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Atividade Complementar 14: Decomposição e fertilidade do solo 
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Nós já vimos que o solo é formado por fragmentos que resultam do intemperismo (ação de chuvas, de 

ventos, e seres vivos) sobre as rochas, mais a matéria orgânica.  

O solo abriga 25% da biodiversidade do planeta, sendo o lar de minhocas, fungos e bactérias, por 

exemplo. Graças ao solo, temos fontes de alimento, matéria-prima para os mais diversos fins, reciclagem 

de matéria orgânica, filtração e abrigo de água, dentre outros. 

Os organismos que fazem parte do solo, especialmente as bactérias e fungos, têm papel 

fundamental na regulação dos ecossistemas. Eles atuam na decomposição da matéria orgânica e ciclagem 

de nutrientes, como também formam gases componentes da atmosfera terrestre. 

Bactérias e fungos se alimentam da matéria orgânica sem vida e a transformam em sais minerais e 

água, que são compostos mais simples. Esse processo se chama decomposição e enriquece o solo com sais 

minerais que são usados pelas plantas. Ao reciclar a matéria em nosso planeta, bactérias e fungos exercem 

um papel de extrema importância para a manutenção da vida! Sem eles, os nutrientes retirados do solo 

pelas plantas não seriam devolvidos. E aos poucos, o solo empobreceria, tornando-se infértil. Observe a 

imagem que ilustra o processo de decomposição realizado por bactérias e fungos. 

 

 
Vamos refletir: 
1. A queimada é uma prática de limpeza e preparo do solo para o plantio que é ainda muito utilizada pelos 
agricultores. Entretanto, é uma prática pouco sustentável por causar danos ao solo, eliminando nutrientes, 
reduzindo a biodiversidade e prejudicando a dinâmica dos ecossistemas e a qualidade do ar. De que 
maneira a queimada prejudica: 
a) a fertilidade do solo? 
b) a qualidade do ar? 
 

2. O reflorestamento de áreas queimadas é uma forma de auxiliar a recuperação do solo. De que maneira 
as plantas melhoram a qualidade do ar? 
 
 
Sugestões de materiais 
Fauna do solo  https://www.infoescola.com/ecologia/fauna-do-solo/ 
Os Decompositores: A Reciclagem da Natureza  https://www.sobiologia.com.br/conteudos/Ecologia/Cadeiaalimentar3.php 

Queimada  http://g1.globo.com/ceara/ne-rural/videos/v/pratica-da-queimada-para-limpar-terreno-de-plantio-e-

desaconselhado-pelos-bombeiros/3895653/ 

Como funciona a recuperação de áreas degradadas  

https://www.pensamentoverde.com.br/sustentabilidade/funciona-recuperacao-areas-degradadas-queimadas/ 

bactérias e Fungos 

sais minerais organismo 
morto 
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