
 
 

   

 

Todos os anos, siga estes procedimentos, avalie o estado do seu solo e anote o 

que observa, verá uma evolução gradual nos diversos parâmetros avaliados. O 

Solo é a base de toda a produção biológica, deve utilizar técnicas e operações 

que induzam não só o aumento da sua fertilidade como também a actividade 

biológica.   

 

1. Composição do solo 

Pegar num pouco de solo e molhar para tentar moldar (como fazíamos na 

escola com o barro). 

Aperte e enrole, tente fazer um pequeno rolo: 

 - Se partir antes mesmo de fazer o 

rolo o seu solo é arenoso (tem mais de 

50% de areia). 

 - Se conseguir formar um rolo de 5 

cm sem partir, o seu solo tem bom índice 

de argila (25%). 

 - Se conseguir fazer o rolo com 

mais de 7 cm (bastante estendido) então 

terá pelo menos 40% de argila. 

Valores alarme – Mais de 25% de argila 

ou mais de 45% de areia terá que 

aumentar os teores em MO.  

 

A FAZER… – Melhorar a estrutura do solo, para reduzir riscos de compactação e drenagem. 

Utilize técnicas que aumentem a M.O.   

 

 

 

 

 



 
 

   

2. Matéria orgânica 

Deverá avaliar a diferença de cores que 

existe entre a superfície do seu solo e o 

subsolo (até os 40/50 cm), normalmente 

quanto mais escuro for um solo maior é 

o seu índice de MO.  

 

A FAZER… – Aumentar níveis de matéria orgânica. Mulching, adubações verdes são algumas das 

técnicas a adoptar.  

 

3. Compactação 

Com uma enxada ou pá deve cortar 

facilmente o seu solo e quando pegar 

deve-se desintegrar facilmente. Repare 

também nas raízes dos vegetais que 

produz, especialmente nas cenouras, se 

forem longas e rectas é sinal que 

penetram bem no solo, caso contrário 

(raízes tortas e pequenas) está perante um 

solo compacto.  

A FAZER… – Evitar o fenómeno para reduzir risco de encharcamento do solo (problemático a 

nível fitossanitário). Fazer uma pequena mobilização do solo sem reviramento.  

 

4. Erosão 

Principalmente em zonas inclinadas, 

procure fendas e rachas no solo ou 

elevadas quantidades de terra fina nas 

zonas mais baixas. Nestes casos terá que 

fazer algo para proteger o seu solo, 

mulching ou cobertura vegetal pode ser a 

solução.  

A FAZER… – Reduzir o risco de erosão passa por qualquer uma técnica de cobrir o solo. 

Mulching é essencial.  

 

 

 



 
 

   

 

5. Drenagem 

Escolha, aleatoriamente, dois a cinco 

(quanto maior a amostra melhor) locais e 

faça um buraco de 30cm de largura e 30 

cm de profundidade.  

 Com o solo seco, encha o buraco de 

água e veja o tempo que demora a 

escoar… 

 - Se a água escoar em menos de 10 minutos, tem um solo com elevado 

teor de areia drenagem muito elevada, atenção com a rega regar mais vezes e 

menos tempo. 

 - Se escoar entre 10 a 30 minutos o solo apresenta boa drenagem. 

 - Mais de 3 horas o solo apresenta uma drenagem deficiente.   

Se o solo estiver saturado de água (o que acontece durante o inverno), o ideal 

será escoar a água dos 30 cm em 6 horas.   

A FAZER… – É alarmante a presença de poças e zonas encharcadas por induzir problemas 

fitossanitários. Devemos abrir de pequenas valas para escoamento dessas zonas mais húmidas.  

 

6. Biologia 

Por último o parâmetro que valida todas as técnicas e operações que 

praticamos, este é o parâmetro mais importante pois indica a actividade 

biológica do nosso solo. Retire e peneire o solo de um buraco com 30 cm por 

30 cm de profundidade. Verifique a quantidade de minhocas que existem, 

mais de 10 estamos perante um solo biologicamente activo.  

 


