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CIÊNCIAS 

 

Unidade temática: Matéria e energia. 

Objetos do conhecimento: Ciclo hidrológico e consumo consciente. 

 

Poluição do solo 

 

A poluição do solo, apesar de não ser muito discutida, existe e causa consequências na qualidade 

de vida dos que dependem do solo. 

A camada mais externa da crosta terrestre é chamada de solo. O solo é onde os seres humanos 

pisam e plantam seus alimentos, onde são construídos os prédios e as casas. 

Assim, entende-se que o solo é muito importante para a vida de vários seres vivos, desde as 

plantas e animais, até os seres humanos. Ele está na base de toda vida e de todas as atividades 

humanas. 

Apesar de sua importância, o solo também sofre com a ação humana. E existem várias formas de 

poluição. 

A poluição do solo é quando ele fica cheio de lixo e substâncias tóxicas, que podem prejudicar a 

vida dos seres que dependem do solo para viver. Essa poluição é provocada principalmente pelas 

atividades do ser humano que vêm destruindo a natureza cada vez mais rapidamente. 

 

Como acontece a poluição do solo? 

 Lixo 

Quando os seres humanos produzem muito lixo e jogam em algum lugar inapropriado, esse lixo 

não será recolhido, e ficará lá por vários e vários anos em processo de decomposição. 

Quando o lixo é decomposto, ele se transforma em um líquido extremamente poluente chamado 

de chorume. O chorume, além de tóxico, produz um cheiro muito desagradável. 

O chorume penetra no solo, deixando ele todo infectado, e impossibilitando que plantas e animais 

que vivam neste solo consigam extrair os nutrientes necessários para sobreviver. 



 
 
 

 
Copyright 2020 – Planneta Educação – Todos os direitos reservados 

 

 Agrotóxicos 

Outro problema causado pelas atividades humanas é o uso dos agrotóxicos e pesticidas, os quais 

são aplicados para deixar a plantação livre de pragas. 

Esses produtos, além de matarem todas as formas de microrganismos ali existentes, ainda 

intoxicam as plantas, e os animais que comerem essas plantas, podendo levá-los até a morte. 

Há vários estudos, inclusive, que associam doenças humanas (como o câncer) com o uso de 

agrotóxicos na produção agrícola. 

 Metais pesados 

Há ainda um outro tipo de contaminação dos solos, que é causada pelos metais pesados. Alguns 

dos principais metais pesados usados pelos seres humanos são sódio, potássio, bário, cálcio, 

ferro, zinco, cobre, níquel, magnésio, arsênio, chumbo, cádmio, mercúrio, alumínio, titânio, 

estanho, tungstênio, cromo, cobalto e manganês. 

Estes estão presentes nos processos produtivos, nos equipamentos, máquinas, medicamentos e 

suplementos, dentre outros. Quando lançados no meio ambiente, têm um alto poder de 

contaminação dos solos. 

 Esgoto 

O inadequado ou inexistente tratamento de esgoto também é um problema sério relacionado ao 

solo. Como esgoto entende-se a água do banho, limpeza de roupas, louças ou descarga do vaso 

sanitário, atividades cotidianas humanas. 

Este esgoto precisa de tratamento, no entanto, cerca de apenas 45% do esgoto do Brasil é 

tratado. O restante é lançado no meio ambiente sem os devidos cuidados. Com isso, os solos são 

contaminados, podendo haver a proliferação de várias doenças. 

Fonte: https://www.estudokids.com.br/poluicao-

solo/#:~:text=A%20polui%C3%A7%C3%A3o%20do%20solo%20%C3%A9,natureza%20cada%20vez%20mais%20rapid

amente. Acessado em 30/07/2020 

 

Compreendendo os significados 

 Crosta terrestre: 

A camada externa da superfície da Terra, constituída por rochas consolidadas, que inclui a 

crosta e a parte superior do manto terrestre; crosta terrestre. 

 Inapropriado: 

Que não é apropriado ou adequado. 

 Proliferação: 

Reprodução ou multiplicação de formas semelhantes. 

Fonte: michaelis.uol.com.br/ 



 
 
 

 
Copyright 2020 – Planneta Educação – Todos os direitos reservados 

 

Agora é com você: 

 

1- Defina o que é a poluição do solo: 

  

  

 

 

2- Observe as formas de poluição do solo a seguir e as relacione adequadamente: 

 

1- Lixo 

( ) Este requer tratamento, no entanto, cerca de apenas 45% é 
tratado. O restante é lançado no meio ambiente sem os devidos 
cuidados. Com isso, os solos são contaminados, podendo haver a 
proliferação de várias doenças. 

2- Agrotóxicos 

( ) Estes estão presentes nos processos produtivos, nos 
equipamentos, máquinas, medicamentos e suplementos, dentre 
outros. Quando lançados no meio ambiente, têm um alto poder de 
contaminação dos solos. 

3- Metais pesados 

( ) São aplicados para deixar a plantação livre de pragas. Além 
de matarem todas as formas de microrganismos ali existentes, 
ainda intoxicam as plantas, e os animais que comerem essas 
plantas, podendo levá-los até a morte. 

4- Esgoto 

( ) Os seres humanos o produzem e jogam em algum lugar 
inapropriado. Quando decomposto, ele se transforma em um 
líquido extremamente poluente chamado de chorume que penetra 
no solo, deixando ele todo infectado, e impossibilitando que plantas 
e animais que vivam neste solo consigam extrair os nutrientes 
necessários para sobreviver. 

 

 

3- Foram mencionados no texto alguns exemplos de metais pesados usados pelos seres 

humanos nos processos produtivos, nos equipamentos, máquinas, medicamentos e 

suplementos. Pesquise sobre o metal manganês, quais produtos são produzidos a partir 

dele? Registre sua pesquisa: 

  

  

  

  

  

  

  


