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No Brasil, os elementos metálicos predominantes no sistema hídrico são o ferro (Fe) e o manganês (Mn),
devido às características geoquímicas das bacias. Se dissolvidos na água, esses metais podem oxidar, por
conta do oxigênio presente na atmosfera, trazendo cor e sabor à água, também sendo capazes de afetar
a saúde humana, quando em excesso. A remoção desses íons é um desafio mundial e o tratamento usual
ou de ciclo completo, que conta com a com adição das etapas de oxidação química e decorrente filtração,
ocasionalmente  é  eficaz  para  a  remoção  total.  Neste  trabalho,  aplicou-se  a  técnica  de  Osmose  Inversa
(OI) que se destaca por sua aplicabilidade na remoção de metais de soluções aquosas. Foram sintetizadas
três soluções de alimentação, cada uma em um litro de água destilada; a solução A foi feita utilizando-se
50 mg de sulfato de manganês (II) monohidratado; a B, 50 mg de sulfato de ferro (II) heptahidratado; já a
terceira  solução  (C),  50  mg  de  ambos  sais.  Os  ensaios  foram  realizados  com  uma  membrana,  de
poliamida, plana espiral de osmose inversa, com camada seletiva de polissulfona, com área de 3500 cm2,
comprimento de 20 cm e porosidade de 0,0001 µm. Os testes laboratoriais com a membrana de OI foram
realizados em um sistema com escoamento tangencial,  com a solução de alimentação armazenada em
um recipiente de 2 L. Após a passagem pela membrana, o fluxo era dividido na corrente de permeado,
que foi coletada em um tanque secundário e na corrente de concentrado, que voltou para a alimentação.
O  primeiro  ensaio  a  ser  realizado  foi  o  de  compactação  da  membrana,  para  garantir  que  isso  não
ocorresse durante os ensaios. Em seguida, foram realizados os de retenção e permeabilidade com as três
soluções e água destilada, a fim de avaliar o percentual de retenção de íons, a eficiência da membrana e
a técnica de limpeza. Os resultados encontrados foram promissores, visto que a retenção de íons para as
soluções A e B foram de 99% e de 96% para a solução C.
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