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RESUMO 

 

Lima, L. O. Desenvolvimento de métodos analíticos visando a especiação de ferro em águas com detecção por 

imagens digitais. 2021. 76 pp. Dissertação (Mestrado) – Programa de Pós-Graduação em Química, Ciência e 

Tecnologia da Sustentabilidade. Instituto de Ciências Ambientais, Químicas e Farmacêuticas, Universidade 

Federal de São Paulo, Diadema. 

 

A determinação da concentração de Fe é uma importante informação para avaliação da 

qualidade da água. As propriedades organolépticas da água, tais como cor e sabor podem variar em 

função da concentração de Fe, além de ocasionar problema de desenvolvimento de depósitos em 

canalizações e aparecimento de bactérias associadas a Fe(II), chamadas de ferro-bactérias, 

provocando a contaminação biológica da água na própria rede de distribuição. Por estes motivos, o 

Fe constitui um padrão de potabilidade, tendo sido estabelecida a concentração limite de 2,4 mg L-1 

na Portaria 2.914 do Ministério da Saúde. No Estado de São Paulo, estabelece-se o limite de 15 mg 

L-1 para a concentração de ferro solúvel (Fe(II)) em efluentes descarregados na rede coletora de 

esgotos seguidos de tratamento. É importante identificar as espécies de Fe em ambientes aquáticos, 

principalmente as espécies com diferentes estados de oxidação, uma vez que apresentam diferentes 

biodisponibilidades e podem alterar propriedades físico-químicas e toxicológicas de outros elementos 

e substâncias orgânicas no meio. Desta forma, estudos de especiação química são de suma 

importância e, portanto, o presente trabalho visou desenvolver métodos para a determinação da 

concentração total de Fe e das espécies inorgânicas de Fe (Fe(II) e Fe(III)) em amostras de águas 

naturais (doce, subterrânea, de mar e mineral), após reações de complexação e óxido-redução, e 

utilizando imagens digitais adquiridas por smartphone. O uso de imagens digitais permitiu a 

quantificação em água de torneira, pois não foram observadas interferências, com recuperações de 

108 e 98 %, após derivatização com tiocianato ou fenantrolina, respectivamente. Os resultados 

mostraram que as concentrações de Fe total e inorgânico ficaram abaixo do limite de detecção (LOD), 

após complexação com tiocianato (0,0130 mg L-1) ou com fenantrolina (0,0272 mg L-1), utilizando 

imagens digitais. Por fim, ficou evidenciado que as concentrações de Fe nas amostras estiveram 

abaixo do limite máximo permitido para águas naturais (1 mg L-1), de acordo com a norma estadual 

e do limite de padrão de potabilidade para consumo humano (2,4 mg L-1) pela norma nacional vigente. 

Assim, as principais vantagens no uso de imagens digitais são praticidade, rapidez, baixo custo, 

minimização do uso de reagentes e na geração de resíduos, e possibilidade de portabilidade.  

 

Palavras-chave: Especiação. Ferro. Águas. Imagens digitais. Dispositivos móveis. 
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ABSTRACT 

 

Lima, L. O. Development of analytical methods aiming at speciation of iron in waters with detection by digital 

images. 2021. 76 pp. Dissertação (Mestrado) – Programa de Pós-Graduação em Química, Ciência e Tecnologia 

da Sustentabilidade. Instituto de Ciências Ambientais, Químicas e Farmacêuticas, Universidade Federal de 

São Paulo, Diadema. 

 

The determination of the concentration of Fe is important information for the assessment of 

water quality. The organoleptic properties of water, such as color and flavor, can vary depending on 

the Fe concentration, in addition to causing a problem with the development of deposits in pipes and 

the appearance of Fe(II)-associated bacteria, called iron-bacteria, causing contamination biological 

water supply in the distribution network itself. For these reasons, Fe constitutes a standard for 

potability, having established the threshold concentration of 2.4 mg L-1 at 2.914 Ordinance of the 

Ministry of Health. In the State of São Paulo, establishes the limit of 15 mg L-1 for the concentration 

of soluble iron (Fe (II)) in effluents discharged into the sewage system followed sewage treatment. It 

is important to identify Fe species in aquatic environments, especially species with different oxidation 

states, since they have different bioavailability and can alter physicochemical and toxicological 

properties of other elements and organic substances in the environment. Thus, chemical speciation 

studies are of paramount importance and therefore the present study intends to develop methods for 

the determination of the total concentration of Fe and inorganic species of Fe (Fe (II) and Fe (III)) in 

water samples natural (sweet, underground, sea and mineral), after complexation reactions and 

oxidation-reduction, using digital images acquired by smartphone. The use of digital images 

permitted quantitation in tap water, were observed as interference with recoveries of 108 and 98 % 

after derivatization with thiocyanate or phenanthroline, respectively. The results showed that total 

and inorganic Fe concentrations were below the detection limit (LOD) after complexation with 

thiocyanate (0,0130 mg L-1) or with phenanthroline (0,0272 mg L-1) using digital images. Finally, it 

was evidenced that the Fe concentrations in the samples were below the maximum limit allowed for 

natural waters (1 mg L-1), according to the state standard and the standard limit for potability for 

human consumption (2,4 mg L-1) by the current national standard. Thus, the main advantages of using 

digital images are practicality, speed, low cost, minimization of the use of reagents and waste 

generation, and the possibility of portability. 

 

Keywords: Speciation. Iron. Waters. Digital images. Mobile devices. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Os metais no meio ambiente são classificados em: (I) elementos essenciais: encontrados na 

natureza e com funções estrutural e reguladora, esses são sódio (Na), potássio (K), cálcio (Ca), ferro 

(Fe), zinco (Zn), cobre (Cu), níquel (Ni) e magnésio (Mg); (II) micro contaminantes: elementos que 

podem bioacumular e prejudicar organismos vivos, como: arsênio (As), chumbo (Pb), cadmio (Cd), 

mercúrio (Hg), alumínio (Al), titânio (Ti), estanho (Sn) e tungstênio (W); (III) essenciais e micro 

contaminantes simultaneamente: apesar de essenciais, esses podem afetar organismos quando em 

grandes quantidades, tais como Ni, Zn, Fe, cobalto (Co), manganês (Mn) e cromo (Cr) 1. 

Compostos organometálicos, substâncias orgânicas e resíduos de metais têm sido grandes 

ameaças à saúde humana, por terem aspecto acumulativo na cadeia alimentar. Em alimentos e águas 

de abastecimento vêm sendo encontrados vestígios desses elementos (essenciais e contaminantes), 

principalmente selênio (Se), Cd, Pb, As e Cr, os quais são potencialmente carcinogênicos. A 

contaminação por metais se dá principalmente por ações antrópicas, geralmente a partir de atividade 

industrial, atividades como fundição, mineração ou purificação de minerais vem fazendo com que 

ocorra uma disseminação mundial dessa contaminação; porém podem vir também de fontes naturais, 

provenientes do intemperismo das rochas, ou resultantes do fluxo de água que dissolve minerais e os 

transportam para rios e oceanos em forma iônica 2. 

Um elemento essencial e contaminante simultaneamente do meio ambiente é o Fe, o qual 

existe em quatro diferentes estados de oxidação, tais como 0, +II, +III e +VI. As espécies mais comuns 

são +II e +III, que se encontram dissolvidas e são as mais disponíveis para a biota. O Fe(II) é 

facilmente oxidado a uma espécie insolúvel de Fe(III) em meio ambiente rico em oxigênio, porém, 

devido a existência natural de quelantes orgânicos na água do mar, acredita-se que até cerca de 99 % 

do Fe dissolvido acabe se complexando, mostrando que a reação de óxido-redução do Fe em água do 

mar depende diretamente da concentração de complexos de Fe 3. 

Esses complexos mantêm alta a concentração de Fe dissolvido no meio. Além disso, a 

solubilidade das espécies de Fe, inclusive os complexos, podem aumentar com a diminuição da 

temperatura, pH e salinidade. Consequentemente, o aumento da concentração das espécies solúveis 

pode influenciar no ciclo global de carbono e nas mudanças climáticas do mundo 3. 

A determinação da concentração de Fe é uma importante informação para avaliação da 

qualidade da água 4. O Fe confere cor e sabor a água, além de ocasionar problema de desenvolvimento 

de depósitos em canalizações e do aparecimento de bactérias associadas a Fe(II), chamadas de ferro-

bactérias, provocando a contaminação biológica da água na própria rede de distribuição. Por estes 

motivos, o Fe constitui um padrão de potabilidade. É também padrão de emissão de esgotos e de 
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classificação das águas naturais, sujeitas ou não a lançamentos de efluentes. 

Visando não prejudicar a qualidade das águas, pela alteração de parâmetros como gosto ou 

odor, deposição de materiais solúveis em hexano ou MSH (substâncias como óleos e ácidos graxas), 

matérias flutuantes, ou deposição de substâncias prejudiciais como metais potencialmente 

contaminantes, que possuem limites máximos definidos assim como o Fe. No Estado de São Paulo, 

estabelece-se o limite de 15 mg L−1 para concentração de Fe solúvel (Fe(II)) em efluentes 

descarregados na rede coletora de esgotos seguidos de tratamento 5. 

Em água do mar, sua concentração é extremamente baixa (0,1-10 nmol L-1). Porém, em 

ambientes aquáticos é importante identificar as espécies de Fe, principalmente as espécies com 

diferentes estados de oxidação, porque essas formas influenciam na biodisponibilidade de Fe e nas 

propriedades físico-químicas e toxicológicas de outros elementos e substâncias orgânicas. Além 

disso, os diferentes estados de oxidação do Fe podem indicar o seu potencial elétrico e sua atividade 

microbiana 3.  

A presença do Fe em águas pode levar ainda os consumidores a buscarem novas fontes 

hídricas, por diversas vezes soluções alternativas coletivas ou individuais para abastecimento de água 

para consumo humano (modalidade de abastecimento que se destina a fornecer água de fontes com 

captação superficial ou subterrânea, sem ou com canalização e sem rede de distribuição própria) 6,7. 

Diante desse contexto, é importante determinar não somente o conteúdo de Fe total, mas 

também as espécies Fe(II) e Fe(III) em ambientes aquáticos. Logo, estudos de especiação química 

são de suma importância e permitem inferir a respeito da biodisponibilidade de Fe no meio ambiente 

e para os organismos vivos. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1 Água 

 

No cenário atual a água tem se tornado um bem escasso, por ser essencial à vida, se faz 

necessária uma melhor gestão bem como uma maior atenção, levando-se em consideração a sua 

preservação, conservação e tratamento. Apesar de ser uma das substâncias mais abundantes do 

planeta, abrangendo cerca de 70 % da crosta terrestre, parte dessa porcentagem se encontra em mares 

e oceanos, sendo 97,4 % de água salgada e apenas 2,6 % de água doce; do total de água doce 

aproximadamente 99 % não se encontra apta ao consumo por estar em forma sólida, como gelo, nos 

hemisférios sul e norte 8. 

Do ponto de vista químico a água é uma substância das mais interessantes disponíveis, pelas 

suas características físicas e químicas que a tornam um importante solvente, principalmente pela sua 

alta polaridade e baixa viscosidade 9. A água é capaz de dissolver, em menor ou maior intensidade 

uma grande gama de substâncias, possui uma geometria angular e o seu ângulo entre moléculas é 

104º 45’, tendo em sua molécula a ligação covalente dominante entre o hidrogênio e o oxigênio. Entre 

as suas principais características, as moléculas de água quando ionizadas são divididas em íons OH- 

e H+, por influência do pH10. 

Existe uma grande variedade de substâncias e elementos químicos dissolvidos na água 

geralmente provenientes do intemperismo das rochas, resultantes do fluxo de água que dissolve 

minerais e os transportam para rios e oceanos dissolvidos em sua forma iônica. Algumas substâncias 

encontradas na atmosfera também podem chegar a água, como o ácido nítrico (HNO3) e cloreto de 

sódio (NaCl), além do ácido sulfúrico (H2SO4) proveniente da emissão de gases. Elementos presentes 

nas águas como Fe, Ca, Mg e iodo (I) são também nutrientes fundamentais para a sobrevivência de 

seres vivos. Porém alguns desses elementos em excesso podem resultar em efeitos negativos à 

qualidade da água e a saúde humana 11. 

Durante o século XIX, acreditava-se que pandemias da época, como cólera e febre tifóide, 

seriam transmitidas pelo ar, ao respirar vapores emanados por um enfermo, miasmas ou pela 

exposição noturna. Porém, ao fim do mesmo século houve a identificação da real causa entre as 

doenças, todas elas tinham transmissão a partir da contaminação das águas. Após a identificação da 

água como vetor foi possível iniciar o desenvolvimento de estratégias para eliminar a relação entre a 

água e os agentes causadores de doenças 12. 
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2.1.1 Determinação de espécies de Fe em água 

 

O Fe é um dos elementos de transição mais abundante da crosta terrestre (5 %) sendo essencial 

para plantas e animais, encontrado em sítios ativos de inúmeras moléculas com funções químicas e 

biológicas, como crescimento de fitoplâncton, respiração e fotossíntese. Em altas concentrações, 

acima de 2,4 mg L-1, o Fe torna-se tóxico, atuando como inibidor enzimático e causando problemas 

oxidativos e anormalidades no metabolismo do Fe 3,7,13. 

A fração de uma espécie química disponível para ingestão, inalação e/ou assimilação por 

organismos vivos em uma matriz alimentar, é denominada biodisponibilidade 14. As recomendações 

de ingestão dietética de referência (DRI do inglês, Dietary Reference Intakes) definem valores de 

referência para a ingestão diária de Fe em diferentes estágios da vida (Tabela 1). Para crianças de 7 a 

12 meses a recomendação é de 11 mg de Fe/dia; de 1 a 8 anos varia de 7 - 10 mg de Fe/dia; em 

homens e mulheres a partir dos 9 anos de idade a recomendação varia entre 8 - 18 mg de Fe/dia, 

considerando uma absorção máxima desse Fe em torno de 10 %, e levando-se em consideração as 

perdas diárias próprias do organismo (fecais, urinárias e dérmicas) 15. 

 

Tabela 1. Valores diários de AI* ou RDA para minerais (Adaptado) 15. 

 
AI* (Adequate Intake): Ingestão Adequada. 

RDA (Recommended Dietary Allowances): Quota Dietética Recomendada.  

*m: meses, *a: anos; 

 

A FDA (Food and Drug Administration), órgão Americano de regulamentação também 

apresenta valores de DRIs para alguns elementos essenciais, como o Fe que corresponde a 18 mg 

para um adulto com idade acima de 31 anos 16. A biodisponibilidade é influenciada principalmente 

pelos níveis de Fe presentes no organismo além das espécies de Fe ingeridas na dieta e a sua 

concentração presente na água. Sendo assim, o Fe introduzido na dieta pode ser classificado em duas 

formas. O ferro-heme, que se apresenta com forma iônica Fe(II), presente em produtos de origem 

animal, sendo solúvel no meio alcalino intestinal, o que facilita a sua absorção, e o Fe não-heme, 

encontrado geralmente na forma oxidada Fe(III), e presentes em alimentos de origem vegetal, sendo 

menos solúvel no organismo e com menor biodisponibilidade quando comparado ao Fe-heme 17,18. 

A ingestão de Fe é altamente recomendada para o organismo humano. Considerado um 

elemento essencial para a homeostase celular, essencial na síntese de DNA, transporte de oxigênio e 

metabolismo 19. A sua deficiência pode acarretar diversas manifestações, sendo a anemia ferropriva 



17 

 

a mais comum. Porém, o seu excesso no organismo é nocivo aos tecidos, nesse caso o Fe pode 

promover a síntese de espécies de oxigênio tóxicas; geradas por processos inflamatórios, ingestão de 

alimentos ou disfunções biológicas, sofrendo ações de radicais livres tais como hidroxila (HO•), 

superóxido (O2
•-), peroxila (ROO•) e alcoxila (RO•); levando a lesão de proteínas, DNA e lipídeos. 

Por isso é recomendável que haja a homeostase, o equilíbrio perfeito no metabolismo de Fe, 

promovendo a manutenção de funções essenciais sem que ocorram danos 20–22 . 

O tratamento de águas com presença de Fe envolve principalmente etapas de oxidação, e 

remoção do precipitado de Fe formado. Sendo a sua oxidação química uma das condições necessárias 

para o tratamento, uma vez que reduz a concentração de Fe solúvel facilitando a sua remoção por 

processos de separação sólido-líquido. Porém são raros os casos em que há a remoção total de metais 

como Fe e Mn no processo de tratamento completo (coagulação, floculação, sedimentação e 

filtração). Neste caso os oxidantes mais adequados são oxigênio (O2), permanganato de potássio 

(KMnO4) e gás cloro (Cl2), os quais promovem as reações apresentadas nas Equações 1, 2 e 3) 23 . 

 

𝟒𝑭𝒆𝟐+ + 𝑶𝟐(𝒈) + 𝟏𝟎𝑯𝟐𝑶 ⇌  𝟒𝑭𝒆(𝑶𝑯)𝟑 + 𝟖𝑯+          (Equação 1) 

𝟑𝑭𝒆𝟐+ + 𝑲𝑴𝒏𝑶𝟒 + 𝟕𝑯𝟐𝑶 ⇌  𝟑𝑭𝒆(𝑶𝑯)𝟑 + 𝑴𝒏𝑶𝟐 + 𝑲+ + 𝟓𝑯+       (Equação 2) 

𝟐𝑭𝒆𝟐+ + 𝑪𝒍𝟐(𝒈) + 𝟔𝑯𝟐𝑶 ⇌  𝟐𝑭𝒆(𝑶𝑯)𝟑 + 𝟐𝑪𝒍− + 𝟔𝑯+             (Equação 3) 

 

 

Em escala industrial, há diversos métodos para a remoção de Fe em tratamento de água, entre 

os quais destacam-se a aeração-filtração, cloração-filtração e oxidação com KMnO4 (Equação 2). O 

processo de aeração-filtração é composto por tanque de retenção, equipamento de aeração e filtros, 

nele são produzidos hidróxidos insolúveis de Fe(III) a partir da reação entre o Fe(II) presente na água 

e o oxigênio da atmosfera (Equação 1). A cloração-filtração é considerada mais simples quando 

comparada à anterior, sendo necessárias unidade de cloração e filtros, podendo conter também tanque 

de retenção, e ajuste de pH com hidróxido de sódio (NaOH) ou hidróxido de cálcio (Ca(OH)2). O 

processo de oxidação com KMnO4 é similar ao anterior, tendo como diferença o oxidante e o leito 

filtrante utilizado. No entanto, esses processos apresentam alto custo inicial, capacidade limitada na 

remoção de Fe ou alto custo operacional 23. 

Diante desse contexto, é importante determinar não somente o conteúdo de Fe total, mas 

também a fração de Fe(II) e Fe(III) em ambientes aquáticos. Logo, estudos de especiação química são 

de suma importância e permitem inferir a respeito da biodisponibilidade de Fe no meio ambiente e para 

organismos vivos. 

A especiação química, nas palavras da IUPAC (do inglês, International Union of Pure and 
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Applied Chemistry) é uma ferramenta analítica que visa a identificação e/ou quantificação das 

espécies químicas de elementos presentes em uma determinada amostra. No caso dos metais, algumas 

de suas características químicas, tais como biodisponibilidade, essencialidade e toxicidade são 

dependentes da forma química que esse metal se encontra presente em uma amostra 24. A especiação 

química também pode ser definida como um processo em que ocorre a identificação, quantificação 

e/ou descrição de formas ou fases que um determinado elemento pode se apresentar em um material 

25,26. 

Em geral, o acoplamento ou hifenação de técnicas de detecção com técnicas de separação é 

aplicado em estudos de especiação química. Dentre as técnicas de detecção destacam-se as 

espectrométricas, tais como a espectrofotometria de absorção atômica com chama (F AAS, do inglês 

Flame Atomic Absorption Spectrometry), espectrofotometria de absorção atômica com forno de 

grafite (GF AAS, do inglês Graphite Furnace Atomic Absorption Spectrometry), espectrofotometria 

de emissão óptica com plasma indutivamente acoplado (ICP OES, do inglês Inductively Coupled 

Plasma - Atomic Emission Spectrometry), espectrofotometria de massas com plasma indutivamente 

acoplado (ICP-MS do inglês Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry) e espectrofotometria 

de absorção na região do ultravioleta e visível. Enquanto para separação das espécies são comumente 

utilizadas técnicas cromatográficas e eletroforéticas 27. 

As análises de especiação química são de grande importância em processos químicos que 

envolvam íons metálicos em diferentes estados de oxidação podendo em alguns casos interagir com 

bases e ácidos havendo a formação de compostos de coordenação. Em meio aquoso o Fe3+
(aq) possui 

seis moléculas de água formando um complexo metálico hexaaquaferro(III), [Fe(H2O)6]
3+; esse 

complexo pode interagir com outras espécies com suscetibilidade magnética negativa e são repelidas 

por um campo magnético a partir da transferência de um radical hidroxil 24, essas espécies são 

denominadas como diamagnéticas, assim, essa espécie é capaz de formar compostos de Fe. Ao sofrer 

hidrólise em meio aquoso, o hexaaquaferro(III) pode formar [Fe(OH) (H2O)5]
2+ (Equação 4) 28. 

 

[𝑭𝒆(𝑯𝟐𝑶)𝟔]𝟑+
(𝒂𝒒)

+ (𝑯𝟐𝑶)(𝒂𝒒) → [𝑭𝒆(𝑶𝑯)(𝑯𝟐𝑶)𝟓]𝟐+
(𝒂𝒒)

+ 𝑯𝟑𝑶+
(𝒂𝒒)

           (Equação 4) 

pKa = 2,2 

[𝑭𝒆(𝑶𝑯)(𝑯𝟐𝑶)𝟓]𝟐+
(𝒂𝒒)

+ 𝑯𝟐𝑶(𝒂𝒒) → [𝑭𝒆(𝑶𝑯)𝟐(𝑯𝟐𝑶)𝟒]+
(𝒂𝒒)

+ 𝑯𝟑𝑶+
(𝒂𝒒)

     (Equação 5) 

pKa = 3,5 

 

Na Equação 4, o valor do pKa da reação de hidrólise indica que metade dos íons de Fe(III) 

estão dispostos como [Fe(OH) (H2O)5]
2+ em pH = 2,2, podendo ainda sofrer desprotonação.  

Em águas naturais o pH fica entre 5 e 8, sendo assim, são predominantes as espécies [Fe(OH)2 
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(H2O)4]
+ e [Fe(OH)3(H2O)2] que podem reagir e precipitar em forma de Fe(OH)3. A partir disso, pode-

se exemplificar a relevância da especiação frente a mecanismos que ocorrem no meio ambiente 28. 

A especiação química de elementos como o Fe vem sendo realizada ao longo dos últimos anos 

em diversas amostras, dada a sua importância. Ao se fazer uma busca por tópicos na base de dados 

Web of Science (Figura 1), utilizando as palavras-chave: water, iron, e chemical speciation, e 

definindo como espaço de tempo os últimos dez anos (2012 a 2021), foi possível observar a relevância 

do tema, de acordo com o número de publicações encontradas, o ano de 2019 foi o de maior número 

de publicações (com 83 trabalhos em diversas língua), principalmente nas línguas inglesa e chinesa, 

em contraponto, o ano de 2014 foi o ano com menor número de publicações (44), nesse caso 

desconsiderando o número de publicações do ano de 2021 até o presente momento (21).  

Porém é possível observar um crescimento a partir de 2014, tendo uma média de 67 

publicações anuais, o que demonstra a relevância do tema, assim como a necessidade do 

desenvolvimento de métodos analíticos para a especiação de metais em matrizes aquosas, com 

diferentes formas de detecção. 

 

Figura 1. Levantamento das publicações na base de dados Web of Science, com palavras-chave: 

water, iron, e chemical speciation (Autoria própria, baseado em dados do Web of Science). 

 

 

Na tabela 2, listam-se alguns trabalhos desenvolvidos para a especiação de elementos como o 

Fe, acompanhado de informações do preparo de amostra e da técnica espectrométrica.  
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Tabela 2. Procedimentos extração para especiação química em alguns trabalhos. 

Amostra Extração Analito Técnica analítica Referência 

Água do mar 

2,2',2'' - 

Terpiridina; 

2,2' - Bipiridina; 

e tiocianato 

Fe(II) 
Espectrofotometria 

UV/Vis 
3 

Efluentes SAB L64 Fe(III) e Zn(II) F AAS 13 

Águas (torneira, 

rio e nascente) e 

arroz 

Tiron-CPC Fe(II) e Fe(III) F AAS 4 

 

Lin et al. (2018)3, propuseram a coleta e armazenamento das amostras em meio de 0,1 mol L-

1 HCl E uso de espectrofotometria de absorção na região do UV/Vis para quantificação de Fe, após 

extração com ligantes que seletivamente se combinam com o Fe em um estado redox específico, 

formando um complexo com cor e alto coeficiente de absortividade molar. Como ligantes foram 

utilizados inicialmente 2,2',2'' – Terpiridina, 2,2' – Bipiridina, e tiocianato; visando a complexação 

do Fe(III). Há também a possibilidade de uso de ligantes mais seletivos como a 1,10-fenantrolina 3. 

Campos et al. (2018)13, optaram por realizar uma alternativa relativamente nova e viável, 

principalmente do ponto de vista da Química Verde, usando um sistema aquoso bifásico (SAB), que 

consiste em duas fases líquidas imiscíveis formadas espontaneamente pela combinação de soluções 

aquosas de dois polímeros (ou de um sal e um polímero). Este sistema possui alta eficiência de 

separação e baixo custo, sendo composto majoritariamente por água e componentes atóxicos e não 

inflamáveis, em estudos que envolvem a extração de íons metálicos é mais comum a aplicação de 

sistemas formados por PEO (poli(óxido de etileno)), e sais inorgânicos, quando comparados aqueles 

formados pela mistura de dois polímero 29. Não apresentando a desvantagem de um sistema de 

extração líquido-líquido (ELL), que faz uso de algumas substâncias tóxicas como as aminas utilizadas 

como solventes orgânicos nesse processo, além de outros solventes orgânicos potencialmente 

inflamáveis e/ou cancerígenos. A ELL também é um procedimento com um maior gasto de tempo.  

Para a separação de Fe e Zn utilizou-se como extrator um SAB formado pelo copolímero tri 

bloco (L64), os copolímeros triblocos são formados a partir de três blocos de polímeros representado 

por PEO-PPO-PEO ou (EO)n-(PO)m-(EO)n (Figura 2) usou-se também um eletrólito de citrato de 

sódio (Na3C6H5O7) e água em presença de 1-(2-piridilazo)-2-naftol (PAN) 13. 
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Figura 2. Estrutura química do copolímero tribloco PEO-PPO-PEO 29. 

 

 

A micro extração líquido-líquido dispersa à base de íon pareado (DLLME), também foi usada 

na especiação de Fe(II) e Fe(III) em amostras de águas. Para essa técnica se usou Tiron (4,5 Dihidroxi: 

1,3 Benzenosulfonato Disodico Monohidratado) como agente complexante, gerando um complexo 

aniônico com o Fe(III) em pH 3, sendo adicionado cloreto de cetilpiridínio (CPC) como contra-íon, 

formando-se assim o complexo hidrofóbico Fe(III)-Tiron-CPC. O Fe total é determinado após a 

oxidação de Fe(II) a Fe(III) com peróxido de hidrogênio concentrado, e a concentração de Fe(II) se 

determina a partir da diferença entre o Fe total e Fe(III) 4.  

É possível notar que a especiação química de Fe pode também ser realizadas off-line, ou seja, 

sem necessidade de acoplamento de técnicas espectrométricas com as técnicas de separação. Para 

tanto, é necessário utilizar estratégias de derivatização química. A derivatização química pode ser 

entendida como uma conversão quantitativa do analito de interesse em uma forma química que 

apresente maior viabilidade para a detecção e, no geral, busca-se a formação de complexos coloridos 

30. Nesse contexto pode-se citar a formação de complexos coloridos de íons orgânicos para 

espectrofotometria, a conversão de hidretos aplicadas a algumas formas de absorção atômica, ou 

ainda a transformação de analitos em espécies eletroativas se tornando detectáveis por sensores 

eletroquímicos. Por isso o termo derivatização incorpora em uma categoria única, os processos de 

conversão química de um analito a uma forma apropriada que possibilite ou otimize determinada 

técnica de detecção 30. 

Para a determinação de Fe(III), o método de derivatização química envolvendo reação com 

tiocianato em meio orgânico formando um complexo de cor vermelha (Equação 6) é consolidado e 

largamente empregado. A reação de Fe(III) com o íon tiocianato (SCN-) pode ser considerada uma 

reação clássica, descrita primeiramente no ano de 1874 por Volhard para definir o ponto final da 

titulação de prata (Ag+) em soluções de HNO3 
31. 

 

 

𝑭𝒆𝟑+
(𝒂𝒒) +  𝑺𝑪𝑵− ⇌  [𝑭𝒆(𝑺𝑪𝑵)]𝟐+   (Equação 6) 

               complexo vermelho 
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Em estudos de complexação, o uso do tiocianato vem se difundindo desde sua descoberta por 

ser um íon que se liga a metais tanto pela presença do átomo de nitrogênio (Equação 6), quanto por 

átomo de enxofre, os quais são considerados complexos de grande estabilidade pelo fato do íon 

tiocianato se comportar como um ligante ponte 32,33. 

Dando continuidade aos estudos de complexação, data-se do final do século XIX a síntese de 

compostos ligantes como a 2,2’-bipiridina e a 1,10-fenantrolina, em 1898, Fritz Blau sintetiza a 1,10-

fenantrolina, e observou que este composto apresenta reatividade semelhante ao 2,2’-bipiridina 

quanto a reações em sais de Fe, a síntese desses reagentes se torna assim de grande importância para 

o estudo da química do Fe e outros metais a partir de reações de complexação 34. A partir disso, vêm 

se estudando interações do Fe com ligantes como a 1,10-fenantrolina (phen), ou orto-fenantrolina 

(Figura 3) conhecida como um ligante de coordenação e classificado como um composto 

heteroaromático, com fórmula molecular C12H8N2 se apresentando em forma de cristais incolores. A 

1,10-fenantrolina é um excelente quelante, além de um bom cromóforo. Amplamente empregado em 

estudos de química de coordenação em decorrência da sua fácil formação de complexos com vários 

íons metálicos, devido a posição dos átomos de nitrogênio em sua estrutura, favorecendo essa ligação 

31,35. 

 

Figura 3. Composto 1,10-fenantrolina (phen) 31. 

 

 

A partir da complexação do Fe(II) e 1,10-fenantrolina, podem ser quantificadas as espécies de 

Fe(III) após a redução de hidroquinona. No complexo [Fe(phen)3]
2+, também chamado de ferroína, 

os íons de Fe(II), presentes na solução reagem formando um complexo avermelhado com absorbância 

característica na região do visível, tendo sua absorbância máxima para um comprimento de onda de 

533 nm. Sendo assim, para a formação da ferroína é favorecida uma reação reversível de óxido-

redução (Equação 7) 31. 

 

[𝑭𝒆(𝒑𝒉𝒆𝒏)𝟑]𝟑+ + 𝒆−  ⇌  [𝑭𝒆(𝒑𝒉𝒆𝒏)𝟑]𝟐+         (Equação 7) 

 

 

No caso do Fe, aproveita-se a redução de Fe(III) para Fe(II), sendo frequentemente 
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determinado Fe(II) por espectrofotometria de absorção na região do visível, a partir da formação do 

complexo ferroína. Esse esquema é utilizado, além da determinação de Fe total, também na 

quantificação de complexos fotossensíveis que interagem com o Fe(III), como o ácido cítrico, ácido 

oxálico, sendo nesses casos o Fe(III) a espécie oxidante e o composto orgânico a espécie redutora. 

Acredita-se que nessas reações ocorra uma transferência intramolecular de um elétron do ânion 

orgânico para o Fe(III) que está ligado ao grupo ácido, tendo uma posterior descarboxilação (Equação 

8) 30. 

−𝑪𝑶 − 𝑶 − 𝑭𝒆𝟑+ + 𝒉𝝂 → 𝑪𝑶𝟐 + 𝑭𝒆𝟐+         (Equação 8) 
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2.2 Fotometria, colorimetria e espectrofotometria de absorção no visível 

 

Para introduzir o conceito de imagens digitais é importante entender as informações com as 

quais se está lidando, trabalha-se basicamente com dois tipos de informação, a visual e a descritiva. 

A informação visual é aquela que pode ser observada em uma tela de LED, já a descritiva está 

relacionada a um modelo matemático capaz de representar o objeto que se visualiza. No 

processamento de imagens digitais utiliza-se um modelo matricial que tem como resultado uma 

imagem, esse modelo é baseado no armazenamento de informações de cor em cada ponto da imagem 

capturada a partir de uma matriz de dados, sendo o sistema de coordenadas uma grade de números 

inteiros que podem descrever a posição da matriz. Assim o modelo matricial não é capaz de distinguir 

por si só os objetos contidos em uma determinada imagem 36. 

O contexto do processamento de imagens desdobra-se principalmente sobre dois aspectos: 

resolução e cor. Do ponto de vista da física moderna, quando se fala em cor, de fato está se falando 

em luz. Já que segundo Newton a luz é composta de corpos muito pequenos emitidos por substâncias 

brilhantes, essa afirmação foi feita provavelmente se baseando na conclusão de que os raios de luz se 

propagam num meio homogêneo em linha reta fazendo analogia com o movimento retilíneo que uma 

partícula pode percorrer se esta não possuir alguma força agindo sobre ela. Baseando-se assim na 

teoria corpuscular para explicar a formação de imagens geradas por uma lente por exemplo. A luz 

tem como característica uma natureza dual, por se apresentar como onda ou como partícula 36,37. 

Considerando a luz como onda, pode-se dizer que esta é uma radiação eletromagnética com 

energia específica para cada comprimento de onda, essa propriedade pode ser explicada por uma 

função chamada de Distribuição espectral de potência (Figura 4), onde se pode observar a diferença 

entre as cores em função do comprimento de onda, sendo no caso de uma cor monocromática real, 

aquela com vários comprimentos de onda porém tendo um comprimento como predominante; e uma 

cor monocromática ideal ou cor espectral, aquela com apenas um comprimento de onda 36. 

 

Figura 4. Distribuição espectral de potência 36. 
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Conclui-se através desses conceitos pré-estabelecidos, que a luz, em função do comprimento 

de onda pode ser modelada matematicamente através de funções unidimensionais. Para relacionar a 

luz ao que se entende ao olho humano como cor utiliza-se diferentes espectros de luz já que a 

definição para cor envolve a percepção por parte de uma determinada espécie, ou seja, entende-se 

que cada espécie tem uma percepção diferente de cor. Para compreender esse conceito é necessário 

entender como funciona o processamento de uma imagem aos olhos da espécie humana. Partindo 

desse pressuposto, pode-se citar as ciências que estudam a cor do ponto de vista físico e do ponto de 

vista perceptual, a Colorimetria e a Fotometria, respectivamente 36. 

 

2.2.1 Conceitos fundamentais 

 

A fotometria é a ciência que possui como campo de estudo a cor do ponto de vista perceptual, 

enquanto a colorimetria estuda a cor do ponto de vista físico 36. 

A fotometria relaciona as propriedades da radiação em termos de energia ou número de fótons 

à resposta dada pelo olho humano a eles. A fotometria tem grande importância para o estudo de 

imagens devido a dois aspectos: fornecer uma abordagem quantitativa em termos radiações de acordo 

com a percepção do olho humano; e por servir de modelo inicial para na descrição da resposta de 

sensores de radiação capazes de converter a radiação em um sinal elétrico. Para se compreender a 

fotometria, se faz necessário entender a resposta espectral do olho humano 38. 

Falando-se sobre instrumentação, quando comparados aos espectrofotômetros, os fotômetros 

são equipamentos mais práticos, baratos e simples; nele as medidas estão em uma estreita faixa da 

região do espectro visível 31. 

Na colorimetria é possível medir as cores quantitativamente a partir de sistemas tricromátrico, 

que possui três canais de cores responsáveis pela transmissão da cor derivando dos três diferentes 

cones dos olhos, onde as medições são realizadas em valores tristímulus XYZ de cor ou através de 

função matemática com valores tristímulus 39. Um dos princípios mais importantes da colorimetria, 

é a sua configuração como um sistema que representa as cores primárias a partir de uma combinação 

linear 38. 

Já a espectroscopia pode ser definida como um ramo da física moderna que tem como foco o 

estudo da radiação absorvida, refletida, emitida e/ou espalhada por determinadas moléculas ou 

espécies atômicas. Assim como existem diversos tipos de radiação, também são tantos os tipos de 

espectroscopia, sendo largamente aplicadas à química analítica. Se for levado em consideração o 

ponto de vista histórico, a espectroscopia data do início do século XVII, tendo Isaac Newton como 

precursor através da observação de todo o espectro visível emitido pelo Sol, empregando a partir daí 
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o termo “espectro” 40. 

 

2.2.1.1 Lei de absorção da radiação 

 

A lei de absorção de radiação foi descrita em 1729 por Pierre Bouguer (1698-1758), 

matemático, astrônomo e geofísico. Porém essa é frequentemente associada ao matemático, 

astrônomo e físico Johann Lambert (1728-1777), devido a citação feita por Lambert em seu trabalho, 

prosseguindo com a constatação de que uma fração de luz absorvida por uma substância ou amostra 

independe da potência radiante incidida. Essa teoria foi difundida como o que se conhece atualmente 

por lei de Lambert. Entretanto essa descrição só se tornaria efetiva de fato se a potência da radiação 

incidente (P0) fosse de pequena dimensão e os fenômenos envolvidos como a dispersão de luz e 

reações fotoquímicas fossem desprezíveis. Quase 100 anos depois a lei sofre alterações a partir de 

estudos do matemático e físico alemão August Beer (1825-1863), foram incluídos na fórmula de 

cálculo fatores como a concentração da solução usada 41. 

Assim, o processo de absorção de radiação, também conhecido atualmente como lei de Beer-

Lambert, ou apenas lei de Beer, é capaz de definir a grandeza resultante da atenuação a partir da 

concentração de moléculas absorventes e a extensão do caminho ao qual ocorre a absorção (Equação 

9) 31. 

 

𝑨 = − 𝒍𝒐𝒈 𝑻 =  
𝑷𝟎

𝑷
 (Equação 9) 

  

A transmitância (T) (Equação 10) é a fração da radiação incidente que será transmitida pela 

solução. Sendo P0 a potência radiação incidente na amostra, e P a potência radiante do feixe inserido. 

 

𝑻 =
𝑷

𝑷𝟎
  (Equação 10) 

 

Sabe-se que, quanto maior o caminho óptico a ser percorrido maior será a proporção de centros 

absorventes que possam atenuar o feixe incidido 42. A lei de Lambert-Beer pode ser traduzida pela 

expressão matemática (Equação 11). 

 

𝑨 = 𝜺𝒃𝒄 (Equação 11)  
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Aqui, ε é o coeficiente de absortividade molar da solução estudada, b a caminho óptico em 

centímetros, e c a concentração em mol L-1 do analito em solução. O coeficiente ε é uma medida que 

determina a capacidade de uma espécie química de absorver radiação em certo comprimento de onda 

31. 

 

2.2.2 Espectro eletromagnético e a percepção de cores 

 

A radiação eletromagnética é uma forma de energia constituída por dois campos, magnético 

e elétrico, com frequências bem definidas e iguais, que oscilam mutuamente em dois planos 

perpendiculares. Essa energia é transmitida em grandes velocidades através do espaço. Esse tipo de 

radiação é descrito convenientemente como um modelo de onda sinusoidal tendo suas propriedades 

descritas por parâmetros como frequência, comprimento de onda, amplitude e velocidade. A radiação, 

por apresentar propriedades de onda e partícula, pode ser tratado como um feixe de partículas 

discretas ou como pacotes de energia chamados de fótons, onde a energia é proporcional a frequência 

de radiação 31. 

O intervalo completo entre as frequências e comprimentos de onda da radiação 

eletromagnética é definido como espectro eletromagnético, variando gradativamente em ordem 

crescente de energia. 

 

Figura 5. Espectro eletromagnético, com destaque para a região da luz visível 42. 
 

 

 

A chamada luz visível, a luz sensível ao olho humano, é definida como um tipo de radiação 
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eletromagnética e por isso é capaz de transportar energia pelo espaço em forma ondulatória devido 

as oscilações de forças eletromagnéticas e eletrônicas associadas à radiação. A radiação 

eletromagnética pode se apresentar em diversos tipos de acordo com o seu comprimento de onda (λ), 

quando dispostas em ordem crescente (Figura 5) essa representação constitui o espectro 

eletromagnético 10. 

A faixa do espectro que se encontra entre os comprimentos de onda de 380 a 780 nm 

compreendem a luz visível, faixa essa que se torna perceptível ao olho humano. Se uma fonte de 

radiação emite um comprimento de onda único, essa radiação é monocromática e gera uma cor 

espectral pura. Porém esse é um fenômeno que não é observado comumente, já que as fontes de 

energia emitem misturas de comprimentos de ondas 42. 

Isaac Newton no ano de 1666, descobriu através de seus experimentos que se um feixe de luz 

vindo do sol passasse através de um prisma de vidro, o feixe gerado não seria branco, mas sim um 

espectro contínuo de cores que variam do violeta ao vermelho (Figura 5). As extremidades do 

espectro apresentam comprimentos de onda bilhões de vezes maiores (ondas de rádio) ou menores 

(raios gama) que a luz visível. Por isso o espectro eletromagnético pode ser expresso relacionando-

se ao comprimento de onda (λ), frequência (ν) ou energia, e representado por meio de expressão 

matemática (Equação 12) 43. 

 

𝝀 =
𝒄

𝝂
  (Equação 12) 

 

Sendo c a velocidade da luz. A energia dos componentes do espectro também pode ser 

expressa matematicamente (Equação 13). Onde h é a constante de Planck. 

 

𝑬 = 𝒉𝝂      (Equação 13) 

 

São três os componentes de cor que tornam possível a visualização do espectro pelo olho 

humano, a luz, o observador e o objeto. De acordo com a Física, uma cor se apresenta na forma de 

energia com dados espectrais específicos, ou seja, em determinado comprimento de onda. Entretanto, 

a sensação de cor só está presente na mente humana, resultado do processamento dos comprimentos 

de onda pelo sistema visual humano 44. 

A natureza da luz que é refletida pelo objeto é fator determinante na forma como uma cor será 

percebida pelo olho. Essa interação entre um objeto e a incidência de radiação luminosa é dada de 

diferentes formas de acordo com a superfície na qual ocorre a incidência. Quando há essa incidência, 
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podem ocorrer concomitantemente alguns outros fenômenos relacionados a capacidade do objeto de 

absorver ou refletir comprimentos de onda de acordo a composição do material que o constitui. Entre 

esses fenômenos estão a reflexão, a transmissão e a absorção de radiação 43. 

 

2.2.3 Processamento de imagens pelos olhos humanos 

 

Ao receber estímulo, o sistema sensorial humano responde captando sinais e os processando 

no cérebro. Presente no sistema sensorial está a visão, que responde pela percepção resultando na 

identificação e distinção de objetos do ambiente. Além disso, os sinais visuais chegam ao cérebro em 

grande velocidade quando comparado aos outros sistemas sensoriais (auditivo, gustativo, olfativo e 

tátil), assim as informações visuais também são processadas mais rapidamente 45. 

O olho é quase uma esfera, como se observa pelo corte transversal apresentado na Figura 6. É 

revestido por três membranas: a retina, a coroide, e a córnea com a cobertura externa da esclera que 

reveste todo o globo ocular. A coroide possui um revestimento pigmentado que tem como papel 

controlar a luminosidade que entra, com o auxílio da íris, é nesta parte que se encontra o pigmento 

visível do olho. O cristalino pode absorver cerca de 8 % de todo o espectro da região do visível, tendo 

uma absorção maior para comprimentos de onda mais curtos. No cristalino a luz da região do visível 

e infravermelho são absorvidas pelas proteínas que nele estão dispostas. A retina é a membrana mais 

interna do olho, nela é onde a luz de um objeto pode formar a imagem quando focalizada 43. 

 

Figura 6. Diagrama simplificado de corte transversal do olho humano 43.

 
 

No olho existem dois tipos de sensores, os cones e os bastonetes. Os cones são sensíveis a um 
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pequeno número de comprimentos de onda, tendo assim uma menor resposta à luz (visão direta), 

porém possuem a capacidade de distinguir as cores.  

Existem três tipos de cones, e esses são sensíveis aos comprimentos de onda próximos à 450, 

550 e 600 nm, respectivamente, o que caracteriza o olho humano pelo seu processo de discriminação 

das cores como tricromático. Já os bastonetes respondem a todos os comprimentos de onda, possuem 

sensibilidade à luz (visão noturna), e não são capazes de distinguir as cores, porém registram 

informações monocromáticas de claro ou escuro, o que os tornam úteis na detecção de movimento e 

visão em baixa luminosidade. Assim, julga-se que um dos sensores é capaz de perceber a intensidade 

da luz, e outro a diferença entre as cores. Esses dois sensores permitem que o olho identifique a luz 

entre 380 e 780 nm. Nessa faixa, ao olho se percebem luzes que parecem azul, verde e vermelho 

respectivamente 36. 

As cores que podem ser identificadas pelo olho humano são definidas a partir da natureza da 

luz refletida pelo objeto observado. Se a luz refletida por um corpo apresenta um equilíbrio em todos 

os seus comprimentos de onda visíveis, esse corpo será visto como branco pelo observador. Porém 

se um comprimento de onda específico se sobressair favorecendo uma limitada faixa do espectro, 

esse irá definir os tons de cores observados naquele corpo. Se uma luz não apresenta cor ela será 

definida como monocromática, ou acromática, sendo percebida em tons de cinza até chegar ao branco 

de acordo com a intensidade da luz. Por outro lado, a luz cromática, ou colorida, está presente em 

uma grande faixa do espectro eletromagnético 43. 

Levando-se em consideração o modelo sensorial de cores perceptíveis pelo olho humano, 

pode-se representar a cor usando um finito e pequeno número de sensores capazes de captar em cada 

um deles uma parcela do espectro. Isso acontece pelo fato de o olho humano perceber determinados 

conjuntos de cores como sendo uma mesma cor, esse fenômeno é conhecido como metamerismo 36. 

 

Figura 7. Metamerismo de iluminantes e observador (Autoria própria). 

 

 

O metamerismo (Figura 7) é definido por alguns pesquisadores como um “erro” na visão 
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humana, essa é uma característica que produz ao olho do observador uma mesma sensação de cor 

para objetos de cores diferentes, isto pode ser provocado pela luz que incide ambos os objetos 46. 

 

2.2.4 Processos de formação de cores 

 

2.2.4.1 Histórico experimental das cores 

 

No processo de formação de cores, entre os fenômenos físicos envolvidos estão rotineiramente 

a reflexão e absorção da luz. Esse fato é justificado devido a percepção das cores através do olho 

humano estar diretamente relacionada à natureza da luz que é refletida pelo objeto observado. 

O filósofo René Descartes, um dos mais influentes do século XVII, dedicou parte de seus 

estudos à luz e seus fenômenos. Em 1620 iniciou os seus desenvolvimentos sobre óptica, porém 

somente no ano de 1636 a sua famosa obra “Discurso do método” esteve completa, nela foi 

apresentada a Lei da refração de luz, além dos estudos de lentes, discussão sobre o olho e a visão 

humana, e a teoria das cores 47,48. Descartes presumiu, assim como outros autores da época, que as 

cores eram produzidas a partir da modificação da luz branca. Para explicar esse conceito, Descartes 

modificou sua teoria anterior sobre luz criando uma teoria de cores, a partir da suposição de que 

partículas redondas, de tamanho médio que preenchem corpos celestes tinham seu movimento 

direcionado à propagação da luz, podendo apresentar movimento de rotação. Esse movimento de 

rotação seria acelerado no lado vermelho e retardado no lado azul 49. 

Walter Charleton, que viria a influenciar fortemente as teorias de Newton, desenvolveu por 

volta do ano de 1650, a partir de relatos atomísticos de Epicuro, uma teoria atomística para explicar 

fenômenos físicos de forma detalhada em uma época em que tal estudo poderia ser sujeito a acusações 

de ateísmo 50. Charleton em seus estudos demonstrou as propriedades de um prisma, bem como das 

cores produzidas por ele, seja quando essa formação se dava pelo prisma ser atravessado pela luz, ou 

quando um observador olha através de um prisma para um objeto ou uma fonte luminosa. Nessa 

teoria, ao se olhar para um objeto a partir de um prisma, a borda do objeto observado que fica mais 

próxima à base do prisma apresenta ao observador cores vermelhas e amarelas; e a borda contrária, 

ou o vértice do prisma fornecerá as cores azul, verde e violeta 51. 

Robert Boyle, no ano de 1664 em seu livro intitulado “Experiments and considerations 

touching colours”, estudou muitos fenômenos, dando ênfase à química e a análise de pigmentos. Sua 

obra não era voltada diretamente ao estudo da óptica, com isso Boyle descreveu a influência de ácidos 

e bases na mudança de coloração de substâncias, o que viria futuramente a abrir um eixo de grande 

importância para a química 52. 
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Figura 8. Experimento de Boyle com prisma (Adaptado) 53. 

 

Em seu livro, Boyle defendeu fortemente o uso de um prisma para a compreensão das cores, 

porém também dizia que esse conceito deveria ser aplicado em ambiente escuro, e não em um 

ambiente claro como vinha sendo difundido. Em seu primeiro experimento (Figura 8) um prisma 

colocado em uma sala escura com um feixe de luz solar produzia quatro espectros com saída em 

diferentes direções, nele foi possível observar faixas luminosas em cinco cores, vermelho, verde, azul, 

amarelo e púrpura. Nessa época a definição “espectro” ainda não existia, por isso era chamado em 

seus estudos de “íris” ou “íris prismática”. A partir dos seus experimentos, Boyle descreve a cor como 

proveniente da luz modificada, porém, na teoria desenvolvida por Newton ele iria contra esse 

conceito, já que sua teoria não reconhecia a modificação da luz após ser refletida ou refratada por um 

objeto 54. 

Em 1672 Newton apresenta sua definição para o que seria a luz, como uma “mistura 

heterogênea de raios com diferentes refrangibilidades”, sendo cada refrangibilidade correspondente 

a uma cor. Em seus primeiros experimentos Newton observou uma superfície iluminada através de 

um prisma (Figura 9), de forma semelhante ao que havia sido descrito por Charleton 54,55. 
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Figura 9. Experimento de Newton observado através de um prisma (Adaptado) 55. 

 

Em outro de seus primeiros experimentos, Newton acreditava que um prisma produzia cores, 

a partir da transformação da luz branca em uma série de cores diferentes. Nesse experimento um feixe 

da luz do sol era passado por um prisma formando uma projeção na parede. Newton notou que a 

projeção não era circular como esperava-se, para explicar esse fenômeno, partiu do pressuposto que 

a luz do sol branca era composta por diferentes raios, assim cada um desses raios era refratado em 

cores e direções diferentes, sendo os raios mais refrangíveis propensos a ter a cor violeta, e aqueles 

menos refrangíveis uma cor vermelha 55. 

Após seus primeiros experimentos, Newton para desenvolver sua teoria viu a necessidade de 

criar um sistema de cores que distinguisse entre a sensação ao olho e as propriedades da luz. 

Acreditava-se que um tipo de luz específico provocaria sempre uma mesma sensação visual, porém 

uma sensação poderia ser provocada por diferentes tipos de luz. Os olhos não são capazes de 

distinguir os tipos de luz que o atingem, por isso era necessário se fazer de forma experimental, 

demonstrando que uma luz composta pode ser através de um prisma decomposta em duas ou mais 

componentes, já uma luz primária não poderia 56. 

 

2.2.4.2 Sistemas aditivo e subtrativo de cores 

 

As cores perceptíveis aos olhos humanos são geradas a partir de processos psicoquímicos, e 

podem ser divididos em três grandes grupos: aditivo, subtrativo e de pigmentação. 

Na natureza são encontrados dois sistemas cromáticos, o sistema aditivo e o subtrativo. O 
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aditivo é composto pelas três cores primárias da luz (azul, vermelho e verde) que são descompostas 

a partir de uma fonte natural de luz, a luz branca solar, ou seja, vários feixes se combinam formando 

um novo único feixe. No processo subtrativo um feixe de luz incide sobre um filtro e resulta em uma 

nova cor a partir da decomposição dos seus comprimentos de onda. Na pigmentação a luz é submetida 

a diversos processos, podendo ser absorvida, transmitida e refletida, resultando em uma nova cor 36. 

 

2.2.4.2.1 Sistema de cores aditivas ou RGB 

 

No século XIX foi desenvolvido o modelo de percepção de cores tricromático com o 

argumento de que o olho possuía três tipos diferentes de sensores para cores em sua estrutura, e cada 

um deles seria específico para uma cor, sendo elas vermelho, verde e azul, que ao se combinarem 

representariam as diferentes cores do sistema visual humano 57. 

A mistura de cores primárias aditivas, também chamadas de dominantes, de acordo com as 

suas combinações e níveis de intensidade podem simular cores que fazem parte do espectro 

eletromagnético na região do visível (Figura 10). Levando-se essa teoria aos extremos, se uma luz 

reflete e na sua composição está presente a intensidade máxima das cores vermelho, verde e azul, aos 

olhos humanos essa reflexão parecerá branca; porém se houver uma reação contrária, a ausência de 

luz, o olho irá perceber o preto 46. 

 

Figura 10. Cores aditivas primárias e suas resultantes. 

 

 

O processo de formação de cores está diretamente ligado à absorção e reflexão de luz por um 

meio, o que indica que a percepção de cores pelo olho humano depende da luz que um objeto é capaz 

de refletir. Quando um objeto é parcialmente absorvido ou refletido, esse é colorido, exibindo apenas 

alguns tons de cor e favorecendo a refletância em parte do espectro visível 43. 

Se duas cores primárias aditivas puras forem combinadas, uma cor secundária será formada, 

essas são também chamadas de subtrativas. 
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2.2.4.2.2 Sistema de cores subtrativas ou CMYK 

 

O sistema secundário é composto pelas cores opostas ao sistema RGB; ciano, magenta e 

amarelo, além do preto, agora temos o sistema CMYK (Figura 11). Esse sistema é utilizado 

geralmente em impressões, para dar ênfase as variações apresentadas pelas porcentagens da tinta, 

promovendo uma fidelidade de cores quando selecionadas previamente. Considera-se que as cores 

subtrativas puras que formam esse sistema absorvem todos os comprimentos de onda do espectro 

eletromagnético, o que resultará em uma cor preta 58. 

 

Figura 11. Cores subtrativas primárias e suas resultantes. 

 

2.2.4.3 Modelo de Cores  

 

Modelos de cores são empregados com o principal objetivo de especificar um padrão. Sendo 

direcionados os modelos de acordo com a sua aplicação, podendo ser utilizados em dispositivos de 

captura, impressão ou visualização. Geralmente esses modelos são representados por um sistema de 

coordenadas tridimensionais (Figura 12) além de um subespaço dentro desse sistema, onde cada 

ponto de cada uma das coordenadas corresponde a uma cor 43. 

 

Figura 12. Espaço típico para cores primárias vermelho, verde e azul 

(Adaptado) 39. 

 



36 

 

Existem diversos sistemas atualmente para medições de cores: sistema RGB, sistema CIE 

(1931), sistema L*, a*, b* (CIELAB ou CIE, 1976), sistema L, a, b de Hunter; e o sistema de Munsell. 

Porém os mais utilizados são o RGB, CMYK e o HSI. Esse estudo dará ênfase ao emprego do sistema 

RGB. 

 

2.2.4.3.1 Padronização de cor 

 

Para que o processamento de imagens ocorresse de forma mais fluida, e principalmente para 

que os programas processadores conversassem entre si era necessária a padronização de cor. 

A partir do século XX, devido ao grande interesse científico voltado ao processo visual, foi 

realizado um pedido de padronização ao CIE (Comissão Internacional de Iluminação, do francês, 

Comission Internacionale de l'Éclairage), onde o pesquisador francês Deane Brewster Judd (1900-

1972) estabeleceu um padrão a partir de valores tristimulares para o sistema tricomátrico. Assim 

gerando um Diagrama de cromaticidade (Figura 13) tendo como base o triângulo de Maxwell (Figura 

12), que se utiliza da medição de absorção obtida pelo cone dos olhos em direção a um espectro de 

cores 59. 

 

Figura 13. Diagrama de cromaticidade, CIE 1931 (Adaptado) 36.  

 

 

Considerando que a luminância se refere à intensidade de cor, para melhor visualizar as cores 

que envolvem apenas as componentes X e Z, de forma teórica projeta-se todas as cores em um plano 

de Y com luminância constante. Como resultado se obtêm um diagrama de cromaticidade, nele é 

possível observar uma gama de propriedades das cores. Nas bordas estão dispostas todas as cores 
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espectrais tendo como componentes as funções de reconstrução de cor; no centro está branca (W), a 

partir dela são definidas algumas propriedades. Por exemplo, para uma cor pura (C) o seu matiz (H) 

é definido em função da passagem da projeção da cor branca passando pela cor pura, ou seja, é 

resultado da passagem de W por C na borda do diagrama. A pureza ou saturação é dada pela razão 

entre as distâncias de W à H, e à C; quanto mais próxima uma cor estiver da cor pura ou mais afastada 

da cor branca mais pura seria. A linha púrpura une os dois extremos do espectro visível como uma 

espécie de linha artificial 36. 

Com isso no ano de 1931, foi estabelecido pelo comitê CIE um primeiro padrão que definia 

as cores primárias como Pr(λ), Pg(λ) e Pb(λ) de um emissor como as três cores espectrais e definindo 

a cor branca como W(λ) = 1 36. 

O mesmo comitê, após identificar algumas desvantagens no padrão anterior, cria um sistema 

tendo como base os experimentos realizados para o CIE-RGB. 

 

Figura 14. Diferenciação entre os modelos de cores CMYK, RGB e visível ao olho humano 60. 

 

 

A partir do diagrama de cromaticidade, e dos sistemas de cores que o compõem, é possível 

determinar como as cores são medidas. Cada sistema de cores é utilizado para um fim específico, na 

Figura 14 é possível observar a diferenciação entre os sistemas de cores CMYK, RGB e visível aos 

olhos em um monitor, por exemplo. A cores utilizadas em um monitor são medidas de forma diferente 

das cores utilizadas para uma impressão, isso porque, um sistema CIELAB pode medir mais cores 

que um sistema RGB, e o RGB por sua vez tem uma maior gama que o CMYK, que se utiliza para 

impressões em fundo branco. 
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2.3 Imagens digitais 

 

Uma das definições para uma imagem é que essa é formada por uma função bidimensional 

ƒ(x, y), sendo em qualquer par das coordenadas espaciais ou plano (x, y) a amplitude de ƒ chamada 

de intensidade ou nível de cinza da imagem. Quando as coordenadas x e y, e os valores de intensidade 

de ƒ são quantidades discretas e finitas, essa formação pode se chamar de imagem digital 43. Ou seja, 

pode-se dizer que uma imagem se forma a partir de uma matriz (Equação 14) com número inteiro e 

finito de pontos chamados de pixel, dispostos em M linhas e N colunas. Cada um desses pixeis são 

definidos pelas suas propriedades, onde as principais são a cor e a posição 61. Pixel é o termo mais 

usado para se representar os elementos de uma imagem digital, mas além desse existem outros 

elementos pictóricos, elementos de imagem, pels e pixels que a compõem 43. 

 

𝒇(𝒙, 𝒚) = [
ƒ(𝟏, 𝟏) … ƒ(𝟏, 𝑵)

… … …
ƒ(𝑴, 𝟏) … ƒ(𝑴, 𝑵)

]   (Equação 14) 

 

Um outro aspecto que auxilia na definição de uma imagem digital seria a sua intensidade 

luminosa, ou brilho, que pode também ser expressa em função de ƒ(x, y). Considerando que em 

qualquer ponto do plano (x, y), o seu valor será proporcional ao brilho no ponto especificado (Equação 

15). 

 

𝒇(𝒙, 𝒚) = 𝒊(𝒙, 𝒚) 𝒓(𝒙, 𝒚)  (Equação 15) 

 

O brilho da imagem, ou a função ƒ(x, y), é a resultante da interação entre a iluminação da 

componente i(x, y) que expressa a quantidade de luz que incide no objeto, e a componente r(x, y) que 

representa a reflexão, relacionada a porção de luz incidente que um objeto reflete ou transmite ao 

ponto (x, y) 43. 

Os tipos de uma imagem digital podem indicar a relação existente entre os valores dos dados 

e a representação de cores dos pixeis. Assim, pode-se classificar uma imagem em intensidade ou 

escala de cinza, binária, RGB ou indexada. 

Na imagem de intensidade ou escala de cinza os valores de pixeis indicam os níveis de 

intensidade e variam em uma escala de 0 a 255 níveis, geralmente os níveis extremos representam o 

branco e o preto respectivamente. Na imagem binária só estão presentes duas cores, preto e branco. 

Essa é representada por uma matriz bidimensional de 0 ou 1, que correspondem aos pixeis preto e 

branco, respectivamente. A imagem RGB, ou tricromátrica, é formada por três cores principais 
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(vermelho, verde e azul), a cor de cada um dos pixeis é dada pela combinação de uma parcela de cada 

uma das camadas R, G e B. A imagem indexada se forma a partir da matriz de pixeis e um sistema de 

cores RGB, sendo os dois componentes armazenados juntamente; esse sistema se utiliza dos valores 

obtidos pelos pixeis como entrada para o mapa de cor RGB, determinando uma cor correspondente 

61. 

A quantidade de pixeis que existem em uma matriz bidimensional por unidade, ou seja, a 

quantidade de pixeis que ocupam uma região da imagem seja em polegada, milímetro ou outra 

unidade de medida possível, determina a resolução de uma imagem. A resolução em imagens digitais 

tem grande importância principalmente na quantificação e transformação dessa imagem, pois essa 

pode definir a melhor percepção visual e facilitar a identificação de determinadas características. Por 

isso, quanto maior for o número de pixeis em uma imagem maior o número de informações possíveis 

de se obter a partir dessa imagem.  

O processamento de imagens não é um processo único e simples, capaz de ser realizado em 

apenas uma etapa. Devem ser executadas várias etapas uma após a outra para que se possa extrair de 

uma imagem os dados de interesse. É possível esquematizar esse processamento através da definição 

de um processo hierárquico (Figura 15).  

 

Figura 15. Hierarquia possível para processamento digital de imagens (Adaptado) 36. 

 

 

Em uma visão geral, esse processo se inicia com a captura da imagem a partir de um sistema 

de aquisição adequado, óptico ou não. Para fins científicos pode-se utilizar sistemas que permitam a 

configuração de um sistema de iluminação controlado, definição de um comprimento de onda 
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específico, além de selecionar algumas outras opções de captura de acordo com as características do 

objeto ou da finalidade. Após a aquisição da imagem, essa deve ser modificada a um formato que 

possa ser identificado por um processador digital, geralmente computadores.  

Entre as primeiras etapas do processamento digital estão incluídas operações de pré-

processamento de imagem. Em alguns casos são necessários ajustes de linearidade em sensores, 

correções de brilho e contraste, além de transformações de coordenadas para minimizar distorções 

geométricas na formação da imagem. 

Apesar de se organizar hierarquicamente, um sistema para o processamento de imagens, 

visando transformar o que seria uma tarefa complexa em algumas etapas mais simples, não significa 

que esse processo será eficaz. É preciso modificar esse processo, adequando-o ao caso que se está 

trabalhando 36,38. 

Um sistema de aquisição de imagem é formado a partir da coleta da radiação emitida por um 

objeto. Essa radiação é constituída por um fluxo eletromagnético, de partículas, ou ondas acústicas. 

Em métodos computacionais clássicos, cenas e iluminações são obtidas e analisadas conforme são 

observadas pelo sistema, porém para sistemas científicos de análise de imagens necessitam de uma 

abordagem diferente; é preciso estabelecer uma relação entre a radiação emitida pelo objeto e as suas 

características de interesse para a análise. O objetivo seria fazer uma espécie de mapeamento de 

características da amostra com o mínimo de distorção possível 38. 

 

Figura 16. Ilustração esquemática da interação entre radiação e matéria na aquisição de uma 

imagem (Adaptado) 38. 

 

 

Radiação refletida 
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Tanto a radiação incidente quanto o emitido pelo objeto podem sofrer influência por parte de 

processos adicionais (Figura 16). Como a dispersão e a absorção, que nos raios incidentes podem 

levar a uma atenuação do fluxo radiante causado pelo ambiente modificando a observação; já a 

refração pode ser influenciada pela posição do objeto. É importante garantir uma configuração que 

minimize o número de influências do meio, além, de garantir que a radiação se relacione de forma 

proporcional às características do objeto analisado. Em casos onde as influências desses fatores são 

minimizadas é possível definir o tipo de radiação incidente e a faixa de comprimento de onda mais 

adequados para o objeto 38. 

A maior parte das imagens digitais são obtidas a partir da combinação de uma fonte de 

iluminação e a absorção ou reflexão de energia por parte de um objeto, nesse processo são utilizados 

diversos tipos de sensores. A aquisição de imagens pode se utilizar de um único sensor, sensores de 

varredura de linha, ou sensores matriciais. A maior parte dos dispositivos sensores eletromagnéticos 

e alguns ultrassônicos se utilizam de matrizes bidimensionais; também são encontrados em 

predominantemente em câmeras digitais, geralmente com sensores em matriz CCD 43. 

A etapa de pré-processamento tem como objetivo aprimorar a qualidade de uma imagem, 

minimizando distorções. Nessa etapa podem ser realizados procedimentos de ajuste de intensidade e 

remoção de ruídos. Já que em diversos estudos a captura das imagens está sujeita a diversos tipos de 

ruídos e distorções, que podem degradar a qualidade da imagem e influenciar nos resultados da 

análise 61. 

A seleção de um objeto de interesse em uma cena ou imagem é um importante pré-requisito 

na maioria dos estudos que envolvem imagens digitais. Uma das alternativas para realizar essa seleção 

é especificar uma das faixas de brilho da imagem ou cena, selecionando os pixeis específicos o 

primeiro plano e rejeitando todos os outros para o fundo ou objetos não desejáveis. Nesse caso a 

imagem é exibida como uma imagem binária, e utilizando na maior parte das vezes o preto e o branco 

para distinguir os pixeis da imagem. 

Em alguns casos a segmentação pode ser realizada usando várias imagens em uma mesma 

cena, nesse caso podendo ser uma imagem colorida com diferentes comprimentos de onda 62. 

A análise e interpretação de imagens parte do princípio da extração de dados, medições ou 

informações de imagens através de métodos automáticos ou semiautomáticos. Essa parte do 

processamento aparece na literatura sendo chamada por vários nomes como: análise de cena, 

descrição de imagem, extração de dados de imagens, entre tantos outros. Essa parte do processamento 

se distingue dos outros como codificação ou aprimoramento por exemplo, uma vez que o produto 

final deste processo é principalmente uma saída numérica ao invés de uma imagem formada como se 

costuma enxergar 39. 



42 

 

2.3.1 Imagens digitais em métodos analíticos 

 

Há uma grande variedade de métodos que vêm sendo desenvolvidos e aplicados tendo como 

base reações químicas que geram produtos coloridos. A forma como essas reações apresentam cores 

geralmente são visíveis à olho nu, e por isso apresentam certa facilidade em detecção por sensores 

CCD, ou seja, sua detecção é facilitada em aparelhos rotineiros como scanners, webcams, câmeras 

digitais, e smartphones por exemplo. Esse tipo de abordagem tem como principal vantagem o 

pequeno volume de soluções e amostras que pode ser utilizado, bem como o baixo custo de sua 

análise. Já foi comprovado que o uso de imagens digitais é um grande aliado das análises químicas. 

Assim, a aplicação de imagens digitais vem se inserido no contexto da química analítica desde 

o início do último século, tendo como pioneiro um trabalho de Monemi et al. (1999) 63. Onde esse se 

utilizava de uma câmera CCD para determinação de RBP através de quimiluminescência capilar em 

imuno ensaios, depois desse estudo, o conceito de análise digitais para fins analíticos se difundiu 

rapidamente devido a sua facilidade e potencialidade. 

2.3.2 Uso de smartphones na aquisição de imagens 

A popularização dos smartphones vem acompanhada do desenvolvimento de aplicativos 

capazes de analisar imagens e fornecer informações de sistemas de cores (Figura 17) como o RGB 

(que corresponde às iniciais das cores Red (vermelho), Green (verde), Blue (azul) em inglês). Nesse 

contexto, aplicativos para Android como o ColorGrab, são poderosas ferramentas na aquisição de 

informações de cores, o app é destinado a determinação de cores em tempo real a partir da seleção de 

um ponto central definido pelo usuário, chamado de região de interesse (ROI, do inglês Region of 

interest). 

Figura 17. Sistema de cores representados no espaço CIE 1931. 
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A partir de uma imagem já existente ou na aquisição de uma nova diretamente na interface do 

app, é possível obter valores de RGB, HSV (corresponde as componentes Hue (matiz), Saturation 

(saturação) e Value (brilho), canais que definem as cores nesse sistema), L*a*b* (onde, L corresponde 

a luminosidade, a*, à coordenada vermelho/verde, e b*, à coordenada amarelo/azul), CMYK (que 

corresponde às iniciais das cores Cyan (ciano), Magenta (magenta), Yellow (amarelo) e Black (preto) 

em inglês) além de outras variáveis que compõem o espaço de cores. Diferentemente de pesquisas 

desenvolvidas com outros equipamentos CCD (dispositivo de carga acoplada, do inglês charge-

coupled device) ou CMOS (termo inglês usado como abreviatura para Complementary Metal Oxide 

Semiconductor, ou Metal-óxido Semicondutor Complementar), como câmeras digitais e scanners de 

mesa respectivamente, os valores de intensidade RGB são lidos diretamente no app, sem necessidade 

de transformações adicionais a partir de programas para processamento de imagens digitais 64. 

O uso de um smartphone e um app de aquisição de imagens tem funcionamento simples e se 

diferencia pelo fato de ser necessário apenas executar o app e orientar a câmera ao ponto desejado, 

ajustado a partir de um alvo que se sobrepõe a tela inicial. Além disso o Color Grab é um app gratuito, 

fato esse que o torna acessível e tem possível relevância na proporção de estudos que vem se 

desenvolvendo com seu auxílio (Tabela 3). 

 

Tabela 3. Trabalhos desenvolvidos para determinação de diferentes analitos com auxílio de 

smartphone e uso do app ColorGrab. 

Analito Matriz 
Método de 

extração 

Método 

de 

validaçã

o 

Faixa 

Linear 

(mg L-1) 

LOD 

(μg L−1) 
R 

CV 

(%) 
Referência 

Ca 

Águas 

naturais e 

Leite em pó 

DLLME 
F AAS e 

CRM 
60 – 1500 0,017  0,999 <3,9 65 

Surfactante 

aniônico, 

cloro livre 

Águas 

naturais 

DLLME, 

LLE, CPE. 

HPLC, 

GC, UV-

Vis 

0,01 – 0,07  2,6 0,999 4,1 66 

Fe(III) Bioetanol 
Complexação 

com KSCN 
F AAS 0,50 - 10  100 0,998 3,2 67 

LOD: limite de detecção; R: coeficiente de correlação; CV: coeficiente de variação. 

(DLLME: Microextração líquido-líquido dispersiva; LLE: Extração líquido-líquido; CPE: Extração 

por ponto nuvem). 

 

O ColorGrab auxilia na determinação de coeficientes confiáveis e com faixa de valores 

similares a equipamentos robustos de rotinas analíticas, em diferentes analito e diferentes matrizes. 

Há também apps que fornecem valores e curvas analíticas dentro de sua interface, como o 

Photometrix, porém esse pode não fornecer resultados tão confiáveis devido a possibilidade de 

iluminação ser somente externa, sem uso do LED do próprio smartphone, não fornecendo também a 
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possibilidade de ajuste de foco e brilho. 
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3 OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivo geral 

 

Desenvolvimento de um método simples e rápido, através de imagens digitais, para a 

determinação da concentração total de espécies inorgânicas de Fe em amostras de água (doce, obtida 

em torneira; poço, mar e mineral), após reações de complexação de Fe(II) ou Fe(III) com fenantrolina 

e tiocianato, respectivamente. 

 

3.2 Objetivos específicos 

 

• Determinar a concentração de espécies inorgânicas de Fe em amostras de águas naturais por 

espectrofotometria de absorção na região do visível, após reação de derivatização; 

• Determinar a concentração de espécies inorgânicas de Fe em amostras de águas naturais por 

imagens digitais obtidas a partir de smartphones; 

• Realizar a comparação do método proposto com o convencional, ou seja, determinando a 

concentração de espécies inorgânicas de Fe em amostras de águas naturais por espectrofotometria 

de absorção na região do visível, após reação de derivatização. 

 

  



46 

 

4 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

4.1 Amostras 

 

As amostras de água potável foram coletadas na Universidade Federal de São Paulo 

(UNIFESP) – Campus Diadema. 

As amostras de água mineral foram adquiridas em comércio local da cidade de São Paulo, e 

as amostras de água de poço foram coletadas no município de Duartina - São Paulo/SP. 

Condicionadas em recipiente de polipropileno e estocadas a 10° C.  

Amostras de água do mar foram coletadas no litoral de São Paulo na cidade de Santos. 

Volumes de 2 L foram amostrados em frascos plásticos previamente descontaminados em solução de 

HNO3 10 % v v-1 por 24 horas. Para a determinação elementar, as amostras foram acidificadas com 

HCl (pH < 2) e estocadas a 10º C. 

 

4.2 Equipamentos 

 

A determinação de ferro foi feita com auxílio de um espectrofotômetro de absorção na região 

do UV-Vis (QUIMIS, modelo Q898DRM5, Brasil). Além do uso de medidor de pH (pHmetro) de 

bancada (MS Tecnopon, modelo mPA-210, Brasil), balança analítica (OHAUS Corporation, modelo 

AR2140, Estados Unidos). 

 

4.3 Sistema de detecção por imagem digital 

 

Na detecção colorimétrica, foi utilizada a câmera traseira de um smartphone (ASUS, modelo 

Live, processado Quad-core de 1.4 GHz, sistema operacional Android Oreo 8.0 e câmera de 13 

megapixels) para a captura de imagens e posterior tratamento, e auxílio do app para Android, Color 

Grab (versão 3.6.1, Loomatix). 

 

4.4 Reagentes e soluções 

 

Para o método do tiocianato foram utilizadas soluções de 1000 mg L-1 de Fe diluída para 50 

mg L-1 preparadas a partir de Cloreto de Fe(III) anidro (Merck, Alemanha), soluções de 1 mol L-1 de 

HCl (Synth, Brasil) 37% (m/v) e tiocianato de potássio (KSCN) (Merck, Alemanha) 2 mol L-1.  

No método da 1,10-fenantrolina (Merck, Alemanha), foi também utilizada solução de Fe 
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diluídas nas concentrações de 25 mg L-1 e 50 mg L-1, preparadas previamente a partir de Cloreto de 

Fe(III) anidro (Merck, Alemanha). Solução de HCl 1 e 0,1 mol L-1, ácido ascórbico (Synth, Brasil) 1 

% (m/v), tampão acetato de sódio (Synth, Brasil) 0,5 mol L-1, e solução de NaOH (Merck, Alemanha) 

0,1 mol L-1. 

 

4.5 Métodos 

 

4.5.1 Determinação de Fe inorgânico 

 

4.5.1.1 Derivatização 

 

A determinação de Fe inorgânico foi feito após reações de complexação de Fe(II) com 

fenantrolina 68,69 e Fe(III) com tiocianato de potássio 70. A quantificação de Fe foi feita por 

espectrofotometria de absorção na região do visível, usando comprimentos de onda de 530 68,69 e 480 

nm 70, respectivamente.  

 

4.5.1.2 Determinação de Fe inorgânico após derivatização com tiocianato 

 

A determinação de Fe inorgânico foi feita após reações de complexação de Fe(III) com 

tiocianato de potássio (KSCN), e a quantificação de Fe foi feita por espectrofotometria de absorção 

na região do visível, usando comprimento de onda de 480 nm 70. Obtido a partir de varredura entre 

os comprimentos de onda de 320 a 800 nm, utilizando-se uma das soluções de Fe, de 12 mg L-1. 

Sendo todos os pontos da curva de calibração e as diferentes amostras de água preparadas, e 

analisadas em triplicata. 

A partir da solução estoque de 50 mg L-1 de Fe preparou-se, em tubos de polipropileno de 25 

mL, soluções analíticas nas concentrações de 2, 4, 8, 10 e 12 mg L-1 de Fe.  

Para o preparo das soluções de calibração foram utilizadas 1,5 mL das soluções de Fe 

anteriormente preparadas, acidificando-as com 0,5 mL de HCl 1 mol L-1. Após o preparo das soluções 

analíticas, adicionou-se 1 mL da solução de 2 mol L-1 KSCN a 5 mL de cada solução analítica, a 

mistura foi mantida em repouso por 5 minutos, e analisada posteriormente. Esse procedimento foi 

realizado para calibração e obtenção de curva analítica externa. 

Para a obtenção do comprimento de onda máximo fez-se uma varredura entre os 

comprimentos de onda de 320 a 800 nm, utilizando-se uma das soluções de Fe, de 12 mg L-1. 
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Para a determinação de Fe nas diferentes amostras de água, utilizou-se tubos de polipropileno 

de 15 mL no qual foram adicionados separadamente 4,5 mL de cada uma das amostras de águas 

(poço, mar, mineral e torneira), acrescentou-se 0,5 mL de solução HCl 1 mol L-1. Posteriormente, foi 

adicionado 1 mL da solução de KSCN 2 mol L-1, a mistura foi mantida em repouso por 5 minutos e 

analisada. Visando a determinação da concentração de Fe, as soluções preparadas foram analisadas 

em espectrofotômetro na região do visível, em comprimento de onda onde o sinal de absorbância 

obtido apresentou absorbância máxima, 480 nm. As diferentes amostras de água foram preparadas 

em triplicata. 

Para a preparação de branco analítico, foi adicionado em tubos polipropileno de 15 mL, 4,5 

mL de água desionizada, 0,5 mL de solução de HCl 1 mol L-1, além de 1 mL da solução de KSCN 2 

mol L-1, a solução foi homogeneizada e analisada após 5 minutos. 

Foram também realizados testes de adição e recuperação para todas as amostras e branco 

analítico, no qual foram utilizados 4,5 mL de cada um dos quatro tipos de água, e água desionizada 

para preparo do branco, adicionando-se 0,25 mL de solução HCl 1 mol L-1, 0,25 mL de solução de 

Fe 50 mg L-1 e 1 mL da solução de KSCN 2 mol L-1. As etapas seguintes foram feitas como citado 

no processo anterior, analisando as amostras no comprimento de onda de 480 nm. 

 

4.5.1.3 Determinação de Fe inorgânico após derivatização com fenantrolina 

 

A determinação de Fe inorgânico foi feita após reações de complexação de Fe(II) com 

fenantrolina, e a quantificação de Fe foi feita por espectrofotometria de absorção na região do visível, 

usando comprimento de onda de 510 nm. 

Para o método da fenantrolina, a calibração foi realizada a partir da diluição de uma solução 

analítica de referência de 50 mg L-1 de Fe. Para o preparo de soluções analíticas, foram utilizadas as 

concentrações de 1, 2, 4 e 6 mg L-1 de Fe.  

Para o preparo da curva de calibração, em tubos de polipropileno 15 mL, foi adicionado 1,5 

mL de cada uma das soluções de Fe anteriormente preparadas, acidificas com 0,5 mL de HCl 0,1 mol 

L-1, 1 mL de solução de ácido ascórbico 1 % (m/v); e 2 mL de solução tampão 0,5 mol L-1 em pH 

4,8. Posteriormente, adicionou- se 1 mL de solução 0,25 % (m/v) 1,10-fenantrolina a todas as 

soluções obtendo-se um volume final de 6 mL. O branco analítico foi preparado utilizando o mesmo 

procedimento descrito anteriormente, porém, adicionando-se 1,5 mL de água desionizada em 

substituição às soluções de Fe. As soluções foram previamente deixadas em repouso por 5 min. O 

procedimento foi realizado inicialmente com uma solução intermediária contendo concentração de 2 

mg L-1 de Fe, realizando-se uma varredura em uma faixa de comprimentos de onda de 320 a 820 nm 
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para a obtenção do máximo comprimento de onda. O valor de absorbância obtido para o branco foi 

descontado da absorbância obtida para a solução analisada a fim de promover a correção do sinal. 

Todo o procedimento foi realizado em triplicata. 

Para a determinação da concentração de Fe, as amostras foram preparadas em triplicata, no 

qual foi adicionado 1,5 mL de cada um dos quatro tipos de água (poço, mar, mineral e torneira), além 

do preparo de uma solução com água deionizada como branco de amostra. As amostras foram 

acidificadas com 0,5 mL de HCl 0,1 mol L-1. Posteriormente, foram adicionados 1 mL de solução de 

ácido ascórbico 1 % (m/v), e 2 mL de solução tampão acetato 0,5 mol L-1, preparado com sal acetato 

de sódio, essa solução tampão foi usada com a finalidade de manter o pH em uma faixa ideal para a 

complexação. Nesta etapa foi verificado o pH das soluções, que estiveram entre 1,8 e 2,6, sendo 

ajustados com 0,1 mL de solução de hidróxido de sódio (NaOH) 0,1 mol L-1, sabendo-se que um pH 

entre 2,9 e 3,5 garante rápido desenvolvimento da cor em presença de fenantrolina31, a qual possui 

pKa igual a 4,98 71. Em seguida foi adicionado 1 mL de 1,10-fenantrolina 0,25 % (m/v). As soluções 

foram previamente deixadas em repouso por 5 min, e analisadas. 

Foram também realizados testes de adição e recuperação para todas as amostras e branco 

analítico, no qual foram utilizados 1,5 mL de cada um dos quatro tipos de água, e água deionizada 

para preparo do branco, adicionando-se 0,25 mL de solução HCl 0,1 mol L-1, 0,25 mL de solução de 

Fe 50 mg L-1, 1 mL de solução de ácido ascórbico 1 % (m/v) e 2 mL de solução tampão acetato 0,5 

mol L-1 em pH 4,8. Posteriormente, adicionou-se 1 mL de solução 0,25 % (m/v) 1,10-fenantrolina. 

As etapas seguintes foram feitas como citado no processo anterior para soluções com volume de 6 

mL, analisando as amostras no comprimento de onda de 510 nm. 

 

4.5.2 Determinação de Fe inorgânico por de imagens digitais 

 

Do ponto de vista das imagens digitais, este trabalho desenvolveu um método utilizando o 

modelo de representação de cores CIE-RGB para a determinação de espécies de Fe inorgânico, as 

quais apresentam específicas e bem definidas colorações quando reagem com agentes complexantes 

como o tiocianato de potássio e a 1,10-fenantrolina. Foram também utilizados como amostras neste 

método, quatro tipos de águas naturais adquiridas em municípios do estado de São Paulo. 

A identificação de cores e a posterior determinação da concentração de Fe nas amostras foi 

realizado com um dispositivo simples e de baixo custo. O protótipo foi inicialmente confeccionado 

em chapa de papelão multiuso, gramatura 470 g/m², recoberta com tinta fosca preta em todas as suas 

faces, e fundo branco no sentido do caminho ótico produzido em papel sulfite A4 75 g/m² de cor 

branca, visando a melhora na aquisição das imagens para posterior análise. 
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O protótipo proposto possui um suporte para acondicionamento da célula contendo amostra 

(Figura 18-B), sendo a amostra depositada em cubeta de quartzo com 1 cm de caminho óptico, a uma 

distância de 10 cm da câmera CMOS, bem como orifício para posicionamento do smartphone no 

mesmo percurso ótico (Figura 18-A), proporcionando a visualização da célula. Para gerar um 

ambiente sem interferência de luz externa, acima do compartimento da célula foi inserida uma tampa 

(Figura 18-C) também de papelão, após a fixação da célula no compartimento interno. Com isso, a 

amostra se mantém fixa e protegida de possíveis fontes luzes externas. 

 

Figura 18. Projeto de protótipo, e detalhe de suporte para acondicionamento de célula (Autoria 

própria). 

 

 

 

Como fonte de iluminação foi utilizado o sistema de LEDs do próprio smartphone, evitando 

a necessidade do uso de fontes de iluminação auxiliar, dispensando também o uso de espelhos ou 

outros artifícios para direcionamento do feixe de luz até a amostra. A Figura 19 resume o esquema 

utilizado no princípio de aquisição de imagens com smartphone como sensor, aplicado neste trabalho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

(A) 

(B) 

(C) 
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Figura 19. Esquema da configuração do dispositivo proposto (Autoria própria). 

 

Para a análise no protótipo foi utilizado o mesmo procedimento adotado para a determinação 

de ferro por espectrofotometria de absorção na região do visível, após reação com tiocianato (Item 

4.5.1.2) ou 1,10-fenantrolina (Item 4.5.1.3). 

 

4.5.2.1 Tratamento de imagens 

 

Para as medidas realizadas no aplicativo ColorGrab foram obtidos valores de sinais R, G e B 

em cada uma das concentrações pré-definidas na produção da curva de calibração. 

Foi proposta uma forma de obtenção da reflectância, a partir dos dados fornecidos pelo 

aplicativo. Convertendo as coordenadas R, G e B em escala de cinza, e se utilizando da média de cada 

um dos componentes, ou utilizando um dos componentes, aquele com maior sinal de intensidade 

relativa, de acordo com as características cromóforas das soluções (Figura 20). E calculando a 

intensidade relativa da amostra a partir da Equação 16 72. 

 

 

 

 

 

 

 

Cubeta com 

amostra 

Smartphone 

Câmera CMOS 

Flash LED 

branco 
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Figura 20. Esquema de aquisição de imagens por smartphones (Autoria própria). 

 

 

𝑰𝒓 =  −𝒍𝒐𝒈𝟏𝟎  
𝑰𝒎

𝑰𝒎𝒃
 (Equação 16) 

Sendo:  

Ir = intensidade relativa; 

Im = valor médio da componente (R, G ou B); 

Imb = valor médio para o branco obtido no método. 

 

Como proposta de se identificar um padrão na determinação da espécie de Fe quanto as cores 

das reações em cada tipo de água, foram representados no cubo de cores, os valores médios das 

componentes RGB. Assim, a partir da posição em que se encontram cada amostra dentro do cubo 

pode-se buscar uma relação de acordo com a proximidade dos pontos, uma vez que nos quatro tipos 

de água pretende-se determinar uma mesma espécie, buscando uma lógica referente aos valores 

resultantes. Esta etapa foi auxiliada pelo software livre de matemática dinâmica GeoGebra v. 

5.0.216.0, que combina conceitos de álgebra e geometria. 

Os dados de cores também foram apresentados no diagrama de cromaticidade, convertendo 

os sinais do sistema CIE-RGB para o sistema CIE-XYZ. Após a conversão e normalização dos dados 

esses foram posteriormente convertidos para o sistema CIE-xyY. 

Uma vez que esse sistema permite a plotagem no diagrama ao considerá-lo como um plano 

bidimensional, assim as amostras são representadas a partir de suas coordenadas em um plano xy, e 

analisadas de acordo com a sua disposição no diagrama, permitindo a estimativa do comprimento de 
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onda dominante (λd) em que cada uma das espécies foram determinadas, a partir da cor 

monocromática predominante em cada amostra. 

O processo de transformação dos valores de coordenadas de cores primárias, para aplicação 

em um espaço de cores, envolve três equações lineares (Equações 17, 18 e 19). Onde as coordenadas 

de cores R, G e B, podem ser convertidas a coordenadas X, Y e Z 73. E esses valores dependerão da 

cromaticidade das coordenadas primárias. Essa conversão se dá com o uso de um sistema escrito em 

forma de matriz com nove constantes, m. 

 

[
𝑿
𝒀
𝒁

] = [

𝒎𝟏𝟏 𝒎𝟏𝟐 𝒎𝟏𝟑

𝒎𝟐𝟏 𝒎𝟐𝟐 𝒎𝟐𝟑

𝒎𝟑𝟏 𝒎𝟑𝟐 𝒎𝟑𝟑

] [
𝑹
𝑮
𝑩

] (Equação 17) 

 

Como forma de se observar essas coordenadas de forma bidimensional, pesquisadores 

desenvolvem o espaço de cores levando em consideração luminância e cromaticidade, com base no 

espaço de cores CIE-XYZ 73. As coordenadas obtidas são definidas como x e y. E são definidas a 

partir das equações que seguem. 

𝒙 =
𝑿

𝑿+𝒀+𝒁
   (Equação 18) 

 

𝒚 =
𝒀

𝑿+𝒀+𝒁
   (Equação 19) 

 

Pela representação gráfica no diagrama de cromaticidade, fica exemplificado o procedimento 

utilizado na estimativa do comprimento de onda de uma cor dominante a partir do diagrama de 

cromaticidade. O comprimento de onda é determinado ao traçar uma semi-reta que se inicie pelo 

ponto acromático, e passe pela coordenada da cor que se definiu após análise, chamada de cor c. Essa 

cor dominante é definida como uma cor pura, que ao ser misturada ao ponto acromático, na cor 

branca, apresenta a cor encontrada. O diagrama de cromaticidade para as amostras analisadas pôde 

ser gerado com auxílio do OriginPro 2020b, um software gráfico de análise de dados e estatística. 
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4.6 Características do método de referência: espectrofotometria de absorção na região do UV-

Visível 

 

Na espectrofotometria de absorção na região do UV-Visível, as moléculas são excitadas pela 

radiação ultravioleta, infravermelha e visível, sofrendo transições quantizadas. No caso das radiações 

UV (180 a 380 nm) e visível (380 a 780 nm), elétrons de um orbital atômico ou molecular de menor 

nível de energia passam a outro de maior energia, sendo a energia do fóton igual à diferença de energia 

dos dois orbitais 31. 

A força de ligação entre os elétrons de um composto se relaciona diretamente com o 

comprimento de onda em que este composto irá absorver. Compostos de grupos funcionais orgânicos 

insaturados e que absorvem do UV e visível, os chamados cromóforos, são compostos que geralmente 

apresentam mais facilidade de serem excitados e consequentemente maiores picos de absorção, pela 

presença de elétrons envolvidos em ligações duplas e triplas de moléculas que não estão fortemente 

ligadas 31. 

As características dos métodos analíticos desenvolvidos visando a quantificação de Fe por 

espectrofotometria de absorção foram obtidas após varredura entre os comprimentos de onda de 320 

a 800 nm, utilizando-se a soluções com concentrações de Fe, de 12 mg L-1 e 2 mg L-1, após 

derivatização com tiocianato e fenantrolina, respectivamente, para obtenção do máximo comprimento 

de onda em cada método. 

Há uma gama de métodos de calibração atualmente disponíveis em literatura, um destes é a 

calibração externa, amplamente utilizada por ser uma forma de calibração relativamente simples e 

rápida. Neste método de calibração, se faz uso de soluções contendo concentrações conhecidas 

aplicadas de forma crescente do analito de interesse, gerando assim curvas analíticas. Para geração 

de curva, determina-se que o sinal analítico (Sa) é proporcional (k) à concentração (C) do analito 

utilizado (Equação 20) 74,75. 

 

Sa = k C (Equação 20) 

 

Para os dois métodos utilizados, tanto para o tiocianato quanto para fenantrolina, a calibração 

externa foi aplicada. 

Para a determinação do LOD, sabendo que esse depende da magnitude do sinal analítico 

obtido, em relação à variação de valor do branco analítico, foi utilizada a equação 21 31. 
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𝑳𝑶𝑫 =
𝒌 𝑺𝑩

𝒎
    ∴   𝑳𝑶𝑫 =

𝟑 𝑺𝑩

𝒎
  (Equação 21) 

 

Sendo k o fator de confiança, nesse caso 3, geralmente superior ao desvio padrão para os 

brancos obtidos, SB; e m, a sensibilidade de calibração.  

O LOD aqui utilizado, foi calculado a partir do desvio padrão do branco multiplicado por 3. 

O LOQ aqui utilizado, foi calculado a partir da multiplicação do desvio padrão do branco por 10. 

Já para o LOQ, que pode ter sua medida afetada pelo ruído do instrumento, e deve ser 

calculado em um nível superior ao LOD, foi utilizada a equação 22 31. 

 

𝑳𝑶𝑸 =
𝟏𝟎 𝑺𝑩

𝒎
  (Equação 22) 

 

O coeficiente de variação (CV) também conhecido como desvio padrão relativo em termo 

percentual, foi calculado a partir da equação 23 31. Onde s, é o desvio padrão, e x, a média de dados 

analisados. 

 

𝑪𝑽 =
𝒔

𝒙
 × 𝟏𝟎𝟎%  (Equação 23) 

 

Considera-se que o método apresenta precisão quando possuir um nível de variação dentro do 

aceitável de acordo o nível de concentração do analito, com um valor mínimo aceitável de 2 %. Como 

a proximidade entre as medidas obtidas estão relacionadas à precisão, avalia-se que o método 

apresenta precisão aceitável 76. 

O coeficiente de correlação (R) está diretamente relacionado a linearidade do método, ou seja, 

a capacidade de gerar resultados proporcionais linearmente à concentração de analito presente nas 

amostras analisadas. Esse coeficiente não deve ser muito diferente estatisticamente de 1 (um), e a 

inclinação da reta deve ser diferente de 0 (zero). Recomenda-se a obtenção de um coeficiente de 

correlação próximo a 1, e um coeficiente angular diferente de 0. Pode se considerar uma linearidade 

satisfatória quando o R obtido para uma reta não for estatisticamente diferente de 1, podendo se 

considerar 77. 

 

R = 1                      Correlação perfeita  

0,91 < R < 0,99     Correlação muito alta  

0,61 < R < 0,91     Correlação alta 
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0,31 < R < 0,60     Correlação média  

0,01 < R < 0,30     Correlação baixa 

R = zero                 Correlação nula  

 

Levando-se em consideração as relações anteriores, os dados de correlação obtidos para os 

dois métodos deste estudo podem ser considerados com uma “correlação muito alta”, evidenciando 

uma linearidade satisfatória, o que pela sua proximidade de 1 explica as variações de y no modelo 

linear. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

5.1 Método de referência: espectrofotometria de absorção na região do UV-Visível 

 

Na Tabela 4 estão apresentadas as características dos métodos de determinação de Fe após 

reações com tiocianato e fenantrolina. 

 

Tabela 4. Características dos métodos após derivatização com tiocianato e 1,10-fenantrolina. 

Método 
λ 

(nm) 

Faixa 

linear  

(mg L-1) 

Sensibilidade Branco 
LOD 

(mg L-1) 

LOQ 

(mg L-1) 
R R² 

Tiocianato 480 2-10 0,1561 
HCl + 

KSCN 
0,1149 0,3830 0,9997 0,9995 

Fenantrolina 510 1-4 0,0658 

HCl + ácido 

ascórbico + 

tampão 

acetato + 

1,10-

fenantrolina 

0,1170 0,3900 0,9988 0,9976 

 

Os comprimentos de onda utilizados foram escolhidos após uma varredura de comprimento 

de onda e utilizando uma solução analítica de concentração intermediária da curva de calibração. Os 

comprimentos de onda mais adequados foram aqueles que apresentaram os sinais máximos de 

absorbância.  

A curva foi avaliada tendo como base o coeficiente de determinação (R²), e a equação da 

regressão foi obtida com auxílio do Microsoft Excel®, assim como as curvas de calibração. 

Para a geração da curva, os dados foram colocados em forma de gráfico, e ajustados por meio 

de equações. Foram adicionados séries de padrões de Fe previamente preparadas e analisadas em 

espectrofotômetro. A inclinação da curva é um dos fatores limitantes para a sensibilidade do método 

empregado, sendo aquele com a curva mais inclinada o mais sensível 31. 

 

5.1.1 Determinação de Fe por espectrofotometria de absorção na região do UV-Visível após 

reação com tiocianato 

 

Como forma de determinar o teor de Fe(III) nas amostras de água, foi utilizado solução de 

tiocianato de potássio (KSCN) como complexante, sabendo-se que quando ânions tiocianato reagem 
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com íon Fe(III) e formam-se séries de compostos vermelhos 31. 

As absorbâncias apresentada na curva mostrada na Figura 21, indicam o aumento dos sinais 

de absorbância nas amostras devido a presença de [Fe(SCN)]2+ de forma crescente de acordo com a 

concentração de Fe contida nas amostras.  

A curva de calibração (Figura 21), foi construída a partir dos sinais obtidos de absorbância 

para soluções padrão contendo concentrações em uma faixa de 2 a 10 mg L-1. 

 

Figura 21. Curva de calibração para a determinação de Fe em água por tiocianato. 

 

 

Todas as amostras de águas naturais foram preparadas em triplicata, sendo obtidas as 

absorbâncias para cada uma das amostras. Foram realizados teste de adição e recuperação, Tabela 7. 

O ensaio de recuperação é uma das formas mais utilizadas para verificação de possíveis interferências 

químicas. A recuperação consiste em uma fortificação de amostra, a partir da adição de uma 

concentração conhecida do analito de estudo, com posterior determinação deste analito. A quantidade 

de analito recuperada pode ser calculada pela Equação 24 76. 

 

𝑹𝒆𝒄𝒖𝒑𝒆𝒓𝒂çã𝒐 (%) =
𝒗𝒂𝒍𝒐𝒓 𝒐𝒃𝒕𝒊𝒅𝒐

𝒗𝒂𝒍𝒐𝒓 𝒕𝒆ó𝒓𝒊𝒄𝒐
𝒙 𝟏𝟎𝟎 (Equação 24) 

 

De acordo com orientações normativas do FDA para determinação de elementos químicos por 

técnicas espectrométricas, pode-se considerar uma recuperação média aceitável entre 80 e 120 %, 

indicando que nesta faixa há ausência de interferências químicas para essa determinação elementar 

16. Portanto, os resultados obtidos, variando de 88 a 96% evidenciaram ausência de interferências 

químicas na determinação de Fe(III) após complexação com tiocianato por espectrofotometria de 

y = 0,1561x

R² = 0,9998

λ = 480nm

0,00

0,20

0,40

0,60

0,80

1,00

1,20

1,40

1,60

0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0

A
b

so
rb

â
n

ci
a

Concentração de Fe (mg L-1)

Curva de Calibração



59 

 

absorção na região do visível. 

 

Tabela 5. Resultados obtidos de concentração de Fe em amostras, porcentagem de recuperação e 

coeficiente de variação após adição de Fe; após complexação com tiocianato, no comprimento de 

onda de 480 nm. 

Amostra 
Concentração 

(mg L-1) 

Recuperação 

(%) 

CV  

(%) 

VMP Fe 

(mg L-1) 

λ 

(nm) 

Poço <LOD 88 0,2 1,0 78 480 

Torneira <LOD 92 0,1 1,0 79 480 

Mar <LOD 88 0,0 1,0 79 480 

Mineral <LOD 96 0,2 2,4 7 480 
          LOD: limite de detecção = 0,1149; VMP: valor máximo permitido. 

 

Para analisar ainda a precisão do método, foram calculados os coeficientes de variação (CV) 

(Tabela 7), levando em consideração a proximidade dos sinais obtidos em cada uma das amostras de 

água. Pode-se observar que a maior parte das amostras esteve entre 0 e 0,2 %, sendo considerado um 

limite de variação aceitável em torno de 2 % 80. 

A concentração de Fe em todas as amostras apresentou-se abaixo do limite de detecção da 

técnica. 

 

5.1.2 Determinação de Fe por espectrofotometria de absorção na região do UV-Visível após 

reação com fenantrolina 

 

O ligante 1,10-fenantrolina, classificado como um composto heteroaromático é comumente 

empregado nos estudos de química de coordenação dada a sua facilidade em formar complexos com 

íons metálicos, devido a posição dos seus átomos de nitrogênio, que nesse complexo são os sítios de 

coordenação presentes na 1,10-fenantolina 35. 

Na determinação de Fe(II) em amostras de água, o Fe(II) presente nas amostras reage com a 

1,10-fenantrolina formando um complexo vermelho-alaranjado e estável 81. 

A reação de complexação com fenantrolina ocorre apenas com os íons Fe(II), a adição de 

ácido ascórbico resulta na redução de Fe(III) a Fe(II), formando a partir dessa reação o ácido 

desidroascórbico (Equação 25) 82. Desta forma, é possível determinar as espécies inorgânicas de Fe. 

 

𝟐𝑭𝒆𝟑+ + 𝑪𝟔𝑯𝟖𝑶𝟔 → 𝟐𝑭𝒆𝟐+ + 𝑪𝟔𝑯𝟔𝑶𝟔 + 𝟐𝑯+ (Equação 25) 

 

Foram preparadas soluções de calibração com concentrações de Fe previamente definidas (1, 

2, 4 e 6 mg L-1 de Fe), determinando-se a absorbância média e o desvio padrão a partir de três alíquotas 
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para cada concentração. Além disso, a curva analítica de calibração está apresentada na Figura 22. 

 

Figura 22. Curva de calibração para a determinação de ferro em água por fenantrolina. 

 

 

Todas as amostras foram preparadas em triplicatas, obtendo-se as absorbâncias para cada uma 

das amostras, tendo sido descontado o valor do branco. 

Seguindo o procedimento, foram analisadas todas as amostras em 510 nm, após análise de três 

soluções para cada tipo de amostra de água, foram obtidas a média e desvio padrão da absorbância, e 

posteriormente a concentração de Fe, porcentagem de recuperação e coeficiente de variação (Tabela 

6). 

 

Tabela 6. Resultados obtidos de concentração de Fe em amostras, porcentagem de recuperação e 

coeficiente de variação após adição de Fe; após complexação com fenantrolina, no comprimento de 

onda de 510 nm. 

Amostra 
Concentração 

(mg L-1) 

Recuperação 

(%) 

CV  

(%) 

VMP Fe 

(mg L-1) 

λ 

(nm) 

Poço <LOD 83 0,2 1,0 78 510 

Torneira <LOD 82 0,2 1,0 79 510 

Mar <LOD 83 0,3 1,0 79 510 

Mineral <LOD 84 0,0 2,4 7 510 
          LOD: limite de detecção = 0,1170; VMP: valor máximo permitido. 

 

As concentrações foram calculadas levando-se em consideração os valores obtidos para 

coeficientes (angular e linear), com relação a média das absorbâncias de cada amostra. Analisando-

se os resultados observou-se que as concentrações de Fe nas amostras de água estiveram abaixo do 
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LOD do método.  

De acordo com orientações normativas do FDA para determinação de elementos químicos por 

técnicas espectrométricas, pode-se considerar uma recuperação média aceitável entre 80 e 120 %, 

indicando que nesta faixa há ausência de interferências químicas para essa determinação elementar 

16. Portanto, os resultados obtidos, variando de 82 a 84% evidenciaram ausência de interferências 

químicas na determinação de Fe(III) após complexação com fenantrolina por espectrofotometria de 

absorção na região do UV-Visível. 

 

5.2 Análise das amostras por imagens digitais 

 

Inicialmente foram geradas curvas analíticas para cada um dos componentes (R, G e B), para 

que se determinasse o melhor componente referente ao sinal analítico, prosseguindo com o cálculo 

da intensidade relativa (Ir) em cada amostra. Para isso, o procedimento detalhado na Figura 233 

mostra a aquisição de imagens através de um smartphone e das curvas de calibração para os três 

componentes de cores em cada um dos métodos de complexação para determinação de Fe inorgânico 

com tiocianato e fenantrolina. 

 

Figura 23. Procedimento para obtenção de imagens e componentes R, G e B a partir de smartphone 

(Autoria própria). 

 

 

Após o preparo de amostra e tempo de reação, a solução é analisada em cubeta de quartzo 

com 1cm de caminho ótico em ambiente de luz controlada com fundo branco, no aplicativo utilizado 

é obtida diretamente uma imagem a partir de uma área selecionada dentro da cubeta (Figura 23-A) 

contendo a solução, as componentes de cores ficam armazenadas no próprio aplicativo (Figura 23-

B), posteriormente os valores de R, G e B podem ser coletados (Figura 23-C) permitindo o cálculo 

da Intensidade relativa (Ir) em cada concentração analisada, obtendo-se uma curva analítica (Figura 

23-D). Para a determinação de Fe inorgânico após complexação com tiocianato ou fenantrolina, 

(A)                           (B)                          (C)              (D) 
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obteve-se as curvas analíticas apresentadas na Figura 24. 

 

Figura 24. Curva analítica de componentes de cores RGB para com tiocianato (A) e fenantrolina 

(B). 

 

 

A partir das curvas analíticas e dos valores obtidos para a intensidade relativa, bem como o 

desvio padrão em cada ponto, se observa o aumento da intensidade do sinal proporcionalmente à 

concentração de Fe, porém, observa-se também pelas linhas de tendência em cada um dos 

componentes, a variação do desvio entre os pontos analisados nas amostras pode ser justificada pela 

instabilidade do aplicativo de aquisição em alguns casos. 

Como forma de representar a linearidade da curva analítica, em relação às cores obtidas em 

cada uma das soluções, com o auxílio do Excel (Figura 25), foi feita a recomposição de cores a partir 

dos valores médios de R, G e B. Obtendo-se um diagrama de cores que varia de intensidade de acordo 

com o aumento da concentração de Fe. 

 

Figura 25. Processo de recomposição de cores a partir das camadas R, G e B. 
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Na Tabela 7, estão apresentadas as equações de reta em cada um dos componentes RGB, para 

tiocianato e fenantrolina assim como o coeficiente de determinação R². Apesar do R² da componente 

B (azul) no tiocianato ter sido menor do que o G (verde), o B foi considerado o componente principal 

devido a sua maior inclinação de reta. 

 

Tabela 7. Equação de reta e coeficiente de linearidade obtido para cada componente de cor.  
 

 Tiocianato de potássio 1,10-fenantrolina 

Componente Equação da reta R² Equação da reta R² 

R y = 0,0111x 0,9535  y = -0,0025x -0,068 

G y = 0,0705x 0,9907 y = 0,0211x 0,8045 

B y = 0,1399x 0,9751 y = 0,0371x 0,9826 

 

Verifica-se que em ambos os casos o componente com maior sensibilidade foram cores 

opostas (Figura 26) as cores das soluções ao reagirem com tiocianato, e 1,10-fenantrolina. 

 

Figura 26. Diagrama de cores, com comprimentos de onda característicos para tiocianato e 

fenantrolina, respectivamente. (Autoria própria, baseado no disco de Newton). 

 
 

Sabendo que nos dois métodos, ao reagir, os compostos apresentam tons vermelhos 

alaranjados em presença de Fe, e que o tiocianato tem seu maior comprimento de onda de absorção 

em 480 nm, onde de acordo com o diagrama de cores (Figura 26-A) a cor complementar aos tons da 

reação, bem como o comprimento de onda está localizado na transição entre o verde e o azul. Assim 

como a fenantrolina (Figura 26-B), que apresentou máxima absorção no comprimento de onda de 510 

nm, estando esse no verde de acordo com o diagrama, cor complementar ao vermelho, considerando 

que a medida de reflectância corresponde a cor diretamente complementar, no caso da aquisição de 

imagens. 

Na Tabela 8 são apresentadas as características dos métodos propostos com a detecção por 
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imagens digitais.  

 

Tabela 8. Características do método de determinação de Fe por imagens digitais, a partir da 

componente B (azul). 

  

Faixa linear 

(mg L-¹) 
SD R R² 

LOD 

(mg L-¹) 

LOQ 

(mg L-¹) 

CV 

(%) 

Recuperação 

(%) 

Tiocianato 

de potássio 
2,0 - 10,0 0,628 0,9875 0,9751 0,0130 0,0433 1,02 

Poço 148 

Mar 141 

Mineral 158 

Torneira 108 

1,10 - 

fenantrolina 
1,0 - 4,0 0,071 0,9997 0,9995 0,0272 0,0905 0,99 

Poço 133 

Mar 139 

Mineral 147 

Torneira 98 

 

Os resultados de adição e recuperação variaram de 108 a 159 % para o método com tiocianato, 

enquanto de 110 a 172 % para o método com fenantrolina. É possível notar que há a presença de 

interferência de matriz na determinação de Fe em água de poço, água do mar e água mineral, uma 

vez que a ausência de interferência ocorre em resultados de recuperação variando de 80 a 120 % 16. 

Somente para água de torneira, bons resultados de recuperação foram encontrados para os dois 

métodos. 

 

5.2.1 Determinação de Fe por imagens digitais após reação com tiocianato 

 

Como forma de determinar o teor de Fe(III) nas amostras de água através de imagens digitais, 

foi utilizado também a solução de tiocianato de potássio (KSCN) como complexante, sabendo-se que 

quando ânions tiocianato reagem com íon Fe(III) formando séries de compostos vermelhos. 

O coeficiente angular e o de correlação foram 0,1399 e 0,9751, respectivamente, a curva 

mostrada na Figura 27 indica o aumento dos sinais de intensidade relativa (Ir) nas amostras devido a 

presença de [Fe(SCN)]2+ de forma crescente de acordo com a concentração de Fe contida em cada 

um dos pontos. Uma vez que a concentração de [Fe(SCN)]2+ se relaciona diretamente à absorbância 

pelo princípio da Lei de Beer 31. Como forma de determinar o comprimento de onda no qual a reação 

apresentava maior absorção e a possibilidade de se determinar a espécie de Fe nas amostras de forma 

similar à um equipamento de bancada, sabendo das limitações da técnica utilizando imagens digitais, 

foi estimado o λd das soluções a partir do diagrama de cromaticidade (Figura 28), nesse caso o 

comprimento de onda da solução intermediária (4,0 mg L-1), foi de 590 nm. 
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Figura 27. Curva de calibração para a determinação de Fe por imagens digitais após complexação 

com tiocianato. 

 

 

Figura 28. Diagrama de cromaticidade da curva de calibração, com estimativa do λ dominante, 

para complexação com tiocianato. 
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A partir da representação das coordenadas das amostras no cubo de cores (Figura 29), é 

possível observar que para esse método apenas as amostras de água de poço obedecem a um padrão 

de localização, como os testes foram realizados em triplicata, essa correlação é avaliada a partir de 

três alíquotas de cada tipo de água, porém esses apresentaram desvio padrão relativamente alto 

quando comparado ao método de referência, influenciando no desvio dos pontos de uma mesma 

amostra. Na tabela 9 são apresentadas as Ir médias calculadas a partir das amostras em triplicata, e 

os desvios padrões respectivos, além das concentrações obtidas em cada uma das amostras. 

 

Figura 29. Cubo de cores com pontos cromáticos das amostras de água após complexação com 

tiocianato. 

 

 

Tabela 9. Resultados obtidos de intensidade relativa e concentração de Fe em amostras de água 

após complexação com tiocianato. 

 

Amostra Ir média ± SD   C (mg L-1) ± SD   

Poço 0,0125 ± 0,006  ND* 

Torneira 0,0059 ± 0,010 <LOD 

Mar 0,0198 ± 0,018 ND* 

Mineral 0,0216 ± 0,014 ND* 

   ND* = não determinado 

 

Interferências química foram observadas pelo teste de adição e recuperação (Tabela 8), exceto 

para água de torneira. As interferências podem ser evidenciadas pelos desvios padrões dos sinais 

analíticos para a água do mar e mineral. A concentração de Fe(III) em água de torneira apresentou-

se abaixo do LOD do método proposto.  
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5.2.2 Determinação de Fe por imagens digitais após reação com fenantrolina 

 

Para a determinação de Fe(II) nas amostras de águas naturais através de imagens digitais 

realizada a complexação de Fe(II) com 1,10-fenantrolina, formando o complexo Fe(II)-tri(1,10-

fenantrolina). Nesse caso os íons de Fe(II) presentes na solução reagem formando um complexo de 

coloração avermelhado com absorbância característica na região do visível, e tendo sua absorbância 

máxima para um comprimento de onda de 533 nm. 

 

Figura 30. Curva de calibração para a determinação de Fe por imagens digitais após complexação 

com fenantrolina. 

  

 

A complexação gerou a curva analítica apresentada na Figura 30, o coeficiente angular para 

este método foi 0,0410 representando a inclinação dessa reta, e seu R² 0,9995, sabendo que este varia 

de 0 a 1 e determina a correlação entre a linearidade e a capacidade de resposta dessa técnica frente a 

esse analito, entende-se que apesar do seu coeficiente angular, a linearidade apresenta forte 

correlação. Foi também estimado o λd das soluções a partir do diagrama de cromaticidade (Figura 

31), esse esteve em torno de 470 nm. 
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Figura 31. Diagrama de cromaticidade da curva de calibração com estimativa do λ dominante, para 

fenantrolina. 

 

 

Tendo como base a representação de coordenadas obtidas das amostras no cubo de cores 

(Figura 32), torna-se possível observar que as amostras de água de poço e torneira obedecem a um 

padrão de localização, considerando que os testes foram realizados em triplicata, a correlação pôde 

ser avaliada a partir de três alíquotas de cada um dos tipos de água, com a disposição dos pontos no 

cubo é possível também observar de forma visual o desvio padrão entre pontos de uma mesma 

amostra.  

A partir das soluções de calibração preparadas em concentrações de Fe previamente definidas 

(1, 2, 4 e 6 mg L-1 de Fe), foram determinadas as Ir médias e o desvios padrões a partir de três 

alíquotas para cada concentração (Tabela 10). 
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Figura 32. Cubo de cores com pontos cromáticos das amostras de água após complexação com 

fenantrolina. 

 

Tabela 10. Resultados obtidos de intensidade relativa e concentração de Fe em amostras de água 

após complexação com fenantrolina. 

Amostra Ir média ± SD   C (mg L-1) ± SD   

Poço 1,1627 ± 0,016  ND*  

Torneira 0,0112 ± 0,015 <LOD  

Mar 0,0106 ± 0,006 ND* 

Mineral 0,0214 ± 0,009 ND* 

       ND* = não determinado 

 

Para o método usando fenantrolina como complexante, menores desvios padrões foram 

observados para amostras de água de poço e mineral. No entanto, para essas amostras e água do mar, 

o teste de adição e recuperação mostrou a presença de interferência de matriz (Tabela 8). Portanto, o 

resultado que deve ser considerado nessa análise é apenas para a água de torneira.  

 

5.3 Discussão 

 

Para fins de comparação com o método que utiliza imagens digitais, foram aplicados os 

mesmos métodos de preparo de amostra e derivatização química a partir da complexação com 

fenantrolina e tiocianato para determinação de Fe nas amostras por espectrofotometria de absorção 

na região do visível.  

Os resultados de recuperação evidenciaram a ausência de interferências de matriz ao se 

realizar a determinação de Fe após complexação com tiocianato (88-96 %) ou fenantrolina (82-84 %) 

e determinação por espectrofotometria de absorção na região do visível, pois os resultados ficaram 

no intervalo aceitável, 80-120%. Considerando esse método, as amostras de água foram analisadas e 
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os resultados estão apresentados na Tabela 11. Em todas as amostras, a concentração de Fe ficou 

abaixo do LOD e LOQ, evidenciando a falta de detectabilidade da técnica. No entanto, é necessário 

destacar que os métodos usando tiocianato ou fenantrolina com detecção por espectrofotometria de 

absorção no UV-Vis, não apresentam problemas de interferências (Tabela 15). 

 

Tabela 11. Classificação das amostras de água analisadas, e concentrações de Fe obtidas por 

espectrofotometria de absorção na região do UV-Visível. 

Tipo de água Classificação 
VMP 

(mg L-1) 
Tiocianato 

1,10-

fenantrolina 

Poço Subterrânea - Classe I 78 1,0 < LOD < LOD 

Torneira Doce - Classe II 79 1,0 < LOD < LOD 

Mar Salina - Classe IV 79 1,0 < LOD < LOD 

Mineral Fluoretada, Radioativa - Classe IX 83 2,4 7 < LOD < LOD 

 VMP: valor máximo permitido. 

 

 Considerando o método de quantificação de Fe por imagens digitais, observou-se que os 

resultados de recuperação evidenciaram a presença de interferências de matriz para a maioria das 

amostras, exceto a água de torneira (tiocianato (108 %) ou fenantrolina (110 %). Desta forma, foi 

possível evidenciar que para essa amostra a concentração de Fe encontrava-se abaixo do LOD (Tabela 

12). 

 

Tabela 12. Classificação das amostras de água analisadas, e concentrações de Fe obtida por 

imagens digitais. 

Tipo de água Classificação 
VMP 

(mg L-1) 
Tiocianato 

1,10-

fenantrolina 

Poço Subterrânea - Classe I 78 1,0 ND* ND* 

Torneira Doce - Classe II 79 1,0 < LOD < LOD 

Mar Salina - Classe IV 79 1,0 ND* ND* 

Mineral Fluoretada, Radioativa - Classe IX 83 2,4 7 ND* ND* 

VMP: valor máximo permitido. 

ND*: Não determinado 

 

Em águas superficiais a concentração de Fe dificilmente alcança a concentração de 1 mg L-1, 

em águas subterrâneas esse índice pode ser maior. Em condições redutoras o Fe se encontra como 

Fe(II), podendo oxidar para Fe(III), quando da ausência de íons complexantes o Fe(III) não é 
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significativamente solúvel, exceto quando o pH é muito baixo. Quando há exposição ao ar ou são 

adicionados oxidantes, o íon Fe(II) pode vir a oxidar para estado Fe(III), em alguns casos promovendo 

uma hidrólise para formar óxido de Fe(III) hidratado insolúvel 80.  

Ficou evidenciado que as concentrações de Fe nas amostras analisadas por espectrofotometria 

de absorção na região do UV-Visível, e na amostra de água de torneira analisada por imagem digital 

estiveram abaixo do limite máximo encontrado para águas naturais (1 mg L-1), de acordo com a norma 

estadual 80, estando abaixo também do limite de padrão de potabilidade para consumo humano (2,4 

mg L-1) pela norma nacional vigente 7. 

Sabendo que fatores como a iluminação, influenciam diretamente na coloração refletida pelas 

soluções, julga-se que a luz pode ser responsável por significativas mudanças na cor detectada nas 

amostras, principalmente quando estas forem submetidas a diferentes fontes de iluminação. Buscou-

se atenuar esse fato com o uso de um ambiente de luz controlada, considerando que, quando 

submetida a uma mesma intensidade luminosa, a dependência entre a concentração e a reflectância é 

mais intensa. 

Devido o método estar sujeito a diversas variáveis, o fundo na cor branca é utilizado para 

evitar efeitos de dispersão da luz no sentido do caminho ótico, já que um fundo mais escuro influencia 

na detecção da imagem, na obtenção dos canais RGB adquiridos, e também tornaria difícil a detecção 

dos contornos do objeto, fazendo com que fosse necessário o uso de filtros ou etapas de segmentação 

para melhora da imagem e posterior detecção. Na melhora da aquisição alguns parâmetros podem ser 

otimizados, como a distância de aquisição de imagem, que nesse caso foi de 10 cm, essa distância 

fica limitada principalmente pelas características da câmera do smartphone utilizado, e também do 

aplicativo utilizado. Nesse caso, os resultados obtidos sugerem que o método desenvolvido apresenta 

potencialidade para análises químicas, sendo de grande importância que se faça uma maior 

comparação entre diferentes sistemas de aquisição, modelos de smartphones e aplicativos; fontes de 

iluminação, distância de aquisição de imagem e/ou recipiente de armazenamento de amostra. Visando 

a melhora na aquisição e tratamento da imagem, consequentemente, melhorando os resultados 

analíticos. 
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6 CONCLUSÃO 

 

Neste trabalho foi desenvolvido um método para a especiação química de Fe em amostra de 

águas naturais, baseando-se em imagens digitais. Para isso foi utilizado um smartphone com sistema 

Android, equipado com câmera, além do uso de softwares matemáticos como o Geogebra. A partir 

da aquisição das imagens das amostras foi possível obter os componentes de modelo de cor RGB, 

extraídas com o uso de aplicativos instalados no próprio smartphone, dispensando etapas de 

segmentação das imagens, observou-se que a componente B apresentou uma relação linear 

satisfatória considerando a quantidade de analito presente nas amostras, o que permitiu a avaliação 

de um modelo para a quantificação de Fe nas amostras de água. A determinação de Fe(II) e Fe(III) se 

baseou no princípio do método da 1,10-fenantrolina e tiocianato, respectivamente, por 

espectrofotometria de absorção na região do UV-Visível, e por imagens digitais. Os resultados 

obtidos para os dois métodos demonstraram que os níveis de Fe não ultrapassaram os limites 

determinados em norma, pela Portaria no 2.914, do Ministério da Saúde.  

É possível destacar a potencialidade do método desenvolvido, apresentando além da 

possibilidade de análises quantitativas a partir de smartphones, vantagens como praticidade, rapidez, 

baixo custo na construção do protótipo, minimização do uso de reagentes e consequentemente 

redução na geração de resíduos, assim como a possibilidade de análises em campo devido a facilidade 

de transporte do aparato quando comparado à equipamentos robustos como o espectrofotômetro de 

bancada. 

Por fim, é possível destacar que os métodos propostos utilizando derivatização com tiocianato 

ou fenantrolina e imagens digitais permitiram a determinação de Fe inorgânico total e a especiação 

de Fe inorgânico, uma vez que é possível determinar Fe(III) e Fe(III)+Fe(II) após complexação com 

tiocianato e fenantrolina, respectivamente, e por diferença de concentração entre os dois métodos, 

consegue-se determinar Fe(II). No entanto, nas amostras de água analisadas, as concentrações das 

espécies inorgânicas de Fe estavam abaixo do LOD, o que é importante considerando os parâmetros 

legislativos, mas o que não ilustra o procedimento de especiação química. 
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