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Resumo 

O rápido crescimento populacional demandará em um futuro próximo, que novas 

tecnologias sejam empregadas para a produção de fertilizantes, afim de atender a 

demanda mundial de alimentos e o esgotamento das reservas minerais ricas fósforo. 

Essa pesquisa investiga em escala piloto a produção da estruvita, um fertilizante rico 

em fósforo e nitrogênio que pode ser amplamente utilizado na agricultura para 

aumentar a fertilidade dos solos. Foram analisadas nesse trabalho as condições de 

remoção e recuperação de fósforo em efluente sintético em condições controladas de 

laboratório. Foram feitos nove experimentos de precipitação variando os parâmetros 

gradiente de velocidade (76s-1, 97s-1 e 165s-1) e adição de 500 mg de semeadura em 

pH 9,5 e relação molar de Mg, N e P de 2:4:1 em efluente sintético. Os resultados da 

pesquisa confirmaram a relação do gradiente de velocidade com a remoção de fosfato 

de efluentes e recuperação de cristais de estruvita, com eficiência de mais de 85% 

para o gradiente de 76s-1 e adição de semeadura.  

 

Abstract 

The fast population growth will require in the near future that new technologies be used 

for fertilizer production to meet world food demand and the depletion of phosphorus 

rich mineral reserves. This research investigates on a pilot scale the production of 

struvite, a phosphorus and nitrogen rich fertilizer that can be widely used in agriculture 

to increase soil fertility. In this work the conditions of phosphorus removal and recovery 

in synthetic effluent under controlled laboratory conditions were analyzed. Nine 

precipitation experiments were performed varying the speed gradient (76s-1, 97s-1 e 

165s-1) and 500mg of seeding addition, under 9,5 of pH and molar relationship of Mg, 

N and P of 2:4:1 in synthetic effluent. The research results confirmed the relationship 

of velocity gradient to effluent phosphate removal and struvite crystal recovery, with 

efficiency up to 85% for the 76s-1 velocity gradient and seeding addition. 

Palavras-Chave:  Fertilizantes, agricultura, fósforo, fosfato, tratamento de efluentes, 

esgoto, estruvita, recuperação de nutrientes, tratamento terciário. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 O acelerado crescimento populacional causa em toda sociedade uma grande 

preocupação com a oferta mundial de alimentos. Grande parte dos países em 

desenvolvimento tem sua economia baseada em agricultura e pecuária, tanto para 

suprir o mercado interno e também voltado para exportações. Esse é o caso do Brasil.  

 Para alimentar a crescente população mundial será necessário que as técnicas 

tradicionais de produção de alimentos tornem-se mais eficazes, tornando solos de 

baixa fertilidade em solos férteis. Para tal, o emprego de fertilizantes é fundamental. 

 Geralmente, a forma tradicional de obtenção de fertilizantes baseados em 

macronutrientes (nitrogênio, fósforo e potássio, também conhecidos como NPK) com 

a mineração de rochas ricas em tais elementos químicos (excluindo-se o nitrogênio). 

No caso do fósforo, estudos mostram que as reservas mundiais de tal elemento tem 

previsão de esgotamento em um prazo máximo de 400 anos. 

 Afim de reduzir a dependência de matérias-primas minerais, cientistas vêm 

estudando formas de se utilizar os nutrientes provenientes de águas residuárias 

domésticas e industriais como fonte para a produção de novos fertilizantes. A técnica 

que mais vem sendo estudada para o caso do fósforo é a precipitação química de 

fosfato como estruvita. 

 Além do mais, o fósforo descartado em valores elevados nos corpos hídricos 

favorece o crescimento de algas e cianobactérias, causando um fenômeno conhecido 

como eutrofização, onde o aumento da produtividade do corpo d’água causa uma 

elevação da concentração de bactérias heterotróficas, que se alimentam da matéria 

orgânica das algas e de outros microrganismos mortos, consumindo oxigênio 

dissolvido do meio líquido. No fundo do corpo d’água predominam condições 

anaeróbias, devido à sedimentação da matéria orgânica, e à reduzida penetração do 

oxigênio a estas profundidades, bem como à ausência de fotossíntese, interrompendo 

a produção de oxigênio e por consequência, a queda da biodiversidade no corpo 

hídrico. 

 A aplicação de tal processo em estações de tratamento de esgotos, portanto, 

pode implicar em ganho ambiental considerável, de forma a retirar dos cursos d’água 
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significantes quantidades de fósforo e nitrogênio, reduzindo a eutrofização dos 

mesmos e possibilitando uma autodepuração mais rápida.  
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2. OBJETIVOS 

 

 

• Precipitar fósforo de efluentes na forma de estruvita em reatores batelada. 

• Avaliar a influência do gradiente de velocidade no processo de cristalização 

da estruvita. 

• Avaliar a influência da adição de semeadura de estruvita na eficiência de 

recuperação de estruvita do processo. 

• Avaliar a confiabilidade do método e equipamento de medição Hanna 

Instruments, comparado aos valores calculados estequiometricamente. 
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3. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

 3.1 Fósforo 

 

 A apatita é a principal fonte de fósforo para as práticas agrícolas modernas, é 

um recurso natural limitado. Algumas estimativas indicam que as reservas globais 

desse minério serão exauridas até o final do século XXI (Cordell et al., 2009), embora 

as projeções mais otimistas indiquem que tais reservas ainda durem por mais 300 ou 

400 anos (van Kauwenbergh et al., 2013). À medida que a demanda do minério 

contendo fósforo aumenta e os custos para a exploração de novas reservas, 

geralmente com menor teor de fósforo, também aumentam, o preço de fertilizantes 

tendem a aumentar no futuro. Consequentemente, o fósforo presente no lodo e nas 

correntes secundárias das estações de tratamento de esgotos poderá ser visto como 

um recurso que deve ser recuperado e reutilizado como fertilizante em vez de como 

um nutriente que a ser removido e disposto como resíduo (Metcalf & Eddy, 2003). 

 O fósforo foi isolado pela primeira vez em 1669 pelo alquimista alemão Henning 

Brandt ao evaporar grandes quantidades de urina humana. Só cem anos mais tarde 

o químico sueco Gahn descobre sua presença nos ossos e dez anos depois no 

mineral piromorfita (fosfato de chumbo). Em 1840, o químico alemão Justus von Liebig 

formulou a base científica de produção de ácido fosfórico. Em 1842, o fazendeiro 

inglês Bennet Lawes patenteou um processo de acidulação de nódulos fosfatados 

(coprólitos) e deu a este produto o nome de superfosfato. 

 O Brasil é um dos maiores produtores mundiais de alimentos do mundo e o 

agronegócio um dos mais fortes segmentos da sua economia, que representa um 

terço da riqueza do país, 42% da receita de exportações, e é responsável por 17,7 

milhões de trabalhadores no campo (ANDEF, 2004 apud Borges, 2014). A maior parte 

desses alimentos provém da agricultura, pecuária, suinocultura, aquicultura e aves. 

De todas essas atividades, a agricultura merece atenção especial, pois sustenta 

favoravelmente a balança comercial brasileira (MAPA, 2018), mesmo os solos 

brasileiros sendo pobres em macronutrientes NPK (Lepsch, 2002; Haridasan 2005, 

2008).  
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 As reservas minerais desse elemento são escassas no país, fazendo com que 

as importações sejam maiores que a produção nacional, como pode ser visto na 

Tabela 3.1.  

Tabela 3.1 - Os cinco maiores produtores e importadores mundiais de fertilizantes 
fosfáticos em 2001-2002 

Produtores Importadores 

Países Mt Países Mt 

EUA 7600 China 1786 

China 7400 Brasil 1747 

Índia 3900 Austrália 600 

Rússia 2400 França 509 

Brasil 1400 Índia 495 

Fonte: Adaptado de Kuzvart, 2006. 

 

 De acordo com Loureiro et al. (2008), o fósforo existe com certa abundância na 

natureza (é o décimo elemento mais comum): 1.050 ppm na crosta terrestre e teores 

médios de 8.690 ppm em carbonatitos, 650 ppm em granitos e 390 ppm em diabásios. 

Seus minérios são rochas naturais que se formam em ambientes geológicos variados. 

Habitualmente, contém mais de um tipo de fosfato, sendo os mais comuns os fosfatos 

de cálcio do grupo da apatita. Quando em quantidade e concentração suficientes, 

formam depósitos de valor econômico. Estes minérios podem então ser utilizados 

diretamente, ou após beneficiamento, na manufatura de produtos comerciais. Sua 

principal aplicação é na agricultura, como fertilizante. 

 

Ainda segundo Loureiro et. al (2008), a prática de se utilizar materiais fosfáticos 

é tão antiga que não há registro de seu início. Excrementos de aves eram usados 

pelos cartagineses mais de 200 anos a.C. e os incas utilizavam guano muito antes da 

chegada dos espanhóis. 

 

O fósforo, um dos três macronutrientes principais, juntamente com o nitrogênio 

e o potássio, é elemento fundamental no processo de conversão da energia solar em 

alimento, fibra e óleo pelas plantas. “Desempenha função chave na fotossíntese, no 

metabolismo de açúcares, no armazenamento e transferência de energia, na divisão 
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celular, no alargamento das células e na transferência da informação genética” 

(Potafos, 2005, apud Loureiro et al., 2008 p. 145). 

 

Segundo von Sperling (2014), as águas residuárias contêm altas 

concentrações de fósforo, que sem o controle de descarte adequado acelera o 

processo de eutrofização, causando a degradação da biota natural do meio e 

dificultando a sobrevivência de organismos aeróbios. Barros et al. (2012) explica que 

se faz necessário a remoção do fósforo presente em águas residuárias, sendo que 

esta remoção pode ocorrer de duas formas:  remoção biológica ou remoção físico-

química e conclui afirmando que a remoção físico-química é mais viável 

economicamente, pois do percolado obtido a partir do tratamento secundário, são 

encontradas altas concentrações de fósforo, nitrogênio e magnésio, o que possibilita, 

em determinadas condições, a precipitação dos mesmos na forma de um mineral 

denominado estruvita ou MAP (MgNH4PO4.6H2O). 

 

 3.2 Legislação 

 

 O Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) é o órgão que regulamenta 

os padrões nacionais do lançamento de efluentes em corpos hídricos, por meios das 

resoluções 357/05 (Brasil, 2005) e resolução 430/11 (Brasil, 2011). 

A concentração de fósforo não é um componente do padrão de emissão 

(Tabela 3.2). Entretanto, ele constitui um dos parâmetros de enquadramento de 

corpos d’água, de forma que qualquer lançamento de efluente, não poderá resultar 

em um aumento na sua concentração para além do limite da classe na qual o corpo 

receptor se enquadra (CONAMA, resolução 357 de 2005; art. 28; alterada por 

CONAMA, resolução 430/11 apud Aidar, 2012). 
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Tabela 3.2 - Limites de fósforo total (mg/L) para o lançamento de efluentes de acordo 
com a classe do corpo hídrico de águas doce, de acordo com a CONAMA 357/05 

Fonte: Adaptado de Brasil, 2005 

A resolução CONAMA 430/11 diz em seu Art. 18: “O efluente não deverá causar 

ou possuir potencial para causar efeitos tóxicos aos organismos aquáticos no corpo 

receptor, de acordo com os critérios de ecotoxicidade estabelecidos pelo órgão 

ambiental competente” (Brasil, 2011). Portanto, o descarte de efluentes contendo 

fósforo requer atenção, seja em decorrência dos efeitos de uma possível eutrofização 

e consequente impacto na comunidade aquática. 

 

 3.3 Efluentes Sanitários 

 

 Efluentes sanitários são aqueles decorrentes da coleta de esgotamento 

sanitário de residências, instituições e comércio. Para a caracterização, tanto da 

quantidade, quanto da qualidade, dos esgotos efluentes a uma ETE, é necessária a 

análise em separada de cada um desses três itens (von Sperling, 2014). Ainda 

segundo o autor, os esgotos domésticos são efluentes líquidos compostos de 99,9% 

de água e 0,1% de sólidos suspensos, dissolvidos, orgânicos, inorgânicos e por 

microorganismos diversos, que variam de acordo com clima, situação social, 

econômica e dos hábitos da população. 

 Constituinte principal dos sólidos em suspensão, o fósforo tem origem natural 

(solo, matéria orgânica e seres vivos) e antropogênicas (despejos diversos, 

detergentes, fertilizantes e excrementos de animais), contudo, não apresenta 

 
1 :  ambiente que se refere à água parada, com movimento lento ou estagnado 
2 :  tempo de residência entre 2 e 40 dias, e tributários diretos de ambiente lêntico  
3 :  ambiente relativo a águas continentais moventes  

Ambiente do Corpo 
Hídrico 

Enquadramento do Corpo Hídrico 

Classe I Classe II Classe III 

Lêntico1 0,02 0,03 0,05 

Intermediário2 0,025 0,05 0,075 

Lótico3 0,1 0,1 0,15 
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problemas de ordem sanitária em águas destinadas ao abastecimento (von Sperling, 

2014). 

 Segundo o Altas de Esgotos da Agência Nacional de Águas (ANA), 55% da 

população brasileira tem acesso esgotamento sanitário e 9,1 toneladas de esgotos 

são geradas por dia (ANA, 2017). 

 Metcalf & Eddy (2003) afirmam que os esgotos sanitários possuem excesso de 

nitrogênio e fósforo. Isso faz que, ao ser submetido ao tratamento biológico, haverá 

incorporação desses macronutrientes nas células que tomam parte do sistema, mas 

o excesso ainda será grande. 

  Von Sperling (2014) descreve que as concentrações de fósforo afluentes nos 

sistemas de tratamento de esgotos apresentam valores tipicamente acima de 4mg/L, 

enquanto a eficiência geral dos diversos tipos de tratamento apresentam valores 

inferiores a 35%.   

 Essa é uma importante preocupação em termos de tratamentos de esgotos, 

exigindo tratamento avançado quando se tem lançamento em situações mais 

restritivas, sobretudo em represas utilizadas para o abastecimento público de água 

potável, onde o problema da eutrofização poderá ter consequências drásticas. A 

tabela 3.3 apresenta a caracterização física e química geral dos efluentes domésticos. 
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Tabela 3.3 - Características químicas e físicas dos esgotos 

Característica Forte Médio Fraco 

DBO5,20 (mg/L) 400 220 110 

DQO (mg/L) 1000 500 250 

Carbono. Org. Total (mg/L) 290 160 80 

Nitrogênio Total - NTK (mg/L) 85 40 20 

Nitrogênio Orgânico (mg/L) 35 15 8 

Nitrogênio Amoniacal (mg/L) 50 25 12 

Fósforo Total (mg/L) 15 8 4 

Fósforo Orgânico (mg/L) 5 3 1 

Fósforo Inorgânico (mg/L) 10 5 3 

Cloreto (mg/L) 100 50 30 

Sulfato (mg/L) 50 30 20 

Óleos e Graxas (mg/L) 150 100 50 

Fonte: Metcalf & Eddy, 2003 

  

 3.4 Recuperação de Fosfato 

 

 A recuperação de fosfatos a partir de águas residuárias vem sendo tema de 

estudo, seja pela preocupação com a exaustão das reservas minerais ou pela 

preocupação com a qualidade das águas. 

Foi para homenagear o colecionador de minérios alemão Chistoph Gottfried 

Struve (1772-1851), cônsul russo em Hamburgo, que a estruvita recebeu esse nome: 

do alemão Struvit. O mineral foi encontrado, pela primeira vez, embaixo da igreja de 

St. Nicolai, Hamburgo, na Alemanha, e é costumeiramente visto em cavernas de 

guano de pássaros e morcegos, em deposições superficiais e cálculos renais. Os 

cristais de estruvita formam-se, também, nas linhas de recirculação do sobrenadante 

do digestor e do desaguamento de lodo, causando incrustações especialmente em 

cotovelos e bombas de sucção (Aidar, 2012). 
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As reações de precipitação química da estruvita, segundo Aidar (2012), são 

representadas nas equações de forma simplificada nas equações ( 1 ) e ( 2 ):  

 

Mg2+ + NH4
+ + PO4

3-+ 6H2O → MgNH4PO4·6H2O (1) 

Mg2+ + NH4
+ + HPO4

n-2+ 6H2O → MgNH4PO4·6H2O + nH+ (2) 

 

Geralmente, o produto das concentrações molares dos constituintes que 

formam a estruvita, presentes na fase líquida do digestor anaeróbio, não é suficiente 

para induzir à formação de uma quantidade substancial desse produto, o que limita a 

eficiência de recuperação de fósforo. Para contornar esse problema, um sal de 

magnésio é adicionado no cristalizador, afim de se favorecer a nucleação e o processo 

de crescimento dos cristais. A adição de magnésio não é a única exigência para que 

possa ocorrer a produção de estruvita. O pH e as condições hidrodinâmicas no 

cristalizador devem ser controladas para otimizar a remoção de fosfato e gerar um 

produto com tamanho adequado para possibilitar a sua separação da fase líquida e 

de outros sólidos em suspensão (Metcalf; Eddy; 2003). 

A precipitação de estruvita em ETEs se apresenta então como uma 

possibilidade de recuperação do fósforo. Essa estruvita tem a possibilidade de 

apresentar um potencial econômico, considerando os volumes normalmente tratados 

em ETEs, e considerando que a estruvita pode ser utilizada como matéria-prima para 

a indústria de fertilizantes, pois apresenta uma taxa de liberação de nutrientes lenta, 

possibilitando a redução na frequência de aplicação além de acompanhar todo o 

período de crescimento da planta (Barros et al., 2012). 

Aidar (2012) investigou em um extenso estudo os fatores intervenientes na 

cristalização da estruvita, com foco na recuperação de fósforo. A cristalização é uma 

etapa essencial para que os cristais de estruvita formados possam ter as 

características físicas ideais para assimilação pelas plantas presentes no solo, e 

igualmente importante para que se enquadre como produto econômico. 

 Ledesma (2014) aplicou os estudos de Aidar (2012) em experimentos visando 

recuperar estruvita de efluente de reator anaeróbio de fluxo ascendente (RAFA), 

fazendo uma investigação detalhada da influência de diversos parâmetros, afim de 
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encontrar as relações ótimas para a produção de estruvita considerando o tipo do 

efluente trabalhado.   

 Semelhante a essa pesquisa, Barros et al. (2012) obteve êxito na precipitação 

de estruvita em efluente sintético em amostras elaboradas a partir soluções estoque 

preparadas utilizando fosfato de potássio monobásico (K2HPO4), cloreto de amônio 

(NH4Cl) e cloreto de magnésio hexahidratado (MgCl2.6H2O), sendo diluídas em água 

destilada. 

 A estruvita (Figura 3.1) é o sal de interesse que se procura obter após o 

processo de precipitação química, descrita como um mineral branco que se forma em 

soluções supersaturadas (Rahaman et al., 2008 apud Ledesma, 2014). 

 

Figura 3.1 - Cristais de estruvita recuperados em efluente sintético 

 

 

Fonte: Barros et al., 2012 

 

Tabela 3.4 - Fatores operacionais testados em dois níveis. 

Fatores Nível 1 Nível 2 

pH 9,5 10 

Rotação (rpm) 85 100 

Tempo de Reação (minutos) 5 10 

Concentração Inicial de Fósforo (mg/L) 100 200 

Fonte: Barros et al., 2012.  
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 O resultado dos testes analisados no trabalho de Barros et al. (2012) foi 

organizado na Tabela 3.5. 

Tabela 3.5 - Condições de operacionais testadas e remoções de fósforo e nitrogênio 

Ensaio pH 
Rotação 

(rpm) 
Tempo 
(min) 

Conc. inicial de 
fósforo (mg/L) 

Remoção de 
fósforo (%) 

Remoção de 
nitrogênio (%) 

1 9,5 85 5 100 41 40 

2 10 85 5 100 54 68 

3 9,5 120 5 100 56 55 

4 10 120 5 100 60 50 

5 9,5 85 10 100 66 59 

6 10 85 10 100 68 64 

7 9,5 120 10 100 59 60 

8 10 120 10 100 66 48 

9 9,5 85 5 200 60 78 

10 10 85 5 200 70 60 

11 9,5 120 5 200 84 66 

12 10 120 5 200 88 72 

13 9,5 85 10 200 74 68 

14 10 85 10 200 80 72 

15 9,5 120 10 200 75 68 

16 10 120 10 200 79 68 

Fonte: Barros et al., 2012. 

 

 As condições de pH de Barros et al. (2012) estão em acordo com a bibliografia 

no que se refere às condições de máxima remoção de fósforo. As condições de 

concentração e remoção de fósforo poderão ser comparadas ao fim desse estudo. O 

tempo de reação também será testado e avaliado por meio de comparação. 
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4. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

 4.1 Materiais Utilizados 

 

• Jar-test 

• Agitador Magnético SPLabor, para completa homegenização das soluções 

estanques 

• Sistema de filtragem com bomba de vácuo Marconi MA057/2 

• Membrana microfiltrate de 45µm Química Moderna 

• Tubos de ensaio para armazenamento do filtrado 

• Tubos plásticos para armazenamento do precipitado 

• Balança de precisão Mettler Toledo, para pesagem dos reagentes e do 

precipitado 

• Vidro de relógio para colocar armazenar o precipitado até a secagem 

• Dissecador de sílica gel para retirada de umidade do precipitado 

• Pipetas de medição 

• Soluções estoques de Na2HPO4 (88g/L); MgSO4.6H2O (280g/L) e NH4Cl 

(122g/l) 

• Regulador de pH (NaOH) 0.1 mol/L 

• Sonda Multiparâmetro Hach HQ40d para medição de temperatura e pH 

• Medidor de fosfato reativo Hanna HI717-25 

• Reagentes prontos para quantificação do fosfato no HI717-25 

(metassulfito de sódio e ácido sulfúrico, marca Hanna Instruments) 
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Figura 4.1 - Alguns dos equipamentos utilizados no trabalho a) Multiparâmetro HACH 
HQ40 b) Sistema de Filtragem com bomba de vácuo c) Balança digital de precisão 

 

a)       b)          c)  

 4.2 Metodologia 

 

  4.2.1 Descrição da prática 

 

 A etapa prática foi feita no Laboratório de Saneamento Ambiental da 

Universidade Federal de Ouro Preto pode ser dividida nas seguintes etapas: 

i. Produção de efluente sintético por diluição dos reagentes em água destilada 

produzida no LSA e mistura em agitador magnético e armazenamento em 

frascos semi-opacos de 1L na razão molar 2:4:1, para Mg, N e P, 

respectivamente. 

 

ii. Para confirmação que a estequiometria da reação química assim como 

reatividade dos reagentes fosse validada, foi feita uma etapa de ensaio em 

batelada em escala reduzida, 30mL de solução contendo os três reagentes sem 

diluição posterior, com controle de pH e agitação manual, afim de analisar a 

precipitação de algum material sólido. A Figura 4.2 ilustra o processo descrito 

anteriormente. 
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Figura 4.2 - Ensaio preliminar para a validação de reação. a) Agitação e controle de 
pH manualmente b) medição da concentração de fosfato reativo na solução produzida 

     

a)          b)      

 Notou-se um pó fino precipitado no fundo do tubo de ensaio, indicando a 

presença de estruvita. Para uma avaliação da influência dos gradientes de velocidade 

no processo de cristalização do sal, foram feitos um experimento para os gradientes 

de 76s-1, 97s-1 e 165 s-1. 

iii. Medição do pH na água destilada do laboratório e adição de 2L da mesma em 

cada cuba do Jar-Test 

iv. Adição de 10mL da solução de Fosfato dissódico em cada cuba 

v. Coleta com e armazenamento em tubo de ensaio com tampa de uma amostra 

da solução para a quantificação inicial de fosfato 

vi. Quantificação inicial do fosfato, adicionando 1mL da solução armazenada em 

uma cuveta de 10mL, e completando o restante com água destilada.  

vii. Leitura no HI717-25 e registro do resultado 

viii. Correção do pH da água com adição química de reagentes para 9,5, com ± 0,2 

de tolerância 

ix. Adição das outras soluções estoques 

x. Adição de semeadura de cristalização 

xi. Operação no Jar-Test com o gradiente de velocidade selecionado durante 90 

minutos 

xii. Recuperação dos cristais formados por filtração a vácuo em membrana de 

45µm 
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xiii.  Análise do fosfato reativo no efluente do sistema de filtragem, adicionando 1mL 

do efluente na cuveta de 10mL e completando o restante com água destilada 

xiv. Coleta do precipitado e armazenagem do mesmo em dessecador de sílica gel, 

para secagem em temperatura ambiente sem umidade 

xv. Pesagem e armazenamento das amostras em frascos plásticos 

xvi. Análise do precipitado por difração de raio-x para confirmação de que o 

precipitado é estruvita 

Figura 4.3 - Modelo esquemático da metodologia prática 

 

 4.2.2 Produção do efluente sintético 

 

O efluente foi produzido no laboratório de saneamento ambiental da Escola de 

Minas, no Campus Morro do Cruzeiro, da UFOP, composto por soluções de NH4Cl 

(cloreto de amônio), MgSO4.6H2O (sulfato de magnésio hexahidratado) e Na2HPO4 

(fosfato dissódico) como fonte dos íons necessários à formação da estruvita. 
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Como os reagentes são cristais sólidos das substâncias, foi se calculado 

estequiometricamente (Tabela 4.1) quantidade necessária para se fazer as soluções 

estanques que estivessem dentro das proporções molares e da faixa de leitura do 

aparelho medidor. Após as pesagens, os reagentes foram colocados em beckers de 

1 litro e completados com água destilada, e então colocados no agitador magnético a 

700 RPM, afim de se obter a completa solubilização dos cristais. As soluções 

preparadas foram então postas em frascos âmbar, semi-opacos, previamente 

identificados, de 1 litro para armazenamento. 

Tabela 4.1 - Propriedades dos reagentes utilizados para produção do efluente sintético 

Reagente Massa molar 

(g) 

Solubilidade 

(25ºC) (g/L) 

Concentração da solução 

(g/L) 

Na2HPO4 141,96 77 8,8 

MgSO4.6H2O 246,00 710 28,0 

NH4Cl 53,45 396 12,2 

 

O efluente sintético tem como finalidade servir como controle, pois as 

concentrações dos íons necessários às reações químicas envolvidas no processo de 

precipitação são previamente calculados. Além disso, os elementos químicos que 

podem ser descritos como contaminantes serão também conhecidos e 

posteriormente, será mais fácil identificar sua interferência no processo.  

As razões molares de Mg, N, P foram definidas como 2:4:1, com base nos 

melhores resultados obtidos em estudos anteriores (Song et al. 2007, e Crutchik & 

Garrido, 2011 apud Ledesma, 2014) (Tabela 4.2), para Mg e N, respectivamente. A 

estequiometria para determinação das quantidades a serem usadas nas soluções foi 

feita com base na faixa de leitura do medidor de fosfato, HI717-25 HI717-25 da marca 

Hanna Instruments, com uma faixa de correção para 10%, afim de se prevenir leituras 

acima da faixa de detecção do aparelho, que possui faixa de leitura até 30 mg/L. 
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Tabela 4.2 - Relações entre nutrientes utilizadas em para comparação de 
metodologias de ensaio de precipitação de estruvita 

Referência Amostra 
[P-PO4] 
mg/L 

Mg/P N/P pH Observações 

Adnan 
(2002) 

Sobrenadante 
sintético 

47,5 a 
68,0 

1,5 

6,4 7,6 
Remoção de P aumentou de 62 
a 74,1% quando a razão Mg/P 
variou de 1,5 para 2,4 

1,8 

1,9 

2,4* 

Song et al. 
(2007) 

Águas 
residuárias de 
criadouros de 
porcos 

80,0 

1,0 

8,0 
9,5 a 
10,0 

Remoção de P máxima igual a 
97%. Para mg/P> 1,4, os 
aumentos não foram 
significativos. 

1,2 

1,4* 

1,6 

2,0 

Rahaman; 
Ellis e 

Mavinic 
(2008) 

Sobrenadante 
sintético 

30,5 

1,0 

36,0 
a 

44,0 
8,51 

Constantes de reação de 0,924, 
2,034 e 2,712 h-1 para Mg/P 1,0, 
1,3 e 1,6, respectivamente 

1,3 

1,6* 

Crutchik e 
Garrido 
(2011) 

Sintética e real 
(indústria de 
peixes) 

20,0 a 
40,0 

8,0 a 
10,0 

1,0 8,00 
a 

8,50 

Na presença de íons de cálcio, o 
aumento na razão N/P favoreceu 
a formação de estruvita ao invés 
de fosfatos de cálcio e magnésio 4,7* 

* Nota:  Condição Mg/P ou N/P ótima 

Fonte: Ledesma, 2014. 

 

 4.2.3 Quantificação do Fosfato 

 

 Para a quantificação inicial do fosfato reativo presente no efluente, coleta-se 

em uma cuveta de 10 mL da solução, então são adicionados os reagentes pré-

dosados que acompanham o aparelho, e então a cuveta é inserida no HI717-25 para 

quantificação do fosfato presente na amostra. Os reagentes do kit seguem o método 

de aminoácido em que a reação ocorrida entre o fósforo e os reagentes causam uma 

coloração azul na amostra. A adição de 10 gotas do primeiro reagente na amostra, 

seguido de um sachê do conjunto do HI717-25, a reação ocorrerá e o HI717-25 

determinará a concentração a partir da cor produzida. Os resultados são exibidos em 

mg/L (ppm) de fosfato. Estes reagentes são projetados para serem usados em 

amostras que possuam uma faixa esperada de 0.0 a 30.0 mg/L (ppm) de fosfato. O 

aparelho medidor utiliza como metodologia uma adaptação do Standart Methods, 

método azul de heteropolimolibdênio (APHA, 2012 apud. HANNA, 2019).  
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 Metodologias utilizando medidores de parâmetros portáteis como os utilizados 

nesse trabalho vem se tornando muito comuns em pesquisas nacionais e 

internacionais, podendo citar o trabalho de Ruiz (2018) que avaliou em escala piloto, 

uma lagoa algal de alta taxa acoplado a um sistema de tratamento residual de água 

da Universidade do Vale, na Colômbia, utilizando o mesmo equipamento.  

 Para comparação dos valores encontrados pela metodologia utilizando o 

aparelho medidor do fosfato, será feito um balanço de massa que é descrito pela 

equação 3. 

𝐶𝑇 = 𝐶𝑑 +  𝐶𝑝 (3) 

 

Onde: 

𝐶𝑇  −  𝐶𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎çã𝑜 𝑑𝑒 𝑓𝑜𝑠𝑓𝑎𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 (𝑜𝑢 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑠𝑜 𝑞𝑢í𝑚𝑖𝑐𝑜) 

𝐶𝑑  −  𝐶𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎çã𝑜 𝑑𝑒 𝑓𝑜𝑠𝑓𝑎𝑡𝑜 𝑑𝑖𝑠𝑠𝑜𝑙𝑣𝑖𝑑𝑜 (𝑎𝑝ó𝑠 𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑠𝑜 𝑞𝑢í𝑚𝑖𝑐𝑜) 

𝐶𝑝 −  𝐶𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎çã𝑜 𝑑𝑒 𝑓𝑜𝑠𝑓𝑎𝑡𝑜 𝑛𝑜 𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑝𝑖𝑡𝑎𝑑𝑜 (𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑛𝑜 𝑠ó𝑙𝑖𝑑𝑜) 

 

 Caso os valores dos balanços de massa encontrados pela metodologia 

utilizando o aparelho medidor (Figura 4.5) e os calculados estequiometricamente 

sejam semelhantes, poderá se avaliar a confiabilidade do aparelho e da metodologia 

proposta. 

 

 Para avaliação da presença de estruvita é necessária uma análise por 

difratometria de raio-x. 

Figura 4.4 - Medidor de fosfato reativo HI717-25 
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 4.2.4 Ensaio de Precipitação no Jar-Test 

 

O processo químico envolvido para a precipitação da estruvita consiste em se 

aplicar reagentes alcalinos (normalmente MgCl ou MgOH) com pH na faixa de 8,30 a 

11 em uma câmara de agitação por um período de 90 minutos (Ledesma, 2014). 

Estudos anteriores utilizaram gradientes de 165s-1, 97s-1 (Rahaman, Ellis e Mavinic, 

2008 apud Ledesma, 2014) e 76s-1 (Wang; Burken e Zhang, 2006 apud Ledesma 

2014) apresentaram bons resultados no crescimento dos cristais de estruvita. Após 

um período de 90 minutos de repouso verifica-se se houve a deposição de material 

sólido e um efluente líquido. 

 O processo de aplicação do gradiente de velocidade para os experimentos de 

precipitação são análogos aos feitos em um ensaio de coagulação em Jar-Test (Figura 

4.6) para o tratamento de água em ETAs. Como o gradiente de velocidade é um 

parâmetro que depende da viscosidade da água, e essa por sua vez é função da 

temperatura, os valores de temperaturas foram medidos para que as rotações 

referentes aos gradientes pudessem ser corrigidos.  

Figura 4.5 - Aparelho Jar-Test utilizado para experimentos de precipitação de estruvita 
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Figura 4.6 - Gráfico de correção do gradiente de velocidade em relação à temperatura 
da água 

 

 

 O fabricante de Jar-Tests SPLabor descreve o Jar-Test: 

 

 “O aparelho Jar-Test é um equipamento de laboratório 

utilizado no ensaio de floculação, processo utilizado nas 

estações de tratamento de água e que faz as partículas finas 

de água e areia se juntam, formando partículas maiores, 

facilitando sua purificação. A finalidade do ensaio de 

floculação feito pelo Jar-Test é determinar as dosagens 

ótimas dos reagentes (sulfato de alumínio, soda e 

polieletrólito) e determinar o pH ótimo de floculação. A 

determinação das dosagens ótimas é feita por tentativa e 

comparação, análises feitas pelo Jar-Test que permite até 6 

ensaios simultâneos. O Jar-Test tem de 3 a 6 provas, cada 

prova tendo até 2 litros e dependendo do modelo 

equipamento, pode oferecer controle de velocidade digital 

ao usuário. Para atingir os resultados esperados, 

recomenda-se que a agitação inicial seja intensa, o que 
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propicia uma mistura rápida entre os reagentes para que se 

abrevie o início de formação dos flocos. Logo a seguir, a 

velocidade deve ser moderada para uma boa constituição 

dos flocos e agregação das impurezas” (SPLabor, 2019). 

 

  4.2.5 Reação química 

 

 A reação química para a precipitação do fosfato na forma de estruvita acontece 

em condições específicas de pH, entre 8,30 e 11, (Ledesma, 2014). Portanto, foi feita 

a medição do pH inicial da água destilada utilizada, pois a mesma apresenta grande 

variação do parâmetro como efeito do funcionamento do destilador do LSA. Após a 

medição e registro do valor na planilha de dados, é adicionado uma dose de 10mL da 

solução de fosfato dissódico, para que após a homegeinização do mesmo na cuba, 

possa se coletar 1mL da solução e ser feita a leitura da quantidade inicial de fosfato, 

em diluição 1:10 na cubeta de 100mL que acompanha o aparelho medidor da HI717-

25. Após essa etapa, foi feita a correção do pH para a 9,5±0,2 utilizando uma solução 

de hidróxido de sódio (NaOH), 0,1 mol/L, e então, se colocam 10mL de cada uma das 

soluções de sulfato de magnésio (MgSO4.6H2O) e cloreto de amônio (NH4Cl) nas 

cubas do Jar-Test e se aplica o gradiente de velocidade escolhido para o experimento. 

  4.2.6 Cristalização 

 

 Para a cristalização dos experimentos sem utilização de semeadura, apenas 

colocam-se os reagentes nas dosagens estabelecidas e se aplica o gradiente de 

velocidade. 

 Nos experimentos que utilizaram a técnica de semeadura, foram inseridos em 

cada cuba do Jar-Test uma quantidade de estruvita de 500mg, obtidas nos ensaios 

com superdosagem realizados anteriormente.  

  4.2.7 Filtragem 

  

 O sistema de filtragem é necessário para separar os cristais formados do 

efluente líquido. Nessa metodologia, o mesmo é composto por um funil de Büchner 

acoplado a uma bomba de vácuo, afim de se reduzir o tempo de filtragem. As 
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membranas utilizadas para a filtração foram de 0,45µm. O volume filtrado foi de dois 

litros para cada cuba do Jar-Test. 

  4.2.8 Secagem e armazenamento 

 

 Após o tempo programado no Jar-Test, o efluente foi filtrado, uma amostra 

coletada em tubo de ensaio para medição do fosfato reativo pelo aparelho medidor, e 

o precipitado foi condicionado para etapa de secagem. O restante do efluente foi 

descartado.  

 Os precipitados coletados após a filtragem foram dispostos em vidro de relógio 

e colocados em um dessecador de sílica gel, afim de se evitar umidade e secar à 

temperatura ambiente, uma vez que a estruvita possui moléculas de água em sua 

estrutura, não podendo ser seca em estufa. 

 Após o período de secagem, o precipitado foi pesado e armazenado em frasco 

plástico transparente, identificado e lacrado. 

  4.2.9 Análise 

 

 As análises para quantificação do fósforo foram feitas pelo medidor HI717-25 e 

por meio de cálculo estequiométrico fazendo um balanço de massa em relação ao 

fósforo. 

 No método utilizando o HI717-25, recolhe 1mL se uma amostra do tubo de 

ensaio contento o efluente, e dilui-se em 10mL de água destilada na cuveta que 

acompanha o medidor. A cuveta é colocada no medidor para que seja feita a leitura 

da coloração do efluente. Após o tempo de leitura do medidor, retira-se a cuveta e 

colocam-se nela 10 gotas de ácido sulfúrico e um sachê de metassulfito de sódio, 

ambos acompanham o aparelho, e se tampa a cuveta. Agita-se delicadamente a 

cuveta para que o liquido se homogeinize e coloca-se novamente no medidor para 

leitura final do fosfato. O valor é anotado na planilha de cálculo. A eficiência de 

remoção é calculada como a razão entre o valor medido antes da colocação das 

soluções de NH4Cl e MgSO4.6H2O e o valor medido no efluente após filtragem. 

 Para o método do cálculo estequiométrico por balanço de massa, calcula-se a 

massa de fósforo em 10mL da solução de fosfato dissódico, a massa de fósforo 
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presente na estruvita precipitada e calcula-se a eficiência de remoção de fósforo como 

a razão entre o valor inicial e o valor final encontrados. 

  4.2.10 Difração de raios-X 

 

 A difração de raios-x é necessária para que haja a confirmação da estruvita 

como o precipitado resultante das reações químicas descritas no item 4.2.5. 

 As condições de operação da difração de raios-x (método em pó) são: energia 

40mA a 40Kv, faixa angular de 5: 70º (2ϴ) e passo de 25 s e 100 s para as fases 

cristalinas e amorfas, respectivamente. 

 O difratograma deverá corresponder ao encontrado por Barros et al. (2014) 

(Figura 4.7), para confirmação de estruvita como precipitado. 

Figura 4.7 - Difratograma de presença de estruvita recuperada de efluente sintético 

 

Fonte: Barros, 2014 

 

  4.2.11 Tratamento dos dados 

 

 Os dados coletados na etapa prática foram anotados e posteriormente 

organizados em uma planilha do software MS Excel (ANEXO A), para que pudessem 
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ser tratados e comparados. Foram divididos em dois grupos, experimentos sem 

utilização da técnica de semeadura e utilizando a técnica. Valores discrepantes ou 

não condizentes com a realidade dentro do conjunto de dados foram descartados. 

Para os demais valores, considerou-se a média como representação amostral. 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

 5.1 Efluente Sintético 

 

 O efluente sintético produzido apresenta as condições de relações molares 

para Mg e N que a literatura descreve como ideal para a precipitação de estruvita 

(Song et al., 2007 e Crutchik & Garrido, 2011 apud Ledesma, 2014). Essa condição 

pode ser explicada pela relação entre o pH da solução e os íons constituintes que 

formarão a estruvita, mostrado na Figura 5.1, onde os íons fontes de N e Mg estão em 

excesso, pois na condição de pH que se tem a maior dissociação de HPO4
-2 não há 

completa dissociação do íon amônio. Essa condição também respeita a relação entre 

N:P, geralmente entre 4:1 para a maioria dos tratamentos conhecidos, que se verifica 

na Tabela 3.4 desse estudo. 

Figura 5.1 - Relações entre as frações molares e o pH dos íons constituintes 
necessários para a formação de estruvita 

 

Fonte: Ledesma, 2014 
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 5.2 Difração de Raios-X 

 

Os ensaios iniciais em condições de supersaturação obtiveram êxito na produção 

de precipitado, apesar de não ser possível avaliar o percentual de remoção pelo 

método utilizando o aparelho medidor HI717-25, já que a diluição para adequar a 

quantidade de fosfato à faixa de leitura do equipamento teria que ser feita em doses 

inferiores a 1mL. A eficiência de remoção foi feita então pelo cálculo de balanço de 

massa. 

 O sal recuperado nessa etapa (Tabela 5.1) foi analisado por difratometria de raio-

x (Figura 5.2) no Nanolab, Laboratório de Ciência dos Materiais, da Ufop. 

Tabela 5.1 - Massas de sal recuperadas em experimento com condição de 
supersaturação dos reagentes, dose de 100mL 

Gradiente de 
velocidade (s-1) 

Massa de Sal 
calculada (mg) 

Massa de Sal 
recuperada (mg) 

Eficiência de 
remoção 
calculada 

76 1518,74 1503 98,96% 

97 1518,74 1393 91,72% 

165 1518,74 999 65,78% 

  

Figura 5.2 - Difratograma das análises confirmando a estruvita com o sal precipitado 
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A comparação entre o difratograma gerado pela análise das amostras se 

assemelha com o encontrado por Barros et al. (2014) (Figura 4.7). Os picos que 

atingem as maiores intensidades estão compreendidos entre a faixa de 15 a 34 para 

2ϴ, dessa forma confirmando a precipitação de estruvita. 

Com a confirmação pela difração de raios-x, o sal recuperado foi utilizado como 

semeadura nas etapas posteriores. 

 

 5.3 Cristalização 

 

  5.3.1 Cristalização sem semeadura 

 

 O processo de cristalização começa assim que o efluente nas cubas do Jar-

Test começa a se agitar. Nos experimentos sem a adição de semeadura percebe-se 

a formação de pequenos grânulos dispersos na massa líquida. Ao fim do tempo de 

agitação, nota-se um pequeno aumento dos mesmos. Nas condições de tempo de 

agitação utilizados por Barros et al. (2014) descritos nas Tabelas 3.4 e 3.5, não se 

notou cristalização significativa, diferentemente do resultado obtido na Figura 3.1. Por 

esse motivo, adotou-se o tempo proposto por Ledesma (2014). 

  5.3.2 Cristalização com semeadura 

 

 Nos experimentos com a utilização de semeadura nota-se turbidez no efluente 

e um aspecto leitoso, devido ao material inserido (Figura 5.3). A inserção de 

semeadura aumenta a concentração de fósforo no efluente, aumentando a eficiência 

da cristalização. Notou-se em todos os gradientes de velocidade aplicado uma 

impregnação de sal nas paletas do Jar-Test, formando aglomerados maiores. 

Também houve deposição do sal no fundo das cubas, formando regiões de acúmulo 

do precipitado. 
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Figura 5.3 - Comparação entre as cubas sem a) e com a adição de semeadura b) 

 

   a)            b) 

 5.4 Filtragem e Secagem 

 

 Nas etapas de filtragem e secagem visou-se a recuperação do sal precipitado 

no efluente. Nos experimentos sem a utilização de semeadura houveram poucos 

cristais retidos na membrana filtrante, e em alguns experimentos pequenas 

impurezas. A presença de impurezas em uma massa pequena influi em erros grandes 

quando essa massa é pesada posteriormente. 

 Nos experimentos com a utilização de semeadura notou-se uma quantidade de 

sal recuperada 

 5.5 Análise dos Dados 

 

  5.5.1 Análise dos dados pelo HI717-25 

 

Após os experimentos serem calibrados para faixa de operação do medidor 

serem concluídos, os dados foram organizados nas tabelas 5.2 e 5.3 para análise e 

comparação dos resultados. As massas recuperadas de sal servirão de comparação 

dos resultados obtidos pelo aparelho medidor pelos valores calculados por balanço 

de massa. 
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Tabela 5.2 - Relações entre os gradientes de velocidade e remoção de fosfato sem 
utilização de semeadura 

Gradiente de 
velocidade (s-1) 

Fosfato 
inicial (mg/L) 

Fosfato final 
(mg/L) 

Remoção 
(mg) 

Eficiência 

76 24,9 23,3 1,6 6,3% 

97 27 24,0 3,0 11,1% 

165 21,7 21,4 0,3 1,4% 

 

Tabela 5.3 - Relações entre os gradientes de velocidade e remoção de fosfato 
utilizando estruvita como semeadura 

Gradiente de 
velocidade (s-1) 

Fosfato inicial 
(mg/L) 

Fosfato final 
(mg/L) 

Remoção 
(mg) 

Eficiência 

76 24,9 21,1 3,8 15,1% 

97 27 20,7 6,3 23,2% 

165 21,7 19,8 2,0 9,0% 

 

 5.5.2 Análise dos dados por balanço de massa 

 

 Para verificar a confiabilidade do método proposto com aparelho medidor de 

fosfato, os resultados coletados pelo HI717-25 foram comparados aos calculados pela 

estequiometria, em posse dos valores da massa de sal pesadas e de acordo com a 

equação 3 do item 3.7 desse trabalho. Os resultados estão organizados nas tabelas 

5.4 e 5.5.  

Tabela 5.4 - Eficiência de remoção de fosfato sem adição de semeadura, calculada 
estequiometricamente 

Gradiente de 
velocidade (s-1) 

Massa de 
fosfato em 

10mL 

Massa de sal 
recuperada 

(mg) 

Fosfato no sal 
precipitado 

(mg) 

Eficiência 
calculada 

76 58,871 9,667 3,747 6,36% 

97 58,871 6,333 2,455 4,17% 

165 58,871 3,333 1,292 2,19% 
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Tabela 5.5 - Eficiência de remoção de fosfato com adição de semeadura, calculada 
estequiometricamente 

Gradiente de 
velocidade (s-1) 

Massa de 
fosfato em 
10mL (mg) 

Massa de sal 
recuperada 

(mg) 

Fosfato 
precipitado 

(mg) 

Eficiência 
calculada 

76 58,871 130 50,521 85,82% 

97 58,871 128 49,423 83,95% 

165 58,871 116 44,772 76,05% 

 

 5.6 Comparação entre os Métodos 

 

 Após serem calculadas as eficiências de remoção de fosfato reativo pelos dois 

métodos, podemos comparar os valores encontrados e os motivos pelos quais se 

apresentaram como tal. As tabelas 5.6 e 5.7 comparam os resultados encontrados 

pelo método de medição e pelo método de cálculo. 

Tabela 5.6 - Comparação entre as eficiências de remoção de fosfato entre os métodos, 
sem utilização de semeadura 

Gradiente de 
velocidade (s-1) 

Eficiência medida 
no aparelho 

Eficiência 
calculada por 

balanço de 
massa 

Variação 
percentual 

76 6,29% 6,36% 0,07% 

97 11,11% 4,17% 6,94% 

165 1,38% 2,19% 0,81% 

 

Tabela 5.7 - Comparação entre as eficiências de remoção de fosfato entre os métodos, 
com utilização de semeadura 

Gradiente de 
velocidade (s-1) 

Eficiência medida 
no aparelho 

Eficiência 
calculada por 

balanço de 
massa 

Variação 
percentual 

76 15,13% 85,82% 70,69% 

97 23,21% 83,95% 60,74% 

165 8,99% 76,05% 67,06% 
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 A comparação dos resultados entre a medição com o HI717-25 e os valores 

calculados foram muito diferentes para os experimentos no qual foi adicionada a 

semeadura, com variações de cerca de 60% a 70%. Essa variação faz concluir que o 

aparelho medidor HI717-25 não foi eficiente para experimentos que trabalham com 

concentrações de fosfato acima de 30ppm, mesmo fazendo leituras por diluições. 

Essas diferenças podem ser decorrentes da contaminação de fósforo na vidraria e por 

acúmulos de erros, tanto nas diluições para quantificação inicial quanto na final do 

fosfato, além de um possível erro já associado ao aparelho. Nos experimentos no qual 

não houve a adição de semeadura, o medidor apresentou um resultado coerente para 

dois dos três experimentos, mas ressalta-se que esses valores podem apresentar 

maior coerência pelo fato de impurezas apresentarem maior efeito na massa final 

obtida do que nos experimentos no qual foi utilizado a semeadura. 

 Entre os gradientes de velocidades testados, o que apresentou melhor 

resultado por meio do cálculo estequiométrico foi o de 76s-1, com valores de remoção 

de fosfato pouco maiores que o gradiente de 97s-1. Esse resultado pode ser entendido 

pelo fato de que em gradientes mais lentos, a colisão entre as partículas sólidas 

formadas é menor, a ponto de não fragmentar os agregados formados, dessa forma 

possibilitando o crescimento dos cristais, que serão retidos pela membrana na etapa 

de filtragem. O gradiente de velocidade mais veloz, 165 s-1 promove uma agitação 

maior dos reagentes, quebrando os cristais, ocasionando granulometria muito fina que 

não é retida pela membrana utilizada, promovendo menor eficiência de remoção do 

fosfato presente no efluente. 

 Como Barros et al. (2014) concluiu em seu estudo, o fator preponderante para 

a formação da estruvita em reatores batelada do tipo Jar-Test é a concentração inicial 

de fosfato, fato comprovado pelo experimento realizado em dosagens mais altas 

(100mL) no qual foram recuperados valores do precipitado de quase 10 vezes maiores 

do que os experimentos utilizando a semeadura, e atingindo eficiências próximas a 

99%. 

 Considerando efluentes reais, eficiências de remoção de fosfato baixas como 

as medidas e calculadas (entorno de 6%) podem ser viáveis, se levarmos em 

consideração as vazões operadas em ETEs, seja pela redução do impacto ambiental 

causada pelo lançamento de fósforo em corpos d’água ou mesmo pela possibilidade 

de retorno econômico. Como o nitrogênio já é normalmente presente nos efluentes 
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domésticos na razão estequiométrica adequada para as reações químicas de 

precipitação de estruvita, ainda haveria o benefício da recuperação também desse 

nutriente, evitando maiores problemas ambientais relacionados à eutrofização. 

 Portanto, em uma ETE que se instale uma etapa de tratamento terciário 

baseada na precipitação de estruvita, além da estrutura física para tal, essa utilizaria 

apenas alguma fonte de Mg como reagente. Na dosagem correta, os íons desse 

elemento não necessitariam estar em excesso, e mesmo no caso do excesso, este 

não está relacionado a problemas de contaminação ambiental e nem restrições de 

lançamento pelas CONAMA 430/11 e 357/05. 

 Como exemplo, podemos imaginar que uma unidade de tratamento terciário 

para remoção de fósforo em uma ETE como a Arrudas, da Copasa, na região 

metropolitana de Belo Horizonte, que opera em uma vazão de aproximadamente 2250 

L/s (Copasa, 2009) com uma fraca presença de fósforo, 4mg/L (Metcalf & Eddy, 2003), 

e remoção nos tratamentos anteriores de 35% (von Sperling, 2014) chegue ao 

tratamento terciário, evitaria que 40,3 (considerando a eficiência de 6%) kg de fósforo 

chegassem aos corpos hídricos diariamente (Tabela 5.8). Essa massa de fósforo 

recuperada como estruvita representa uma produção diária de aproximadamente 

240kg.  Se consideramos que essa eficiência pode chegar próximo aos valores de 

85% com a utilização de estruvita como semeadura que seria produzida na própria 

ETE, a massa de fósforo que poderia deixar de ser descartada seria de 430 kg por 

dia, gerando mais de 3,3 toneladas de estruvita por dia, podendo inclusive apresentar 

uma possibilidade real de ganho econômico no processo, considerando as ordens de 

grandeza das massas recuperadas. 

Tabela 5.8 - Possíveis quantidades de estruvita recuperada em ETEs 

Vazão:  
2250 L/s 

Concentração 
afluente ETE 

(mg/L) 

Concentração pós 
tratamento 

(eficiência 35%) 
(mg/L) 

Massa 
recuperada sem 

semeadura 
(eficiência 6%) 

(kg/dia) 

Massa 
recuperada com 

semeadura 
(eficiência 85%) 

(kg/dia) 

Fósforo 4 2,6 30,3 429,6 

Fosfato 12,3 8,0 92,9 1316,2 

Estruvita 31,61 20,5 239,7 3395,4 
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6. CONCLUSÕES 

 

• A precipitação de estruvita utilizando efluente sintético ocorre, porém a 

quantidade da mesma depende principalmente da concentração inicial 

de fosfato, da utilização ou não de semeadura e em menor grau do 

gradiente de velocidade aplicado. 

 

• A utilização de semeadura aumenta significativamente tanto a eficiência 

na remoção de fosfato quanto a quantidade de sal recuperado, em 

valores superiores a 10 vezes. 

 

• O gradiente de velocidade é um parâmetro que interfere no crescimento 

dos cristais. Gradientes mais altos favorecem uma melhor mistura, 

formando mais núcleos, porém com menor crescimento. Se o gradiente 

de velocidade for muito alto, há um decréscimo na eficiência de remoção 

de fosfato, pela quebra dos cristais e diminuição da retenção na filtração. 

 

• O aparelho medidor não apresentou confiabilidade para medições nos 

experimentos com utilização de semeadura, apresentando erros 

percentuais em relação aos calculados entre aproximadamente 60% a 

70%, não sendo aconselhável seu uso para experimentos desse tipo. 
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7. SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

 

• Realizar os mesmos experimentos utilizando metodologias clássicas do 

Standard Methods e comparar os valores encontrados. 

 

• Fazer experimentos com gradientes de velocidade abaixo de 97s-1 e 

avaliar a eficiência na cristalização e consequente remoção de fosfato. 

 

• Realizar a filtragem em membrana de tamanho inferior, e avaliar a 

recuperação de sal. 

 

• Modificar o tempo de residência do efluente dentro do reator, afim de se 

avaliar os efeitos do mesmo na cristalização da estruvita. 

 

• Considerar uma análise custo-benefício com os valores de recuperação 

de estruvita encontrados, levando em consideração os custos dos 

reagentes e eficiências de recuperação de cristais. 
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ANEXO A – PLANILHA DE DADOS 

Experimento Medição 
Inicial 

[ ] PO4 (ppm) pH Temp. 
(ºC) 

G. de 
Velocidade 

Massa de sal (mg) 
Observação 

C1 C2 C3 C1 C2 C3 C1 C2 C3 

1 

24,9 24,9 24,9 

9,32 9,54 9,58 23,6 76 631 617 643 
500mg de semeadura 

Medição Final 21,2 20,7 21,5   
              

Experimento Medição 
Inicial 

[ ] PO4 (ppm) pH Temp. 
(ºC) 

G. de 
Velocidade 

Massa de sal (mg) 
Observação 

C1 C2 C3 C1 C2 C3 C1 C2 C3 

2 

24,9 24,9 24,9 

9,68 9,44 9,57 23,6 76 9 13 7 

  

Medição Final 22,7 24 23,3   
              

Experimento Medição 
Inicial 

[ ] PO4 (ppm) pH Temp. 
(ºC) 

G. de 
Velocidade 

Massa de sal (mg) 
Observação 

C1 C2 C3 C1 C2 C3 C1 C2 C3 

3 

27 27 27 

9,44 9,47 9,51 23 97 12 4 3 

  

Medição Final 24,1 23,2 24,7   
              

Experimento Medição 
Inicial 

[ ] PO4 (ppm) pH Temp. 
(ºC) 

G. de 
Velocidade 

Massa de sal (mg) 
Observação 

C1 C2 C3 C1 C2 C3 C1 C2 C3 

4 

27 27 27 

9,4 9,45 9,48 23 97 623 632 550 
500mg de semeadura 

Medição Final 20,1 20,2 21,9   
              

Experimento Medição 
Inicial 

[ ] PO4 (ppm) pH Temp. 
(ºC) 

G. de 
Velocidade 

Massa de sal (mg) 
Observação 

C1 C2 C3 C1 C2 C3 C1 C2 C3 

5 

21,7 21,7 21,7 

9,64 9,47 9,4 23,7 165 2 4 4 C2 descartado Medição Final 21,7 22,9 21,1 
              

Experimento Medição 
Inicial 

[ ] PO4 (ppm) pH Temp. 
(ºC) 

G. de 
Velocidade 

Massa de sal (mg) 
Observação 

C1 C2 C3 C1 C2 C3 C1 C2 C3 

6 

21,7 21,7 21,7 

9,53 9,52 9,59 23,7 165 625 305 606 
500mg de semeadura 

Medição Final 20 3,6 19,5 C2 descartado 
              



52 
 

 


	7d12a06f650db250e9d374aa87bd5f1cb35fa0788f37b4075e8e0546dc22c6db.pdf
	ee13929c76b522fbde1c602b2a5b859536bd8b854e3d28c228c7e6477cbb5dcf.pdf
	7d12a06f650db250e9d374aa87bd5f1cb35fa0788f37b4075e8e0546dc22c6db.pdf
	7d12a06f650db250e9d374aa87bd5f1cb35fa0788f37b4075e8e0546dc22c6db.pdf

