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Introdução: O método descrito para detecção da concentração de ferro é o 1,10 -
fenantrolina. Durante esse processo o ferro é reduzido de Fe (III) para Fe (II) com
cloridrato de hidroxilamina em meio ácido, sendo a seguir tratado em meio tamponado
(pH 3,2 a 3,3), formando um complexo vermelho–alaranjado que exibe absorbância
máxima a 510 nm. O método utilizado para quantificação de manganês é mediante a
oxidação com persulfato, onde o Mn é oxidado a permanganato na presença de prata
como catalisador, sendo  a cor resultante lida na absorbância de 525 nm, ambos os
métodos são colorimétricos. Objetivo: É objetivo deste trabalho verificar eficiência dos
métodos colorimétricos para análises de ferro e manganês, montando as curvas padrões
que devem descrever o comportamento destes dois compostos em diferentes faixas de
concentrações, equivalendo ao valor do coeficiente de determinação (R2),
adequando-os às características da amostra e conhecendo seus possíveis interferentes.
Metodologia: As reações de redução que ocorrem durante as análises de ferro e
manganês fazem com que esses deixem sua forma iônica e formem com os reagentes
de cada análise, compostos que são lidos dentro da nanometria estabelecida pela
metodologia de trabalho. As leituras obtidas no espectrofotômetro permitem verificar
se a curva estabelecida na metodologia segue uma linearidade em relação aos possíveis
desvios que o processo de oxidação ocasiona. A curva fornece também valor do R2,
esse coeficiente varia de zero a um, onde quanto mais próximo de um for esse valor,
mais precisos foram os resultados. Resultados: É possível verificar a eficiência dos
métodos colorimétricos utilizados tanto para as análises de ferro quanto para manganês
através dos resultados obtidos de absorbância e posteriormente concentração em
miligramas por litro, pela equação da reta e um R2, assim pode-se relacionar a estes
dados a precisão das análises. Logo temos a equação obtida em um dos ensaios da
curva de Manganês (y = 0,0423x - 0,0062) e o R² = 0,9953 a equação obtida na curva
de Ferro (y = 0,3056x + 0,0121) e o R² = 0,9927.
A curva é feita em uma faixa de concentrações que variam no limite de detecção do
método. No Manganês o valor mínimo de 0,5 mg/L Mn, máximo de 20 mg/L de Mn
com variação entre  padrão de 2,5 mg/L Mn. Já o Ferro o valor mínimo de 0,1 mg/L
Fe,  máximo de 1,7 mg/L Fe com variação entre padrão de 0,2 mg/L Fe. Ambas
preparadas de uma solução padrão de concentração conhecida e definida. O valor do
R2 é um parâmetro importante, pois determina a relação de dependência que existe
entre as variáveis absorbância e concentração, permitindo determinar se a linearidade
proposta pela metodologia pôde ser atendida pela análise. Conclusão: Medições feitas
precisam de um referencial que seja confiável e preciso a partir do qual os valores da
análise poderão ser julgados viáveis ou não. Por isso é importante criar uma curva em
que as diluições atendam as necessidades da análise, pois esta será o referencial de
análises posteriores.
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