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Introdução

O ferro é considerado um micronutriente limitante ao crescimento do
fitoplâncton em oceanos [1] e também essencial para o desenvolvimento de
cianobactérias e algas [2]. Estudos de especiação química do ferro e a
determinação da sua concentração total por voltametria têm sido realizados em
água do mar. Porém, em águas naturais doces e em águas intersticiais poucos
trabalhos foram realizados. Foi proposto por van den Berg [2001, 2006] um
método analítico de determinação de ferro em água de alto mar por voltametria
adsortiva de redissolução catódica, usando como ligante orgânico o 2,3-
dihidroxinaftaleno (DHN).

Neste trabalho, objetivou-se aplicar a metodologia analítica proposta por
van den Berg para determinar as concentrações de ferro dissolvido e total em
água intersticial ao sedimento coletado no Saco do Mendanha (Rio Grande,
RS), onde as concentrações de ferro são muito superiores às encontradas em
água do mar. Assim, as amostras de águas intersticiais extraídas do sedimento
foram diluídas para testar a metodologia analítica.

Metodologia

As amostras de sedimentos foram coletadas a bordo da lancha LARUS
em fevereiro e abril de 2009. Foram coletados quatro testemunhos com o
auxílio de um amostrador do tipo gravity corer em um único ponto do Saco do
Mendanha [S31° 51’ 216; W52° 04’ 174]. No laboratório foram retiradas duas
frações da coluna sedimentar: a primeira entre 0 e -5 cm; e a segunda entre -
15 e -20 cm. Em seguida as frações foram transferidas para frascos de
polietileno de alta densidade de 500 mL, vedados e centrifugados por 30 min a
4000 rpm. Após a centrifugação, com o auxílio de uma micropipeta, foi retirado
o sobrenadante (água intersticial) para as análises de ferro. Considera-se ferro
dissolvido aquele filtrado em filtros de acetato de polietileno 0,2 µm e ferro total
aquele presente na amostra bruta, ou seja, sem a etapa de filtração. Além do
sedimeno, também foram determinadas as concentrações de ferro na coluna
d’água em contato com o sedimento.

Para a determinação de ferro total, as amostras foram submetidas ao
processo de digestão à quente por uma mistura ácida nítrico-clorídrica para
solubilização do metal. Na determinação de ferro dissolvido, as amostras foram
filtradas (0,2 µm), acidificadas a pH 2.5 com HCl suprarpur (MERCK® ) e
submetidas à irradiação UV por 5 h com a finalidade de eliminar a matéria
orgânica presente. As amostras foram convenientemente diluídas com água
ultra pura (Milli Q). Nas análises voltamétricas foi utilizado um polarógrafo
modelo 394 B e um sistema de eletrodos PAR EG&G 303A, constituído de um
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eletrodo de trabalho de gota de mercúrio, de um eletrodo de referência de
Ag/AgCl em solução de KCl 3 mol L-1 e um de fio de platina como eletrodo
auxiliar. Os parâmetros voltamétricos utilizados foram os seguintes: tempo de
purga 300 s; Ei  0,4 V; Ef  0,8 V; frequência 10 Hz; velocidade de varredura do
potencial 2 mV s-1; tempo de deposição e de equilíbrio de 10 s e tempo de
condicionamento 0 s, no modo de varredura de onda quadrada.

Resultados e Discussão

As concentrações de ferro dissolvido apresentaram valores variáveis na
coluna d’água e na fração compreendida entre 0 e - 5 cm. Já na fração de
sedimento entre -15 e -20 cm, a concentração de ferro dissolvido permaneceu
praticamente inalterada nos meses de fevereiro e abril apresentando os
menores valores (6,25 μmol L-1) conforme mostra a Figura 1. As concentrações
de ferro total também mostraram variações para as diferentes frações
analisadas, onde as concentrações da fração de sedimento entre -15 e -20 cm
foram próximas nos meses de fevereiro e abril. A maior concentração de ferro
total ocorreu na fração compreendida entre 0 e -5 cm no mês de abril (390
μmol L-1, Figura 2).

Figura 1 – Concentrações de Ferro Dissolvido

Figura 2 – Concentrações de Ferro Total



Conclusões

A metodologia analítica utilizada para a determinação da concentração
de ferro em água do mar onde as concentrações são da ordem de 10-9 mol L-1,
demonstrou ser também aplicável a amostras de águas intersticiais onde as
concentrações são 104 vezes superiores às concentrações das amostras para
as quais o método foi originalmente desenvolvido. Testes de recuperação
(resultados não mostrados neste resumo) foram usados para revalidar o
método proposto e aqui usado.
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