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RESUMO 

Foram determinadas as densidades de partículas (Dp) e aparente (Da), a 

porosidade e os volumes de ar e água em tensões de 10, 50 e 100 kPa, de 16 materiais 

com potencial para serem utilizados como substratos para o cultivo de plantas, sendo 13 

orgânicos (casca de café, borras de café solúvel fina e grossa, acículas de Pinus, casca 

de arroz natural e semi-carbonizada, maravalha e serragem de Manilkava speciosa, casca 

de amendoim, bagaço de cana, coco verde (fibras + pó), fibras de coco verde, munha de 

carvão), e três inorgânicos (vermiculitas grossa, média e fina). As densidades de 

partículas dos materiais orgânicos variaram de 1,6 a 1,9 g.cm-3, enquanto as vermiculitas 

apresentaram Dp em torno de 2,6 g.cm-3. Munha e serragem, com Da´s 0,33 e 0,23 g.cm-

3, respectivamente, foram os materiais orgânicos mais densos, enquanto fibra de coco 

verde, coco verde (fibra + pó), bagaço de cana, casca de amendoim e acículas de Pinus 

foram os mais leves (< 0,10 g.cm-3). Vermiculitas apresentaram Da entre 0,19 e 0,37 

g.cm-3. As porosidades dos materiais orgânicos variaram de 80 a 97,9%. Fibra de coco 

verde, coco verde (fibra + pó) e bagaço de cana, com 97,9%, 96,7% e 96,2% de poros no 

volume total, respectivamente, foram os materiais mais porosos. Valores mais altos de 

água facilmente disponível - AFD (entre 10 e 50 kPa) foram apresentados pela serragem 

(25,5%), vermiculita fina (13,8%)  e casca de arroz semicarbonizada (12,2%), enquanto 

casca de arroz natural, maravalha, fibra de coco, casca de amendoim e casca de café 

apresentaram 0,4, 0,6, 0,7, 1,0 e 1,0% de AFD no volume total de poros. 
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ABSTRACT 

Physical characterization of growing media. 

Physical properties (particle and bulk density, total porosity, air capacity and water 

holding at 10, 50 and 100 kPa) of coffee rusk; fine and coarse coffee waste; Pinus 

acicules; natural and carbonized rice rusk; coarse sawdust; sawdust; peanut rusk; 

sugarcane bagasse; coconut (fiber+dust); coconut-fiber; charcoal dust; coarse, medium 

and fine vermiculitewere analyzed. The particle density (PD) of organic materials ranged 

from 1.6 to 1.9 g.cm-3, while of vermiculites were 2.6 g.cm-3. Charcoal dust and sawdust 



 

had bulk density (BD) 0.33 and 0.23 g.cm-3, respectively, while coconut-fiber, coconut 

(fiber+dust), sugarcane bagasse, peanut rusk and Pinus acicules had <0.10 g.cm-3. 

Vermiculites had BD between 0.19 and 0.37 g.cm-3. The porosity of organic materials 

ranged from 80 to 97,9%. Coconut-fiber, coconut (fiber+dust) and sugarcane bagasse, 

with porosity of 97.9%, 96.7% and 96.2%, respectively, were the most porous. The highest 

values of easily available water - EAW (between 10 and 50 kPa) were showed by sawdust 

(25.5%), fine vermiculite (13.8%) and carbonized rice rusk, while natural rice rusk, coarse 

sawdust, coconut fiber, peanut rusk and coffe rusk had 0.4, 0.6, 0.7, 1.0 and 1.0% of  

EAW. 

Keywords: Density, porosity, air capacity, water holding, substrates. 

A potencialidade de um material orgânico ou inorgânico como meio de crescimento 

de plantas, depende de suas propriedades físicas e químicas. Entre as propriedades 

físicas, são mais importantes a densidade e a disponibilidade de ar e água sob diferentes 

tensões. Um substrato deve ser suficientemente denso, mas sem comprometer a aeração 

adequada das raízes, permitindo boa mobilidade lateral da solução nutritiva, distribuição 

uniforme dos nutrientes e bom desenvolvimento de raízes (Resh, 1997). Em substratos, o 

volume explorado pelo sistema radicular da cultura é pequeno, assim como é pequeno o 

volume de água disponível, logo, é importante que substratos possuam boa capacidade 

de retenção de água e nutrientes, que deve estar sempre associada a uma boa 

capacidade de drenagem, para evitar a deficiência de oxigênio no sistema radicular. A 

mistura de materiais para aumentar o conteúdo de ar na mistura é estratégia comumente 

utilizada na formulação de substratos (van Schie, 1999). O objetivo deste trabalho foi 

caracterizar propriedades físicas de materiais orgânicos e inorgânicos, com 

potencialidade para compor substratos para produção de hortaliças. 

MATERIAL E MÉTODOS 

Foram selecionados 16 materiais com potencial para serem utilizados como 

substratos para o cultivo de plantas, sendo 13 orgânicos (casca de café, borra de café 

solúvel fina e grossa, acículas de Pinus, casca de arroz natural e semi-carbonizada, 

maravalha e serragem de Manilkava speciosa, casca de amendoim, bagaço de cana, 

coco verde (fibras+pó), fibra de coco verde, munha), e três inorgânicos (vermiculita 

grossa, média e fina). Acículas de Pinus, bagaço de cana e coco verde foram triturados 

em moinho de martelo e passados em peneira com malha de 1 cm de diâmetro. Foram 

determinadas as seguintes propriedades dos substratos: densidades de partículas e 

aparente, porosidade, volumes de ar e água em tensões de 10, 50 e 100 kPa, conforme 

proposto por Verdonck & Gabriels (1992). Realizaram-se as análises no laboratório de 



 

física de solos da Embrapa Milho e Sorgo, Sete Lagoas-MG. As determinações foram 

repetidas três vezes.  

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

As densidades de partículas (Dp) dos materiais orgânicos variaram de 1,6 a 1,9 

g.cm-3, enquanto as vermiculitas apresentaram Dp em torno de 2,6 g.cm-3 (Tabela 1). Os 

materiais orgânicos com maiores Dp´s foram casca de arroz semicarbonizada (1,9 g.cm-3) 

e casca de arroz natural (1,8 g.cm-3). 

A densidade aparente (Da) é uma característica importante a ser considerada na 

escolha de substratos como meios de cultivo de plantas envasadas. Substratos com Da 

muito baixas (0,1 a 0,2 g.cm-3) são instáveis em condições de vento, principalmente 

quando vasos plásticos ou sacolas de polietileno são usados como recipientes. As Da's 

variaram de 0,04 a 0,33 g.cm-3 entre os materiais orgânicos avaliados (Tabela 1). Munha 

e serragem foram os únicos materiais orgânicos com Da's maiores do que 0,20 g.cm-3. 

Fibra de coco verde, coco verde, bagaço de cana, casca de amendoim e acículas de 

Pinus apresentaram Da's muito baixas (< 0,10 g.cm-3). Entre as vermiculitas, as Da's 

aumentaram com a diminuição do tamanho das partículas, de 0,19 para 0,37 g.cm-3.  

O espaço poroso total foi inversamente proporcional à densidade do substrato 

(Tabela 1). As porosidades dos materiais orgânicos variaram de 80 a 97,9%. Fibra de 

coco verde, coco verde (fibra+pó) e bagaço de cana, com 97,9%, 96,7% e 96,2% de 

poros no volume total, respectivamente, foram os materiais com maior porosidade. Entre 

as vermiculitas, coerente com os valores de Da, a porosidade decresceu a medida que 

diminuiu o tamanho das partículas. A capacidade de retenção de água variou amplamente 

entre os materiais orgânicos avaliados, principalmente na tensão de 10 kPa (Tabela 1). 

Os valores altos de água facilmente disponível (entre 10 e 50 kPa) da serragem (25,5%), 

vermiculita fina (13,8%)  e casca de arroz semicarbonizada (12,2%), indica que a 

drenagem da água deverá ser muito mais lenta nesses materiais do que na casca de 

arroz natural, maravalha, fibra de coco, casca de amendoim e casca de café, que 

apresentaram 0,4, 0,6, 0,7, 1,0 e 1,0% de água facilmente disponível no volume total de 

poros. Substratos com maior capacidade de drenagem exigirão turnos de rega menores. 
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Tabela 1. Densidade real (Dr), densidade aparente (Da), porosidade (Poros), volume de água em tensões 10 (Va10), 50 (Va50) e 100 

(Va100) kPa, e volume de ar nas tensões 10 (Var10), 50 (Var50) e 100 (Var100) kPa, de 16 materiais orgânicos e inorgânicos. Prudente de 

Morais - MG, Epamig, 2002. 

 

Substratos1/ Dr Da Poros (%) Va10 (%) Var10 (%) Va50 (%) Var50 (%) Va100 (%) Var100 (%) 

Casca café 1,73 0,11 94,0 22,7 71,3 21,7 72,3 21,3 72,7 
Borra café fina 1,65 0,18 89,2 35,9 53,3 30,2 59,0 29,2 60,0 
Borra café grossa 1,60 0,18 89,1 32,0 57,1 29,4 59,7 28,9 60,2 
Acículas Pinus 1,69 0,09 94,3 21,2 73,1 18,5 75,8 18,2 76,1 
Casca arroz natural 1,77 0,10 94,6 12,0 82,6 11,6 83,0 10,9 83,7 
Casca arroz carbonizada 1,90 0,14 92,7 28,6 64,1 16,4 76,3 15,6 77,1 
Maravalha 1,64 0,15 91,1 12,4 78,7 11,8 79,3 11,5 79,6 
Serragem 1,67 0,23 86,3 58,5 27,8 33,0 53,3 25,7 60,6 
Casca amendoim 1,67 0,09 94,4 29,8 64,6 28,8 65,6 27,9 66,5 
Bagaço cana 1,60 0,06 96,2 32,3 63,9 26,1 70,1 25,2 71,0 
Coco verde 1,73 0,06 96,7 22,8 73,9 20,6 76,1 20,5 76,2 
Fibra de coco 1,64 0,04 97,9    9,0 88,9         8,3 89,6         7,9 90,0 
Munha carvão 1,64 0,33 80,0 36,2 43,8 26,9 53,1 23,1 56,9 
Vermiculita grossa 2,66 0,19 92,8 43,3 49,5 37,5 55,3 31,9 60,9 
Vermiculita média 2,64 0,25 90,4 44,7 45,7 36,9 53,7 29,8 60,6 
Vermiculita fina 2,63 0,37 85,9 44,2 41,7 30,4 55,5 24,9 61,0 

 

 


