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introdução

 Neste trabalho temos o objectivo de saber 

mais sobre a poluição dos solos para dar 

a conhecer á nossa turma e também á 

nossa professora.



O que é a poluição dos solos.

 O solo é um corpo vivo, de grande complexidade e muito dinâmico. 

Tem como componentes principais a fase sólida (matéria mineral e 

matéria orgânica), e a água e o ar na designada componente "não 

sólida". 

O uso da terra para centros urbanos, para as actividades agrícola, 

pecuária e industrial tem tido como consequência elevados níveis de 

contaminação. De facto, aos usos referidos associam-se, geralmente, 

descargas acidentais ou voluntárias de poluentes no solo e águas, 

deposição não controlada de produtos que podem ser resíduos 

perigosos, lixeiras e/ou aterros sanitários não controlados, deposições 

atmosféricas resultantes das várias actividades, etc. Assim, ao longo 

dos últimos anos, têm sido detectados numerosos casos de 

contaminação do solo em zonas, quer urbanas, quer rurais.
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Doenças causadas pela poluição do solo

 Pelo desenvolvimento de ratos, moscas, micróbios

patogénicos além de seres transmissores de doenças

infecciosas. Isso acontece quando se acumulam resíduos

sólidos, urbanos ou industriais em lixeiras. Estes locais não

têm as condições essenciais para acumular o lixo em

segurança. Do ponto de vista estético são locais desagradáveis

e que libertam odores incómodos .

 Por intoxicações alimentares e alergias causadas pelos

pesticidas e fertilizantes, utilizados na agricultura.
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Consequências da poluição dos solos

 -A utilização de águas poluídas pelas explorações
agrícolas faz com que o homem corra o risco de, ao
alimentar-se, contrair doenças graves.

- Também, as indústrias contaminam a água que
bebemos trazendo malefícios para a nossa saúde.

- A contaminação do solo conduz à acumulação de
detritos no solo criando riscos de explosão.

- A salitração do solo e a toxicidade das plantas.

- Todos os resíduos têm impactos negativos sobre os
microrganismos do solo, da flora e da fauna.
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O que podemos fazer para evitar a poluição dos solos

 - Cuidar dos lixos domésticos e outros que degradam e poluem o 

ambiente.

- Diminuir a quantidade de adubos, pesticidas e herbicidas que se usam 

na agricultura, que poluem os solos e contaminam os lençóis de água.

- Proteger as águas procurando tratar e despoluir os esgotos e as águas 

que vêm das fábricas.

- Limpar rios, poços e florestas.

- Reciclar e reutilizar materiais, utilizando-o no fabrico de outros objectos 

em vez de os abandonar em lixeiras.
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Conclusão

 Nós neste trabalho aprendemos mais sobre 

a poluição dos solos. Agora podemos 

explicar este assunto a várias pessoas. Este 

trabalho foi muito interessante.
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