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                                                                                                         Ficha 2 (variável)

         

 Disciplina: BIOLOGIA DO SOLO  Código: DCA010

 Natureza: 

 (     ) Obrigatória         

 ( X ) Optativa

   (  X  ) Semestral                     (     ) Anual                     (     ) Modular

 Pré-requisito: -
Microbiologia  Co-requisito:  Modalidade: ( X  ) REMOTA      (     ) Totalmente EAD     (     ) CH em EAD:

_______

 CH Total: 54

 CH Semanal: 3

 

Padrão (PD):
54

 

Laboratório
(LB): Campo (CP): Estágio (ES): Orientada

(OR): 
Prática Específica
(PE): 

Estágio de
Formação
Pedagógica (EFP):

EMENTA 

Solo como habitat; fauna do solo; comunidade microbiana rizosférica; biomassa microbiana; metabolismo e crescimento de microrganismos
rizosféricos; organismos edáficos e a ciclagem de nutrientes no solo; biotecnologia e FBN; BPCV e suas interações simbióticas e

associativas; quorung sensing e IQS.

                                                                                                              PROGRAMA

1. Apresentação da Ficha 2 - Biologia do solo e suas perspectivas;
2. Solos como bioma, repositorio de nutrientes e bioindicadores- conceitos gerais;
3. Ecologia de comunidades edáficas – castas e estruturas morfofisiológicas de microganismos agrícolas;
4. Metabolismo enzimático no solo: principais compostos organicos – reações e funções;
5. Os microrganismos e seus compostos na participação dos ciclos biogeoquímicos no solo;
6. Formação e manutenção da matéria organica do solo (MO);
7. Métodos de coleta de solo para estudos microbianos;
8. Métodos e Meios de cultivo em laboratório;
9. Tecnicas de isolamento, quantificação e identificação microbiana;

10. Interações planta-microrganismos: BPCVs;
11. Interações planta-microrganismos: Fungos de interesse agrícola;
12. Rizosfera agrícola de plantas cultivadas;
13. Carbono da biomassa microbiana do solo (C-BMS);
14. Respiração basal do solo (RBS) - fundamentos e taxa de decomposição;
15. Técnicas de obtenção de C-BMS e RBS e cálculo para obtenção do quoeficiente metabolico do solo (qCO2) – interpretação de dados e

contextualização de resultados;
16. Tecnologia da fixação biológica do nitrogenio (FBN) – Morfofisiologia e biotecnologia – soja e milho;
17. Calculos e métodos de aplicação de inoculantes;
18. Tecnologia da inoculação e da coinoculação em sementes;
19. Biorremediação e Biocontrole;
20. Microgeo e Biofertilizantes;
21. Bioeconomia e o Plano nacional de bioinsumos;
22. Análise BioAs e a saude dos solos;

S – SINCRONA: TOTAL DE 24 HORAS
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AS – ASSINCRONA: TOTAL DE 30 HORAS

OBJETIVO GERAL

A disciplina discorrerá sobre as diferentes funções dos indivíduos da microfauna rizosférica (procariontes e eucariontes). Abordará fisiologia,
metabolismo e genética de microrganismos do solo cultivado. Deverá auxiliar o aluno a compreender sobre as relações benéficas

associativas e não-associativas das BPCVs, bem como sobre as aplicações dos compostos bioquímicos do solo envolvidos na manutenção
dos ciclos biogeoquímicos. Abrangerá conceitos e aplicações dos principais microrganismos no crescimento de plantas, no controle biológico

de doenças e na indicação da qualidade de solo nativos e cultivados (IQS).

OBJETIVO ESPECÍFICO

1. Caracterizar morfológica, química e geneticamente os microrganismos edáficos mais utilizados em sistemas produtivos;

2. Apresentar os principais métodos de estudo e avaliação de bactérias do solo;

3. Discutir sobre os fatores que interferem na quantidade, diversidade e atividade dos organismos do solo;

4. Avaliar a influência dos organismos e processos biológicos do solo no crescimento e produção das plantas.

5. Utilizar parâmetros biológicos como indicadores da qualidade de solos nativos e cultivados (IQS).

JUSTIFICATIVA PARA OFERTA À DISTÂNCIA

A oferta se justifica pela demanda da coordenação durante o período de pandemia

PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS

Os alunos terão aulas síncronas todas as segundas-feiras (03/05, 10/05, 17/05, 24/05, 07/06, 21/06, 28/06, 05/07, 12/07, 02/08), das 13:30
às 15:10 horas através da plataforma Teams. Neste mesmo dia e horário, serão aplicadas as provas P1 e P2, dias 14/06 e 09/08,

respectivamente. Os conteúdos serão transmitidos através da utilização de apresentações de powerpoint e outros materiais de autoria do
docente e, também de vídeos informativos devidamente publicitados, entrevistas gravadas, webinar, etc. As aulas assíncronas serão

realizadas através de estudos dirigidos pelo professor através do envio de materiais didáticos pela plataforma UFPR-Virtual e através do e-
mail de contato do professor (grangeufprvirtural@yahoo.com), consistindo de 2 horas aula semanais em horário de escolha do aluno, para sua

melhor conveniência.

FORMAS DE AVALIAÇÃO

As avaliações visam verificar a compreensão e evolução dos alunos nos temas discutidos no respectivo semestre bem como o cumprimento
dos objetivos propostos. Serão realizadas 2 avaliações que serão realizadas através de atividades com consulta ao material didático
fornecido. Cada avaliação terá o valor máximo de 100 pontos cada. A Média semestral será calculada pela fórmula (P1 + P2) /2. O aluno que
alcançar média igual ou superior a70 estará aprovado e os alunos que obtiverem nota inferior a 40 estarão reprovados. Os demais deverão
realizar prova de exame no dia 16 de agosto de 2021, segunda-feira, as 13:30 horas na plataforma virtual da UFPR. A prova terá valor
100 e a média final será calculada através da fórmula (MS+ E)/2, sendo MS= média semestral, E = nota de exame. Os alunos que alcançarem
média final igual a 50 ou superior estarão aprovados.       

BIBLIOGRAFIA BÁSICA (mínimo 03 títulos)

GUIA PRÁTICO DE BIOLOGIA DO SOLO / Autores: Jair Alves Dionísio...[et al.]. – Curitiba : SBCS/NEPAR, 2016.152 p. : il. ; 24 cm. Inclui
bibliografia.ISBN: 978-85-69146-00-1. http://www.dsea.ufpr.br/publicacoes/guia_pratico_biologia_solo.pdf

MICROBIOLOGIA E BIOQUÍMICA DO SOLO / Fátima Maria de Souza   Moreira, José Oswaldo Siqueira. — 2. ed. atual. e ampl. — Lavras
:Editora UFLA, 2006.729 p. : il. http://www.esalq.usp.br/departamentos/lso/arquivos_aula/LSO_400%20Livro%20-
%20Microbiologia%20e%20bioquimica%20do%20solo.pdf

ECOLOGIA MICROBIANA DO SOLO i Luiz Fernando Carvalho Leite. Ademir SBrgio Araújo. - Tersina: Embrapa Meio-Norte, 2007. 24 p.; 21
cm. - IDocumentos / Embrapa Meio-Norte. ISSN 0104-866X 164)
file:///C:/Users/lucia/OneDrive/Documentos/2020/AULAS%20REMOTAS/BIO%20DO%20SOLO/ecologia%20microbiana%202007%20-
%20embrapa.pdf

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR (mínimo 05 títulos)

MICROBIOLOGIA DO SOLO. Elki J. B. Cardoso & Fernando Dini Andreote- 2 ed. Esalq, Piracicaba, 2016. 221 p.
https://www.esalq.usp.br/biblioteca/sites/default/files/Microbiologia_solo.pdf

MATERIA ORGANICA DO SOLO, CAPÍTULO 09. Tony Jarbas da Cunha. Alessandra M. S. Mendes, Vanderlise Diongo. EMBRAPA, 2015. In:
NUNES, R. R.; REZENDE, M. O. O. (Org.). Recurso solo: propriedades e usos. São Carlos: Cubo, 2015.
https://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/bitstream/doc/1034986/1/Tony2015.pdf

MICROBIOLOGIA DO SOLO, CAPÍTULO 08. Maria Lauria Turino Mattos. In: NUNES, R. R.; REZENDE,M. O. O. (Org.). Recurso solo:
propriedades e usos. São Carlos: Cubo, 2015. EMBRAPA. 2015. https://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/137178/1/Maria-Laura-
Recurso-Solo-Propriedades-e-Usos.pdf

COINOCULAÇÃO DA SOJA COM BRADYRHIZOBIUM E AZOSPIRILLUM NA SAFRA 2018/2019 NO PARANÁ. CIRCULAR TÉCNICA156,
Londrina, PR, novembro, EMBRAPA, 2019. https://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/bitstream/doc/1117312/1/Circtec156.pdf

BIOANÁLISE DE SOLO: COMO ACESSAR E INTERPRETAR A SAÚDE DO SOLO. CIRCULAR TÉCNICA 38. Planaltina, DF, Dezembro,
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EMBRAPA, 2018. https://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/199833/1/CircTec-38-Ieda-Mendes.pdf

 

 

 

                                *OBS: ao assinalar a opção CH em EAD, indicar a carga horária que será à
distância.

Documento assinado eletronicamente por LUCIANA GRANGE, PROFESSOR DO
MAGISTERIO SUPERIOR, em 15/04/2021, às 17:58, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por LAERCIO AUGUSTO PIVETTA, CHEFE DO
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS AGRONOMICAS / SP, em 15/04/2021, às 22:44,
conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida aqui informando o código verificador 3446065 e
o código CRC 0373BDE3.
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