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Introdução

Conservação do solo, na agricultura ou pecuária , é o conjunto de práticas 

aplicadas para promover o uso sustentável do solo para o plantio. A erosão, a 

compactação e o aumento da salinidade do solo são os maiores problemas 

relacionados ao manejo inadequado e terão relação direta com a escassez 

de alimentos num futuro não muito distante, resultando num profundo 

desequilíbrio do sistema produtivo, se práticas corretas não forem adotadas. 

A população do mundo gira em torno 6 bilhões de habitantes, obrigando a 

humanidade a disponibilizar pelo menos 1 bilhão de hectares de área 

agricultável. As áreas com manejo inadequado reduzem significativamente 

seu potencial de produção, por isso hoje trabalha-se em virtude da 

renovação e aprimoramento das técnicas produtivas. Deve-se observar que 

os recursos são limitados, não podendo ser desperdiçados.
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O desenho mostra que o solo não apareceu assim 

como sim mostra hoje, foi uma transformação lenta. 

No começo era só pedra (4ª camada) que com a 

ação do vento, sol, chuva, calor e frio, foram se 

quebrando em pedaços menores (3ª camada), 

depois se transformou em pó (2ª camada), nesse 

pó apareceram os animais e plantas bem pequenos 

que não conseguiríamos enxergar, esses animais e 

as plantas transformaram o pó das rochas em terras 

boa onde crescem as plantas (1ª camada). Esta 

primeira camada é de aproximadamente um palmo 

e meio de profundidade. 

Essa transformação acontece até hoje. Estima-se 

que leva entre 400 a 1000 anos para transformar 

um centímetro de pedra em terra. É a primeira 

camada que serve para a agricultura também é a 

primeira que vai embora quando é queimada, ou na 

enxurrada quando é plantado morro a baixo e sem 

cobertura seca.  

O que é solo?

O que aprendemos com isso ?
Muitas pessoas acreditam que a terra já apareceu assim como está. Com o cartaz, 

aprendemos que a terra é fruto de uma transformação. Que a natureza gasta muito 

tempo para transformar a rocha em terra e as pessoas o homem pode destruí-la em 

poucos anos. A terra é um dom dado por Deus e não temos o direito de destruí-la. A 

nova geração precisará de terra para trabalhar, se destruirmos essa terra ou 

entregarmos para os grandes fazendeiros, como vão viver os nossos filhos e filhas, 

nossos netos e netas?
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A estrutura do Solo

Quando olhamos o solo mais de perto, 

observamos que é formado por duas partes: 

uma cheia e outra oca. 

A parte cheia é formada pelos minerais (areia, 

barro, cascalho) e matéria orgânica. Tudo o 

que as plantas precisam para viver. Matéria 

orgânica é tudo que tinha vida: folhas, raízes, 

frutos, insetos e animais grandes e pequenos 

que morrem e ficam na terra. É a matéria 

orgânica que dá vida ao solo, fazendo-o ficar 

fofo e segurar água. 

As partes ocas são os poros ou buraquinhos, 

metade de um solo bom é oco. É nos poros 

onde ficam a água e o ar que a planta precisa. 

Quando não tem matéria orgânica, a terra 

perde os poros, ficando então dura e seca, o ar 

e a água não conseguem mais entrar, e se 

torna “terra cansada”.

Desenho de um torrão mostrando
elementos que compõem o solo.

 

Argila e matéria
orgânica

Grãos de terra

Espaços ocupados
pela água e ar

O que aprendemos com isso

A terra não é formada só de barro ou areia. Para que as plantas produzam bem, a 

terra tem que ter: água, ar, matéria orgânica e os minerais. A terra não é dura como 

um tijolo e é a matéria orgânica que deixa a terra sempre fofa. Para que a terra nunca 

canse, devemos nunca queimar e sempre colocar esterco.

?
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25% de Ar

5% de Matéria
Orgânica

45% de
Minerais

25% de
Água

A composição do solo

O solo é uma mistura de vários componentes 

que juntos, permitem a manutenção da vida 

das plantas e microrganismos na superfície 

terrestre. 

Um bom solo deve ter 45% de minerais (grãos 

de terra), 25% de ar, 25% de água e 5% de 

matéria orgânica para a produção ser 

satisfatória. Quando chove muito, o solo fica 

encharcado e a água ocupa o lugar do ar, 

deixando a raiz sem ar para respirar. Quando 
o solo está muito seco, a água evapora e o ar ocupa o lugar da água, neste 

caso, a planta pode morrer por falta de água. 

Para o solo produzir bem, precisa que cada um dos componentes (minerais, 

ar, água e matéria orgânica) permaneça com as quantidades ideais. Quando 

deixamos de queimar o mato e os restos de culturas, estamos ajudando o 

solo a permanecer com os componentes básicos (minerais, ar, água e 

matéria orgânica) em quantidades ideais para o cultivo de qualquer planta.

Para o solo produzir bem, precisa que cada um dos componentes (minerais, ar, água 

e matéria orgânica) permaneça com as quantidades ideais. Quando deixamos de 

queimar o mato e os restos de culturas, estamos ajudando o solo a permanecer com 

os componentes básicos (minerais, ar, água e matéria orgânica) em quantidades 

ideais para o cultivo de qualquer planta.

O que aprendemos com isso ?
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A vida no solo

Logo que a rocha é alterada e é formado o 

material mais ou menos solto e macio, os 

seres vivos animais e vegetais, como insetos, 

minhocas, plantas e muitos outros, assim 

como o próprio homem, passam a ajudar no 

desenvolvimento do solo.

Em um palmo e meio de profundidade de solo, 

existem mais de meio quilo (619 gramas) 

desses animais. 

Isso quer dizer que, em uma tarefa de 3000 

metros quadrados, tem 1800 quilos de vida. 

São quase duas toneladas de bichinhos. 

São esses animais que mantêm a terra viva, 

produzindo. Eles vivem em comunidade e em 

harmonia, um dependendo do outro para 

sobreviver. Quando uma terra cansa, é sinal 

que muitos desses animais morreram. 

Protozoários

Moluscos

Ácaros

Centopéias

Colêmbolos

Formigas

 

A terra serve de moradia para muitos seres vivos, onde todos vivem em harmonia, 

são esses pequenos animais que garantem a fertilidade da terra. Quando 

queimamos, usamos agrotóxicos e deixamos a terra desprotegida matamos muitos 

desses animais, gerando o seu enfraquecimento. Esses animais na sua maioria são 

chamados de decompositores. Quanto mais matéria orgânica na terra, maior a 

quantidade desses seres vivos naquele espaço. Quanto menor a quantidade de 

matéria orgânica na terra, menor será a quantidade desses animais e, 

consequentemente, menor será a produção dos roçados.

O que aprendemos com isso ?
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Solos argilosos: 

Contêm mais de 30% de argila. A argila é 

formada por grãos menores que os da areia, 

como um pó. Além disso, esses grãos estão 

bem ligados entre si, retendo água e sais 

minerais em quantidade necessárias para a 

fertilidade do solo e o crescimento das 

plantas. O acúmulo de matéria orgânica e 
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Tipos de solo

Como já vimos, os solos são originados da decomposição das rochas. Ao 

longo do tempo, a influência das condições do clima (vento, sol, chuva, calor 

e frio) contribuíram e contribuem significativamente na continuidade no 

processo de formação dos muitos tipos de solos. Aqui vamos aprender mais 

sobre os tipos de solos arenosos, argilosos e pedregosos. 

Solos arenosos: são aqueles que têm 

quantidade maior de areia do que a média 

(contém cerca de 70% de areia). São 

solos que secam com muita facilidade por 

que a água passa com facilidade entre os 

grãos de areia atingindo as camadas 

mais profundas. Por isso, os solos 

arenosos são geralmente pobres em 
nutrientes que são fundamentais para o desenvolvimento das plantas.

As áreas que apresentam predominância de solos arenosos são áreas que podem 

se transformar facilmente em desertos. Se a sua exploração for inadequada, o 

processo é ainda mais acelerado.

 

Importante saber !

utilização de esterco ou composto orgânico melhora a capacidade de 

infiltração de água nesses terrenos. 



Solos pedregosos:são caracterizados 

pela grande quantidade de pedras de 

variados tamanhos e por serem solos 

extremamente rasos, com baixa capacidade 

de retenção de água. O fato das pedras 

estarem em maior quantidade na 

composição desses solos e por não 

conseguirem reter os minerais necessários 

Desmatamento: consiste na retirada das 

árvores provocando desequi l íbr io  

ambiental, através da eliminação de plantas 

nativas e do aumento do calor intenso no 

meio. O desmatamento também é 

responsável pelo desaparecimento dos 

animais de uma comunidade ou até mesmo 

de uma região, pois com a retirada das 

para o desenvolvimento das plantas, a fertilidade é um fator limitante nesses 

terrenos. A arborização com plantas nativas e a utilização de matéria 

orgânica contribuem ao longo do tempo com a transferência de fertilidade 

que possibilita o plantio de plantas frutíferas mesmo em solos rasos. É 

importante iniciar com plantio de frutíferas nativas (cajá, umbu, cajarana, 

maracujá-do-mato, etc).   

Ações que provocam a
degradação do solo

matas os animais tendem a migrar em busca de áreas vegetadas, onde tem 

água, comida e abrigo. Quando chove, boa parte da água cai nas plantas 

diminuindo o impacto direto no solo. Quando os pingos de água batem nas 

copas das plantas a água escorre pelas folhas, galhos e troncos, facilitando, 

assim, a infiltração no solo. Quando as plantas são retiradas, os pingos de 
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Queimadas: destroem a matéria orgânica, 

endurece a terra e facilita as enxurradas. 

Com o tempo, a terra vai ficando fraca, dura 

e seca. O fogo afasta e mata os animais que 

combatem as pragas diminuindo a 

produção, a ponto de tornar-se impossível o 

plantio. A produção no primeiro ano de um 

roçado queimado é excelente, porém, 1 a 2 
anos depois, as cinzas (nutrientes) disponibilizados pela queima são 

levados pelo vento e água. Geralmente, o que se sucede é o abandono da 

área, que se torna capoeira e a necessidade de nova área, dando 

continuidade a um ciclo que vem transformando o semiárido em deserto. As 

queimadas e os desmatamentos são responsáveis por cerca de 75% da 

emissão de gases que potencializam o efeito estufa. 

água caem com muita pressão sobre o solo provocando a compactação do 

mesmo. Os desmatamentos contribuem para o esgotamento das fontes 

hídricas, por exemplo, olhos de água, rios, riachos e veias de água 

subterrâneas, e contribuem também para a salinização dos solos.             

Uso do trator e implementos pesados: o 

trator foi criado para revolver as terras frias 

da Europa, colocando a neve debaixo da 

terra para que esta possa esquentar. No 

Nordeste, as terras já são aquecidas pelo 

forte sol praticamente o ano todo, a 

introdução dos tratores e seus implementos 

na agricultura nordestina aceleraram ainda mais o processo de degradação 

dessas terras. Quando passamos o arado ou grade pesada mata muitos 

animais (minhoca, imbua, moluscos, lagarta, etc) atrapalhando os 

processos químicos do solo. Quando o trator é utilizado anualmente, a 

primeira camada (revolvida) é levada pelas enxurradas, restando uma 

camada compactada chamada “pé de grade”, onde as plantas não 

conseguem aprofundar suas raízes, conseqüentemente não se 

desenvolvem. Geralmente, nesses terrenos a erosão é abundante.
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Agrotóxicos e adubos químicos: Os 

agricultores que trabalham com este 

tipo de produto correm sério risco de 

intoxicação, principalmente se não 

usam equipamento adequado. Outra 

desvantagem é a contaminação, que 

atinge os rios, os lençóis freáticos, os 

solos e os insetos, que são 
fundamentais para o equilíbrio de uma área. O uso indiscriminado de 

agrotóxicos pode causar desequilíbrio ambiental, comprometendo toda a 

área pela contaminação, intervindo no seu processo natural. O Brasil é o 

país que mais utiliza agrotóxicos. O efeito desses venenos no nosso 

organismo se dá de maneira acumulativa, ou seja, quando você come 

uma fruta envenenada ou utiliza veneno no roçado os resíduos vão se 

acumulando no organismo até gerar várias doenças na pessoa, na terra, 

nos animais, enfim, em todo o ambiente.    

Monocultura: é o cultivo ou produção de apenas um único tipo de planta, 

por exemplo, milho, feijão e mandioca. A monocultura enfraquece o solo, 

pois um único tipo de cultivo no roçado retira apenas o nutriente que a 

planta precisa e repõe em pequenas quantidades,  diferentemente dos 

plantios com muitas plantas juntas, por exemplo, feijão, milho, gergelim, 

jerimum, melancia, sorgo, girassol, frutíferas que são resistentes a seca, 

etc.    

Roçados descobertos: Quando os 

roçados passam por todos esses 

processos já citados e descritos, a 

fertilidade, a biodiversidade e o 

equilíbrio dos nutrientes ficam 

comprometidos. As áreas sem qualquer 

proteção ficam exportas aos fortes 

raios ultravioletas do sol que evaporam 
as águas retidas na terra, desidratando muitos animais decompositores e 

não decompositores. Por essas razões é de fundamental importância 

proteger a terra em que plantamos.     
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Raleamento seletivo: é o corte de plantas 

que estão em maior quantidade deixando as 

que estão em menor quantidade e, 

principalmente, aquelas que têm pouco na 

comunidade. Os galhos não são queimados 

e sim espalhados pelo terreno para se 

decompor e se transformar em adubo. É 

importante deixar as plantas nativas que já 

Utilização de esterco ou composto 

orgânico: contribuem para a recuperação 

da área se a mesma já tiver sofrido 

devastação. O esterco ou composto 

melhora a capacidade produtiva da terra e o 

armazenamento de água pela a planta, pois 

ele fofa a terra e ainda protege a planta de 

pragas e doenças.

estão estabelecidas naquele espaço, pois são elas que retiram os nutrientes 

das camadas mais profundas do solo. Os galhos, folhas, flor e fruto que 

sobram irão servir de adubo para as plantas de ciclo curto (milho, feijão, 

gergelim, melancia).

Ações que conservam o solo

Plantio em consórcio: prática agrícola em 

que o pequeno produtor utiliza o cultivo 

simultâneo de diferentes culturas na 

mesma área como estratégia espontânea 

para fugir da irregularidade climática, muito 

freqüente nas regiões semiáridas. Outra 

vantagem é a fixação de nutrientes que as 

plantas liberam, um exemplo disso é o milho 

e o feijão. O milho requer muito nitrogênio, uma vez que o feijão fixa o 

nitrogênio na terra. Essa prática ajuda no controle das pragas por conta da 

variedade de plantas no mesmo espaço. 
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Cobertura seca: na Caatinga, a terra está 

sempre coberta por folhas,  galhos secos, 

árvores e mato baixo formando um manto 

que protege o solo do sol, do vento e do frio. 

Se a capoeira que ficou da roça anterior não 

for queimada, sobra bastante material para 

cobrir a terra. Com o tempo, essa cobertura 

seca vai se transformando em adubo para a 
terra. É preciso que a terra esteja sempre protegida, como nós que estamos 

sempre vestidos, com roupa e chapéu para se proteger do sol. Qualquer 

palha ou bagaço que sobra pode ser colocado na roça. 

Adubação verde: é a utilização de plantas 

específicas (leguminosas ou não) com 

objetivo de aumentar o teor de matéria 

orgânica no solo, incorporando ou, 

principalmente, mantendo os resíduos 

dessas plantas na superfície do solo. 

Utilização de defensivos naturais: a utilização de defensivos naturais 

proporciona ao agricultor ou agricultora um controle saudável considerado 

ecologicamente correto.  Os defensivos são construídos de plantas ou de 

materiais obtidos dos animais (esterco e urina). É fácil de fazer e o custo é 

praticamente zero. Quando se utiliza defensivos naturais no lugar de 

agrotóxicos deixamos de contaminar  os alimentos, as pessoas, a terra , a  

água, os animais e o ar.

Tipos de agricultura

Agricultura convencional: se caracteriza principalmente pela 

enorme quantidades de terras, mais conhecidos como latifúndios, 

prevalecendo a monocultura. Para manter o padrão produtivo da área, 

é necessário a utilização de muito agrotóxico e uma infinidade de 

adubos químicos para suprir os nutrientes que a terra já não oferece 

por conta da forte exploração ao longo das 
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Agricultura familiar:  funciona em 

pequenas propriedades, onde a família toda 

se envolve no trabalho. O tamanho da 

propriedade varia para cada município e 

região, podendo ser entre 3 a 4 módulos 

fiscais. Esse modelo pode ser comparado a 

uma cadeira, onde o encosto é a água, a 

acento é a terra, a primeira perna é o roçado, 
a segunda perna é a criação de animais adaptado as condições locais, a 

terceira perna pode ser o pomar e a horta e a quarta perna é o 

beneficiamento da produção. Diferente do convencional, não se planta só 

um tipo de planta e sim muitos tipos na mesma área. É essa agricultura que é 

responsável por mais de 75% dos alimentos consumidos no Brasil.

décadas. Nesse modelo de agricultura se utiliza muitas máquinas 

pesadas e a maioria da produção é exportada.

Agricultura agroecológica ou agroecologia é uma nova forma” de fazer 

agricultura, na qual a humanidade é parte integrante da natureza e une a 

sustentabilidade ambiental, econômica e social. A agroecologia é um 

sistema de produção que combina várias culturas e variação de animais, 

baseado no manejo integrado e na conservação dos recursos naturais. Este 

sistema permite um equilíbrio ambiental que 

favorece o controle natural de pragas e doenças.

É uma ciência que permite os agricultores rurais 

desenvolver suas atividades agropecuárias de 

maneira economicamente viável, culturalmente 

aceitável, ambientalmente sustentável e 

socialmente justa.  

Para desenvolver uma proposta agroecológica é 

necessário atividades produtivas fundamentadas nos princípios ecológicos. 

Para isso, é preciso uma relação de existência conjunta com a natureza, 

superando a visão marcada pela exploração da natureza.

“

Agricultura agroecológica
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1º fluxo de matéria e energia: a matéria e a energia circulam na natureza 

por caminhos chamados fluxos. O caminho da energia ou fluxo da energia é 

aberto, correndo sempre em uma direção. A fonte básica de energia é o sol. A 

energia do sol é captada pelas plantas que a utilizam para produzir alimentos 

para elas mesmas e para os animais.

2º caminho da matéria ou fluxo da matéria: O caminho da matéria ocorre 

em ciclos, ou seja, a matéria está sempre se transformando. Esse princípio é 

citado na bíblia quando diz “és pó e ao pó voltarás”. Quando um ser vivo 

morre sua matéria serve de alimento para outros seres vivos que ao 

morrerem vão fazer parte do solo. Os nutrientes do solo por sua vez vão 

alimentar as plantas. Assim, a matéria nunca se perde apenas se renova.

Princípios ecológicos

3º Interdependência: Nas comunidades naturais tudo é relacionado de tal 

modo que se um elemento for trocado, todo o conjunto será afetado.  

História

Esta história se passou em um pequeno país localizado numa ilha chamado Bornéu. 

Lá havia muita malária e o povo todo estava doente. Para combater os mosquitos da 

malária, o governo decidiu usar DDT. Os mosquitos morreram e as baratas comeram 

os mosquitos envenenados, mas não morreram. Em Bornéu havia muitos lagartos, 

que comeram as baratas envenenadas, ficaram envenenados e morreram também. 

Os gatos comeram os lagartos, não resistiram e morreram com o veneno dos 

lagartos. Com os inimigos mortos, os ratos da ilha se reproduziram e infestaram o 

país. Surgindo doenças e prejuízos para combater os ratos, o governo mandou 

buscar gatos novos em outros países. Os gatos novos comeram os ratos e o resto 

dos lagartos da ilha. Em Bornéu havia uma traça que se alimentava da folha da 

palmeira. Os lagartos gostavam muito de comer traças, mas com os lagartos mortos 

aumentou muito o número de traças em Bornéu. Como o teto das casas era feito com 

folhas de palmeira, as traças comeram as folhas e os tetos das casas começaram a 

cair. A solução foi trazer lagartos de outro país para por fim as traças, pois em Bornéu 

já não havia mais lagartos... mas como foi mesmo que a história começou? Moral da 

historia: na natureza todos os seres vivos estão ligados. Mexer com um, é mexer 

com todos.

«
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4º Reciclagem permanente: n

5º Ordem dinâmica: 

6º Quanto maior a diversidade, maior é a estabilidade: 

7º Equilíbrio auto-regulador: 

a natureza não existe “lixo” pois tudo se 

transforma. Cada elemento natural tem sempre uma utilidade e faz parte do 

todo. O reaproveitamento de todos os materiais que compõem os seres 

vivos possibilita a continuidade e a perpetuação de vida no nosso planeta. A 

natureza tem, portanto, a capacidade de renovar a partir do velho.    

A natureza está sempre evoluindo de modo que cada 

comunidade natural vai se modificando até chegar ao equilíbrio. Nesse 

ponto, os ganhos são semelhantes as perdas de modo que tudo que é 

produzido é aproveitado.

Na 

natureza, as comunidades que tem mais tipos de seres vivos são mais 

estáveis. Isso acontece por que a falta de um elemento pode ser 

compensado por outro que tenha a mesma função na comunidade.

A natureza possui alguns mecanismos para 

se recuperar quando a ordem dinâmica é afetada. Quando uma comunidade 

natural sofre alguma perda ou alguma modificação, ela tem capacidade de 

se reorganizar e se adaptar a nova situação ,estabelecendo um novo 

equilíbrio. Essa capacidade de recuperação, entretanto, tem seus limites e a 

comunidade pode entrar em colapso se as perdas forem muito freqüente ou 

muito grande.

O solo é formado por 45% de minerais, que são necessários à nutrição das 

plantas. Poderíamos comparar conosco, dizendo que o NPK das plantas é o 

nosso arroz com feijão, ou seja, esses três nutrientes não podem faltar na 

terra do vegetal. A nutrição da planta é composta de no mínimo, 16 

elementos minerais. O carbono, oxigênio, hidrogênio, nitrogênio, fósforo e 

enxofre, são os minerais que formam a matéria orgânica da planta. Os 

restantes dos minerais catalisam o metabolismo.

Alguns minerais do nosso solo
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O solo é formado por 45% de minerais, que são necessários à nutrição das 

plantas. Poderíamos comparar conosco, dizendo que o N.P.K. das plantas é 

o nosso arroz com feijão, ou seja, esses três nutrientes não podem faltar na 

terra do vegetal. A nutrição da planta é composta de no mínimo, 16 

elementos minerais:

O carbono, oxigênio, hidrogênio, nitrogênio, fósforo e enxofre, são os 

minerais que formam a matéria orgânica da planta. Os restantes dos 

minerais catalisam o metabolismo.

Nitrogênio: não é um mineral, ele está dissolvido na atmosfera sob forma de 

gás e as plantas não conseguem absorver. Somente uma família dos 

vegetais, as leguminosas, transformam o gás nitrogênio através de uma 

troca de serviço, a simbiose, entre bactérias e as raízes destas plantas. As 

bactérias noduladoras, firmam-se nas raízes absorvendo carboidratos 

(açucares) da planta e fornecendo o nitrogênio ao solo, que por sua vez, fica 

Alguns minerais do nosso solo

Onde encontrar nutrientes
a base de minerais

01

02

03

04

05

06

07

08

Carbono

Oxigênio

Hidrogênio

Nitrogênio

Fósforo

Potássio

Cálcio

Magnésio

C

O

H

N

P

K

Ca

Mg

Enxofre

Cobre

Ferro

Molibdênio

Boro

Cloro

Manganês

Zinco

S

Cu

Fe

Mo

B

Cl

Mn

Zn

09

10

11

12

13

14

15

16
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disponível para as plantas. Onde podemos encontrar nitrogênio para as 

culturas da natureza? É através da matéria orgânica (composto orgânico), 

em cada 100 kg de composto orgânico encontramos 2 a 3 kg de nitrogênio. 

Outra fonte é a chuva.

 Ouvimos falar muito em adubo, a sua composição é de 4% de 

nitrogênio, 14% de fósforo e 8% de potássio. Lembramos que no composto 

orgânico já existe esses nutrientes. 

 tem como função principal a maturação das sementes. Como 

vimos acima, este nutriente é encontrado nas cinzas, no cal e no composto 

orgânico.

 sua principal função é sustentar a planta, pois entra na formação das 

paredes celulares, ajudando no desenvolvimento. Todos os nutrientes são 

provenientes da terra, por tanto, todo adubo orgânico possui um pouco de 

cada elemento nutricional, especialmente o composto orgânico. Também se 

encontra cálcio na cal, cinza de vegetais e na calda bordalesa. 

 atua como parte principal da clorofila, que é um pigmento verde 

da planta. Sem o magnésio, a clorofila não fixará o carbono, para formar 

açucares (alimento). Se trabalharmos respirando os princípios ecológicos, 

fazendo uso da matéria alternativa podemos evitar o seu esgotamento, 

podemos encontrar na cinza e na adubação feita através da cobertura morta 

ou cobertura viva.

 ocorre nas folhas mais novas e brotos, é indispensável na forma de 

proteínas. O enxofre é encontrado nos adubos orgânicos, mais 

especialmente nas leguminosas.

é um micro-nutriente indispensável em qualquer cultura, sua atuação 

é mais direta para as folhas novas da plantas; na deficiência de borro, as 

sementes se tornam estéreis. É um mineral exigente na terra, encontra se 

facilmente através de coberturas viva (adubação verde).

 a falta deste elemento é comum nos solos brasileiros. Sua falta 

implica no retardamento do crescimento da planta, inclusive na produção de 

clorofila.  

Fósforo:

Potássio:

Cálcio:

Manganês: 

Enxofre:

Boro: 

Zinco:
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Assim como nós necessitamos de nos alimentar de forma variada, também 

as plantas precisam de alimentação variada. Se nós fornecemos somente 

um tipo de alimento às plantas, com certeza vai faltar alguma coisa para elas 

serem sadias, e então, essas plantas vão ser menos resistentes a doenças e 

ao ataque de pragas. Essa alimentação variada pode ser obtida pelo 

composto orgânico. 

Composto orgânico é uma mistura de diversos materiais, como restos de 

plantas, palhas secas, folhas verdes, estrume curtido ou não, restos de 

frutas, casca de ovos, cinza, etc...

O que é e como fazer o composto
orgânico

Como fazer o composto

1º

2º

3º

4º

5º

 juntar no local escolhido para construção do composto, todos os materiais 

que serão utilizados;

 Limpar a área de montagem do composto: essa área deve ter 2 metros e 

30 centímetros de largura e até 10 metros de comprimento, de acordo com a 

necessidade, pode ter mais de 10 metros de comprimento.

 Coloca-se a 1ª camada de materiais de origem vegetal, essa primeira 

camada deve ter entre 15 a 20 cm de altura; depois coloca-se entre 5 a 8 cm 

de estrume e uma camada fina de folha verdes; em seguida, pode iniciar o 

processo de enriquecimento das pilhas colocando cinza, casca de ovos, 

casca de frutas etc.

 Continue fazendo as mesmas camadas colocando sempre um pouco das 

outras mistura citadas no 3º passo. É importante não esquecer de molhar 

cada pilha construída.

 Empilhar entre 1,50 a 1,80 m de altura, logo em seguida é importante cobrir 

o composto com palhas secas. 17



6º

ATENÇÃO: 

7º

 Depois da pilha construída é importante ter cuidado. Após 05 dias, é 

necessário enfiar bem no centro do composto um ferro e deixar no mínimo 

por 3 minutos, ao retirar o ferro pegue com cuidado, se estiver morno é por 

que o processo de fermentação está indo bem, se estiver muito quente é 

necessário mexer todo o composto, pois altas temperaturas podem 

comprometer a qualidade do composto. Esse procedimento deve ser 

repetido a cada 15 dias. Se no 15ª composto estiver muito frio é por que a 

fermentação não está indo bem, então deve-se mexer o composto.

Ter cuidado com a umidade e para o composto não ficar 

compactado.

 Quando o composto estiver frio (cerca de 45 a 60 dias), já pode ser 

utilizado diretamente nas culturas, na horta, no pomar ou no roçado.

18
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Comparativo do composto

É barato

Não mata a planta

Segura mais água

O nome é fácil

Não tem embalagem

Nós é quem fazemos

Não paga frete

Quanto mais se usa, melhor

Não vicia a terra

É bom para a saúde da terra,
animais e plantas

Aproveita quase tudo da
roça

Reforça a luta do trabalhador
e da trabalhadora

Não amarram as pessoas
ao banco

Todo agricultor e toda
agricultora pode fazer

Não aumenta o preço com
a carestia

Pode matar a planta

Seca mais a terra

Os nomes são complicados

Precisa de embalagem

As indústrias é quem fazem

Precisa de frete

Muito usado, estraga a terra

Vicia a terra

É ruim para a saúde da terra,
animais e plantas

Não aproveita nada da
roça

Reforça os capitalistas que
produzem e vendem

Deixam o agricultor (a) 
dependente do banco

Só quem tem muito dinheiro
pode comprar

O preço depende da
inflação

É caro

Fontes consultadas
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Anotações
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