
 
 

PLANO DE ENSINO 
     

Nome da Disciplina: Química e Mineralogia do Solo 

Coordenador: Profa. Virgínia Damin 

Carga horária:      64                                  Teórica:         32              Prática: 32 

Créditos: 8 

Periodicidade: Anual 

Semestre de Oferta: primeiro semestre 
Pré-Requisitos/Co-Requisitos/Equivalências: Não tem 

 Ementa: reações de intemperismo químico, minerais secundários do solo, eletroquímica 

de adsorção e troca iônica, comportamento de poluente no solo, química de solos 

alagados, salinos, muito intemperizados e ácidos. 

 

 

 Objetivo propiciar ao aluno conhecimento acerca da química de solos muito 

intemperizados, alagados, ácidos, ricos em sais e sua relação com o ambiente. Discutir 

os processos de formação de cada solo e suas limitações e potencialidades do ponto de 

vista do uso de insumos agrícolas.  

 

  Aulas expositivas, desenvolvimento de pesquisas (bibliográficas ou de casa de 

vegetação) 

 

 

 Recursos de Ensino 

 Aulas Presenciais 

 Aulas Remotas 

 

 Procedimentos para Avaliação 

 Quanto possível aulas práticas presenciais 

 

 Quanto não é possível aulas teóricas  

 



 
 

 Informações Importantes 

o A presença será exigida, atentando-se para o limite mínimo de 85%; 

regulamentada pela Resolução CEPEC 1461,  

o Conceitos e seus respectivos intervalos considerados:  

 A: 9,0 – 10,0;  

 B: 7,5 – 8,9;  

 C: 6,0 – 7,4;  

 D: 5,9 – 0,0 (Reprovado); 

 

Conteúdo programático teórico-prático 

            Apresentação da disciplina/ Organização do experimento 

A química antes da química do solo/ análise dos solos do experimento 

Fatores e processos de formação 

  Intemperismo e formação de minerais no solo 

Eletroquímica, adsorção e troca iônica 1 

Eletroquímica, adsorção e troca iônica 2 

Prova 1 

Comportamento de herbicidas no solo 

Química de solos salinos e sódicos  

Química de solos altamente intemperizados  

Química de solos ácidos  

Química de solos alagados  

Processos de formação de solos  

Processos de formação de solos 

Prova final 

Apresentação dos resultados do experimento e discussão 
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