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OBJETIVO GERAL DO CURSO:

O Curso de Engenharia Sanitária do Centro de Educação Superior do Alto Vale do Itajaí 
da UDESC/ Ibirama, objetiva formar profissionais da engenharia habilitados à preservação, ao controle, à 
avaliação, à medida e à limitação das influências negativas das atividades humanas sobre o meio ambiente, 
de modo a atender as necessidades de proteção e utilização dos recursos naturais de forma sustentável, 
aliando novas metodologias e tecnologias na exploração, uso e tratamento da ág
saneamento, que envolvem sistemas de abastecimento de água, sistemas de esgotamento sanitário, sistemas 
de limpeza urbana, bem como no desenvolvimento de políticas e ações no meio ambiente que busquem o 
monitoramento, o controle, a recuperação e a preservação da qualidade ambiental e da saúde pública.
 
EMENTA: 

Pedologia. Mecanismos formadores e fatores intervenientes do solo. Uso e conservação do solo. 
Erosão: tolerância de perda de solo. Influência da erosão na desfiguração da 
produtividade e na qualidade e quantidade dos recursos hídricos. Práticas de conservação e sistemas de 
manejo. Determinação da capacidade de uso como parâmetro para ocupação do solo e desenvolvimento 
econômico. 

 
OBJETIVO GERAL DA DISCIPLINA

Ao término da disciplina o aluno deverá reconhecer a importância do uso adequado do solo e 
demonstrar conhecimento sobre as causas de degradação do solo assim como das práticas de conservação e 
recuperação deste recurso com ênfase nos aspectos socia

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS/DISCIPLINA:
- Reconhecer as características do solo assim como as formas de uso deste recurso;
- Compreender a relação do solo com os outros compartimentos dos ecossistemas terrestres.
- Identificar os principais tipos de solo do Brasil;
- Distinguir e explicar as causas de degradação do solo, com ênfase nos mecanismos de erosão; 
- Definir práticas de conservação, recuperação e melhoramento do solo;
- Conhecer a legislação brasileira referente ao uso e ma
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BACHARELADO EM ENGENHARIA SANITÁRIA 
PRÉ-REQUISITOS: 

OBJETIVO GERAL DO CURSO: 
O Curso de Engenharia Sanitária do Centro de Educação Superior do Alto Vale do Itajaí 

da UDESC/ Ibirama, objetiva formar profissionais da engenharia habilitados à preservação, ao controle, à 
ão das influências negativas das atividades humanas sobre o meio ambiente, 

de modo a atender as necessidades de proteção e utilização dos recursos naturais de forma sustentável, 
aliando novas metodologias e tecnologias na exploração, uso e tratamento da água, nos projetos de obras de 
saneamento, que envolvem sistemas de abastecimento de água, sistemas de esgotamento sanitário, sistemas 
de limpeza urbana, bem como no desenvolvimento de políticas e ações no meio ambiente que busquem o 

e, a recuperação e a preservação da qualidade ambiental e da saúde pública.

Pedologia. Mecanismos formadores e fatores intervenientes do solo. Uso e conservação do solo. 
Erosão: tolerância de perda de solo. Influência da erosão na desfiguração da 
produtividade e na qualidade e quantidade dos recursos hídricos. Práticas de conservação e sistemas de 
manejo. Determinação da capacidade de uso como parâmetro para ocupação do solo e desenvolvimento 

IPLINA 
Ao término da disciplina o aluno deverá reconhecer a importância do uso adequado do solo e 

demonstrar conhecimento sobre as causas de degradação do solo assim como das práticas de conservação e 
recuperação deste recurso com ênfase nos aspectos sociais, econômicos e ambientais.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS/DISCIPLINA: 

Reconhecer as características do solo assim como as formas de uso deste recurso; 
Compreender a relação do solo com os outros compartimentos dos ecossistemas terrestres.

incipais tipos de solo do Brasil; 
Distinguir e explicar as causas de degradação do solo, com ênfase nos mecanismos de erosão; 
Definir práticas de conservação, recuperação e melhoramento do solo; 
Conhecer a legislação brasileira referente ao uso e manejo deste recurso. 
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REQUISITOS:  

O Curso de Engenharia Sanitária do Centro de Educação Superior do Alto Vale do Itajaí – CEAVI, 
da UDESC/ Ibirama, objetiva formar profissionais da engenharia habilitados à preservação, ao controle, à 

ão das influências negativas das atividades humanas sobre o meio ambiente, 
de modo a atender as necessidades de proteção e utilização dos recursos naturais de forma sustentável, 

ua, nos projetos de obras de 
saneamento, que envolvem sistemas de abastecimento de água, sistemas de esgotamento sanitário, sistemas 
de limpeza urbana, bem como no desenvolvimento de políticas e ações no meio ambiente que busquem o 

e, a recuperação e a preservação da qualidade ambiental e da saúde pública. 

Pedologia. Mecanismos formadores e fatores intervenientes do solo. Uso e conservação do solo. 
Erosão: tolerância de perda de solo. Influência da erosão na desfiguração da paisagem, na perda da 
produtividade e na qualidade e quantidade dos recursos hídricos. Práticas de conservação e sistemas de 
manejo. Determinação da capacidade de uso como parâmetro para ocupação do solo e desenvolvimento 

Ao término da disciplina o aluno deverá reconhecer a importância do uso adequado do solo e 
demonstrar conhecimento sobre as causas de degradação do solo assim como das práticas de conservação e 

is, econômicos e ambientais. 

Compreender a relação do solo com os outros compartimentos dos ecossistemas terrestres. 
Distinguir e explicar as causas de degradação do solo, com ênfase nos mecanismos de erosão;  



CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES: 
Nº Data Horário H.A. Conteúdo 

01 19/02 15:20 – 17:50 3 

-Apresentação da disciplina: ementa, objetivos, conteúdo 
programático e sistema de avaliação. 
-FUNDAMENTOS DE HIDROLOGIA APLICADOS À 
CONSERVAÇÃO DO SOLO: O ciclo hidrológico e seus 
componentes. Principais processos físicos hidrológicos. Análises 
hidrológicas. Técnicas de predição da enxurrada: vazão máxima da 
enxurrada (tempo de concentração e tempo de equilíbrio) e volume 
total da enxurrada. 

02 26/02 15:20 – 17:50 3 -Exercícios de Hidrologia aplicados à conservação do solo em 
pequenas bacias hidrográficas. 

03 05/03 15:20 – 17:50 3 
-EROSÃO DO SOLO: Considerações gerais, conceitos, agentes 
erosivos, classes, fontes, formas e fases da erosão. Mecanismos de 
erosão hídrica do solo, formas de erosão hídrica, fatores que afetam a 
erosão hídrica. 

04 12/03 15:20 – 17:50 3 
-PREDIÇÃO DE EROSÃO: Equação Universal de Perdas de Solo 
(USLE) e Equação Universal de Perdas de Solo Revisada (RUSLE). 
Exercícios teórico práticos: 
-cálculo da erosividade da chuva (fator R); 
-cálculo da erodibilidade do solo (fator K); 
-cálculo dos fatores comprimento e grau do declive (fator LS). 

05 19/03 15:20 – 17:50 3 Exercícios teórico práticos: 
-cálculo do fator cobertura e manejo do solo (fator C); 
-cálculo do fator práticas conservacionistas de suporte (fator P); 

06 26/03 15:20 – 17:50 3 Prova 1 (P1) 
07 02/04 15:20 – 17:50 3 

-CAUSAS DA DEGRADAÇÃO DO SOLO: Degradação física, 
química e biológica do solo. Influência da erosão na desfiguração da 
paisagem, na perda da produtividade e na qualidade e quantidade dos 
recursos hídricos. 

08 09/04 15:20 – 17:50 3 -Manejo e Preparo do Solo. 
09 16/04 15:20 – 17:50 3 -Práticas Conservacionistas de caráter mecânico. 
10 23/04 15:20 – 17:50 3 -Exercícios: dimensionamento de terraços.  
- 30/04 ----------- - FERIADO ESCOLAR 

11 07/05 15:20 – 17:50 3 Prova 2 (P2) 
12 14/05 15:20 – 17:50 3 -Práticas edáficas e vegetativas de conservação do solo. 

- Recuperação física do solo. 
13 21/05 15:20 – 17:50 3 -TAXONOMIA DE SOLOS: Sistema Brasileiro de Classificação de 

Solos (SiBCS). Conceituação sumária das principais classes de solo a 
nível de ordem, sub-ordem e grande grupo. 

14 28/05 15:20 – 17:50 3 Visita técnica  
15 04/06 15:20 – 17:50 3 -Noções em Levantamento (Mapeamento) de Solos. 
16 11/06 15:20 – 17:50 3 -PLANEJAMENTO CONSERVACIONISTA: Classificação de terras 

agrícolas baseada no sistema de Capacidade de uso do solo.  
17 18/06 15:20 – 17:50 3 Seminário (SEM) 

REPOSIÇÕES 
18 25/06 15:20 – 17:50 3 Prova 3 (P3) 
Somatório das horas-aula 54 --------------------------------------------------------- 
 09/07 15:20 – 17:50  Exame Final 
OBS: As datas e os respectivos conteúdos poderão ser alterados quando houver necessidade. 
 
METODOLOGIA PROPOSTA: 
 Aulas expositivas, dialogadas, com a utilização de recursos audiovisuais. Visita técnica-Saída de 
campo. Atividades em grupo em sala de aula (leitura e discussão de textos afins à disciplina). Seminários em 
grupos apresentados pelos alunos em datas pré-agendadas. Atividades na plataforma Moodle. 



 
HORÁRIO DE ATENDIMENTO:  

O horário de atendimento será na quarta-feira das 8:20 às 11:50 hs, devendo ser agendado 
por e-mail com antecedência. pablo.santos@udesc.br 
 
AVALIAÇÃO: 
 Os estudantes serão avaliados por meio de três provas teóricas e um Seminário. A nota atribuída ao 
final do semestre (Média Final – MF) será calculada pela seguinte fórmula: 
 

MF = (P1 + P2 + P3 + SEM) / 4  
P1 = Prova escrita 1; 
P2 = Prova escrita 2; 
P3 = Prova escrita 3; 
SEM = Seminário (Apresentação). 
 
- As provas teóricas serão realizadas através de questões elaboradas sobre os conteúdos teóricos, para 
verificar o aprendizado dos conteúdos conceituais; 
- O SEM consistirá da apresentação de UM artigo científico publicado em periódicos indexados (revistas 
especializadas) que deverão ser enviados com antecedência mínima de três semanas a data de apresentação, 
para aprovação e postagem no Moodle 
 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA:  
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Ciências Agroveterinárias/ UDESC, 2012. ISBN (Broch.). Número de Chamada: 631.45 M274.  
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Paulino-Final-26-09-2013-trres-partes.pdf 
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da terra no Planalto Sul Catarinense. 2014. 88 p. Dissertação (mestrado)-Universidade do Estado de Santa 
Catarina, Centro de Ciências Agroveterinárias, Mestrado em Ciência do Solo, Lages, 2014. Disponível em: 
http://manejodosolo.cav.udesc.br/wp/wp-content/uploads/2014/09/KRISTIANA-FIORENTIN-DOS-
SANTOS.pdf 
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