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Objetivos, metodologia e resultados esperados da disciplina:
A disciplina objetiva transmitir conceitos básicos em fertilidade do solo visando seu manejo
sustentável e com ênfase para as regiões tropicais. Serão abordados aspectos associados à
dinâmica de nutrientes no sistema solo-planta, interação entre os nutrientes e o solo,
interpretação de laudos de análise de solo, fertilizantes inorgânicos e orgânicos, elementos
essenciais, absorção iônica radicular, funções dos macro e micronutrientes, elementos benéficos
e tóxicos.
Também, mostrará conceitos sobre a fisiologia das plantas, passando pelos fundamentos de
aquisição e transporte de nutrientes, assimilação de carbono e crescimento, controle hormonal e
resposta aos estresses ambientais.
Serão abordadas diferentes formas de degradação ambiental e os diferentes conceitos, aspectos
legais e ecossistêmicos no âmbito da recuperação ambiental. Serão apresentadas diferentes
estratégias de recuperação e princípios da sua escolha na prática e, informações sobre o
monitoramento das áreas em revegetação e estudos de caso mostrando os desafios envolvendo a
revegetação das áreas impactadas pela mineração.
A metodologia envolverá aulas teóricas com fundamentação e exemplos, e discussão em classe
para reforço de conceitos e também para o desenvolvimento e emprego das técnicas em
problemas relevantes ao cotidiano dos alunos.
Avaliação: Os alunos serão avaliados em duas atividades: (i) elaboração de um seminário que
contenha um problema e solução usando conceitos da disciplina e (ii) uma prova escrita.
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Ementa:
Módulo I – Impactos ambientais e fundamentos da fertilidade do solo e nutrição de plantas
- Impactos ambientais: processos de avaliação de impacto ambiental
- O solo, leis da fertilidade do solo, nutrientes de plantas, corretivos, condicionadores,
fertilizante e diagnose da fertilidade do solo.
- Dinâmica de nutrientes no sistema solo-planta.
- Absorção, transporte e redistruibuição de nutrientes.
- Critérios de essencialidade, funções dos nutrientes e sintomas de deficiência.
- Avaliação do estado nutricional das plantas.
- Elementos úteis e tóxicos/contaminantes.
Módulo II – Fisiologia Vegetal
- A célula vegetal, suas organelas e funções.
- Absorção e fluxo de água na planta.
- Fotossíntese: captação de energia, reações de assimilação e considerações ecológicas.
- Respiração; Hormônios vegetais.
- Respostas a estresses ambientais – plantas metalófitas e halófitas.
Módulo III – Ecologia no âmbito da revegetação
- Causas de degradação ambiental.
- Definições: recuperação, restauração e reabilitação ambiental.
- Processos ecossistêmicos no âmbito da recuperação ambiental: Sucessão ecológica, resiliência
e resistência, ecologia funcional e filogenética.
- Monitoramento das áreas em revegetação.
Módulo IV – Estudos de caso associados à mineração
- Aspectos filogenéticos da flora mundial, em especial a brasileira.
- Processos de recuperação em áreas decorrentes da mineração.
- Revegetação – aspectos gerais e arranjos ambientais.
- Programas de recuperação em áreas mineradas e ferrovias.
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