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A ciência se compõe de erros que, por sua vez, são passos até a verdade 

 

Julio Verner 

 



 

RESUMO 

 

Os solos brasileiros, de modo geral, são ácidos, com pH < 5 e pobres em nutrientes. Devido 

esta condição, é fundamental na agricultura o uso de fertilizantes e corretivos de acidez do pH 

do solo quando o objetivo é obter-se uma elevada produtividade das culturas. A escassez de 

reservas naturais de nutrientes no Brasil, como fósforo, potássio e nitrogênio faz com que o país 

dependa externamente de fertilizantes. Além disto, e em alguns casos a distância das fontes de 

corretivos eleva o custo com transporte aumentado o interesse por fontes alternativas, como por 

exemplo o uso de escórias de siderurgia. As fontes de menor custo e abundantes em Si são as 

escórias de siderurgia, que possuem os silicatos como componentes neutralizantes e outros 

elementos que podem ser absorvidos pelas plantas. O seu uso como fertilizante tem obtido 

bastante destaque devido a facilidade de aplicação, custo baixo, presença de micro e 

macronutrientes exigidos na agricultura, boa quantidade de Cálcio e Magnésio, entre outros. O 

Brasil é o nono maior produtor mundial de ferro-gusa, e pouco utiliza a escória na agricultura. 

Em razão dessa grande quantidade produzida e sem grande aplicação, as siderurgias estocam 

essas escórias em seus pátios, tornando-os um passivo ambiental. Além da utilização da escória 

na agricultura, outras aplicações tem sido estudadas como na remoção de fósforo de esgoto 

doméstico e em pavimentação urbana. Este trabalho teve como objetivo realizar um 

levantamento bibliográfico dos diferentes métodos de extração e quantificação de Si disponível 

em fertilizantes à base de escória de siderurgia de forma a verificar quais condições são mais 

adequadas para a extração do silício, e métodos mais adequados para quantificação do silício, 

bem como avaliar se há lacunas nesses conhecimentos. Há poucos trabalhos que abordam este 

tipo de determinação de silício em escória e fertilizantes, possibilitando o estudo de outros 

extratores ou condições de extração mais adequadas para determinar o silício solúvel de 

fertilizantes à base de escória. A solução extratora de carbonato de sódio e nitrato de amônio 

com a adição de EDTA induzida na autoclave tem se mostrado como uma extração promissora 

na avaliação do Si solúvel em fertilizantes provenientes de escória. Dentre os métodos de 

quantificação, o método colorimétrico do azul de molibdênio apresentou-se como o principal 

método aplicado para quantificar o teor de silício em fertilizantes. Ressalta-se que existe 

variação na composição de fertilizantes à base de escória, assim podem variar os extratores do 

silício solúvel e os métodos mais adequados para quantificação do Silício solúvel. Nessa 

direção, há espaço para avançar no método de extração e quantificação. Visando os princípios 

básicos da Química Verde, que tem como objetivo reduzir ou eliminar a geração de resíduos 



 

químicos e ainda o desenvolvimento de métodos mais rápidos e eficientes e que requerem uma 

menor quantidade de reagentes.  

 

Palavras-chave: Silício. Escória de siderurgia. Extração de silício. Determinação de Silício. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

 

Brazilian soils, in general, are acidic, with pH < 5 and poor in nutrients. Due to this condition, 

it is essential in agriculture the use of fertilizers and soil pH acidity correctives when the 

objective is to obtain a high crop yield. The scarcity of natural reserves of nutrients in Brazil, 

such as phosphorus, potassium and nitrogen, makes the country depend externally on fertilizers. 

In addition, in some cases the distance from corrective sources increases the cost with 

transportation and the interest for alternative sources, such as the use of steel have increased. 

The sources of lower cost and abundant in Si are the slags of steel, which have silicates as 

neutralizing components and other elements that can be absorbed by plants. Its use as fertilizer 

has been greatly highlighted due to the ease of application, low cost, presence of micro and 

macronutrients required in agriculture, good amount of Calcium and Magnesium, among 

others. Brazil is the ninth largest producer of pig iron in the world, and uses little slag in 

agriculture. Because of this large amount produced and without great application, the steel 

works keep these slags in their patios, making them an environmental liability. In addition to 

the use of slag in agriculture, other applications have been studied, such as the removal of 

phosphorus from domestic sewage and urban paving. This study aimed to perform a 

bibliographic survey of the different methods of extraction and quantification of Si available in 

fertilizers based on steel slag in order to verify which conditions are most appropriate for silicon 

extraction, and more appropriate methods for silicon quantification, as well as to evaluate 

whether there are gaps in this knowledge. There are few studies that address this type of 

determination of silicon in slag and fertilizers, enabling the study of other extractors or 

extraction conditions more appropriate to determine the soluble silicon of slag-based fertilizers. 

The extracting solution of sodium carbonate and ammonium nitrate with the addition of EDTA 

induced in the autoclave has been shown to be a promising extraction in the evaluation of 

soluble Si in fertilizers from slag. Among the quantification methods, the colorimetric method 

of molybdenum blue was the main method applied to quantify the silicon content in fertilizers. 

It is note point that there is variation in the composition of    slag-based fertilizers, so the 

extractors of soluble silicon and the most appropriate methods for quantification of soluble 

silicon can vary. In this direction, there is room to advance in the method of extraction and 

quantification. It is the basic principles of Green Chemistry, which aims to reduce or eliminate 

the generation of chemical waste and also the development of faster and more efficient methods 

that require a smaller amount of reagents. 



 

 

Keywords: Silicon. Steel slag. Silicon extraction. Determination of Silicon. 
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1. INTRODUÇÃO  

 

A maioria dos solos brasileiros encontra-se em estágio avançado de intemperismo, 

apresentando elevada acidez, baixa disponibilidade de nutrientes e argilas de baixa atividade, 

que resultam em baixa capacidade de troca de cátions (CTC) (CASAGRANDE et al., 2003). 

O uso de fertilizantes e corretivos, como o calcário, é de grande importância para neutralização 

da acidez e fornecimento de nutrientes ao solo, principalmente cálcio e magnésio. 

Entretanto, os custos de produção dos fertilizantes no Brasil são muito elevados 

decorrente da falta de infraestrutura portuária e dos preços dos fretes que sobrecarregam o custo 

da matéria prima importada refletindo no preço final do fertilizante.  

Esse fato faz com que o Brasil apresente uma forte dependência externa de fertilizantes, 

importando considerável parte dos fertilizantes consumidos internamente, sobretudo dos EUA, 

da Rússia e do Canadá. (BRASIL, 2021).  

O alto custo destes materiais somado a escassez das reservas naturais dos nutrientes 

aumenta o interesse por fontes alternativas como as escórias de siderurgia. Vários tipos de 

escórias de siderurgia se acumulam nos pátios das indústrias tornando-se um problema 

ambiental, cuja sua disposição final em campos agrícolas é uma prática que minimiza esse 

acúmulo e ao mesmo tempo fornece às plantas nutrientes que favorecem seu desenvolvimento, 

além de corrigir a acidez dos solos (SOBRAL et al, 2011). 

Sabe-se que o Si é um dos elementos mais abundantes na crosta terrestre e o mais 

abundante em solos tropicais, porém é encontrado como SiO2 predominantemente nas formas 

de quartzo, opala (SiO2.nH2O) e outras não disponíveis às plantas, que se formaram durante os 

processos de intemperização dos solos. O Si é absorvido pela planta na forma de H4SiO4. 

(BARBOSA FILHO e PRABHU, 2000). 

Todavia, há necessidade de intensificar os estudos com fertilizantes a base de escória 

no Brasil, para verificar a viabilidade destes fertilizantes como fonte de silício para as plantas, 

e também como corretivo, em razão de haver diversos co-produtos com silício e dá resposta 

diferenciada das culturas.  Por outro lado, há muitos trabalhos que demonstram a importância 

para culturas como no aumento do crescimento vegetal, na produção de alimentos e no combate 

de estresses causados em por fatores físicos, climáticos e biológicos, sendo que a tendência de 

multiplicação dos estudos com este elemento é irreversível. (LIMA FILHO, 2006). 



22 

 

Uma das principais limitações para determinar fontes de Si como fertilizantes é a 

inexistência de um método capaz de quantificar o Si solúvel, que é quantidade de Si disponível 

para a absorção das plantas.  (MA e TAKAHASHI, 2002).  

Existem poucos trabalhos na literatura que avaliam extratores de silício solúvel em 

fertilizantes e por isso a busca por diferentes soluções extratoras ou novos métodos é importante 

no sentido de suprir esta lacuna. 
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2. OBJETIVO 

 

Realizar um levantamento na literatura dos diferentes métodos de extração e 

quantificação de silício solúvel em fertilizantes à base de escória de siderurgia. 
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3. METODOLOGIA 

 

Este trabalho de revisão bibliográfica foi realizado através da busca de artigos nas bases 

de dados Portal CAPES, Alice, SciFinder, Science Direct e Scielo. Para esta busca foi utilizada 

as palavras chaves: extração, determinação, silício, fertilizantes e escórias de siderurgia, com o 

objetivo de localizar o material necessário para o conteúdo da monografia. 

Dentre os materiais encontrados estão artigos, livros, teses, dissertações e resumos. Foi 

realizada a leitura do material e redigida a monografia abordando o que há de publicações sobre 

os métodos para a determinação de silício em fertilizantes à base de escória de siderurgia. 
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4. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

4.1 FERTILIDADE DO SOLO E NUTRIÇÃO DAS PLANTAS 

Segundo Mello e Perez (2009) o solo pode ser considerado um sistema aberto, trifásico 

e multicomponente. Um sistema aberto, porque existe uma livre troca de matéria e energia entre 

suas vizinhanças; trifásico, por admitir a presença de água e gases em sua fração porosa e 

partículas sólidas, sendo ela minerais ou orgânicas; e por fim, multicomponente, pois admite 

uma grande quantidade de substâncias, compreendendo compostos orgânicos e inorgânicos, 

além de organismos vivos.   

Analisando quimicamente um solo podemos encontrar inúmeros elementos e o mesmo 

pode ser observado nos vegetais superiores. De forma geral, qualquer elemento que se encontre 

na forma disponível pode ser absorvido pelo vegetal. Porém, a presença de um elemento 

químico no tecido vegetal não implica que este seja fundamental para a nutrição da planta. Por 

esse motivo, os nutrientes foram separados em essenciais que são responsáveis pelo 

crescimento e desenvolvimento das plantas dos não essenciais, porém, benéficos 

(MARSCHNER, 1995).   

Mais de 96% em massa da composição elementar das plantas restringem-se a três 

elementos: carbono (C), hidrogênio (H) e oxigênio (O), também conhecidos como elementos 

essenciais não-minerais, pois os mesmos originam-se do ar atmosférico e da água que as plantas 

absorvem principalmente via solo e são metabolizados pelas plantas pelo processo da 

fotossíntese (BATISTA et al, 2018). Outros elementos são absorvidos e exigidos em 

quantidades mais elevadas que aos demais: nitrogênio (N), fósforo (P), enxofre (S), potássio 

(K), cálcio (Ca) e magnésio (Mg), formando os chamados macronutrientes. Já os 

micronutrientes, que são exigidos em baixas quantidades, são: ferro (Fe), manganês (Mn), zinco 

(Zn), cobre (Cu), boro (B) e molibdênio (Mo) (MALAVOLTA, 2006).  

Com o avanço das pesquisas na área de nutrição mineral de plantas, alguns elementos 

considerados não essenciais apresentaram um estímulo no crescimento de plantas e foram 

classificados como elementos benéficos. Os elementos benéficos tem a função de compensar 

os efeitos tóxicos de outros elementos, substituir outros elementos em algumas funções menos 

específicas, além de poder contribuir para o crescimento, produção ou para a resistência a 

condições desfavoráveis do meio. São considerados elementos benéficos cobalto (Co), níquel 

(Ni), selênio (Se), silício (Si), e vanádio (V) (MARSCHNER, 1995). 
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Sob o ponto de vista de nutrição mineral de plantas, o interesse é pelos elementos que 

estão na ‘solução do solo’ e aqueles que estão na fase sólida que podem ser transferidos para a 

solução, como os ‘íons trocáveis’. Além desses, existe uma parte dos elementos que estão na 

fase sólida que não são trocáveis, mas que podem ser solubilizados (formas metaestáveis), 

transferidos para solução e absorvidos pelas plantas via raízes. Essas formas de elementos no 

solo, são as mais importantes no levantamento da fertilidade do solo, portanto as de interesse 

na avaliação por meio das análises de amostras de solo (BATISTA et al., 2018). 

 

4.2 SILÍCIO 

O silício é  um elemento cinza escuro que apresenta propriedades elétricas e físicas de 

um semi- metal, em temperatura ambiente é encontrado no estado sólido, não em sua forma 

elementar,  mas em formas combinadas com o oxigênio, como a sílica e minerais silicatos,  por 

conta da sua alta afinidade com esse elemento (LIMA FILHO, 2006). 

 Sua importância é tão grande no reino animal que é comparada a importância que o 

carbono desempenha nos reinos vegeral e animal. É considerado o segundo elemento mais 

abundante da crosta terrestre com 28% em massa, superado apenas pelo oxigênio (Gráfico 1) 

Gráfico 1:Abundância dos elementos na Terra 

Fonte: CRC Handbook of Chemistry and Physics1 

 
1 CRC Handbook of Chemistry and Physics, 85th Edition. CRC Press  
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O Si está presente no solo de forma não disponível, como constituinte de minerais 

silicatados, ou disponível, que é resultado da dissolução desses minerais (MELLO e PEREZ, 

2009). Cerca de 80% dos minerais das rochas ígneas e metamórficas são silicatos. (LIMA 

FILHO, 2006). 

Entre os minerais silicatados não disponíveis mais comuns estão o quartzo, os feldspatos 

alcalinos e os plagioclásios. Todos estes minerais sofrem o processo de intemperismo químico. 

(LIMA FILHO, 2006). 

O Si disponível pode ser encontrado no solo em três formas principais: em compostos 

organo-silícicos, ácido monossilícico e ácido polissilícico. Mas é em encontrado em maior 

concentração na forma de ácido monossilícico (H4SiO4), onde grande parte não se encontra 

dissociada. E isso faz com que o nutriente se torne mais prontamente disponível para as plantas, 

porém ele pode ser perdido por lixiviação. (MEYER e KEEPING, 2001). 

Nas mais variadas classes de solo, o teor de silício solúvel decresce com o aumento do 

pH, devido a decomposição dos silicatos que liberam Si para o solo na forma de H4SiO4 

(MALAVOLTA, 1980). Segundo McKeague e Cline (1963), para valores de pH 6 e 9 a 

concentração de silício solúvel em alguns solos é de 36 e 6 mg dm-3, respectivamente. No Brasil, 

ainda há poucas informações sobre o teor de silício disponível no solo, não havendo ainda uma 

tabela, por estado do que é baixo, médio e alto. Em adição, Jones e Handreck (1967) 

representaram que a concentração de ácido monossilícico na solução do solo diminuiu de 33 

para 11 mg dm-3, com aumento do pH de 5,4 para 7,2.  

Os solos tropicais e subtropicais tendem a apresentar baixos níveis de Si disponível, por 

conta da intemperização e dos cultivos sucessivos, podendo ser de 5 a 10 vezes menores que os 

encontrados nos solos de regiões temperadas (MCKEAGUE e CLINE, 1963). Esse é o caso do 

Centro-Oeste brasileiro, o cerrado, uma região agrícola importante, que é pobre em Si devido a 

remoção do elemento durante a intemperização das rochas e cultivos consecutivos, sendo 

necessária a adubação para obtenção de produções adequadas (ARANTES, 1997).  

Tratando-se de solos como o cerrado brasileiro, o Si tem um papel ainda mais 

importante. A camada de sílica que é formada nas células epidérmicas nas folhas de arroz, 

segundo alguns autores (MALAVOLTA, 1980; MARSCHNER, 1995; TAKAHASHI, 1995) 

teriam a função de minimizar a perda de água, reduzindo a transpiração, fazendo com que a 

eficiência do uso de água pelas plantas seja menor e isso é de extrema importância considerando 

esse tipo de solo por conta do período de estiagem longo e severo, e de temperaturas elevadas.  
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 A aplicação do silício no solo acarreta em um aumento da produtividade de diversas 

culturas e tem relação direta com a sua absorção por algumas plantas que é proporcional à 

concentração de sílica solúvel no solo (JONES e HANDRECK, 1965; FOX et al, 1967). 

 

4.3 SILÍCIO NAS PLANTAS 

Em 1814 o cientista inglês Humprey Davy (1778-1829) escrevia em seu livro 

“Elementos de Química Agrícola”: “A epiderme silicosa das plantas serve como um suporte, 

protege a casca da ação de insetos e parece fazer parte na economia destas tribos vegetais 

frágeis (Gramíneas e Equisetáceas) semelhante àquelas desempenhadas no reino animal pelas 

conchas de insetos e crustáceos”. Poucos anos depois, em 1840, Justius von Liebig (1803-

1873), agrônomo e químico alemão, foi o primeiro a sugerir o uso do silício como fertilizante, 

na forma de silicato de sódio. A abundância na crosta terrestre e a não essencialidade para as 

plantas fez com que o Si até pouco tempo recebesse pouca atenção, apesar de alguns 

pesquisadores já apontarem a sua importância na agricultura ainda no século XVII. 

Entretanto, de acordo com Epstein e Bloom (2005), o Si cumpre um dos critérios da 

nova definição de essencialidade dos nutrientes: “a planta pode ser tão severamente privada 

do elemento que ela exibe anormalidades em seu crescimento, desenvolvimento ou reprodução, 

isto é, seu desempenho em comparação com plantas não privadas”, indicando que este 

nutriente pode ser considerado de grande importância para o desenvolvimento de uma gama de 

culturas. 

O silício apesar de não ser considerado um nutriente essencial tem se mostrado benéfico 

e necessário para as plantas, melhorando aspectos ligados a morfologia e estruturação no que 

diz respeito ao ciclo de desenvolvimento (MENEGALE et al., 2015). Esse elemento se encontra 

nos tecidos de suporte/sustentação do caule e nas folhas, podendo ser encontrado também em 

pequenas quantidades nos órgãos. A acumulação de sílica nos órgãos de transpiração, por sua 

vez, provoca a formação de uma dupla camada de sílica cuticular, a qual, pela redução da 

transpiração, faz com que a exigência de água pelas plantas seja menor (KORDÖRNFER et al., 

2004). 

Considerando o acúmulo de silício nos órgãos e a capacidade de absorção de Si, as 

plantas podem ser classificadas como: acumuladoras (entre 100 a 150 g kg-1 de Si), 

intermediárias (10 a 50 g kg-1 de Si) e não-acumuladoras (concentrações abaixo de 5 g kg-1 de 

Si). As gramíneas são consideradas acumuladoras, elas absorvem Si da solução do solo de 
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forma passiva – o elemento acompanha o fluxo de massa da água (MIYAKE e 

TAKAHASHI,1983). Plantas consideradas não-acumuladoras absorvem o Si mais lentamente 

que a absorção de água, o que acaba gerando um aumento na concentração do elemento no meio 

(ADATIA e BESFORD, 1986). 

Quando se compara a composição química de plantas acumuladoras de Si como o arroz, 

observa-se que este é o elemento mais acumulado pela planta (Gráfico 2), sendo um acúmulo 

de até 250 kg ha-1, indicando alta exigência da planta com relação a este elemento. 

(KORNDÖRFER et al., 2002) 

Gráfico 2: Acúmulo de nutrientes e de silício pela cultura do arroz  

 

 

 

 

 

 

 

Fonte :KORNDÖRFER et al., 20022 

Para a maioria das plantas acumuladoras de Si, como as culturas do arroz e do milho, a 

disponibilidade do elemento no solo e sua consequente absorção pelas plantas estão 

intimamente relacionados ao pH do solo: quanto maior o pH, maior a disponibilidade do 

elemento no solo, levando, consequentemente, à maior absorção pela planta (OLIVEIRA et al., 

2007; CASTRO e CRUSCIOL, 2013a; CASTRO e CRUSCIOL, 2013b). 

Vários estudos têm demonstrado efeitos benéficos da aplicação de Si, especialmente em 

culturas como arroz, aveia-branca, cana-de-açúcar, cevada, feijão, milho, pastagens, sorgo, soja 

e trigo (MA et al., 2001; GONG et al., 2005; HATTORI et al., 2005; CASTRO et al., 2011; 

SORATTO et al., 2012; CASTRO e CRUSCIOL, 2013a; CASTRO e CRUSCIOL, 2013b; 

 
2 KORNDORFER, G.H.; PEREIRA, H.S.; CAMARGO, M.S. Papel do silício na produção da cana-de-açúcar. 

STAB - Açúcar Álcool e Subprodutos. Piracicaba: v.21, n.1, p.6-9, 2002. 
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CRUSCIOL et al., 2013; TOLEDO et al. , 2013), principalmente quando elas são submetidas 

à algum tipo de estresse, seja de caráter biótico ou abiótico (TAKAHASHI, 1995). 

O acúmulo e a deposição de Si, sob a forma de sílica, nas células da camada epidérmica 

constituem-se em uma barreira física que impedem à penetração de patógenos e ataque de 

pragas (MARSCHNER, 1995). Segundo Ma e Takahashi (2002), o silício também contribui 

para melhorar a distribuição do Mn nos tecidos, prevenindo a toxidez por esse elemento; reduz 

perda de água por transpiração, aliviando estresses hídricos e salinos; contribui para a 

manutenção das folhas eretas; aumenta a capacidade fotossintética; além de reduzir afeitos 

adversos causados pelo excesso de nitrogênio, como pode ser observado na Figura 1. 

Figura 1: Esquema dos efeitos benéficos da aplicação de Silício 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: TEIXEIRA et al., 20203 

 

 

3 TEIXEIRA, G. C. M.; ROCHA, A. M. S.; OLIVEIRA, K. S.; SARAH, M. S.; OLIVEIRA FILHO, A. S. B.; 

PRADO, R. M. PALARETTI, L. F. Silício na mitigação dos estresses por deficiência de manganês e pelo déficit 

hídrico em mudas pré-brotadas de cana-de-açúcar. Cientifica. Jaboticabal: v. 48, n.2, p. 170-187, 2020. Disponível 

em: http://cientifica.org.br/ index.php/cientifica/article/viewFile/1308/785. Acesso 11 abr. 2021. 
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Diversos materiais têm sido utilizados como fontes de Si para adicioná-lo ao sistema 

solo-planta e para correção da acidez dos solos, dentre os quais pode-se destacar: as escórias de 

siderurgia, a wollastonita, subprodutos da produção de fosforo elementar em fornos elétricos, 

o cimento e o silicato de cálcio (MENEGALE et al, 2015).  

Em 2004 o silício foi incluído na Legislação Brasileira de Fertilizantes como um 

elemento benéfico para as culturas (BRASIL, 2004) e em 2018 considerado na legislação como 

micronutriente (BRASIL, 2018). Esta questão é bastante controversa, pois não é comprovada a 

essencialidade do Si para todas as culturas, mas tem sido demonstrado que ele e benéfico ao 

desenvolvimento das plantas (RODRIGUES et al., 2011), especialmente gramíneas, como 

arroz (MAUAD et al., 2003; NING et al., 2014), cana de açúcar (DEMATTÊ et al., 2001; 

CRUSCIOL et al., 2018), e para forrageiras (SOUZA et al., 2009; KORNDÖRFER et al., 

2010). 

De acordo com a instrução normativa nº61 o teor mínimo permitido de Si em 

fertilizantes é de 0,05% (BRASIL, 2018). Uma das fontes nas quais esse elemento está presente 

é em fertilizantes à base de escória de siderurgia. 

 

4.4 ESCÓRIA DE SIDERURGIA 

As escórias de siderurgia são constituídas basicamente de silicatos de cálcio (CaSiO3) e 

magnésio (MgSiO3), originadas do processo de produção do ferro-gusa em altas temperaturas, 

acima de 1400ºC, da reação do calcário com a sílica (SiO2) presente no minério de ferro 

(ARRUDA, 2014): 

SiO2 + CaCO3 + MgCO3   →  CaSiO3 + MgSiO3 + CO2                                                                                      (1) 

A indústria do aço no Brasil foi responsável pela produção de 32,2 milhões de toneladas 

em 2019 de aço bruto e 26,1 milhões de toneladas de ferro-gussa (Quadro 1), levando o país a 

ocupar a 9ª posição no ranking da produção mundial (IAB, 2020) e por isso as escórias são as 

fontes mais abundantes e baratas de silicatos encontradas no mercado brasileiro. 
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Quadro 1: Produção siderúrgica brasileira 

PRODUTOS JAN/DEZ 19/18 

(%) 

OUT 

2019 

NOV 

2019 

DEZEMBRO 19/18 

(%) 

ULTIMOS 

12 MESES 2019 2018 2019 2018 

AÇO BRUTO 32.236 35.407 (9,0) 2.597 2.604 2.416 2.709 (10,8) 32.236 

LAMINADOS 22.198 23.696 (6,3) 1.832 1.699 1.420 1.657 (14,3) 22.198 

PLANOS 13.049 14.257 (8,5) 1.013 955 897 1.075 (16,6) 13.049 

LONGOS 9.149 9.439 (3,1) 819 744 523 582 (10,1) 9.149 

SEMIACABADOS 

P/ VENDAS 

8.838 9.917 (10,9) 625 799 873 895 (2,5) 8.838 

PLACAS 7.750 8.761 (11,5) 558 727 723 758 (4,6) 7.750 

LINGOTES, 

BLOCOS E 

TARUGOS 

1.088 1.156 (5,9) 67 72 150 137 (9,5) 1.088 

FERRO-GUSA 

(Usina Integrada) 

26.166 28.655 (8,7) 2118 2171 2.226 2.439 (8,7) 26.166 

Fonte: IAB, 2020 4 

“Considerando que em cada tonelada de aço produzido são geradas cerca de 150kg de 

escória de aciaria, o Brasil com uma produção de 31,1 milhões de toneladas gerou somente no 

ano de 2003 aproximadamente 4,6 milhões de toneladas deste resíduo” (DELLA et al, 2005). 

Fazendo a mesma comparação com a produção de 2019, temos a produção de aproximadamente 

4,8 milhões de toneladas de resíduo, que armazenados nos pátios das usinas siderúrgicas são 

consideradas como passivo ambiental, com grande potencial poluidor, o que nos leva a 

questionar quais utilidades podem ser atribuídas a essa quantidade de passivo ambiental 

produzido. 

A escória pode ser utilizada para diversos fins, em vários setores da economia: nas 

indústrias de cimento, no setor de transporte, como na pavimentação, na construção civil, 

relacionado como constituinte da massa de concreto, nas indústrias de cerâmica, na composição 

do vitro-cerâmica, até nas indústrias de tintas com pigmentos, além da agricultura. Mas esses 

setores citados, com exceção da agricultura, possuem baixo potencial de consumo, seja devido 

a alguma restrição técnica de uso, seja pela falta de pesquisa na área, o que implicaria no 

crescimento a cada ano, dos pátios de deposição desses resíduos (NOBILE, 2009). 

 
4 IAB. Estatística preliminar. Rio de Janeiro, n. 7, 2020, 11p. Disponível em: 

https://institutoacobrasil.net.br/site/wp-content/uploads/2020/01/Preliminar_ Dezembro_2019_994662164.pdf. 

Acesso em 08 fev. 2020 
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Considerando que o Brasil tem a agricultura como um setor de produção primária com 

grande área cultivada em solos ácidos e com baixa fertilidade e que é um grande produtor de 

escórias de siderurgia na qual a principal destinação de resíduos ainda diz respeito aos aterros 

que, na maioria das vezes, não atendem aos padrões ambientais de qualidade podendo vir a 

contaminar solos e águas, uma das alternativas encontradas para solucionar este problema é 

estar utilizando este resíduo na agropecuária. Assim, tem-se um cenário de dois setores 

primários de produção, embora distintos, que apresentam potencial de interação, pois, de um 

lado, existe a disponibilidade de um produto com propriedades semelhantes aos corretivos e 

fertilizantes tradicionais e, do outro, um setor de produção altamente dependente desses 

produtos. E com a interação destes dois setores, tem-se ainda a preservação do meio ambiente. 

(NOBILE, 2009). 

A sua aplicação ao solo pode liberar Ca e, ou, Mg, conforme observado na equação 

descrita por Alcarde e Rodella (2003) 

CaSiO3 → Ca2+ + SiO3
2-                                                                                                                                                                (2) 

SiO3
2- + H2O (solo) → HSiO3- 

 + OH-                (3) 

HSiO3-
 + H2O (solo) → H2SiO3-

  + OH-                (4) 

H2SiO3-
 + H2O (solo) → H4SiO4                (5) 

O mecanismo de correção da acidez pela escória resulta na formação de SiO3
2- , que 

reage com a água e libera íons OH- e forma o ácido monossilícico (H4SiO4) que é a única forma 

absorvida pelas plantas. (JONES e HANDRECK, 1967). 

Nesse sentido a escória ou fertilizante a base de escória, eleva o pH do solo para valores 

que favorecem o desenvolvimento da maioria das culturas, e com isso também reduz as formas 

de alumínio tóxico (CRUSCIOL et al., 2018) e reduz a absorção do alumínio pelas plantas 

(FREITAS et al., 2015). Além disso, diferentemente do calcário que corrige em geral somente 

o pH na superfície, o silício se movimenta e corrige também em profundidade maior (RAMOS 

et al., 2006), favorecendo o desenvolvimento das raízes das plantas. 

Desde que não se constituam em fontes de contaminação do solo com metais pesados, 

as escórias podem atender satisfatoriamente as características ideais como fonte de Si, para uso 

agrícola: alto conteúdo de Si solúvel, propriedades físicas adequadas, facilidade de aplicação 

mecanizada, adequadas relações e quantidades de Ca e Mg, custo reduzido e baixo potencial de 

contaminação do solo com metais pesados (KORNDÖRFER et al., 2004).  
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Alguns autores alertam sobre a presença de metais pesados na escória de siderurgia e o 

potencial de contaminação do ambiente (DEFELIPO et al., 1992). No entanto, existem autores 

que não observaram restrições ao uso agrícola da escória, conforme Piau (1991), que incubou 

por 90 dias três tipos de escória de siderurgia (auto-forno, aciaria e a pré-cal) em diversas 

granulometrias. Piau (1995) constatou, através de um ensaio com plantas de milho, que a 

presença do Al, Ti, Pb, Cr, Ni, V, Sr, Ba, Cd, na escória não causou toxidez as plantas podendo 

ser utilizadas como fertilizantes. 

Malavolta (1994) em um levantamento amplo do uso agrícola de fertilizantes e o 

potencial de poluição ambiental com metais pesados concluiu que o uso desses produtos, nas 

doses e modos recomendados, não eleva os teores desses elementos no solo e na planta a níveis 

indesejáveis em prazo curto, médio e longo, e até contribuem eficientemente para a produção 

de alimentos, fibras e energia renovável. Entretanto é importante salientar a necessidade de 

incrementar pesquisas do impacto ambiental utilizando resíduos industriais gerando 

conhecimentos conclusivos no sentido de encorajar o uso agronômico desses resíduos e evitar 

possíveis contaminações (MALAVOLTA, 1994), respeitando os limites máximos de metais 

pesados permitidos pela legislação para serem comercializados (Tabela 1). 

Tabela 1:Limites máximos de metais pesados tóxicos admitidos em escória silicatada 

Metal Pesado Valor máximo admitido (mg∕kg) 

Cádmio 20,00 

Chumbo 1.000,00 

Fonte: BRASIL, 20165 

Em estudos de caracterização de três escórias, Coelho (2013) encontrou baixos teores 

de metais pesados, com exceção do cromo que apresentou teores elevados, na faixa de 41,48 a 

643,75 mg/kg. Para aplicação dessas escórias como fertilizantes o cromo deveria ser retirado. 

No entanto, podemos verificar conforme apresentado na Tabela 1 que a legislação brasileira 

(BRASIL, 2016) não contempla o limite máximo de cromo. Seria interessante uma revisão 

 
5 BRASIL. Instrução Normativa nº 7. Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento/Secretaria de Defesa 

Agropecuária. Diário Oficial da União nº 82, p.9, 2 de mai. 2016. Seção 1. Disponível em: 

https://www.gov.br/agricultura/pt-br/assuntos/insumos-agropecuarios/insumosagricolas/fertilizantes/legislacao/ 

in-sda-27-de-05-06-2006-alterada-pela -in-sda-07-de-12-4-16-republicada-em-2-5-16.pdf. Acesso em 02 mar. 

2021. 
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desta legislação em relação aos metais admitidos em escória silicatada, no sentido de inserir 

outros metais considerados tóxicos, bem como estabelecer os limites para os mesmos. 

4.5 FERTILIZANTES 

Os fertilizantes são definidos como “substâncias minerais ou orgânicas, naturais ou 

sintéticas, fornecedoras de um ou mais nutrientes das plantas” de acordo com a legislação 

brasileira (BRASIL, 2007). Sua principal função é repor ao solo os elementos que podem ser 

perdidos por erosão, lixiviação, volatilização, fixação nas argilas do solo, imobilização e 

absorvidos pelas plantas, afim de manter ou ampliar o seu potencial produtivo.  

Os fertilizantes podem ser classificados em três tipos diferentes, de acordo com a sua 

natureza fundamental: mineral, orgânico ou organomineral. O fertilizante mineral, podendo ser 

natural ou sintético, é obtido através de processos físicos, químicos ou físico-químicos, 

fornecendo um ou mais nutrientes; o orgânico pode ser obtido através dos mesmos processos 

do fertilizante mineral, além do processo bioquímico, podendo ser natural ou controlado, tendo 

como base matérias primas de origem industrial, urbana ou rural, vegetal ou animal, enriquecido 

ou não de nutrientes minerais e o fertilizante organomineral é o produto resultante da mistura 

física ou da combinação de fertilizantes minerais e orgânicos. (BRASIL, 2007).  

Os produtos que contém silício devem atender exigências específicas de acordo com a 

legislação vigente. A escória silicata é enquadrada como fertilizante mineral simples e deve 

obedecer às especificações (Tabela 2) aprovados pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento para uso no Brasil (MAPA, 2011). 

Tabela 2: Especificações aprovadas pelo MAPA 

Fertilizantes Garantia 

Mínima 

Características Obtenção Observações 

 

 

Escória 

Silicatada 

 

 

10 % Si 

10% Ca 

Silício total na 

forma de 

silicato. 

Cálcio total. 

Especificação 

granulométrica: 

Pó 

A partir do tratamento 

e moagem de escórias 

silicatadas (agregado 

siderúrgico) geradas 

no processo de 

produção de ferro e 

do aço. 

Pode ser comercializada nas 

demais especificações 

granulométricas, desde que 

seja produzido a partir do 

produto em pó. Apresenta 

características como corretivo 

de acidez e pode conter 

magnésio. 

Fonte: MAPA, 20116 

 

 
6 MAPA. Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Disponível em: 

http://www.agricultura.gov.br/vegetal/fertilizantes/legislacao. Acesso em 11 abr. 2021. 
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Ao utilizar um fertilizante é importante verificar a sua compatibilidade frente a outros. 

Dois ou mais fertilizantes são totalmente compatíveis quando em sua mistura não ocorrer 

comprometimento de suas propriedades físicas, químicas e físico-químicas; são totalmente 

incompatíveis quando um deles impossibilita a utilização de outro; ou apresentam 

compatibilidade limitada, podendo ser misturados apenas em certas proporções. A 

incompatibilidade pode ocorrer no processo de mistura quando há empedramento e da perda de 

solubilidade. (TRANI et al.,2011) 

 Os fertilizantes provenientes de escórias de siderurgia são incompatíveis com a maioria 

dos fertilizantes, como pode ser observado na Figura 2, sendo compatível somente com Nitrato 

de Sódio e apresentando uma compatibilidade limitada com adubos orgânicos e Nitrato de 

Potássio. Com isso é necessário que esses fertilizantes apresentem as quantidades de nutrientes 

necessárias para que sua utilização sozinha seja eficiente. 

Figura 2:Compatibilidade entre fertilizantes 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: TRANI et al., 2011 7 

As escórias que apresentam potencial para o uso agrícola, podem não apresentar teores 

ideais de nutrientes para as plantas diminuindo sua viabilidade de utilização, por isso é 

interessante que sejam compatíveis para serem associadas a outros fertilizantes ou para que 

possam receber aditivos que façam com que a escória se torne de maior interesse agronômico. 

(ALVES et al., 2017).   

 

7 TRANI, P. E.; TRANI, A.L. Fertilizantes: Cálculo de fórmulas comerciais. Instituto Agronômico Campinas. 

Campinas: 2011. (Boletim técnico IAC, 208). Disponível em: 

https://www.iac.sp.gov.br/publicacoes/arquivos/iacbt208.pdf. Acesso em 11 mar. 2021. 
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Uma das principais limitações para determinar fontes de Si como fertilizantes é que são 

poucos os métodos capazes de quantificar o Si solúvel nos fertilizantes que apresentem uma 

boa correlação com a capacidade das plantas em absorver e aproveitar o Si proveniente dos 

mesmos. Além disso, outros fatores podem influenciar como a reatividade, solubilidade, 

tamanho da partícula, características químicas do material e pH (MA e TAKAHASHI, 2002).  

 

4.6 MÉTODOS DE EXTRAÇÃO DE SILÍCIO EM FERTILIZANTES 

A finalidade de um extrator é assemelhar-se ao máximo a capacidade das raízes das 

plantas de absorver o nutriente disponível no solo, ou seja, deve solubilizar a quantidade de 

nutriente que estaria disponível na solução do solo para as plantas absorverem (BUCK, 2010).  

Sendo assim, a escolha do extrator para avaliar a disponibilidade de Si nas fontes deve 

levar em conta o comportamento das fontes no solo, ou seja, se tem baixa ou alta solubilidade 

nas condições de pH da solução do solo, ou em pH do solo corrigido que fica mais elevado. Há 

algumas em que são elevados os teores de Si total e não estão disponíveis para as plantas e 

outras com baixo teor de Si total disponível, de modo que a melhor maneira de avaliar a sua 

eficiência é através da percentagem de Si extraído pela solução extratora (PEREIRA et al., 

2003). Nesse sentido é importante saber qual foi a solução extratora, se por exemplo tem pH 

ácido ou alcalino, pois há fertilizantes contendo silício que solubilizam mais em meio ácido. 

Segundo Beckwith e Reeve (1963) para avaliar o teor de silício solúvel em fertilizantes 

para as plantas utilizam-se soluções extratoras ácidas que apresentam maior eficiência quando 

comparadas às neutras. Isso está relacionado ao pH da solução extratora que pode influenciar 

no teor de Si solúvel e com isso, o manejo químico do solo poderia afetar sua solubilidade e 

disponibilidade às plantas (PEREIRA, 2007). Porém, a solubilidade do fertilizante é dependente 

também das características dos fertilizantes. 

Neste sentido, há necessidade de as pesquisas avançarem em soluções extratoras mais 

eficientes na extração de silício solúvel em diferentes fertilizantes silicatados. 

Alguns pesquisadores sugerem a necessidade de padronizar a granulometria dos 

fertilizantes de modo a não interferir na sua solubilidade (BUCK, 2010).  

Os trabalhos encontrados na literatura abordam a avaliação de métodos capazes de 

extrair Si solúvel e correlacionar com o Si absorvido pelas plantas. Diferentes soluções 
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extratoras e condições experimentais adotadas por alguns autores são apresentadas na Tabela 

3. 

Tabela 3: Condições de extração de Si solúvel em fertilizantes silicatados 

Extrator Químico Condições experimentais Referência 

Na2CO3 0,1 mol L-1 + NH4NO3 0,2 mol L-1 Agitada a 60 rpm por 1 hora e repouso por 

5 dias (Temperatura ambiente) 

PEREIRA, 2003 

Na2CO3 0,1 mol L-1 + NH4NO3 0,2 mol L-1 

(meio alcalino) 

Agitada a 60 rpm por 1 hora e repouso por 

5 dias (Temperatura ambiente) 

BUCK et al., 2011 

(Na2CO3 0,1 mol L-1 + EDTA disódico 0,03 

mol L-1+ NH4NO3 0,2 mol L-1  

(meio alcalino) 

Agitação em vórtex, autoclave por 1 h a 

121ºC e repouso de 16 h 

ASSIS, 2011 

 

Pereira et al. (2003) em seu estudo utilizou a Wollastonita como material padrão de 

comparação e outras fontes de Si provenientes de fertilizantes à base de escória buscando 

determinar qual o protocolo mais adequado para extração de Si. O autor utilizou o extrator 

carbonato de cálcio e nitrato de amônio em diferentes concentrações e variados tempos de 

agitação para esta avaliação, sendo a melhor condição a apresentada na Tabela 3. O tempo de 

agitação em mesa agitadora horizontal por 3 horas mostrou-se estatisticamente superior aos 

demais tempos avaliados, porém foi observado pelo autor que essa variável não foi fundamental 

na determinação do Si comparado ao tempo de liberação do fertilizante em função do tempo de 

repouso. Em função disso, optou-se pelo tempo de agitação de 1 hora para agilizar o processo 

de extração.  

Nas quatro concentrações do extrator avaliada por Pereira et al, 2003, verificou-se uma 

diferença significativa na quantidade de silício extraído dos fertilizantes, sendo observado que 

o aumento na concentração do extrator reduzia a quantidade de Si extraída. A quantidade de 1 

mol L -1 + 2 mol L -1 foi a que menos extraiu Si e as concentrações que apresentaram melhores 

resultados foram as mais baixas e por isso, usou-se a menor concentração avaliada (Na2CO3 0,1 

mol L-1 + NH4NO3 0,2 mol L-1). 

 Com relação ao tempo de repouso, em geral, as fontes apresentaram aumento na 

liberação de Si até o 14º dia, sendo que entre os dias 5 e 9 foi o período que apresentou maior 

correlação (R=0,70). Nos dias recorrentes houve diminuição de Si para algumas fontes e queda 

para outras. Com isso o autor observou que o comportamento das fontes pode corresponder a 

uma variação nas formas de liberação (rápida, lenta ou gradativa), podendo-se esperar que uma 
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determinada fonte pode ter de apresentar liberação mais lenta e um efeito residual mais 

prolongado. 

Por fim, o autor determinou que o extrator Na2CO3 0,1 mol L-1 + NH4NO3 0,2 mol L-1 

com agitação de 1 hora seguido de repouso por 5 dias, pode ser promissor na caracterização da 

solubilidade do Si disponível contidos em escórias e fertilizantes à base de escória, 

apresentando correlação de 0,70 entre o Si acumulado pelo arroz e o determinado na fonte. 

Pereira et al (2003) ainda comparou Na2CO3 0,1 mol L-1 + NH4NO3 0,2 mol L-1 com outros 

extratores (resina Amberlite IR-50, água, ácido cítrico, ácido acético e carbonato de sódio e 

coluna de lixiviação). A resina apresentou resultado similar ao Na2CO3 0,1 mol L-1 + NH4NO3 

0,2 mol L-1, porém é necessária uma agitação por 96 horas, além de trabalhar com temperatura 

de 35 ºC.   

A água, também avaliada como extrator no trabalho de Pereira, 2013 apresentou 

resultados baixos de correlação para todas as amostras. Por outro lado, poderia ser avaliada com 

aquecimento para verificar se há aumento na solubilização do Silício, e relacionar com absorção 

pela planta.  Os outros extratores nas condições avaliadas não apresentam boas correlações com 

o silício absorvido pela planta.  

Buck et al. (2011) avaliou a extração de silício solúvel em dez fontes de fertilizantes 

contendo silício. A escolha dos extratores foi baseada no trabalho de Pereira et al. (2003), sendo 

avaliada as mesmas condições, além de avaliar o extrator citrato neutro de amônio. Os 

resultados de eficiência de extração de silício foram muito similares com o de Pereira et al. 

(2003), sendo o Na2CO3 0,1 mol L-1 e NH4NO3 0,2 mol L-1 com repouso de 5 dias considerado 

o melhor extrator. O extrator também apresentou a mais alta correlação (R = 0,96) com o silício 

acumulado pela planta usada neste experimento, que foi a grama de golfe (Poa trivialis) cultivar 

Darkhorse, seguida do citrato neutro de amônio com coeficiente R=0,84 e a resina Amberlite 

IR-50 (R=0,72). Buck et al, 2011 também verificou que a extração do silício na forma solúvel 

também é influenciada pela velocidade de liberação do Si nas fontes, observando fontes 

solúveis com liberação rápida e outras com liberação mais lenta.  

Um outro estudo de métodos foi apresentado por Assis (2011) que utilizou 14 fontes de 

Si. O autor comparou a metodologia padrão apresentada por Pereira et al (2003) e Buck et al. 

(2011) com a solução induzida por banho maria e autoclave na tentativa de acelerar o processo 

de extração.  



40 

 

A primeira metodologia apresentada por Assis (2011) consistiu na agitação em agitador 

de tubos tipo “vórtex” seguida de autoclave por 1 hora à 121ºC e repouso por 16 horas. O 

mesmo procedimento de extração foi realizado com a indução por banho maria por 1:30 horas 

à temperatura de 90ºC e repouso de 16 horas. Através dos resultados obtidos pelo autor, a 

solução extratora com maior capacidade foi a Na2CO3 0,1 mol L-1 + EDTA disódico 0,03 mol 

L-1 e NH4NO3 0,2 mol L-1 (R=0,90), mas a indução por autoclave se mostrou mais eficiente que 

o banho-maria com relação a capacidade de extrair o Si solúvel. Além disso, Assis (2011) 

conseguiu observar que as correlações obtidas utilizando a autoclave por 1 hora substitui com 

sucesso o tempo de repouso de 5 dias que foi apresentado por Pereira et al (2003) e Buck et al 

(2011).   

Ressalta-se essa vantagem de usar a autoclave na redução do tempo para a extração do 

silício solúvel. No entanto, deve-se levar em conta o custo deste equipamento, pensando no 

futuro em um método para rotina de laboratórios comerciais. 

A partir dos trabalhos avaliados verificou-se a importância do pH dos extratores e a 

utilização de uma fonte de calor externo no sentido de aumentar eficiência da extração dos 

silícios em fertilizantes à base de escória, e se possível baixando o custo. 

É importante mencionar também que é necessária a busca por novos extratores. Apesar 

de ser um extrator eficiente, o NH4NO3 foi responsável por 16 acidentes com fertilizantes em 

outros países entre 29 de novembro de 1988 a 4 de agosto de 2015, gerando uma perda de 

aproximadamente 500 vidas humanas. O último acidente ocorreu em 4 de agosto de 2020 na 

cidade de Beirute, no Líbano, e que chocou o mundo registrando mais de 150 óbitos e mais de 

5000 sofreram ferimentos. O processo de oxirredução do nitrato de amônio ocorre quando 

submetido a temperaturas entre 140 e 200 ºC, quando essa substância está confinada, os riscos 

de detonar aumentam, mesmo que não haja contato com combustíveis ou iniciadores, por atuar 

como fonte de oxigênio (PONTES, 2020). 

 

 

4.7 MÉTODOS DE DETERMINAÇÃO DE SI 

Muitos procedimentos analíticos têm sido avaliados para a determinação do Si em solos, 

plantas e fertilizantes. Para avaliar um método como rotineiro leva-se em consideração a 

disponibilidade de equipamentos, a precisão, a confiabilidade do método, o tempo empregado, 

o custo da análise, dentre outros fatores. (KORNDÖRFER et al, 2004). 
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4.7.1 Método Gravimétrico 

Os primeiros procedimentos usados para analisar vários materiais para Si foram 

baseados em métodos gravimétricos utilizando o princípio das perdas ou aumentos de peso. 

Yoshida et al. (1976) determinaram o Si gravimetricamente na palha de arroz em 

conjunto com a análise de outros elementos. Após a oxidação química da matéria orgânica e a 

dissolução ácida de todos os componentes remanescentes da palha, exceto o Si, o resíduo 

remanescente foi assumido como SiO2, que foi removido por filtração. O precipitado seco foi 

transferido para um recipiente de pesagem, e o aumento de peso foi assumido como SiO2. 

 Embora exigindo apenas equipamento de laboratório relativamente comum e simples, 

os métodos gravimétricos são mais eficazes para determinar Si no tecido vegetal ou em solos. 

No entanto são demorados e trabalhosos, especialmente se apenas uma análise para Si é 

necessária. 

O desenvolvimento de técnicas espectrofotométricas modernas levou à substituição 

geral dos métodos gravimétricos em favor de técnicas mais rápidas que são adequadas para 

lidar com um grande número de amostras. A solubilização de materiais contendo Si é um pré-

requisito para o uso da maioria desses métodos. (Snyder, 2001).  

 

4.7.2 Método Colorimétrico 

O método mais comum para quantificar a concentração de Si em amostras de 

fertilizantes é o colorimétrico do azul de molibdênio descrito por Camargo et al., 2009. 

Esse método determina o teor de Si através da espectrofotometria molecular na região 

do Visível relacionando medidas de absorbância do complexo com a sua concentração na 

amostra de interesse.  

A espectrofotometria é baseada matematicamente na Lei de Lambert-Beer que rege 

quantitativamente as medidas de absorção de radiação das amostras nas regiões ultravioleta, 

visível e infravermelho do espectro eletromagnético e as relaciona com a concentração do 

analito de interesse contido nessas amostras. Sendo assim, para medidas de absorção de 

radiação em determinado comprimento de onda, tem-se (ROCHA e TEIXEIRA, 2004) 

A = log (
𝑃𝑜

𝑃
) = Ɛbc              (6) 

Onde A é a absorvância, Po é a intensidade da radiação que incide na amostra, P é a 

intensidade da radiação transmitida pela amostra. O termo ε representa a absortividade molar, 
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que é uma grandeza característica da espécie absorvente (analito) e cuja magnitude depende do 

comprimento de onda da radiação incidente. Por fim, o termo c é a concentração do analito (em 

mol/L) e b o caminho ótico, ou seja, o caminho percorrido pela luz através da amostra, que em 

geral mede 1 cm (ROCHA e TEIXEIRA, 2004). 

De acordo com Skoog et al (2006) : “ Muitos instrumentos espectroscópicos para uso 

nas regiões do UV/visível e IV apresentam cinco componentes: (1) uma fonte estável de energia 

radiante; (2) um seletor de comprimento de onda que isola uma região limitada do espectro 

para a medida; (3) um ou mais recipientes para a amostra; (4) um detector de radiação, o qual 

converte a energia radiante para um sinal elétrico mensurável; e (5) uma unidade de 

processamento e de leitura do sinal, geralmente constituída por um circuito eletrônico e, nos 

instrumentos modernos, por um computador.” 

Figura 3: Componentes de um Espectrofotômetro 

 

Fonte: SKOOG et al, 20068 

Um método de calibração é necessário antes das leituras das amostras e para os 

fertilizantes o mais utilizado é o método do padrão externo. Uma série de soluções padrões é 

preparada separadamente da amostra, e estas serão utilizadas para obter a curva de calibração, 

que é um gráfico que contém as respostas do instrumento (absorbância) versus as concentrações 

conhecidas do analito contido nos padrões. Através dela é possível observar o comportamento 

linear entre a absorbância e a concentração, mantendo o caminho ótico constante, pois a Lei de 

Lambert-Beer é válida para uma relação linear entre absorbância, concentração do analito e o 

caminho ótico. Em geral, isto é aplicável para baixas concentrações do analito em uma solução 

homogênea (HARRIS, 2012). 

Mencionado por Korndörfer e outros (2004) a determinação colorimétrica envolve a 

reação do ácido silícico com o ácido molíbdico [H4(SiMo12O40)], formando o complexo ácido 

 
8 SKOOG, D. A. et al. Fundamentos da química analítica. 8. Ed. São Paulo: Cengage Learning, 2006 
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sílico-molíbdico, utilizado para a determinação do teor de Si contido nos extratores. 

(KORNDÖRFER et al., 2004).  

Na aplicação do método, a amostra contendo Si dissolvido reage com molibdato de 

amônio (KILMER, 1965), formando o complexo β-molibdossilicato indicado pela coloração 

amarela. No caso de interferência por fosfato, a mais significativa para este método, o ácido 

tartárico ou ácido oxálico tem sido frequentemente empregados como agentes mascarantes de 

fosfato, formando um complexo fosfomolibdato (FERREIRA et al., 1987). 

SiO3
2- + 12 MoO4

2- + 26H+ → H4Si(Mo3O10)4 + 11H2O          (7) 

Após essa etapa, é feita uma redução do complexo β-molibdossilicato, transformando-

o de amarelo para azul de molibdênio. 

H4Si(Mo3O10)4        
Agente Redutor      H4Si(Mo3O10)2(Mo3O9)2                                                                                  (8) 

         Amarelo                                   Azul 

O ácido monossilícico é a única forma do silício presente no solo que é molibdato ativa, 

ou seja, que é complexada na presença de solução sulfo-molíbdica, formando uma cor azul 

intensa em solução. A presença de outros formas de Si, mesmo solúveis (por exemplo, ácido 

polissilícico) não afetam a formação do complexo azul de Si-molibdato (TUBANA et al., 

2016). 

Independentemente do método utilizado, é recomendado que as análises de silício sejam 

feitas em recipientes de plástico, pois os recipientes de vidro podem interferir ou alterar a 

concentração de silício na solução por serem contaminantes de Si, porém o contato de alguns 

minutos com o vidro com as soluções de trabalho, ou o uso de balões e pipetas volumétricas de 

vidro para o preparo dos reagentes e da curva padrão não é capaz de alterar os resultados das 

análises (FREITAS, 1973). 

4.7.3 Perspectivas de desenvolvimento de métodos para determinação de Silício solúvel em 

fertilizantes à base de escória 

 

Os métodos citados para determinação de Si são amplamente utilizados nos laboratórios, 

no entanto são todos relativamente demorados e exigem grande demanda de mão-de-obra, 

sendo assim, diante da importância atribuída a esses parâmetros na agricultura, está clara a 

necessidade de se desenvolver métodos rápidos, eficientes e de baixo custo para a determinação 

de silício nas mais variadas matrizes. (SANTOS et al., 2010) 
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O sistema de análises por infravermelho próximo (NIR), apesar de ser uma técnica de 

análise bastante avançada tem sua eficácia dependente dos métodos analíticos tradicionais, já 

que é necessária à sua calibração a partir desses, porém pode vir a substituir grande parte das 

metodologias convencionais de análises em laboratório, garantindo a qualidade e as 

especificidades necessárias para cada análise. Sua grande vantagem em relação aos métodos 

tradicionais está na análise múltipla dos constituintes, no tempo máximo de um minuto, menor 

necessidade de mão-de-obra, rapidez e, portanto, menor custo, além de não ser poluente por 

não utilizar produtos químicos ou reagentes (AMORIM, 1996). 

O princípio de funcionamento do equipamento baseia-se na emissão de luz 

infravermelha sobre a amostra que, após interagir com as moléculas do material, é refletida em 

todas as direções e medida por detectores (Figura 4). A informação espectral resultante é 

característica da amostra, e permite determinação de propriedades relevantes do produto ou 

material (SANTOS et al., 2010). 

Figura 4: Esquema de um sistema NIR 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte:  Rebouças, 20189 

Outro método que pode ser citado para a análise direta de amostras é a espectrometria 

de emissão óptica com plasma induzido por laser (LIBS), é um método que utiliza laser pulsado 

como fonte de energia para vaporizar uma certa quantidade de amostra. O laser é focalizado 

 

9 REBOUÇAS, J. C. Espectroscopia de emissão no infravermelho próximo: melhoria da instrumentação e 

aplicação na análise de cimento e catalisadores. Campinas, 2018. 118f. Tese (Doutorado em Ciências) – 

Instituto de Química, Universidade Estadual de Campinas, Campinas, 2018. Disponível em: 

http://repositorio.unicamp.br/bitstream/REPOSIP/332610 /1/Reboucas_JicarlaPortela_D.pdf. Acesso 11 abr. 

2021. 
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por uma lente convergente formando um plasma em altas temperaturas. Durante a relaxação, 

os átomos excitados no plasma emitem um espectro de emissão de radiação eletromagnética 

que é capturado por um sistema óptico e direcionado para um espectrofotômetro (SOUZA, 

2012).  A Figura 5 um esquema de um espectrômetro LIBS  

Figura 5: Esquema de um sistema LIBS 

 

Fonte: Souza, 201210 

 Os resultados apresentados na literatura destacam grandes avanços e potencialidades 

de LIBS para análise de amostras de interesse ambiental, biológico e industrial de forma líquida, 

com mínimo ou nenhum preparo da amostra. Nos últimos 5 anos, a LIBS vem sendo avaliado 

pelo Grupo de Espectrometria Atômica do CENA-USP para análise de tecidos vegetais visando 

a determinação de P, K, Ca, Mg, B, Cu, Fe, Mn e Zn. Os resultados mais recentes indicam que 

LIBS também apresenta características analíticas apropriadas para a determinação de Si em 

pastilhas de folhas de cana-de-açúcar, sendo uma alternativa bastante viável (SOUZA, 2012). 

Apesar de ainda não existir na literatura estudos da aplicação desses métodos para 

determinação de Si em fertilizantes, eles demonstram grande potencial como métodos 

alternativos rápidos e diretos. 

 

10 SOUZA, P. F. Determinação direta de silício em folhas de cana-de-açúcar por espectrometria de emissão 

óptica com plasma induzido por laser (LIBS). Piracicaba, 2012. 87f.Tese (Doutorado em Ciências) – Centro de 

Energia Nuclear na Agricultura, Universidade de São Paulo, Piracicaba, 2012. 
 



46 

 

A grande vantagem de desenvolver métodos utilizando as técnicas NIR ou LIBS na 

determinação de silício solúvel em fertilizantes silicatados é a não necessidade do processo de 

extração. O desafio deste avanço é correlacionar esses métodos com o método mais usual de 

forma a conseguir resultados satisfatórios para determinar somente o silício solúvel que é o 

absorvido pelas plantas. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

De acordo com o que foi revisado, o estudo de extratores para silício solúvel em 

fertilizantes à base de escória é de extrema importância para avaliar a quantidade de Si solúvel 

e correlaciona-lo com o que a planta absorve.  

Poucos artigos relatam procedimentos de extração voltados para o silício solúvel nesta 

matriz, sendo que o que está bem estabelecido na literatura é voltado para determinação do 

silício total. 

A escolha do extrator mais adequado depende de vários fatores, como as características 

dos fertilizantes, o pH do extrator, uso de fonte de aquecimento externo e tempo de contato 

entre a fonte de silício e o extrator. 

Observamos pelos materiais consultados, que uma fonte de aquecimento reduz o tempo 

de extração, o que é bem interessante, pois através do uso do extrator usual que é o carbonato 

de sódio (Na2CO3) com nitrato de amônio (NH4NO3) em temperatura ambiente gasta-se cerca 

de 5 dias só de repouso para que ocorra uma boa correlação com o que planta absorve.  

A implementação de autoclave associada ao extrator usual adicionada de solução de 

EDTA foi proposta por um autor e apresentou-se como uma boa alternativa para diminuição do 

tempo de extração que passou a ser de uma hora com repouso de 16 horas. Além disto esta 

condição proporcionou um aumento da eficiência de extração de Si solúvel em fertilizantes 

feitos de escória de siderurgia.  

Há necessidade de se avançar em estudos com extratores químicos em condições que 

permitam uma boa eficiência de extração dado a diversidade de fontes silicatadas e que haja 

uma boa correlação com o que a planta absorve.  

Com relação a quantificação de silício, o método colorimétrico do azul de molibdênio 

está entre o mais empregado, pois é rápido, preciso e de baixo custo, além de possibilitar a 

determinação de pequenas (método azul) ou grandes quantidades (método amarelo) de silício. 

As propostas de extração de silício solúvel em amostras de fertilizantes apresentadas 

neste trabalho, não atendem aos Princípios da Química Verde, sendo laboriosos, além de gerar 

resíduos. 

Diante do exposto, há uma oportunidade de desenvolver métodos não destrutivos, mais 

rápidos e que não geram resíduos aplicando as técnicas NIR e LIBS na determinação de silício 

solúvel através da validação com o método mais usual. 
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