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Para o solo se formar leva muito tempo. Começa com o desgaste das rochas pelo intemperismo. Restos de 

plantas e animais formam uma camada de matéria orgânica que é decomposta lentamente por micro-organismos 

(bactérias e fungos) formando o húmus. Também há o húmus de minhoca, que é a excreção desse animal. Essa 

camada de húmus constitui uma fonte de minerais indispensáveis para o crescimento das plantas. 

Resumindo, leva-se muito tempo para formar um solo saudável e fértil. E o solo não é somente importante 

para o plantio de vegetais que usamos na alimentação. Ele é o habitat de inúmeros seres vivos, que reciclam a 

matéria em nosso planeta e, se já não bastasse, têm um importante papel na medicina. No solo habitam micro-

organismos, por exemplo, o fungo do gênero Penicillium e a bactéria do gênero Streptomyces, dos quais obtemos 

antibióticos e remédios para o tratamento de diversos cânceres.  

O solo é, portanto, um recurso muito precioso que deve ser preservado. A degradação do solo ocorre por 

variados motivos: erosão, salinização, desertificação, compactação e contaminação.  Esses processos podem ser 

intensificados por atividades humanas, tendo como consequência a redução da produtividade, com impactos sociais 

e econômicos. Resumindo: 

 Erosão é o processo de remoção e transporte de partículas do solo e fragmentos de rocha pela água, vento, 

gelo ou gravidade, sendo posteriormente depositados em locais distantes. Tem como consequência o 

empobrecimento do solo, deslizamento de encostas e assoreamento de rios.  

 Salinização é o acúmulo de sais no solo decorrente da alta taxa de evaporação da água. A adoção de 

métodos inadequados de preparo do solo para plantio intensifica esse processo.  

 A compactação do solo é um processo resultante da ação humana. Acontece, por exemplo, em função do 

tráfego de tratores e máquinas agrícolas pesadas, do pisoteio do gado sobre o campo. 

 A contaminação do solo pode ser devido ao descarte incorreto de resíduos (lixo), esgoto, uso inadequado de 

defensivos agrícolas (agrotóxico) ou de fertilizantes. O lençol freático, a vegetação e a fauna de uma 

determinada localidade também podem ser contaminados com essas substâncias. 

O solo deve ser usado adequadamente para reduzir esses impactos. É importante sempre preservar parte da 

vegetação original, principalmente em regiões inclinadas e nas margens de rios (mata ciliar), com a finalidade reduzir 

processos erosivos e assoreamento. Algumas práticas são adotadas para preparar o solo para o cultivo, como 

também para conservá-lo. Como práticas de preparo do solo há: aração, drenagem, irrigação, adubação e calagem. 

Quanto à adubação, é importante ressaltar que, no Brasil, há uma grande variedade de solos e que cada um deles 

tem uma necessidade nutricional diferenciada, demandando um estudo preliminar. Como práticas de conservação 

há: plantio em terraços, plantio em curvas de nível, rotação de cultura e adubação verde.  

Vamos falar um pouco sobre as práticas de conservação citadas.  

A forma que escolhemos realizar plantio pode reduzir o processo erosivo pela água da chuva. É o caso do plantio 

em curvas de nível e em terraço. As duas técnicas reduzem o arraste das partículas do solo pela água da chuva 

(lixiviação), o que causa o empobrecimento do solo e assoreamento de rios. Essas práticas permitem que a água se 

infiltre mais no solo. 

A rotação de cultura reduz o esgotamento do solo por determinada espécie de planta. É uma prática contrária à 

monocultura, que consiste em plantar apenas uma espécie vegetal. A rotação de culturas alterna em um mesmo 

terreno, diferentes culturas numa sequência, de acordo com um plano definido. As espécies escolhidas devem ter 

necessidades diferentes em relação ao solo, para que não haja o esgotamento de determinado mineral. Alternar a 

cultura com leguminosas (soja, feijão etc.) é particularmente interessante, pois estas espécies de vegetais aumentam 

a fertilidade do solo de forma natural (adubação verde). Como exemplo de rotação há: soja – girassol – milho. 

Mas o que são leguminosas e de que maneira fertilizam o solo? 

https://www.youtube.com/watch?v=K9i3JyXocgI
https://brasilescola.uol.com.br/o-que-e/geografia/o-que-e-assoreamento.htm
https://brasilescola.uol.com.br/geografia/rotacao-culturas.htm


Leguminosas são plantas cujas sementes são produzidas dentro de vagem: soja, lentilha, feijão, grão de 

bico, ervilha, por exemplo. Essas plantas são especiais porque enriquecem o solo em sais minerais 

nitrogenados, que servem como adubo para as plantas.  

 
Isso é possível devido às bactérias que vivem nas raízes dessas plantas em uma 

relação mutualística, ou seja, numa relação que é benéfica tanto para a planta 

quanto para a bactéria. Observem na imagem ao lado os nódulos presentes nas 

raízes, onde são encontradas essas bactérias. São elas que produzem os 

compostos nitrogenados tão importantes para as plantas. 
 

 
Sugestões de materiais 
Formação de solo  https://brasilescola.uol.com.br/geografia/fatores-formacao-dos-solos.htm 
Importância do solo  https://www.youtube.com/watch?v=9NqgxdoJwV0&t=39s 
Minhocas ajudam na agricultura  https://www.youtube.com/watch?v=tAwGd2CYWb0 
Assoreamento de rios  https://brasilescola.uol.com.br/o-que-e/geografia/o-que-e-assoreamento.htm 
Rotação de cultura  https://brasilescola.uol.com.br/geografia/rotacao-culturas.htm 
Terras para agricultura  https://www.sobiologia.com.br/conteudos/Solo/Solo10.php 
 

 Leia as histórias abaixo e depois marque a opção correta para cada questão: 

  

História A - O proprietário deste terreno: 
1. Manteve a vegetação natural ao longo das margens 

dos rios e nas nascentes; 
2. Manteve a vegetação natural nas encostas; 
3. Plantou em curvas de nível e terraços; 
4. Utilizou minhocas no solo; 
5. Irrigou com a água das fontes que ele preservou; 
6. Fez plantio com rotação de culturas; 
7. Enterrou os restos de vegetais após a colheita; 

História B – O proprietário deste terreno: 
1. Retirou e queimou toda a mata para deixar 

espaço para a plantação; 
2. Nas encostas, marcou quadras onde realizou o 

plantio; 
3. Plantou apenas milho durante anos seguidos; 
4. Queimou os restos dos vegetais após a colheita; 
5. Aplicou agrotóxico para eliminar insetos que 

destruíam a plantação; 

 

1) A vegetação natural ao longo das margens dos rios e nascentes (mata ciliar) é importante, pois: 

(a) Fornece alimento para o proprietário (b) Provoca o assoreamento dos rios  

(c) Alimenta as minhocas que afofam o solo (d) Protege a nascente e as margens dos rios da erosão 

 

2) A plantação em curvas de nível é importante, pois: 

(a) Aumenta a força da água nas enxurradas (b) As plantas produzem mais frutos 

(c) Protege a nascente da erosão (d) Impede que a água da chuva carregue o solo 

 

3) Que técnica o proprietário B utilizou no item 3? 

(a) Rotação de culturas (b) Monocultura (c) Adubação verde (d) Adubação orgânica 

 

4) Que técnica o proprietário B deveria ter utilizado ano após ano para não empobrecer o solo? 

(a) Rotação de culturas (b) Monocultura (c) Calagem (d) Irrigação 

 
5) Qual benefício que o proprietário A garantiu à sua cultura ao adicionar minhocas no terreno? 
 

https://brasilescola.uol.com.br/geografia/fatores-formacao-dos-solos.htm
https://www.youtube.com/watch?v=9NqgxdoJwV0&t=39s
https://www.youtube.com/watch?v=tAwGd2CYWb0
https://brasilescola.uol.com.br/o-que-e/geografia/o-que-e-assoreamento.htm
https://brasilescola.uol.com.br/geografia/rotacao-culturas.htm
https://www.sobiologia.com.br/conteudos/Solo/Solo10.php

