conclusões 

Neste estudo, foi possível desenvolver um método 
que faz uso da DLLME para determinação de Fe 
total em amostras de água. O método foi 
caracterizado como sendo simples, rápido e preciso, 
fornecendo LODs e LOQs adequados para 
determinação de Fe em diferentes amostras de 
água com diferentes salinidades. 

Agradecimentos 

CAPES, CNPq e FAPERGS. 
____________________ 
1 Bleackley , M. R., MacGillivray , R. T. A., Biometals, 2011, 24, 785. 
2 Rezaee , M., Assadi, Y., Milani Hosseini, M.-R., Aghaee , E., Ahmadi ,   

F., Berijani, S., J. Chromatogr A, 2006, 1116, 1. 


