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100% Borras de café ou mistura com palha | 68% humidade* 
Pleurotus ostreatus (POSP, POWT, POF), Pleurotus euosmus (POE), Pleurotus salmoneo-stramineus (PS), 
Pleurotus citrinopileatus (PC) e Hypsizygus ulmarius (HU) 
 
Vantagens 

• Substrato tratado e hidratado/pasteurizado – não há necessidade de pasteurizar ou esterilizar, depois 
arrefecidas, as borras estão prontas a ser inoculadas. A não ser que não sejam frescas! 

• Resíduo desaproveitado – valorização através da produção de cogumelos (processo ecológico). Substrato 
a custo zero! 

 
Desvantagens 

• Aumento de escala – Inviável para produção profissional / em grande escala 
• Recolha frequente – É necessário recorrer a recolhas diárias frequentes em vários estabelecimentos. As 

borras devem ser recolhidas diariamente para um saco higienizado! Depois de frias contaminam. Use-as 
logo que possível (1 a 3 dias). Se não utilizar pode refrigerar ou congelar. 

• Número de espécies compatíveis – Nem todas as espécies de cogumelos crescem em borras de café. 
Apenas algumas se desenvolvem. As mais resistentes. 

• Excesso de humidade – As borras de café são muito compactas e em caso de humidade excessiva, 
dificultam a penetração de oxigénio no interior das borras, inviabilizando a colonização do micélio. Não use 
mais de 2Kg de substrato por saco.  

 
Materiais: Filtro (ver em anexo como construir), luvas de latex ou nitrilo, saco transparente de alta densidade (HDPE) 
ou PP (Polipropileno), micro-ondas, higrómetro digital com sonda, papel absorvente, recipiente que possa ir ao 
micro-ondas. 
Consumíveis: Álcool etílico 96%, borra de café, palha (trigo, cevada ou aveia), micélio em grão da sua espécie 
preferida, cal hidratada ou cal viva. 
 
 
Procedimento: 
Antes de efetuar todo o processo deverá usar luvas higienizadas com álcool.  
 

1. Corrigir a humidade   
Num recipiente desfazer os torrões de café (caso existam). 
 
Verificar a humidade  
A forma mais assertiva/correta de medir a humidade é usar um higrómetro digital com sonda. O substrato 
terá que conferir 68% humidade. Caso não tenha higrómetro digital com sonda, pode sobrepor uma 
pequena porção de substrato em papel absorvente. Se o papel humedecer o substrato tem humidade 
excessiva. 
 
Retirar humidade 
Pode usar o micro-ondas. Este tem dupla função, pasteurizar a borra de café e reduzir o excesso de 
humidade por evaporação. Deverá fazer ciclos de 5 em 5 minutos e monitorizar as perdas de humidade 
ao longo do processo.  
Adicionar palha à borra de café também é uma forma de reduzir a humidade excessiva! 
 
Composição do substrato: 
Pode usar 100% de borra de café (2000g). 
Pode usar 70% borra de café (1600g) + 20% de palha (400g)  
 

2. Corrigir o pH 
Adicionar ao substrato 2% de cal viva ou hidratada (equivalente a 20g de cal/kg de substrato).  
Misturar muito bem a cal com o substrato.  
Fechar muito bem o recipiente e deixar a cal atuar entre 24-48h. 
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3. Inoculação 

Higienizar o saco de cultivo. Pulverizar o saco com álcool e deixar atuar 15 minutos.  
Enxaguar o saco com água corrente e certificar que descarta toda a água existente no saco.  
 
Nota: Usar um saco em que os 2kg de substrato ocupem apenas 2/3 do saco e tenha espaço para poder espalhar 
adequadamente o micélio por todo o substrato.  
Evitar mexer no micélio com as mãos vai minimizar o aparecimento de possíveis contaminações. Partir o micélio de 
modo que o grão desagregue no saco onde foi enviado. Caso tenha mesmo que o fazer, use luvas e passe as 
mãos por álcool deixando o álcool evaporar. Só depois manipule o micélio com as mãos.  
 
Por cada 2kg de substrato inocular com 100g de micélio. Aplicar o filtro que mencionamos em anexo. 
Sacudir energicamente o saco para disseminar o micélio por todo o substrato!  
Ajuste o filtro ao substrato e corte o excedente de plástico.  
 

4. Incubação 
Para que o micélio possa colonizar todo o substrato de forma eficiente, colocar o saco de cultivo num 
local limpo, arejado, totalmente escuro e à temperatura de incubação indicada na ficha técnica da espécie. 
Deverá colocar o saco na zona de frutificação quando o micélio branco tiver colonizado totalmente o 
substrato e este se definir um bloco sólido! 

 
5. Indução e Frutificação 

Descer a temperatura abruptamente do saco de produção (choque térmico) potencia a formação rápida 
dos primórdios e de forma vigorosa (passo opcional).  
Com um x-ato fazer corte em “X” (2 golpes de 3cm) ou um corte longitudinal de 4cm no saco sem danificar 
o micélio. Colocar o saco num local com luz, mas abrigado da luz solar direta (pode usar luz artificial com 
fotoperíodo diário). O local deverá ser arejado, com humidade relativa elevada, e estar à temperatura de 
frutificação de acordo com a ficha técnica da espécie que quer produzir (em anexo). 
 
Nota: Os cogumelos gostam de humidade relativa elevada, mas não água em excesso sobre os chapéus. A água 
sobre os chapéus dos cogumelos evita que desidratem, mas dificulta o seu desenvolvimento contribuindo para 
deformações, má aparência e redução do tempo de prateleira. 
A humidificação pode ser feita por nebulização, utilizando um humidificador ultrassónico (névoa) ou borrifar 
manualmente 2x ao dia a zona de corte. O que interessa é que a zona de corte não desseque.    
 

6. Colheita 
Colher os cogumelos quando os chapéus estiverem quase planos. Basta torcer ligeiramente os 
cogumelos pelo pé e puxá-los em simultâneo. 
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