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Resumo: Os resíduos siderúrgicos (RS) da produção de aço têm ganhado destaque 

como corretivo de acidez do solo. Investir na aplicação dos RS em solos arenosos, sob 

uma gestão de uso e manejo adequado, pode trazer beneficios considerando a baixa 

fertilidade observada nos mesmos. O presente trabalho objetivou comparar a interação 

dos RS em solo arenoso e sua capacidade de correção de acidez. Para isso foram 

avaliados os residuos pó de exaustão (PE) e as escórias de alto forno (EAF), aciária 

elétrica (FEA) e de forno panela (EFP), em três doses (1 t ha-1, 2 t ha-1 e 2,5 t ha-1), 

incluindo tratamentos compostos apenas pelo solo e solo+calcáreo (2,5 t ha-1). O 

experimento foi conduzido por 60 dias com irrigação diária, após esse período 

mensurou-se os valores de pH nos substratos. Os RS apresentaram comportamentos 

distintos, sendo que EAF proporcionou a elevação do pH próximo da neutralidade com 

valores entre 5,6 a 6,4. Já o resíduo PE apresentou comportamento similar ao solo 

corrigido com calcáreo, com valores de pH oscilando de 8,05 a 8,7. Os resultados 

obtidos neste estudo, demonstram uso potencial dos RS como corretivo de acidez do 

solo. Ademais, em estudos posteriores, doses de PE, FEA e EFP deverão ser menores 

com relação a EAF.      
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PH BEHAVIOUR ON SANDY SOIL TREATED WITH STEEL WASTE 
 

Abstract: Steel production residues (RS) have gained prominence as soil acidity 

corrective. Investing in the application of RS in sandy soils, under proper use and 

management, can bring benefits considering the low fertility observed in them. The 

present work aimed to compare the interaction of RS in sandy soil and its acidity 

correction capacity. For this purpose, the exhaustion dust (PE) and the blast furnace 

(EAF), electric acaria (FEA) and pan furnace (EFP) residues were evaluated in three 

doses (1 t ha-1, 2 t ha-1 and 2.5 t ha-1), including treatments composed only by soil and 

soil + limestone (2.5 t ha-1). The experiment was conducted for 60 days with daily 

irrigation, after this period the pH values in the substrates were measured. The RS 

showed different behaviors, and EAF provided the pH increase close to neutrality with 

values between 5.6 to 6.4. The PE residue showed similar behavior to limestone 

corrected soil, with pH values ranging from 8.05 to 8.7. The results obtained in this 

study demonstrate the potential use of RS as a soil acidity corrective. Moreover, in 

subsequent studies, PE, FEA and VET doses should be lower regarding EAF. 
 

Keywords: Exhaust dust, Blast furnace slag, Electric acariatic slag, Pan oven slag. Soil 

correction. 

 

1. INTRODUÇÃO 
 

Na indústria siderúrgica, geram-se em média 600 quilos de resíduos siderúrgicos 

por tonelada produzida, dentre os principais, destacam-se o pó de exaustão e as escórias 

de alto forno, aciaria elétrica e forno panela. Nesse cenário, é indubitável a preocupação 

com a destinação final desses materiais, e diversos autores afirmam que estes podem ser 

reutilizados ou reciclados, quando não, devem passar no mínimo por um tratamento até 

a disposição final em aterros (MOUSA et al., 2016) 

Os solos tropicais são caracterizados por apresentarem elevada acidez e baixos 

teores de nutrientes, devido, sobretudo, a serem mais tendentes a degradação e a perda 

da capacidade produtiva, quando comparados aos solos argilosos. Nesse sentido, 

especificamente, os solos arenosos possuem uma alta permeabilidade e baixa 

capacidade de retenção de água, por conta do teor de areia em torno de 70%, além do 

mais, são verificados um baixo teor de matéria orgânica (CETENO et al., 2017).  

Frente a isso, faz-se necessário a realização de uma gestão sobre o uso e manejo 

adequado destes solos arenosos, bem como, investir na recomposição da matéria 

orgânica para um aumento da capacidade de troca de cátions. Portanto, o objetivo do 
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presente trabalho foi comparar a interação solo-resíduos siderúrgicos afim de verificar 

sua capacidade de correção de acidez e influenciadora das condições do meio. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS  

2.1 Local de realização do estudo  
 

O experimento foi conduzido no Laboratório de Bioprodutos e Energia da 

Biomassa (LABBIM) no Campus da Universidade do Estado do Pará, em Marabá – PA 

sob os meses de março e abril de 2019, 

 

2.2 Delineamento Experimental 
 

As unidades experimentais foram compostas por vasos plásticos com capacidade 

de 500 ml. No estudo, utilizou-se como substrato (TF) uma camada superficial (0-20 

cm) de solo arenoso coletado na fazenda sob cultivo de Eucaliptus sp., localizada no 

município de São Bento do Tocantins–TO (FSB), o qual foi caracterizado física e 

quimicamente (Tabela 1). 

 

Tabela 1. Propriedades químicas e físicas do solo da fazenda de São Bento.  
 

Solo 
Prof. pH Ca Mg H+L Al P K C Zn Fe 

Granulometria 
--------- g.kg-1 -------- 

Cm  ------- cmolc(dm3)-1 -------- mg dm-3 g kg-1 --mg dm-3-- Areia Silte Argila 

FSB 20 4,85 0,2 0,1 5,4 1,3 4 5,8 11,6 0,2 1,6 880 40 80 

Fonte: Sinobras (2018) 
 

 

Os tratamentos avaliados são quatro coprodutos originários da atividade 

siderúrgica de produção de aço: Pó de Exaustão (PE) e as Escórias de Alto forno (EAF), 

Forno Elétrico (FEA) e forno panela (EFP). O delineamento experimental empregado 

foi inteiramente casualizado, em esquema fatorial 4x3x3, sendo 4 resíduos x 3 doses x 3 

repetições. As doses utilizadas de cada coproduto foram em 1,5 t ha-1, 2,0 t ha-1 e 2,5 t 

ha-1, correspondentes a 30, 40 g e 50 g por unidade experimental. Como controle, 

empregou-se os tratamentos: solo isento de misturas (TF) e solo + calcário dolomítico 

(2,5 t ha-1). Nesse seguimento, o estudo foi conduzido por 60 dias, sob temperatura 

ambiente e irrigação diária com água destilada.  

Além disso, anteriormente a instalação do experimento, definiu-se os valores de 

pH de cada resíduo isoladamente, enquanto que ao final, determinou-se o valor de pH 
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dos tratamentos, com amostras de 100 g do substrato da unidade experimental, diluídas 

em 250ml de água destilada, homogeneizadas, seguido de descanso por 60 minutos 

(TEIXEIRA et al., 2017). Ademais, a aferição do pH se deu por meio de um pHmetro 

digital da marca LUCA-210. 

 

2.3 Análise dos Dados 
 

Os dados dos valores de pH foram submetidos a estatística descritiva e análise 

de variância (ANOVA) pelos softwares Action Stat versão 3.6 e Microsoft Excel 2016, 

sendo as médias dos tratamentos comparadas por meio do teste de tukey a 5% de 

significância. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Os valores de pH dos resíduos, em análise prévia, demonstraram distintos dados 

com características básicas em PE (9,68), EAF (7,96), FEA (11,59) e EFP (12,795). O 

mesmo comportamento, foi verificado em algumas doses dos coprodutos siderúrgicos 

aplicados no substrato (figura 1).  

 
Figura 1. Propriedades químicas e físicas do solo que será utilizado no experimento. 

* Médias seguidas de letras minúsculas, na mesma linha, diferem entre si pelo teste de tukey a 5% de 

probabilidade. 

 

Observou-se que todos os tratamentos demostraram diferença significativa 

(p<0,05) em comparação a TF, com valores em 4,7 a 5. A variação do pH nos 

tratamentos pode ser conferida ao comportamento de solos arenosos, Ceteno et al 

(2017) atribui que o substrato sem adição de corretivo agrícola, possui deficiências de 

fósforo e matéria orgânica o que pode resultar em uma baixa capacidade de troca de 

cátions.  
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Os substratos com doses de TF+EFP apresentaram resultados superiores aos 

demais tratamentos, tendo como a seguinte ordem TF+EFP> TF+FEA> TF+PE> 

TF+EAF (figura 1). Mousa et al (2016), a variação da composição química nos 

coprodutos siderúrgicos, pode-se correlacionar com as diferentes rotas produtivas de 

aço sob utilização da sucata, pois devido ser um material heterogêneo, as substâncias 

que sobram, aparecem nos resíduos poeira de exaustão e escórias de aciária e forno 

panela, o que pode acarretar em uma elevada capacidade de troca de íons. Tal fato, 

comprova os resultados (figura 1), que as dosagens de TF+EAF serem menores que 

TF+FEA, TF+EFP e TF+PE. 

 Os tratamentos com doses de FEA não demonstraram aumentos significativos 

(p>0,05), no entanto, forneceram um aumento o pH no substrato com características 

alcalinas (9,45 a 9,85) ao final do experimento. Particularidades semelhantes foram 

encontradas por Wally et al (2015), em aplicações de escória de aciária em vasos com 

Argissolo Vermelho distrófico por um período de 24 meses.   

 Ainda nesse contexto, pode ser observado que as doses de TF+PE e TF+Cal 2,5 

com valores entre 8,05 e 8,7, não apresentaram diferença estatisticamente significativa 

(p>0,05). Contrariamente aos valores de pH que são essenciais ao plantio de Eucaliptus 

sp, com pH entre 6 a 7 (CETENO et al., 2017). Nesse âmbito, o estudo pioneiro de 

Alves Filho (2010) atribuiu a correção do pH, a doses menores de pó de exaustão entre 

59,4 a 68,8 kg ha-1. Teixeira et al (2015), detalha que efeito da calagem em solos 

arenosos, resulta na melhoria da capacidade de retenção hídrica e fornecimento de 

minerais (cálcio, magnésio, fósforo), além de proporcionar a mineralização da matéria 

orgânica e a CTC do solo.  

 Na figura 1, as doses de TF+EAF não possuíram diferença estaticamente 

significativa (p>0,05), com resultados entre 5,6 a 6,4. Semelhantemente, ao estudo de 

Brasil e Nascimento (2019), com utilização essória de alto forno em Latossolo Amarelo 

Distrófico sob cultivo de arroz e milho. Para os autores, a ação da hidrolise da base 

química SiO3
2-, oriundas do resíduo, proporcionam redução de íons H+ presente no 

substrato, além de promover o crescimento do pH e possível neutralização da acidez no 

solo, além das mesmas serem fontes de nutrientes como Ca, Mg, Zn, B, Fe e Mn.  
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4. CONCLUSÕES 
 

Os resultados demonstram que o resíduo siderúrgico e sua aplicação nos solos 

arenosos possuem a capacidade de correção do pH. Portanto, o tratamento com doses de 

EAF, foram os que obtiveram valores adequados com aspectos próximas a neutralidade. 

No entanto, estudos mais detalhados são imprescindíveis na caracterização do solo sob 

presença dos RS, devido, sobretudo ao seu alto poder de alcalinidade e presença de 

metais pesados, como forma de prevenção a uma toxicidade nas plantas e contaminação 

no ambiente.  
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