
 

 

DADOS DO COMPONENTE CURRICULAR 

Nome da Disciplina: Tecnologia de Análise de Solos 

Curso: Técnico em Meio Ambiente Integrado ao Ensino Médio - PROEJA 

Série: 2ª 

Carga Horária: 80 h/a 

Ementa 

 
Origem e formação do solo, Química do solo, Erosão dos solos, Poluição do solo, 
Recuperação do solo. 
 

Objetivos 

 
Geral 

Adquirir subsídios teóricos e práticos que permitam o planejamento, orientação e 
monitoramento de atividades voltadas para o uso do solo. 

 
Específicos 

Interpretar e avaliar parâmetros qualitativos e quantitativos da qualidade ambiental 
dos solos; 
Conhecer metodologias de amostragem do solo; 
Identificar as propriedades morfológicas relacionadas com o solo; 
Conhecer o sistema brasileiro de classificação dos solos; 
Identificar as classes de uso do solo; 
Identificar padrões de qualidade ambiental de solos e seu enquadramento na 
legislação vigente; 
Conhecer as metodologias e tecnologias de prevenção da poluição dos solos, 
métodos de tratamento de recuperação de solos degradados, dos resíduos e sua 
destinação final. 
 

Conteúdo Programático 

 
Formação do solo 
 Características Morfológicas dos Solos 
 Perfil e Horizontes dos Solos 
 Classificação dos Solos 
 
Química do solo 
 Composição do solo; 
 Legislação e normas aplicadas ao solo; 
 Propriedades físico-químicas dos solos; 



 
Erosão dos solos 
 Mecanismos e fatores determinantes de erosão 
 Tolerância de perdas de solo, 
 Práticas conservacionistas 
 Sistema de manejo do solo 
 
Poluição do solo 
 Fontes de contaminação 
 Padrões de contaminação 
 Modificações antropogênicas do solo: deposição efeitos do descarte de 

materiais no solo 
 Controle da poluição do solo 
 Tecnologias de tratamento de solos contaminados 
 A química verde 
 
Recuperação do solo 
 Matéria orgânica 
 Reciclagem de resíduos 
 

Metodologia de Ensino 

 
Aulas expositivas e dialogadas, exemplificadas com práticas de laboratório, 
exercícios de campo com análise de material coletado e a participação dos alunos. 
 

Avaliação do Processo Ensino Aprendizagem 

A avaliação será contínua e processual composta por:  prova  escrita, trabalho em 
grupo e relatório escrito.  
 

Recursos Necessários 

 
Recursos disponibilizados nos laboratórios de química e de solos ou produzidos 
para ser entregue em forma de apostilas e listas de exercícios, quadro, pincel, 
Datashow. 
 

Bibliografia 

 
Básica 

ARRUDA, Paula Tonani Matteis de. Responsabilidade decorrente da poluição 
por resíduos sólidos. 2ª ed. Editora Método, 2011. 
EMBRAPA. Centro Nacional de Pesquisa de Solos. Sistema Brasileiro de 
Classificação de Solos. 2ª ed. Brasília: Embrapa Solos, 2006. 
GUERRA, A. J. T.; MARCAL, M. S. Geomorfologia ambiental. Rio de Janeiro: 
Bertrand Brasil, 2006. 

 
Complementar 

GUERRA, Antônio José Teixeira; JORGE, Maria do Carmo Oliveira. Processos 
erosivos e recuperação de áreas degradadas. Oficina de Textos, 2013. 
MONROE, James S.; WICANDER, Reed. Fundamentos de geologia. Cengage 
Learning, 2009. 
 

 


