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 Poluição do solo é uma alteração das características 
naturais da camada superficial da crosta terrestre, 
causando malefícios directos ou indirectos à vida 
humana, à natureza e ao meio ambiente em geral.

 Pode ter várias origens desde  descarga, infiltração ou 
acumulação de resíduos poluentes;



 As principais são:  

 os adubos, 
 os herbicidas 
 pesticidas usados nas explorações agrícolas.
 resíduos urbanos ( lixo domestico)
 Resíduos industriais
 Esgotos urbanos
 Esgotos de pecuárias



 Agricultura usa-se produtos tóxicos e adubos 

 Técnicas de agricultura que não aplicam a rotação das mesmas

 Pecuária

 Industria

 Exploração mineira

 Desflorestação

 Abandonar os resíduos nos campos
(Nos países  mais pobres há grandes quantidades de lixo pois há poucas condições 
para estas aos quais despejam o lixo para o chão originado trocas de produtos 
tóxicos dando a estes doenças mortais. )



 Desertificação do solo.

 Produtividade agrícola diminui

 Aparecimentos de doenças cerebrais e 
respiratórias.

 Aparecimentos de pestes nesses mesmos locais 
tais como ratos, pulgas, etc…

 Maior radiação solar devido à destruição da 
camada do ozono.

 Poluição da atmosfera 

 Poluição da água



 Restrição ao uso de agro tóxicos,

 Não deitar óleo de cozinha na sanita, 

 Na Agricultura usar o processo de rotação de culturas para evitar 
esgotamento do solo,

 Evitar entupimento principalmente na beira de rios ou curso da água 
ou nascentes .

 Não deitar esgotos de criação de animais 

 Tratar os resíduos convenientemente de acordo com as suas 
características

 Sanções mais pesadas para quem não cumpre a lei.



 Com este trabalho conseguimos realizar 
algumas das nossas dúvidas até ao Presente e 
com este pretendemos concluir e dispor deste 
trabalho

  Desfrutem da vida e reciclem. 




