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As escórias são as fontes mais abundantes e baratas de silicatos solúveis. As escórias da 

siderurgia do ferro e do aço são originárias do processamento em altas temperaturas, 

geralmente acima de 1400 °C, da reação do calcário (calcítico, magnesiano ou 

dolomítico) com a sílica (SiO2) presente no minério de ferro, formando os silicatos de 

cálcio e magnésio. 

Os silicatos de cálcio e magnésio, por apresentarem quantidades expressivas de silício 

solúvel na sua composição, podem ser utilizados como fonte desse elemento para as 

plantas, uma vez que, cultivos consecutivos, reduzem o nível de silício no solo, e sua 

reposição se faz necessária. 

Os efeitos benéficos da aplicação de silicatos de cálcio e magnésio estão, normalmente, 

associados ao aumento na disponibilidade do silício, à elevação do pH e ao aumento do 

cálcio e magnésio trocável do solo. Os silicatos podem também, atuar nas reduções de 

toxicidade do ferro, manganês e alumínio para as plantas, além de aumentar a 

disponibilidade de fósforo no solo. 

A escória é um resíduo Classe II A – Não Perigoso e já é utilizada como como 

agregados para base e sub base de rodovias, lastro para ferrovias, substituindo o cimento 

na produção de telhas, obtenção de vitro-cerâmica, substituindo parcialmente o calcário 

na produção do cimento Portland, uso de escória como corretivo de acidez de solos, 

fonte de silício e uma série de pesquisas relativas ao uso de escória na agricultura. 

Foi realizada uma pesquisa na estação Experimental de Itajaí (EEI) da Epagri com o 

objetivo de obter um substrato adequado, com a mistura de composto e escória de 

fundição, para produção de mudas de pepineiros. 

No estudo experimental, pesquisou-se o condicionamento de um substrato a base de um 

composto orgânico, obtido da compostagem de palha de arroz e esterco de vaca, com 

vários teores de escória de fundição, para mudas de pepineiros, onde se constatou, com 

relação aos resultados da matéria seca, que quanto maior o teor de escória, no substrato, 

menos teores de N, P e K as plantas apresentaram, em contra partida, analisando os 

elementos Ca, Mg e Fe, constatou-se um aumento, destes elementos, na matéria seca 

das plantas. 


