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I- JUSTIFICATIVA 

A disciplina trata, num contexto teórico e aplicado, das propriedades e processos físicos 
de transferência de massa e de energia que ocorrem no solo. As propriedades físicas do 
solo influenciam a função do ecossistema e a escolha do melhor manejo a ser adotado. 
O sucesso ou fracasso de projetos agrícolas ou de engenharia muitas vezes é dependente 
das propriedades físicas do solo utilizado. A ocorrência e crescimento de diferentes 
espécies vegetais e o movimento de água e solutos estão diretamente relacionados às 
propriedades físicas do solo. Nesse sentido, a disciplina está diretamente articulada às 
demais disciplinas da ciência do solo, como a fertilidade do solo, manejo e conservação 
do solo, biologia do solo e também está ligada a disciplinas de outros ramos da ciência 
como a mecanização agrícola, irrigação e drenagem, fitotecnia, entre outras. Evidencia-
se assim, a importância do estudo da física do solo na formação de um Engenheiro 
agrônomo. 
 
II – EMENTA 

Propriedades físicas do solo e suas relações com fatores de crescimento das plantas. 
Textura e estrutura do solo, densidade de partícula, densidade do solo e resistência 
mecânica à penetração. Água no solo: Umidade, retenção, armazenamento e 
movimento. Temperatura do solo. Processos físicos que ocorrem no solo. Intervalo 
hídrico ótimo.   
   

III- OBJETIVO GERAL 

Permitir aos acadêmicos a obtenção de conhecimentos relativos à relação entre os 
fatores físicos do solo e a produtividade das culturas. Conhecer técnicas de análise dos 
atributos físicos do solo. Avaliar e mensurar os impactos do uso e manejo inadequado 
do solo nos atributos e processos físicos dos solos. 
 

IV- OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

A disciplina tem por objetivo possibilitar ao aluno: 
- Conhecer e avaliar os atributos que determinam o comportamento físico do solo;  
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- Conhecer os processos físicos que ocorrem no solo, relacionando-os aos seus 
atributos; 
- Conhecer como os fatores físicos do solo influenciam no desenvolvimento das 
plantas; 
- Identificar processos de degradação física do solo, relacioná-los aos fatores 
determinantes da degradação, avaliar as conseqüências da degradação e formular 
conceitos para a sua recuperação; 

- Conhecer os fundamentos dos atributos físicos do solo visando o 
estabelecimento e a execução de técnicas integradas de manejo, melhorando seu 
potencial produtivo. 

  
V- CONTEÚDO PROGRAMÁTICO  

Mês/ 
Unidades 

Conteúdos/procedimentos de ensino 
Carga-
horária 

T/P1 

ESTRATÉGIAS/RECURS
OS DIDÁTICOS 

Aula 1 
Apresentação do professor, dos alunos e da disciplina. 
Acordos gerais iniciais. 

3 T Aula expositiva 

Aula 2 
Solo e recursos naturais. Conceito geral e físico de 
solo. Solo como um sistema trifásico. 

3 T Aula expositiva 

Aula 3 
Aula prática: coleta e descrição de perfis de solo para 
as aulas práticas da disciplina. Determinação da 
umidade do solo 

3 P 
Aula prática em 

campo 

Aula 4 Textura do solo 3 T Aula expositiva 

Aula 5 
Aula prática: determinação da distribuição 
granulométrica do solo 

3 P 
Aula prática em 

laboratório 

Aula 6 
Área superficial específica, densidade de partículas e 
umidade do solo. 

3 T Aula expositiva 

Aula 7 
Aula prática: Determinação da densidade de partículas 
do solo. 

3 P 
Aula prática em 

laboratório 

Aula 8 

Aula prática: coleta de amostras com estrutura 
preservada para determinação da condutividade 
hidráulica em solo saturado, porosidade e densidade 
do solo 

3 P 
Aula prática em 

campo 

Aula 9 Avaliação parcial 3T/P Prova escrita 
Aula 10 Densidade e porosidade do solo 3 T Aula expositiva 

Aula 11 Condutividade hidráulica. Exercícios práticos 3 T 
Aula expositiva, 

Resolução de 
exercícios práticos 

Aula 12 
Aula prática: Condutividade hidráulica em solo 
saturado, porosidade e densidade do solo 

3 P 
Aula prática em 

laboratório 

Aula 13 
Consistência do solo, Resistência mecânica à 
penetração e prática de RP. 

3 T 
Aula expositiva, 
trabalhos práticos 

no campo 
Aula 15 Estrutura do solo 3 T Aula expositiva 

                                                
1 T = Carga Horária Teórica. P = Carga Horária Prática. 

 



Aula 16 
Aula prática: cálculos para o relatório. Revisão de 
conteúdos. Seminário sobre Intervalo hídrico ótimo. 

3 P 
Aula prática em 

laboratório 
Aula 17 Avaliação parcial (2) 3T/P Prova escrita 
Aula 18 Entrega dos relatórios 3T/P  
Aula 19 Avaliação Substitutiva 3T/P Prova escrita 

Outras estratégias pedagógicas:  
 
VI- METODOLOGIA  

 Viagens de estudo 
CRONOGRAMA DE VIAGENS 
Data  Turma (s) Local  Justificativa 

_____ _____ _____ _____ 

 
VII- AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM 

Conteúdos 

* Domínio dos conhecimentos relacionados atributos e processos físicos 
do solo, aos processos de degradação física do solo e suas conseqüências, 
para poder formular conceitos e práticas para a recuperação da qualidade 
do solo; 
* Domínio sobre os fundamentos físicos do solo, para o estabelecimento e 
a execução de conjuntos integrados de técnicas de manejo do solo.  
* Capacidade de estabelecer relações entre a teoria e a prática.  

Atitudes Assiduidade, pontualidade, responsabilidade, criticidade e capacidade de 
trabalho em grupo. 

Habilidades 
Aplicabilidade do conhecimento da física do solo para melhorar os 
atributos físicos do solo, tornando-o mais promissor para o 
desenvolvimento das plantas. 

Formas de 
Avaliação 

Apresentação do relatório das aulas práticas (forma escrita), desempenho 
nas provas parcial e final e avaliação subjetiva de atitude e habilidades 
percebidas durante o semestre. 

Datas Previstas  De acordo com o conteúdo programático. 
  
VIII- REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

QUIRIJIN, de J. V. L. Física do Solo. Sociedade Brasileira de Ciência do Solo 
(SBCS) 298p. 2010.  

KLEIN, V.A Física do Solo. UPF Editora. 2º edição. 240p. 2012. 

EMBRAPA. Manual de Métodos de Análise de Solo. 2.ed. ver. Atual. Rio de 
janeiro: EMBRAPA-CNPS, 1997. 212p. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 



CLAESSEN, M.E.C. (Org). Manual de métodos de análise de solo. 2. ed. rev. 
e atual. Rio de Janeiro: EMBRAPA-CNPS, 1997. xii,212p.  

BRADY, N.C.; WEIL, R.R. Elementos da natureza e propriedades dos solos. 
3. ed. Porto Alegre: Bookman, 2013. xiv, [9], 685 p. 

KIEHL, E. J. Manual de Edafologia. Agronômica Ceres, São Paulo, 1979. 
262p.  

REICHARDT, K. & TOMM, L.C. Solo, Planta e Atmosfera: conceitos, 
processos e aplicações. Barueri: Manole, 2004. 478p. 

REICHARDT, K. & TOMM, L.C. Solo, Planta e Atmosfera: conceitos, 
processos e aplicações. Barueri: Manole, 2º edição. 2012.  
 
IX- OBSERVAÇÕES / ACORDOS DIDÁTICOS  

 A prova substitutiva versará sobre todos os conteúdos abordados na disciplina. 
 O conteúdo abrangido em cada avaliação será aquele visto até a aula anterior à 
avaliação. 
 As aulas práticas ou teóricas poderão sofrer alterações de acordo com as 
condições climáticas nos dias onde há previsão de aulas práticas. 
 Os alunos deverão utilizar tempo especial para a realização das aulas práticas, 
quando assim for necessário. 
 As avaliações terão a seguinte ponderação para a nota final: Prova 1 (30%) + 
Prova 2 (30%) + relatório de aulas práticas (30%) + avaliação subjetiva (10%). 
 O relatório de aulas práticas deverá ser apresentado na forma de artigo científico, 
contendo de 12-15 páginas. Dúvidas quanto à formatação deste podem ser esclarecidas 
com as orientações da Revista Brasileira de Ciência do Solo. 
 

Rio do Sul, SC, 11 de janeiro de 2016. 
 
 

______________________                                      _________________________ 
            Professor                                                                  Supervisão Pedagógica 


