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Ela é dividida em
núcleo, manto e crosta

O planeta que
moramos se chama

Terra, este é um dos 8
planetas existentes 

no nosso sistema solar.

Se a Terra fosse uma
pizza, a crosta seria

aquela fina borda em
todo o redor dela.

7.4 bilhões de
pessoas vivem nele!

4



É nessa fina
camada que

estão as
florestas, as

casas, os
animais, as

pessoas e o solo
(O que sustenta

tudo isso)

+

+

+

+

+

=

O solo 
é formado pela

união de:

Organismos

Clima

TempoRelevo

Rocha
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Sustenta as plantas
que realizam a

fotossíntese e libera
oxigênio para nossa

respiração 

O solo é tão importante
para nós porque todo

nosso alimento é
produzido nele

Estoca carbono
reciclando os

nutrientes.
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Os microrganismos comem
 os restos de plantas e

 animais que caem no solo e
transformam em alimento

 para as plantas

O microrganismo
é o chefe da

refeição!!

O que é ciclagem
de nutrientes?
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diminuindo o
acúmulo de CO2

na atmosfera
(que aquece a

Terra)

Com a ciclagem
de nutrientes o

solo retém
carbono
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As plantas são capazes de produzir
alimentos, respirar e estocar carbono
porque elas absorvem nutrientes do

solo através das raízes  
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Os microrganismos, que 
realizam a ciclagem de

nutrientes, juntamente com os
animais que conseguimos ver

formam a chamada: 

Biodiversidade do solo

Em um punhado de
solo há mais

microrganismos do
que o número de
pessoas na Terra
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Eu venho da
decomposição de
restos de plantas,
fezes de animais e

até mesmo de
folhas velhas

Eu sou a
matéria

orgânica do
solo

Eu forneço
alimento para os
microrganismos
consumirem e

transformar para
as plantas

absorverem 

Eu também sou
importante por deixar
o solo mais fofinho e
melhorar a absorção
de água, nutrientes e

crescimento das raízes
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Mas se o solo for degradado
com queimadas, poluição e

atividades agrícolas
que retiram a matéria orgânica

do solo, toda essa
biodiversidade diminui   

E se diminui, as
plantas não crescem

saudáveis
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Um solo saudável tem a biodiversidade
inteira funcionando

Os microrganismos se alimentam e
transformam o alimento para as plantas

crescerem saudáveis

Se o solo é saudável, nós também somos
saudáveis!!!
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Eu escavo o solo,
ajudo na aeração da

terra além de
decompor e produzir

húmus

Eu sou umaEu sou uma  
minhocaminhoca

Eu sou uma bactériaEu sou uma bactéria

  
Olá! SomosOlá! Somos  
os fungosos fungosEu me uno com

as raízes de
plantas e nós

duas ganhamos
benefícios
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Toda vida no planeta, visível e invisível,
depende, direta ou indiretamente ,

dessa fina camada que reveste a crosta

Conservar o solo significa preservar todo
esse universo de biodiversidade abaixo de

nossos pés!!! 
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