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Rotina Para Analise Física e Química de Substrato 
 
 
 
 
 
 

Resumo 
 

A formação de mudas de qualidade, requer um ambiente adequado onde o substrato 
é um dos fatores determinantes. A caracterização do mesmo quantos aos seus 
atributos químicas e físicos, como:  densidade, porosidade, matéria orgânica, pH, 
nitrogênio, fósforo potássio, cálcio, capacidade de troca de cátions e condutividade 
elétrica, permite associar os resultados analíticos ao tipo de muda a ser produzida.   O 
Objetivo deste trabalho, foi de criar um protocolo de rotina para análise física e química 
de substratos, a ser adotado no Laboratórios de Pesquisa do Mestrado em Produção 
e Gestão Agroindustrial e dos Programas de Mestrado e Doutorado em Meio Ambiente 
e Desenvolvimento Regional da Universidade Anhanguera – Uniderp.   
 
Palavras-chave: Produção de Mudas. Atributos Físicos e Químicos. Procedimentos 
Laboratoriais. 
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1 Introdução 
 

Substrato para plantas corresponde à matéria-prima ou mistura de matérias-

primas que substituem o solo no cultivo, servindo de suporte para as mudas e 

ancoragem para as raízes e possibilitando o fornecimento de quantidades equilibradas 

de ar, água e   nutrientes. 

A dinâmica de cultivo em solo e em substratos é bastante distinta, devido, 

principalmente, às condições de contorno existentes no perfil do solo e nos recipientes 

de cultivo em substrato.  

Enquanto no solo há um perfil contínuo, nos recipientes o volume de 

substratos é limitado (KLEIN et al., 2002), o que define o espaço para o crescimento 

das raízes. Isso gera uma conseqüente necessidade para o adequado 

desenvolvimento das plantas:   o substrato deve manter um volume adequado de ar 

e de água facilmente disponíveis (BUNT, 1961).  

Os substratos podem ser diferenciados como orgânicos ou minerais, 

quimicamente ativos ou inertes. Os materiais orgânicos têm origem em resíduos 

vegetais, sujeitos à decomposição e, por isso, são mais ou menos quimicamente 

ativos devido aos sítios de troca iônica, podendo adsorver nutrientes do meio ou 

liberá-los a eles. Entretanto, a maioria dos substratos minerais é quimicamente inativa 

ou inerte, com exceção de alguns materiais que possuem alta capacidade de troca de 

cátions, como a vermiculita. 

Os materiais orgânicos mais comumente utilizados no cultivo de plantas 

podem ser exemplificados com: turfa, cascas de árvores (sobretudo pínus), fibra de 

coco, casca de arroz carbonizada, outras fibras e cascas. As matérias-primas minerais 

podem ser:  vermiculita, perlita, espuma fenólica, lã de rocha, argila expandida. Pela 

dificuldade de se encontrar a maioria dessas características em apenas um substrato, 

para utilizá-lo como única matéria-prima para a produção de culturas, muitas vezes os 

produtores optam pela mistura de substratos, que juntos apresentam características 

físicas e químicas mais adequadas para a produção em recipiente. Entretanto, o 

resultado da mistura não é a soma de seus componentes. Segundo Fonteno (1996), 

o mais importante na análise de um substrato não é saber do que ele é composto, 

mas quais características esse meio apresenta. 

Um material pode ser caracterizado mediante uma gama de propriedades, 

sejam elas físicas, químicas ou biológicas. Entretanto, segundo KAMPF (2008), as 
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características físicas indispensáveis para a caracterização fundamental do material 

podem ser resumidas em: densidade volumétrica, porosidade e capacidade de 

retenção de água. A partir dessas propriedades é possível indicar a qualidade e 

sugerir usos e limitações dos   substratos. 
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2 Legislação 

No Brasil, foi publicada, no dia 17 de dezembro de 2004, pelo Ministério da 

Agricultura, Pecuária e Abastecimento, através da Secretaria de Apoio Rural e 

Cooperativismo, a Instrução Normativa nº 14, de 15 de dezembro de 2004, que aprova 

as definições e normas sobre as especificações e as garantias, as tolerâncias, o 

registro, a embalagem e a rotulagem dos substratos para plantas (BRASIL, 2004). 

Nessa Instrução Normativa são apresentadas as formas de expressão dos 

atributos obrigatórios da caracterização de substratos para plantas.  Por exemplo: 

umidade máxima em %  m m-1;  densidade  em  kg cm-3;  capacidade  de  retenção  

de  água  (CRA)  em  %      m m-1; condutividade elétrica (CE)  na forma de uma 

faixa  ± 0,3 mS cm-1;  potencial     hidrogeniônico (pH) com uma faixa de ± 0,5; e 

facultativamente a capacidade de troca catiônica (CTC) em mmolc  dm-3  ou mmolc  

kg-1  (BRASIL, 2004). 

Em 12 de setembro de 2006, foram publicados os métodos oficiais para a 

determinação dos parâmetros obrigatórios em substratos de plantas e 

condicionadores de solo   e republicados através da Instrução Normativa nº 17, em 

21 de maio de 2007 (BRASIL, 2007), no Diário Oficial da União, da Secretaria de 

Defesa Agropecuária.  Essa Instrução Normativa foi alterada pela atual Instrução 

Normativa    nº 31, de 23 de outubro de 2008 (BRASIL, 2008). 

Na Europa, o processo para normalização de Substratos de Cultivo e 

Melhoradores de Solo iniciou-se em 1989, com a criação do Comitê Técnico 223, 

dentro do Comitê Europeu de Normatização (CEN) (BURÉS; FARRÉ, 2000). Esse 

grupo é composto por quatro subgrupos, sendo que há um específico para métodos 

de análises físicas e químicas. Em 1999, devido ao empenho dos pesquisadores e 

dos laboratórios envolvidos, a Europa teve publicadas suas Normas de análise e 

caracterização dos componentes e das misturas de substratos para plantas, o que 

representa um avanço na busca do consenso para esse mercado (FERMINO, 2003).  
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3 Preparo  das Amostras 

As amostras devem ser preparadas segundo a Instrução Normativa nº 17 de 

21 de maio de 2007, do MAPA - Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 

(MAPA, 2007), tanto para análises químicas como físicas. Passar a amostra na 

peneira de malha 19 x 19 mm ( Mesh 20 abertura 0,841 mm). Caso  ficar retida uma 

quantidade  menor ou  igual  a  10%, deve ser reduzidas fisicamente as partículas 

em partes iguais e tantas vezes quantas necessárias, para que todo o material 

passasse através da peneira.  

Tedesco et al. (1995) comentam sobre preparo da amostra com moagem em 

moinho de bolas (ou almofariz) até a obtenção de material passando na peneira n.35 

(Mesh 35 abertura de 0,5 mm). 
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4 Metodologia para a caracterização física de  substratos 

4.1 Umidade 

Para a determinação da umidade segundo  a Instrução Normativa nº 17, de 

21 de maio   de 2007, do MAPA (MAPA, 2007), leva-se uma alíquota de 100g de 

amostra  à estufa com circulação de ar forçado a , a 65 ± 5ºC , para secagem até  

massa constante (cerca de 48  horas). 

A umidade para ambos os métodos foi calculada pela equação   1. 

𝑼 (% ) =
𝑴𝒖 𝑴𝒔

𝑴𝒖
 𝒙 𝟏𝟎𝟎  (Equação 1)   

sendo: U = Umidade (% m  m-1); 
Mu = massa úmida do substrato; 
Ms = massa seca do substrato   

 
4.2 Densidade aparente e volumétrica 

Segundo a Instrução Normativa nº 31, de 23  de  outubro  de 2008, do MAPA – 

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA, 2008, o método consiste 

em preencher uma proveta plástica transparente e graduada, de 500 mL, com o 

substrato  na umidade atual, até aproximadamente     a marca de 300 mL. A proveta  

então é deixada cair sob ação do seu próprio peso, de uma altura  de 10 cm,  por 

dez  vezes consecutivas.   Com uma espátula nivela-se  a superfície do material e o 

volume obtido foi lido.  

Pesa-se o material descontando a massa da proveta e anotando o volume final 

que o substrato atingiu após a compactação e determina a densidade pela equação 

2. 

 

𝐷𝑠 (𝑔 𝑐𝑚 ) =  
   ( )

   ( )
      Equação 2 

 
4.3 Densidade real ou de partícula 

A densidade real pelo método descrito por MINER (1994), é da  seguinte 

forma: Pega-se um picnômetro de 100 mL (Pm) e acrescentou-se o substrato a 

aproximadamente um terço do volume do mesmo (seco a 103 ± 2ºC durante 24 h), 

pesa o substrato (Ps). Através da um bureta graduada acrescenta-se água destilada 

e fervida até, aproximadamente, metade do volume do picnômetro, e agita 

manualmente e colocar mais agua juntando as partículas de substrato que 

estivessem aderidas às paredes, mas não completar o volume.  
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Depois de deixar em repouso durante 24 h, expulsou-se  o  ar,  fervendo  

suavemente o conteúdo do picnômetro durante alguns minutos. Esfriou-se em banho 

termostático a 20 ºC e completa-se o volume com água destilada, previamente 

fervida  e esfriada a 20 ºC e anota o volume de agua gasto da bureta.  

 

A densidade real foi calculada pela equação 3. 

𝐷𝑝 (𝑔 𝑐𝑚 ) =  
    ( )

   (      )
    

Equação3 
 

4.4 Porosidade 
A porosidade total (PT) dos substratos segundo a Norma Européia EN 13041 

de 1999 (CEN, 1999) através da equação 4, que utiliza valores da densidade real ou 

de partícula e da densidade aparente seca. 

𝑃𝑇 (%) =  1 −  𝑥 100 Equação 4 

sendo:  

PT = Porosidade Total (% v  v-1); 

Ds = densidade aparente seca ou densidade do substrato; 

 Dp = densidade de partícula. 

 

4.5 Matéria orgânica e cinzas 

Para a determinação do conteúdo de matéria orgânica e de cinzas,  pesa-se 

cerca de 10 g da amostra de substrato em um recipiente de porcelana, levando-o à 

estufa a 110ºC por 2 horas. Passado esse tempo, pesa-se a massa seca, levando-a 

à mufla para carbonização a 550ºC. Quando essa temperatura for  atingida,  a  

amostra    é mantida na mufla durante 1 hora, desligando o equipamento depois 

desse tempo. Quando a amostra atingiu temperatura ambiente, pesou-se a 

quantidade de cinzas   obtida. 

 

4.6 Granulometria 

FERMINO (2003) recomenda as seguintes malhas: 3,35; 2,00; 1,00; 0,60 e 

0,106 mm, recomendando tempo de agitação de 3 minutos.   Pesa-se 100 g de 

substrato seco em estufa a 65ºC, colocado no conjunto das peneiras sobre o agitador 

mecânico. 
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Após passar pelas peneiras, pesar o substrato retido em cada peneira. 

 
4.7 Capacidade de retenção de água 

Segundo a Instrução Normativa nº 31, de 23 de outubro de 2008, a 

capacidade de retenção de água (CRA) é avaliada pegando-se os anéis volumétricos 

(feitos de aço inoxidável ou de outro material que suporte temperatura de 65ºC, com 

100 ± 5 mm de diâmetro interno e 50 ± 1 mm de altura) e capacidade de 100 cm3, 

coloca-se tela presa por um elástico em das bordas do anel e preenche o mesmo 

com substrato e pesa-se volume substrato. Com este peso e volume do anel tem-se 

a densidade do material.  

Após os cilindros com os substratos são saturados, por 24 h, com uma lâmina 

de água localizada 0,5 cm abaixo da borda desses. Coloca-se então os anéis sobre 

a mesa de tensão (coberta com papel filtro) e ajusta-se a tensão para 10 cm de 

coluna   de água, permanecendo na mesa até atingir equilíbrio (cerca de 48 h).  

Após esse tempo, pesa-se as amostras, secando-as em estufa a 65°C (cerca 

de 48 h) até massa constante. Calcular o CRA conforme a equação 5 

Obs: Caso queria fazer mais pontos, após retirar da mesa, não colocar na 

estufa e saturar novamente e colocar outra coluna de agua, como a 50 a 100 cm e 

repetir o mesmo procedimento para vez tirar os anéis da mesa. 

𝐶𝑅𝐴 (%) =  
      ã   

   
 𝑥 100 Equação 5 
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5 Metodologia para a caracterização química de substratos 

5.1 pH em água 

Segundo método descrito pelo MAPA - Ministério da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento, através da Instrução Normativa nº 17 de 21 de maio de 2007 

(BRASIL, 2007),  a determinação do pH é feita em solução de substrato extraída por 

diluição na proporção 1:5.   

Coleta-se uma alíquota de 60 cm3 e transfere para um frasco, adicionaram-

se 300 mL de água e agita-se à rotação de 40 rpm por 1 hora, em agitador tipo 

Wagner. Passado esse tempo, deixar a amostra em repouso por 30 minutos e efetuar 

a leitura do pH na solução sobre nadante. Caso o material não precipitar e tiver muito 

em suspensão pode peneirar o separar o sobre nadante do substrato e medir pH. 

 

5.2 pH em CaCl2 (0,01 M); 

O pH em CaCl2 é sugerido por Tedesco et al (1995), pesando-se uma 

alíquota de 10 g e transfere para um frasco, adicionaram-se 50 mL da solução de 

CaCl2 (0,01 M) e agita-se à rotação de 40 rpm por 30 minutos, em agitador tipo 

Wagner. Passado esse tempo, deixar a amostra em repouso por 30 minutos e efetuar 

a leitura do pH na solução sobre nadante. Caso o material não precipitar e tiver muito 

em suspensão pode peneirar o separar o sobre nadante do substrato e medir pH. 

 

5.3 pH em SMP 
 No mesmo extrato do pH em CaCl2, adiciona-se 10 ml da solução tampão SMP 

e agitar por 30 minutos e medir o pH. 

 

Soluções: 

 -Solução  de CaCl2 0,01 M: pesar 1,47 g de CaCl2 2H2O e adicional balão 

volumétrico de 1L, colocar água destilada até completar o volume e agitar. Medir a 

Condutividade elétrica da solução que deve ser da ordem de 2,3mS/cm. 

- A solução-tampão SMP: Dissolver l,8g de p-nitro-fenol, 2,5ml de 

trietanolamina, 3,0g de dicromato de potássio K2Cr04, 2,0g de  acetato de cálcio 

Ca(OAC)2 . H2O e 53,l g de cloreto de cálcio CaCl2.2H20 em água, completando o 

volume a 1 litro.   
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Obs:  O p-nitrofenol deve ser dissolvido previamente em cerca de 100ml de 

água quente.  

Após o preparo da solução medir o pH da solução que deve estar em 7,5. 

Caso precisa ajustar o mesmo com HC1 ou NaOH. Medir o pH diariamente durante 

uma semana da solução e ser necessário ajustar a 7,5. 

 

 

5.4 Condutividade elétrica 

A condutividade elétrica é determinada pelo método da Instrução Normativa 

do MAPA nº 17 de 21 de maio de 2007 (MAPA, 2007), o mesmo método utilizado 

para a determinação do pH em agua, com solução de substrato extraída por diluição 

na proporção   1:5. 

 

5.5 Capacidade de troca de cátions 

5.6 Fósforo e potássio  

A determinação do fósforo e potássio é o descrito por SONNEVELD et al. 

(1974), tomando-se 200 cm3 de substrato e adiciona-se agua até que apertando-se 

levemente nas mãos a água escorresse por entre os dedos.  Após esse ajuste a 

amostra é colocada em dois anéis de 100 cm3 (correspondendo a 48 mm de diâmetro 

e 54 mm de altura), que receberam uma pressão de 10 kPa (usando uma barra de 

ferro, correspondente ao peso de 1,8 kg, cerca de 0,1 cm2). Os anéis são separados 

e o conteúdo do anel inferior mistura-se com 150 mL de água deionizada e a 

suspensão agitada por 30 minutos usando agitador horizontal com 220 rpm e 

posteriormente filtrada em papel de filtro.  

No extrato obtido pela diluição 1:1,5, com filtração das amostras, determina-

se fosofro e potássio (pode-se usar também este filtrado para determinação de macro 

e micronutrientes no Espectrômetro de emissão óptica em plasma de argônio  ICP-

OES). 

 

5.6.1 Fósforo pelo método colorimétrico 

Preparar a curva padrão com 0, 0,5, 1 e 2 mg dm-3. 

Pipetar 5 ml de cada solução padrão e aproximadamente 30 mg de ácido 

ascórbico em pó, como redutor. Agitar durante 1 a 2 minutos no agitador circular 
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horizontal.  Deixar desenvolver a cor durante uma hora. Em seguida, fazer a leitura da 

densidade ótica no fotocolorímetro, usando filtro vermelho (comprimento de onda de 

660 mμ). 

Pipetar 5 mL desse extrato e colocar em copo plástico 180 mL. Após adicionar 

10 mL de solução ácida de molibdato de amônio diluída e aproximadamente 30 mg 

de ácido ascórbico em pó, como redutor. Agitar durante 1 a 2 minutos no agitador 

circular horizontal.  Deixar desenvolver a cor durante uma hora. Em seguida, fazer a 

leitura da densidade ótica no fotocolorímetro, usando filtro vermelho (comprimento de 

onda de 660 mμ). 

 

Reagentes 

Solução ácida de molibdato de amônio (concentrada) - colocar 2 g de 

subcarbonato de bismuto em aproximadamente 250 mL de água contida em balão 

aferido de 1 litro; juntar, rapidamente, 150 mL de ácido sulfúrico concentrado p.a. 

Verificar se todo o sal de bismuto foi dissolvido. Deixar esfriar e adicionar solução 

recém-preparada de molibdato de amônio (20 g para 200 mL de água). Agitar e 

completar o volume com água. 

Solução ácida de molibdato de amônio (diluída) - colocar 300 mL de solução 

concentrada em balão aferido de 1 litro e adicionar água até completar o volume. 

Homogeneizar e guardar em frasco escuro. 

Solução padrão de fósforo (50 mg/L de P) - pesar 0,2195 g de KH2PO4 p.a., 

previamente seco em estufa a 105oC e dissolver em 3 mL de H2SO4 concentrado e 

completar o volume com água. 

Soluções padrão de fósforo (diluídas) - pipetar 10, 20, 30 e 40 mL de solução 

padrão de 25 mg/L para balões aferidos de 250,00 mL e completar o volume com a 

solução extratora; as quatro soluções possuem concentrações de 0,5 , 1 e 2 mg/L de 

P; guardar em frascos tampados, com indicação das concentrações nos rótulos. 

 

5.6.2 Potássio pelo método fotometria de chama 

Fazer a leitura do extrato obtido no Fotômetro de chama. 

 

Reagentes: 

-Solução padrão de KCl  (20 mg dm-3) - pesar 0,0373 g de KCl P.A, seco em estufa e 
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dissolver em solução de HCl 0,05 M até completar o volume de 1 litro. 

 

5.7 Cálcio e magnésio pelo método titulométrico 

Pipetar 25 ml da extrato e colocar em outro copo. Adicional 4 ml do coquetel 

de cianeto de potássio, trietanolamina e solução tampão. Colocar ± 30 mg de ácido 

ascórbico. Adicionar pitada de negro e ericromo-T até ficar azul forte (adicionar antes 

de iniciar a titulação). Titular com sal dissódio de EDTA 0,0125 M. A viragem se dá do 

róseo para o azul  puro. Anotar os milímetros gastos na titulação. O volume gasto cmol 

dm-3 de Ca + Mg. 

 

5.7.1 Cálcio pelo método titulométrico  

Pipetar 25 ml da extrato e colocar no copo. Adicionar 3 ml da solução de KOH 

a 100g/L. Colocar  ± 30 mg de ácido ascórbico. Adicionar ± 30 mg do indicador ácido 

calcon carbônico + sulfato de sódio. Titular com solução de EDTA a 0,0125 M. A 

viragem se dá do vermelho intenso para o azul intenso. Anotar os milímetros gastos 

na titulação. O volume gasto é o cmol dm-3 de Ca. Mg obtido pela diferença. Mg= 

Ca+Mg – Ca. 
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6 Nitrogênio Total  

O nitrogênio em solos tropicais está praticamente ligado à matéria orgânica. 

Neste método, o N é convertido em sulfato de amônio através de oxidação com uma 

mistura de CuSO4, H2SO4 e Na2SO4 ou K2SO4 (mineralização). Posteriormente em 

meio alcalino, o sulfato de amônio convertido da matéria orgânica libera amônia que, 

em câmara de difusão, é complexada em solução de ácido bórico contendo indicador 

misto, sendo finalmente determinado por acidimetria (H2SO4 ou HCl). 

Kjeldahl por destilação a vapor 

Transferir  (10 mL) do extrato para microdestilador kjeldahl. Paralelamente, 

colocar 25 mL de solução de ácido bórico a 4% em erlenmeyer de 125 mL, 

adicionando a esta solução 5 gotas do indicador misto. Inserir a extremidade livre do 

destilador na solução, tendo o cuidado de mantê-la sempre imersa até o final da 

destilação. Adicionar 2 mL de soda 30% e proceder a destilação da amônia, a vapor, 

durante 5 minutos. Titular o volume destilado, depois de frio, com solução padronizada 

de H2SO4 0,005 ml L-1, até a mudança da cor roxa ou azulada para rósea. Finalmente, 

proceder à prova em branco e quantificar o N pela equação 4 

𝑁 = 𝑔 𝑘𝑔 = 𝑎 − 𝑏                  Equação 4 

a = mL de ácido 0,005 mol L-1 na amostra. e  b = mL de ácido da prova em branco. 

Reagentes 

- Solução de hidróxido de sódio a 30% - pesar 300 g de NaOH, dissolver em 

água e completar o volume para 1 litro.  

- Indicador misto. (verde de bromocresol + vermelho de metila) - dissolver 0,1 

g de verde de bromocresol e 0,02 g de vermelho de metila em álcool etílico e completar 

o volume para 100 mL. 

- Ácido sulfúrico 0,005 mol L-1 ou ácido clorídrico 0,01mol L-1 - preparar a partir 

da solução M ou 0,1M. Ácido bórico - pesar 40 g do ácido, dissolver em água e elevar 

a 1 litro. 
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