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PROGRAMA 

 

1. Ementa 

Conceito de solo e sua evolução histórica. Morfologia do solo. Principais argilominerais 

encontrados em solos brasileiros. Gênese dos solos: intemperismo, fatores e processos 

(múltiplos e específicos) de formação do solo. Sistema brasileiro de classificação de solos: 

principais atributos e horizontes diagnósticos, classes de solos e relação solo-paisagem. 

 

2. Cronograma de atividades 

1º assunto: 

- Apresentação da disciplina 

- História da pedologia  

- Conceitos, definições e evolução histórica do solo 

 

2º assunto: 

- Morfologia do solo: perfil do solo; propriedades morfológicas e sua interpretação; 

importância da morfologia para o SiBCS.  

 

3º assunto: 

- Prática sobre morfologia do solo: descrição de perfil no campo 

 

4º assunto: 

- Composição do solo: minerais primários e principais argilominerais encontrados em 

solos brasileiros 

 

5º assunto: 

- Intemperismo de rochas e minerais: rochas ígneas, metamórficas e sedimentares; 

intemperismo físico, químico e biológico 

 

6º assunto: 

- Fatores e processos pedogenéticos (múltiplos e específicos) de formação do solo: fatores de 

formação do solo (clima, organismos, relevo, material de origem, tempo,...); processos gerais 

de formação do solo (adição, perdas, transformação e translocação); processos pedogenéticos 

específicos (vários)  

 

7º assunto: 

- Exercícios sobre fatores e processos pedogenéticos 

 



8º assunto: 

- Sistema brasileiro de classificação de solos: principais atributos e horizontes diagnósticos 

 

9º assunto: 

- Sistema brasileiro de classificação de solos: classes de solos e relação solo-paisagem. 

 

10º assunto: 

- Viagem de estudo para a classificação e reconhecimento de solos no campo. 

 

 

3. Metodologia 
Aulas expositivas dialogadas e práticas (campo e laboratório) sobre os conteúdos da 

disciplina. Também será realizado durante o transcorrer da disciplina viagem de estudo para a 

classificação e reconhecimento no campo dos principais solos das Serras Litorâneas, do 

Planalto Sul Catarinense e da Planície Litorânea do Estado de Santa Catarina. 

 

4. Forma de avaliação 
A avaliação do aprendizado será realizada através de seminários apresentados pelos alunos 

sobre temas proposto pelo professor e duas provas, sendo uma teórica e uma prática. 
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