
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI – UFSJ
Instituída pela Lei nº 10.425, de 19/04/2002 – D.O.U. DE 22/04/2002

PRÓ-REITORIA DE ENSINO DE GRADUAÇÃO – PROEN

COORDENADORIA DO CURSO DE ENGENHARIA FLORESTAL

PLANO DE ENSINO

DISCIPLINA: Pedologia ANO/SEMESTRE: 2022/2
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PRÉ-REQUISITO: Introdução à Ciência do Solo CORREQUISITO: não se aplica

EMENTA:
Introdução e importância da pedologia. Intemperismo. Formação dos minerais da fração
argila. Composição mineralógica dos solos. Origem das cargas elétricas (CTC e CTA).
Fases do solo. Fatores de formação dos solos. Processos pedogenéticos. Morfologia dos
solos. Atributos e horizontes diagnósticos. Relação solo x paisagem. Levantamento e
mapeamento de solos. Sistema Brasileiro de Classificação dos solos. Sistemas
internacionais de classificação dos solos

OBJETIVOS:
Discutir os fatores de formação dos solos e as inter-relações com a formação dos minerais
de argila. Conhecer a composição química dos solos; discutir as relações entre os
constituintes dos solos (minerais e orgânicos) e as cargas elétricas. Apresentar as
características morfológicas e atributos diagnósticos dos solos. Capacitar o aluno a
reconhecer no campo as diferentes ordens de solos, interpretando suas vantagens e
limitações aos usos agrícola e ambiental.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:

Semana Conteúdo e Atividades

1  Introdução e importância da pedologia
 Intemperismo

2  Intemperismo
 Formação dos minerais da fração argila

3  Formação dos minerais da fração argila
 Composição mineralógica dos solos

4  Origem das cargas elétricas (CTC e CTA)
 Origem das cargas elétricas (CTC e CTA)

5  Interpretação de uma análise de solo com viés pedológico
 Fases do solo

6  Fatores de Formação do solo – Material de origem
 Fatores de Formação do solo – Tempo

7  PROVA 1 (26/09/2022)
 Fatores de Formação do solo – Clima

8  Fatores de Formação do solo – Relevo
 Fatores de Formação do solo – Organismos

9  Processos pedogenéticos
 Processos pedogenéticos

10  Morfologia dos solos
 Morfologia dos solos – descrição morfológica

11  Horizontes diagnósticos e atributos diagnósticos superficiais



 Horizontes diagnósticos subsuperficiais

12  PROVA 2 (31/10/2022)
 Solos do Brasil

13  Classes de solo do sistema Brasileiro de Classificação
 Classes de solo do sistema Brasileiro de Classificação

14  Classes de solo do sistema Brasileiro de Classificação
 Aula Prática Serra Santa Helena (Sábado 19/11 8:00-12:00h)

15  Sistema Brasileiro e Internacionais de Classificação dos solos
 Mapeamento e classificação dos solos

16  TRABALHO (21/11/2022)
 Aula prática descrição e levantamento de solos do campus da UFSJ

17  Aula prática descrição e levantamento de solos do campus da UFSJ
 Solos e Mudanças climáticas

18  PROVA 3 (12/12/2022)
 PROVA SUBSTITUTIVA (16/12/2022)

Obs: o cronograma apresentado é uma proposição, podendo ser ajustado conforme o andamento das
aulas ou eventos de força maior, tais como participação do docente em eventos, cursos, bancas e
trabalhos de campo. Considerando os dias letivos determinados no Calendário de 2022, a
complementação da carga horária será discutida em sala de aula com os estudantes, caso esses
eventos ocorram. As datas para esta complementação poderão ser sábado ou outro dia da semana.

HORÁRIO DE ATENDIMENTO AOS ALUNOS:
Quarta-feira, 14h00 às 17h00. Solicita-se o agendamento prévio por e-mail
(andre.thomazini@ufsj.edu.br). Também por e-mail pode ser verificada a possibilidade de outros
horários de atendimento.

METODOLOGIA E RECURSOS AUXILIARES:
Aulas expositivas teóricas e práticas, dialogadas, em acordo com o conteúdo programado. Serão
realizadas visitas técnicas a área experimental da UFSJ-CSL e aos entornos da região de Sete
Lagoas. Serão disponibilizados exercícios e artigos para complementar o entendimento dos assuntos
abordados durante o semestre.

AVALIAÇÕES:
 3 avaliações, cada uma valendo 3 pontos, conforme cronograma de atividades acima.
 1 trabalho sobre classes de solos valendo 1 ponto.
 Exercícios distribuídos no decorrer do período poderão compor bônus para as provas.

NOTA FINAL:
 Será aprovado o aluno que conseguir desempenho igual ou superior a 60% (sessenta por cento).
 Uma prova substitutiva será aplicada a fim de substituir a menor nota das provas realizadas durante

o semestre, versando sobre todo o conteúdo visto na disciplina.

FREQUÊNCIA:
 É exigida frequência mínima de 75% (setenta e cinco por cento).
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