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                                                                                                         Ficha 2 (variável)

         

 Disciplina: SOLOS III  Código: DCA029

 Natureza: 

 (   x  ) Obrigatória         

 (     ) Optativa

   (  x   ) Semestral                     (     ) Anual                     (     ) Modular

 Pré-requisito: DCA009  Co-requisito: 
 Modalidade: (  X   ) Presencial      (     ) Totalmente EAD     (     ) CH em EAD:
_____ 

OBS: Ensino Remoto Emergencial

 CH Total:
36

 CH
Semanal: 4

 

Padrão
(PD): 18

 

Laboratório
(LB): 

Campo
(CP): 18

Estágio
(ES): 

Orientada
(OR): 

Prática
Específica
(PE): 

Estágio de
Formação
Pedagógica
(EFP):

Extensão
(EXT):

Prática Como
Componente
Curricular
(PCC): 

 

EMENTA 

Gerenciamento, uso, manejo e conservação do solo e água: processos erosivos; práticas conservacionistas de caráter edáfico, vegetativo e
mecânico; sistemas conservacionistas do solo. Sistematização de terras; classificação utilitária das terras; aptidão agrícola das terras e

capacidade de uso das terras.

 

                                                                                                              PROGRAMA

 

Período das aulas: 06/05/2021 a 15/07/2021

Atividade síncrona: quintas-feiras (07:30-08:30hs)

 

1ª Semana: Aula síncrona: 06/05/2021 das 07:30 as 08:30 (apresentação disciplina)

Atividades de estudo: leituras e vídeos (2 horas)

Exercícios: 2 horas

Assunto:

Introdução, Práticas conservacionistas. Práticas mecânicas de conservação de solo, Terraceamento.
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2ª Semana: Aula síncrona: 13/05/2021, das 07:30 as 08:30 (atendimento de dúvidas / correção de atividades)

Atividades de estudo: leituras e vídeos (3 horas)

Exercícios: 2 horas

Assunto:

Continuação cálculos de terraceamento. Terraço de retenção.

 

3ª Semana: Aula síncrona: 20/05/2021, das 07:30 as 08:30 (atendimento de dúvidas / correção de atividades)

Atividades de estudo: leituras e vídeos (3 horas)

Exercícios: 2 horas

Assunto:

Continuação cálculos de terraceamento. Terraço de drenagem.

 

4ª Semana: Aula síncrona: 27/05/2021, das 07:30 as 08:30 (atendimento de dúvidas / correção de atividades)

Atividades de estudo: leituras e vídeos (2 horas)

Exercícios: 2 horas

Assunto:  

Classificação utilitária das terras: aptidão agrícola e capacidade de uso

 

5ª Semana: Aula síncrona: 10/06/2021, das 07:30 as 08:30 (atendimento de dúvidas / correção de atividades)

Atividades de estudo: leituras e vídeos (2 horas)

Exercícios: 2 horas

Assunto:

Processos de degradação do solo, erosão eólica e hídrica, formas de erosão hídrica.

 

6ª Semana: Aula síncrona: 17/06/2021, das 07:30 as 08:30 (atendimento de dúvidas / correção de atividades)

Atividades de estudo: leituras e vídeos (3 horas)

Exercícios: 2 horas

Conteúdo:

Fatores que afetam a erosão hídrica, equação universal de perda de solo.

 

7ª Semana: Aula síncrona: 24/06/2021, das 07:30 as 08:30 (atendimento de dúvidas / correção de atividades)

 

8ª Semana: PROVA ESCRITA, 01/07/2020, das 07:30 as 09:30

 

9ª Semana: PROVA ORAL, 08/07/2021, das 07:30 as 18:30

 

10ª Semana: Exame, 15/07/2021 das 07:30 as 09:30

 

 

OBJETIVO GERAL

 

Ao final da disciplina o aluno deverá ser capaz de avaliar o estado de conservação solo, assim como propor estratégias de manejo para
garantir a sustentabilidade e longevidade produtiva do solo.
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OBJETIVO ESPECÍFICO

Proporcionar embasamento teórico a respeito da conservação do solo e da água em sistemas agrícolas.

Compreender como o manejo inadequado do solo afeta a capacidade do mesmo em cumprir com suas funções.

Relacionar as propriedades físicas, químicas e biológicas do solo com o seu estado de conservação.

Conhecer técnicas de controle da degradação de solos.

Ter familiaridade com a execução de projeto de planejamento conservacionista de solos, conforme o anexo 2 da portaria 272/2014 da Adapar.

 

PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS

A disciplina será ministrada por aulas síncronas (14h), sendo duas horas semanais. A atividade será dialogada com apoio de material
audiovisual utilizando a plataforma Microsoft Teams.

 

As atividades assíncronas ocorrerão por meio de:

- Videoaulas gravadas pelo docente e disponibilizadas aos alunos por meio da plataforma Microsoft Teams.

- Exercícios, estudos dirigidos e vídeos disponibilizadas aos por meio da plataforma Microsoft Teams.

 

O conteúdo referente a atividades de campo será trabalhado por meio de vídeos, estudos de caso, atividades em softwares e exercícios de
cálculo de terraceamento.

 

A comunicação com a turma será feita via e-mail, equipe Teams, nos quais também será possível contactar o docente para esclarecimento de
dúvidas do conteúdo.

 

A frequência na disciplina será obtida por meio da entrega das atividades/exercícios em datas estabelecidas.

 

Para a realização das atividades os acadêmicos devem possuir acesso a internet, algum aparelho que possibilite assistir vídeos, baixar
arquivos para leitura, gravar vídeos e realizar a elaboração de textos.

 

FORMAS DE AVALIAÇÃO

- Prova escrita - 50 pontos

Critérios da avaliação: qualidade da redação, domínio do conteúdo, compreensão da pergunta.

 

- 01 Prova oral - 50 pontos. Nesta avaliação o aluno deverá providenciar computador ou celular com câmera e áudio. A prova será realizada
individualmente e com a presença de pelo menos mais um docente avaliador (banca). Em caso de não haver outro docente no momento, a
prova será gravada para o outro membro da banca emitir a nota posteriormente. A prova consistirá de três perguntas com tempo de resposta
de 2 minutos cada.

Critérios de avaliação: domínio do conteúdo, clareza na explanação, capacidade de síntese.

 

A média final na disciplina será a somatória simples entre as avaliações.

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA (mínimo 03 títulos)

 

CATI. Comissão Técnica de Conservação do Solo. Boas Práticas em Conservação do Solo e da Água. Campinas, CATI 2014. 38p. (Manual
Técnico, 81). Disponível em: http://www.cdrs.sp.gov.br/portal/themes/unify/arquivos/produtos-e-servicos/acervo-
tecnico/PDF%20Boas%20Praticas%20-%20Completo.pdf

 

IBGE. Manual técnico de pedologia. 3ª ed. Brasília: IBGE, 2015. 430p. Disponível em:
https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv95017.pdf
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WADT, P.G.S. Construção de terraços para controle da erosão pluvial no Estado do Acre. Rio Branco, AC: Embrapa Acre, 2003. 44 p.
(Documentos, 85). Disponível em: https://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/CPAF-AC/10514/1/doc85.pdf

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR (mínimo 05 títulos)

ALMEIDA, G.C.P. Caracterização Física e Classificação dos Solos. Departamento de Transportes, UFJF, 145 p. Disponível em:
http://ufrrj.br/institutos/it/deng/rosane/downloads/material%20de%20apoio/APOSTILA_SOLOS.pdf

 

FILIZOLA, H.F.; et al. Qualidade física de solos influenciada pelo uso e manejo na região de Guaraí, TO. Jaguariúna: Embrapa Meio Ambiente,
2017. 34 p. Disponível em: https://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/163598/1/2017BP03.pdf

 

MARQUES, J. F.; LOMBARDI NETO, F.; BACELLAR, A.A.A. Erosão do solo: indicadores físicos e econômicos. In: MARQUES, J. F.;
SKORUPA, L. A.; FERRAZ, J. M. G. (Ed.). Indicadores de sustentabilidade em agroecossistemas. Jaguariúna: Embrapa Meio Ambiente, 2003.
281 p. Parte II, cap.3, p. 129-153. Disponível em: http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/164530/1/Marques-erosao.pdf  

 

RAMALHO FILHO, A.; BEEK, K. J. Sistema de avaliação da aptidão agrícola das terras. 3.ed. Rio de Janeiro: EMBRAPA-CNPS, 1995. 65 p.
Disponível em: http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/150386/1/sistema-de-avaliacao-agr-terras-3a-edicao1995.pdf

 

REINERT, D.J. & REICHERT, J.M. 2006.  Propriedades físicas do solo. Santa Maria: Departamento de Solos, UFSM. 18 p. Disponível em:
https://www.researchgate.net/publication/337498761_Reinert_Reichert_-_Propriedades_fisicas_do_solo

 

 

 

                              

Documento assinado eletronicamente por LAERCIO AUGUSTO PIVETTA, PROFESSOR
DO MAGISTERIO SUPERIOR, em 15/04/2021, às 22:14, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por PATRICIA DA COSTA ZONETTI, VICE /
SUPLENTE CHEFE DO DEPARTAMENTO DE CIENCIAS AGRONOMICAS, em
16/04/2021, às 07:41, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida aqui informando o código verificador 3445259 e
o código CRC CE9F317C.
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