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Poluição do soloPoluição do solo



AgrotóxicosAgrotóxicos
 Empregados para combater pragas.

 Adubos sintéticos- corrigem a falta de nutrientes 

do solo.





Lixo

 O principal meio de poluição do solo pelo lixo 

é o despejo de maneira incorreta.

 Formas de descarte do lixo:

LixõesLixões Aterro Aterro 

sanitáriosanitário

IncineraçãoIncineração



LixõesLixões
 Lixo é depositado em terrenos a céu aberto.

 Poluição do ar, solo e água.

 Liberação de gases (metano) e chorume.

 Podem causar doenças.







Aterro Sanitário Aterro Sanitário 
 O lixo é enterrado no solo

Não é deixado a céu aberto 

Evita possíveis doenças. 

Devem ser preparados para que o solo ao seu 

entorno não seja contaminado pelo lixo.entorno não seja contaminado pelo lixo.





Lixo eletrônicoLixo eletrônico
 Produtos que não têm mais valor por falta de 

utilização, substituição ou quebra.

Refrigeradores, máquinas de lavar e microondas, 

televisores, computadores, telefones celulares, 

tablets, drones, pilhas, baterias, cartuchos e toners.

 Liberam substâncias que contaminam ar, solo e 

água.







IncineraçãoIncineração

 Consiste na sua queima a altas temperaturas.

 São utilizados incineradores. 

Reduz o grande volume de lixo gerado

Pode gerar energia.Pode gerar energia.

Os gases poluentes gerados são tratados não 

poluindo o ar.

 Desvantagem: alto custo.











QueimadasQueimadas
 Utilizada para limpar e preparar o solo para o plantio.

 Prática comum entre agricultores.

 Elimina nutrientes essenciais às plantas, como 

nitrogênio, potássio e o fósforo. 

 Reduz a umidade do solo e acarreta a sua compactação

 Contribui para erosão e outras formas de degradação da 

área.



QueimadasQueimadas
O fogo O fogo deteriora a qualidade do deteriora a qualidade do arar

 Reduz Reduz a biodiversidade a biodiversidade 

 Prejudica Prejudica a saúde humana. a saúde humana. 

 Contribuem para o efeito Contribuem para o efeito estufa estufa e a e a redução da camada redução da camada 

do ozônio.do ozônio.do ozônio.do ozônio.



O que conserva o solo?O que conserva o solo?

 Cobertura vegetal

o Promover sua 

manutenção

o Impede que chuvas e 

ventos atinjam o solo.ventos atinjam o solo.

o Evita erosão 

o Mata ciliar – impede o 

assoreamento



Conservação do soloConservação do solo

Plantio direto

CompostagemCompostagem

Rotação de culturas






