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RESUMO
Estruvita: síntese, caracterização e avaliação para uso agrícola
Um fertilizante que pode ser obtido a partir de dejetos de animais é o mineral estruvita (NH 4PO4Mg.6H2O).
O objetivo deste estudo foi sintetizar estruvita a partir da recuperação de P em excretas de aves de postura, por meio
de um processo termo-químico e precipitação alcalina. A recuperação de P das excretas foi realizada através de
incineração a 550oC, e extração ácida. A solução obtida foi caracterizada quimicamente sendo, em seguida, submetida
a uma modelagem no software Visual MINTEQ 3.1, onde se definiu a concentração ideal de Mg para a síntese da
estruvita (EP), considerando um valor de pH de 8,5. A EP foi caracterizada quanto a composição química e
mineralógica, seguindo mesmo procedimento para uma estruvita formada naturalmente (EN) e uma estruvita comercial
- Crystal Green® (CG). Foram realizados ensaios de solubilização das estruvitas EP, EN e CG, com sistema de fluxo
intermintente de soluções com uma bomba peristáltica durante 8 horas. Foram preparadas 5 soluções com diferentes
valores de pH (4, 5, 6, 7, 8) e 4 soluções com pH ajustado a 6, compostas por diferentes ácidos orgânicos: citrato tripotássico, ácido oxálico, ácido ácetico, ácido málico, e ácido cítrico em pH natural de 3,9. A avaliação agronômica foi
realizada em casa de vegetação, sob o cultivo de trigo e soja por 38 dias, em vasos contendo amostras de um Cambissolo
Eutrófico. Neste estudo foi avaliado a solubilização das estruvitas de EP, EN e CG, comparadas com Superfosfato
triplo (TSP), aplicadas a uma dose de 25 mg de P por vaso. A avaliação da solubilização foi feita por meio da coleta da
solução do solo com o auxílio dos dispositivos Rhizons ®. Ao final, foi avaliada a produção de massa seca, teor
acumulado de P nos tecidos das plantas, além da eficiência relativa das estruvitas em relação ao TSP. Com o objetivo
de avaliar a difusão de P no solo foi realizada marcação isotópica com 33P na estruvita (33ST) e no TSP (33TSP). A 33ST
e o 33TSP foram aplicados em uma massa equivalente de 0,25 g em micropotes preenchidos com solo acondicionados
em uma câmara com umidade relativa de 100% durante 21 dias. As coletas de solo dos micropotes foram realizadas
aos 1º, 7o, 14o e 21º dias após a adubação, sendo coletadas amostras a cada 1 mm até a profundidade de 10 mm e, a
partir desta, a cada 5 mm até a profundidade de 30 mm. O P foi extraído do solo e determinada a intensidade de 33P.
A recuperação de P das excretas de aves de postura por meio do tratamento termo-químico foi de 75% do P total. As
estruvitas EP, EN e CG apresentaram maior solubilidade em soluções com valores de pH ácido. Os ácidos orgânicos
não apresentaram influência na solubilização das estruvitas. O TSP apresentou os maiores teores de P na planta e maior
massa seca em comparação às estruvitas.A estruvita precipitada apresentou 80% de eficiencia em relação ao TSP. O
TSP apresentou maior movimentação de P no solo em comparação a estruvita.

Palavras-chave: Recuperação de fósforo; Precipitação de estruvita; Solubilização de fertilizante fosfatado;
Liberação lenta de fósforo; Avaliação agronômica; Difusão de fósforo no solo
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ABSTRACT
Struvite: synthesis, characterization and evaluation for agricultural use
A fertilizer that can be obtained from animal wastes is the mineral struvite (NH 4PO4Mg.6H2O).The objective
of this study was to synthesize struvite from P recovery in chicken manure through the thermochemical process and
alkaline precipitation. The recovery of P from chicken manure was carried out with the incineration at 550oC, and acid
extraction. The solution obtained was chemically characterized and then subjected to a modelling in Visual MINTEQ
3.1 software, where the ideal concentration of Mg for the synthesis of struvite (PS) was defined, considering a pH
value of 8.5. The PS was characterized in terms of the concentration of elements and mineralogical composition
following procedure for a natural struvite (NS) and a commercial struvite – Crystal Green® (CG). Were carried out
solubilization assays using a intermittent solutions flow system on the samples PS, NS and CG with a peristaltic pump
during 8 hours. Was prepared 5 solutions with different pH (4, 5, 6, 7, 8) and 4 solutions with pH adjusted to 6
composed of different organic acids: tri-potassium citrate, oxalic acid, acetic acid, malic acid, besides citric acid at
natural pH equivalent to 3.9. The agonomic evaluation was carried out in a greenhouse under wheat and soybean
cultivation for 38 days, in pots containing samples of an Eutrophic Cambisol. In this study the solubilization of struvites
PS, NS and CG was compared to a Triple Superphosphate (TSP) applied at 25 mg of P per pot. The solubilization
evaluation was done by means of the soil solution sampling with the devices Rhizons ®. At the end, dry matter
production, accumulated P content in the plant tissues and the relative efficiency of the struvite were evaluated in
relation to TSP. With the objective of evaluating P diffusion has done the labeleing with a 33P in the struvite(33ST) and
in the TSP (33TSP). The 33ST and 33TSP were applied an equivalent mass of 0.25 g in micro-pots containing soil and
then packed in a chamber at 100% relative humidity for 21 days. Soil samples were collected at 1 st, 7th, 14th and 21st
days after fertilization sampling every 1 mm to a depth of 10 mm and from this, every 5 mm to a depth of 30 mm. The
P was extracted and being analyzed the 33P intensity. The recovery of P from chicken manure by the thermochemical
treatment was 75% of total P. The struvites PS, NS and CG showed higher solubility in solutions with acidic pH.
Organic acids had no influence on struvite solubilization. The TSP fertilizer showed the highest tissue P levels and
higher dry mass in comparison to struvites. The synthesized struvite showed 80% efficiency in relation to TSP. The
TSP presented greater movement of P in the soil in comparison to struvite.

Keywords: Phosphorus recovery; Struvite precipitation; Phosphate fertilizer solubilisation; Slow release of
phosphorus; Agronomic evaluation; Phosphorus diffusion in soil
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1

INTRODUÇÃO
A produção de fertilizantes fosfatados é oriunda de reservas minerais não renováveis que, por sua vez,

podem se exaurir. Neste sentido, a redução da dependência de fertilizantes produzidos a partir de tais fontes se torna
uma questão estratégica, uma vez que são poucos os países que possuem reservas de rochas fosfáticas e a pressão do
mercado pode ser um sério entrave para a sustentabilidade de sistemas agrícolas.
Além da preocupação com as fontes de fósforo (P) para produção de fertilizantes, existe a preocupação em
melhorar a eficiência de uso deste nutriente pelas culturas. As fontes de P utilizadas na agricultura apresentam baixa
eficiência de uso pelas plantas devido a sua interação com o solo, envolvendo as reações de adsorção e precipitação
(Novais et al., 2007, Karathanasis e Shumaker, 2009, Gustafsson et al., 2012). Desta forma o P, um elemento essencial
para a nutrição das culturas agrícolas, pode ser um fator limitante na produtividade mesmo com a aplicação deste na
forma de fertilizantes. Com base nisso, a pesquisa tem buscado fertilizantes fosfatados com menor solubilidade em
água com o objetivo de reduzir as reações entre o P e a fração argila do solo, comparado aos fertilizantes fosfatados
altamente solúveis encontrado no mercado como, por exemplo, o superfosfato triplo, superfosfato simples, entre
outros.
A reciclagem de P a partir de dejetos de animais domésticos e até de humanos torna-se uma alternativa
interessante para a produção de fertilizantes fosfatados (Cordel et al., 2009, Cabeza et al., 2011). Em países
desenvolvidos, a preocupação com os impactos ambientais devido a aplicação destes destes resíduos na garicultura,
bem como a correta destinação é constante. Neste sentido, países europeus, tem incentivado o desenvolvimento de
técnicas que permita a recuperação dos elementos em dejetos para a obtenção de produtos com potencial uso na
fertilização das culturas agrícolas, contribuindo para a redução dos problemas ambientais causados pelo uso
indiscriminado e sem controle de dejetos de animais quando aplicados no solo.
No Brasil, a técnica adotada para o reaproveitamento do P e do N, contidos em dejetos animais na
agricultura, é a aplicação direta nos campos de produção. Entretanto, tal prática tem demonstrado ser onerosa devido
a dificuldade de aplicação e transporte, por se tratar de material com alto teor de água, além de comprometer o ambiente
em que é aplicado, uma vez que é vasto na literatura relatos de problemas de contaminação por meio da eutrofização
de lagos, contaminação de cursos d´agua, lençol freático e também conter compostos fitotóxicos.
Para contornar esse problema, existem na literatura procedimentos metodológicos baseados em tratamento
químico e de precipitação de minerais fosfatados, aplicados em dejetos de animais e águas residuárias, que possibilitam
a recuperação do P, por meio da obtenção do mineral estruvita (NH4PO4Mg.6H2O). Este mineral precipita
naturalmente em áreas com elevados teores de matéria orgânica, que apresentam pH alcalino associado a presença dos
íons fosfato, magnésio e amônio.
Dados apresentados pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA, 2012) mostram que o rebanho
de aves de postura no Brasil é superior a 200 milhões de cabeças que produzem, anualmente, cerca de 11 milhões de
toneladas de material fresco, o que evidencia o grande potencial deste sistema no que se refere a reciclagem de P e
também de N.
A recuperação de P de excretas de aves para a produção de estruvita pode ser atrativa, por se tratar de uma
técnica alternativa de uso deste material. A estruvita apresenta um potencial de uso na gricultura devido a sua
característica de baixa solubilidade em água, liberando o P para o solo lentamente, o que pode favorecer o maior
aproveitamento deste nutriente pelas plantas.
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3 RECUPERAÇÃO DE FÓSFORO EM EXCRETAS DE AVES DE POSTURA PARA
A SÍNTESE DE ESTRUVITA
Resumo
Dejetos de animais são fontes importantes de nutrientes para produção de fertilizantes minerais. Neste
estudo foram utilizadas excretas de aves de postura como matéria prima (MP) para recuperar P e sintetizar estruvita
(NH4PO4Mg.6H2O). A MP foi coletada em granja de aves de postura na Escola Superior de Agricultura “Luiz de
Queiroz” - ESALQ. Inicialmente, a extração dos elementos da MP foi realizada em meio aquoso (água). Em seguida,
a solução foi centrifugada e filtrada, sendo o material sólido submetido a um tratamento termo-químico que consistiu
em: incineração da fase sólida e acidificação das cinzas. Para avaliar a melhor forma de extração de P por meio da
utilização de ácidos, foram conduzidos ensaios com as cinzas, em que estas foram acidificadas com soluções contendo
ácido clorídrico em diferentes concentrações, além de um ensaio com ácido sulfúrico concentrado. A MP, as cinzas
obtidas após a incineração da MP e o resíduo das cinzas obtidas após a extração dos elementos com ácido foram
caracterizadas quanto aos teores totais de carbono (C) e nitrogênio (N) através de um analisador elementar, demais
macronutrientes em espectrômetro por fluorescência de raio-X e micronutrientes por espectrometria de emissão
atômica com plasma acoplado indutivamente (ICP-OES). A síntese de estruvita foi feita adicionando a solução inicial,
obtida na extração em água das excretas in natura, á solução obtida por meio da extração ácida das cinzas. Os teores
de NH4+ da solução final foi obtida por análise de injeção em fluxo, os teores de NO 3- por um método
espectrofotométrico para determinação de nitrato em água, P pelo método colorimétrico amarelo de molibdênio, os
demais macro e micronutrientes foram obtidos por meio ICP-OES. A precipitação de estruvita foi realizada a partir
da suplementação de Mg na solução final, com estequiometria definida por meio de modelagem geoquímica com o
software Visual MINTEQ 3.1. O pH da solução foi elevado para 8,5 por meio da adição de uma solução de KOH 10
mol L-1. Após um período de agitação e repouso desta solução, se obteve a formação de um precipitado - estruvita
(EP). Em seguida, a EP, juntamente com a estruvita comercial Crystal Green® (CG) e uma estruvita natural (EN) foram
caracterizadas quanto aos teores dos macro e micronutrientes por ICP-OES. No entanto, o P foi determinado de
acordo com os métodos oficiais de análises de fertilizantes do Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento e o
C e N por analisador elementar. A caracterização mineralógica das estruvitas foi realizada por meio de raio-X. A
extração de P das excretas de aves foi mais eficiente com a utilização com H 2SO4 concentrado em que foi possível
obter a remoção de 75% deste elemento. O produto obtido pelo processo de extração termo-químico e precipitação
alcalina apresentou em sua composição estruvita e sulfato de potássio (K2SO4). O procedimento adotado proporcionou
maior concentração de macronutrientes (P, K, Mg, S) e redução do teor de micronutrientes e metais no produto
precipitado, quando comparados aos teores iniciais das excretas das aves utilizadas como MP.
Palavras-chave: Fertilizante fosfatado; Reciclagem de fósforo; Precipitação de mineral fosfatado; Caracterização
mineralógica de estruvita

Abstract
Animal waste can be an important source of nutrients for the production of mineral fertilizers. In this study
chicken manure was used as raw material (RM) to recover P and synthesize struvite (NH4PO4Mg.6H2O). The RM was
collected in poultry farm at the "Luiz de Queiroz" School of Agriculture - ESALQ. Initially, the extraction of elements
of RM was performed in aqueous medium (water). Then the solution was centrifuged and filtered, the solid material
being subjected to a thermochemical treatment consisting of: solid phase incineration and ashes acidification. In order
to evaluate the best way of extracting P through the use of acids, tests were carried out with the ashes, which were
acidified with solutions containing hydrochloric acid in different concentrations, as well as a concentrated sulfuric acid.
The RM, the ashes obtained after the incineration of the RM and the residue of the ashes obtained after the extraction
of the elements with the acids, were characterized for the total carbon (C) and nitrogen (N) contents by means of an
elemental analyzer, other macronutrients in Spectrometer by X-ray fluorescence and micronutrients by inductively
coupled plasma atomic emission spectrometry (ICP-OES). The synthesis of struvite was done by adding the initial
solution, obtained in the water extraction of the chicken manure in natura, to the solution obtained by means of the
acid extraction of the ashes. The NH4+ contents of the final solution were obtained by flow injection analysis, the NO3by a spectrophotometric method for determination of nitrate in water and P by the yellow colorimetric method of
molybdenum, the other macro and micronutrients were obtained by means of ICP-OES. The precipitation of struvite
was performed from the supplementation of Mg in the final solution, with stoichiometric defined by means of
geochemical modelling with the software Visual MINTEQ 3.1. The pH of the solution was raised to 8.5 by the addition
of 10 mol L-1 KOH solution. After a period of stirring and resting of this solution a precipitate struvite (PS) was
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formed. Then, the PS, commercial struvite commercial Crystal Green® (CG) and a natural struvite (NS) were
characterized for the contents of macro and micronutrients by ICP-OES. However, the P was determined according
to the official fertilizer analysis methods of the Ministry of Agriculture Livestock and Supply and C and N by
elementary analyzer. The mineralogical characterization of the struvites were performed by X-ray. The recovery of P
from chicken manure by the thermochemical treatment was 75% of total P. The product obtained by the
thermochemical extraction and alkaline precipitation presented in its composition struvite and potassium sulphate
(K2SO4). The procedure adopted provided a higher concentration of macronutrients (P, K, Mg, S) and reduction of
the micronutrients and metals content in the precipitated product, when compared to the initial levels of the chicken
manure used as RM.
Keywords: Phosphate fertilizer; Phosphorus recycling; Mineral phosphate precipitation; Mineralogical
characterization of struvite

3.1 Conclusões
O melhor método para a extração de P foi incineração das excretas, seguida de acidificação com H2SO4
concentrado. Este procedimento permitiu extração de 75% de P.
Por meio da modelagem geoquímica foi possível fazer o ajuste estequiométrico da solução de forma a
viabilizar a máxima precipitação de estruvita.
O produto precipitado obtido no estudo se assemelha mineralógicamente as estruvitas CG e EN, no
entanto, além da estruvita, este possui outros precipitados como K2SO4 e carbonato hidroxiapatita.
O procedimento de extração termo-químico da MP e precipitação alcalina, gerou um produto com elevados
teores de macronutrientes (P, K, Mg e S) e menor teor de micronutrientes quando comparados a matéria prima
(excretas), além de baixos teores de alguns metais.
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4 SOLUBILIZAÇÃO DE ESTRUVITA EM SOLUÇÕES COM DIFERENTES
VALORES DE pH E DIFERENTES ÁCIDOS ORGÂNICOS
Resumo
A estruvita pode ser considerada um fertilizante fosfatado de liberação lenta. Entretanto, sua solubilidade
pode variar em função de fatores como sua cristalinidade, composição química e condições do meio. O presente
trabalho teve como objetivo avaliar a solubilização de três diferentes estruvitas submetidas a soluções com diferentes
valores de pH e distintos ácidos orgânicos. As amostras utilizadas foram: um produto precipitado em laboratório, por
meio da recuperação de P em excretas de aves de postura, composto por estruvita e sulfato de potássio (EP); uma
estruvita natural, formada em rede de tratamento de esgoto de uma granja de suínos (EN); e uma estruvita comercial
denominada de Crystal Green® (CG). O estudo foi conduzido em 2 etapas. A 1o etapa teve como objetivo avaliar a
solubilização de estruvitas EP, CG e EN em soluções com diferentes valores de pH. A 2º etapa teve o objetivo de
avaliar a solubilização das estruvitas supracitadas em diferentes ácidos orgânicos. Os ensaios de solubilização foram
realizados em sistema de fluxo continuo da solução com auxílio de uma bomba peristáltica, sob 0,03 g das amostras
acondicionadas em seringas preenchidas com lã de vidro. As coletas das soluções foram realizadas nos tempos de 1; 2;
4; 6 e 8 horas após o início da solubilização. Desta forma, na primeira etapa do experimento foram preparadas 5
soluções com água ultrapura, tamponadas com 0,001 mol L -1, de tris-(hidroximetil) aminometano (TRIS) e ácido 2(N-morFolino) etanosulfônico (MES). Estas soluções tiveram seu valor de pH ajustado com HCl e NaOH 1 mol L-1
para se obter soluções com valores de pH 4; 5; 6; 7 e 8. Na segunda etapa foram preparadas 4 soluções com pH
ajustado a 6, compostas por diferentes ácidos orgânicos: citrato tri-potássico, ácido oxálico, ácido acético, ácido málico
além do ácido cítrico em pH natural equivalente a 3,9, todos na concentração de 0,1 mmol L -1. A solubilidade das
amostras foi determinada pela cinética de liberação dos componentes P, Mg e NH4, obtida pela linearização das curvas
de liberação dos elementos. O teor total acumulado desses elementos, bem como a porcentagem de solubilização ao
final do experimento foram comparados por Tukey a 5% com o programa estatístico SISVAR 5.6. As estruvitas
apresentaram redução da solubilização com o aumento do pH. Os ácidos orgânicos não apresentaram influência na
solubilização das estruvitas. A estruvita EP apresentou maior porcentagem de solubilização em todos os ensaios
quando comparada com CG e EN.
Palavras-chave: Cinética de liberação de P; Avaliação da solubilidade da struvita; Fertilizantes fosfatados; Liberação
lenta de P; Especiação da estruvita

Abstract
Struvite can be considered a slow release phosphatic fertilizer. However, its solubility may vary depending
on factors such as its crystallinity, chemical composition and medium conditions. The present work had as objective
to evaluate the solubilisation of three distinct struvites submitted to solutions with different pH values and organic
acids. The samples used were: a product precipitated in the laboratory, through the recovery of P in chicken manure,
composed of struvite and potassium sulfate (SP); A natural struvite, formed in a sewage treatment network of a swine
farm (NS); and a commercial struvite called Crystal Green® (CG). The study was conducted in 2 stages. The first step
had as objective to evaluate the solubilization of EP, CG and EN in solutions with different pH values. The second
stage had the objective of evaluating the solubilization of the aforementioned struvites in different organic acids. The
solubilization assays were carried out in a continuous flow system of the solution using a peristaltic pump, under 0.03
g of the samples applied in syringes fillied with glass wool. The solutions were collected at times of 1; 2; 4; 6 and 8
hours after the start of solubilization. Thus, in the first stage of the experiment, 4 solutions with ultrapure water,
buffered with 0.001 mol L-1, of tris-(hydroxymethyl) aminomethane (TRIS) and 2-(N-morpholino) ethanesulfonic acid
(MES), were prepared. These solutions had their pH adjusted with 1 mol L -1 HCl and NaOH to obtain solutions with
pH 4; 5; 6; 7 and 8. In the second stage, 5 solutions with pH adjusted to 6, composed of different organic acids were
prepared: tri-potassium citrate, oxalic acid, acetic acid, malic acid in addition to citric acid at natural pH equivalent to
3.9, in the concentration of 0.1 mmol L-1. The solubility of the samples was determined by the release kinetics of the
components P, Mg and NH4, obtained by linearization of the elements release curves. The total content accumulated
of these elements, as well as the percentage solubilized at the end of the experiment, were compared by Tukey´s test
at 5% with the statistical program SISVAR 5.6. Struvites showed a reduction in solubilization with increasing pH.
Organic acids had no influence on struvite solubilization. The struvite EP presented a higher percentage of
solubilization in all the tests when compared with CG and EN.
Keywords: Phosphorus release kinetics; Struvite solubility; Phosphate Fertilizer; Slow release of P; Struvite
speciation
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4.1 Conclusões
As estruvitas apresentaram similaridades em relação a solubilidade em função de pH. Com exceção do NH4,
os maiores teores em solução dos elementos P e Mg foram observados em valores mais baixos de pH. De forma geral
a menor liberação de P é acompanhada pela menor liberação de Mg para a solução.
A liberação do NH4 não foi afetada com a alteração do pH, entretanto, sua solubilidade foi influenciada
pela ação dos ácidos orgânicos, por meio das reações de complexação entre eles e posterior liberação.
Os ácidos orgânicos apresentam pouca influência na liberação de P e Mg, sendo muitas vezes igual a
solubilização sem a adição destes compostos.
A estruvita EN e CG apresentaram porcentagem de solubilização dos componentes bastante próximos,
porém inferiores a porcentagem de solubilização da estruvita EP.
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5 DIFUSÃO DE FÓSFORO E SOLUBILIZAÇÃO DE ESTRUVITA SOB CULTIVO DE
TRIGO E SOJA
Resumo
Fertilizantes fosfatados produzidos a partir da reciclagem de dejetos podem ser considerados como fontes
sustentáveis de nutrientes para agricultura. No presente trabalho, em um primeiro estudo, foi avaliada a solubilização
e realizada a avaliação agronômica de três tipos de estruvita: uma comercial - Crystal Green® (CG); uma estruvita
formada naturalmente em rede de tratamento de esgoto de uma granja de suínos (EN) e uma estruvita precipitada em
laboratório a partir de excretas de aves por um processo termo-químico (EP). Os resultados foram comparados com
fonte de P solúvel – Superfosfato triplo (TSP). Um segundo estudo foi realizado com o objetivo de avaliar a difusão
de P no solo a partir de uma estruvita e uma fonte de P solúvel – TSP, ambos marcados isotopicamente. O primeiro
experimento foi realizado em casa de vegetação sob o cultivo de trigo e soja por 38 dias, em vasos contendo um
Cambissolo Eutrófico, classe textural média arenosa. Os fertilizantes fosfatados foram aplicados na dose de 25 mg de
P por vaso, correspondente a recomendação para produtividade de grãos de 3 Mg ha -1 de trigo e soja. A avaliação da
solubilização das fontes fosfatadas no solo foi realizada ao longo do ciclo das culturas com coleta da solução do solo
por meio dos dispositivos Rhizons® acondicionados a 3 cm da superfície do solo. A solução foi coletada com intervalo
de 4 dias até o 38º dia de cultivo. Ao final do experimento foi determinada a produção de massa seca, o teor acumulado
de P nos tecidos das plantas, além da eficiência relativa das estruvitas (eficiência relativa dos fertilizantes - ERF) em
relação ao TSP. No segundo experimento, foi realizada marcação isotópica com 33P no fertilizante superfosfato triplo
e na estruvita, sendo denominados de 33TSP e 33ST respectivamente. Estas fontes fosfatadas foram aplicadas no solo
acondicionado em micropotes em uma câmara com umidade relativa de 100%, durante 21 dias. As coletas de solo
foram realizadas no 1º, 7o, 14o e 21º dias após a adubação, sendo coletadas amostras a cada 1 mm até a profundidade
de 10 mm e, a partir desta, a cada 5 mm até a profundidade de 30 mm. O P foi extraído de acordo com o método
proposto por Olsen et al. (1954), seguido por uma extração ácida em HCl 1 mol L -1 e determinada a intensidade de
33P. A estruvita EP apresentou menor solubilidade no solo que o TSP, porém maior que as amostra CG e EN. Na
avaliação agronômica, o fertilizante TSP apresentou maior massa seca e maiores teores de P no tecido em comparação
aos demais fertilizantes, no entanto, os demais fertilizantes não promoveram sintomas de deficiência nas plantas. .A
estruvita precipitada apresentou 80% de eficiencia em relação ao TSP. Os resultados mostram que a estruvita EP
representa um excelente potencial como fertilizante de liberação lenta, devido a menor solubilização quando aplicada
no solo, comparada ao TSP. Em relação a difusão do P, o 33TSP apresentou maior movimentação de P no solo em
comparação à 33ST.
Palavras-chave: Fertilizante fosfatado; Acúmulo de P em trigo e soja; Eficiência dos fertilizantes; Liberação lenta
de fósforo

Abstract
Phosphate fertilizers produced from waste recycling can be considered as sustainable sources of nutrients
for agriculture. In this study, initially it was evaluated the solubilization and agronomic evaluation of three types of
struvite: one commercial - Crystal Green® (CG); A struvite naturally formed in a sewage treatment pipelines of a swine
farm (NS) and a precipitated struvite in laboratory from chicken manure by a thermochemical process (PS). The results
were compared with soluble P source - Triple Superphosphate (TSP). A second study was carried out to evaluate the
diffusion of P in the soil from a struvite and a source of soluble P - TSP, both isotopically labelled. The first experiment
was carried out in a greenhouse under wheat and soybean cultivation for 38 days, in pots containing an Eutrophic
Cambisol, sandy medium textural class. Phosphate fertilizers were applied at the dose of 25 mg of P per pot,
corresponding to the recommendation for grain yield of 3 Mg ha-1 of wheat and soybean. The solubilization evaluation
of phosphate sources was done by means of the soil solution sampling with the devices Rhizons® conditioned to 3 cm
of the ground surface in direct contact with the fertilizers. The solution was collected each 4 days intervals until the
38th day of cultivation. At the end, dry matter production, accumulated P content in the plant tissues and the relative
efficiency of the struvite (relative efficiêncy fertilizer - REF) were evaluated in relation to TSP. In the second
experiment, isotopic labelling with 33P in triple superphosphate fertilizer and in struvite was performed, being called
33TSP and 33ST respectively. These phosphate sources were applied to the soil packed in micro-pots in a chamber with
100% relative humidity for 21 days. Soil samples were collected at 1st, 7th, 14th and 21st days after fertilization, sampling
every 1 mm to a depth of 10 mm and from this, every 5 mm to a depth of 30 mm. The P was extracted according to
the method proposed by Olsen et al. (1954), followed by an acid extraction in 1 mol L-1 HCl, being analyzed the 33P
intensity. The struvite PS showed lower solubility than TSP in the soil, but higher than the struvites CG and EN. In
the agronomic evaluation, the TSP presented higher dry matter production and higher levels of P in tissue in
comparison to the other fertilizers, however, the other fertilizers did not promote deficiency symptoms in plants. The
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synthesized struvite showed 80% efficiency in relation to TSP. The results show that the SP struvite represents an
excellent potential as slow release fertilizer, due to the lower solubilization when applied to the soil, compared to the
TSP. In relation to the diffusion of the P, the 33TSP presented higher soil P movement compared to 33ST.
Keywords: Phosphate fertilizer; P accumulation in wheat and soybean; Efficiency of fertilizers; Slow release of
phosphorus

5.4 Conclusões
A solubilização de P da estruvita EP no solo foi inferior aos teores solubilizados pelo TSP, entretanto, foi
superior a liberação de P da estruvita CG e da estruvita EN.
O fertilizante TSP proporcionou maior fornecimento de P para as plantas, quando comparado com as
estruvitas. No entanto, a estruvita precipitada apresentou 80% de eficiência em relação ao TSP.
O P fornecido pelas estruvitas foi suficiente para o desenvolvimento das culturas de soja e trigo, em que
estas não apresentaram sintomas de deficiência, porém, o solo utilizado no experimento apresentava teor de P médio
e isto pode ter dificultado a visualização de efeitos dos tratamentos no experimento de plantas.
Em relação ao TSP, a estruvita apresentou menor mobilidade de P no solo, o que evidencia a sua baixa
solubilidade e o seu bom potencial como fertilizante de liberação lenta.
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS
O procedimento desenvolvido no presente estudo se mostrou eficiente na recuperação de P de excretas de
aves de postura por meio da síntese de estruvita. O produto gerado apresentou potencial para ser utilizado como
fertilizante fosfatado alternativo. No entanto, seu potencial para uso agrícola vai além da presença de P em sua fórmula,
uma vez que este produto precipitado apresenta em sua composição N, K, S, Ca e Mg, desta forma pode ser
caracterizado como fertilizante multinutriente. A sua composição multinutriente agrega valor ao produto obtido e
proporciona sustentação técnica para a viabilidade do processo de produção adotada.
A dinâmica da liberação do P da estruvita permite caracterizá-la como um fertilizante fosfatado de liberação
lenta. Esta é uma característica favorável, uma vez que a pesquisa vem buscando fertilizantes que apresentem
solubilidade gradual, compatível com a demanda das plantas quando aplicados no solo. No entanto, por se tratar de
um mineral de baixa solubilidade em água, não é necessário que o processo de granulação seja realizado para se obter
grânulos muito rígidos. Conforme observado no estudo com estruvita comercial Crystal Green ®, a resistência física
dos grânulos pode ter prejudicado a liberação de P.
A alta redução da massa das excretas de aves por meio da adoção da técnica de incineração e síntese de um
mineral fosfatado pode favorecer o transporte e aplicação de dejetos de animais em culturas agrícolas. A alta umidade
original destes dejetos dificulta seu uso, o que remete a utilização apenas nas proximidades de produção e, em muitos
casos, estes são aplicados sem orientação ou até descartados inadequadamente.
O estudo de síntese de mineral fosfatado a partir de excretas de aves pode ser propagado a outros dejetos
de animais, lodos de esgotos e também resíduos canavieiros. Desta forma, a parcela destes materiais que não é utilizada
na compostagem para uso agrícola, pode ser destinada a este processo de obtenção de fertilizante fosfatado e, de
acordo com o exposto, além de fonte de P pode apresentar outros macronutrientes em sua composição.

