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TIPOS DE SOLO

A substância mineral dos solos consiste em pedras, gravilha e solo fino. O solo fino é areia, silte e

argila. A composição do solo fino determina o tipo de solo.
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TIPOS DE SOLO
● Características de um solo húmus argiloso

O solo húmus argiloso é composto por minerais de barro e uma quantidade igual de areia e pedras. Tem uma

quantidade de húmus de 4-5 porcento. Dependendo do conteúdo de barro, pode ser mais duro e mais, ou menos,

pegajoso.

● Características de um solo arenoso

O solo arenoso com tons cinzentos acastanhados é dura. Os grãos individuais são visíveis e palpáveis. São friáveis

e flutuantes quando molhadas. O solo arenoso não é amaçado ou plástico.

● Características de um solo barrento

O solo barrento, com tons de castanho claro a cinzento, é bastante amassável e pegajoso quando está molhado.

Em condições secas, o solo barrento é duro e difícil de trabalhar. É rapidamente compactado.

● Atividade do solo húmus argiloso

O solo húmus argiloso é um solo ativo, sendo a sua atividade é bastante alta. Toda a vida do solo pode desenvolver

otimamente, o que é bastante importante para a construção de húmus, promovendo a fertilidade do solo. O solo

húmus argiloso é o tipo de solo ideal para um jardim.
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HÚMUS

O húmus é um material orgânico que foi descomposto e transformado pelos organismos do solo e

microrganismos. Consiste, na sua maioria, em carbono, oxigénio, hidrogénio, nitrogénio, fósforo e

sulfúrico.

No solo, o húmus é constantemente desfeito, transformado e construído. Diretamente na

superfície, o solo contem, usualmente, a proporção mais alta de húmus. O húmus pode ser

vindouro e armazenar água e nutrientes. É, portanto, um pré-requisito para uma fertilidade

sustentável do solo.

Se quiser construir o húmus, deve adicionar mais matéria orgânica ao solo, depois é naturalmente

desfeita (balanceamento do húmus). A construção de húmus pode ser feita pelos seguintes

métodos:

● Incorporar composto ou estrume no solo

● Cobertura vegetal: Cobrir os solos com matéria orgânica

● Adubo verde
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COBERTURA VEGETAL
Cobertura vegetal refere-se à cobertura do solo com materiais orgânicos não decompostos. Isto 

envolve cobrir o solo entre as plantas cultivadas com vegetais como palha, resíduos de cultivos, folhas, 

relva ou parecidos. Isto pode ser conseguido:

Proteção do solo: o material de cobertura vegetal protege o solo de seca e erosão, mantem o calor no solo, mas 

também protege contra sobreaquecimento. Na primavera, o material de cobertura vegetal pode fazer com que o solo 

demore mais a aquecer.

Introdução de nutrientes: o material de cobertura vegetal decompõe-se gradualmente (compostagem). Isto torna os 

nutrientes disponíveis constantemente.

Evita o crescimento de ervas: se o solo estiver coberto, a falta de luz pode tornar mais difícil o crescimento de plantas 

indesejadas.

Retenção de água: o material de cobertura vegetal reduz a evaporação de água; o solo mantem-se húmido durante 

mais tempo.

Acumulação de húmus: o material de cobertura vegetal é decomposto e convertido em húmus.

Intensificação da vida do solo: o material de cobertura vegetal serve como comida e habitat para os organismos do solo.
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COMO FAZER COMPOSTO

O objetivo da compostagem é obter húmus de restos de uma planta ou desperdícios de

animais. Enquanto os microrganismos desfazem a matéria-prima, gera-se calor, que promove

a atividade microbiológica.

O objetivo da compostagem é obter húmus proveniente de restos de animais e plantas 

adequadas. Ao mesmo tempo que microrganismos desfazem a matéria orgânica, calor é 

gerado que promove atividade microbiológica.

O composto é ecologicamente e economicamente valioso: por um lado, ganha-se húmus 

valioso e, por outro, os resíduos orgânicos são reciclados no mesmo local onde são 

produzidos. 
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COMO FAZER COMPOSTO

O que pode ser colocado no composto?

Estrume de animais de estábulo e domésticos

Restos de comida (p.e. restos de fruta e vegetais, grãos de café, cascas de ovo)

Resíduos de jardim (p.e. folhas, sebe, relva e arbustos cortados, ervas daninhas)

Sobras de madeira (máx. 3%)

O que é melhor não pôr no composto?

O que foi varrido da rua

Sacos do aspirador

Vidro, metal, plástico e tecidos

Restos de carne ou peixe; comida não tratada
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COMO FAZER COMPOSTO

Estas coisas são importantes para produzir um bom composto:

• O composto deve ser bem arejado. Para isto, é importante que a matéria maior esteja misturada

com a matéria mais pequena – isto é melhor para processar material estruturalmente fraco como

alface ou pedaços de relva ou arbusto.

• Para além disso, o nível de humidade na pilha de composto deve ser o correto. Quando o material

está muito molhado, é preciso misturar com um mais seco. No verão, quando está seco durante

um período de tempo longo, cubra o composto. Talvez possa ser preciso acrescentar água.

• Se houver muitos restos de comida, pode-se acrescentar solo húmus fresco.

• Se houver muitos pedaços de relva, eles devem ser secos a priori (deixe-os a secar antes de os

colocar no composto).

• Resíduos de madeira e pedaços de arbustos devem ser desfeitos e partidos antes. A estrutura

fibrosa melhora as possibilidades de ataque de microrganismos.

• O composto deve ser virado, pelo menos, duas vezes por ano. Isto garante uma boa mistura e

arejamento.
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ÁGUA NOS SISTEMAS DE PERMACULTURA
A água é essencial para a vida. Sem água, os animais, plantas e humanos não sobreviveriam. Uma gestão bem 

estruturada da água é o elemento chave para fazer com que um sistema de permacultura funcione.

Na gestão da água de um lote em permacultura, é importante:

• Guardar e armazenar a água: Para manter a água no sistema de permacultura o máximo de tempo possível, deve 

ser canalizada em longas distâncias. É possível guardar água no chão, correntes de água, lagos, barris de captação 

de chuva e tanques de água. Depressões e montes (grandes montes de terra) capturam a água que corre na 

superfície e ajudam-na a ser absorvida pelo solo.

• Utilize água de várias formas: É possível usar a água para vários elementos e funções no sistema. Por exemplo, a 

água pode aquecer o ambiente num lago: por um lado isto ocorre durante o dia através de uma reflexão forte da 

radiação solar, e, por outro lado, através da libertação lenta, durante a noite, do calor gerado pela água aquecida, ou 

durante os dias mais frios. Para além de dar água a animais e plantas, também é possível usar a água para 

armazenar ou gerar energia.

• Proteger o solo da seca e erosão: por exemplo, planeie culturas misturadas, cubra o seu solo, use um design 

apropriado para o sistema (usando um fluxo de água natural no jardim) e sistemas agroflorestais (árvores e vegetais, 

prados ou pastos são combinados de uma forma benéfica para agricultura, natureza e climáticas semelhantes). 
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Vídeo

RECURSOS ADICIONAIS

https://www.youtube.com/watch?v=dsfJRwZXaVk
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Tem alguma pergunta?

https://permaveterasmusproject.eu

permavetproject@gmail.com
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