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Resumo 

 

 

 O presente trabalho teve como objectivo estudar a possibilidade de valorizar o “pó de 

tijolo” (um resíduo da indústria cerâmica) na formulação de substratos, para o cultivo de 

plantas aromáticas envasadas em modo de produção biológico (MPB). 

 Utilizaram-se dois substratos “base”: composto (obtido a partir de resíduos florestais 

e estrume de cavalo) e uma mistura de composto com fibra de coco (1:1 em volume). A 

estes substratos “base” adicionou-se “pó de tijolo”, nas seguintes proporções, em volume: 

0%, 5%, 10% e 20%. Como controlo utilizou-se um substrato comercial. Assim, estudaram-

se nove substratos diferentes nos quais se cultivaram quatro espécies de plantas aromáticas 

(coentros, salsa, alecrim e alfazema). 

 A adição do pó de tijolo afectou significativamente as propriedades físicas dos 

substratos, aumentando a massa volúmica aparente e a retenção de água, mas reduzindo a 

porosidade total e o arejamento. A adição de 5% de pó de tijolo mostrou ser benéfica para a 

produção de plantas aromáticas envasadas, pois o seu efeito nas propriedades físicas do 

substrato, traduziu-se numa melhoria de alguns parâmetros do crescimento das plantas, 

sobretudo na modalidade em que o substrato base foi o composto. 

  

Palavras-chave: fibra de coco; composto; substrato; plantas aromáticas; pó de tijolo. 
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Abstract 

 

 The present work aimed to study the possible use of "crushed bricks" (a waste from 

the bricks manufacturing) as a substrate component for the production of potted herbs in 

organic farming (OF). 

 Two main substrate components were used: compost (obtained from forestry 

residues and horse manure) and a mixture of coir and compost (1:1 by volume). Each of 

these “main” substrate components was mixed with "crushed bricks" in the following 

proportions by volume: 0%, 5%, 10% and 20%. As a control, a commercial substrate was 

used. A total of 9 different substrates were studied. The substrates properties and the growth 

of 4 different species of herbs (coriander, parsley, rosemary and lavender) on those 

substrates were evaluated. 

 Crushed bricks significantly affected the physical properties of the media, increasing 

the bulk density and the water retention, but reducing the porosity and the aeration. The 

addition of 5% crushed bricks proved to be beneficial for the production of aromatic potted 

plants, because the positive effect on the physical properties of the substrate resulted in an 

improvement of some plant’s growth parameters, mainly when the main component of the 

substrate was compost. 

 

Keywords: crushed bricks; compost; coir; substrate; herbs. 
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Extended Abstract 

 

The present work aimed to study the possible use of crushed bricks" (a waste from  

brick manufacturing) as a substrate component for the production of potted herbs in organic 

farming (OF). 

 Two main substrate components were used: compost (obtained from forestry 

residues and horse manure) and a mixture of coir and compost (1:1 by volume). Each of 

these “main” substrate components was mixed with "crushed bricks" in the following 

proportions by volume: 0%, 5%, 10% and 20%. As a control, a commercial substrate was 

used. A total of 9 different substrates were studied: 

a) Compost + basic fertilization; 

b) Compost + 5% crushed bricks + basic fertilization; 

c) Compost + 10% crushed bricks + basic fertilization; 

d) Compost + 20% crushed bricks + basic fertilization; 

e) ½ Compost + ½ coir + basic fertilization; 

f) ½ Compost + ½ coir + 5% crushed bricks + basic fertilization; 

g) ½ Compost + ½ coir + 10% crushed bricks + basic fertilization; 

h) ½ Compost + ½ coir + 20% crushed bricks + basic fertilization 

i) Commercial substrate  

 Substrates properties, electrical conductivity, pH, and nutrients availability of different 

substrates were measured in the water extract 1:5 by volume, according to the European 

Norms for “Growing-media and Soil Improvers”. The physical properties of the substrates, 

total porosity, bulk density, and water retention at 10, 50 and 100 cm of water column was 

determined according to Verdonck and Gabriëls (1992). 

 Pots (diameter: 9,5 cm; volume: 380 ml) were filled with the 9 substrates and the 

growth of 4 different species of herbs (coriander, parsley, rosemary and lavender) on those 

substrates were evaluated. At the end of the experiment, plants biomass and mineral content 

were quantified. 

 Crushed bricks significantly affected the physical properties of the substrates, 

increasing the bulk densityand the water retention, but reducing the porosity and the 

aeration. Increasing the bulk density of the substrates may be a positive effect since 

increases the pot’s stability, an important issue for outdoor nurseries located in windy areas.  
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 Increasing the crushed bricks percentage in the substrate led to an improvement of 

the water retention properties of the substrate. In the only compost-based substrates, the 

easily available water increased from 13% in the “only compost” substrate to 25% in the 

“compost + 20% crushed bricks” substrate. However, the increase of the water retention on 

the substrates led to a significant reduction of aeration, with low values of the free air space. 

 The alkaline properties of the crushed brick determine an increase in the pH levels of 

the substrates, regardless of the presence or absence of coconut fibber. The pH level, in 

turn, seems to affect the availability of micronutrients in the substrate, since there was a 

steadily decrease of the availability with the increasing percentage of crushed bricks in the 

substrate. Both potassium and phosphorus also suffer declines, although less evident in the 

case of phosphorus. Considering the electrical conductivity, there was not a significant trend. 

 The addition of 5% crushed bricks proved to be beneficial for the production of 

aromatic potted plants,because the positive effect on the physical properties of the substrate 

resulted in an improvement of some plant’s growth parameters, mainly when the main 

component of the substrate was compost. On the other hand, when 5% of brick powder was 

added to the substrate, an improvement of the roots development was evident. 

 The addition of crushed bricks to the substrates brings no significant advantages at 

the level of the macronutrients present in the aerial parts of the plants. Improvements can 

only be observed in the case of lavender on N, K, Ca and Na.  

 Crushed bricks had no significant advantages at the level of the micronutrients 

present in the aerial parts of the plants. In fact, there was a general trend of decreasing the 

levels of micronutrient in the plant shoots with the increasing of the crushed bricks 

percentage in the substrate. However that even was not a surprise, since the pH levels had 

already demonstrated that micronutrients availability decrease within the presence of brick 

powder.  

 Taking into consideration all these factors, we are able to say that the introduction of 

5% of crushed bricks was beneficial for the plants, in particular at the level of the physical 

characteristics of the substrates, and may constitute a viable alternative for the nurseries 

looking for these characteristics.  
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1. Introdução 

 

 O mercado das plantas aromáticas e medicinais (PAM) tem, nos nossos dias, sofrido 

uma grande evolução, quer pelo facto de existir uma grande variedade de plantas, agora 

mais divulgadas e estudadas, quer pela multiplicidade de aplicações, que vão desde a 

culinária até à medicina, passando pela perfumaria e decoração. 

 Em Portugal, nos últimos anos, assistiu-se ao aparecimento de novas explorações 

dedicadas à produção de PAM, com uma dinâmica de crescimento notável, atraindo para 

esta actividade novos produtores. Em termos gerais, estas explorações fazem o cultivo no 

solo, maioritariamente em modo de produção biológico (MPB), produzindo tanto planta 

verde como planta seca (GPP, 2012).  

O cultivo de PAM em vasos, quando comparado com o cultivo no solo, tem pouca 

expressão em Portugal. No entanto, com o aumento da popularidade do conceito de “hortas 

de varanda” e a consequente disponibilidade nas grandes superfícies deste produto, o seu 

uso está, cada vez mais, a angariar adeptos. Contudo, ao contrário do que acontece com o 

cultivo no solo, em Portugal a generalidade das PAM em vasos são produzidas de forma 

convencional. De facto, as dificuldades técnicas inerentes ao cultivo em MPB em vasos e o, 

ainda reduzido, mercado dos produtos biológicos, tem levado a que o cultivo de PAM em 

vasos e em MPB não tenha expressão em Portugal. 

A turfa é, ainda, o principal componente dos substratos usados no cultivo de plantas 

envasadas. Embora a sua utilização seja autorizada em MPB, a turfa é um bem finito não 

renovável e a sua extracção provoca sérios problemas a nível ambiental, nomeadamente, 

emissões de dióxido de carbono e destruição de habitats. Desta forma, alargando o conceito 

de sustentabilidade para além das exigências do próprio MPB, o Instituto Superior de 

Agronomia e a empresa Teciplante, desenvolveram uma parceria que tem como objectivo 

desenvolver uma tecnologia de produção de PAM em vasos, em MPB e utilizando 

substratos sem turfa. 

 Neste contexto, surge o presente trabalho que tem como objectivo optimizar as 

características físicas e químicas de dois materiais susceptíveis de serem usados como 

substitutos da turfa (composto de resíduos florestais e fibra de coco) através da adição de 

um resíduo resultante de produção de tijolos (pó de tijolo), obtido numa fábrica da empresa 

Prélis. Pretende-se assim, a partir de diferentes resíduos (resíduos florestais, fibra de coco e 

pó de tijolo) formular substratos sem turfa susceptíveis de serem usados no cultivo de PAM, 

em vasos e em MPB. 
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2. Revisão Bibliográfica 

 

2.1. Características dos substratos das plantas envasadas 

  

 Desde há muito tempo que o homem tira partido da flora existente no nosso planeta; 

com o avançar dos tempos a cultura de plantas em vaso, quer para consumo próprio quer 

com fim ornamental, tornou-se recorrente. Para proporcionar um bom desenvolvimento 

radicular e aéreo às plantas em vaso, deve ter-se em conta o substrato utilizado, bem como 

as suas características físicas, químicas e biológicas, adaptando-o o mais possível às 

características da planta em uso. 

 

2.1.1. Propriedades Físicas 

 

As propriedades físicas dos substratos têm um papel extremamente importante no 

desenvolvimento das plantas. O conhecimento aprofundado das suas propriedades, assim 

como o seu rigoroso e atempado controlo, parece ser essencial para obter o máximo 

rendimento (López, 2005). 

Para além de servirem de suporte à planta, os substratos são responsáveis pelo 

fornecimento de ar, água e nutrientes às plantas, tendo, também, um papel relevante na 

definição das características térmicas e biológicas do meio. O controlo adequado destas 

características poderá evitar situações de desequilíbrio nutricional (Heiskanen, 1993) 

Segundo Lemaire, (1995) os substratos são constituídos por três fases: 

 A fase sólida, que suporta o sistema radicular; 

 A fase líquida, por via da qual a água e os nutrientes chegam às raízes; 

 A fase gasosa, no seio da qual se dá a difusão de oxigénio e dióxido de 

carbono entre as raízes e a atmosfera exterior. 
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2.1.1.1. Porosidade  

 

2.1.1.1.1. Porosidade total 

 

A porosidade total de um substrato é a percentagem do seu volume que não se 

encontra ocupado pela fase sólida (também designada por matéria sólida do substrato, MS), 

isto é, o quociente entre o volume de poros (Vp) e o volume total (Vt) que o substrato ocupa 

no contentor (Ribeiro et al., 2001):   

Pt = (Vp / Vt) x 100 

Sendo estes poros (Pt) responsáveis pela retenção de água e pelo arejamento do 

substrato, uma elevada porosidade total, apresenta, teoricamente, uma potencial vantagem, 

já que permite, simultaneamente, a retenção de uma elevada quantidade de água e um bom 

arejamento (Ribeiro, 2001). 

 A porosidade total varia entre os 30% em solos compactos e 95% em turfas; o valor 

ideal, para os substratos da maioria das culturas, deve ser superior a 85% (Miner, 1994). 

 Terá também de ter-se em conta que, segundo Gras (1987), a porosidade total não 

permite caracterizar completamente um substrato, já que diferentes materiais com 

porosidade total semelhante podem ter comportamentos bastante diferentes em relação à 

retenção de água e ao arejamento, devido a diferenças na distribuição dos poros por 

diversas classes de tamanho. 

 Note-se, ainda, que tanto a porosidade total como a respectiva distribuição 

dimensional sofrem variações durante o ciclo cultural, já que factores como a evolução da 

matéria orgânica, constrangimentos mecânicos, stress hídrico que cause a contracção do 

material ou mesmo o arrastamento de partículas finas pela água da rega, influenciam a 

porosidade total ao longo do tempo (Lemaire, 1995). 

 

2.1.1.1.2. Porosidade livre ou de arejamento 

 

Define-se pela percentagem de ar, em volume, que existe no substrato após este ter 

sido saturado e posteriormente deixado a drenar sob a acção de uma força extractiva 

equivalente a 10 cm de água. Baixos valores de porosidade livre podem dever-se à 

utilização de materiais demasiado finos na preparação do substrato ou, também, à 

decomposição da fracção orgânica deste, que ocorre ao longo do ciclo cultural (Hensley et 
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al., 1997). A inexistência de suficiente porosidade livre num substrato conduz à inibição de 

trocas gasosas na raiz (López, 2005), o que se traduz na retenção de dióxido de carbono e 

na possível produção de etileno que condena as plantas à asfixia radicular; podendo mesmo 

levar à sua murchidão (Batista e Batista, 2007). 

Embora não exista consenso entre os autores para o nível de porosidade livre ideal, 

alguns defendem um valor entre 20% e 30% para o volume ocupado por ar (Warkentin, 

1994). 

No entender de Ribeiro, (1996) a falta de acordo entre os autores deve-se a três 

factores: 

 Sensibilidade variável de diferentes espécies de plantas a baixos níveis de 

arejamento; 

 Influência do manuseamento e factores ambientais. Com más condições de 

porosidade livre, um bom controlo da rega pode reduzir parcialmente os 

efeitos negativos no crescimento ao manter condições aceitáveis de 

arejamento, mesmo em substratos com pouca porosidade livre. A 

evapotranspiração provoca perdas de água no substrato, aumentando o 

arejamento; 

 Diferentes métodos utilizados na determinação da porosidade livre, que 

podem conduzir a grandes diferenças nos resultados; 

 

2.1.1.2. Capacidade de Retenção de água 

 

 A absorção de água pelas plantas está dependente de diversos factores, entre os 

quais, e de acordo com Ribeiro et al. (2001), se podem mencionar: 

 Características das próprias plantas e, nomeadamente, a actividade do seu sistema 

radicular e as suas características morfológicas; 

 Condições atmosféricas, que determinam as exigências em água; 

 Propriedades do próprio substrato, que determinam a maior ou menor disponibilidade 

de água ao nível da raiz; 

A energia potencial da água (doravante referida apenas como potencial da água) vai 

influenciar o seu comportamento e a sua relação com as plantas, visto que a absorção da 

água pelas raízes está dependente da magnitude daquele potencial. À medida que este 

desce, a absorção de água pelas raízes torna-se cada vez mais difícil e pode mesmo 

cessar, levando as plantas a entrar em emurchecimento permanente (Brady e Weil, 2008). 
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As forças que actuam sobre a água no substrato e determinam o seu potencial total Ψtot, 

são, de acordo com Raviv et al. (2004): 

 A força da gravidade, determinante do potencial gravitacional, Ψg; 

 As forças de adesão entre a água e a superfície das partículas do substrato e as 

forças de tensão superficial que se desenvolvem nas interfaces água-ar, 

englobadas no potencial matricial, Ψm; 

 As forças de atracção exercidas pelas espécies iónicas dissolvidas sobre as 

moléculas de água, determinantes do potencial osmótico, Ψ0. 

 

Ψtot = Ψg + Ψo + Ψm 

 

A unidade do sistema internacional (S.I.) que se utiliza para exprimir o potencial da 

água é o Pascal (Pa), sendo também correntemente também utilizados tanto a altura, em 

cm, da coluna de água que exerce uma pressão extractiva equivalente à força de retenção 

ou atracção do solo ou substrato para a água, como o pF, que é o logaritmo decimal desta 

grandeza (Costa, 1995). A quantidade máxima de água retida por um substrato, num 

recipiente de cultura (vaso, contentor, etc.), após drenagem livre em condições bem 

definidas, designa-se por capacidade em contentor (CC). Este conceito é muito próximo do 

da capacidade de campo de um solo, apenas diferindo deste pelo facto de num contentor 

haver quebra da continuidade do substrato, o que provoca o aparecimento de uma camada 

de substrato saturada de água na base do contentor, a qual persiste após drenagem livre. 

Isto leva a que quanto mais largo for o contentor, maior será a percentagem de substrato 

saturado, que influencia a CC (Ribeiro et al., 2001). 

De acordo com o anteriormente exposto definem-se dois limites para a quantidade 

de água que é retida por um substrato: 

Limite superior  corresponde ao teor máximo de água que é retida pelo substrato 

(CC). 

Limite inferior  corresponde ao teor de água retido pelo substrato, abaixo da qual 

existe uma redução do crescimento da planta, mesmo que não ocorram fenómenos de 

emurchecimento. 

Para traduzir a facilidade com que a água é extraída dos substratos utilizam-se os 

seguintes parâmetros: 

 Água facilmente disponível (AFD): volume de água, expresso em 

percentagem do volume total de substrato, que pode ser facilmente absorvido 
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pelas plantas. Este valor é determinado laboratorialmente e corresponde ao 

volume de água libertado pelo substrato, quando a força de extracção que lhe 

é aplicada é equivalente à de uma coluna de água com altura entre 10 cm 

(pF1, equivalente a um Ψtot = -1 kPa) e 50 cm (pF 1,7 ou Ψtot = -5 kPa). 

Idealmente, o seu valor não deve ultrapassar 25% do volume do substrato 

(Mejias e Ruano, 1990). 

 Água de reserva (AR): corresponde ao volume de água que, embora 

continue disponível para as plantas, requer um grande esforço para a sua 

extracção; a sua disponibilidade só se verifica quando o respectivo potencial 

está compreendido entre -5 kPa (50 cm de água ou pF 1,7) e -10 kPa (100 

cm de água ou pF2), (Ribeiro et al., 2001). O teor óptimo de água de reserva 

num substrato deve estar compreendido entre os 4 e os 10% (Abad, 2004); 

 Água disponível (AD): refere-se ao somatório da água facilmente disponível 

e da água de reserva e representa o volume total de água presente no 

substrato que pode ser absorvido pelas plantas (Ribeiro et al., 2001); 

 Água dificilmente disponível (ADD): água cujo potencial é inferior a -10 kPa 

(superior a 100 cm de água, ou a pF2). Esta água só poderá entrar na planta 

com um grande consumo energético por parte desta última, o que se traduz 

numa redução de crescimento (Ribeiro et al., 2001). 
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Figura 2.1 - Curva de libertação de água: % VMS – percentagem em 

volume de material sólido; % VA – capacidade de arejamento; % AFD – 

percentagem em volume de água facilmente disponível; % VAR – 

percentagem em volume de água de reserva; % ADD – percentagem em 

volume de água dificilmente disponível. (Fonte: DeBoodt e Verdonck, 1972, 

extraído de Batista e Batista, 2007) 

 

 

2.1.1.3. Compactação 

 

 A compactação é um dos fenómenos que podem ocorrer nos contentores e deve-se 

a vários fenómenos (Ribeiro et al., 2001), como sejam: 

o Impacto da água da rega sobre o substrato; 

o Compactação durante o enchimento dos vasos; 

o Diminuição do volume por dessecação do substrato; 

o Decomposição de materiais orgânicos pouco estabilizados. Lemaire et al. (1998) 

classificam os materiais orgânicos como muito estáveis (ex. fibra de coco e casca de 

pinheiro compostada), estáveis (ex. turfa finlandesa e resíduos florestais 

compostados) e pouco estáveis (ex. estrumes); 
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o Transferência das partículas mais finas para o fundo do recipiente ocluindo os poros 

maiores. 

Segundo Ribeiro (1996) uma compactação excessiva pode levar a: 

o Diminuição da porosidade total, com consequente deterioração da drenagem; 

o Redução dos macroporos, que comporta a possibilidade de asfixia radicular; 

o Aumento dos microporos e das forças matriciais que tornem mais difícil extrair a 

água; 

o Aumento da concentração de sais;  

o Restrições à penetração das raízes;  

o Menor mineralização de azoto orgânico por condições pouco favoráveis ao 

desenvolvimento dos microrganismos responsáveis. 

 

2.1.2. Propriedades químicas 

 

 As propriedades químicas desempenham um papel extremamente importante no 

desenvolvimento das plantas e só o seu estudo, caracterização e compreensão nos permite 

tirar o máximo partido dos substratos e obter um crescimento óptimo da planta. 

  As reacções químicas que ocorrem entre o substrato e a solução condicionam todo 

este processo. Podem ser de diversos tipos: reacções de hidrólise e dissolução de 

elementos minerais, permuta de iões e biodegradação da matéria orgânica (Lopez, 2005). O 

maior contributo para estas reacções é fornecido pela parte orgânica dos substratos, pois é 

nela que se regista uma maior actividade química. 

 

2.1.2.1. Complexo de troca catiónica (CTC) 

 

 Determinados materiais que compõem os substratos possuem partículas coloidais, 

com diâmetro menor do que 0.002 mm, tanto de natureza orgânica como mineral, que 

desenvolvem, à sua superfície, cargas eléctricas predominantemente negativas. Têm, por 

isso, capacidade para atrair e reter os catiões existentes na fase líquida do substrato; 

fenómeno designado por adsorção. Os catiões adsorvidos à superfície dos colóides podem 

ser deslocados das suas posições, por troca com outros catiões, ficando deste modo 

disponíveis para serem absorvidos pelas plantas. Este conjunto de componentes do 
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substrato que estão envolvidos nos mecanismos de adsorção constitui o complexo de troca 

e funciona como um reservatório de nutrientes, já que os catiões vão sendo libertados 

gradualmente para a solução do substrato à medida que a planta os absorve (Ribeiro, 

2001). 

 

Figura 2.2 - Diagrama da acção das raízes na hidrólise; (Fonte: 

http://bibliotecaenem.blogspot.pt/2012_09_01_archive.html) 

 

 A quantidade máxima de catiões que podem ser adsorvidos em posições de troca é 

denominada capacidade de troca catiónica (CTC) sendo o seu valor, no caso dos 

substratos, expresso em cmol(+) L-1 (Ribeiro, 2001).  

 Um substrato pode ser considerado quimicamente activo quando tem capacidade de 

troca catiónica, ou seja, quando existe um complexo de troca que é susceptível de alterar a 

composição da solução; caso contrário é tido como quimicamente inerte (Ribeiro, 2001). 

 Segundo Ribeiro (2001) podemos considerar vantagens e inconvenientes no facto do 

substrato possuir um complexo de troca. Com efeito, num substrato com elevada CTC 
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existirá uma menor perda de nutrientes em forma catiónica por lixiviação, o que trará 

vantagens em termos económicos e ambientais, permitindo poupar em fertilizantes e reduzir 

a contaminação de águas subterrâneas. Outra das vantagens inerentes à existência de um 

complexo de troca consiste no poder tampão que o mesmo confere ao substrato, evitando 

alterações abruptas na composição da solução eventualmente provocadas pela aplicação 

de fertilizantes, outros materiais potencialmente poluentes ou pela absorção de iões pela 

planta. Acresce, ainda, que as adubações também estão muito condicionadas pelo 

complexo de troca, pois uma elevada CTC reduz os riscos de salinidade excessiva, devido à 

absorção dos nutrientes pelo complexo de troca, o que torna possível aumentar a 

concentração de nutrientes em cada adubação. Se a CTC for baixa haverá necessidade de 

fraccionar a adubação para evitar problemas de salinidade. 

No que respeita aos inconvenientes associados à utilização de substratos providos de 

complexo de adsorção, podem apontar-se a) o facto de substratos com uma elevada CTC e 

um baixo grau de saturação de bases, tornarem mais difícil a absorção de nutrientes pelas 

plantas, o que pode originar deficiências nutricionais; b) a possibilidade de a composição da 

solução do substrato poder divergir bastante da composição da solução nutritiva usada, 

condicionando o controlo da concentração de nutrientes e da sua proporção na solução do 

substrato, e c) a presença de sódio, metais pesados e alguns outros elementos no complexo 

de troca pode originar problemas sérios (por exemplo, sodização ou toxicidade do meio), 

sendo a sua remoção muito complicada pois o complexo tende a repor estes elementos na 

solução, podendo ocorrer um défice de crescimento ou mesmo a morte das plantas. 

 

2.1.2.2. pH 

 

 O pH ou potencial Hidrogénio é uma grandeza físico-química que exprime a acidez 

ou alcalinidade da solução. O conhecimento do seu valor permite perceber melhor o 

comportamento/disponibilidade dos nutrientes minerais que circulam na solução/substrato. 

 Os principais efeitos das variações de pH manifestam-se na disponibilidade de 

nutrientes, na actividade biológica e na CTC (Batista e Batista, 2007). 

 De acordo com Lemaire (1995), os substratos apresentam pH entre 3,5 e 9. A 

maioria das espécies suporta valores de pH entre 4 e 8 desde que haja nutrientes sob a 

forma disponível. Condições extremas de acidez ou alcalinidade podem prejudicar o 

crescimento das plantas (Batista e Batista, 2007). 
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 Segundo Ribeiro et al., (2001) o pH ideal, ou seja, o pH que permite uma utilização 

máxima dos nutrientes no substrato, situa-se entre 5 e 5,5, embora outros autores como 

Miner, (1994) refiram que para a grande maioria das espécies esse intervalo se situa entre  

5,3 e 6,5. 

 Valores muito baixos de pH geralmente levam a uma elevada disponibilidade de 

micronutrientes em forma catiónica, como o Fe, Mn, Zn e Cu, aumentando os riscos de 

toxicidade, e, ainda, a uma menor disponibilidade de outros elementos como o P, K, Ca, Mg, 

S e Mo (Santos, 2012; Abad, 2004; Adams, 2004; Brito, 2012). Nestas condições pode 

também verificar-se uma regressão da actividade dos microrganismos decompositores da 

MO, assim como por parte de bactérias dos géneros Rhizobium e Bradyrhizobium (Ribeiro, 

2006). Existe ainda uma maior possibilidade de acumulação do ião amónio (NH4
+), devido à 

baixa actividade das bactérias anteriormente referidas. 

 Para valores muito altos de pH (reacção alcalina) pode ocorrer a precipitação de 

certos micronutrientes catiões, o que leva à sua indisponibilidade e, por sua vez, provocar 

deficiências de P, K e B (Santos, 2012; Abad, 2004; Adams, 2004; Brito, 2012). A 

transformação dos iões nitrito (NO2
-) em nitrato (NO3

-) também é afectada, existindo a 

possibilidade de acumulação do primeiro e, consequentemente, surgirem problemas de 

fitotoxicidade (Santos, 2012). 

 Para minimizar os riscos de acidez ou alcalinidade do solo pode-se recorrer à 

estabilização das soluções/substratos. Para isso, e em caso de elevada acidez, dever-se-á 

recorrer à utilização de correctivos calcários, quer dolomíticos, quer calcíticos. Em caso de 

alcalinidade dever-se-á optar pelo uso de enxofre (sulfato de alumínio ou de ferro), adubos 

amoniacais ou ainda de ácidos nítrico, fosfórico ou sulfúrico (Abad et al., 2004; Brito, 2012) 

 

2.1.2.3. Disponibilidade de nutrientes 

 

 A disponibilidade de nutrientes num substrato não resulta apenas da quantidade dos 

mesmos, mas também de outras características do substrato, como o pH, a CTC e a 

condutividade eléctrica (CE), que afectam directamente o crescimento e o desenvolvimento 

das plantas. Existem ainda aspectos como o tipo de planta, o seu tamanho, as mudanças 

ambientais e a actividade microbiana, que influenciam a absorção por parte das plantas 

(Lemaire, 1995; Adams, 2004). 

 Existe uma grande diferença entre substratos orgânicos e substratos minerais inertes 

pois estes últimos não se alteram nem têm complexo de troca, o que os torna desprovidos 
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de nutrientes, ao passo que os substratos orgânicos podem apresentar uma grande 

variação na quantidade de nutrientes (López, 2005). Assim, por exemplo, as turfas loiras 

possuem poucos nutrientes em comparação com substratos constituídos por excrementos 

de animais ou resíduos sólidos urbanos compostados (RSUC), que podem possuir elevadas 

quantidades de nutrientes disponíveis. No entanto, a aplicação de fertilizantes aos mesmos 

permite obter um melhor rendimento e maximizar o potencial produtivo das plantas (Batista 

e Batista, 2007). 

 De qualquer maneira, a adequada caracterização analítica dos substratos é 

fundamental para a optimização da disponibilidade de nutrientes e para obter um 

crescimento óptimo das plantas. 

 As concentrações de nutrientes consideradas por Verdonck O. e Gabriëls (1988), 

para o cultivo de plantas envasadas, referidas no Quadro 2.1, foram utilizadas como 

referência neste trabalho. 

 

Quadro 2.1 – Valores de macronutrientes recomendados para as plantas envasadas. 

Substrato 
N-NO3

- 

(mg L-1) 

N-NH4
+ 

(mg L-1) 

P 

(mg L-1) 

K 

(mg L-1) 

Ca 

(mg L-1) 

Mg 

(mg L-1) 

Na 

(mg L-1) 

Para 

sementeira 
50 - 200 <75 19 – 55 51 – 250 > 200 16 – 85 < 50 

Para 

transplante 
100 - 250 <125 29 - 100 101 - 650 > 200 16 - 150 < 50 

Fonte: Verdonck e Gabriëls (1988, cit. in Matos, 2012); Miner (1994). 

 

2.1.2.4. Salinidade 

 

 Por salinidade entende-se a concentração excessiva de sais solúveis no substrato 

que afecta negativamente a maioria das culturas (Lopéz, 2005; Ribeiro et al., 2001). O 

método de determinação da salinidade consiste na medição da condutividade eléctrica (CE), 

uma vez que esta é proporcional à concentração de sais; a condutividade eléctrica é 

expressa em dS m-1 ou mS cm-1 (Brito, 2012). A sua determinação faz-se numa solução 

aquosa obtida a partir do extracto de saturação ou de suspensões do substrato em água 

com razões substrato:água (em volume) de 1:1,5, 1:2, 1:5 e 1:6 (Ribeiro et al., 2001). 
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 A elevada salinidade de um substrato é, geralmente, um factor limitante para o 

crescimento das plantas. De acordo com Ribeiro, (1996), o excesso de salinidade, é 

geralmente, devido a: 

 Presença de concentrações elevadas de sais em elementos do substrato, devidas, 

por exemplo, à utilização de componentes com alto teor de sais solúveis na sua 

formulação (RSUC, por exemplo); 

  Utilização de adubos ricos em cloretos;  

 Utilização de água da rega com elevado teor em sais; 

 A salinidade pode causar efeitos nocivos nas plantas entre os quais, de acordo com 

Vasconcelos (1987) e Ribeiro (1996), se podem referir: 

o Efeito osmótico - a diminuição do potencial da água do solo, devido ao aumento da 

concentração de sais (aumento da pressão osmótica), reduz a absorção de água 

pelas raízes; 

o Efeito do ião específico - elevadas concentrações de determinados iões, 

designadamente de sódio, cloro e boro, são fitotóxicas. A título de exemplo, refira-se 

que Verdolt (1983) observou necroses marginais nas folhas mais velhas de plantas 

de tomate, após dois meses de cultura num substrato rico em boro; 

o Desequilíbrio nutricional - a elevada concentração de determinados iões (Na+, Cl-) 

reduz a disponibilidade de outros (Ca2+, K+, Mg2+, NO3
-), por competição directa, ou 

por afectar a selectividade iónica das membranas; 

 É de referir, também, que consoante a espécie, tamanho, idade, condições 

ambientais e práticas de cultivo, as plantas não apresentam a mesma susceptibilidade aos 

sais (Vasconcelos, 1987). A germinação e o período inicial de crescimento são as fases 

mais sensíveis (López, 2005). 

 A forma de reduzir os riscos de salinidade passam geralmente por a) lixiviar o 

substrato antes ou durante o ciclo cultural com água de boa qualidade (Batista e Batista, 

2007; López, 2005), b) manter o substrato permanentemente húmido durante o ciclo cultural 

(López, 2005), c) não aplicar grandes quantidades de fertilizantes com elevada força iónica, 

especialmente quando o substrato está mais seco (López, 2005) e, d) evitar que surjam 

condições de stress para as plantas, como o excesso de luminosidade e baixa humidade 

relativa do ambiente (López, 2005). 

 

 A interpretação dos valores de condutividade eléctrica obtidos através de diferentes 

métodos pode ser feita de acordo com as linhas orientadoras expressas no Quadro 2.2. 
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Quadro 2.2 – Interpretação dos valores de condutividade eléctrica obtidos no extracto de saturação e 

em extractos aquosos com razões substrato:água, em volume, de 1:2 e 1:5. 

 

Fonte: Warncke e Krauskopf (1983); extraído de Ribeiro, (1996). 

 

2.1.3. Propriedades Biológicas 

 

   As propriedades biológicas têm tanta importância na qualidade do substrato como 

as propriedades químicas e físicas (Batista e Batista, 2007).  

 Os constituintes orgânicos dos substratos (ex. casca de pinheiro, resíduos vegetais, 

estrumes, resíduos sólidos urbanos, lamas de ETAR, etc.), mesmo após compostagem, 

contêm elevadas populações de microrganismos (Ribeiro, 2001). Já os constituintes 

inorgânicos, como a perlite, a vermiculite e a lã de rocha, tendem a ser totalmente inertes 

até à sua introdução no substrato, pois o respectivo processo de fabrico ou preparação 

geralmente recorre a altas temperaturas que esterilizam o meio. Todavia, estes constituintes 

podem posteriormente vir a ser colonizados por microrganismos, os quais, no entanto, só 

raramente afectam a estrutura destes materiais (Carlile, 1991 e Lemaire, 1995). 

 As estufas tendem a ter as condições ideais para o desenvolvimento de 

microrganismos, os quais são os responsáveis pela decomposição e mineralização dos 

constituintes orgânicos dos substratos. Estes acabam por ser mineralizados de forma mais 

ou menos rápida (Ribeiro, 2001), podendo tal processo provocar importantes modificações 

na estrutura e nas propriedades do substrato. Segundo Lemaire (1995), Ribeiro et al.  

(2001), essas modificações compreendem: 
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o Alteração do tamanho das partículas e compactação do substrato (com perda de 

volume e de porosidade); 

o Diminuição da porosidade livre a pF1, levando a a) diminuição do teor de O2 da fase 

gasosa causada pela produção de CO2, pelo que a oxigenação dos substratos pode 

tornar-se insuficiente e limitante para a respiração radicular, e b) aumento do 

conteúdo em água retida a -1kPa; 

o Acumulação temporária de NH4
+, especialmente em condições desfavoráveis à 

nitrificação (reacção ácida e baixas temperaturas), o qual, para além de fitotóxico, 

parece aumentar a sensibilidade das plantas para algumas doenças; 

o Imobilização de azoto por parte dos microrganismos, ficando aquele indisponível 

para as plantas;  

o Aumento de pH e da CTC;  

o Aumento da salinidade como consequência da libertação de elementos minerais 

durante a mineralização; 

o Síntese de novos materiais orgânicos com efeitos fitotóxicos ou estimulantes; 

o Aumento da temperatura do substrato; 

 Poder-se-á assim concluir que a mineralização dos substratos é em geral 

desfavorável do ponto de vista hortícola (Abad et al., 2004). 

 Um parâmetro de particular importância para a avaliação da qualidade de um 

substrato é a relação C/N. Esta depende da natureza da MO que constitui o substrato e da 

sua maior ou menor resistência ao ataque dos microrganismos (Miner, 1994; Lemaire, 1995) 

e é geralmente utilizada para avaliar a maturidade e a estabilidade de um composto (Miner, 

1994; Abad et al., 2004). Este parâmetro não permite avaliar o grau de mineralização dos 

materiais, mas fornece indicações acerca da necessidade de adicionar azoto, pois, se a 

relação de C/N for superior a 20-30, os microrganismos responsáveis pela decomposição 

irão competir directamente com as plantas no consumo deste macronutriente; haverá assim 

de ter em conta este factor e recorrer à adição de N. Para se evitarem tais situações é 

necessário ter a garantia de que a compostagem dos materiais introduzidos no substrato 

tenha sido bem conseguida. 

  

 No que se refere aos microrganismos é necessário ter-se em atenção que alguns 

são patogénicos e podem ser prejudiciais para as plantas, como é o caso das espécies 

Pythium, Phytophothora e Fusarium (Carlile, 1991). Para a eliminação destes agentes 
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devem, ser utilizados processos térmicos, como a pasteurização, a vaporização a 100ºC e a 

solarização (Handreck e Black, 2010). Existem também microrganismos que actuam como 

antagonistas dos agentes patogénicos, como é o caso dos géneros Trichodremae, 

Gliocladium e outros, que estabelecem associações micorrízicas com as raízes das plantas 

(Carlile, 1991; Koide et al., 1999,). 

 

2.2. Principais materiais utilizados na formulação de substratos 

 

2.2.1. Turfa 

 

 A turfa é um material largamente utilizado para a produção de plantas em regime 

controlado, pois as suas características permitem às plantas um desenvolvimento 

equilibrado. Factores como a elevada retenção de água e a elevada porosidade (que por 

sua vez permite um bom arejamento), aliados à sua baixa massa volúmica aparente, são 

razões que fazem com que o seu uso se encontre generalizado em todo o mundo. 

 Segundo Andrejko et al. 1983, a turfa é um material de origem vegetal que apresenta 

um teor de matéria inorgânica, em termos de massa seca, inferior a 25%. A sua formação 

remonta ao período pós glaciar e a sua composição varia com o tipo de plantas de que 

deriva, podendo ser encontradas em países como o Canadá, Rússia e Finlândia (Maher et 

al., 2007). É formada pela lenta decomposição da matéria vegetal em ecossistemas ácidos e 

com baixo conteúdo de oxigénio, o que faz com que a actividade microbiana seja muito 

reduzida e, por isso,  a produção de biomassa ocorre a uma taxa superior à da sua 

decomposição, originando assim a sua acumulação. 

 Existem dois tipos de turfa que podem ser diferenciadas pela sua origem. As turfas 

negras ou baixas desenvolvem-se em zonas planas com águas estagnadas (vales fluviais, 

planícies de inundação, lagos), onde a decomposição da matéria orgânica é lenta. 

Caracteriza-se por possuir reacção neutra ou ligeiramente alcalina devido à presença de 

cálcio, magnésio, potássio e sódio provenientes dos cursos de água. As turfas loiras ou 

altas, têm geralmente origem em zonas frias, chuvosas, com elevada humidade e sem 

contacto com o lençol freático. Caracterizam-se por possuir reacção ácida e serem pobres 

em nutrientes. 
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2.2.2. Casca de Pinheiro  

 

 Entre os subprodutos da indústria madeireira existem materiais que há muito são 

utilizados na preparação de substratos devido ao seu baixo custo e ao facto de serem 

biodegradáveis, pelo que apresentam algumas vantagens face à turfa e à lã de rocha. Têm 

sido regularmente utilizados como aditivos à turfa ou, ainda, quando compostados 

devidamente, como principal componente do substrato. A casca de pinheiro é o subproduto 

mais amplamente utilizado nesta área (Naazs et al,. 2009 e Handreck e Black, 2010).  

 Como referido, a compostagem da casca de pinheiro fresca é necessária devido à 

sua elevada razão C/N, que causa imobilização de azoto pelos microrganismos 

responsáveis pela decomposição e lesa assim a planta. Em consequência, a adição de 

azoto é imprescindível para um adequado equilíbrio de nutrientes no substrato (Ribeiro et 

al., 2001 e Freitas, 2003). A compostagem suprime igualmente elementos patogénicos e 

reduz as substâncias fitotóxicas (Maher et al. 2007; Naasz et al., 2009 e Handreck e Black 

2010). 

 A casca de pinheiro apresenta valores de pH da ordem dos 5-6,5 e baixa salinidade. 

O teor de nutrientes é muito baixo ou moderado, com a excepção do potássio, ferro e por 

vezes do manganês e do zinco, os quais, em quantidades muito elevadas, podem ter efeitos 

tóxicos para as plantas (Ribeiro et al., 2001; Kuepper, 2004; Maher et al., 2007; Naasz et al., 

2009). 

 

2.2.3. Composto 

 

 Um composto obtém-se por via de um conjunto de processos controlados, 

denominados compostagem, que visam a estimulação da decomposição da matéria 

orgânica por oxidação biológica, sob determinadas condições de temperatura e humidade. 

Este processo permite transformar grandes quantidades de resíduos orgânicos e 

transformá-los, reciclando-os, em matérias-primas utilizáveis na preparação de substratos 

ricos em MO humificada, para a produção de plantas em vaso.  

 A sua constituição é diversa, indo desde resíduos de árvores, a estrumes, restos 

alimentares, resíduos sólidos urbanos, bio-sólidos e ainda resíduos provenientes de 

indústrias que sejam ainda passíveis de ser aproveitados. 

 Para que a sua utilização seja segura estes constituintes têm de estar estabilizados, 

livres de substâncias fitotóxicas (ex. ácidos gordos) e agentes patogénicos. A sua incorrecta 
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estabilização faz com que as bactérias presentes no composto continuem o processo de 

decomposição, competindo assim com as plantas pelo azoto mineral e oxigénio presente na 

solução (Raviv, 1998). Para que isto aconteça, a duração do período de maturação é crucial, 

estando a mesma dependente de factores como o tamanho da pilha, o arejamento, a 

humidade e a razão C/N, entre outros. É aconselhável que a maturação se prolongue, no 

mínimo, por seis meses. 

 Em Portugal, foram estabelecidas classes de qualidade do composto, que é 

classificado consoante os seus níveis de metais pesados, grau de higienização, 

granulometria e presença de infestantes, estando ainda fixados critérios para a sua 

utilização. Foram igualmente estabelecidas algumas restrições para evitar efeitos 

indesejáveis para o solo, água, plantas, animais e seres humanos (Cunha-Queda et al., 

2010). 

 O pH é um factor a ter em conta nos substratos. Segundo Maher et al. (2007), a 

maioria dos compostos possui um pH no intervalo 5,7-8,4, o que se pode revelar limitante 

para o crescimento da maioria das plantas. Este valor varia com o tipo de matéria-prima 

usada na preparação do substrato. Em geral, resíduos de madeira de espécies resinosas 

possuem reacção ácida, ao passo que resíduos de biosólidos estabilizados com cal são 

fortemente alcalinos. 

 Outro factor que pode ser considerado limitante é o teor de sais solúveis presentes 

no composto. Para minimizar este risco Sullivan e Miller (2005) recomendam, para a 

produção de plantas envasadas, um teor máximo de composto na ordem dos 20 a 30% do 

seu volume total de substrato. 

 

2.2.4. Fibra de Coco 

 

 A fibra de coco é um material com amplas aplicações, que vão desde a cosmética a 

produtos alimentares, passando pelos bio-combustíveis, indústria têxtil, cordoaria e 

decoração (Chen e Elevich, 2006); pela multiplicidade de utilizações potenciais é 

considerada por muitos como a “árvore da vida”. 

 Sabe-se que 25% do fruto é constituído pelo mesocarpo, ou casca, do qual 1/3 é 

constituído por fibras compridas e o restante por fibras mais curtas (matress fiber, 

chamadocoir pith, coir cust ou ainda coco peat). Este resíduo tem vindo a ser incorporado 

em substratos desde a década de 90 do século passado, para minimizar o uso de turfa e/ou 
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de composto (a exemplo do que se fez no presente trabalho experimental) e obter ganhos a 

nível económico, visto o seu custo ser muito inferior à destes últimos produtos.  

 As características físico-químicas da fibra de coco foram objecto de estudo por 

diversos autores. No que respeita ao respectivo teor em sais Abad (2002) afirma ter 

encontrado valores de condutividade muito variáveis em fibras de coco de diferentes 

origens, apresentando alguns desses produtos níveis de salinidade susceptíveis de causar 

efeitos muito negativos em plantas algo sensíveis à salinidade; os teores de sódio e de 

potássio seriam os principais responsáveis por estas variações. Da mesma forma, 

Shinohara (1999) e Colla et al. (2007) referem para a fibra de coco valores de condutividade 

superiores aos encontrados em turfa Sphagnum e em lã de rocha.  

 No tocante à capacidade de troca catiónica Maher et al. (2007), referem ter 

encontrado valores elevados, semelhantes aos das turfas. 

 Quanto à relação C/N Abad (2004), encontrou valores de 48-149; os quais são 

concordantes com os referidos por outros autores, como Bagci et al., (2012), que obteve um 

valor de 57; por sua vez Colla, et al. (2007) obtiveram valores de 85, Rodrigues (2004) de 

100 e Noguera et al., (1997) de 105. Como referido anteriormente, uma alta razão C/N pode 

levar à imobilização do azoto, dado que a fibra de coco também é muito rica em lenhina e 

apresenta uma taxa de decomposição muito lenta, a adição de N é aconselhável. 

   Relativamente aos teores de azoto, cálcio e magnésio, a literatura disponível revela-

se bastante consensual, apontando para a escassez destes nutrientes (Noguera et al., 1999, 

Abad et al., 2002; Rodrigues, 2004; Freire et al., 2007), pelo que a sua complementação 

deve ser efectuada recorrendo a fertilizações. No entanto, o teor de potássio é normalmente 

elevado (Noguera et al., 1999, Abad et al., 2004; Kuepper, 2004; Maher et al., 2007; 

Handreck e Black, 2010). O mesmo acontece em geral com o fósforo, relativamente ao qual 

Noguera et al., (1999), Abad et al., (2002) e Rodrigues (2004) referem a ocorrência de 

teores elevados que, todavia não são confirmados por Maher et al. (2007). Elevados teores 

de sódio e cloro foram também foram referidos, em particular por Kuepper, (2004), Maher et 

al., (2007) e Bagci et al., (2012); tal pode dever-se ao processo de extracção das fibras 

compridas, em fruta imatura, que geralmente é levada a cabo com a ajuda de água salgada 

(Maher et al., 2007), ou ao facto de o coqueiro ser uma planta halófita, ou seja, com 

tendência para concentrar sais fitotóxicos na casca dos frutos evitando danos nas folhas 

(Rodrigues, 2004). 

 No que diz respeito aos microelementos a bibliografia consultada refere valores 

díspares, se bem que o ferro e o cobre pareçam apresentar níveis baixos segundo Handreck 

e Black (2010). 
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 Em termos de pH, a generalidade dos autores já referenciados, encontraram valores 

bastantes variáveis, entre 5,5 e 6,8 (Robbins e Evans, sem data) 

 Quanto às características físicas, Noguera et al., (1997); Kang et al., 2004 referem 

que a porosidade da fibra de coco apresenta valores de cerca de 95% do seu volume; já no 

que diz respeito à porosidade de arejamento são referidos valores entre 4,4% (Kang et al., 

2004,) e 67% (Noguera et al., 1999). Em termos de retenção de água Noguera et al. (1999) 

indicam um intervalo de 10 a 28% para a água facilmente disponível, ao passo que para a 

água de reserva são referidos valores tão distintos quanto 3,9% (Bagci et al., 2011) e 15% 

(Rodrigues, 2004). 

 Para explicar a disparidade de características destes materiais, Abad., et al. (2002) 

indicam como causas prováveis as fertilizações aplicadas às palmeiras de coco, o processo 

de extracção das fibras da casca ou, ainda, o período de armazenamento da fibra, já que 

esta necessita de um período de compostagem ou mesmo de armazenamento/tratamento 

para a eliminação das fitotoxinas. 

 

2.3. Pó de tijolo 
  

 O tijolo é um material muito utilizado na construção pois suporta cargas elevadas, é 

extremamente resistente e tem baixo custo. A sua invenção remontará ao terceiro milénio 

a.C, tendo-se tornado de uso comum na Europa por volta de 1200 a. C.  

As matérias-primas utilizadas no fabrico de tijolos para construção são 

maioritariamente argilas não expansíveis, principalmente caulinite e minerais micáceos 

provenientes de variadas formações litológicas, a que se associam, em proporção variável, 

quartzo, feldspatos, carbonatos de cálcio e de magnésio, óxidos de ferro e materiais 

betuminosos. O processo de fabricação de tijolos consiste essencialmente na preparação de 

uma massa constituída por misturas daqueles materiais com água, que é colocada em 

moldes, ou extrudida e posta a secar, seguindo-se um processo de cozedura a cerca de 

900-1100 ºC. O processo de fabrico gera normalmente desperdícios, decorrentes 

maioritariamente da fractura de tijolos durante a cozedura ou no seu posterior 

manuseamento. 

 Devido à sua estabilidade e longevidade, estes resíduos podem ser reciclados e 

utilizados para diversos fins. No entanto, entre nós, a procura destes materiais é pequena, 

pelo que podem ser adquiridos a baixo preço. Salvo pela possível presença de pequena 

quantidade de substâncias solúveis, o pó de tijolo é praticamente inerte do ponto de vista 

químico; o seu comportamento físico, em especial no respeitante à capacidade de retenção 



21 
 

de água, depende no essencial da sua granulometria e, portanto, do grau de moenda a que 

for submetido. Estas características, aliadas ao seu baixo preço e ampla disponibilidade, 

levaram a que fosse considerado no presente estudo como substituto parcial de outros 

materiais utilizados na formulação de substratos, que são mais caros e, em alguns casos, 

importados. 

 

2.4. Caracterização do sector das plantas aromáticas 

 

 As plantas aromáticas têm uma variadíssima utilização, quer de forma directa - no 

estado fresco, secas ou preparadas - quer de forma indirecta como matéria-prima para a 

extracção de óleos e outros derivados. O mercado das plantas aromáticas pode subdividir-

se em três grandes segmentos: o mais importante é o industrial (indústrias alimentar, 

cosmética, farmacêutica ou química), que absorve cerca de 55-60% da produção; o 

mercado de retalho representa cerca de 35-40% da produção e o da restauração 10-15%.O 

uso destes produtos é muito diversificado, destacando-se a sua utilização em bruto - raízes, 

rizomas, folhas, sementes e cascas – e a extracção de substâncias que compreendem 

bálsamos, óleos essenciais, resinas, gomas, amidos, óleos e gorduras, ceras, corantes, 

agentes espessantes, vitaminas, proteínas e conservantes.  

O mercado mundial das plantas aromáticas (PAM) representa cerca de 83 000 

milhões de dólares/ano e tem apresentado um crescimento constante, variando entre os 3-

12%/ano. Este crescimento é justificado pelo aumento da procura dos produtos naturais face 

aos sintéticos, pois vem-se verificando nos últimos tempos uma tendência crescente para a 

adopção de estilos de vida mais naturais, sustentáveis e amigos do ambiente, com o 

consequente desenvolvimento do repectivo mercado. Por outro lado, o facto de a sua 

produção se realizar maioritariamente em países em desenvolvimento e com problemas 

sociais levou a uma tomada de consciência por parte dos países importadores no sentido de 

melhorar as condições de vida nessas regiões. 

 A situação deste sector em Portugal foi objecto de um estudo recente (GPP, 2013).  

 De acordo com este estudo, foram contabilizados cerca de 266 produtores e 

viveiristas, tendo 147 sido confirmados como produtores de PAM como se pode verificar 

pelo quadro 2.3. 

 A área total coberta com PAM é de cerca de 179,91 ha, em que 97,08 ha 

correspondiam a um modo de produção biológico (MPB); 72,94 ha eram dedicados à 

produção convencional e 9,89 ha à produção em estufas. 
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 Em termos de regiões aquele estudo permitiu verificar uma maior concentração de 

produções no Alentejo (32%), seguido da Zona Centro (22%), do Norte (21%), de Lisboa e 

Vale do Tejo (19%) e, por último, do Algarve (6%). 

 No que diz respeito ao destino da produção, verifica-se que há um predomínio da 

produção de material seco com 46% da produção total (Quadro 2.3). 

 

Quadro 2.3 – Produtores segundo o destino final da produção em Portugal. 

Modo de 

produção 

Nº 

Produtores 

Destino Final da produção 

Verde Seco Óleos Viveiros 

Convencional 16 9 3 1 8 

MPB 60 14 45 7 14 

Total 72 23 46 7 19 

Fonte: GPP (2013) 

  

 Quanto ao modo de produção praticado pelos produtores, verifica-se que a maioria, 

cerca de 83%, opta pelo MPB, correspondendo a cerca de 57% total da área de produção 

(Quadro 2.4). De acordo com a opinião de vários agentes do sector, este é o modo de 

produção que actualmente faz mais sentido, entre outras razões porque: a) o consumidor 

está mais exigente com a segurança alimentar; b) as tendências das políticas europeias 

passam por um cuidado cada vez maior com as questões ambientais; c) nalguns países os 

mercados biológicos são dominadores dos níveis de consumo. 

 

Quadro 2.4 – Áreas médias por produtor em MPB, e em modo convencional, em Portugal Continental 

 

Global 

Área (ha) 179,91 

Nº produtores 72 

Área/produtor 2,5 

MPB 

Área (ha) 98,89 

Nº produtores 60 

Área/produtor 1,65 

Convencional 

Área (ha) 81,02 

Nº produtores 16 

Área/produtor 4,84 

Fonte: GPP (2013) (Os totais, são em alguns casos, inferiores ao somatório das 

parcelas porque hà 4 produtores simultaneamente nos dois modos de produção.) 
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 Quanto à representatividade das espécies de PAM produzidas em Portugal (Quadro 

2.5), os coentros são, de longe, a espécie mais cultivada, com 17,14 ha com uma grande 

vantagem para a segunda, que é o aipo, o qual, curiosamente, é mais produzido do que a 

salsa, tão usada na região mediterrânica. No respeitante às espécies produzidas para 

consumo em seco, a lúcia-lima é a mais cultivada, com cerca de 8,49 ha, seguida pela 

hortelã-pimenta com 4,95 ha. 

 

Quadro 2.5 – Áreas das principais espécies para comercialização em verde e em seco. 

Espécies para consumo em verde Espécies para consumo em Seco 

Espécies Área (ha) Espécies Área (ha) 

Coriandrumsativum L. (Coentros) 17,14 Aloysiatriphylla (Lúcia-lima) 8,49 

Apiumgraveolens (Aipo) 1,28 
Mentha x piperita (Hortelâ-

pmenta) 
4,95 

Petrosoliumsativum (Salsa) 1,03 
Thymus x citriodorus (Tomilho-

limão) 
3,95 

Ocimumbasilicum L. (Manjericão) 0,82 Melissa officinalis(Erva cidreira) 3,45 

Menta spicata L. (Hortelã-
comum) 

0,58 Aloysiacitriodora (Lúcia-lima) 3,44 

Alliumschoenoprasum 
(Cebolinho) 

0,50 
Thymusvulgaris L. (Tomilho, 

tomilho vulgar) 
2,88 

Fonte: GPP (2013) 

 

 O estudo que se vem referindo indica também que o perfil predominante dos 

produtores de plantas aromáticas são geralmente jovens (79% têm menos de 50 anos) e 

com um elevado nível de escolaridade (76% com formação superior, mas apenas 40% 

destes, formação agrícola). É também de notar o facto dos produtores jovens darem maior 

relevo, em termos de áreas exploradas, ao MPB. 

 No que diz respeito às tecnologias de produção, verifica-se que existe uma 

predominância das operações manuais, quer na plantação (82%), quer na colheita (72%). 

No entanto, no caso da alfazema, a colheita mecânica é praticada em 97% da área 

declarada enquanto no coentro a colheita e plantação mecânicas já têm, também, uma 

expressão considerável, com 58% e 99%, respectivamente. 

 Relativamente à balança comercial portuguesa, a mesma foi deficitária até ao ano de 

2012. Porém, na última década, houve um aumento significativo tanto das exportações 

como das importações, revelando que existe uma maior procura para satisfazer os 

consumidores (Quadro 2.6). 
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Quadro 2.6 – Balança Comercial das PAM em Portugal de 2000 a 2012 (unidades em milhares de 

Euros) 

 Exportações Importações Saldo 

2000 2 028 5 892 -3 864 

2001 3 039 7 165 -4 126 

2002 4 463 8 107 -3 644 

2003 6 000 8 284 -2 284 

2004 5 964 7 803 -1 839 

2005 6 202 8 839 -2 637 

2006 8 936 10 722 -1 786 

2007 8 329 11 987 -3 657 

2008 8 607 16 572 -7 965 

2009 10 816 13 651 -2 835 

2010 11 873 16 207 -4 334 

2011 14 037 16 880 -2 843 

2012 12 524 12 099 425 

 Fonte: INE (2013) 

 

Os dados apresentados mostram que o sector das PAM tem um potencial de 

crescimento muito grande, quer pelas explorações já criadas, quer por projectos de 

investimento já aprovados. No entanto, do ponto de vista económico, a situação apresenta-

se complexa e pode tornar-se insustentável, pois existem fragilidades, factores como a 

elevada utilização de mão-de-obra, as exigências técnicas, os custos financeiros aliados às 

necessidades de gestão, a que se adicionam as dificuldades de escoamento ligadas à 

pequena dimensão das explorações, podem constituir uma forte limitação à colocação do 

produto no mercado de forma individualizada.  

 Por outro lado, o impacto económico do sector pode globalmente ser considerado 

pequeno, mas vir a ser substancialmente maior no futuro. Com efeito, a capacidade de 

criação de emprego no meio rural e a entrada de jovens com nível de formação elevado no 

panorama agrícola nacional poderão introduzir mudanças num sector extremamente 
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envelhecido e com baixo nível de formação, as quais, entre outros aspectos, podem passar 

pelo aproveitamento de oportunidades de diversificação das explorações já existentes.  

 

3. Material e Métodos 

  

 Com o intuito de estudar a utilização do pó de tijolo na formulação de substratos sem 

turfa para a produção de plantas envasadas concebeu-se o seguinte ensaio. 

 

3.1. Substratos 

3.1.1. Materiais utilizados na formulação dos substratos sem turfa 

 

Para a realização deste ensaio utilizaram-se três materiais:  

 Um composto obtido a partir de resíduos florestais. O composto é constituído por 

cascas de pinheiro bravo (50%), casca de pinheiro manso (30%) e estrumes de cavalo 

(20%). O fabricante deste produto é a empresa Leal & Soares (Mira, Portugal) e designa 

o produto como “húmus” maturado e estabilizado. As suas características são 

apresentadas no quadro 3.1. 

 

  Fibra de coco, previamente lavada com água, para obter uma redução da salinidade, é 

produzida pela empresa Sivanthi Joe (Tuticurin, Tamil Nadu, Índia). É fornecida em 

briquetes prensados de 20x10x5 cm, sendo que cada unidade, depois de previamente 

humedecida e expandida, possui um volume final de aproximadamente de 7,8 L. As 

suas características são apresentadas no quadro 3.1. 

 

 Pó de tijolo, proveniente da empresa Prélis Ceramics. O pó de tijolo foi obtido a partir 

dos restos/resíduos que são originados durante a produção de tijolos. Atendendo às 

quantidades produzidas, há interesse por parte das empresas que o produzem no seu 

aproveitamento. Para se poder manipular e introduzir este material nos substratos 

uniformemente, moeu-se o pó de tijolo, e passou-se num crivo de 1 mm de diâmetro 

para posteriormente se proceder á mistura com os substratos formulados. Na figura 3.1 

apresenta-se a sua constituição obtida através de Raios X no laboratório de pedologia 

do ISA. Através da observação do gráfico verifica-se que o pó de tijolo é constituído, 

neste caso, essencialmente por quartzo, com valores superiores a 80%. Verifica-se 
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ainda a presença de calcite com cerca de 5% ou um pouco mais, hematite com valores 

pouco inferiores aos encontrados na calcite e por último feldspatos, com valores 

residuais, de cerca 2-3% da sua constituição. 

 

Figura 3.1 - Pó de tijolo antes e depois da crivagem. 

 

                  Figura 3.2 - RX elaborado ao pó de tijolo. 

 Neste estudo foi ainda utilizado, como testemunha, um substrato comercial com a 

denominação Tref Bio 5, produzido pela empresa Tref Trade BV (Jiffy Products 

International BV, Moerdijk, Holanda), constituído por 50% turfa negra e turfa loura e 50% 

de fibra de coco (ECOcom RHP + Cocosgries). 
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Quadro 3.1 – Composição das fibras de coco, do composto e do substrato 

comercial Tref Bio 5. 

Parâmetro Unidades 
Fibra 

coco 
Composto Pó de tijolo 

TREF 

Bio 5 

pH  6,58 6,27 7,75 6,48 

CE (mS cm-1)  0,18 0,46 0,24 0,33 

Humidade 

(%) 

73,4 54,61 0,6  

Matéria seca 26,6 45,39 99,4  

Matéria orgânica 83,5 85,18 1,27  

N 

(g kg-1) 

1,21 3,09 0,04 0,31 

P 0,13 0,56 0,02 0.09 

K 0,22 2,21 1,29 0,91 

Ca 2,56 3,88 13,29 0,03 

Mg 0,27 0,54 9.08 0,53 

Na 0,27 0,44 0,27 0,15 

Mn 

(mg kg-1) 

10,81 32,13 87,46 328,71 

Fe 478,47 304,97 13817,58 361.29 

Cu n.d.* 1,06 13,96 1,47 

Zn 4,74 12,26 15,26 9,34 

      

* n.d. não detectado, inferior ao limite de detecção 

 

3.1.2. Preparação dos substratos sem turfa 

 

 Realizamos neste ensaio a preparação de nove substratos, a partir de misturas, em 

diferentes proporções, de substrato, fibra de coco e resíduos de pó tijolo. A sua proporção é 

apresentada no quadro 3.2. A sua mistura foi elaborada manualmente. 

 Foi ainda efectuada uma adubação nos substratos elaborados, tendo-se utilizado 

um adubo DCM Eco-Mix 4, com a formulação 7-7-10 (De Ceuster Meststoffen NV). O adubo 

apresenta-se em grânulos que foram meticulosamente misturados com os substratos. A 

quantidade utilizada em cada substrato foi de 4 g L-1. 
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Quadro 3.2 – Composição e fertilização dos substratos utilizados no ensaio. 

Substrato 
Composição 

(proporções em volume) 
Fertilização base 

A Composto + 0% pó de tijolo 4 g L-1 Eco-mix 4 

B Composto + 5% pó de tijolo 4 g L-1 Eco-mix 4 

C Composto + 10% pó de tijolo 4 g L-1 Eco-mix 4 

D Composto + 20% pó de tijolo 4 g L-1 Eco-mix 4 

E 
1/2 fibra coco + 1/2 composto + 

+ 0% pó de tijolo 
4 g L-1 Eco-mix 4 

F 
1/2 fibra coco + 1/2 composto + 

+ 5% pó de tijoloo 
4 g L-1 Eco-mix 4 

G 
1/2 fibra coco + 1/2 composto + 

+ 10% pó de tijolo 
4 g L-1 Eco-mix 4 

H 
1/2 fibra coco + 1/2 composto + 

+ 20% pó de tijolo 
4 g L-1 Eco-mix 4 

I Substrato comercial  

 

 

3.2. Espécies utilizadas no ensaio 

 

 Utilizamos neste trabalho quatro espécies de plantas aromáticas que nos permitem 

utilizar dois métodos de propagação: o vegetativo (estacas enraizadas transplantadas para 

os vasos) e seminalmente (sementeira directa nos vasos). Assim utilizaram-se as seguintes 

espécies de plantas aromáticas: 

 Espécies transplantadas para os vasos: 

Rosmarinus oficinalis L. (alecrim) 

Lavandula hibrida Briq. (alfazema) 

 Espécies de propagação seminal, semeadas diretamente nos vasos: 

Coriandrum sativum L. (coentro) 

Petroselinum crispum (Mill.) Fuss (salsa) 
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3.2.1. Alecrim 

 

 Alecrim (Rosmarinus officinalis L.) é um subarbusto perene, com cerca de 0,5 a 2,0 

m de altura, que pertence à família das Lamiáceas. A sua mais valia são, não só as flores, 

mas, principalmente, as suas folhas que são utilizadas com fins medicinais, condimentares, 

ornamentais e aromáticos.  

 É uma planta da região mediterrânica, desde Portugal até ao Cáucaso, com 

preferência por climas temperados a temperado-quentes. Geralmente é encontrado em 

terrenos secos e pobres, preferindo solos calcários bem drenados e permeáveis.  

 Conhecem-se dois tipos com aspecto morfológico diferente; o Rosmarinus officinalis, 

var. prostus que possui caules prostrados, flor lilás-clara e folhas muito finas de cor verde-

clara e o officinalis, var. albus de crescimento vertical e de flor branca, por vezes com 

nervuras semelhantes às da alfazema (Cunha  et al., 2013). 

 A propagação da planta pode ser feita por sementes, por estacas (mais recorrente) 

ou divisão de pés. A sementeira deve ser realizada no princípio da primavera com 

temperaturas na ordem 20º-30ºC já que são as temperaturas necessárias para quebrar a 

dormência das sementes. A sua transplantação segundo Fernández-Pola (2001), deve ser 

feita em Outubro/Novembro com um espaçamento 50-60 cm na linha e 80 cm na entrelinha. 

 A propagação por estacas é o método mais utilizado e passa por usar estacas de 15 

a 20 cm que se enterram a meia altura; recorrendo-se ainda ao auxílio das hormonas de 

enraizamento (auxina) (Cunha et al., 2013). O fim do Inverno e o princípio da Primavera é a 

época ideal para o enraizamento das estacas (Silva e Pedras, 1999 cit. in, Cunha, et al., 

2013). 

 A densidade de plantação segundo Fernández-Pola , (2001) é de 15 000 a 20 000 

plantas por ha dependendo da fertilidade do solo. 

 Já na fertilização deve proceder-se à aplicação de 30-50 t de estrume bem 

compostado antes da plantação e ainda uns 60-80 kg ha-1 de N, 60-80 kg ha-1 de fósforo e 

80-100 kg ha-1 de potássio (Nuños, 2002). 

 A primeira colheita realiza-se, geralmente, a partir do segundo ou terceiro ano 

quando a planta está em floração e é realizada a cerca de 30 cm do solo, o que permite uma 

boa renovação da planta (Martinez e Col., 2000 cit. in Cunha et al., 2013). 

 O rendimento médio em folhas é de cerca de 1200 a 1600 kg ha-1; para o óleo com 

cerca de 1 a 2% é de 40-60 kg ha-1 (Chacon e Chaves, 1999 cit. in, Cunha et al., 2013). 
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3.2.2. Alfazema 

  

 Tal como o alecrim a alfazema ou Lavandula angustifolia é um subarbusto da família 

das Lamiáceas e possui um caule lenhoso e atinge os 70 cm de altura. O seu género é 

Lavanduloideae e inclui cerca de vinte espécies; existindo ainda mais variedades que se 

podem distinguir pelo porte como as anãs, as de médio porte e as altas (Allardice, 2009). 

Tem diversas utilizações que vão da perfumaria ao óleo essencial ao uso culinário (Almeida, 

2006). 

 É originária da parte ocidental da bacia mediterrânica e cresce naturalmente em 

zonas com atitudes de 500 a 1500 metros, embora possa ser cultivada em várias condições. 

 É uma planta muito tolerante, quer ao frio, quer ao calor e a geadas moderadas. 

Consegue também adaptar-se a situações de água limitada e, ainda, a condições de 

humidade relativa muito elevada. Prefere solos mais básicos sem compactação e com boa 

drenagem. 

 Pode ser propagada por semente ou estacas caulinares. As suas sementes possuem 

um tegumento duro que dificulta a germinação, podendo apresentar uma dormência 

considerável, o que torna este método mais limitado, para além de raramente permitir obter 

plantas muito diferentes da sua progenitora. Por estaca, utiliza-se uma planta mãe com 2 ou 

3 anos, (originando assim uma qualidade mais homogénea) e cortam-se estacas de 10 a 15 

cm que, normalmente, na altura da primavera, serão plantadas em viveiro onde ficarão 

cerca de um ano a aguardarem o transplante.  

 Em termos de fertilização é vantajoso aplicar estrume bem compostado na ordem 

das 15 a 20 t ha-1, antes da plantação (Moret et al., 2010). Relativamente às adubações 

devem ter em conta valores de 50 kg ha-1 de azoto (N), fósforo e potássio, devendo ainda 

incorporar algum azoto de cobertura na Primavera (Almeida, 2006). 

 A sua colheita deve ser realizada quando 50% das flores estiverem completamente 

abertas, cortando-as o mais alto possível para não danificar as plantas; e só deve ser feito 

com tempo seco. As flores devem ser rapidamente secas ao abrigo da luz (Cunha et al., 

2013). 

 Em média o rendimento em flores é de 2000 – 3000 kg ha-1 e 0,5 a 1% de óleo que 

poderá corresponder a 15 -35 kg ha-1. 
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3.2.3. Coentros 

  

 Coriandrum sativum L. ou coentros como a conhecemos é uma planta herbácea 

anual da família das Apiaceae. É originária da Ásia Ocidental e Norte de África, espalhou-se 

pela Europa e América do Norte devido à cultura intensa pois o seu uso quer como aperitivo, 

condimento ou uso medicinal está largamente difundido. 

 Prefere terrenos férteis, frescos, permeáveis, profundos, soltos, silico-argilosos, algo 

calcários e com clima temperado ou temperado-quente.  

 A sua propagação é feita por sementes e não existe um consenso quanto à sua 

densidade que poderá variar entre 30-40 kg/ha, o que equivale a 100 000 - 125 000 

plantas/ha, (Fernández-Pola, 2001) a 4-5 kg ha-1 com um compasso de (50-60 cm) x (15-20 

cm) (Muñoz, 1987). A semente deve ficar embebida em água por 3 a 4 dias até a sua 

introdução na terra que deve acontecer entre a Primavera e o final do Verão dependendo do 

seu fim (Cunha et al., 2013). 

 Parte da cultura pode ser destinada á venda da parte aérea, contudo, normalmente a 

planta destina-se à obtenção de frutos em finais de Julho. O processo de colheita das 

umbelas deve ser efectuado antes de os frutos estarem completamente maduros e na parte 

da manhã (Cunha et al.., 2013). 

   

3.2.4. Salsa 

 

 A salsa é umas das ervas aromáticas mais difundidas no mundo, originária da região 

mediterrânica central; tem tido ao longo da história um papel bastante importante na 

culinária e na medicina tradicional. É uma planta herbácea bienal da família das Apiaceae, 

tal como a salsa. A variedade mais comum é a Petroselinum sativum.  

 A sua origem provém do sul da Europa sendo hoje cultivada um pouco por todo o 

mundo, embora prefira climas temperados onde cresce espontaneamente. É uma planta 

vivaz, de caule erecto e folhas compostas, de um verde intenso, lisas ou rugosas atingindo 

entre 30 a 60 cm. A sua propagação é feita por sementes, tal como os coentros. 

 Possui diversos fins que vão das aplicações medicinais, como diurético, estimulante 

do leite materno e tónico geral, a uma utilização muito diversificada na culinária, 

especialmente na zona mediterrânica. 
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3.3. Instalação e condução do ensaio 

 

 A realização destes ensaios decorreu nas instalações da empresa Teciplante 

(Aljubarrota, Leiria, Portugal) tendo-se iniciado no dia 12 de Junho de 2013. 

 O estudo correspondeu a um tratamento factorial com 9 substratos e 4 espécies de 

plantas aromáticas. Efectuaram-se 4 repetições de cada modalidade, num total de 144 

unidades experimentais (vasos).  

 Os vasos que se utilizaram neste teste possuíam 290 ml de volume, com 8,5 cm de 

diâmetro, cheios com os respectivos substratos. Nas espécies de propagação vegetativa, as 

estacas enraizadas com torrão foram inseridas no centro do vaso, num orifício previamente 

aberto. As sementes das espécies propagadas seminalmente foram espalhadas à superfície 

dos substratos e cobertas com cerca de 20 cm3 de vermiculite, para favorecer a germinação. 

A totalidade das amostras foi regada de forma homogénea. 

 

Figura 3.3 - Vasos após a sementeira e 

plantação das plantas aromáticas utilizadas 

no ensaio. 

 



33 
 

 Os vasos foram então colocados no interior da estufa de plástico onde a Teciplante 

produz as plantas aromáticas em modo de produção biológico (MPB) e aí permaneceram 

até a maioria das plantas de cada espécie apresentarem um crescimento considerado 

adequado para poderem ser comercializadas. Quando tal aconteceu, as plantas foram 

transportadas para o ISA a: 

 22 de Julho as espécies transplantadas. 

 11 de Setembro as espécies de propagação seminal. 

 

3.4. Avaliação do crescimento das plantas 

 

No final do ensaio, procedeu-se à avaliação dos seguintes parâmetros da parte aérea da 

planta: 

o altura da planta; 

o diâmetro da planta, quantificando-se a largura máxima do tufo; 

o biomassa “fresca” da parte aérea (peso fresco); 

o biomassa “seca” da parte aérea, após secagem em estufa eléctrica ventilada a 65 

°C, durante 48 horas(peso seco); 

 Foi, ainda, efectuada uma “avaliação visual das raízes” por espécie, baseada na 

observação da quantidade e aparência das mesmas. Para cada espécie, foi estabelecida 

uma escala de 1 a 5, em que a classificação 1 significa ausência ou presença residual de 

raízes visíveis e a classificação 5 corresponde à maior quantidade de raízes e com 

aparência mais saudável. Os restantes valores (2, 3 e 4) são níveis intermédios. Com base 

nesta escala, o sistema radicular de todas as plantas foi classificado. 

 

3.5. Caracterização dos substratos 

3.5.1. Características físicas dos substratos 

 

 A análise dos substratos iniciou-se pelo apuramento da densidade aparente de 

acordo com a Norma Europeia EN 13040 (CEN, 1999a).  

 As propriedades físicas dos substratos, porosidade total, retenção de água, 

arejamento e contrabilidade foram determinadas, adaptando a Norma Europeia EN 13041 

(CEN, 2011) e a metodologia descrita por Verdonck e Gabriels (1992). As amostras de 
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substrato preenchendo cilindros com um volume de 100 cm3, foram colocadas numa “caixa 

de areia” e sujeitas às sucções de 10 cm de altura de coluna de água (pF1 ou -1 kPa), 50 

cm de altura de coluna de água (pF1,7 ou -5 kPa) e 100 cm de altura de coluna de água 

(pF2 ou -10 kPa), durante 48 horas, até se atingir o equilíbrio; sendo pesadas no final de 

cada ciclo. Após o equilíbrio a pF2, as amostras foram secas a 100-105 ºC durante um 

período de 48 horas. 

 A partir dos valores de retenção de água às diferentes sucções (pF1, pF1,7 e pF2), 

calculou-se a água facilmente disponível, a água de reserva, a água disponível e o 

arejamento a pF1, de acordo com as definições apresentadas em 2.1.  

 

3.5.2. Características químicas dos substratos 

3.5.2.1. pH, condutividade eléctrica e elementos minerais extraíveis 

 

 O pH e a condutividade eléctrica foram determinados no extracto aquoso 1:5 em 

volume, de acordo com as Normas Europeias EN 13037 (CEN, 1999b) e EN 13038 (CEN, 

1999c), respectivamente. Os macronutrientes extraíveis (N, P, K, Ca, Mg) e o sódio (Na) 

foram determinados no extrato aquoso 1:5 (v v-1), de acordo com a Norma Europeia EN 

13652 (CEN, 2001b) N, P, K, Ca, Mg e Na. 

 Resumidamente, a partir do valor da massa volúmica aparente pôde-se determinar, 

para cada substrato, o peso correspondente ao volume de 60 ml. Esta quantidade foi 

colocada num frasco de plástico, adicionaram-se 300 ml de água e, num agitador mecânico, 

agitou-se durante uma hora. Decorrido este período, efectuou-se a leitura do pH e, depois, 

da filtração, a leitura da condutividade; com posterior quantificação do N, P, K, Ca, Mg e Na. 

 Os micronutrientes extraíveis foram determinados após extracção com uma solução 

de CaCl2 0,01 M e de DTPA 0,002 M, de acordo com a Norma Europeia 13651 (CEN, 

2001a). 

 

3.5.2.2. Humidade, matéria orgânica e elementos minerais totais 

 

 O teor de humidade das fibras de coco, do composto e dos substratos comerciais foi 

determinado através da perda de peso, por secagem em estufa a 105 °C até peso 

constante. 
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 A matéria orgânica foi determinada através da perda de peso, determinada por 

calcinação em mufla a 500-550 °C, durante pelo menos 8 horas, até peso constante. 

 As cinzas obtidas foram, em seguida, digeridas em banho-maria, com uma solução 

de ácido clorídrico (HCl) 3M, utilizando 3 tomas de 10 ml de ácido (Martí e Muñoz, 1957). 

Nas duas primeiras tomas deixou-se evaporar até à secura. Na última toma colocou-se um 

vidro de relógio sobre a cápsula e deixou-se ferver durante 10 minutos. Por fim, filtrou-se 

esta solução para balões de 100 cm3, perfazendo-se o volume com água destilada. Com as 

diluições e adição de anti-interferente (cloreto de césio para Na e K, cloreto de estrôncio 

para Ca e Mg) fez-se a determinação do potássio, cálcio, magnésio, sódio, manganês, ferro, 

cobre e zinco utilizando o espectrofotómetro de absorção atómica de chama. 

 O fósforo foi determinado através de um espectrofotómetro de absorção molecular 

na zona do visível após o desenvolvimento de cor com o vanadomolibdato de amónio. 

 Para a determinação do azoto, utilizou-se o método de Kjeldahl (Horneck e Miller, 

1998). No caso dos substratos pesou-se cerca de 1 g de material que foi colocado nos tubos 

de digestão de Kjeldahl. A seguir, foram adicionados 10 ml de ácido sulfúrico concentrado e 

catalisador (K2SO4 e CuSO4). Depois de um dia de pré digestão à temperatura ambiente, as 

amostras foram sujeitas a digestão a elevada temperatura: duas horas a 135 °C, dez 

minutos a 200 °C e quatro horas e meia a 340 °C. O digerido obtido foi sujeito a uma 

destilação, sendo o azoto destilado (amoníaco) recolhido em ácido bórico com uma 

concentração de 4%. O azoto combinado com o ácido bórico foi quantificado através de uma 

titulação com ácido clorídrico de concentração rigorosamente conhecida. 

 

3.5.3. Análise de plantas 

 

 A parte aérea das plantas, após secagem a 65 °C durante 48 horas, foi moída e 

analisada para determinação do teor de elementos minerais.  

 As amostras de material vegetal (0,5 g) foram incineradas a 500 °C, durante pelo 

menos 8 horas, de modo a destruir toda a matéria orgânica. As cinzas obtidas foram, em 

seguida, colocadas sobre uma placa de aquecimento e tratadas com uma solução de ácido 

clorídrico (HCl) 3N, utilizando 3 tomas de 10 ml de ácido (Martí e Muñoz, 1957). Nas duas 

primeiras tomas deixou-se evaporar até à secura. Na última toma colocou-se um vidro de 

relógio sobre a cápsula e deixou-se ferver durante 10 minutos. Por fim, filtrou-se esta 

solução para balões de 100 cm3, perfazendo-se o volume com água destilada.  



36 
 

O fósforo foi doseado por espectrofotometria de absorção molecular, utilizando 

vanadomolibdato de amónio para o desenvolvimento de cor.  

 O potássio, cálcio, magnésio e o sódio foram doseados por espectrofotometria de 

absorção atómica. 

O azoto total foi determinado pelo método de Kjeldahl (Horneck e Miller, 1998), com 

algumas modificações relativamente à metodologia descrita anteriormente. Pesou-se, 

rigorosamente, para tubos de digestão, uma quantidade de cerca de 0,2 g da matéria 

vegetal e foi adicionado ácido sulfúrico com catalisador (selénio). Depois de um dia de pré-

digestão à temperatura ambiente, as amostras foram sujeitas a digestão a elevada 

temperatura: duas horas a 135 °C, dez minutos a 200 °C e quatro horas e meia a 340 °C. 

Após a digestão e o arrefecimento da amostra, foi adicionada água até o volume final de 50 

ml. O azoto, neste extracto, foi quantificado num auto-analisador de fluxo segmentado de 

marca Skalar, usando o método de Berthelot (Houba et al., 1989). 

 

3.6. Tratamento estatístico 

 

 Os dados obtidos foram tratados estatisticamente com o programa Statistix 7, sendo 

submetidos a uma análise de variância (ANOVA) e, posteriormente, a um teste de 

comparação das médias, utilizando o teste da diferença mínima significativa (ou teste LSD) 

a um nível de significância de 5% (Montgomery, 1991). 
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4. Resultados e discussão 

4.1. Características dos substratos 

4.1.1. Características físicas dos substratos 

 

 A análise às características físicas dos substratos, tal como foi referido anteriormente 

neste trabalho, torna-nos possível compreender certos aspectos importantes para o 

crescimento das plantas, com o objectivo primordial de potenciar o desenvolvimento vegetal. 

 A adição do pó de tijolo ao composto e à mistura de fibra de coco com composto levou 

a aumentos significativos da massa volúmica aparente dos substratos obtidos (quadro 4.1). 

O aumento da massa volúmica aparente pode ser considerada positiva em viveiros ao ar 

livre, sobretudo em zonas ventosas, uma vez que permite um aumento da estabilidade dos 

vasos onde as plantas são cultivadas. No entanto, no nosso caso - a produção de plantas 

aromáticas em estufa – o aumento da massa volúmica aparente não parece ter qualquer 

vantagem. 

 Quanto à porosidade total, há um decréscimo significativo nos substratos com mais de 

10% pó de tijolo, diminuindo para valores abaixo dos 85%, valor considerado como o valor 

mínimo adequado para um substrato de cultivo (Miner, 1994). A redução da porosidade total 

poderá ter consequências negativas, tanto ao nível da retenção de água como do 

arejamento dos substratos (quadro 4.2). 

  A contrabilidade dos substratos, isto é, a redução de volume durante o processo de 

secagem, regista um decréscimo com o aumento do teor de pó de tijolo nos substratos.  

 Relativamente à retenção de água a diferentes sucções (Quadro 4.2), observa-se que 

o pó de tijolo origina um aumento significativo da retenção de água a pF1, enquanto que a 

retenção de água a pF1,7 e pF2 não apresenta nenhum padrão de variação específico. No 

quadro 4.2 é ainda de destacar a redução do arejamento do substrato a pF1, com o 

aumento da dose de pó de tijolo no substrato, para valor muito inferiores ao valor 

considerado adequado (> 20%). De facto, a adição de pó de tijolo origina, simultaneamente, 

uma redução da porosidade total (quadro 4.1) e um aumento da retenção de água a pF1 

(quadro 4.2), o que se traduz numa redução do arejamento. 
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Quadro 4.1 – Massa volúmica aparente (g cm-3), porosidade total (%, v v-1) e contrabilidade (%, 

v v-1) dos substratos utilizados no ensaio. 

Substrato Composição 

Massa volúmica 

aparente          

(g cm-3) 

Porosidade 

Total (%) 

Contrabilidade 

(%) 

A 
Composto  + 

+ 0% pó de tijolo 
264,86 de 83,87 c 20,10 bc 

B 
Composto  + 

+5% pó de tijolo 
303,32 d 83,54 c 15,18 de 

C 
Composto  + 

+10% pó de tijolo 
376,47 c 80,93 d 15,63 de 

D 
Composto  + 

+20% pó de tijolo 
540,82 a 75,14 f 12,80 f 

E 
Fibra coco + Composto + 

+ 0% pó de tijolo 
190,00 f 88,67 ab 21,63 bc 

F 
Fibra coco + Composto + 

+ 5% pó de tijolo 
255,23 e 86,69 b 20,37 be 

G 
Fibra coco + Composto + 

+ 10% pó de tijolo 
373,36 c 81,98 cd 17,10 cd 

H 
Fibra coco + Composto + 

+ 20% pó de tijolo 
488,61 b 78,20 e 15,89 de 

I Substrato comercial 160,93 f 90,54 a 31,06 a 

Em cada coluna, as modalidades assinaladas com a mesma letra não diferem significativamente 

(p=0,05). 
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Quadro 4.2 – Retenção de água (%, v v-1) a pF 1, pF 1,7 e pF  2 e arejamento (%, v v-1) a pF 1. 

Substrato Composição 
Retenção de água (%, v v-1) Arejamento 

a pF 1 (%, v v-1) pF 1 pF 1,7 pF 2,0 

A 
Composto  + 

+ 0% pó de tijolo 
59,11 f 46,34 de 42,16 b 24,69 a 

B 
Composto  + 

+ 5% pó de tijolo 
68,64 de 51,13 a 45,23 a 14,9 b 

C 
Composto + 

+ 10% pó de tijolo 
74,97 c 51,32 a 44,91 a 5,95 d 

D 
Composto + 

+ 20% pó de tijolo 
74,37 c 41,97 b 42,10 b 0,77 f 

E 
Fibra coco + composto + 

+ 0% pó de tijolo 
66,07 e 44,30 e 39,38 cd 22,6 a 

F 
Fibra coco + composto + 

+ 5% pó de tijolo 
81,06 b 46,34 cde 39,67cd 5,62 d 

G 
Fibra coco + composto + 

+ 10% pó de tijolo 
70,97 de 48,39 bc 40,97 bc 11 c 

H 
Fibra coco + composto + 

+ 20% pó de tijolo 
76,22 c 46,66 cd 38,25 d 1,98 ef 

I Substrato comercial 86,42 a 47,57 bcd 40,14 bc 4,12 de 

Em cada coluna, as modalidades assinaladas com a mesma letra não diferem significativamente 

(p=0,05). 

  

 Partindo da retenção a diferentes sucções, determinou-se a disponibilidade de água 

para as plantas a partir dos substratos (quadro 4.3.), de acordo com as definições 

apresentadas em 2.1.1. 

 A análise deste último quadro, respeitante às análises físicas, permite afirmar que a 

retenção de água e, também, a água disponível, vão aumentando à medida que a 

percentagem de pó de tijolo aumenta; concluindo-se que o pó de tijolo aumenta a 

capacidade de retenção de água, tornando-a mais disponível para as plantas; mas, por 

outro lado, diminui o arejamento dos substratos o que pode, por sua vez, vir a condicionar o 

crescimento das plantas. Estes resultados são em tudo semelhantes aos obtidos por Bragg 

e Chambers (1987) que ao adicionarem areia de granulometria inferior a 1 mm a diferentes 

tipos de substratos, observaram uma redução significativa do seu arejamento. 
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Quadro 4.3 – Água facilmente disponível (AFD), água de reserva (AR) e água disponível (AD) dos 

substratos estudados (% v v-1). 

Em cada coluna, as modalidades assinaladas com a mesma letra não diferem significativamente 

(p=0,05). 

 

4.1.2. Características químicas dos substratos 

 

 No quadro 4.4 apresentam-se os valores obtidos relativamente ao pH e à 

condutividade eléctrica dos substratos utilizados neste ensaio. 

Relativamente ao pH, verifica-se que a quantidade de pó de tijolo tem uma 

implicação directa na subida do pH, tal como podemos verificar no quadro 4.4; o que revela 

um carácter alcalinizante do pó de tijolo, sendo este resultado confirmado pela análise feita 

ao pó de tijolo, que regista um valor de pH de 7,75 como podemos verificar pelo quadro 3.1. 

Os substratos com as maiores percentagens de pó de tijolo (B, C, D, F, G e H) apresentam 

valores de pH superiores aos valores considerados adequados (5,3 a 6,5) o que poderá 

Substrato Composição 
AFD 

(% v v-1) 

AR 

(% v v-1). 

AD 

(% v v-1). 

A 
Composto + 

+ 0% pó de tijolo 
12,96 g 4,05 g 17,01 g 

B 
Composto + 

+ 5% pó de tijolo 
17,51 f 5,89 e 23,41 f 

C 
Composto + 

+ 10% pó de tijolo 
23,65 de 6,4 d 30,06 d 

D 
Composto + 

+ 20% pó de tijolo 
25,4 de 6,86 c 32,26 d 

E 
Fibra coco + composto + 

+ 0% pó de tijolo 
21,76 e 4,91 f 26,68 e 

F 
Fibra coco + composto + 

+ 5% pó de tijolo 
34,71 b 6,67 cd 41,38 b 

G 
Fibra coco + composto + 

+ 10% pó de tijolo 
22,58 de 7,42 b 30,03 d 

H 
Fibra coco + composto + 

+ 20% pó de tijolo 
29,56 c 8,41 a 37,97 c 

I Substrato comercial 38,85 a 7,43 b 46,28 a 
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conduzir a uma redução da disponibilidade de nutrientes, em especial de micronutrientes 

(Warncke e Krauskopf, 1983; Miner, 1996; Ribeiro et al., 2001).  

 Podemos também observar que a condutividade elétrica (CE) teve tendência para 

aumentar com a adição de pó de tijolo ao substrato. No entanto, os substratos apresentaram 

valores dentro, ou muito próximos, dos valores considerados adequados (0,35 a 0,65 mS 

cm-1) por Warncke e Krauskopf (1983). 

 

 

 

Quadro 4.4 – pH e condutividade eléctrica (mS cm-1) no extracto aquoso 1:5 (v v-1) dos 

substratos utilizados no ensaio. 

Substrato Composição pH 
Condutividade 

eléctrica (mS cm-1) 

A Composto + 0% pó de tijolo 6,32 e 0,56 e 

B Composto + 5% pó de tijolo 6,66 c 0,60 cd 

C Composto + 10% pó de tijolo 6,88 b 0,65 b 

D Composto + 20% pó de tijolo 7,04 a 0,68 a 

E Fibra coco + composto + 0% pó de tijolo 6,10 f 0,60 cd 

F Fibra coco + composto + 5% pó de tijolo 6,51 d 0,58 de 

G Fibra coco + composto + 10% pó de tijolo 6,80 b 0,61 cd 

H Fibra coco + composto + 20% pó de tijolo 7,02 a 0,63 bc 

I Substrato comercial 5,65 g 0,70 a 

Em cada coluna, as modalidades assinaladas com a mesma letra não diferem significativamente 

(p=0,05). 

 

 A disponibilidade de nutrientes dos substratos, utilizados neste ensaio, é 

apresentada, nos quadros 4.5 e 4.6. 

 Relativamente ao azoto mineral (quadro 4.5), podemos observar que todos os 

valores estão abaixo do recomendável; embora, tenha existido um incremento do N mineral 

com a adição do pó de tijolo. É de notar que apenas o substrato comercial apresenta valores 

perto dos valores indicados para sementeira. 
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 No caso do fósforo, os substratos A e B são os únicos que apresentam valores 

dentro do intervalo considerado adequado para sementeira, embora o substrato H, também 

esteja inserido no intervalo dos valores adequados para transplante; de resto todos os 

outros substratos têm uma baixa e pouco adequada disponibilidade de fósforo. Podemos 

observar, ainda, que existe uma diminuição deste elemento nos substratos A, B, C e D o 

que nos poderá levar a concluir que o pó de tijolo pode fixar parte deste elemento e, por 

isso, condicionar a sua disponibilidade. 

 

Quadro 4.5 – Teores de azoto nítrico (N-NO3
-), azoto amoniacal (N-NH4

+) e azoto mineral nos 

substratos (mg L-1) no extrato aquoso 1:5 (v v-1). 

Substrato Composição 
N-NO3

- 

(mg L-1) 

N-NH4
+ 

(mg L-1) 

N mineral 

(mg L-1) 

A Composto + 0% pó de tijolo 0,04 c 15,48 e 15,52 f 

B Composto + 5% pó de tijolo 0,04 c 19,48 e 19,48 e 

C Composto + 10% pó de tijolo 0,04 c 20,75 de 20,75 de 

D Composto + 20% pó de tijolo 0,12 c 23,06 d 23,19 d 

E 
Fibra coco + composto + 0% pó de 

tijolo 
0,03 c 21,41 de 21,45 de 

F 
Fibra coco + composto + 5% pó de 

tijolo 
0,73 a 22,21 d 22,95 d 

G 
Fibra coco + composto + 10% pó de 

tijolo 
0,60 ab 26,36 c 26,963 c 

H 
Fibra coco + composto + 20% pó de 

tijolo 
0,92 a 29,31 b 30,23 b 

I Substrato comercial 0,16 bc 68,98 a 69,15 a 

 
Valores indicados para sementeira 50 - 200 < 75 

 

 
Valores indicados para transplante 100 - 250 < 125 

 
Em cada coluna, as modalidades assinaladas com a mesma letra não diferem 

significativamente (p=0,05). 

  

 Relativamente à disponibilidade de potássio verifica-se que todos os substratos 

apresentam níveis relativamente altos, próximos do limite superior do intervalo considerado 

adequado. O substrato comercial (I) é o que apresenta os valores mais altos de potássio 

extraível, enquanto todos os restantes substratos formulados, embora com valores mais 

baixos, se encontram dentro do intervalo considerado adequado. Será de considerar, ainda, 
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que não parece existir uma relação significativa entre o teor de pó de tijolo no substrato e a 

disponibilidade de potássio. 

No que diz respeito ao cálcio extraível, observou-se um baixo teor deste elemento 

em todos os substratos, com excepção do substrato comercial; se bem que os valores 

tendem a aumentar com o incremento de pó de tijolo. De facto, há um aumento significativo 

do cálcio extraível com o incremento da percentagem de pó de tijolo no substrato, o que 

pode ser explicado pela forte presença de calcite encontrada no pó de tijolo. Quanto ao 

magnésio, todos os valores se encontram dentro dos intervalos considerados como 

recomendáveis e a relação entre o seu teor e a percentagem de pó de tijolo não é 

significativa. 

 Falaremos agora um pouco sobre a presença de sódio (Na) nos substratos. Como é 

sabido a sua presença em excesso é bastante prejudicial para as plantas, segundo Cruz et 

al. (2006), pois este elemento pode condicionar efeitos negativos na capacidade das plantas 

para absorver, transportar e utilizar alguns nutrientes. Repare-se que todos os valores 

obtidos para este elemento estão englobados abaixo dos limites estabelecidos, 

considerados por Verdonck e Gabriëls (1988) e Miner (1994), embora se possa verificar, 

sem grande relevância, uma ligeira diminuição deste macronutriente, com o aumento da 

percentagem de pó de tijolo no substrato. 

 No quadro 4.7 estão representados os teores de micronutrientes extraíveis 

encontrados na análise aos substratos. É de notar, que em todos os casos, com excepção 

do zinco, todos os substratos revelaram uma diminuição destes micronutrientes com o 

aumento da concentração de pó de tijolo presente nos substratos; o que, nesta situação, 

especialmente no caso ferro e manganês, é de estranhar, pois a quantidade encontrada na 

análise elaborada ao pó de tijolo, revela uma maior presença destes elementos, 

especialmente de ferro, o que nos deixa algumas indicações para que estes elementos 

apareçam com relevância nas análises feitas ao substrato. 
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Quadro 4.6 – Teores de fósforo (P), potássio (K), cálcio (Ca), magnésio (Mg) e sódio (Na) nos 

substratos (mg L-1), no extracto aquoso 1:5 (v v-1). 

Substrato Composição 
P 

 (mg/L) 

K  

(mg/L) 

Ca 

(mg/L) 

Mg 

(mg/L) 

Na 

(mg/L) 

A 
Composto + 

+ 0% pó de tijolo 
46,29 a 448,8 b 29,73 h 32,40 b 31,49 a 

B 
Composto + 

+ 5% pó de tijolo 
28,75 b 483,8 b 42,93 g 30,48 b 29,09 c 

C 
Composto + 

+ 10% pó de tijolo 
13,33 cd 430,0 b 61,65 f 30,56 b 30,05 b 

D 
Composto+ 

+ 20% pó de tijolo 
16,55 c 306,0 c 105,14 d 28,43 b 27,75 d 

E 
Fibra coco + composto + 

+0% pó de tijolo 
12,32 cd 296,0 c 73,32 e 26,62 b 25,15 e 

F 
Fibra coco + composto + 

+5% pó de tijolo 
7,79 de 293,0 c 98,57 d 26,50 b 24,22 f 

G 
Fibra coco + composto + 

+10% pó de tijolo 
10,41 cd 256,0 c 130,79 c 25,78 b 23,91 f 

H 
Fibra coco + composto + 

+20% pó de tijolo 
9,05 de 306,5 c 180,30 b 23,70 b 21,82 g 

I Substrato comercial 2,23 e 593,8 a 187,54 c 70,03 a 12,85 h 

 

Valores indicados para 

sementeira 
19 – 55 51 – 250 > 200 16 – 85 < 50 

 

Valores indicados para 

transplante 
29 - 100 101 - 650 > 200 16 - 150 < 50 

Em cada coluna, as modalidades assinaladas com a mesma letra não diferem 

significativamente (p=0,05). 
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Quadro 4.7 – Teores de ferro (Fe), zinco (Zn), cobre (Cu) e manganês (Mn) nos substratos       

(mg L-1), extraíveis com CaCl2 + DTPA (1:5, v v-1). 

Substrato Composição 
Fe  

(mg/L) 

Zn  

(mg/L) 

Cu  

(mg/L) 

Mn  

(mg/L) 

A 
Composto + 

+ 0% pó de tijolo 
7,03 b 0,12 a 0,84 a 32,40 b 

B 
Composto + 

+ 5% pó de tijolo 
6,54 b 0,11 ab 0,74 ab 30.48 b 

C 
Composto + 

+ 10% pó de tijolo 
5,66 bc 0,10 abc 0,66 abc 30,56 b 

D 
Composto + 

+ 20% pó de tijolo 
4,02 c 0,08 de 0,62 bcd 28,43 b 

E 
Fibra coco + composto + 

+ 0% pó de tijolo 
7,19 b 0,08 de 0,51 cde 26,62 b 

F 
Fibra coco + composto + 

+ 5% pó de tijolo 
7,29 b 0,09 cd 0,48 cde 26,50 b 

G 
Fibra coco + composto + 

+ 10% pó de tijolo 
6,76 b 0,09 bcd 0,45 de 25,78 b 

H 
Fibra coco + composto + 

+ 20% pó de tijolo 
4,44 c 0,07 e 0,41 e 23,70 b 

I Substrato comercial 15,13 a 0,11 a 0,66 abc 70,03 b 

Em cada coluna, as modalidades assinaladas com a mesma letra não diferem 

significativamente (p=0,05). 

 

4.2. Crescimento das plantas 

 Para avaliar o crescimento das plantas, teve-se em conta os seguintes parâmetros:  

altura da planta, diâmetro do tufo, peso fresco, peso seco e, ainda, uma avaliação visual das 

raízes. 
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Figura 4.1 - Salsa e coentros no final do ensaio. 

 

4.2.1. Plantas propagadas por semente 

4.2.1.1. Coentros 

 

 Podemos referir depois de uma análise ao quadro 4.8 que o substrato F, com 5% de 

pó de tijolo, foi o que obteve melhores resultados para a maioria dos parâmetros, embora 

não apresente diferenças significativas para a maioria dos substratos formulados. No 

entanto, é de salientar que as plantas cultivadas nos substratos constituídos por fibra de 

coco e composto, com 0, 5 e 10% de pó de tijolo (substratos E, F e G, respectivamente) 

apresentaram uma altura que foi significativamente superior à altura das plantas cultivadas 

no substrato comercial (testemunha). 

 No caso da avaliação global das raízes, verifica-se que nos substratos constituídos 

apenas por composto, o aumento da dose de pó de tijolo, para 5 e 10 % (substratos B e C) 

teve um efeito positivo no crescimento radicular, que se revelou significativamente superior à 

da modalidade sem pó de tijolo (substrato A). Nos substratos constituídos por fibra de coco 

e composto, o crescimento radicular na modalidade com 20% de pó de tijolo (modalidade H) 

foi significativamente inferior à da modalidade sem pó de tijolo (modalidade E). O substrato 

comercial foi o que apresentou pior crescimento radicular, com valores significativamente 

inferior ao de todos os substratos formulados.   
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 Em resumo podemos salientar que, a presença de pó de tijolo na concentração de 

5%, não originou reduções do crescimento das plantas, e teve um efeito positivo no 

crescimento radicular, sobretudo nos substratos constituídos por composto. O substrato 

comercial foi o que originou, para vários dos parâmetros avaliados, o menor crescimento 

das plantas.  

 

Quadro 4.8 – Valores médios dos parâmetros avaliados para caracterizar o crescimento dos 

coentros: altura das plantas (cm), diâmetro máximo do tufo (cm), peso fresco da parte aérea 

(g/planta), peso seco da parte aérea (g/planta) e classificação das raízes (avaliação visual). 

Substrato Composição 
Alturas 

(cm) 

Diâmetro 

do tufo 

(cm) 

Peso 

Fresco 

(g/planta) 

Peso Seco 

(g/planta) 

Raízes 

(Aval. 

Visual) 

A 
Composto + 

+ 0% pó de tijolo 
12,50 abc 18,75 b 24,38 ab 2,38 a 3,25 bc 

B 
Composto + 

+ 5% pó de tijolo 
11,12 bc 21,62 ab 25,66 ab 2,60 a 4,25 a 

C 
Composto + 

+ 10% pó de tijolo 
12,37 abc 21,37 ab 24,40 ab 2,58 a 4,5 a 

D 
Composto + 

+ 20% pó de tijolo 
11,87 abc 20,00 b 18,47 b 2,00 a 4,0 ab 

E 
Fibra coco + composto  

+ 0% pó de tijolo 
13,25 ab 20,50 ab 24,58 a 2,44 a 3,75 ab 

F 
Fibra coco + composto 

+ 5% pó de tijolo 
14,37 a 20,00 b 26,81 ab 2,52 a 3,25 bc 

G 
Fibra coco + composto 

+ 10% pó de tijolo 
13,00 ab 21,87 ab 21,98 ab 2,26 a 3,25 bc 

H 
Fibra coco + composto 

+ 20% pó de tijolo 
12,00 abc 20,25 ab 22,46 ab 2,44 a 2,75 c 

I Substrato comercial 9,50 c 23,75 a 19,91 ab 2,09 a 1.25 d 

Em cada coluna, as modalidades assinaladas com a mesma letra não diferem significativamente 

(p=0,05). 

 

Figura 4.2 - Plantas de coentros nos vários substratos antes da colheita 

     



48 
 

 

4.2.1.2. Salsa 

 

 No caso da salsa (quadro 4.9), tal como nos coentros, verificamos que a adição de 

5% de tijolo ao composto (substrato B) originou um aumento significativo do peso seco, 

peso fresco e crescimento radicular, quando comparado com o substrato sem pó de tijolo 

(substrato A). Observa-se, ainda que o aumento da dose de pó de tijolo para 10 e 20% 

(substrato C e D) conduz a uma tendência de redução do crescimento; que é significativa 

em vários dos parâmetros avaliados. 

 Nos substratos constituídos por fibra de coco e composto, o pó de tijolo não teve 

qualquer efeito significativo nos parâmetros avaliados. É ainda de referir que, ao contrário do 

que aconteceu com o coentro, o substrato comercial (I) originou os crescimentos mais 

elevados, que em alguns parâmetros, foram significativamente superiores aos das plantas 

cultivadas nos substratos formulados neste ensaio. 

 

 

Figura 4.3. Plantas de salsa nos vários substratos antes da colheita. 
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Quadro 4.9 – Valores médios dos parâmetros avaliados para caracterizar o crescimento da salsa: 

altura das plantas (cm), diâmetro máximo do tufo (cm), peso fresco da parte aérea (g/planta), peso 

seco da parte aérea (g/planta) e classificação das raízes (avaliação visual). 

Substrato Composição 
Alturas 

(cm) 

Diâmetro 

do tufo 

(cm) 

Peso 

Fresco 

(g/planta) 

Peso Seco 

(g/planta) 

Raízes 

(Aval. 

Visual) 

A 
Composto + 

+ 0% pó de tijolo 
14,88 ab 22,25 ab 13,48 bc 1,67 bc 2,75 abc 

B 
Composto + 

+ 5% pó de tijolo 
14,00 bc 23,88 ab 17,13 a 2,16 a 3,50 a 

C 
Composto + 

+ 10% pó de tijolo 
16,00 ab 21,63 ab 13,49 bc 1,70 abc 2,75 abc 

D 
Composto + 

+ 20% pó de tijolo 
14,00 bc 18,38 bc 8,88 c 1,23 c 2,00 ab 

E 

Fibra coco + composto 

+ 

+ 0% pó de tijolo 

14,88 ab 22,38 ab 14,93 abc 2,01 ab 3,50 a 

F 
Fibra coco + composto  

+ 5% pó de tijolo 
15,88 ab 22,38 ab 15,74 abc 2,13 ab 2,75 abc 

G 
Fibra coco + composto 

+ 10% pó de tijolo 
14,00 bc 21,88 ab 14,96 abc 2,10 ab 3,00 ab 

H 
Fibra coco + composto 

+ 20% pó de tijolo 
14,63 ab 19,88 ab 12,80 c 1,82 ab 2,50 abc 

I Substrato comercial 16,38 a 27,00 a 16,23 ab 1,91 ab 1,75 c 

Em cada coluna, as modalidades assinaladas com a mesma letra não diferem 

significativamente (p=0,05). 

 

 

4.2.2. Plantas propagadas vegetativamente 

4.2.2.1. Alecrim 

 As medições obtidas da planta de alecrim, como se pode ver pelo quadro 4.10, 

permitem-nos verificar que o substrato comercial originou valores de diâmetro do tufo, peso 

fresco e peso seco significativamente superiores aos restantes substratos. No caso da 

avaliação/crescimento das raízes, observou-se exactamente o oposto, sendo o substrato 

comercial um dos que apresenta menores valores. Também o substrato A originou plantas 
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com um baixo crescimento radicular e, neste caso, a adição de pó de tijolo originou um 

aumento significativo no crescimento das raizes (substratos B, C e D). 

 Observa-se, ainda, um efeito positivo da fibra de coco no crescimento do alecrim, 

principalmente no que respeita à altura das plantas com valores nos substratos E, F e G em 

que foi significativamente superior aos dos substratos equivalentes sem fibra de coco (A, B e 

C). No parâmetro das raízes, o substrato E e F, também apresentam valores 

significativamente superiores a todos os outros. 

 

Quadro 4.10 – Valores médios dos parâmetros avaliados para caracterizar o crescimento do alecrim: 

altura das plantas (cm), diâmetro máximo do tufo (cm), peso fresco da parte aérea (g/planta), peso 

seco da parte aérea (g/planta) e classificação das raízes (avaliação visual). 

Substrato Composição 
Alturas 

(cm) 

Diâmetro 

do tufo 

(cm) 

Peso 

Fresco 

(g/planta) 

Peso Seco 

(g/planta) 

Raízes 

(Aval. 

Visual) 

A 
Composto + 

+ 0% pó de tijolo 
23,96 bc 14,87 c 19,15 d 5,47 b 1,50 e 

B 
Composto + 

+ 5% pó de tijolo 
23,12 c 17,50 bc 21,10 cd 4,91 b 2,75 cd 

C 
Composto + 

+ 10% pó de tijolo 
23,12 c 16,12 bc 20,95 cd 5,38 b 2,00 de 

D 
Composto + 

+ 20% pó de tijolo 
21,75 c 18,75 b 22,47 cd 5,88 b 2,00 de 

E 
Fibra coco + composto 

+ 0% pó de tijolo 
29,37 a 17,62 bc 25,64 bc 5,67 b 4,25 ab 

F 
Fibra coco + composto 

+ 5% pó de tijolo 
29,25 a 16,75 bc 24,14 cd 5,48 b 4,50 a 

G 
Fibra coco + composto 

+ 10% pó de tijolo 
28,25 ab 15,12 c 23,33 cd 5,35 b 3,50bc 

H 
Fibra coco + composto 

+ 20% pó de tijolo 
24,6 bc 15,50 bc 22,16 cd 5,14 b 3,25 c 

I Substrato comercial 27,50 ab 22,12 a 30,62 a 79,42 a 1,75 e 

Em cada coluna, as modalidades assinaladas com a mesma letra não diferem 

significativamente (p=0,05).  
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Figura 4.4. Plantas de alecrim nos vários substratos, antes da colheita. 

 

4.2.2.2. Alfazema 

 

 Relativamente ao crescimento da alfazema (quadro 4.11), observa-se uma tendência 

de redução da altura das plantas com o aumento da dose de pó de tijolo, havendo 

diferenças significativas entre a modalidade sem pó de tijolo (substratos A e E) e as 

modalidades com 20% (substratos D e H). É ainda de destacar a menor altura das plantas e 

o melhor crescimento radicular das plantas do substrato constituído apenas por composto 

(substrato A), quando comparado com o substrato que possui composto e fibra de coco (E).   

 Nos parâmetros do peso fresco e peso seco, obtiveram os maiores valores de 

crescimento no substrato D, embora os valores recolhidos tivessem apresentado, 

semelhanças estatísticas, com os obtidos com outras modalidades. Na avaliação das raízes, 

os substratos que obtiveram os valores de desenvolvimento, mais elevados, foram A e D. 

 Pela observação ainda da tabela pode concluir-se que, não existiram diferenças 

significativas nos resultados pois não se observa nenhuma relação entre o crescimento das 

plantas e a introdução do pó de tijolo; com excepção da altura das plantas. 
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Quadro 4.11 – Valores médios dos parâmetros avaliados para caracterizar o crescimento da 

Alfazema: altura das plantas (cm), diâmetro máximo do tufo (cm), peso fresco da parte 

aérea (g/planta), peso seco da parte aérea (g/planta) e classificação das raízes (avaliação 

visual). 

Substrato Composição 
Alturas 
(cm) 

Diâmetro do 
tufo (cm) 

Peso 
fresco 

(g/planta) 

Peso seco 
(g/planta) 

Raízes 
(Aval. 
Visual) 

A 
Composto + 

+ 0% pó de tijolo 
16,87cde 18,37abcd 22,82 a 4,08 ab 3,50 a 

B 
Composto + 

+ 5% pó de tijolo 
15,50 de 16,87 cd 18,46 a 3,48 ab 3,25 ab 

C 
Composto + 
+ 10% pó de 

tijolo 
16,00 de 17,50 bcd 20,93 a 4,12 ab 3,50 ab 

D 
Composto + 
+ 20% pó de 

tijolo 
13,12 f 15,62 d 23,29 a 4,74a 3,50 ab 

E 
Fibra coco + 

composto 
+ 0% pó de tijolo 

20,00 ab 20,12 ab 19,58 a 3,50 ab 1,75 b 

F 
Fibra coco + 
composto + 

+ 5% pó de tijolo 
19,00 bc 20,75 a 19,71 a 3,26 b 1,75b 

G 

Fibra coco + 
composto 

+ 10% pó de 
tijolo 

17,62 cd 19,50 abc 17,70 a 3,25 b 2,25 ab 

H 

Fibra coco + 
composto  

+ 20% pó de 
tijolo 

15,25 ef 16,87 d 16,80 a 3,04 b 2,00 ab 

I 
Substrato 
comercial 

21,62 a 19,75 abc 18,85 a 3,66 ab 2,00 ab 

Em cada coluna, as modalidades assinaladas com a mesma letra não diferem 

significativamente (p=0,05). 
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Figura 4.5. Plantas de alecrim nos vários substratos antes da colheita. 

 

 

 

4.3. Composição mineral da parte aérea das plantas 

4.3.1. Plantas propagadas por semente 

4.3.1.1 Coentros 

  

 As plantas de coentro cultivadas no substrato comercial apresentaram concentrações 

médias de azoto e magnésio, na parte aérea, significativamente superiores às 

concentrações na parte aérea das plantas cultivadas nos substratos criados para este 

trabalho. Em contra partida, no caso do potássio, a concentração é significativamente 

inferior, ou igual, no substrato comercial, com excepção da modalidade com composto a 5% 

de pó de tijolo, quando comparada com as restantes modalidades. É ainda de destacar que 

a concentração de fósforo na parte aérea das plantas cultivadas no substrato A (composto),  

é significativamente superior à obtida nos restantes substratos, à excepção do substrato B. 

Relativamente à presença de pó de tijolo, não se observa nenhum padrão de variação da 

concentração dos elementos na parte área das plantas, com a variação de percentagem de 

pó de tijolo. 
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Quadro 4.12 – Valores médios da concentração de macronutrientes e sódio na parte aérea das 

plantas de coentros. 

Substrato Composição 
N 

(g/kg) 

P 

(g/kg) 

K 

(g/kg) 

Ca 

(g/kg) 

       Mg 

      (g/kg) 

Na 

(g/ kg) 

A 
Composto + 

+ 0% pó de tijolo 
17,55 bc 4,41 a 63,86 a 12,30 b 5,78 cd 13,25 a 

B 
Composto + 

+ 5% pó de tijolo 
18,36 bc 3,74 ab 42,38 c 13,62 ab 7,88 ab 8,77 b 

C 
Composto + 

+ 10% pó de tijolo 
17,26 bc 3,23 bc 58,85 ab 14,05 ab 5,90 cd 13,98 a 

D 
Composto + 

+ 20% pó de tijolo 
12,04 cd 2,15 def 55,05 ab 14,65 ab 5,60 cd 13,70 a 

E 

Fibra coco + 

composto +        

+ 0% pó de tijolo 

7,51 d 1,19 f 53,01 b 16,39 a 5,27 d 15,75 a 

F 

Fibra coco + 

composto + 

+ 5% pó de tijolo 

17,76 bc 2,69 cde 60,85 ab 13,89 ab 5,87 cd 14,82 a 

G 

Fibra coco + 

composto +    

+ 10% pó de tijolo 

14,60 c 1,76 ef 60,23 ab 13,92 ab 5,70 cd 15,09 a 

H 

Fibra coco + 

composto +    

+ 20% pó de tijolo 

21,22 b 1,77 def 57,86 ab 14,49 ab 6,91 bc 14,28 a 

I 
Substrato 

comercial 
31,98 a 2,78 bcd 43,00 c 15,02 ab 8,92 a 15,55 a 

Em cada coluna, as modalidades assinaladas com a mesma letra não diferem significativamente 

(p=0,05). 

 

 No que diz respeito aos micronutrientes o aumento da percentagem de pó de tijolo 

no substrato origina uma tendência de decréscimo da concentração dos micronutrientes na 

parte aérea das plantas, com excepção do cobre. Apesar de o pó de tijolo ter concentrações 

elevadas, sobretudo de Fe, mas também de Mn, não se observam acréscimos na 

concentração destes elementos na parte aérea das plantas nas modalidades que possuem 

maior quantidade de tijolo; o que poderá ser explicado pelo facto de as formas em que os 

elementos se encontram no pó de tijolo terem baixa disponibilidade e pela subida do pH nos 

substratos com maiores percentagens do pó de tijolo, que levam a um baixo nível de 

disponibilidade destes micronutrientes. Assim, os resultados indicam que a melhoria do 
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crescimento dos coentros com a introdução de 5% de pó de tijolo (quadro 4.8) não estará 

relacionado com o aumento da disponibilidade de nutrientes.  

 

Quadro 4.13 – Valores médios da concentração de micronutrientes na parte aérea das plantas 

de coentros. 

Substrato Composição 
Cu  

(mg/kg) 

Zn  

(mg/kg) 

Mn 

(mg/kg) 

Fe  

(mg/kg) 

A 
Composto + 

0% pó de tijolo 
199,14 bc 122,47 a 184,73 a 2086,90 a 

B 
Composto + 

+ 5% pó de tijolo 
215,07 abc 106,62 abc 111,57 abc 1926,90 ab 

C 
Composto + 

+ 10% pó de tijolo 
318,48 a 98,42 bc 80,28 f 1204,00 bc 

D 
Composto + 

+ 20% pó de tijolo 
297,67 ab 105,35 bc 77,72 f 923,56 c 

E 
Fibra coco + composto + 

+ 0% pó de tijolo 
238,02 abc 122,41 a 161,41 b 1028,30 c 

F 
Fibra coco + composto + 

+ 5% pó de tijolo 
257,11 abc 106,61 abc 116,06 cd 1275,5 bc 

G 
Fibra coco + composto+ 

+ 10% pó de tijolo 
211,23 abc 107,90 ab 97,92 def 1816,00 ab 

H 
Fibra coco + composto + 

+ 20% pó de tijolo 
202,41 bc 90,57 c 92,14 ef 923,56 c 

I Substrato comercial 183,60 c 106,59 abc 120,66 c 1247,10 ab 

Em cada coluna, as modalidades assinaladas com a mesma letra não diferem significativamente 

(p=0,05). 

 

4.3.1.2. Salsa 

 

 Quanto à concentração de macronutrientes na parte aérea da salsa, a análise do 

quadro 4.14 revela que a concentração de azoto, cálcio e magnésio é significativamente 

superior no substrato comercial. Nos restantes macronutrientes não há um padrão de 

variação significativo.  

 Tal como nos coentros, verificamos que, à excepção do K, as plantas cultivadas no 

substrato comercial têm as concentrações de macronutrientes mais altas e o incremento da 

concentração pó de tijolo parece não ter afectado, de forma significativa, a concentração de 
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macronutrientes na parte aérea das plantas, nem mesmo do cálcio, elemento presente na 

calcite, que por sua vez é o segundo maior constituinte do pó de tijolo. 

 

Quadro 4.14 – Valores médios da concentração de macronutrientes e sódio na parte aérea das 

plantas de salsa. 

Em cada coluna, as modalidades assinaladas com a mesma letra não diferem 

significativamente (p=0,05). 

 

 Abordaremos agora as concentrações de micronutrientes presentes na parte aérea 

da salsa. No caso da concentração de Cu, Zn e Fe, observa-se uma grande homogeneidade 

de resultados, não se encontrando diferenças significativas entre as várias modalidades, 

excepto no Cu entre as modalidades C e D; no caso de manganês, há uma tendência de 

diminuição da sua concentração na parte aérea da planta com o aumento da percentagem 

de pó de tijolo no substrato. 

 Estas observações estão de acordo com os resultados obtidos no crescimento que 

não revelam, por parte do tijolo, grandes benefícios com a sua introdução no substrato. 

Substrat Composição 
N 

(g/kg) 

P  

(g/kg) 

K  

(g/kg) 

Ca 

(g/kg) 

Mg 

(g/kg) 

Na  

(g/kg) 

A 
Composto + 

+ 0% pó de tijolo 
16,44 b 2,83 a 69,18 abc 9,88 b 4,11b 10,39 ab 

B 
Composto + 

+ 5% pó de tijolo 
15,84 b 2,77 ab 72,47 ab 9,87 b 4,20 b 10,07 ab 

C 
Composto + 

+ 10% pó de tijolo 
13,12 b 2,43 ab 73,35 a 8,42 b 4,02 b 7,99 c 

D 
Composto + 

+ 20% pó de tijolo 
13,97 b 2,59 ab 61,94 cd 9,47 b 4,30 b 10,96 a 

E 
Fibra coco + composto 

+ 0% pó de tijolo 
15,16 b 2,05 abc 61,21 cd 10,64 b 4,24 b 10,79 a 

F 
Fibra coco + composto 

+ 5% pó de tijolo 
17,53 b 2,21 abc 63,27 bcd 11,10 b 4,06 b 10,89 a 

G 
Fibra coco + composto 

+ 10% pó de tijolo 
16,47 b 1,78 bc 59,96 cd 10,86 b 4,26 b 10,20 ab 

H 
Fibra coco + composto 

+ 20% pó de tijolo 
16,63 b 1,30 c 62,60 cd 10,02 b 3,68 b 8,69 bc 

I Substrato comercial 28,91 a 2,39 abc 57,57 d 14,59 a 6,23 a 10,17 ab 
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Quadro 4.15 – Valores médios da concentração de micronutrientes na parte aérea das plantas de 

salsa. 

Substrato Composição 
Cu 

 (mg/kg) 

Zn  

(mg/kg) 

Mn  

(mg/kg) 

Fe 

 (mg/kg) 

A 
Composto + 

+ 0% pó de tijolo 
173,55 abc 111,09 ab 99,30 a 611,71 a 

B 
Composto + 

+ 5% pó de tijolo 
177,08 abc 114,10 a 62,73 cde 643,60 a 

C 
Composto + 

+ 10% pó de tijolo 
234,10 a 103,19 abc 52,97 e 637,57 a 

D 
Composto + 

+ 20% pó de tijolo 
125,23 c 100,97 abc 57,95 de 626,18 a 

E 
Fibra coco + composto + 

+ 0% pó de tijolo 
206,71 ab 111,33 ab 97,59 ab 520,71 a 

F 
Fibra coco + composto + 

+ 5% pó de tijolo 
218,62 ab 106,27 abc 71,65 cd 555,68 a 

G 
Fibra coco + composto + 

+ 10% pó de tijolo 
183,53 abc 96,28 bc 68,07 cde 628,42 a 

H 
Fibra coco + composto + 

+ 20% pó de tijolo 
219,48 ab 95,25 c 60,80 de 504,93 a 

I Substrato comercial 157,96 bc 110,67 abc 82,56 bc 484,88 a 

Em cada coluna, as modalidades assinaladas com a mesma letra não diferem 

significativamente (p=0,05). 

 

4.3.2. Plantas propagadas vegetativamente 

4.3.2.1. Alecrim 

 

 No alecrim, observou-se um efeito do pó de tijolo na concentração de P, Ca, Mg e Na 

na parte aérea das plantas, com uma tendência para a redução dessas concentrações com 

o aumento da dose de pó de tijolo nos substratos, existindo diferenças significativas entre as 

modalidades sem pó de tijolo (substratos A e E) e as modalidades com a dose mais elevada 

(D e H). Observa-se, também, uma baixa concentração de P na parte aérea das plantas 

cultivadas no substrato comercial, quando comparada com a maioria dos substratos 

formulados; e a maior concentração de Mg nas plantas como substrato comercial. 
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 Será, ainda de destacar o facto de os valores obtidos para as concentrações de 

macronutrientes nas plantas do substrato comercial, se apresentarem muito próximos dos 

valores observados nas plantas cultivadas no substrato constituído por composto (A) e no 

constituído por composto e fibra de coco (E). Estes resultados acabam por não se 

enquadrar com os resultados das análises químicas dos substratos, que revelam diferenças 

significativas, na disponibilidade de nutrientes, entre os diferentes substratos. 

   

Quadro 4.16 – Valores médios da concentração de macronutrientes e sódio na parte aérea das 

plantas de alecrim. 

Substrato Composição 
N 

(g/kg) 

P 

(g/kg) 

K 

(g/kg) 

Ca 

(g/kg) 

Mg 

(g/kg) 

Na 

(g/kg) 

A 
Composto + 

+ 0% pó de tijolo 
13,12 a 2,13 a 26,55 ab 10,43 ab 2,82 bc 3,99 ab 

B 
Composto + 

+ 5% pó de tijolo 
10,17 ab 1,30 b 29,35 a 10,26 ab 2,63 bcd 3,09 ab 

C 
Composto + 

+ 10% pó de tijolo 
10,62 ab 1,21 b 25,40 abc 9,41 bc 2,29 de 3,27 bc 

D 
Composto + 

+ 20% pó de tijolo 
10,90 ab 1,00 bc 23,21 bc 7,84 d 1,88 e 2,71 cd 

E 

Fibra coco + 

composto + 0% pó de 

tijolo 

12,36 ab 1,87 a 24,37 bc 11,25 a 3,00 b 4,22 ab 

F 

Fibra coco + 

composto 

+ 5% pó de tijolo 

11,42 ab 1,22 b 25,52 abc 10,03 ab 2,48 cd 3,34 abc 

G 

Fibra coco + 

composto 

 + 10% pó de tijolo 

11,83 ab 1,15 b 24,04 bc 9,20 bc 2,30 d 3,85 ab 

H 

Fibra coco + 

 composto  

+ 20% pó de tijolo 

10,04 b 0,68 c 21,59 c 8,13 cd 1,88 e 2,02 d 

I Substrato comercial 10,89 ab 0,80 c 21,81 c 9,52 b 4,47 a 4,42 a 

Em cada coluna, as modalidades assinaladas com a mesma letra não diferem significativamente 

(p=0,05). 

 

 No caso dos micronutrientes, à semelhança do observado nas espécies anteriores, 

observa-se uma tendência de decréscimo da concentração de Mn na parte aérea das 
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plantas com o aumento da dose de pó de tijolo no substrato. Observa-se, ainda, a mesma 

tendência no Zn e no Fe nos substratos constituídos por composto (A, B, C e D), enquanto 

no caso do Cu não há diferenças entre as modalidades. Estes valores estão, mais uma vez, 

de acordo com as características alcalinizantes do pó de tijolo, que originam uma menor 

disponibilidade dos micronutrientes catiões nos substratos.  

 Interessante é o facto de, apesar do maior crescimento das planta de alecrim ter 

ocorrido no substrato comercial (quadro 4.10), as concentrações de nutrientes nas plantas 

das restantes modalidades serem da mesma ordem de grandeza das concentrações obtidas 

com o substrato comercial. Desta forma, o menor crescimento observado nessas 

modalidades não parece ter relacionado com questões nutricionais. 

 

Quadro 4.17 – Valores médios da concentração de micronutrientes na parte aérea das plantas de 

alecrim. 

Substrato Composição 
Cu 

(mg/kg) 

Zn 

(mg/kg) 

Mn 

(mg/kg) 

Fe 

(mg/kg) 

A 
Composto + 

+ 0% pó de tijolo 
181,16 a 53,34 a 54,60 a 448,83 a 

B 
Composto + 

+ 5% pó de tijolo 
196,49 a 50,36 ab 36,97 c 333,99 abc 

C 
Composto + 

+ 10% pó de tijolo 
156,00 a 36,77 de 29,71 de 319,24 bc 

D 
Composto + 

+ 20% pó de tijolo 
176,85 a 32,613 d 21,70 f 252,84 c 

E 
Fibra coco + composto + 

+ 0% pó de tijolo 
172,85 a 44,37 bc 48,16 b 352,65 abc 

F 
Fibra coco + composto + 

+ 5% pó de tijolo 
197,94 a 39,41 cde 28,86 de 345,72 abc 

G 
Fibra coco + composto + 

+ 10% pó de tijolo 
200,25 a 37,73 cde 25,44 def 253,24 c 

H 
Fibra coco + composto + 

+ 20% pó de tijolo 
207,47 a 36,80 de 24,23 ef 293,00 bc 

I Substrato comercial 156,63 a 44,15 bcd 30,43 d 373,60 ab 

Em cada coluna, as modalidades assinaladas com a mesma letra não diferem 

significativamente (p=0,05). 
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4.3.2.2. Alfazema 

 

  A partir dos quadros 4.18, podemos concluir que a concentração de macronutrientes 

presentes na parte aérea da planta de alfazema aumenta com os substratos com 5% de pó 

de tijolo; com excepção do fósforo e do magnésio na mistura de fibra de coco com 

composto. Na modalidade D, é de referir o registo de três máximos, nas concentrações de 

potássio, cálcio e sódio, facto que ainda não tinha surgido em resultados anteriores; o 

substrato comercial verificou ainda os valores mais altos das concentrações de azoto e 

magnésio, o que, no caso do azoto, está de acordo com a altura máxima registada no 

crescimento (quadro 4.17). 

 À semelhança do observado no alecrim, também na alfazema se registou o aumento 

da percentagem de pó de tijolo no substrato levou a um decréscimo da concentração de P 

na parte aérea das plantas. Observou-se também, nos substratos constituídos por composto 

(A a D), uma tendência para o aumento da concentração de potássio e cálcio na parte aérea 

das plantas com o incrementoda percentagem de pó de tijolo no substrato.   

 No caso dos micronutrientes, verifica-se que nos substratos constituídos por composto 

(A a D), há uma redução da concentração de Mn na parte aérea das plantas com o aumento 

da percentagem de pó de tijolo no substrato. Nas restantes modalidade não há diferenças 

assinaláveis, à excepção do Fe, na modalidade D, que apresenta um valor elevado, que se 

pode, porventura, atribuir a alto teor de ferro revelado pela análise feita ao pó de tijolo; 

embora isso não seja reflectido nas outras modalidades. 

 À semelhança do observado nas espécies anteriormente descritas, apesar do efeito 

do pó de tijolo nos teores de micronutrientes na parte aérea das plantas, os valores 

observados no substrato comercial e nos substratos formulados são da mesma ordem de 

grandeza, pelo que o pó de tijolo, nas doses utilizadas neste ensaio, parece não ter efeitos 

determinantes nas questões relacionadas com a nutrição das plantas. 

 

 

 

 

 



61 
 

 

Quadro 4.18 – Valores médios da concentração de macronutrientes e sódio na parte aérea das 

plantas de alfazema. 

Em cada coluna, as modalidades assinaladas com a mesma letra não diferem significativamente 

(p=0,05). 

   

 

 

 

 

 

 

  

 

Substrato Composição 
N 

(g/kg) 

P 

(g/kg) 

K 

(g/kg) 

Ca 

(g/kg) 

Mg 

(g/kg) 

Na 

(g/kg) 

A 
Composto + 

+ 0% pó de tijolo 
15,14 ab 2,16 a 39,54 ab 11,52 c 4,53 b 3,02 bc 

B 
Composto + 

+ 5% pó de tijolo 
15,44 a 1,77 bc 35,62 bcd 16,32 ab 5,00 b 3,33 abc 

C 
Composto + 

+ 10% pó de tijolo 
15,94 ab 1,76 bc 37,33 abc 15,46 ab 4,64 b 3,51 abc 

D 
Composto + 

+ 20% pó de tijolo 
14,48 b 1,30 d 41,38 a 19,11 a 4,54 b 4,64 a 

E 

Fibra coco + 

composto + 

0% pó de tijolo 

15,67 ab 1,86 ab 33,63 cd 16,28 ab 4,82 b 3,05 bc 

F 

Fibra coco + 

composto  

+ 5% pó de tijolo 

16,07 ab 1,84 ab 33,94 cd 17,43 ab 4,77 b 4,29 ab 

G 

Fibra coco + 

composto 

+ 10% pó de tijolo 

14,11 b 1,48 cd 31,82 d 18,82 a 4,62 b 3,90 ab 

H 

Fibra coco + 

composto  

+ 20% pó de tijolo 

13,59 b 1,24 d 34,23 cd 19,12 a 4,64 b 3,43 abc 

I Substrato comercial 17,69 a 1,76 bc 24,96 e 14,34 bc 6,40 a 2,26 c 
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Quadro 4.19 – Valores médios da concentração de micronutrientes na parte aérea das plantas de 

alfazema. 

 

Substrato 

 

Composição 
Cu  

(mg/kg) 

Zn 

(mg/kg) 

Mn  

(mg/kg) 

Fe 

 (mg/kg) 

A 
Composto + 

+ 0% de tijolo 
52,62 a 54,41 a 66,54 a 499,92 b 

B 
Composto + 

+ 5% de tijolo 
34,03 ab 45,02 abc 46,40 bc 524,59 ab 

C 
Composto + 

+ 10% de tijolo 
30,62 ab 43,28 bc 36,29 cd 538,90 ab 

D 
Composto + 

+ 20% de tijolo 
21,79 b 43,28 bc 31,04 d 821,83 a 

E 
Fibra coco + Composto + 

+ 0% de tijolo 
35,86 ab 44,94 abc 46,98 bc 400,25 b 

F 
Fibra coco + Composto + 

+ 5% de tijolo 
29,71 ab 48,03 ab 45,11 bc 459,38 b 

G 
Fibra coco + Composto + 

+ 10% de tijolo 
23,11 b 40,93 bc 39,64 bcd 392,52 b 

H 
Fibra coco + Composto + 

+ 20% de tijolo 
24,87 b 48,83 ab 37,83 cd 697,18 ab 

I Substrato comercial 43,53 ab 36,31 c 50,21 ab 696,58 ab 

Em cada coluna, as modalidades assinaladas com a mesma letra não diferem significativamente 

(p=0,05). 
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5. Conclusões 

 

 A conjugação de todos os resultados obtidos neste trabalho permite-nos tirar as 

seguintes conclusões. 

 A adição de pó de tijolo teve uma influência directa nas características físicas dos 

substratos. Observaram-se aumentos significativos na massa volúmica aparente dos 

substratos, com incremento da percentagem de pó de tijolo, o que poderá trazer algumas 

vantagens para viveiros ao ar livre que estejam situados em zonas muito ventosas, uma vez 

que aumenta a estabilidade dos vasos. Observou-se, também, uma diminuição significativa 

na porosidade total dos substratos e um aumento da retenção de água em pF1. A 

conjugação destes dois efeitos originou uma diminuição significativa do arejamento dos 

substratos e, em contrapartida, um aumento na retenção de água disponível.   

 As modalidades contendo 5% de pó de tijolo foram as que apresentaram um 

equilíbrio entre o arejamento e a retenção de água disponível mais adequado. 

 Relativamente às características químicas, o pó de tijolo apresentou características 

alcalinizantes, que resultaram num aumento do pH em ambos os substratos. As variações 

do pH terão, também, condicionado a disponibilidade de micronutrientes no substrato, já que 

houve uma tendência de redução dos teores extraíveis de micronutrientes com o aumento 

da percentagem de pó de tijolo. Também nos substratos constituídos apenas por composto, 

os teores de potássio e de fósforo extraíveis sofreram reduções, bem mais evidentes no 

caso no fósforo. Em contrapartida, o pó de tijolo origina aumentos significativos do teor de 

cálcio extraível. 

 Quanto ao crescimento das plantas, observaram-se alguns efeitos positivos com a 

adição de 5% de pó de tijolo aos substratos, potenciando mesmo, nalguns casos, o 

crescimento vegetativo e das raízes, mais evidente nos substratos constituídos apenas por 

composto.  

 No caso dos macronutrientes presentes na parte aérea da planta, a sua 

concentração não sofreu grandes alterações com a introdução do pó de tijolo; contudo, no 

caso da alfazema, aumentou, em algumas modalidades, a concentração de N, K, Ca e Na. 

Em contrapartida, em vários casos, a concentração de micronutrientes na parte aérea das 

plantas diminuiu com o aumento da percentagem de pó de tijolo, facto que está em 

concordância como o anteriormente referido sobre o efeito do pó de tijolo no pH dos 

substratos. 
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 Assim, a introdução de 5% de pó de tijolo originou uma melhoria das propriedades 

físicas dos substratos, mais evidente no substrato constituído apenas por composto, que se 

traduziram em benefícios para o crescimento das plantas.  
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