
PEDOLOGIA E USO DO SOLO 

 

Ementa: Caracterização geral do solo. Teoria dos fatores de formação do solo. 

Composição do solo. Introdução e morfologia do solo. Gênese do solo. Classificação 

do solo. Aplicações dos estudos/levantamentos de solos, considerações gerais. 

 

 

Conteúdo: 

 

1. Caracterização do Solo: histórico; processos pedogenéticos gerais de formação 

do solo (adição, perda, transformação e translocação); horizontes pedogenéticos; 

definição de solo, perfil, pedon e polipedon. 

 

2. Fatores de Formação do Solo: fatores ativos e passivos de formação; material de 

origem: materiais autóctones e alóctones; clima e organismos na formação dos 

solos; influência do relevo na formação dos solos; tempo: conceito de idade e 

maturidade. 

 

3. Composição do Solo: solos como sistema trifásico; fase líquida solo; fase sólida 

do solo: argila e suas propriedades físicas e físico-químicas; fase gasosa; relações 

entre as fases. 

 

4. Introdução a morfologia do solo: cor do solo; textura; estrutura; densidade do 

solo e das partículas; porosidade; e consistência. Relação e importância da 

morfologia com a aptidão agrícola dos solos. 

 

5. Gênese do solo: processos de formação de solos (Latossolização, podzolização, 

gleização, halomorfismo, etc.) 

 

6. Classificação do solo: conceitos e princípios básicos; atributos diagnósticos: 

material orgânico, material mineral, atividade da argila, saturação por bases, etc.; 

relação com uso e potencialidade agrícola.  

 

7. Horizontes diagnósticos: superficiais e subsuperficiais; relação com uso e 

potencialidade agrícola. 

 

8. Sistema Brasileiro de Classificação de Solos: bases e critérios das classes; 

conceito e definição das classes em 1º nível; enquadramento até 3º nível 

categórico. 

 

7. Aplicações dos estudos/levantamentos de solos: tipos de levantamentos e suas 

finalidades; Interpretação de levantamentos de solos para fins agrícolas: utilidades 

e limitações. 
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