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RESUMO 

 

O presente estudo investigou a influência da razão molar, da concentração inicial de 

fósforo, do gradiente de mistura, do tempo de mistura, do pH e da nucleação 

secundária na cristalização de estruvita em água sintética, em reatores em batelada. 

A pesquisa foi dividida em duas etapas. A primeira investigou a cristalização da 

estruvita em água sintética em diferentes razões molares Mg:N:P e concentrações 

iniciais de magnésio, nitrogênio e fósforo, sendo também avaliada a importância da 

nucleação secundária na cristalização da estruvita. Na segunda etapa, cinco 

parâmetros foram testados para avaliar a influência destes na cristalização da 

estruvita, quais sejam: razão molar Mg:N:P, concentração inicial de fósforo, 

gradiente de mistura, tempo de mistura e pH. As melhores condições observadas 

para a cristalização de estruvita foram: razão molar Mg:N:P = 1,3:1:1; gradiente de 

mistura = 60 rpm; pH = 10,0; tempo de mistura = 5 minutos e elevadas 

concentrações iniciais dos íons constituintes da estruvita. Além disso, a utilização de 

cristais de estruvita como semente influenciou positivamente na cristalização da 

estruvita. 

 

Palavras-chave: Cristalização de estruvita. Recuperação de fósforo. Água Sintética. 

 



ABSTRACT 

 

This study investigated the influence of the molar ratio, the phosphorus’ initial 

concentration, the mixture gradient, mixing time, pH and the secondary nucleation on 

struvite’s crystallization in synthetic water in batch reactors. The study was divided 

into two stages. The first investigated struvite’s crystallization at different Mg:N:P 

molar ratios and at different initial concentrations of magnesium, nitrogen and 

phosphorus. It was also evaluated the importance of secondary nucleation on the 

struvite’s crystallization. In the second, five parameters were tested to evaluate their 

influence on the struvite’s crystallization, which were: Mg:N:P molar ratio, initial 

concentration of phosphate, mixing time, mixture gradient and pH. The best 

conditions for struvite’s crystallization were: Mg:N:P = 1,3:1:1 molar ratio; mixture 

gradient = 60 rpm, pH = 10.0, mixing time = 5 minutes and high initial concentrations 

of the constituent ions of struvite. Furthermore, the use of struvite crystals as seed 

influenced positively on the struvite’s crystallization. 

 

Key Words: Struvite’s crystallization. Phosphorus recovery. Synthetic water. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O fósforo é um elemento químico essencial à vida. Contudo, quando em 

excesso em águas superficiais lênticas, contribui para o florescimento excessivo de 

algas, fenômeno conhecido como eutrofização, o que prejudica vários usos da água. 

As principais fontes antrópicas de fósforo nas águas são a agricultura e os esgotos 

domésticos e industriais.  

Há diversas tecnologias para remoção de fósforo dos esgotos, sendo que as 

mais empregadas atualmente são: a precipitação com o uso de sais metálicos (ferro, 

alumínio ou cálcio), a remoção biológica e a cristalização na forma de estruvita. Esta 

última tem se mostrado vantajosa, pois a estruvita é um excelente fertilizante, com 

valor de mercado capaz de retornar o valor investido para sua remoção (MÜNCH e 

BARR, 2001; LIU et al., 2008). Jaffer (2001) mostrou que a estruvita poderia chegar 

a custar até UK£ 200,00 por tonelada, na Inglaterra.  

A estruvita (fosfato de amônio e magnésio hexahidratado: MgNH4PO4.6H2O), 

é um cristal branco que, em sua constituição, apresenta nutrientes essenciais ao 

crescimento das plantas. Aplicados diretamente no solo, os cristais de estruvita 

disponibilizam os nutrientes lentamente para as plantas, diminuindo a necessidade 

de aplicações frequentes.  

De acordo com Wang et al. (2005) e Liu et al. (2008), a concentração de 

metais na estruvita é cerca de três vezes inferior a encontrada em fertilizantes 

comerciais. Barak e Stafford (2006) aplicaram estruvita e um fertilizante sintético 

(fosfato diamônio) numa plantação de milho, por seis semanas, e observaram que a 

estruvita apresentou eficiência relativa de 117% comparada com o fertilizante 

sintético. 

 

1.1 FATORES INTERVENIENTES NA CRISTALIZAÇÃO DE ESTRUVITA 

 

A cristalização controlada da estruvita é um processo delicado, que depende 

da concentração de seus constituintes básicos no meio (NH4
+, Mg2+ e PO4

3-), do pH 

e alcalinidade do meio, da temperatura, da força iônica do meio, da concentração de 

sólidos em suspensão, dentre outras variáveis (MÜNCH e BARR, 2001).  

A cristalização da estruvita pode ser dividida em dois estágios: nucleação e 

crescimento. A nucleação ocorre quando os íons constituintes da estruvita se 
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combinam para formar os primeiros cristais, processo chamado de nucleação 

primária. Para que ocorra a nucleação primária é necessário criar condições na 

mistura para que os íons se aproximem e dêem origem ao cristal. 

Segundo Mersmann (2001), a cristalização é uma operação unitária baseada 

simultaneamente nos mecanismos de transferência de massa e de quantidade de 

movimento e é imprescindível a existência de supersaturação no meio. Contudo, 

para haver cristalização é ainda necessária a agitação da mistura líquida, a qual 

provoca a aproximação e choque entre os íons, ocorrendo transferência de 

quantidade de movimento. 

Uma vez formados os primeiros cristais, pequenos fragmentos desses cristais 

podem transformar-se também em novos núcleos, processo este chamado de 

nucleação secundária. Muitas vezes, para tornar o processo de cristalização mais 

rápido, pode-se introduzir sementes (núcleos) na solução, como areia ou mesmo 

pequenos cristais de estruvita. Depois de formado o núcleo, o cristal começa a 

crescer por incorporação de íons na estrutura cristalina. 

Como exposto, a supersaturação é necessária para que ocorra a formação 

cristalina. Logo, a cristalização ocorre quando a razão molar de Mg:NH4:PO4 excede 

o produto da solubilidade da estruvita, Kps = [Mg2+].[NH4
+].[PO4

3-]. Estudos têm 

demonstrado que geralmente a concentração de magnésio é a limitante, mas que 

pode ser corrigida através da adição de cloreto ou óxido de magnésio, por exemplo. 

Em alguns estudos, a fonte de magnésio utilizada tem sido água do mar 

(KUMASHIRO et al., 2001).  

Através da equação 1 pode-se explicar a formação do cristal de estruvita: 

HPO2-
(aq) + Mg2+

(aq) + NH4
+

(aq) + 6 H2O(l) ↔ MgNH4PO4.6H2O(s) + H+
(aq) (Equação 1) 

Observando-se a equação 1 é possível concluir que a solubilidade da 

estruvita decresce com o aumento de pH. Ou seja, quanto maior for o pH do meio, 

maior será o potencial de formação de estruvita. O pH pode ser elevado utilizando-

se soluções de hidróxido de sódio (STRATFUL et al., 2001), hidróxido de magnésio 

(MÜNCH e BARR., 2001)  e, em alguns casos, apenas com aeração para causar a 

perda de CO2 para atmosfera é suficiente para fazer o pH subir para valores que 

favorecem a cristalização (BATTISTONI et al., 2001 e JAFFER et al., 2002). 

A cristalização da estruvita pode ocorrer na forma de cristais com estrutura 

bem definida (cristalização) ou como um sólido amorfo. Nas condições mais 

adequadas de cristalização, as partículas produzidas podem atingir grandes 
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dimensões, da ordem de até alguns centímetros. Contudo, em virtude da dificuldade 

de conseguir essas condições ideais, geralmente são obtidas partículas cristalinas 

da ordem de alguns micrometros, que serão menores quanto mais o sistema estiver 

afastado das melhores condições operacionais para a cristalização (SANTOS, 

2010).  

Em geral, o desequilíbrio nas concentrações molares de amônio, magnésio e 

fosfato, baixos valores de pH e alcalinidade e a presença de sólidos em suspensão 

contribuem para a menor eficiência na cristalização de estruvita. Segundo Kofina et 

al. (2009), os sólidos em suspensão prejudicam tanto a nucleação quanto o 

crescimento do cristal de estruvita. 

Há ainda que considerar a “competição” com outros produtos precipitáveis, 

como a hidroxiapatita [Ca10(PO4)6(OH)2], quando da presença de concentrações 

relativamente elevadas de cálcio, que compete com o magnésio na captura do 

fosfato (SANTOS, 2010). 

Dentre os fatores operacionais mais importantes na cristalização de estruvita, 

o ajuste do pH é um requisito fundamental do processo, sendo que a faixa ideal 

situa-se entre valores de pH de 8,6 a 10,6 (BATTISTONI et al., 1997).  

Muitas pesquisas têm se dedicado à busca de condições ótimas de 

cristalização, com a finalidade de formar partículas de estruvita de grandes 

dimensões, que teriam como vantagens: facilidade para remoção da estruvita do 

reator por simples sedimentação, e melhor eficiência na aplicação da estruvita como 

fertilizante, uma vez que possibilita a liberação dos nutrientes (fósforo, nitrogênio e 

magnésio) em períodos mais longos, o que reduz sua frequência de aplicação 

(SANTOS, 2010). 

Ao mesmo tempo em que o excesso de fósforo constitui um problema nas 

águas superficiais, o fósforo é essencial para diversas atividades humanas, com 

destaque para a produção de alimentos. Contudo, a indústria de fertilizantes 

fosfatados depende da mineração de rocha fosfatada, que é um recurso natural não-

renovável, que tende à exaustão e cujo custo apresenta tendência de elevação 

(CORDELL et al., 2009).  

Nesse contexto, a recuperação do fósforo em ETE constitui uma solução 

ambientalmente sustentável, tanto pela redução do lançamento de fósforo em cursos 

d’água quanto por possibilitar sua utilização na indústria ou na agricultura. 
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1.2 OBJETIVOS 

 

1.2.1 Geral 

 

Investigar o processo de cristalização de estruvita em água sintética, em 

reatores em batelada. 

 

1.2.2 Específicos 

 

 Determinar as condições ótimas de cristalização de estruvita em água 

sintética, em reatores em batelada; 

 Identificar quais as variáveis que mais influenciam na remoção dos 

componentes da estruvita. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

A cristalização controlada de estruvita começou a ser estudada com o objetivo 

de resolver um problema frequente em Estações de Tratamento de Esgoto (ETE): a 

formação natural de estruvita em efluentes de digestores anaeróbios de lodo, de 

modo descontrolado, na forma de incrustação em tubos, conexões ou mesmo no 

interior dos digestores.  

Aliado a esse problema, o florescimento excessivo de algas causado pelo 

excesso de fósforo em águas superficiais lênticas contribuiu também para o 

desenvolvimento de estudos sobre remoção de fósforo por cristalização de estruvita 

em ETE. 

Muitas pesquisas têm se dedicado à busca de condições ótimas de remoção 

de fósforo por cristalização de estruvita em diferentes escalas e com a utilização de 

efluentes de origens diversas. 

Booker et al. (1999) consideram que o pH ótimo para a formação de estruvita 

está entre 8,8 e 9,4 e acrescentam que valores inferiores a 5,5 implicam em rápida 

dissolução da estruvita. Parsons (2001) relata que a cristalização de estruvita ocorre 

em valores de pH superiores a 9,0. Parsons et al. (2001) elaboraram uma tabela 

com o pH de solubilidade mínima de estruvita segundo diferentes autores (Tabela 1). 

 

Tabela 1: pH de solubilidade mínima de estruvita. 

Referência pH 

Momberg, G. A. e Oellermann, R. A. (1992) 8,0 – 10,6 

Buchanan, J. R. et al. (1994) 9,0 

Stumm e Morgan (1996) 10,7 

Ohlinger, K. N. et al. (1998) 10,3 

Fonte: Parsons et al. (2001). 

 

 Jaffer (2001) alcançou remoção de 95% do fosfato total do líquido efluente do 

desaguado do lodo com razão molar Mg:P de 1,05:1. A autora ainda levantou outros 

trabalhos nos quais as relações mais adequadas à remoção variavam de 1,05:1 

(FUJIMOTO et al., 1991) até 1,3:1 (SIEGRIST et al., 1992).  

Razões molares Mg:P superiores a 1,3:1 também já foram estudadas. 

Sugimori et al. (1995) alcançaram remoção de, aproximadamente, 90% de fósforo 

do sobrenadante de digestor de lodo com razão molar Mg:P de 1,5:1, com adição de 
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hidróxido de sódio, para a correção do pH e de cloreto de magnésio. Jordaan et al. 

(2010) observaram remoções de cerca de 80% de fósforo do efluente residual de 

agricultura com pH = 9,0 e razão molar Mg:P de 1,6:1. 

Battistoni et al. (1997) estudaram a remoção de fósforo em reatores de leito 

fluidizado, utilizando o desaguado de lodo de reatores anaeróbios. Foram feitos 

quatro ensaios, com concentrações iniciais diferentes de fósforo (variando de 18 a 

164 mg/L). A remoção de fósforo diminuiu com a redução da concentração inicial de 

fósforo. Os autores também estudaram a remoção de fósforo, através do processo 

de cristalização da estruvita com a utilização de semente (areia de quartzo), 

processo obtido por meio de aeração contínua. Concluíram que a aeração contínua 

proporcionava um aumento de pH suficiente para que a cristalização de estruvita 

ocorresse sem adição de produtos químicos para a correção do pH. Os resultados 

obtidos foram melhores que estudos anteriores sem a utilização de semente. 

Münch e Barr (2001) estudaram a cristalização da estruvita a partir de 

desaguados provenientes de lodo de reatores anaeróbios. Nos testes, foi adicionado 

hidróxido de magnésio (60%) ao desaguado para atender a demanda de magnésio 

do processo e obter o valor de pH alcalino necessário. O reator foi operado a um pH 

de cerca de 8,5 e a remoção de ortofosfato observada foi de 94%. Observou-se que 

doses insuficientes de magnésio reduziram a eficiência de remoção de fósforo, 

contudo não houve influência do tempo de detenção hidráulica sobre o processo, no 

intervalo de 1 a 8 horas. 

Jaffer et al. (2002) estudaram a cristalização de estruvita a partir do 

desaguado de lodo de reatores de lodos ativados. A cristalização da estruvita 

ocorreu rapidamente durante os ensaios, elevando-se o pH do desaguado para 9,0 

com dosagem de magnésio, sendo alcançada remoção de fósforo como estruvita de 

até 97%. A formação de estruvita ocorreu quando a razão molar de Mg:P foi no 

mínimo 1,05:1. Abaixo dessa proporção, foram observadas remoções de fósforo de 

até 72%, mas não exclusivamente como estruvita.  

Wu e Bishop (2004) avaliaram a influência do Mg(OH)2 e do MgCl2, da areia e 

da estruvita utilizadas como semente, na aceleração do processo de cristalização de 

estruvita. Os resultados da investigação mostraram que tanto as sementes como a 

adição de magnésio aumentaram a velocidade de cristalização da estruvita, porém a 

estruvita foi mais eficiente que a areia como semente e o cloreto de magnésio foi 

mais eficaz que o hidróxido de magnésio. 
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Kofina e Koutsoukos (2005) estudaram a estabilidade e a cinética de 

cristalização da estruvita em água residuárias sintéticas com concentrações típicas 

de efluente doméstico. As soluções sintéticas eram supersaturadas com íons de 

magnésio, amônio e fosfato, de forma a manter uma relação estequiométrica molar 

de 1:1:1. Todos os experimentos foram realizados a 25°C e pH de 8,5 em um reator 

com agitação constante e sem contato com a atmosfera. Passado o tempo de 

indução (tempo que precede a formação da estruvita), a cristalização de estruvita foi 

espontânea. Os tempos de indução foram inversamente proporcionais à saturação 

da solução. 

Liu et al. (2008) estudaram a influência da nucleação secundária na remoção 

de fósforo de efluente com baixa concentração inicial de fósforo (21,7 mg/L). Os 

experimentos foram feitos em um reator com recirculação interna de estruvita. O pH 

foi mantido entre 9,2 e 9,7, sendo corrigido com hidróxido de sódio. A razão molar 

Mg:P ótima encontrada foi 1,3-1,5:1. Os pesquisadores alcançaram eficiência de 

remoção de fósforo de 78% em efluente sintético com baixa concentração inicial de 

fósforo. 

Nos trabalhos levantados ao longo dessa pesquisa observou-se que 

geralmente a amônia estava em excesso e o magnésio apresentava-se em baixas 

concentrações, sendo necessária a dosagem de magnésio nos efluentes. Foram 

obtidas boas remoções de fósforo em efluentes com razão molar Mg:P que variou de 

1,05:1 até 1,6:1. A concentração inicial de fósforo e a utilização de semente também 

contribuíram para maior remoção de fósforo dos efluentes. O tempo de mistura foi 

uma variável que exerceu pouca influência na remoção de fósforo por cristalização 

de estruvita.  
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3 METODOLOGIA EXPERIMENTAL 

 

O presente estudo investigou a influência da razão molar, da concentração 

inicial de fósforo, do gradiente de mistura, do tempo de mistura, do pH e da 

nucleação secundária na cristalização de estruvita em água sintética, em reatores 

em batelada. 

A pesquisa foi dividida em duas etapas (ver Tabela 2). A primeira etapa 

investigou a cristalização da estruvita utilizando diferentes razões molares Mg:N:P, 

diferentes concentrações iniciais de magnésio, nitrogênio e fósforo e foi também 

avaliada a importância da nucleação secundária na cristalização da estruvita.  

Na segunda etapa, cinco variáveis foram testadas para avaliar a influência 

destas na cristalização da estruvita, quais sejam: razão molar Mg:N:P, concentração 

inicial de fósforo, gradiente de mistura, tempo de mistura e pH. 

A água sintética foi produzida a partir da mistura de solução estoque de 

fosfato de potássio (500 mg P/L), solução estoque de cloreto de amônio (500 mg 

N/L) e solução estoque de cloreto de magnésio (500 mg Mg/L). 

 

Tabela 2: Planejamento Experimental da pesquisa. 

Etapa Experimento Volume da amostra 

I – Ensaios 

Preliminares 

Variando a razão 

molar Mg:N:P (RM) 

RM = 1:1:1 250 mL 

RM = 1,3:1:1 250 mL 

RM = 1,4:1:1 250 mL 

RM = 1,5:1:1 250 mL 

Variando as 

concentrações iniciais 

(CI) de Mg, N e P 

Mginicial = 102,5 mg/L 

Ninicial = 45,1 mg/L 

Pinicial = 102,5 mg/L 

250 mL 

Mginicial = 51,2 mg/L 

Ninicial = 22,5 mg/L 

Pinicial = 51,2 mg/L 

250 mL 

Com nucleação 

secundaria (NS) 

Sem semente 250 mL 

Com semente 250 mL 

II – Otimização de 

Condições Pré-

Operacionais 

2
5
 = 32 experimentos Ver Tabelas 6 e 7 2 L 
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3.1 ETAPA I – ENSAIOS PRELIMINARES 

 

3.1.1 Experimento variando a razão molar Mg:N:P (RM) 

 

Foram testadas quatro razões molares de Mg:N:P, em triplicata (1:1:1; 

1,3:1:1; 1,4:1:1 e 1,5:1:1) com concentrações iniciais de magnésio, nitrogênio e 

fósforo apresentadas na Tabela 3. Essas razões molares foram escolhidas por 

serem as mais estudadas nos trabalhados levantados durante essa pesquisa. 

 

Tabela 3: Concentrações iniciais de magnésio, nitrogênio e fósforo nas razões molares testadas. 

Concentração Inicial (mg/L) 
Razão Molar Mg:N:P 

1:1:1 1,3:1:1 1,4:1:1 1,5:1:1 

Magnésio 174,2 204,9 213,1 222,0 

Nitrogênio 99,5 90,2 87,6 84,9 

Fósforo 226,2 204,9 199,2 193,1 

 
Nesse experimento foram utilizadas amostras com 250 mL de água sintética. 

O pH inicial da água sintética foi de 4,6 ± 0,2. Como a estruvita precipita a pH 

alcalino, o pH foi então corrigido com solução de hidróxido de sódio (1 N). Quando 

as amostras atingiam valores de pH entre 8,5 e 9,0, a cristalização se iniciava e o pH 

então diminuía até se estabilizar.  

Após a estabilização do pH, as amostras, inicialmente transparentes (Figura 

1), apresentavam-se turvas, com coloração esbranquiçada (Figura 2). Em seguida, 

as amostras foram filtradas em membrana de éster de celulose de 0,45 µm com o 

auxílio de um conjunto de filtração acoplado a uma bomba de vácuo.  
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Figura 1 – Água sintética nas quatro diferentes razões molares testadas, antes da correção do pH. 

 

 

Figura 2 – Água sintética nas quatro diferentes razões molares testadas, após correção de pH. 

 

O líquido filtrado foi submetido a análises de magnésio, nitrogênio amoniacal 

e ortofosfato, realizadas no Laboratório de Físico-Química do Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN), de acordo com os 

métodos estabelecidos por APHA et al. (2005), conforme Tabela 4. 

  

Tabela 4: Métodos empregados nas análises das amostras. 

Parâmetro Método 

Magnésio Dureza de Cálcio e Magnésio 

Nitrogênio amoniacal Kjeldahl 

Ortofosfato Colorimétrico do ácido ascórbico 
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O material retido na membrana (Figura 3) foi posto em estufa para secagem a 

55°C. Em seguida, o material seco foi pesado e posteriormente submetido à análise 

para determinação de suas características químicas (fluorescência de raio-X) e 

mineralógicas (difração por raio-X), no Laboratório de Processamento Mineral e 

Resíduo do IFRN. Como essas duas análises exigiam uma massa mínima da 

amostra e o material retido em cada membrana era insuficiente, os sólidos retidos 

nas doze membranas foram misturados formando uma amostra única (Figura 4).   

Para a análise química, o material foi quarteado e homogeneizado, sendo 

analisados somente elementos entre sódio (Na) e urânio (U). Para identificação da 

mineralogia da amostra, parte do pó foi submetida à análise de difração de raio-X e 

em seguida identificada por meio do banco de dados de cartas cadastradas no ICDD 

(International Centre for Diffraction Data). 

 

 

Figura 3 – Material retido nas membranas de  

0,45 µm. 

 

Figura 4 – Material removido das membranas  

e submetido à análise. 

 

3.1.2 Experimento variando as concentrações iniciais de Mg, N e P (CI) 

 

Foram realizados dois ensaios, cada um em triplicata, com água sintética 

apresentando razão molar de Mg:N:P de 1,3:1:1, porém em concentrações inferiores 

à testada no experimento anterior, com o intuito de avaliar a possibilidade de 

cristalização de estruvita em água sintética apresentando baixas concentrações de 

magnésio, nitrogênio amoniacal e ortofosfato, conforme Tabela 5. 
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Tabela 5: Concentração dos constituintes da água sintética nos experimentos CI e RM com razão 

molar Mg:N:P de 1,3:1:1. 

Experimento 
Concentração (mg/L) 

Mg N P 

Razão Molar Mg:N:P = 1,3:1:1  

(experimento RM) 
204,9 90,2 204,9 

Razão Molar Mg:N:P = 1,3:1:1  

(experimento CI) 

Ensaio 1 102,5 45,1 102,5 

Ensaio 2 51,2 22,5 51,2 

 

Nos dois ensaios do experimento CI, o pH inicial da água sintética foi de 

aproximadamente 7,5, sendo então corrigido com solução de hidróxido de sódio até 

atingir valores próximos a 9,0, momento em que se iniciou a cristalização da 

estruvita e, consequentemente, o pH diminuiu até se estabilizar. Diferente do 

experimento variando a razão molar, que terminava após a primeira estabilização do 

pH, nesse experimento foi adicionada mais solução de hidróxido de sódio, 

provocando novo aumento e posterior estabilização do pH. Esse procedimento foi 

feito até que não ocorresse mais queda de pH após a adição de solução de 

hidróxido de sódio.   

Finalizados os ensaios e após a sedimentação dos cristais de estruvita, a fase 

líquida das amostras foi retirada com o auxílio de uma pipeta e submetida a análises 

de magnésio, nitrogênio amoniacal e ortofosfato (Tabela 4). 

 

3.1.3 Experimento com nucleação secundária (NS) 

 

Foram realizados dois ensaios consecutivos com água sintética (razão molar 

de Mg:N:P de 1,3:1:1 e concentrações iniciais de Mg, N e P iguais a 204,9 mg/L, 

90,2 mg/L e 204,9 mg/L, respectivamente), visando avaliar a influência da nucleação 

secundária da estruvita na remoção de magnésio, nitrogênio amoniacal e 

ortofosfato. Os ensaios foram desenvolvidos em condições operacionais distintas. A 

estruvita precipitada no primeiro ensaio foi utilizada como semente no segundo 

ensaio, possibilitando a ocorrência da nucleação secundária. 

No primeiro ensaio (Figura 5), o pH inicial da água sintética foi de 4,7, sendo 

então corrigido com solução de hidróxido de sódio por várias vezes, até que não 

ocorresse mais queda de pH (mesmo procedimento do experimento CI).   
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                               Figura 5 – Experimento com nucleação secundária. 

 

Finalizado o primeiro ensaio, o agitador magnético foi desligado para que os 

cristais de estruvita formados sedimentassem. Após a sedimentação, foi feita a 

completa separação das fases sólida e líquida. A fase líquida da amostra (amostra 

1) foi submetida a análises de magnésio, nitrogênio amoniacal e ortofosfato. 

Uma nova amostra, contendo água sintética também com razão molar de 

Mg:N:P de 1,3:1:1 e concentrações iniciais de magnésio, nitrogênio e fosforo iguais 

a anterior, foi adicionada ao becker que apresentava na parte inferior a estruvita 

obtida no primeiro ensaio, a qual foi utilizada como semente, possibilitando a 

ocorrência da nucleação secundária. O segundo ensaio seguiu o mesmo 

procedimento do primeiro, com vários ajustes de pH. 

Ao término do segundo ensaio e após a sedimentação da estruvita, a fase 

líquida da amostra (amostra 2) foi submetida a análises de magnésio, nitrogênio 

amoniacal e ortofosfato. 

 

3.2 ETAPA II – OTIMIZAÇÃO DE CONDIÇÕES PRÉ-OPERACIONAIS 

 

Foram realizados experimentos, ordenados aleatoriamente e em duplicata, 

nos quais cinco parâmetros foram testados para avaliar a influência destes na 
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cristalização de estruvita. Foram adotados dois níveis para cada parâmetro testado 

(25 = 32 experimentos) (Tabelas 6 e 7). 

 

Tabela 6: Parâmetros testados nos experimentos da etapa II. 

Parâmetros (Variáveis Independentes) 
Faixa de Variação 

Limite Inferior Limite Superior 

1 Razão Molar (Mg:N:P) 1:1:1 1,3:1:1 

2 Concentração Inicial de P (mg/L) 102 204 

3 Gradientes de Mistura (rpm) 60 120 

4 Tempo de Mistura (minutos) 5 10 

5 pH 9,5 10,0 

 

Tabela 7: Planejamento Experimental. 

Experimentos 

Parâmetros (Variáveis Independentes) 

Razão Molar 
Concentração 

Inicial de P 
Gradiente de 

Mistura 
Tempo de 

Mistura 
pH 

1 + + + + + 

2 + + + + - 

3 + + + - + 

4 + + + - - 

5 + + - + + 

6 + + - + - 

7 + + - - + 

8 + + - - - 

9 + - + + + 

10 + - + + - 

11 + - + - + 

12 + - + - - 

13 + - - + + 

14 + - - + - 

15 + - - - + 

16 + - - - - 

17 - + + + + 

18 - + + + - 

19 - + + - + 

20 - + + - - 

21 - + - + + 

22 - + - + - 

23 - + - - + 

24 - + - - - 

25 - - + + + 

26 - - + + - 
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27 - - + - + 

28 - - + - - 

29 - - - + + 

30 - - - + - 

31 - - - - + 

32 - - - - - 

Legenda: (+) = Limite Superior; (-) = Limite Inferior. 

 

Os experimentos foram realizados em equipamento JarTeste, sendo 

executados três experimentos em duplicata a cada rodada, visto que o equipamento 

possui seis recipientes com capacidade de dois litros. 

A água sintética foi obtida a partir da mistura de soluções estoque de fosfato 

de potássio (500 mg P/L), cloreto de amônio (500 mg N/L) e cloreto de magnésio 

(500 mg Mg/L). A Tabela 8 apresenta os volumes utilizados na preparação da água 

sintética.  

 

Tabela 8: Volumes utilizados na preparação da água sintética. 

 

Razão Molar Mg:N:P 

1:1:1 1,3:1:1 

102 mg P/L 204 mg P/L 102 mg P/L 204 mg P/L 

Solução estoque de 

fosfato de potássio 
400 mL 800 mL 400 mL 800 mL 

Solução estoque de 

cloreto de amônio 
180 mL 360 mL 180 mL 360 mL 

Solução estoque de 

cloreto de magnésio 
310 mL 620 mL 400 mL 800 mL 

Água Destilada 1110 mL 220 mL 1020 mL 40 mL 

 

O pH inicial das amostras foi de aproximadamente 7,5. Iniciada a agitação 

das amostras (com gradiente de mistura de 60 ou 120 rpm, controlado pelo 

equipamento JarTeste), era feita correção do pH com adição de hidróxido de sódio e 

a cristalização se iniciava. Finalizado o tempo de mistura (5 ou 10 minutos), o 

JarTeste era desligado, possibilitando a sedimentação da estruvita. As amostras, 

inicialmente transparentes, apresentavam-se turvas, com aspecto esbranquiçado. 

Após a sedimentação dos cristais de estruvita, a fase líquida das amostras foi 

submetida a análises de magnésio, nitrogênio amoniacal e ortofosfato. Devido a 
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problemas na análise de nitrogênio amoniacal, este componente foi determinado 

somente nas amostras com razão molar 1:1:1. 

Com os resultados obtidos na Etapa II foi feita a análise estatística dos dados, 

que visou identificar os parâmetros (variáveis independentes) que mais 

influenciaram na remoção de cada um dos componentes da estruvita. Para isso 

foram elaborados Diagramas de Pareto, que calcularam uma estimativa dos efeitos 

de cada parâmetro sobre uma variável dependente (cada um dos componentes da 

estruvita), apontando quais parâmetros foram significativos.  

Também foram elaborados Gráficos de Análise de Variância – ANOVA com o 

objetivo de verificar diferenças significativas ou não na remoção dos componentes 

da estruvita, analisados sob o efeito dos parâmetros mais significativos apontados 

pelo Diagrama de Pareto. Por fim, foram feitos Gráficos de Superfície para a 

identificação das condições ótimas de cristalização da estruvita. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

4.1 ETAPA I – ENSAIOS PRELIMINARES 

 

4.1.1 Experimento variando a razão molar Mg:N:P (RM) 

 

Observando-se o Gráfico 1 é possível comparar a remoção de cada um dos 

componentes da água sintética nas quatro razões molares testadas. 

 

 

Gráfico 1 – Remoção de magnésio, nitrogênio amoniacal e ortofosfato  

nas quatro razões molares testadas. 

 

A razão molar 1,3:1:1 foi a que apresentou maior remoção de magnésio, 

nitrogênio amoniacal e ortofosfato. Portanto, a adição de solução de cloreto de 

magnésio proporcionando relações acima de 1,3:1:1 na água sintética implica em 

desperdício, visto que não se observou aumento na eficiência do processo. Esse 

desperdício seria significativo caso o experimento ocorresse em escala real. 

A remoção de fósforo foi baixa quando comparada a estudos anteriores 

(FUJIMOTO et al., 1991; SIEGRIST et al., 1992; SUIGIMORI et al., 1995; JAFFER, 

2001; JORDAAN et al., 2010), o que pode ser justificado por diferenças no 

procedimento experimental, principalmente no que diz respeito ao ajuste de pH, que 

foi feito uma única vez. 
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As análises de raio-X e fluorescência comprovaram a obtenção de estruvita 

nos ensaios realizados. A Tabela 9 apresenta o resultado da análise química da 

amostra, onde pode-se observar o predomínio de fósforo e magnésio, fato também 

observado no trabalho de Kofina e Koutsoukos (2005). Embora a estruvita contenha 

nitrogênio em sua estrutura, este elemento não é identificado na análise química da 

amostra por estar fora da faixa de detecção do equipamento de fluorescência de 

raio-X. 

 

Tabela 9: Resultado da análise química da amostra (fluorescência de raio-X).  

 

 

 

 

 

 

O Gráfico 2 apresenta o resultado da análise mineralógica com identificação 

das fases da amostra, onde observa-se a presença de estruvita em todos os picos 

do gráfico. 

 

 

Gráfico 2 – Difratograma apresentando a fase identificada na amostra. 

Óxidos (%) 

P2O5 66,32 

MgO 24,03 

K2O 6,06 

SiO2 3,57 
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4.1.2 Experimento variando as concentrações iniciais de Mg, N e P (CI) 

 

Pode-se concluir que no ensaio 1 (concentração inicial de fósforo de 102,5 

mg/L) observou-se maior remoção dos componentes da água sintética que no 

ensaio 2 (concentração inicial de fósforo de 51,2 mg/L), atingindo remoções de 

fósforo de 80% e 66%, respectivamente. Resultado este esperado, visto que no 

ensaio 1 foi utilizado o dobro das concentrações do ensaio 2, indicando que a 

cristalização da estruvita é influenciada pela concentração inicial de magnésio, 

nitrogênio e fósforo.  

A remoção de fósforo obtida nesse experimento foi semelhante a obtida por 

Battistoni  et al. (1997) que alcançou remoção de 80% de fósforo em efluente com 

concentração inicial de 112 mg/L e 76% em efluente com concentração inicial de 49 

mg/L. 

Pode-se observar também que as taxas de remoção de magnésio e 

ortofosfato foram maiores que no experimento variando a razão molar (comparando-

se os gráficos 1 e 3), o que pode ser atribuído aos ajustes de pH realizados nesse 

experimento, que otimizaram o processo de cristalização da estruvita e aumentaram 

o tempo de reação do experimento. Em contrapartida, a remoção de nitrogênio 

nesse experimento foi inferior à obtida no experimento anterior, fato que pode ser 

atribuído à perda de nitrogênio gasoso, na amostra do experimento anterior, no 

momento da filtração. 

Esse experimento comprovou que há a possibilidade de remoção de 

magnésio, nitrogênio amoniacal e ortofosfato em água sintética com concentrações 

desses componentes inferiores às testadas no experimento RM, como pode ser 

observado no Gráfico 3.  
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Gráfico 3 – Remoção de magnésio, nitrogênio amoniacal e ortofosfato. 

 

4.1.3 Experimento com nucleação secundária (NS) 

 

Comparando-se os Gráficos 1 e 4, é possível observar que esse experimento 

apresentou eficiência maior que o experimento RM, como esperado, devido as 

várias correções de pH realizadas nesse experimento. 

Além disso, o segundo ensaio foi mais eficiente que o primeiro devido à 

utilização de cristais de estruvita como semente, possibilitando a ocorrência de 

nucleação secundária. Da análise do gráfico 4 conclui-se que a nucleação 

secundária interfere positivamente na cristalização da estruvita, possibilitando 

elevadas eficiências de remoção dos componentes da água sintética.  

Esses resultados corroboram com os trabalhos de Battistoni et al. (1997), Wu 

e Bishop (2004) e Liu et al. (2008) que também concluíram que a utilização de 

cristais de estruvita como semente favorece a cristalização da estruvita. 
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Gráfico 4 – Remoção de magnésio, nitrogênio amoniacal e ortofosfato. 

 

4.2 ETAPA II – OTIMIZAÇÃO DE CONDIÇÕES PRÉ-OPERACIONAIS 

 

4.2.1 Remoção de fósforo 

 

Da análise do gráfico 5, observa-se que os parâmetros considerados 

significativos (p < 0,05) e, portanto, os que mais influenciaram na remoção do fósforo 

foram a concentração inicial de fósforo, a interação entre a razão molar e o gradiente 

de mistura, o gradiente de mistura e a razão molar. 

 

 
Gráfico 5 – Diagrama de Pareto com os parâmetros que mais influenciaram na remoção de fósforo. 
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 Os gráficos 6 e 7 apresentam uma análise conjunta da concentração inicial de 

fósforo com o gradiente de mistura. Nota-se que um aumento na concentração inicial 

de fósforo reflete-se em aumento de remoção desse componente. Do mesmo modo, 

um maior gradiente de mistura implica também em incremento na remoção do 

fósforo. Esses resultados corroboram com os descritos em literatura, com remoção 

de fósforo próxima de 100% para condições ótimas de cristalização de estruvita. 

Assim sendo, a melhor condição para uma alta remoção de fósforo é uma 

elevada concentração inicial de fósforo combinada com um elevado gradiente de 

mistura (área em vermelho no gráfico 7). 

 

 
Gráfico 6 – Remoção de fósforo para as duas concentrações iniciais de fósforo e nos dois gradientes 

de mistura testados. 
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Gráfico 7 – Interação entre o gradiente de mistura e a concentração inicial de fósforo sobre a 

remoção de fósforo. 

 

O gráfico 8 apresenta uma análise conjunta da razão molar com o gradiente 

de mistura, podendo-se concluir que para água sintética deficiente em magnésio 

(razão molar Mg:N:P = 1:1:1), o gradiente de mistura foi um fator importante na 

remoção de fósforo, sendo observada diferença significativa na eficiência de 

remoção deste elemento. 

Dessa forma, para amostras deficientes em magnésio, com razão molar 1:1:1, 

foi necessário maior gradiente de mistura, aumentando a probabilidade de encontro 

entre as partículas e, consequentemente, otimizando a remoção de fósforo sob a 

forma de estruvita. 

Para a razão molar 1,3:1:1, o gradiente de mistura deixou de ser importante 

na remoção do fósforo, não sendo observada diferença significativa na remoção 

desde componente nos gradientes de mistura testados (60 e 120 rpm).  

Em escala real, para um efluente com razão molar Mg:P de 1,3:1, seria 

suficiente uma agitação de 60 rpm, reduzindo o consumo de energia e potência de 

equipamentos. 
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Gráfico 8 – Remoção de fósforo para as duas razões molares e nos dois gradientes de mistura 

testados. 

  

Da interpretação do gráfico 9, conclui-se que a eficiência de remoção do 

fósforo é maior em condições de baixa razão molar combinada com alto gradiente 

de mistura ou alta razão molar combinada com baixo gradiente de mistura. A pior 

condição para remoção de fósforo é quando a água sintética apresenta baixa razão 

molar combinada com baixo gradiente de mistura. 
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Gráfico 9 – Interação entre o gradiente de mistura e a razão molar Mg:N:P sobre a remoção de 

fósforo. 

 

4.2.2 Remoção de nitrogênio 

 

Como as análises de nitrogênio foram realizadas apenas nos experimentos 

com razão molar Mg:N:P de 1:1:1, na elaboração dos gráficos dessa seção a razão 

molar não foi incluída nas variáveis independentes visto que não houve variação 

(razão molar sempre de 1:1:1).  

Da análise do gráfico 10, observa-se que os parâmetros considerados 

significativos (p < 0,05) e, portanto, os que mais influenciaram na remoção do 

nitrogênio foram o gradiente de mistura, a concentração inicial de nitrogênio e o pH. 
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Gráfico 10 – Diagrama de Pareto com os parâmetros que mais influenciaram na remoção de 

nitrogênio. 

 

O gráfico 11 apresenta uma análise conjunta do gradiente de mistura e da 

concentração inicial de nitrogênio, podendo-se concluir que o aumento do gradiente 

de mistura prejudica a remoção de nitrogênio do meio. 

 

 

Gráfico 11 – Remoção de nitrogênio para as duas concentrações iniciais de nitrogênio e nos dois 

gradientes de mistura testados. 

 

Da interpretação do gráfico 11, conclui-se que a remoção de nitrogênio é 

maior em condições de baixo gradiente de mistura combinado com alta 

concentração inicial de nitrogênio. Dessa forma, a pior condição para remoção de 

 Concentração Inicial de Nitrogênio = 91,0

 Concentração Inicial de Nitrogênio = 45,5

60 120

Gradiente de Mistura (rpm)

10

20

30

40

50

60

70

80

R
e

m
o

ç
ã

o
 d

e
 N

it
ro

g
ê

n
io

 (
%

)



37 

 

nitrogênio é quando a água sintética apresenta baixa concentração inicial de 

nitrogênio combinada com um alto gradiente de mistura. 

De forma semelhante, no gráfico 12 observa-se que o aumento do gradiente 

de mistura implica em redução da eficiência de remoção do nitrogênio e que o 

gradiente de mistura tem maior influência sobre a água sintética com menor 

concentração inicial de nitrogênio. Com o aumento do gradiente de mistura, a 

variação da remoção de nitrogênio é maior em condições de concentração inicial de 

nitrogênio igual a 45,5 mg/L.  

 

 

Gráfico 12 – Interação entre a concentração inicial de nitrogênio e o gradiente de mistura sobre a 

remoção de nitrogênio. 

 

4.2.3 Remoção de magnésio 
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Porém, como houve uma variação na molaridade do magnésio, na razão 

molar 1:1:1 foram utilizadas duas concentrações iniciais de magnésio diferentes das 

duas utilizadas na razão molar 1,3:1:1. Assim sendo, foram avaliadas quatro 

concentrações iniciais diferentes de magnésio. 

Como na elaboração dos gráficos as variáveis independentes (razão molar, 

concentração inicial, gradiente de mistura, tempo de mistura e pH) deveriam 

apresentar somente dois valores distintos, não foi possível elaborar um gráfico com 

todos os dados de remoção de magnésio. Dessa forma, a eficiência de remoção de 

magnésio foi analisada para os experimentos com razão molar Mg:N:P de 1,3:1:1 e 

para os experimentos com razão molar Mg:N:P de 1:1:1.  

 

Razão molar Mg:N:P = 1,3:1:1 

Da análise do gráfico 13 abaixo, observa-se que os parâmetros considerados 

significativos (p < 0,05) e, portanto, os que mais influenciaram na remoção do 

magnésio nos experimentos com razão molar de 1,3:1:1 foram a concentração inicial 

de magnésio e o pH. 

 

 
Gráfico 13 – Diagrama de Pareto com os parâmetros que mais influenciaram na remoção de 

magnésio, a razão molar Mg:N:P de 1,3:1:1. 

 

 Os gráficos 14 e 15 apresentam uma análise conjunta da concentração inicial 

de magnésio com o pH. Nota-se que um aumento na concentração inicial de 

magnésio reflete-se em aumento a eficiência de remoção desse componente. Do 

mesmo modo, o aumento do pH implica também em incremento na remoção do 

magnésio. Assim sendo, a melhor condição para uma alta remoção de magnésio é 

uma alta concentração inicial de magnésio combinada com um elevado pH. 
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 Considerando-se que todo o magnésio foi removido por cristalização de 

estruvita, o melhor resultado obtido, com água sintética a pH = 10,0, corrobora com 

os resultados apresentados na Tabela 1 (pH em torno de 10,0 como sendo o de 

solubilidade mínima de estruvita apontado por vários autores). 

 

 
Gráfico 14 – Remoção de magnésio para as duas concentrações iniciais de magnésio e nos dois 

valores de pH testados. 

 

 

Gráfico 15 – Interação entre a concentração inicial de magnésio e o pH sobre a remoção de 

magnésio. 
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Razão molar Mg:N:P = 1:1:1 

Da análise do gráfico 16, observa-se que o parâmetro considerado 

significativo (p < 0,05) e, portanto, o que mais influenciou na remoção do magnésio 

nos experimentos com razão molar de 1:1:1 foi o pH. 

 

 

Gráfico 16 – Diagrama de Pareto com os parâmetros que mais influenciaram na remoção de 

magnésio, a razão molar Mg:N:P de 1:1:1. 

  

O gráfico 17 traz a influência do pH na eficiência de remoção de magnésio. 

Nota-se que o aumento do pH implica em incremento na remoção do magnésio, fato 

também observado na razão molar 1,3:1:1. 
 

 
Gráfico 17 – Remoção de magnésio nos dois valores de pH testados. 
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5 CONCLUSÕES 

 

 Da análise dos resultados conclui-se que: 

 A semeadura favorece a cristalização da estruvita; 

 Razões molares de Mg:N:P, com magnésio em excesso, são mais eficientes 

na cristalização da estruvita; 

 Como a cristalização da estruvita consome a alcalinidade do meio, os 

experimentos comprovaram que o pH deve ser mantido constante para uma 

boa eficiência na cristalização da estruvita; 

 As melhores condições para cristalização de estruvita foram: razão molar 

Mg:N:P = 1,3:1:1; gradiente de mistura = 60 rpm; pH = 10,0; tempo de mistura 

= 5 minutos e elevadas concentrações iniciais dos íons constituintes da 

estruvita. 
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6 SUGESTÕES 

 

 Com base no que foi concluído, sugere-se que sejam realizados estudos com 

intervalos menores entre os valores testados para os parâmetros que mais 

influenciaram na eficiência de remoção dos constituintes da estruvita. Sugere-se 

também estudos sobre a influência dos parâmetros no tamanho dos cristais 

formados e estudos em fluxo contínuo, em condições ideais de cristalização de 

estruvita. Além disso, sugere-se que sejam realizados estudos com o objetivo de 

avaliar a influência de sólidos suspensos e matéria orgânica na cristalização da 

estruvita. 
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