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RESUMO 

Foi realizada a caracterização química de 16 materiais com potencial para serem 

utilizados como substratos para a produção de hortaliças (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), fibras de coco verde, munha de carvão, e vermiculitas grossa, 

média e fina). A exceção da serragem, cujo teor de matéria seca foi de 89%, todos os 

demais materiais apresentaram teores iguais ou maiores que 92%. Casca de arroz semi-

carbonizada e casca de arroz natural apresentaram os valores mais altos de cinzas, 33,9 

e 14,4%, respectivamente, e foram os materiais com os menores teores de matéria 

orgânica. A razão C:N foi alta em serragem (482:1), maravalha (391:1), bagaço de cana 

(231:1), munha (186:1), fibra de coco verde (144:1) e casca de arroz natural (112:1), cuja 

utilização como substratos exigirá cuidados adicionais com a fertilização nitrogenada. 

Bagaço de cana, acículas de Pinus, maravalha, borra de café solúvel fina e borra de café 

solúvel grossa, com os mais baixos valores de pH, entre 4,3 e 5,1, deverão ser 

misturados com outros materiais para serem utilizados como substratos. As mais altas 

condutividades elétricas foram exibidas por casca de café, fibra de coco verde, casca de 

amendoim e coco verde (fibra+pó), 4,5, 3,8, 3,2  2,9 mS, respectivamente. O bagaço de 

cana se destacou pelos altos teores de P, K, Ca e Mg, o coco verde (fibra + pó) e fibra de 

coco verde pelos teores de P e K, e a casca de amendoim pelo alto teor de K 
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ABSTRACT 

Chemistry characterization of growing media. 

Chemical properties 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 

vermiculite were analyzed. Carbonized and natural rice rusk showed the highest values of 

ashes, 33.9 and 14.4%, respectively, and were the materials with the lowest organic 

matter contents. C:N were high for sawdust (482:1), coarse sawdust (391:1), sugarcane 

bagasse (231:1), charcoal dust (186:1), coconut-fiber (144:1) and natural rice rusk (112:1). 



 

Sugarcane bagasse, Pinus acicules, coarse sawdust, fine coffee waste and coarse coffee 

waste had the lowest values of pH, ranged 4.3 to 5.1. The highest electrical conductivity 

were detected in coffee rusk, coconut-fiber, peanut rusk and coconut (fiber+dust), 4.5, 3.8, 

3.2 and 2.9 mS, respectively. The sugarcane bagasse had high concentrations of P, K, Ca 

and Mg, while the coconut (fiber+dust) and coconut-fiber had high P and K, and peanut 

rusk was high in K.  

Keywords:  organic matter, C:N, pH, electric condutivity, macronutrients, substrates. 

Em países com tradição no cultivo hidropônico, grande variedade de materiais 

orgânicos e inorgânicos, como turfa, casca de madeira, fibra de coco, casca de arroz, 

serragem, cascalho, areia, quartzo moído, vermiculita, argila expandida, perlita, lãs 

minerais e espumas sintéticas, etc. tem sido testada e utilizada na formulação de meios 

de cultivo (Resh, 1997; van Schie, 1999). No entanto, a potencialidade de um material 

como meio de crescimento de plantas depende de suas propriedades físicas e químicas. 

Entre as propriedades químicas são mais importantes os teores de matéria orgânica, 

carbono (C) e nitrogênio total (N); a C:N; o pH; a condutividade elétrica; os teores de 

nutrientes essenciais. A possibilidade do próprio produtor formular substratos utilizando 

matéria-prima facilmente disponível e de baixo custo é um aspecto importante que deve 

ser considerado na escolha de materiais para compor substratos. O objetivo deste 

trabalho foi caracterizar propriedades químicas 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, borra de café solúvel grossa, acículas de Pinus, casca de arroz natural, casca 

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

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

carvão), e três inorgânicos (vermiculita grossa; vermiculita média, vermiculita fina). Foram 

determinadas as seguintes características dos substratos: teores de matéria seca (65°C), 

de cinzas (600ºC), de matéria orgânica, de carbono total e de nitrogênio total; C/N; pH em 

água; condutividade elétrica do extrato aquoso; e teores dos macroelementos minerais P, 

K, Ca, Mg e S na solução do substrato (extração em água), conforme Kiehl (1979) e 

Verdonck & Gabriels (1992). As análises foram realizadas no laboratório de bromatologia 

do Centro Tecnológico do Centro Oeste da Epamig, em Prudentes de Morais - MG e as 

determinações foram repetidas três vezes.  

 



 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Houve pequena variação nos teores de matéria seca entre os materiais orgânicos 

(89 a 95%), mas houve ampla variação nos teores de cinzas (de 0,4 a 33,9%) (Tabela 1). 

Casca de arroz semi-carbonizada e casca de arroz natural apresentaram os teores mais 

altos de cinzas, 33,9 e 14,4%, respectivamente, e foram os materiais com os menores 

teores de matéria orgânica. Maravalha e serragem foram os materiais com os menores 

teores de cinzas, 0,4 e 0,8, respectivamente. 

A razão C:N foi alta em serragem (482:1), maravalha (391:1), bagaço de cana 

(231:1), munha (186:1), fibra de coco verde (144:1) e casca de arroz natural (112:1) 

(Tabela 1). A grande variação na C:N se deveu a grande variação no teor de nitrogênio, 

uma vez que os teores de carbono variaram pouco entre os materiais. A utilização de 

substratos com alta C:N para o cultivo de plantas exigirá cuidados com a fertilização 

nitrogenada, pois, durante o processo de decomposição da matéria orgânica, deverá 

haver imobilização de grande parte nitrogênio nativo e do adicionado pela fertilização. 

Houve grande variação de pH entre os materiais avaliados (Tabela 1). Bagaço de cana, 

acículas de Pinus, maravalha, borra de café solúvel fina e borra de café solúvel grossa, 

com média entre 4,3 a 5,1, apresentaram pH abaixo do ótimo para crescimento de plantas 

(entre 5,5 e 6,5). Estes materiais deverão ser misturados com alguns dos outros materiais 

avaliados, de modo a elevar o pH, e assim poderem ser utilizados como substratos. 

A condutividade elétrica do extrato aquoso variou amplamente entre os materiais 

avaliados (Tabela 1). Valores altos de C.E. foram exibidos pela casca de café (4,47 mS), 

fibra de coco verde (3,83 mS), casca de amendoim (3,24 mS) e coco verde (2,92 mS). As 

vermiculitas apresentaram os mais baixos valores de C.E., entre 0,05 a 0,09 mS. Os 

teores dos macroelementos minerais P, K, Ca, Mg e S solúveis em água, também foram 

extremamente variáveis entre os materiais (Tabela 1). O bagaço de cana se destacou 

pelos altos teores de P, K, Ca e Mg, o coco verde (fibra + pó) e fibra de coco verde pelos 

teores de P e K, e a casca de amendoim pelo alto teor de K.   
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Tabela 1. Teores de matéria seca (MS), cinzas, matéria orgânica (MO), carbono total (C), nitrogênio total (N), relação entre o teor de 

carbono total e o teor de nitrogênio total (C/N), pH, condutividade elétrica (C.E.), teores de fósforo (P), potássio (K), cálcio (Ca), 

magnésio (Mg) e enxofre (S) solúveis em água, de 16 materiais orgânicos e inorgânicos. Prudente de Morais - MG, Epamig, 2002. 

 

MS Cinzas MO C N C:N pH C.E. P K Ca Mg S Substrato1/ 

(%) (%) (%) (%) (%)   (mS/cm) g/kg g/kg g/kg g/kg g/kg 
Casca café 92 6,3 83 46 1,6 30 6,3 4,47 nd 1,43 0,47 0,43 nd 
Borra café fina 94 3,1 89 50 1,6 32 5,1 0,71 0,06 0,23 0,21 0,04 0,01 
Borra café grossa 93 3,1 92 51 1,5 33 5,1 0,60 0,06 0,24 0,50 0,02 0,01 
Acículas Pinus 92 1,9 88 49 0,5 96 4,6 0,70 0,06 0,39 0,44 0,27 0,00 
Casca arroz natural 93   14,4 77 43 0,4 112 6,2 1,30 0,04 2,05 0,04 0,05 0,00 
Casca arroz carbonizada 95   33,9 60 33 0,9   38 6,5 1,68 0,06 0,49 0,40 0,10 0,00 
Maravalha 92 0,4 92 51 0,1 391 5,0 0,54 0,00 0,18 0,10 0,19 0,03 
Serragem 89 0,8 90 50 0,1 482 5,6 0,46 0,00 0,13 0,11 0,05 0,02 
Casca amendoim 92 7,6 85 47 1,4   33 5,6 3,24 nd 5,86 0,37 0,43 nd 
Bagaço cana 93 1,8 93 52 0,2 231 4,3 1,18 0,20 2,02 1,50 0,64 0,00 
Coco verde 92 5,5 84 47 0,6   78 6,1 2,92 0,28 4,27 0,25 0,18 0,00 
Fibra de coco 93 3,8 89 50 0,3 144 6,2 3,83 0,17 3,13 0,18 0,13 0,00 
Munha carvão 92 5,6 88 49 0,3 186 6,6 0,22 0,04 0,05 0,11 0,03 0,00 
Vermiculita grossa - - - - - - 6,4 0,07 0,00 0,00 0,00 0,02 0,01 
Vermiculita média - - - - - - 6,5 0,09 0,00 0,00 0,01 0,01 0,01 
Vermiculita fina - - - - - - 6,5 0,05 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 
 


