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“Em que pensas quando
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São Coisas formando,
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Sonha; não te importe
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Resumo

A presente pesquisa estudou a viabilidade do emprego de sais de Magnésio em estações de

tratamento de esgoto sanitário visando a remoção do Fósforo, bem como a produção de Estruvita,

mineral que pode ser utilizado diretamente no solo como fertilizante.

As estações estudadas nesta pesquisa foram a Estação de Tratamento de Esgoto Sanitário de

Franca-SP e a Estação de tratamento de Esgoto Sanitário Jardim das Flores, localizada no município

de  Rio  Claro-SP,  e  a  Estação  de  Tratamento  de  Esgoto  Sanitário  Piçarrão,  no  município  de

Campinas

No caso da ETE Jardim das Flores (Rio Claro-SP), observou a possibilidade do emprego de

sais de magnésio para se remover Fósforo no efluente dos reatores UASB. Com ensaios de Jar-Test,

atingiu-se cerca 49% de remoção de fosfato na amostra precipitada por gravidade e cerca de 90% na

amostra centrifugada.

No caso da ETE-Franca-SP, constatou-se, apesar do emprego de sais de Magnésio não ter

sido viável, verificou-se os benefícios do emprego de Cloreto Férrico em estações de tratamento de

esgoto sanitário.

Palavras-chave: Fósforo; Estruvita; Nutrientes; Tratamento de Esgoto.
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Abstract

The present research studied the use of Magnesium salts to remove Phosphorus. With the

Phosphorus removal, Magnesium salts, produce, as well, Struvite, mineral that can be use directly

on soil as fertilizer.

The  wastewater  treatment  plants  objects  of  studies  in  this  research  was  Wastewater

Treatment Plant of Franca (SABESP) city Wastewater Treatment Plant of Jardim das Flores (Foz do

Brasil), at Rio Claro city, and Wastewater Treatment Plant of Piçarrão (SANASA), at Campinas

city. All three WWTP's are at São Paulo state, Brazil.

In WWTP Jardim das Flores/Foz do Brasil (Rio Claro-SP), the results shown the viability of

Magnesium salts  use at  effluent  of  UASB reactors.  In  Jar-test  essays,  the  Phosphorus  removal

reached among 49% and in centrifuged samples, Phosphorus removal was among 90%.

In WWTP Franca-SP/SABESP, the results shown the benefits of Iron salts in wastewater

tretament.

Keywords: Phosphorus; Struvite; Nutrients; Wastewater Treatment.
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1.INTRODUÇÃO

1.1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Por meio da literatura técnica especializada, nota-se o aumento no número de estudos que se

voltam para os nutrientes presentes no esgoto sanitário. Inicialmente, maior atenção foi dada ao

Nitrogênio, contudo, essa atenção tem transitado, principalmente no que concerne aos estudos de

aplicação técnica, para a remoção e aproveitamento do Fósforo. Isso se deve ao fato de o Fósforo

ser o principal limitante no processo de eutrofização em corpos receptores (PENETRA, 1998).

O processo de remoção do Fósforo presente no esgoto sanitário desenvolve-se de maneira

distinta à remoção de Nitrogênio. Enquanto o Nitrogênio é transformado de Nitrogênio orgânico

para Nitrogênio amoniacal, para Nitrito/Nitrato ou mesmo para Nitrogênio elementar,  o Fósforo

orgânico é transformado para forma inorgânica, como Fosfato, permanecendo nesta forma durante

os processos subsequentes de tratamento.  Com base nisso,  o tratamento do Fósforo consiste  na

captura  do  Fosfato por  meio de  algum íon retenção  deste  na  biomassa  mediante  alterações  na

concentração de oxigênio do meio. Em ambos os procedimentos o Fósforo pode vir a ser re-emitido

para o meio líquido, enquanto que com o Nitrogênio isso não acontece.

Essa possível re-emissão do Fósforo sob forma de Fosfato traz complicações ao tratamento

deste elemento, principalmente no que diz respeito ao tratamento do lodo. Estudos como de Jaffer

(2001) mostram que o tratamento do lodo é responsável pela re-emissão de parcela significativa do

Fósforo, tornando o tratamento deste elemento ineficiente. Segundo a autora, foi constatado que em

estações de tratamento de esgoto nas quais se empregavam sistema de lodos ativados convencional

e tratamento do lodo por meio de digestão anaeróbia, a concentração de Fósforo no líquido de

descarte do desaguamento do lodo atingiu cerca de 26% da concentração de Fósforo afluente a
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estação. A autora ainda levantou alguns estudos que estão apresentados na Tabela 1.1.

Tabela 1.1. – Resultados de pesquisas sobre retorno de Fósforo pela água de desaguamento do lodo.

Autor Ano

Concentração de

Fósforo no líquido de

descarte do lodo em

relação a concentração

afluente

Pitman et al. 1991 20%

Von Münch e Barr não publicado 20 a 50%

Jardin e Popel 1994 40%

Fonte: Adaptado de Jaffer, 2001.

Os resultados apresentados pela autora mostram que há quantidade significativa de Fósforo

que não  é  removido nos sistemas  de  tratamento de  esgoto sanitário  devido  a  re-emissão  deste

elemento. Isso significa que a remoção deste elemento resulta ineficiente devido ao tratamento do

lodo. Com isso, ao ser re-emitido na estação, além de apresentar remoção prejudicada, deixa-se de

se dar outros fins ao Fósforo, como, por exemplo, o uso como fertilizante.

1.2. TÉCNICAS DE TRATAMENTO DE FÓSFORO.

O Fósforo pode ser removido do esgoto sanitário mediante tratamentos físico-químicos ou

tratamento  biológico.  Dentre  as  formas  de  tratamento  físico-químico  do  Fósforo,  destacam-se,

principalmente, a captura deste elemento, sob forma de Fosfato, por meio de íons de Cálcio, Ferro

ou Magnésio. No contexto brasileiro, pelo que foi constatado, o uso de íons de Cálcio e Ferro são

largamente utilizados. Contudo, o emprego destas técnicas não é com vistas diretas ao tratamento

do Fósforo.
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Durante a execução desta pesquisa, constatou-se que quantidade significativa das estações

de tratamento de esgoto do Estado de São Paulo acabam por utilizar a captura do Fósforo mediante

processos físico-químicos de maneira indireta. No caso do uso de íons de Ferro, diversas estações

recebem lodos de estações de tratamento de água que utilizam Cloreto Férrico como coagulante; ou,

ainda, utilizam este sal seja no controle de odor, seja no condicionamento do lodo. No caso dos íons

de  Cálcio,  é  comum  o  recebimento  de  líquidos  residuais  de  tanques  de  Cal  de  estações  de

tratamento  de  água,  bem  como  o  uso  de  sais  de  Cálcio  no  condicionamento  do  lodo  ou  na

regulagem de  pH.  Estes  diferentes  usos,  apesar  de  não  objetivarem diretamente  a  remoção  do

Fósforo, tem tido efeitos benéficos no que diz respeito ao tratamento do elemento em questão.

O  uso  de  íons  de  Magnésio,  por  sua  vez,  permaneceu  por  longos  períodos  sem  ser

contemplado pela literatura técnica especializada. O uso deste íon dá-se por meio de sais e bases

nos quais está presente o elemento Magnésio. Dentre as substâncias utilizadas, as mais comuns são

Cloreto de Magnésio e Sulfato de Magnésio. Além destas constatou-se a possibilidade de se utilizar

Hidróxido de Magnésio.

Atualmente, o uso de Magnésio vem ganhado atenção devido ao sub produto obtido neste

tratamento:  a  Estruvita.  Estruvita  é  o  nome que  se  dá  ao  Fosfato  Hidratado  de  Magnésio  de

Amônia.  Trata-se de cristal que,  na sua constituição, apresenta Nitrogênio, na forma amoniacal,

Fósforo, na forma de Fosfato, e Magnésio. Com base nisso, constata-se que o processo de formação

deste cristal implica na captura tanto de Fósforo quanto de Nitrogênio do meio.

Pesquisas como a de Rawn et. al. (1939) apud Parsons (2001)1 demonstram que a Estruvita

é conhecida desde o final da década de 1930. O estudo aponta que, nessa a época, era comum que

algumas  estações  apresentassem incrustações  deste  cristal  nas  linha  de  lodo,  o  que  provocava

entupimentos.

1  Rawn, A. M.; Perry Banta, A.; Pomeroy, R. (1939) Mutiple stage sewage digestion. Transactions Of The ASCE,

105, 93-132.
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Com isso, a Estruvita era antes vista como problema a ser evitado do que como meio de se

remover Fósforo. Contudo, é possível notar que essa visão vem mudando. A causa dessa mudança

são os benefícios que podem ser obtidos com a Estruvita. Com a formação do cristal há remoção

tanto de Fósforo como de Nitrogênio, diferentemente das técnicas que empregam íons de Ferro e

íons de Cálcio e, além disso, a Estruvita, conforme apresenta Jaffer (2001), pode vir a ser aplicada

diretamente no solo como fertilizante. A autora mostrou que, no ano de sua pesquisa, a Estruvita

poderia chegar a custar até    200,00 por tonelada. Em outras palavras, a captura do Fósforo por

meio  de  íons  de  Magnésio  pode  vir  a  se  apresentar  como alternativa  de  remoção  conjunta  de

Fósforo e Nitrogênio, bem como, gerar subproduto capaz de ser utilizado como fertilizante com

valor econômico agregado.

1.3. OS BENEFÍCIOS DA ESTRUVITA PARA A QUESTÃO NACIONAL.

O fato da Estruvita ser utilizada como fertilizante pode vir a tornar o esgoto sanitário uma

fonte alternativa para o  fornecimento de fertilizantes  a base de Fósforo.  Esse fato  é  de grande

importância  tanto  para  realidade  brasileira  quanto  para  outros  países.  No  ano  de  início  desta

pesquisa, o jornal FOLHA DE SÃO PAULO apresentou a seguinte notícia: “O Brasil importa cerca

de 50% de sua demanda de Fósforo” (21 de agosto de 2008). Essa demanda de Fósforo,  ainda

segundo aquele jornal, se deve principalmente pelo aumento do consumo de fertilizantes, que no

ano em questão deveria atingir 25 milhões de toneladas por safra.  Além da realidade brasileira,

constatou-se que a necessidade de Fósforo para agricultura tornou-se tema recorrente na literatura

técnica especializada de todo o mundo. Dá-se destaque ao caso do Japão. Segundo Ueno (2004), o

Japão não possui mais reservas de Fósforo.
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1.4. A PESQUISA.

Com base  nesses  fatores,  a  presente  pesquisa  consistiu  em desenvolver  estudo  sobre  a

aplicação da técnica de remoção de Fósforo em estações de tratamento de esgoto sanitário, em

escala plena, nas quais buscou-se determinar a possibilidade do emprego desta técnica na produção

de Estruvita. O pretendido foi de se verificar a potencialidade desta técnica para realidade brasileira.

Para execução desta pesquisa trabalhou-se com 3 (três) estações de tratamento de esgoto, em

escala  plena,  de  portes  distintos  e  com  diferentes  configurações  tecnológicas.  As  estações

trabalhadas  foram  ETE-Franca-SP/SABESP,  ETE-Jardim  das  Flores  (Rio  Claro-SP)  e  a  ETE-

Piçarrão/SANASA (Campinas-SP).

Os estudos realizados em cada estação se desenvolveram de acordo com com as condições

encontradas em cada situação. Basicamente, os estudos desenvolvidos consistiram em análises das

diversas linhas de fluxo de esgoto e de lodo das estações,  ensaios de precipitação de Estruvita

mediante uso de Jar-test e estudos com base em histórico de análises realizados nas estações pela

entidade gestora da mesma.

Escolheu-se trabalhar com estações em escala plena devido a necessidade de se estudar o

emprego da técnica pretendida para condição brasileira. Muito do que se encontrou na literatura

estudava a técnica por meio de reatores de bancada e com esgoto sintético. Contudo, é sabido que

os problemas encontrados em retores de bancada divergem daqueles encontrados na escala plena.

Com isso, entendeu-se ser necessário trabalhar com todas as contingências que estações de grande

porte possuem.
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2. OBJETIVO

Com base no que foi apresentado, o objetivo desta pesquisa foi avaliar a possibilidade do

emprego de íons de Magnésio, por meio de Cloreto de Magnésio, na captura do Fósforo efluente do

tratamento do lodo. Com isso, pretendeu-se constatar a possibilidade do emprego desta técnica nas

estações de tratamento de esgoto sanitário de Franca-SP (ETE-Franca-SP/SABESP), de Rio Claro-

SP (ETE Jardim das Flores/Foz do Brasil) e de Campinas-SP (ETE-Piçarrão/SANASA).

Com isso, o objetivo principal compreende os seguintes objetivos secundários:

1.  Execução de análises de Fósforo, bem como demais elementos, nas diversas linhas de

estações de tratamento de esgoto sanitário;

2. Execução  de  Ensaios  de  Precipitação  de  Estruvita  mediante  o  uso  de  Jar-Test  em

amostras definidas segundo a condição técnica de cada estação;

3.  Realização de tratamento de dados como base no histórico de análises fornecidos pela

entidade gestora da estação.

Cada objetivo secundário  foi  aplicado  a  uma estação  ou mais  afim de  se  determinar  a

viabilidade do emprego da técnica pretendida. A adequação de cada um destes objetivos secundários

às estações estudadas foi determinada mediante a condição técnica, bem como, condições materiais

disponíveis em cada caso.
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3. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

3.1. FÓSFORO NO ESGOTO SANITÁRIO.

O Fósforo  pode ser  encontrado na  natureza  nas  formas orgânica  e  inorgânica.  A forma

inorgânica é a mais comum e se caracteriza por Fosfatos, Poli-Fosfatos e Fosfatos condensados

(SAWYER  et al,  2003).  Destaca-se que,  na água, sob forma iônica, todo Fósforo inorgânico se

encontra  como Fosfato.  O  Fósforo  inorgânico,  por  sua  vez,  ao  longo  da  digestão  biológica,  é

transformado em Fósforo inorgânico, sob forma de Fosfato.

A  presença  do  Fósforo  no  esgoto  decorre,  principalmente,  da  grande  quantidade  de

detergentes sintéticos utilizados pela indústria e pela população. Detergentes sintéticos,  segundo

Sawyer et al. (2003), possuem, em média, 3,0 a 2,0 mg L-1 de Fósforo inorgânico e 0,5 a 1,0 mg L-1

de Fósforo orgânico. Os autores ainda citam, que, desde a substituição do sabão pelo detergente

sintético, a concentração de Fósforo inorgânico no esgoto chegou a triplicar.

O  principal  impacto  ambiental  gerado  pelo  Fósforo  presente  no  esgoto  sanitário  é  a

eutrofização  de  reservatórios  de  água.  Segundo  Valsami-Jones  (2004),  a  eutrofização  pode  ser

definida como o aumento na disponibilidade de nutrientes em águas superficiais de característica

lêntica.  Esse  aumento,  por  sua  vez,  faz  com  que  o  meio  passe  de  condições  oligotróficas  a

condições hipertróficas, proporcionando, assim, crescimento acentuado nas comunidades de algas.

O  crescimento  acentuado  de  algas  interfere  na  penetração  de  luz  no  corpo  de  água,

alterando,  como  consequência,  a  distribuição  de  oxigênio  no  meio  líquido.  Essa  alteração  no

gradiente de oxigênio provoca alteração em todo ecossistema. Como consequências negativas da

eutrofização, destaca-se a morte de peixes e o possível crescimento populacional de cianobactérias.

As cianobactérias, por sua vez, são de grande prejuízo para o sistemas de abastecimento de água,
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pois produzem cianotoxinas. As cianotoxinas são substância tóxicas ao homem e que são de difícil

remoção. Dentre as formas de tratamento visando a remoção de cianotoxinas destaca-se o uso de

carvão ativado (DI BERNARDO & DANTAS, 2005), que é uma tecnologia muito cara para as

condições brasileiras.

Atualmente, são conhecidas diversas formas de se remover o Fósforo presente no esgoto

sanitário. Metcalf e Eddy (2003) cita diversas formas de tratamento e suas respectivas eficiências na

remoção de Fósforo (Tabela 3.1).

Tabela 3.1. – Diferentes Tratamentos e respectivas eficiências na remoção de Fósforo.

Tratamento

(processo ou operação )

Remoção de Fósforo

(%)

Tratamento convencional

Primário 10 a 20

Lodos ativados 10 a 25

Filtro biológico aeróbio 8 a 12

Reatores biológicos de contato tipo biodisco 8 a 12

Remoção biológica de Fósforo

Tratamento tipo "Mainstream" 70 a 90

Tratamento tipo "Sidestream" 70 a 90

Remoção biológica de Nitrogênio e Fósforo 70 a 90

Remoção química

Precipitação com sais de metal 70 a 90

Precipitação com cal 70 a 90

Remoção física

Filtração 20 a 50

Osmose reversa 90 a 100

Adsorção com carvão ativado 10 a 30

Fonte: Metcalf e Eddy (2003).

A precipitação de Estruvita,  apesar  de não citada na Tabela 3.1,  vem ganhando atenção

redobrada.  Diversos  estudos  podem ser  citados:  Battistoni  et  al. (2000),  Jaffer  (2001),  Parsons
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(2001), Von Münch E Barr (2001), Doyle E Parsons (2002), Altimbas et al.  (2002), Ueno (2004),

Rahaman et al. (2008), Jordaan et al. (2010) e Huang et al. (2010).

3.2. TÉCNICAS DE REMOÇÃO DE FÓSFORO.

3.2.1 Generalidades.

Os itens apresentados a seguir tratam de métodos usuais na remoção de Fósforo. Com isso,

cabe  comentar  que  não  foi  objetivo  desta  pesquisa  estender-se  na  descrição  detalhada  desses

métodos, pois não são se trata de um objetivo da mesma.

3.2.2. Precipitação de Fósforo com Cal.

A precipitação de Fósforo com cal já se apresenta consolidada na literatura e na prática.

Consiste em adicionar Hidróxido de Cálcio [Ca(OH)2] elevando o pH a valor superior ou igual a 10.

Abaixo de pH 10, ocorre, preferencialmente, precipitação CaCO3, fruto da combinação da cal com

alcalinidade do meio (PENETRA, 1998).

Os fosfatados de Cálcio podem se apresentar de diversas formas. Na Tabela 3.3, extraída e

adaptada a partir de Valsami-Jones (2001), estão apresentadas as diferentes formas.
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Tabela 3.2. – Diferentes Fosfatos de Cálcio.

Substância Fórmula Química

Fosfato Dicálcio desidratado CaHPO4.2H2O

Monetita CaHPO4

Fosfato Octocálcio Ca4H(PO4)3.2,5H2O

Hidroxiapatita Ca10(PO4)6(OH)2

Fosfato de Cálcio amorfo Ca3(PO4)2

Fonte: Adaptado a partir de VALSAMI-JONES, 2001.

Dentre essas formas, ainda é destacado que aquela mais estável, e, assim, a mais comum, é a

hidroxiapatita. Metcalf e Eddy (2003) apresenta a equação química (3.3) que representa a formação

dessa substância.

2 3

4 10 4 610 6 2 ( ) ( )Ca PO OH Ca PO OH
+ − −

+ + → (3.1.)

Ressalta-se  que  Fosfatos  de  Cálcio  são,  também,  de  grande  interesse  comercial,

principalmente para industrias de fertilizantes (FIELDINGS, 2001).

Mais recentemente, Midorikawa et al. (2008), utilizando a recuperação do Fósforo por meio

de  precipitação  de  Fosfato  de  Cálcio,  alcançaram resultados  satisfatórios.  O  Fosfato  de  Cálcio

gerado apresentou 16% de pureza do Fósforo, o que é significativo.

3.2.3. Precipitação de Fósforo com sais de Ferro.
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A precipitação por íons de Ferro vem sendo cada vez mais utilizada no estado de São Paulo,

Brasil. Várias estações estão utilizando flotadores precedidos por floculação com coagulante a base

de Ferro. Esse procedimento proporciona, além da clarificação do esgoto, a remoção do Fosfato

presente no mesmo.

Segundo Metcalf e Eddy (2003) a equação (3.3.) que representa a formação do precipitado é

a seguinte:

3 3

4 4Fe PO FePO
+ −

+ → (3.2.)

Por se tratar de procedimento de precipitação/clarificação, o Fosfato captado encontra-se no

lodo produzido. Isso traz implicação, pois apesar de o lodo apresentar característica químicas que

permitam seu uso na agricultura – embora,  com ressalvas – ainda não é largamente aceito pela

comunidade agrícola. O lodo muitas vezes não se apresenta de forma completamente adequada, e

pode vir a ser foco de contaminação de águas subterrâneas, caso sua depuração não seja efetuada

corretamente.

Em processo  de  tratamento  do  lodo,  como,  por  exemplo,  digestão  anaeróbia,  parte  do

Fosfato é liberada e retorna para a entrada da estação por meio do efluente do desaguamento do

lodo.  Conforme  comentado  anteriormente,  é  significativo  o  montante  de  Fósforo  que  fica

“recirculando”, na ETE.

3.2.4. Remoção biológica de Fósforo.

Há  micro-organismos  que  quando  submetidos  a  condição  de  estresse,  por  meio  da
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alternância de ambientes anaeróbio e aeróbio, há a remoção do Fósforo presente na fase líquida.

Segundo Choi  et  al.  (1996),  isso se  deve ao  fato  de  que,  em condições  anaeróbias,  os  micro-

organismos, consumindo matéria orgânica facilmente degradável, armazenam reserva energética na

forma de Poli-hidroxibutirato enquanto liberam Fosfato para o meio. Na mudança dos níveis de oxi-

redução, da fase anaeróbia para aeróbia, o estresse faz com que os micro-organismos consumam

energia  na degradação da matéria  orgânica,  reabastecendo essa  reserva energética  por  meio de

Polifosfatos, o que faz com que o Fósforo presente no meio seja retido no interior das células.

Contudo, assim como colocado anteriormente, sistemas de tratamento de lodo, e nesse caso,

principalmente a digestão anaeróbia do lodo, permitem que parte do Fósforo presente na biomassa

retorne para o meio líquido.

3.3. PRECIPITAÇÃO DE FÓSFORO COM SAIS DE MAGNÉSIO:   ESTRUVITA  

A Estruvita é como é conhecido o mineral obtido quando se efetua a captura do Fósforo

mediante o uso de íons de Magnésio. Na sua constituição química, encontram-se Magnésio, Amônia

e Fosfato. Também recebe o nome de Fosfato Hidratado de Magnésio e Amônia, em inglês, a sigla

é MAP. A fórmula química é: 4 4 2.6MgNH PO H O .

A equação química mediante a qual pode-se explicar a formação do cristal de Estruvita é a

seguinte:

2 2

( ) ( ) 4 ( ) 2 ( ) 4 4 2 ( ) ( )6 .6aq aq aq l s aqHPO Mg NH H O MgNH PO H O H− + + +

+ + + ↔ +
(3.3.)

A  Estruvita  foi  mencionada  na  literatura  pela  primeira  vez  por  Rawn,  em  1939
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(PARSONS,2001). O relato tratava de formação cristalina que se acumulava no fundo de digestores

de lodo e provocava entupimento de tubulações. Em época mais próxima, 1994, é possível ressaltar

o problema que ocorreu na Estação de Tratamento de Esgoto de Wa!mannsdorf,  na Alemanha,

onde, segundo Heizmann (2001), os entupimentos tornaram-se tão frequentes que medidas técnicas

de limpeza eram necessárias a cada duas semanas.

A precipitação  da  Estruvita  é  controlada  mediante  o  pH  do  meio,  supersaturação  dos

nutrientes Fósforo, Magnésio e Nitrogênio, a temperatura e a presença de impurezas. Considera-se

impureza,  qualquer  substância  que  interfira  na  precipitação  da  Estruvita.  Dentre  as  principais

impurezas, destacam-se íons de Cálcio e íons de Ferro (BOUROPOULOS E KOUTSOUKOS, 2000

apud PARSONS, 2001). Tais elementos são considerados impurezas devido ao fato de concorrerem

com o Magnésio na captura do Fosfato. Dentre as estações de tratamento de esgoto estudadas nesta

pesquisa,  em algumas,  o  uso  de  íons  de  Magnésio,  por  meio  de  Cloreto de  Magnésio,  não  se

mostrou viável, principalmente, pela presença de íons de Ferro.

Parsons (2001) relata que a precipitação de Estruvita ocorre em valores de pH superiores a

9,0.  Devido  a  isso,  uma  alternativa,  encontrada  no  exemplo  da  ETE Wa!mannsdorf,  foi  a  de

transportar o esgoto e o lodo sob pressão. Tal medida impedia a perda de CO2, evitando, com isso, o

aumento do pH.

Nesses  fundamentos  estruturam-se  os  procedimentos  de  precipitação  de  Estruvita.  Há  o

controle de pH e das  dosagens de Magnésio.  Por  exemplo, no trabalho realizado por JAFFER

(2001),  efetuou-se  o  ajuste  de  pH  mediante  adição  de  NaOH,  e  o  controle  da  relação

Magnésio:Fósforo com variações de concentração de  Cloreto de Magnésio, utilizando reator de

fluxo contínuo e mistura completa, de bancada, com volume de 3,5L e vazão de 220mL min-1. A

autora alcançou remoção de 95% do Fosfato total do líquido efluente do desaguamento do lodo com

a relação molar Mg:P 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
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al.,1992).

A formação do precipitado se dá de duas maneiras: i) por meio de nucleação homogênea,

em que a formação do cristal ocorre espontaneamente, as moléculas de Estruvita inicialmente se

agregam, formando pequenos grãos, e em segundo momento há o crescimento sobre esses grãos; ii)

por  meio  de  nucleação heterogênea,  em que o crescimento de  Estruvita  sobre  uma superfície,

podendo ser grãos de areia ou a parede de uma tubulação (PARSONS, 2001), por exemplo.

Observou-se, dentre os trabalhos levantados, que o tipo de nucleação pretendida influenciou

o tipo de reator com o qual se trabalhou. Por exemplo: para casos nos quais se optou por trabalhar

com reatores do tipo mistura completa, predominantemente, o tipo de nucleação foi de característica

homogênea. Já no caso de reatores do tipo plug-flow, a nucleação tratada se deu heterogeneamente.

Isso se deve ao fato de em reatores mistura completa, o aporte constante de Fosfato, bem como dos

demais elementos,  permitir  a formação de grãos maiores, com tamanhos suficientes para que a

precipitação viesse a ocorrer. Já no caso de reatores plug-flow, o aumento de volume por meio da

nucleação homogênea não foi possível. Por isso, neste último caso, a escolha foi feita por reatores

com material suporte, sendo, na maioria das vezes, reatores com leito fluidificado.

Na Tabela 3.2  estão apresentados os  trabalhos levantados no decorrer  desta pesquisa.  A

tabela em questão apresenta trabalhos levantados por Parsons (2001). Dentre estes trabalhos, alguns

foram realizados em estações em escala plena, contudo, são trabalhos aos quais não se teve acesso.

Dentre os trabalhos realizados em escala plena, cabe destaque aos trabalhos realizados por Altimbas

et. al. (2002) e Ueno (2004).
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Tabela 3.3. - Trabalhos levantados ao longo da pesquisa.

Pesquisador Ano Assunto Resultados 

Grace Dearborn. 1969

Remoção do Fósforo presente
no sobrenadante do digestor de
lodo por meio de variação do pH
e degaseificação, em reator de

bancada.

93% de remoção de Fósforo
controlando apenas o pH e 97%

com a desgaseificação.

Waki et al. 1987
Remoção do Fósforo presente

no sobrenadante do digestor de
lodo por meio de aeração2.

Remoção de 88% do Fósforo após
120 min.

Yamamoto et al. 1988

Remoção do Fósforo presente
no sobrenadante de digestor de
lodo variando, em escala piloto,

o pH, por meio de NaOH, e
dosando MgCl2. 

Remoção de Fósforo superior a
90%.

Somiya et al. 1989

Remoção de Fósforo de efluente
sintético, em reator de bancada,
por meio de aeração e variação

do pH.

Remoção superior a 90% para pH
9,5.

Suigimori et al. 1995

Remoção do Fósforo presente
no sobrenadante do digestor de
lodo variando, em escala piloto,

o pH, por meio de NaOH, e
dosando MgCl2.

Remoção de aproximadamente
90% do Fósforo para relação Mg:P

1,5:1. 

Battistoni et al. 1998
Remoção do Fósforo presente
no efluente de filtro prensa por

meio de aeração.
80% de remoção de Fósforo.

Battistoni et al. 2000
Remoção de Fósforo em

sobrenadantes de digestores
anaeróbios de lodo.

Remoção de 62 a 81% para
sobrenadantes com

concentrações de PO4
3- na faixa

de 30 a 60mgP/L

Ohlinger et al. 2000
Remoção do Fósforo presente

no sobrenadante do digestor de
lodo por meio de aeração.

Remoção superior a 80% de
Fósforo.

Jaffer 2001
Potencial de recuperação da

Estruvita no Reino Unido.

95% de remoção do Fósforo total
do efluente do desaguamento do

lodo

Parsons 2001
Princípios químicos da

precipitação de Estruvita.
-----

Von Münch e Barr 2001
Reator em escala piloto para

recuperação de Estruvita.

Remoção de 94% do Fosfato
solúvel, com efluente contendo 4

mgP/L.

Altimbas et al 2002
Precipitação de Estruvita a partir

de esgoto municipal tratado
anaerobicamente.

Remoção de 68 a 85% de amônia,
utilizando diferentes relações

Mg:NH4:PO4
3-.3

Doyle e Parsons 2002
Formação da Estruvita, controle

e recuperação.
-----

Ueno 2004

Emprego de sistema de
recuperação de Estruvita em
escala plena em estação de

tratamento de esgoto.

Cerca de 90% de remoção de

Fósforo.

2  Não há referência do tipo de reator/escala utilizado nessa pesquisa.
3   Algumas pesquisas enfocam a remoção de amônia por meio de precipitação de Estruvita.
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Tabela 3.3. - Trabalhos levantados ao longo da pesquisa (Continuação).

Pesquisador Ano Assunto Resultados

Bhuyian et al 2008

Recuperação do Fósforo do
esgoto sanitário por formação de

Estruvita em reator de leito
fluidificado.

75 a 85% de remoção de
Fosfatos.

Rahaman et al 2008
Estudo sobre o efeito dos vários
parâmetros sobre a precipitação

da Estruvita.
-----

Shimamura et al. 2008
Recuperação de Fosfato do lodo

digerido por cristalização de
Estruvita.

Alcançou remoção de 33% do

Fosfato total.

Çelen 2009

Uso de reator de precipitação de
estruvita de fluxo contínuo
visando remoção de Orto-

fosfato.

Alcançou remoções de até 95%

do Orto-fosfato, mediante

variação do pH e tempo de

detenção hidráulica.

Johnson e Daigger 2009
Comparação dentre sistemas de
remoção combinada de Fósforo

e Nitrogênio.
-----

Jordaan et al. 2010
Remoção de Fósforo de
efluentes residuais de

agricultura.

Cerca de 80% de remoção de

Fósforo para pH=9,0 e 

Mg:P = 1,6.

Huang et al. 2010
Remoção de Nitrogênio de
efluente de saponificação.

Cerca de 8% de remoção de

amônia. Apesar de baixa

remoção, conseguiu índices

econômicos favoráveis.
Fonte: Adaptado de Parsons, 2001.

Constatou-se, a partir dos estudos trabalhados, que a prática mais comum entre eles foi a de se

utilizar  reatores  em  escala  piloto.  Além  deste  fator,  cabe  ressaltar  que  em  todos  os  estudos

trabalhou-se com reatores de fluxo contínuo. Isso diferencia tais trabalhos de maneira significativa

com a trabalhada nesta pesquisa. Dentre os trabalhos levantados, deu-se maior atenção ao trabalho

desenvolvido por Ueno (2004), no qual o pesquisador apresenta o estudo de caso de estações em

escala plena no Japão. Tal estudo se mostrou de grande importância por trabalhar diretamente com a

realidade de estações municipais de tratamento de esgoto,  o que é convergente com o trabalho

desenvolvido nesta pesquisa.

Dentre os demais trabalhos, nota-se que muitos utilizaram amostras originadas em estações
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de  tratamento  de  esgoto,  contudo,  tais  estudos se  desenvolveram em condições  controladas  de

laboratório, trabalhando-se com pequenas amostras que eram coletadas do sistema da estação. Neste

sentido, são trabalhos que não tratam das contingências oferecidas por uma estação de tratamento

de  esgoto  em  escala  plena,  com  todos  as  peculiaridades  oferecidas  pela  diferentes  condições

operacionais ao sistema de tratamento.

Com base nisso, está apresentado mais adiante o estudo de caso trabalhado por Ueno (2004),

o qual servirá nas conclusões como base de comparação para pesquisa que foi desenvolvida.

Na Figura 3.1. observa-se imagem de cristal de Estruvita.

Figura 3.1. - Imagem ilustrativa do cristal de Estruvita (site Duke university/28 de setembro de 2008)4.

3.3.1. Estudo de Caso: Emprego de Reator em Escala Plena no Japão.

Neste item, pretende-se apresentar sob forma de estudo de caso, o trabalho desenvolvido em

estação de tratamento de esgoto do Japão pelo pesquisador Y. Ueno (2004).  O presente estudo

servirá, mais adiante, como base de comparação aos resultados obtidos nesta pesquisa. O presente

estudo se encontra no capítulo 20 da obra Phosphorus in Environmental Technologies: Principles

4 A presente imagem tem por finalidade apresentar em caráter ilustrativo o cristal de Estruvita. Destarte, não há

informação de tamanho, pois o cristal de Estruvita apresenta tamanho variável.
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and Applications (2004), editado por Valsami-Jones.

No estudo em questão, o autor nos apresenta dois estudos de caso, utilizados no contexto

japonês: 1. O caso do centro de tratamento de esgoto sanitário da cidade de Fukuoka; e 2. o caso do

Centro de limpeza leste do Lago Shinji, prefeitura da cidade de Shimane.

Ueno incia seu texto apresentando as condições relativas a carência que o Japão enfrenta em

fertilizantes a base Fósforo. Contudo, o motivo que levou o governo japonês a empregar a remoção

do Fósforo em ambas as estações foi o impacto causado por este elemento: a eutrofização.

O sistema de tratamento em ambas as estações são adaptados de sistemas de lodos ativados

convencionais, no intuito de estabelecer região anaeróbia anterior a região aeróbia. Na Figura 3.2.

está apresentado  esquema da configuração de ambas as estações.

Figura 3.2. - Esquema das estações de Fukuoka e Shimane (UENO, 2004).
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Nas duas estações o sistema de precipitação de Estruvita foi instalado na linha do efluente

do sistema de desaguamento do lodo, que na Figura 3.2. refere-se a ligação entre 6 e o afluente a 1.

Na Tabela 3.3. está apresentada a caracterização do líquido da linha J para cada uma das estações.

Tabela 3.4. - Caraterização do líquido efluente do desaguamento mecânico do lodo, Ueno (2004).

Estação pH
Fosfato Total

(mg L
-1
)

Nitrogênio

Amoniacal (mg L
-1
)

Magnésio

(mg L
-1
)

Estação de

Fukuoka

Média 7,9 120 710 11,2

Máximo 8,1 160 840 18,4

Mínimo 7,8 92 600 6,5

Estação de

Shimane

Média 7,7 117 261
Valores não

apresentados.

Máximo 8,0 149 329

Mínimo 7,5 89 194

Fonte: Adaptado de UENO, 2004.

A vazão média de para concepção de cada sistema de recuperação de Estruvita foi: para

estação de Fukuoka,  de 170m3  dia-1 para  estação de Shimane,  de 650m3  dia-1,  sendo o sistema

composto por dois reatores, um de 500m3/d e outro de 150m3/d. O autor não apresentou os valores

de pH com os quais trabalhou nem a relação Mg:PO4, contudo, informou que a remoção do Fosfato

atingiu cerca de 90% de remoção.

É  possível  observar  algumas  peculiaridades  dos  estudos  envolvidos.  A quantidade  de

Fosfato total no líquido a ser tratado mostrou-se muito alta, o que favoreceu a aplicação do sistema

em questão. Além disso, a quantidade de Nitrogênio amoniacal encontra-se em excesso. 
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4. MATERIAL E MÉTODO

4.1. Considerações sobre a pesquisa.

A presente  pesquisa  se  desenvolveu  sobre  três  estações  de  tratamento  de  esgoto:  ETE-

Franca-SP/SABESP;  ETE-Jardim  das  Flores/Foz  do  Brasil  (Rio  Claro-SP);  e  ETE-

Piçarrão/SANASA (Campinas-SP).

Os estudos realizados na ETE-Franca-SP/SABESP foram desenvolvidos em duas partes: a

primeira parte corresponde às análises em laboratório, na qual realizou-se o balanço de massa das

diversas linhas da estação; a segunda parte corresponde aos ensaios de precipitação de estruvita, nos

quais verificou-se a possibilidade de aplicação da remoção do Fósforo mediante a aplicação de

Cloreto de Magnésio e regulagem de pH. Na ETE-Jardim das Flores/Foz do Brasil (Rio Claro-SP)

realizou-se apenas o estudo de precipitação de estruvita. Na ETE-Piçarrão/SANASA (Campinas-

SP)  o  estudo  desenvolveu-se  mediante  resultados  de  análises  fornecidos  pela  SANASA.  Os

resultados fornecidos compreenderam o período entre 2006 e 2008.

4.2. ESTAÇÕES TRABALHADAS.

4.2.1. Estação de Tratamento de Esgoto de Franca-SP/SABESP.

A ETE-Franca-SP/SABESP consiste em sistema de lodos ativados com tratamento de lodo
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por  digestão  anaeróbia  com desaguamento  por  filtro  prensa.  A estação  apresenta  vazão  média

afluente, de 482 ± 128 L s-1. Os pontos máximos de vazão constatados consistem por volta das 12h e

das 18h, podendo chegar até a vazão da ordem de 600 L s-1. Já os pontos mínimos são constatados

por  volta  das  4h,  com vazões  da  ordem de 250 L s-1.  Segundo o engenheiro  responsável  pela

estação, essa vazão corresponde ao tratamento de esgoto de 300.000 habitantes.

Na Figura 4.1., na qual se apresenta o fluxograma da ETE, observa-se que a configuração da

estação  é  comum  a  diversas  outras  estações  de  lodos  ativados:  com  tratamento  preliminar,

sedimentador primário, tanques de aeração e sedimentador secundário. Já, o sistema de tratamento

de lodo consiste em sistema de adensamento, digestor anaeróbio e secagem com filtro prensa.

Observou-se  peculiaridades  da  estação  que  se  mostraram  de  grande  importância  no

andamento a pesquisa. A ETE-Franca-SP/SABESP começou, pouco antes do início da pesquisa, a

receber descartes de lodo e do líquido dos reservatórios de cal de estações de tratamento de água. O

lodo, em particular, era produzido mediante o uso de cloreto férrico como coagulante. Os descartes

de lodo eram feitos periodicamente todo sábado, no período da madrugada. Contudo, dependendo

da  operação  das  estações  de  tratamento  de  água,  este  lodo  veio  a  ser  recebido  pela  estação,

ocasionalmente, durante a semana.

A  recepção  do  lodo  era  feita  da  seguinte  forma:  reservou-se  um  dentre  os  três

sedimentadores primários para recepção do lodo. Este sedimentador permanecia isolado do restante

do sistema. O descarte deste lodo era efetuado diretamente para o adensador, seguindo a rotina de

descartes dos demais sedimentadores da estação. Este descarte acontecia todo dia de semana, no

período da manhã. Em conversa com operadores  da estação foi  constatado que muitas vezes o

volume do sedimentador primário se mostrou insuficiente para comportar todo o volume de lodo, o 
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que implicou em transbordamentos deste lodo para o restante do sistema.

Apesar destes transbordamentos, o principal impacto deste procedimento para a pesquisa foi

o lodo rico em cloreto férrico que foi destinado ao digestor anaeróbio. Este fato teve forte influência

nos valores de Fosfato total observados na pesquisa. 

Já no que concerne aos resíduos oriundos de reservatórios de cal das estações de tratamento

de água, o procedimento acontecia conforme demanda da estação da tratamento de água. Segundo

os  operadores  da  estação,  tal  resíduo  era  transferido  para  estação  de  tratamento  de  esgoto  de

maneira esporádica.

Destaca-se, ainda, a operação do sistema de desaguamento de lodo. No início da pesquisa,

os filtros-prensa encontravam-se em etapa de ajustes, pois haviam estado parados para manutenção.

Além disso,  não  foi  possível  estabelecer  a  vazão  de  operação  de  tal  sistema,  pois  durante  as

campanhas de amostragem que foram efetuadas  na ETE-Franca-SP/SABESP,  em cada  uma foi

observada uma rotina de operação diferente. Geralmente, segundo os operadores, o filtro-prensa não

operava 24h por dia. A partida era efetuada por volta das 9h e se estendia até às 18h. Contudo, esta

rotina não foi sempre a mesma. Por exemplo, na última campanha de amostragem, o sistema estava

operando 24h por dia.

Os estudos na ETE-Franca-SP/SABESP desenvolveram-se por meio de 3 (três) campanhas

de coleta,  no período compreendido entre fevereiro e  maio de 2010. Conforme já apresentado,

realizou-se nesta  estação tanto  a  parte  relativa as  análises  de laboratório  quanto os  ensaios  de

precipitação de estruvita.

Nas  análises  de laboratório,  realizou-se análises  de todas  as  linhas  de esgoto e  lodo da

estação. Os procedimentos experimentais que foram utilizados estão apresentados mais adiante. O
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objetivo desta parte experimental consistiu em desenvolver estudo sobre a dinâmica dos diversos

elementos e índices ao longo da estação, e, dentre estes, o Fósforo. Com isso, pretendeu-se verificar

se há re-emissão do Fósforo, tal qual foi observado na literatura técnica. Além disso, foi por meio

desta parte experimental que se determinou que a amostra relativa ao efluente do filtro-prensa seria

a mais favorável, potencialmente, para execução dos ensaios de precipitação de estruvita.

Com base nesta determinação coletou-se 200 L do efluente do filtro-prensa para execução

do ensaios de precipitação de Estruvita. Estes ensaios estão explicados  mais adiante.

4.2.2. Estação de Tratamento de Esgoto Jardim das Flores/Foz do Brasil (Rio Claro-

SP).

A ETE-Jardim das Flores/Foz do Brasil localiza-se no município de Rio Claro-SP. A vazão

afluente a estação é da ordem de 90L s-1. Trata-se de uma estação configurada com reator anaeróbio

seguido de sistema aeróbio – lodos ativados. Na figura 4.2. é possível visualizar o fluxograma da

estação.

A ETE-Jardim da Flores/Foz do Brasil não estava entre as estações pretendidas para esta

pesquisa. Contudo, conforme se observou o efeito do Ferro sobre a técnica pretendida aqui, viu-se a

necessidade de se recorrer a outras estações. Dentre todas as estações elencadas, optou-se por esta

devido à condições geográficas desta estação, bem como a configuração tecnológica da mesma que

permitiu que a técnica de remoção de Fósforo por meio de sais de Magnésio pudesse ser testada em

padrão de configuração diferente daquele observado na ETE-Franca-SP/SABESP. 
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Na ETE-Jardim das Flores/Foz do Brasil efetuou-se apenas o procedimento experimental

relativo aos ensaios de precipitação de Estruvita. Nesta estação, dentre as linhas apresentadas na

Figura 4.2. pretendia-se trabalhar com o líquido efluente das centrífugas, contudo, durante o período

de realização da coleta, sistema de tratamento do lodo encontrava-se fora de operação. Além disso,

a estação não apresentava sistema digestor de lodo. A digestão do lodo era efetuada por meio dos

reatores UASB. O lodo era destinado para este reator,  realizando-se descartes periódicos para o

sistema  de  desaguamento  do  lodo.  Com  base  neste  fato,  optou-se  por  realizar  os  ensaios  de

precipitação de Estruvita com o efluente do UASB, que, como será observado no próximo capítulo,

se mostrou adequado para o referido ensaio.

4.2.3. Estação de Tratamento de Esgoto Piçarrão/SANASA (Campinas-SP).

Os dados trabalhados relativos à ETE-Piçarrão/SANASA (Campinas-SP) foram obtidos por

meio do histórico de análises de Fosfato total, de Nitrogênio amoniacal e de pH, relativos aos anos

2006, 2007 e 2008. A ETE-Piçarrão/SANASA está localizada no município de Campinas-SP. O

estação atende 23% da população do município, o que se refere a vazão média de cerca de 200 a

250 L s-1. O sistema baseia-se em reator anaeróbio do tipo UASB seguido de tratamento aeróbio. A

clarificação dos reatores aeróbios são feitas por meio de flotação por ar-dissolvido, utilizando-se

cloreto  férrico  como coagulante.  Na Figura  4.3.  está  apresentado  o  esquema de  tratamento  da

estação.

Conforme  comentado,  os  pontos  estudados  desta  estação  foram analisados  pela  própria

SANASA. Nesta pesquisa, apenas se realizou estudo mediante os resultados fornecidos pela 
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entidade. Dentre as linhas apresentadas na Figura 4.3., pretendia-se trabalhar com a linha relativa ao

efluente oriundo das centrífugas.  Contudo, não havia informações sobre está linha no histórico

fornecido pela SANASA. Desta forma, o estudo desenvolveu-se, principalmente, no efluente dos

reatores UASB. Além deste ponto, trabalhou-se com afluente e o efluente da estação. Estas duas

linhas serviram como base de comparação para o ponto estudado para esta estação.

Como já foi comentado, a ETE-Piçarrão/SANASA (Campinas-SP), em primeiro momento,

foi elencada como objeto de estudo desta pesquisa, contudo, no decorrer da mesma, observou-se

que o cloreto férrico é um fator que inviabiliza a técnica proposta nesta pesquisa. Neste sentido, a

ETE-Piçarrão/SANASA foi  preterida pela ETE-Jardim das Flores/Foz do Brasil  (Rio Claro-SP).

Com isso,  limitou-se  o  estudo  da  estação  em questão  à  simples  análise  do  histórico  de  dados

fornecido pelo órgão gestor da mesma.

4.3. PROCEDIMENTOS EXPERIMENTAIS.

4.3.1. Campanhas de coleta.

As  campanhas  de  coleta  tiveram  como  finalidade  realizar  as  coletas  de  amostras  para

realização da etapa relativa às análises de laboratório e dos ensaios de precipitação de Estruvita.

Para  as  amostras  elencadas  no  balanço  de  massa  efetuou-se  coleta  de  5,0  L.  Já  para  o  ponto

escolhido para a realização dos ensaios de precipitação de Estruvita, além da coleta relativa a parte

analítica, coletou-se 250 L.
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A parte analítica foi desenvolvida unicamente na ETE-Franca-SP/SABESP. Nesta estação

foram feitas  3(três)  campanhas  de amostragem. Em cada  campanha de  amostragem realizou-se

coleta na saída de cada processo unitário elencado na Figura 4.1. A primeira campanha foi realizada

no dia 2 de fevereiro de 2010; a segunda campanha foi realizada no dia 9 de março de 2010; e a

terceira e última campanha foi realizada no dia 11 de maio de 2010.

Na ETE-Jardim das Flores/Foz do Brasil (Rio Claro-SP) realizou-se 1 (uma) campanha de

coleta, que ocorreu no dia 29 de julho de 2010. Nesta campanha de coleta, foi realizada, apenas, a

coleta relativa aos ensaios de precipitação de Estruvita: 250 L do efluente do UASB. Nesta estação,

o  ponto  pretendido  para  coleta  seria  o  efluente  líquido  das  centrífugas,  contudo,  devido  a

procedimentos de manutenção, o sistema de desaguamento do lodo estava inoperante.

4.3.2. Análises de Laboratório.

4.3.2.1. Considerações gerais.

As  análises  de  laboratório  tiveram  como  objetivo  desenvolver  estudo  sobre  como  se

estrutura a dinâmica de diversos elementos ao longo da estação. Conforme já comentado, esta etapa

foi desenvolvida apenas na ETE-Franca-SP/SABESP. A estação aprese

4.3.2.2. Análises de amostras líquidas.
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As análises de amostras líquidas que foram feitas estão apresentadas na Tabela 4.1. Todas as

análises líquidas foram realizadas mediante o padrão estabelecido pelo protocolo APHA5.

Tabela 4.1. - Método empregados nas análises de amostras líquidas.

Parâmetro Método Protocolo APHA

Análises

da fase

líquida

DQO total e filtrada Colorimétrico 5220 (D)

Nitrogênio amoniacal e NTK Titulométrico 4500-N (C) e 4500-Norg (B)

Nitrato Colorim 4500-NO3
-

Fosfato Total Colorimétrico 4500-P

Sólidos Totais/Fixos/Voláteis e
Sólidos Suspensos
TotaisFixos/Voláteis

Gravimétrico 2540

Magnésio Absorção Atômica 3500-Mg

Cálcio Absorção Atômica 3500-Ca

Bário Absorção Atômica 3500-Ba

Além desses parâmetros foram levantados ainda na ETE-Franca, o pH e a temperatura. O

equipamento  utilizado  para  tal  medida  foi  o  pH-metro  da  marca  ORION,  modelo  2104.  Este

equipamento foi disponibilizado pelo laboratório da própria ETE.

4.3.2.3. Análises de lodo.

As  análises  de  lodo,  diferentemente  da  análises  de  líquidos,  não  possuíam  padrão

protocolado. Destarte, realizou-se levantamento junto a laboratórios da área, bem como à pesquisas

anteriores na busca de metodologias que eram comumente aplicadas. As análises efetuadas para as

amostras de lodo foram as seguintes:

-Fosfato total (g Kg-1);

-DQO (g Kg-1);

5 American Public Health Association.
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-NTK (g Kg-1);

-Nitrogênio amoniacal (g Kg-1);

-Magnésio (g Kg-1);

-Bário (g Kg-1)

-Cálcio (g Kg-1);

-Sólidos (mg L-1).

A  diferença  entre  as  amostras  de  lodo  e  as  amostras  líquidas  é  a  necessidade  de

procedimentos preliminares de secagem e de digestão. Algumas amostras líquidas, no processo da

análise, apresentam processos de digestão, como por exemplo, DQO e Fosfato total. Contudo, para

as amostras de lodo fez-se necessário digestões com ácidos mais fortes.

O procedimento  de  secagem consistiu  em submeter  as  amostras,  por  meio da  estufa,  a

105oC, durante 24h. O objetivo era de retirar  toda a água presente na amostra.  A seguir,  estão

apresentados os procedimentos de digestão para cada análise.

4.3.2.3.1. Fosfato total.

O procedimento para digestão do Fosfato mostrou-se ser o procedimento mais delicado. Não

foi localizado na literatura técnica qualquer procedimento padronizado para a digestão do lodo com

vistas  na  análise  de  Fosfato  total.  Contudo,  por  meio  de  orientações  da  profa Maria  Olímpia

Rezende, do Instituto de Química de São Carlos, IQSC, bem como, sugestão da pesquisadora Aline

Renée  Conscione,  do Laboratório  de Análise Química  de  Fertilizantes  e  Resíduos,  do  Instituto

Agronômico de Campinas, optou-se por realizar a digestão para a análise de Fosfato tal  qual  a
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digestão para análise de metais apresentada no protocolo EPA SW846, método 3050B (1996).

O procedimento utilizado sofreu algumas alterações devido à limitações do Laboratório de

Saneamento, como, por exemplo, a falta de autorização para uso de ácido nítrico concentrado. Para

a utilização desta substância, é necessária a autorização do Exército Brasileiro, pois a mesma é

utilizada para fabricação de explosivos.

Com isso,  pesou-se 0,5g de amostra  de lodo,  o qual  foi  transferido para erlenmeyer  de

250ml. Adicionou-se  20 mL de ácido nítrico 50%, e levou-se a amostra ao bloco digestor, para que

a amostra fosse submetida a refluxo – refluxo foi conseguido por meio do uso de vidros de relógio

colocados sob o erlenmeyer, forçando o retorno do gás produzido - por 15 mim, a temperatura de 95

± 5 oC. Cabe ressaltar que segundo o método tratado, não pôde haver nenhum sinal de ebulição da

amostra. Contudo, pela altitude de São Carlos-SP, muitas vezes a ebulição se dá por volta de 93 oC.

Levando em consideração isso e o fato de o método aqui empregado se destinar a análise de metais,

entendeu-se que tal procedimento só é necessário no caso de se levantar alguns metais que são

voláteis, o que não é o caso da substância de interesse nesta pesquisa. Destarte, buscou-se evitar a

ebulição, contudo, preteriu-se manter a temperatura ainda que a água viesse a ebulir.

Após a etapa de ácido nítrico,  adicionou-se à amostra 5 mL de peróxido de hidrogênio

concentrado. A amostra foi deixada sob refluxo em temperatura ambiente por 30 mim. Logo após, a

amostra foi submetida, sob refluxo, a temperatura de 95 ± 5 oC por 2h.

Dando prosseguimento, adicionou-se mais 10mL de ácido clorídrico concentrado, e levou-se

a amostra ao bloco digestor, também com temperatura de 95 ± 5 oC, por mais 15 mim, sob refluxo.

Após isso, esperou-se a amostra resfriar. Filtrou-se a amostra sob temperatura ambiente em papel

filtro Whatman No 41. O filtrado foi transferido para balão volumétrico de 100mL e diluído até este
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volume.

Após isso, a análise de Fosfato segue tal qual as amostras líquidas. Realiza-se a diluição, se

necessária,  aplica-se  o  reagente  misto  e,  após  15mim,  faz-se  a  leitura  da  amostra  em

espectrofotômetro.

4.3.2.3.2. DQO.

O procedimento de digestão para DQO, pode ser melhor definido como procedimento de

pré-digestão, pois não substitui digestão padrão já aplicada nesta análise. O procedimento é padrão

do Laboratório de Saneamento e foi desenvolvido por Luciana Paulo Gomes.

Transfere-se para béquer de 100mL, 1,0g de amostra seca. Após isso, adiciona-se a amostra,

5 mL de água deionizada e 20mL de ácido sulfúrico. Espera-se a amostra resfriar até temperatura

ambiente. Filtra-se a amostra em papel filtro com abertura de 1,2 "m. Após isso, é feita a diluição

do filtrado em balão volumétrico de 250mL.

Com o filtrado já diluído, dá-se prosseguimento na análise tal qual para amostras líquidas.

4.3.2.3.3. Magnésio, Bário e Cálcio.

A digestão  para  análises  de  absorção  atômica  seguem  o  mesmo  procedimento  para  as

amostras líquidas. Trata-se, também, de procedimento padrão do Laboratório de Saneamento.
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Transferiu-se 0,5g de amostra seca para erlenmeyer de 250mL. A essas 0,5g, adicionou-se

50mL de água deionizada. Logo após, adicionou-se mais 6 mL de ácido nítrico 50%. Submeteu-se a

amostra, utilizando o bloco digestor, a temperaturas superiores a 300oC. Deixou-se a amostra em

ebulição até que fosse possível observar redução do volume. Após isso, adicionou-se mais 10mL de

ácido nítrico 50%. Mais uma vez se transferiu  a amostra para bloco digestor  até a redução de

volume.

Por fim, adicionou-se mais 7,5 mL de água deionizada e 5 mL de ácido clorídrico 50%.

Deixou-se a amostra ebulir, outra vez ainda, até que fosse observada redução do volume. O restante

da amostra foi transferida e diluída em balão volumétrico de 50 mL.

4.3.2.3.4. Nitrogênio Amoniacal e NTK.

Para as análises de Nitrogênio amoniacal e NTK foi utilizado 1,0 g de amostra seca em cada.

Para o Nitrogênio amoniacal,  adicionou-se 100mL de água deionizada,  e submeteu-se a

amostra diretamente a digestão. Já no caso do NTK, adicionou-se, na seguinte ordem, 25 mL de

água deionizada, 10 g de reagente catalisador e 20 mL de ácido sulfúrico concentrado. Após isso,

fez-se a digestão por meio de blocos digestores. A uso dos blocos digestores no caso da digestão

para NTK se deu de maneira diferente àquela utilizada para mostras líquidas. Devido a formação de

espuma na  amostra,  a  temperatura  foi  elevada  aos  poucos,  até  a  tingir  a  temperatura  máxima

oferecida pelo aparelho.
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4.3.2.3.5. Sólidos.

A concentração de sólidos foi determinada de maneira similar às análises líquidas, salve

exceção da amostra de biossólido. Quanto às análises de sólidos suspensos, devido ao grande teor

de sólidos em cada amostra, utilizou-se o procedimento com centrífugas e não papel filtro.

4.3.3. Ensaios de precipitação de Estruvita.

O objetivo dos ensaios de precipitação de Estruvita foi avaliar a possibilidade do emprego a

da técnica de remoção do Fósforo mediante precipitação de Estruvita no efluente do desaguamento

do lodo,para o caso da ETE-Franca-SP/SABESP, e no efluente dos reatores UASB, no caso da

ETE-Jardim da Flores/Foz do Brasil.

A escolha dos pontos de coleta foi baseada na realidade de cada estação. No caso da ETE-

Franca-SP/SABESP,  trabalhou-se  com  o  líquido  efluente  dos  filtros  prensa.  A  ETE-Franca-

SP/SABESP consiste  em sistema de  lodos  ativados com tratamento  de  lodo  mediante  digestor

anaeróbio. Era exatamente o tipo de configuração tecnológica mais sugerido na literatura para o

emprego  da  remoção  de  Fósforo  mediante  íon  de  Magnésio.  Já  no  caso  da  ETE-Jardim  das

Flores/Foz do Brasil, a amostra coletada foi o efluente dos reatores UASB. Tal escolha se deu pelo

fato destes reatores, na referida estação, receberem o descarte de lodo do sistema de lodos ativados

subsequente. Com base nisso, entendeu-se que o reator executava papel similar a digestor anaeróbio

de lodo.
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A conservação das amostras foi feita mediante controle de temperatura. Foram mantidas em

câmara  resfriada,  a  temperatura  aproximada de 4oC. Decidiu-se não  abaixar  o  pH,  conforme o

protocolo APHA, devido ao fato de tal procedimento vir a interferir na amostra.

O equipamento utilizado para execução destes ensaios foi o Jar-Test. Optou-se por este tipo

de equipamento, ao invés de um reator em escala piloto ou em escala de bancada, devido a maior

reprodutibilidade que tal equipamento permitia. Além disso, devido a natureza da amostra coletada

para tais ensaios, não se mostrou viável o uso de outro tipo de reator.

Os ensaios visaram estabelecer valores de pH, relação Mg:PO4
3- e gradiente de velocidade

mediante mediante os quais foi possível perceber remoção de Fosfato no sobrenadante da amostra.

Além desses valores, buscou-se determinar o tempo de agitação e de sedimentação mais adequados.

O procedimento experimental utilizado com a amostra da ETE-Franca-SP/SABESP foi o

seguinte. Primeiramente separou-se em cada Jarro do equipamento Jar-Test 2,0 L de amostra. As

amostras foram agitadas, inicialmente, a gradiente de velocidade de 1000 s-1 durante período de 10

mim; após isso,  reduziu-se a agitação para 800s-1; foi adicionado o Cloreto de Magnésio e o NaOH,

nas dosagens desejada; o período dessa agitação foi de 20s. Após, a agitação foi reduzida para 80s-1

e  foi  mantida  por  período variado  (de  acordo  com as  análises).  Após  o  termino do ensaio,  as

amostras foram deixadas em repouso para que ocorresse a precipitação. O período de precipitação

foi de 24h. Por fim, analisou-se as amostras do sobrenadante. Realizou-se análise de Fosfato a fim

de constatar a efetividade do processo.

Juntamente com as amostras do Jarro, manteve-se uma amostra controle. Trata-se de uma

amostra de mesmo volume (2,0 L) que foi deixada precipitar juntamente com as demais sem haver

adição  de  nenhum  reagente,  servindo  o  sobrenadante  desta  amostra  como  valores  brutos  de
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comparação. Após o período de sedimentação, comparou-se as amostras que receberam dosagens

com esta amostra.

Na ETE-Franca-SP/SABESP, a faixa de pH que foi estudada vario entre 8,80 e 9,60; a faixa

da relação molar Mg:PO4
3- variou entre 1,0 a 6,3; e o tempo de agitação relativo ao terceiro período

vario entre 3,0 h.

A conservação das amostras da da ETE-Jardim das Flores/Foz do Brasil (Rio Claro-SP) foi

feita mediante filtragem em tecido morim e refrigeração a 4oC. O objetivo de se usar o tecido foi o

de remover impurezas grosseiras presentes na amostra. A escolha do tecido morim se deu por dois

motivos: i) o custo do tecido – R$ 4,00 por metro; ii) disponibilidade deste tecido no Laboratório de

Saneamento, pois já era utilizada em outras análises, como a de óleos e graxas.

O procedimento experimental  de precipitação Estruvita das amostras da ETE-Jardim das

Flores/Foz do Brasil (Rio Claro-SP) sofreu alteração em relação ao procedimento utilizadona ETE-

Franca-SP/SABESP. Desenvolveu-se da seguinte maneira: não foi feito nenhum período de agitação

preliminar. As amostras foram submetidas a agitação de 80s-1 no 1o ensaio e 160s-1 n demais ensaios.

O tempo de agitação foi de 24h. Variou-se a faixa de pH entre 9,30 e 10,0; e faixa da relação molar

Mg:PO4
3- entre 2,0 e 8,0. O tempo de sedimentação foi de 24h.

No caso dos ensaios relativos as amostras da ETE-Jardim das Flores/Foz do Brasil (Rio

Claro-SP) foi utilizado uma amostra controle e o Jarro 1, para os casos nos quais se variou a relação

Mg:PO4
3-, adicionou-se, apenas, o NaOH; e para os caso nos quais se variou o pH, adicionou-se

apenas o Cloreto de Magnésio. O objetivo foi de se verificar se havia alteração significativa na

amostra apenas com a simples variação do pH, ou com apenas a variação da relação Mg:PO4
3-..

A comparação destas amostras também foram feitas mediante resultados de Fosfato Total do
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sobrenadante. As análises de Fosfato foram feitas para o sobrenadante e para a amostra centrifugada

do mesmo. O objetivo foi de se verificar se havia formação de cristais de Estruvita com tamanho

insuficiente para precipitar  no período de 24h. As amostras foram centrifugadas a 3700rpm por

período de 15 mim.

4.4. FINANCIAMENTO DA PESQUISA.

A pesquisa  foi  desenvolvida  mediante  Bolsa  Auxílio  Pesquisa,  oferecida  pela  FAPESP,

processo no 2009/52214-9.
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO

5.1. OBSERVAÇÕES.

Visando  estruturar  melhor  este  capítulo,  optou-se  por  orientá-lo  conforme  as  estações

trabalhadas nesta pesquisa. Portanto, para cada estação, será apresentado o conjunto de resultados

obtidos nos procedimentos experimentais e, logo em seguida, será realizada a discussão sobre os

dados obtidos.

5.2. ETE-FRANCA-SP/SABESP.

5.2.1. Análises de laboratório da ETE-Franca-SP/SABESP.

As  análises  de  laboratório  da  ETE-Franca-SP/SABESP  foram  desenvolvidas  em  3

campanhas  experimentais,  no  período  compreendido  entre  fevereiro  e  maio  de  2010.  Estão

presentados a seguir,  os resultados obtidos por meio das análises de laboratório da estação. Os

valores apresentados referem-se às tabelas apresentadas no Anexo I.
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Convém comentar que, em geral, todos os resultado apresentaram grande variação ao longo

das campanhas de amostragem. Pode-se observar tal fato por meio dos desvios padrões obtidos a

partir da média aritmética dos resultados apresentados na Tabela I.1 (Anexo I).

No que concerne à rotina de operação da estação cabe comentar que se trata de realidade

distinta daquela encontrada em laboratório.  Não só há mudanças na qualidade do esgoto, como

também, por diversas vezes, o sistema sofreu alterações devido a problemas ou ajustes operacionais.

Já no que concerne à técnica estudada aqui, foram encontradas algumas discrepâncias em

relação a literatura técnica levantada. Dentre elas, destaca-se a aspecto da recirculação do Fósforo

na estação. Segundo o trabalho citado de Jaffer (2001), levantou-se o fato de que, para realidades

técnicas similares à da ETE-Franca-SP/SABESP, cerca de 26% do Fósforo recircula para entrada da

estação por meio da água do desaguamento do lodo. No caso de da ETE-Franca-SP/SABESP, como

pode ser  observado pelos resultados obtidos,  se forem considerados os valores de Fosfato total

bruto, a recirculação atinge concentração cerca de 318% da concentração afluente. Contudo, se a

análise for feita por meio dos valores de Fosfato total filtrado, esse valor cai para cerca de 10% do

concentração afluente. Ou seja, do Fosfato total bruto do líquido efluente do filtro-prensa, apenas

2% se encontra solubilizado no meio líquido.

Na Figura 5.1. é possível observar como se dá a relação entre Fosfato total bruto e Fosfato

total de amostra filtrada ao longo dos pontos levantados para análise da estação.
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Figura 5.16. - Gráfico da relação Fosfato total bruto e Fosfato total filtrado ao longo da ETE-Franca-

SP/SABESP.

Como é possível observar na Figura 5.1., os dois pontos os quais a maior parte do Fosfato se

encontra no fase sólida da amostra são o efluente do tanque de aeração e o efluente do filtro-prensa.

No caso do tanque de aeração, muito provavelmente, a concentração de Fosfato total na fase sólida

se deve às condições aeróbias e o alto teor de sólidos do mesmo. Já no caso do efluente do filtro-

prensa, credita-se essa peculiaridade ao lodo de estação de tratamento de água, rico em Ferro, que é

recebido pela ETE-Franca-SP/SABESP. Com vistas nisso, a técnica de remoção de Fósforo da linha

de recirculação do efluente do filtro-prensa não se mostra necessária para esta estação. Além disso,

é possível comprovar os benefícios do cloreto férrico em estações de tratamento de esgoto. Além do

uso como condicionante do lodo ou como medida para evitar mal cheiro, o cloreto férrico pode vir a
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ser de grande utilidade para sistemas de tratamento de lodo, evitando que o Fósforo seja re-emitido

para estação e permaneça recirculando na mesma.

Com base, nisso, o que se pode sugerir para ETE-Franca-SP/SABESP, no que diz respeito a

re-emissão do Fosforo, é um controle mais apurado no desaguamento mecânico, evitando que o

efluente do filtro-prensa retorne com grande quantidade de sólidos.

Conclui-se, portanto, que em estação que se emprega Cloreto Férrico, os custos/benefícios

da produção de Estruvita não são interessantes, conforme será constatado no item 5.2.2.

5.2.2. Ensaio de precipitação de Estruvita.

Apesar do que já havia sido levantado na fase relativa ao balanço de massa do Fósforo na

ETE-Franca-SP/SABESP, ainda sim optou-se por executar os ensaios de precipitação de Estruvita.

A finalidade deste procedimento foi o de confirmar se o que foi constatado na fase anterior era

válido ou não. Os ensaios realizados com amostras da ETE-Franca-SP/SABESP estão apresentados

nas Tabelas 5.1., 5.2., 5.3. e 5.4. Para todos os ensaios em questão houve procedimento preliminar

que consistiu em agitação com gradiente de velocidade de 1000s-1,  por 10 minutos,  seguido de

agitação com gradiente de velocidade de 800s-1,  por 20 segundos. O objetivo pretendido com o

primeiro período de agitação foi o de provocar quebra nos flocos de lodo. Já o segundo período

tinha como princípio funcionar como mistura rápida, permitindo mistura dos reagentes.
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Tabela 5.1. - 1o ensaio de precipitação de Estruvita(temperatura = 21,8oC) - ETE-Franca-SP/SABESP.

Jarro
pH

inicial

pH

final

Tempo de

agitação

(h)

Relação

Mg:PO4
3-

Gradiente de

velocidade (s
-1
)

Tempo de

sedimentação

(h)

Fosfato Total

inicial

(mgPO4
3-
 L

-1
)

Fosfato Total

final

(mgPO4
3-
L

-1
)

Remoção

de Fosfato

1 9,34 9,21 0,5 1,3 80 24 5,790 3,51 39,4%

2 9,30 9,19 1,0 1,3 80 24 5,79 4,46 23,0%

3 9,23 9,15 1,5 1,3 80 24 5,79 4,81 16,9%

4 9,25 9,13 2,0 1,3 80 24 5,79 5,38 7,1%

5 9,27 9,13 2,5 1,3 80 24 5,79 5,75 0,7%

6 9,28 9,13 3,0 1,3 80 24 5,79 4,07 29,7%

Tabela 5.2. - 2o ensaio de precipitação de Estruvita(temperatura = 24,5oC) - ETE-Franca-SP/SABESP.

Jarro
pH

inicial

pH

final

Tempo de

agitação

(h)

Relação

Mg:PO4
3-

Gradiente de

velocidade (s
-1
)

Tempo de

sedimentação

(h)

Fosfato Total

inicial

(mgPO4
3-
 L

-1
)

Fosfato Total

final

(mgPO4
3-
 L

-1
)

Remoção

de Fosfato

1 9,20 9,12 1,0 1,0 80 24 4,04 5,81 0.00%

2 9,20 9,06 1,0 2,0 80 24 4,04 5,78 0.00%

3 9,20 9,11 1,0 3,0 80 24 4,04 5,35 0.00%

4 9,20 9,07 1,0 4,0 80 24 4,04 4,71 0.00%

5 9,20 9,06 1,0 5,0 80 24 4,04 3,59 11,3%

6 9,20 9,05 1,0 6,0 80 24 4,04 3,81 5,8%

Tabela 5.3. - 3o ensaio de precipitação de Estruvita (temperatura = 23,0oC) - ETE-Franca-SP/SABESP.

Jarro
pH

inicial

pH

final

Tempo de

agitação

(h)

Relação

Mg:PO4
3-

Gradiente de

velocidade (s
-1
)

Tempo de

sedimentação

(h)

Fosfato Total

inicial

(mgPO4
3-
 L

-1
)

Fosfato Total

final

(mgPO4
3-
 L

-1
)

Remoção

de

Fosfato

1 8,80 *** 2,0 2,3 80 24 0,58 1,95 0.00%

2 9,00 *** 2,0 3,3 80 24 0,58 0,76 0.00%

3 9,20 *** 2,0 4,3 80 24 0,58 0,86 0.00%

4 9,40 *** 2,0 5,3 80 24 0,58 1,33 0.00%

5 9,60 *** 2,0 6,3 80 24 0,58 2,57 0.00%



Dissertação de Mestrado                                                                                                                         59

Tabela 5.4. - 4o ensaio de precipitação de Estruvita(temperatura = 24,2oC) - ETE-Franca-SP/SABESP.

Jarro
pH

inicial

pH

final

Tempo de

agitação

(h)

Relação

Mg:PO4
3-

Gradiente de

velocidade (s
-1
)

Tempo de

sedimentação

(h)

Fosfato

Total inicial

(mgPO4
3-
 L

-1
)

Fosfato Total

final

(mgPO4
3-
 L

-1
)

Remoção

de Fosfato

1 9,20 *** 2,0 1,1 80 24 2,92 3,51 0.00%

2 9,20 *** 2,0 1,6 80 24 2,92 3,40 0.00%

3 9,20 *** 2,0 2,1 80 24 2,92 3,51 0.00%

4 9,20 *** 2,0 2,7 80 24 2,92 3,28 0.00%

5 9,20 *** 2,0 3,2 80 24 2,92 3,71 0.00%

Como é possível  notar,  os  ensaios  realizados com o líquido efluente do filtro-prensa se

mostraram quase todos insatisfatórios. Muito provavelmente o fator preponderante neste caso é a

natureza do líquido estudado. Como já se comentou, cerca de 98% do Fosfato total encontrava-se na

fase sólida, restando apenas uma pequena parcela na fase líquida. Com base nisso, entendeu-se que

parte do Fosfato presente na fase sólida tenha sido transferida para fase líquida, permanecendo no

sobrenadante.

Com isso, vem a confirmar aquilo que já foi tratado no item anterior: em estações nas quais

há o emprego de Cloreto Férrico, o em prego da recuperação de Estruvita não é viável. Além disso,

empregar a recuperação de Estruvita para efluentes que já tenham sofrido interferência do Ferro,

pode vir a  ser danosa,  pois pode até mesmo provocar re-emissão para fase líquida de parte do

Fósforo que já se encontrava capturado pelo Ferro.

5.3. ETE-JARDIM DAS FLORES/FOZ DO BRASIL (RIO CLARO-SP).

5.3.1. Caracterização preliminar.
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A caraterização do efluente do UASB da ETE-Jardim das Flores/Foz do Brasil (Rio Claro-

SP) foi feita analisando-se, apenas, os índices necessário para execução dos ensaios de precipitação

de Estruvita. Na Tabela 5.5. estão apresentados os resultados obtidos antes e após a pré-filtragem

com tecido morim.

Tabela 5.5. - Caracterização do efluente do UASB da ETE-Jardim das Flores/Foz do Brasil (Rio Claro-SP).

Amostra pH Temperatura (
o
C)

Fosfato Total

(mgPO4
3-
 L

-1
)

Nitrogênio Amoniacal

(mgNH4
+
 L

-1
)

Antes da 

pré-filtragem
7,82 23,2 22,05 50,39

Após a 

pré-filtragem
7,83 23,2 23,02 51,86

Observa-se que os resultados tanto antes da pré-filtragem como após a mesma são de mesma

ordem,  apresentando  discrepâncias  comuns  às  análise  executadas.  Com  base  nisso,  é  possível

identificar que o morim atuou apenas removendo sólido mais grosseiros.

5.3.2. Ensaios de precipitação de Estruvita.

O ensaios de precipitação de Estruvita, no caso da ETE-Jardim das Flores/Foz do Brasil

(Rio Claro-SP), apresentaram resultados melhores em relação àqueles executados no caso da ETE-

Franca-SP/SABESP. Constatou-se que dois pontos eram de suma importância para se considerar a

precipitação de Estruvita mediante reatores do tipo bancada: o primeiro ponto diz respeito ao aporte

de matéria prima para formação de cristais; o segundo foi o tempo necessário para formação dos

mesmos. No caso de reatores de fluxo contínuo, a entrada de íons de Fosfato, Nitrogênio amoniacal
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e Magnésio são constantes. Isso permite que se forme cristal de Estruvita de tamanho maior, com

precipitação mais favorável. Além disso, o pH é mantido constante ao longo do tempo, mediante

dosagem constante de alcalinizante e aeração do sistema. Associado a isso, o tempo de formação do

cristal  influi no processo de maneira distinta entre um reator de fluxo contínuo e um reator de

bancada. No caso do reator de bancada, como a quantidade de matéria prima ;e limitada, torna-se de

grande importância estabelecer tempo prolongado, afim de permitir o melhor uso possível dessa

matéria prima.

Com vistas nisso, optou-se por realizar os ensaios visando grande oferta de íon Magnésio e

com pH em faixa superior àquela encontrada na literatura. Além disso, submeteram-se as amostras a

procedimento em centrífuga.

Os ensaios estão apresentados nas Tabelas 5.6., 5.7., 5.8., 5.9. e 5.10., apresentadas a seguir.

Tabela 5.6. - 1o ensaio de precipitação de Estruvita(temperatura = 21,2oC) – ETE-Jardim das Flores/Foz do

Brasil (Rio Claro-SP).

Jarro
pH

inicial

pH

final

Tempo de

agitação

(h)

Relação

Mg:PO4
3-

Gradiente de

velocidade (s
-1
)

Tempo de

sedimentação

(h)

Fosfato Total

inicial

(mgPO4
3-
 L

-1
)

Fosfato

Total final

(mgPO4
3- 

L
-1
)

Remoção

de Fosfato

1 9,40 8,59 24,0 0,0 80 24 15,67 13,38 14,6%

2 9,40 8,56 24,0 2,0 80 24 15,67 9,98 36,3%

3 9,40 8,58 24,0 4,0 80 24 15,67 9,75 37,8%

4 9,40 8,58 24,0 6,0 80 24 15,67 9,16 41,6%

5 9,40 8,50 24,0 8,0 80 24 15,67 9,96 36,4%
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Tabela 5.7.- Resultados das amostras centrifugadas do 1o ensaio.

Amostras centrifugadas

Jarro

Fosfato Total

final 

(mgPO4

3- 
L

-1
)

Remoção de

Fosfato

1 3,48 77,8%

2 3,51 77,6%

3 1,35 91,4%

4 3,18 79,7%

5 3,44 78,1%

Tabela 5.8. - 2o ensaio de precipitação de Estruvita(temperatura = 22,4oC) – ETE-Jardim das Flores/Foz do

Brasil (Rio Claro-SP).

Jarro
pH

inicial

pH

final

Tempo de

agitação

(h)

Relação

Mg:PO4
3-

Gradiente de

velocidade (s
-1
)

Tempo de

sedimentação

(h)

Fosfato Total

inicial

(mgPO4
3- 

L
-1
)

Fosfato Total

final

(mgPO4
3- 

L
-1
)

Remoção

de

Fosfato

1 9,90 8,70 24,0 0,0 160 24 14,89 13,62 8,5%

2 9,70 8,60 24,0 2,0 160 24 14,89 8,20 44,9%

3 9,70 8,60 24,0 4,0 160 24 14,89 8,32 44,2%

4 9,70 8,60 24,0 6,0 160 24 14,89 7,57 49,2%

5 9,70 8,60 24,0 8,0 160 24 14,89 7,67 48,5%

Tabela 5.9.- Resultados das amostras centrifugadas do 2o ensaio.

Amostras centrifugadas

Jarro

Fosfato Total

final 

(mgPO4
3- 

L
-1
)

Remoção de

Fosfato

1 3,58 75,9%

2 3,58 76,0%

3 3,28 78,0%

4 3,07 79,4%

5 3,09 79,2%
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Com base nos dois primeiros ensaios para este efluente, constatou-se que o pH, no caso das

condições estabelecidas tem grande influência sobre os resultados obtidos. Além disso, percebeu-se,

também, que um gradiente de velocidade mais elevado, fornecia melhores condições ao sistema

para que houvesse formação de cristais maiores. Isso pode ser constatado pelos resultados obtidos

na Tabela 5.10., quando comparada com os resultados da Tabela 5.8. Apesar de no caso do primeiro

ensaio   ter  havido  resultado  mais  favorável  em um dos  Jarros,  com amostras  centrifugadas,  o

segundo ensaio apresentou todos os resultados nos quais houveram adição de cloreto de Magnésio

valores superiores a 40% de remoção do Fosfato total. Isso sem o uso da centrífuga. Com base

nisso,  orientou-se  o  terceiro ensaio no sentido de  se verificar  a  influência  do pH no processo.

Estabeleceu-se,  portanto,  as melhores faixas encontradas para gradiente de velocidade e relação

Mg:PO4
3-.

Tabela 5.10. - 3o ensaio de precipitação de Estruvita(temperatura = 21,8oC) – ETE-Jardim das Flores/Foz do

Brasil (Rio Claro-SP).

Jarro
pH

inicial

pH

final

Tempo de

agitação

(h)

Relação

Mg:PO4
3-

Gradiente de

velocidade (s
-1
)

Tempo de

sedimentação

(h)

Fosfato Total

inicial

(mgPO4
3- 

L
-1
)

Fosfato Total

final

(mgPO4
3- 

L
-1
)

Remoção

de

Fosfato

1 7,85 0,5 6,0 160 24 14,68 13,73 6,5%

2 9,26 1,0 6,0 160 24 14,68 8,36 43,1%

3 9,45 1,5 6,0 160 24 14,68 7,57 48,4%

4 9,81 2,0 6,0 160 24 14,68 6,64 54,6%

5 10,01 2,5 6,0 160 24 14,68 6,12 58,3%
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Da Tabela 5.10. é possível construir o seguinte gráfico (Figura 5.17.).

7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

Figura 5.17. - Gráfico de Remoção de Fosfato Total em Função da variação do pH.

Os resultados obtidos no terceiro ensaio de precipitação de Estruvita mostra a interferência

que o pH possui frente ao fenômeno em questão. Quanto maior o pH inicial, maior foi a remoção de

Fosfato. Este fato,  deve-se ao tipo de reator que se utilizou. Como se trata de reator de batelada, o

aporte de Fosfato, assim como de outros nutrientes não é constante ao longo do tempo. Isso implica

que para o caso deste tipo de reator, deve-se conferir valores de pH e tempo em excesso, pois só

assim será possível tirar proveito do máximo de íons presentes na amostra.

Como é possível observar na equação 3.3., a reação de formação de Estruvita implica na

redução do pH. Entende-se, portanto, que em um sistema fechado, como no caso de reatores em

batelada, a tendência é de que o pH da amostra abaixe até atingir faixa tal que não ocorra mais a

reação formadora  do  cristal  de  Estruvita.  No caso  de  reatores  de  fluxo contínuo,  o  pH,  muito

provavelmente não será o limitante, como o foi no ensaio realizado.
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Contudo, observou-se remoção significativa na faixa de pH = 10,0 e relação molar Mg:PO4
3-

= 6,0 – da ordem de 60%. No caso da ETE-Jardim das Flores/Foz do Brasil (Rio Claro – SP) a

presente remoção, considerando a vazão de 90 L s-1, seria remoção em massa equivalente a cerca de

67,0 kg dia-1 de Fosfato. Considerando que o Fosfato corresponde em massa a 39% da Estruvita; e

considerando que todo Fosfato que foi removido transformou-se em Estruvita, ter-se-ia produção de

Estruvita de aproximadamente 172 kg dia-1 de Estruvita.

Os consumos aproximados de reagentes seria de 850 kg dia-1 de Cloreto de Magnésio, o que

corresponde a custo de R$ 255,00 dia-1, e de cerca de 6,22kg dia-1 de NaOH, o que corresponde a

custo de R$ 240,00 dia-1, aproximadamente. Contudo, deve-se levar em consideração o emprego de

reatores em batelada, que exige que os reagentes se encontrem em excesso para que possa ocorrer a

precipitação  do cristal.  Muito  provavelmente,  em reatores  de  fluxo  contínuo,  o  custo  deve  ser

menor.

5.3.3. Resultados da Difração de Raio-X.

Com o apoio do Instituto de Física de São Carlos, IFSC, foi possível realizar análise de

Difração de Raio-X no precipitado dos ensaios de precipitação de Estruvita.  Dentre os diversos

elementos prováveis presentes no precipitado, as maiores probabilidades foram relativas ao Cloreto

de Sódio, a Hidroxiapatita e diversos sais a Base de Magnésio. A Estruvita, tal qual apresentada pela

fórmula  4 4 2.6MgNH PO H O , não foi encontrada. As curvas obtidas com base no equipamento de

Difração de Raio-X estão apresentadas no Anexo II.
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O Cloreto de Sódio é subproduto resultante da ação do Cloreto de Magnésio conjuntamente

com o Hidróxido de Sódio. A Hidroxiapatita resulta do aumento do pH com o alto teor de Cálcio

presente no efluente do UASB. Já a Estruvita não se apresenta propriamente segundo sua fórmula

química, mas pode ser obtida indiretamente por substâncias intermediárias, como elementos que

combinam o Fósforo com o Magnésio, bem como o íon Amônio com o Magnésio.

Porém, por esta análise não é possível se obter concentrações exatas de cada elemento, mas,

sim,  a  possível  presença  do  elemento  na  amostra  sólida.  Além  disso,  o  precipitado  obtido

encontrava-se cheio de impurezas, o que interfere significativamente nos resultados obtidos.

5.4. ETE-PIÇARRÃO/SANASA (CAMPINAS-SP)

O  estudo  da  ETE-Piçarrão/SANASA (Campinas-SP)  se  deu  por  meio  do  histórico  de

análises fornecido pela SANASA, órgão gestor da estação em questão. Assim, o objetivo resumiu-

se a apenas realizar o balanço de massa do Fósforo, na estação em questão.

O gráfico apresentado na Figura 5.2. mostra o estudo comparativo entre as concentrações

médias de Fosfato do afluente, da saída dos reatores UASB e do efluente. A escolha por se analisar

a saída dos reatores UASB se deu pelo fato de, assim como na ETE-Jardim da Flores/Foz do Brasil

(Rio Claro-SP), o UASB desempenhar papel similar ao um digestor anaeróbio de lodo. O descarte

do sistemas de lodos ativados é destinado aos reatores UASB e, destes, o lodo é descartado par o

sistema de tratamento do mesmo.
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Figura 5.18. - Gráfico da evolução da emissão de Fosfato na ETE-Piçarrão/SANASA ao longo dos anos de

2006, 2007 e 2008.

É possível  extrair  duas  constatações:  primeiramente  é  o  fato  de os  reatores  UASB,  em

média,  emitirem concentrações  maiores  de  Fosfato  que  o  afluente;  outro  ponto  é  de  que  essa

concentração de Fosfato vem caindo ao longo dos anos, demonstrando aprimoramento operacional

ou adaptação de micro-organismos.

Com base  na  primeira  informação  não  é  possível  simplesmente  entender  como medida

viável  a  tecnologia  aqui  estudada.  Principalmente,  pelo  fato  de  ter-se  constatado  que  a  ETE-

Piçarrão/SANASA utiliza cloreto férrico tanto no condicionamento do lodo quanto no controle de

odores dos reatores do UASB. Considerando esta prática, é de se esperar que estação em questão

não venha a apresentar condições favoráveis ao emprego da remoção de Fosfato mediante uso de

sais de Magnésio. Ainda mais se for considerado o que já se constatou na ETE-Franca-SP/SABESP.

Além disso, não há informações que indiquem a parcela deste Fosfato que está presente no lodo.

Muito provavelmente, por se tratar de análises de Fosfato total, e de se esperar que apenas a mínima

parcela destes valores se refira a Fosfato solubilizado no meio líquido.
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Já com base na segunda constatação -o decaimento no valor de Fosfato -, pode-se observar

que o decaimento ocorre em todas as emissões de maneira praticamente uniforme. Isso pode se

referir muito provavelmente a alterações na qualidade do esgoto que chega na estação ou pelos

motivos já elencados anteriormente. Além disso, observa-se que nenhum dos resultados referentes a

2008  ultrapassa  o  valor  de  5,0mg/L o  que  indica  inviabilidade  do  emprego  da  tecnologia  em

questão.

5.5. COMPARAÇÃO COM A REALIDADE JAPONESA.

Com os resultados obtidos aqui, é possível retomar o estudo apresentado por Ueno (2004),

no qual o autor apresenta casos relativos a realidade japonesa. Observa-se as seguintes diferenças

em relação estudos apresentados aqui:

1.  Inicialmente,  destaca-se a diferença significativa na qualidade do líquido das estações

trabalhadas. No caso japonês, chegou-se a apresentar 120 mg L-1 de Fosfato Total, enquanto nas

estações brasileiras essa média dificilmente atinge valores superiores a 20 mg L-1. Ou seja, a oferta

de Fosfato no esgoto japonês chega a ser 6 (seis) vezes maior que a oferta do esgoto brasileiro.

2. As estações brasileiras, cada vez mais, estão utilizando o Cloreto Férrico no sistema, seja

para controle de odor, seja para condicionamento do lodo. Além disso, cada vez mais se observa na

realidade brasileira o descarte de lodos de estações de tratamento de água em estações de tratamento

de esgoto. Esse procedimento é feito com lodos ricos em Ferro, o que traz benefícios ao sistema,

contudo, inviabiliza a utilização de recuperação por meio de sais de Magnésio.
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3.  As  tecnologias  empregadas  neste  estudo  e  no  estudo  de  Ueno (2004)  são  diferentes.

Observou-se a necessidade de Magnésio em excesso, bem como grandes dosagens de NaOH, para

que pudesse vir a acontecer a formação de flocos sedimentáveis. Já no caso japonês, por se tratar de

reator de fluxo contínuo, o consumo de magnésio, bem como de alcalinizante, foi bem inferior ao

constatado na realidade brasileira.

4. Outro ponto que cabe ser destacado é o tipo de configuração tecnológica que se observou,

principalmente, no caso da ETE-Jardim das Flores/Foz do Brasil (Rio Claro-SP), na qual o lodo não

é direcionado para digestor de lodo, mas, sim, para reator UASB. Apesar da saída do reator UASB

ter se mostrado apto a receber o sistema de recuperação de Estruvita, não foi possível se determinar,

ao  certo,  que  influências  isso  traz  sobre  a  questão  do  Fósforo  presente  no  lodo.  Trata-se  de

procedimento  que  não  é  utilizado,  até  onde  se  levantou  na  literatura  técnica  especializada,  na

realidade japonesa.
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6. CONCLUSÕES

As conclusões da pesquisa foram:

I) A remoção de Fósforo mediante precipitação de Estruvita se mostrou possível na ETE-

Jardim  das  Flores/Foz  do  Brasil  (Rio  Claro-SP).  O  mesmo  não  aconteceu  na  ETE-Franca-

SP/SABESP devido à recepção do lodo proveniente de estações de tratamento de água, os quais,

devido ao uso de Cloreto Férrico como coagulante, apresenta alto teor de Ferro, inviabilizando a

aplicação da tecnologia pretendida;

II) Como consequência da primeira conclusão, observou-se que o uso de Cloreto Férrico

tem-se mostrado benéfico para estações de tratamento de esgoto, pois, além do controle de odor e

condicionamento do lodo, captura o Fósforo que se encontra solubilizado, fazendo com que este

permaneça no lodo, não sendo re-emitido para fase líquida;

III)  A  respeito  da  ETE-Franca-SP/SABESP,  há  grande  concentração  de  Fósforo  que

recircula por  meio do líquido  efluente do desaguamento  do lodo.  Contudo,  observou-se que  o

Fósforo  encontra-se  quase  totalmente  no  lodo.  Isso  implica  que  este  problema diz  respeito  ao

sistema de desaguamento do lodo e não à re-emissão de Fósforo no digestor anaeróbio. Sugere-se

que, afim de se reduzir o Fósforo que recircula, centrar atenção no sistema de desaguamento do

lodo, aumentando a eficiência do mesmo.

IV)  A  técnica  estudada  nesta  pesquisa,  de  maneira  geral,  mostrou-se  como  solução

interessante  para  estações  de  tratamento  de  esgoto  nas  quais  se  utiliza  reatores  anaeróbios  na

captura do Fósforo.
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7. RECOMENDAÇÃO PARA PESQUISA FUTURA

I) Com base no que foi concluído, sugere-se que seja realizado estudo mais aprofundado na

ETE-Jardim das Flores/Foz do Brasil (Rio Claro-SP) observando como se desenvolve a dinâmica

do Fósforo em estações nas quais o lodo é digerido em reator UASB, bem como empregando reator

do tipo mistura completa, em escala piloto.

II) Além disso, sugere-se que estudos mais aprofundados a respeito da disposição de lodo de

estações de tratamento de água, ricos em Ferro,  sejam realizados para estações como a mesma

configuração tecnológica que a da ETE-Franca-SP/SABESP. O Ferro, nesta pesquisa, apresentou-se

positivamente no condicionamento do lodo, bem como na captura do Fósforo.
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ANEXO I:

Resultados das análises executadas nas linhas de fluxo líquido e de

fluxo de lodo na ETE-Franca-SP/SABESP.
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Tabela I.1. - Resultados das análises de amostras líquidas, ETE-Franca-SP/SABESP.

Análises

de

amostras

Líquidas

Pontos de Amostragem

Afluente

Saída do

Sedimentador

Primário

Saída do

Sedimentador

Secundário

Clarificado do

Adensador

Clarificado

do Filtro

Prensa

Efluente

pH 7,30 ± 0,01 7,33 ± 0,06 7,10 ± 0,01 7,10 ± 0,01 7,50 ± 0,01 7,47 ± 0,12

Temperatura

(
o
C)

18,3 ± 3,8 25,8 ± 1,4 25,1 ± 1,2 25,1 ± 0,8 26,3 ± 1,8 18,2 ± 3,7

Fosfato Total

Bruto

(mgP
 
L

-1
)

13,59 ± 3,62 12,59 ± 2,21 122,83 ± 31,67 0,32 ± 0,09 43,23 ± 27,41 0,61 ± 0,26

Fosfato Total

Filtrado 

(mgP L
-1
)

8,78 ± 2,67 7,84 ± 0,70 1,03 ± 0,14 0,20 ± 0,04 0,95 ± 0,55 0,33 ± 0,03

NTK 

(mgN
 
L

-1
)

77,54 ± 27,18 63,13 ± 10,86 192,78 ± 72,32 45,00 ± 8,34 382,90 ± 49,43
52,06 ±

11,78

Nitrogênio

Amoniacal

(mgN L
-1
)

34,12 ± 2,50 48,14 ± 9,37 35,89 ± 9,59 28,93 ± 1,28
215,52 ±

160,19
30,30 ± 3,17

Nitrato

(mgN L
-1
)

1,48 ± 0,30 1,20 ± 0,10 0,45 ± 0,27 0,86 ± 0,39 0,67 ± 0,58 0,92 ± 0,21

DQO Bruta

(mgO2 L
-1
))

436 ± 80 212 ± 70 1027 ± 321 32 ± 5 504 ± 222 30 ± 8

DQO Filtrada

(mgO2 L
-1
))

154 ± 29 74 ± 34 47 ± 22 17 ± 5 103 ± 30 31 ± 14

Magnésio

(mgMg L
-1
))

1,93 ± 0,83 2,14 ± 0,58 6,04 ± 3,40 1,63 ± 0,45 7,62 ± 0,91 1,82 ± 0,39

Bário

(mgBa L
-1
))

0,65 ± 0,41 0,74 ± 0,50 2,36 ± 1,64 0,63 ± 0,59 3,20 ± 3,01 0,53 ± 0,38

Cálcio

(mgCa L
-1
))

81,77 ± 6,52 50,91 ± 19,15 101,76 ± 15,80 55,24 ± 1,67 227,57 ± 37,21 52,92 ± 5,38

S
ó

li
d

o
s
 (

m
g

 L
-1
)

Sólidos

Totais 
379± 29 1554± 1140 1157 ± 869 295 ± 9 2451,± 529 206 ± 58

Sólidos

Fixos
139 ± 37 874,± 657 537± 487 124 ± 29 1371 ± 400 90 ± 6

Sólidos

Voláteis
240,± 65 680± 483 621 ± 383 171± 38 1081 ± 130 116± 52

Sólidos

Suspensos

Totais

76± 28 74 ± 17 913 ± 77 13 ± 10 2073 ± 931 6 ± 3

Sólidos

Suspensos

Fixos

33 ± 22 35± 13 509 ± 4 7 ± 7 1246 ± 652 4 ± 3

Sólidos

Suspensos

Voláteis

423 ± 6 39 ± 4 404 ± 81 5 ± 2 827 ± 278 2 ± 1
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Tabela I.2. - Resultados das análises de lodo, ETE-Franca-SP/SABESP.

Análises

de 

Lodo

Pontos de Amostragem

Lodo Primário Lodo Secundário
Lodo do

Adensador
Biossólido

pH 6,90 ± 0,17 7,10 ± 0,17 7,40 ± 0,17 ***

Temperatura (
o
C) 25,1 ± 0,9 24,8 ± 0,9 25,5 ± 1,6 ***

Fosfato Total

(gPO4
3- 

kg
-1
)

39,08 ± 15,03 56,32 ± 1,02 46,48 ± 11,53 48,79 ± 6,50

NTK (gNH4
+
 kg

-1
) 33,24 ± 14,59 34,84 ± 8,99 29,19 ± 10,28 26,71 ± 0,33

Nitrogênio Amoniacal

(gNH4
+
 kg

-1
)

0,85 ± 0,52 0,89 ± 0,79 0,78 ± 0,21 0,60 ± 0,46

DQO

(gO2 kg
-1
)

208 ± 128 197 ± 46 162 ± 19 193 ± 127

Magnésio

(gMg kg
-1
)

1,34 ± 0,39 1,92 ± 0,59 1,23 ± 0,96 1,14 ± 0,21

Bário

(gBa kg
-1
)

0,70 ± 0,41 0,68 ± 0,43 0,38 ± 0,08 0,76 ± 0,40

Cálcio

(gCa kg
-1
)

35,8 ± 7,87 27,93 ± 4,45 24,72 ± 4,14 27,32 ± 3,06

S
ó

li
d

o
s
 (

m
g

 L
-1
)

Sólidos Totais 82169 ± 17215 3995 ± 643 39979 ± 5066 ***

Sólidos Fixos 47515 ± 19739 2150 ± 643 21797 ± 5812 ***

Sólidos Voláteis 34654 ± 2523 1846 ± 132 18002 ± 746 ***

Sólidos

Suspensos Totais
60984 ± 16406 2403 ± 1622 15561 ± 19932 ***

Sólidos

Suspensos Fixos
32241 ± 5189 1078 ± 582 5107 ± 5320 ***

Sólidos

Suspensos

Voláteis

28743 ± 11218 1326 ± 1040 10454± 14612 ***
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ANEXO II:

Curvas obtidas a partir do equipamento de Difração de Raio-X.
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Conforme já foi comentado no decorrer da dissertação, os resultados de Difração de Raio-X

foram obtidos mediante apoio do Instituto de Física de São Carlos.

Os Gráficos  apresentados foram obtidos  com base no software  do próprio programa do

equipamento. Devido a isso, as variáveis estão apresentadas em língua estrangeira. O indicador 2-

Theta é  relativo ao padrão  para  este  tipo de  análise  do grau de  difração  e  Intensity oferece  a

intensidade de raio-X difratado.

As medições  em questão são  dadas  pelos  picos  nos  quais  coincidem picos  dos  padrões

relativos a cada substância. Os picos coincidentes são observados mediante as barras abaixo do eixo

x do gráfico. A presente análise não determina a quantidade de cada substância, mas, sim, quanto

maior o número de picos coincidentes, maior a chance daquela substância estar presente no sólido

examinado. Além disso, é possível haver sobreposição nos picos coincidentes de duas substâncias

ou mais.

Figura II.1. - Resultados de Difração de Raio-X (I).
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Figura II.2. - Resultados de Difração de Raio-X (II).

Figura II.3. - Resultados de Difração de Raio-X (III).
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Figura II.4. - Resultados de Difração de Raio-X (IV).

Figura II.5. - Resultados de Difração de Raio-X (V).
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Figura II.6. - Resultados de Difração de Raio-X (VI).

Figura II.7. - Resultados de Difração de Raio-X (VII).
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Figura II.8. - Resultados de Difração de Raio-X (VIII).




