
Introdução os Solos

O estudo dos solos é muito complicado, e muito profundo. Voçe pode estudar na
universidade e ate fazer um doutorado só estudando um aspeito do solo. Aqui
vamos fica mais leve!

Tem um aspeito do solo, que os permacultores acham super importante. O
solo é vivo. Não é pedras e áreas e axilas, ou nitratos e ácidos húmicos..... é estas
cisas, mais também é vivo. E é a vida dos solos, que determina a suade nossas
plantas, é a vida que determina a nutrição e desenvolvimento das plantas.

Mesmo que concentramos só na parte vida dos solos...é uma tema maior ainda!!!
Mas lembramos uma coisa, o solo é uma rede da vida. Uma solo sano, tem um
rede de milhares das bactérias, nematoides, protazoas, fungos, minorcas..... a lista
é enorme. As bactérias quebram a matéria orgânica, mas também eles são fontes
de nutrientes por as plantas. Eles são consumidos por as protozoas...liberando seus
nutrientes..... e as protazoas são consumidas.....

Nossa trabalho é simplesmente auxiliar, alimenta dá suporte por esse rede.
Depende sua intenção, a vida é diferente e trabalhamos em forma diferente.

Por hortas precisamos um solo alta em bactéria, e por isso fazemos compostagem
com folhas e esterco animal, Por pomares e sistemas agroflorestais, precisamos solo
com mais concentração dos fungos - então fazemos composto com 30

Protegemos o solos com um cobertor da matéria orgânica todo tempo. Folhas
secas, palha, madeira triturada, casca de arroz, bagana.... Isso minimizar os extre-
mos das temperatura (dia a noite) na superficia do solo, beneficiando nosso rede
das micro-organismos. Esse camada orgânica também minimiza a evaporação, cri-
ando um ambiente mas umida (que todos nossos amigos do solo preferirem (e isso
minimiza nosso trabalho tambem!).

Nesse modulo, vamos estudar varias tecnicas para trabalhar e fortalecer o rede
da vida dos solos. Brevemente dá olhada em todas eles, e depois seleciona uma.



Pesquisa ela e compartilhar seus pesquisas com nos. Planejar uma experiencia em
casa para testar a técnica escolhida.

Bioreator

Su-Johnson Reator

Esse reator é essencialmente uma
composteira grande. Mas também
ele tem algumas detalhes e diferen-
cias importante.

A material por a reator é quase
puro carbono. Folhas secas, ou me-
lhor ainda madeira triturada. Não
precisa esterco animal. Podemos
incluir pouco desse material, mas
não precisa.

Na construção da bioreator, cri-
amos cinco tuneis (em verdade são
chimneas) que permite a circulacao
do ar. A pilha fica aerobica e não
precisa fica virando e trabalhando.
E por isso o produto sera alta em
fungos. Em verdade o parte fungal
é o parte mais destruida por prati-
cas agriculas, e esse bioreator é do-
minado por fungos!!!!!!

Tambem eles instalam um sis-
tem de micro-irrigação para manter
a material umida todo tempo. Por
isso o sistema é totalmente sem tra-
balho!

Em esse sistema. o tempo para
totalmente processar é seis mezes
ou mais. E o produtos aparece com
gel ou axila.

Esse produto normalmente sera
disolvido em agua, e agua usado na
irrigação da hrota ou quintal (ou fa-
zendo, no caso dos criadores - por
isso tantos bioreatores). Em ver-
dade estamos criando um inoculate
e não um composto.

https://www.youtube.com/watch?v=P9OPxR3-GuY


Compostagem
Essa é uma prática antiga reali-
zada por produtores para uso de
materiais orgânicos. Foi estudada
e sistematizada pelo Senhor Al-
bert Howard na Índia nos anos 30.
Howard, foi influenciado e inspi-
rado pelo trabalho original de F.H.
King - Farmers for Forty Centuries
da China, no ińıcio do século XX
(1904).

Hoje, é comum falar do método
”Indore”, nome de referência na
estação experimental da Índia onde
Albert Howard trabalhou e estudou
as técnicas tradicioanis indianas.

Compostagem é essencialmente
um processo de bactérias, onde
criamos condições para bactérias
quebrarem as estruturas f́ısicas e
qúımicas e disponibilizar os nu-
trientes em forma assimilável pe-
las plantas. Estamos falando de
bactérias aeróbicas. Então, a com-
postagem precisa ter alimentação
para bactérias, ar e umidade.

Há diversas formas de produ-
zir compostagem. Entretanto, na
prática é bem simples. Montar
uma pilha de material orgânico for-
mando camadas de aproximada-
mente 100-150mm de altura. É
importante que uma camada seja
alta em nitrogênio (como estrume
bovino, cavalo ou qualquer ani-
mal); uma camada alta em car-
bono (folhas, aparas de grama, res-
tos de alimentos, galhos tritura-
dos; às vezes, incluimos uma ca-
mada de solo (onde capturamos as
bactérias); cada camada deverá ser
irrigada para ficar úmida, não en-
charcada, só úmida.

Logo nos primeiros dias, a ativi-
dade bacteriana é intensa e faz com
que a compostagem fique quente
por dentro. Para testar se a com-

postagem está funcionando, inserir um facão no centro da pilha e esperar alguns

http://www.permaculturenews.org/files/farmers_of_forty_centuries.pdf
http://www.permaculturenews.org/files/farmers_of_forty_centuries.pdf
http://journeytoforever.org/farm_library/HI/HItoc.html


minutos, tirar e tocar a lâmina. Se a lâmina estiver quente, é sinal que sua com-
postagem está bem. Uma compostagem bem feita pode chegar até 65 graus de
temperatura. Isso é importante porque a temperatura de 65 graus é suficiente para
matar até a bactéria da cólera (Vibrio cholerae),em 4 dais.

Despois de alguns dias, a temperatura diminuirá (compactação e falta ar). Se
quiser fazer compostagem rápida e bem feita, é interessante virar a pilha, colocando
o material da superf́ıcie para a parte interna, e o material da parte interna para
a superf́ıcie, isso provoca a oxigenação do material. Nesse momento de virar o
composto, é importante verificar o teor de umidade, se estiver seca, umedecer.
A ação de virar a pilha de composto por pelos menos duas vezes por semana
produzirá húmus bom no prazo de 30 a 40 dias.

Também é posśıvel produzir uma boa compostagem e com menos trabalho,
mas pode demorar mais tempo. Caso não tenha possibilidade de virar a pilha do
composto por mais vezes, é bom incluir na primeira camada galhos mais grossos,
pois isso auxiliará a entrada de oxigênio no material. Existem exemplos onde se
coloca na base da pilha, pedaços de tubos e cerâmicas como telhas e tijolos. Nestes
casos, quando ocorre a baixa da pilha, estes materiais proporcionam espaço para
entrada para oxigenação, desta forma, a compostagem demora 90 dias ou mais.

Uma pilha ideal tem dimensões mı́nimas de 1 X 1 X 1m. Esse volume é sufi-
ciente para segurar a temperatura. Pilhas de composto menores do que isso não
vão esquentar e vão demorar a decompor. Uma pilha com mais de 2m de altura
vai compactar as camadas mais de baixo e eliminar o oxigênio, o que não quere-
mos. Então, uma altura boa é de 1 X 2m. A largura e comprimento dependerá do
volume de material que você conseguir coletar.

A pilha precisará de lugar semi-sombreado e protegido de chuvas fortes (para
não alagar).

Pode compostar quase tudo que for orgânico. Menos, volumes grande de carne
porque este material vai decompor mais devagar e pode atrair ratos, moscas ou
animais que podem desmontar a pilha e espalhar o material. Outros materias
com decomposição lenta são casca de côco, folhas de cajueiro e galhos grossos.
Então, fazer uma pilha com materiais de decomposição mais rápida e outra pilha
de composto com os materiais mais duros como as cascas de côco e galhos, o que
vai demorar até um ano para se decompor. Outra preocupação é com restos de
alimentação. Isso é orgânico e pode ser compostado, mas se for material cozido e
com muito sal (comum no Brasil), isso pode prejudicar a compostagem porque o sal
é tóxico para as bactérias e minhocas. Portanto, é bom evitar grandes quantidade
de alimentos cozidos ou melhorar sua compostagem e sua saúde, deixando de
cozinhar com sal.

Para enriquecer e acelerar sua compostagem, quando estiver fazendo a pilha,
irrigar as camadas com uma solução dilúıda na proporção (1:10) de [[ME]]. Caso
essa compostagem seja para uso em pomar ou SAFs e, não somente em hortaliças,
incluir até 30% de material mais duro como serragem, ramos e galhos triturados.
Isso atrai os fungos que são benéficos (quase essenciais) para as árvores.

A compostagem é uma processo aeróbico, por isso não usar contendores/tambores
plásticos ou colocar os materiais orgânicos em buracos. É importante que a pilha
fique em cima do chão, sobre o solo para permitir o contacto com ar.

Nota: A compostagem é uma prática que vem de climas temperados, onde
compostagem é importante para manter a fertilidade do solo. Em climas tropicais
úmidos, a atividade biológica é tão rápida e cont́ınua que fertilidade não existe



no solo. Fertilidade é um conceito que não existe em áreas tropicais, por isso, a
compostagem não é a técnica mais indicada. Em áreas semi-áridas compostagem
pode ser útil, especialmente para produzir hortas com plantas européias.



[[Biofertilizante]] [[Bocashi]] [[Biochar]] [[Madeira Ramial Titurada]] [[Biorea-
tor]] [[Mulch]] [[Microorganismos Efeitivos]]
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