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EMENTA

Conservação do solo, Erosão do solo, Práticas conservacionistas, Fatores e processo de formação do solo, 
Intemperismo, Perfil do solo e horizonte, Propriedade física solo, propriedade química do solo, classificação do solo, 
Áreas degradas,Ciclo dos nutrientes, nutrição de plantas, Degradação do solo e da água, Estratégia de recuperação de 
áreas degradadas, Revegetação de área degrada, Monitoramento de áreas degradada.

OBJETIVOS

Geral
 Capacitar  o  alunado entender  o processo de  conservação  do solo e identificar,  estudar  e  propor soluções

relacionados as áreas impactadas para o uso racional e conservação de áreas degradas.

Específicos
 Propiciar entendimento sob diferentes formas de degradação e suas possibilidades de recuperação.
 Identificar as formas de degradação ambiental;
 Reconhecer as consequências da degradação ambiental para o planeta;
 Conhecer as bases teóricas para a recuperação de áreas degradadas;
 Desenvolver em campo diferentes modelos conservacionistas como forma de mitigar a degradação do solo

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

1- Conservação do solo: conceito de degradação do solo.
2- Erosão: conceito, tipo, consequência, fatores que influem e causas.
3- Práticas conservacionistas: vegetativa, mecânica, edáficas e manejo do solo
4- Fatores de formação do solo: material de origem, relevo, clima, organismo e tempo.
5- Processo de formação do solo: remoção, transformação, Translocação e adição.
6- Intemperismo: físico, químico e biológico
7- Perfil e horizonte do solo: classificação da Paraíba, cor, textura, estrutura, porosidade.
8- Propriedade física do solo: solo como sistema trifásico, textura do solo, estrutura, densidade, compactação e

água no solo.
9- Propriedade química do solo: característica química do solo, elementos químicos.
10-  Áreas degradadas:  conceitos e caracterização do problema
11- Ciclos dos nutrientes: carbono, nitrogênio, fósforo, enxofre
12- Nutrição de plantas: nutrientes essenciais, disponibilidade de nutrientes, macro e micronutrientes.
13- Degradação do solo: Introdução, erosão, causas, tipos, conseqüências, recuperação de voçoroca.



14- Degradação  da  água:  conceito,  ciclo  hidrológico,  distribuição  e  uso,  conflito  gerado  pelo  uso,  doenças,
monitoramento, monitoramento dos recursos naturais.

15- Estratégia de recuperação de áreas degradadas: Introdução, sistema de manejo do solo, sistemas de cultivos,
planejamento conservacionista.

16-  Revegetação de áreas degradadas: sucessão, sistemas agroflorestais, classificação dos sistemas, recuperação
de mata ciliar, recuperação de vegetação do semiárido.

METODOLOGIA DE ENSINO (Como se pretende ensinar?)

Aulas teóricas em sala, aulas práticas no campo e laboratório, seminários, vídeos, visitas técnicas e leituras orientadas.

AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM

 Haverá realização de provas, trabalhos e seminários.

 O aluno que não atingir 70% do desempenho esperado fará Avaliação Final.

 O resultado final será composto do desempenho geral do aluno.

RECURSOS NECESSÁRIOS

Pincel, Quadro, Apagador, material didático, Data show e Notebook. 

PRÉ-REQUISITO

Não existe.
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