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EMENTA
Definição de impacto ambiental. Conceitos condicionantes gerais dos tipos de impactos 
relacionados  ao  uso  e  ocupação  das  terras:  erosão,  sedimentação  e  assoreamento, 
movimentos  de  massa,  contaminação,  compactação,  perda  de  fertilidade.  O  uso  e 
ocupação  das  terras  como  principal  condicionante.  A  importância  da  legislação 
ambiental.  Medidas  preventivas  e  corretivas  de  controle.  Metodologias  de avaliação 
diagnóstica e prognostica de suscetibilidades (naturais) e riscos. Recuperação de áreas 
degradadas. Planos de controle de impactos.

2 OBJETIVOS

2.1 Geral

Incentivar no acadêmico a ação reflexiva frente aos desafios proporcionados pelo uso, 
exploração e ocupação das terras, fornecendo instrumentos conceituais para análise e 
atuação no sentido de evitar, reduzir e mitigar os impactos causados pela ação social, 
dentro de um posicionamento crítico. 

2.2 ESPECÍFICOS
1. Explicitar conceitos relativos ao uso da terra, legislação ambiental e a outras 
explorações relativas ao ambiente natural;
2. Observar e identificar situações e ações que redundem em impactos ambientais 
negativos de uso da terra em áreas rurais e urbanas;
3. Levantar medidas preventivas e corretivas de controle do uso ou exploração abusiva 
das terras;
4. Relacionar medidas de recuperação de áreas degradadas e elaborar planos de controle 
de impactos;
5. Analisar e reconhecer os interesses resultantes das ações que interferem na qualidade 
ambiental, resultantes do uso da terra;

3 PROGRAMAÇÃO                                                      

1. Conceito de impacto ambiental: condicionantes gerais dos tipos de impactos 
relacionados ao uso e ocupação das terras.  O uso e ocupação das terras como 
principal condicionante: a) erosão e movimentos de massa;  b) contaminação;  c) 
compactação;  d) perda de fertilidade. - 4 h

2. Os diversos processos erosivos: erosão eólica e hídrica; erosão geológica e 
antrópica: erosão em sulcos e em entressulcos, ravinas, voçorocas...;-2 h

3. Degradação por perda de fertilidade; - 2 h
4. Medidas preventivas e corretivas de controle em diversas situações;-2h
5. A legislação ambiental e sua aplicação; - 2 h



6. Metodologias de avaliação diagnóstica e prognóstica de suscetibilidades (naturais) e 
de riscos; - 4 h

7. Metodologias para proposição de uso das terras: o sistema de avaliação da aptidão 
agrícola das terras; - 4 h

8. Recuperação de áreas degradadas; - 4 h
9. Proposições de uso das terras considerando aspectos físicos, sócio-econômicos, 

legislação ambiental e preservação da biodiversidade; - 8 h

4 ESTRATÉGIAS

Constante motivação à participação do aluno através de dinâmicas que incentivem a 
participação do estudante, como desenvolvimento de projetos, trabalhos a campo, 
estudos em grupo, uso de recursos tecnológicos diversos, preocupação com manutenção 
de um ambiente de paz e harmonia.  Diálogo permanente entre professor e estudante. 
Sugestão-possibilidade: Divisão da turma em grupos – preparação de trabalhos em 
conjunto com o professor: apresentação de trabalhos com base em bibliografia 
pesquisada, recomendada e discutida – trabalhos de observação a campo com registro e 
documentação fotográfica.Aulas tipo exposição-dialogada, coordenadas pelo professor, 
para discussão de conceitos como de: terras, compactação, perda de fertilidade, erosão, 
contaminação, etc...

5 RECURSOS DIDÁTICOS

Exposição dialogada; trabalhos e discussão a campo na zona urbana e no interior do 
município de Jataí; uso de retro-projetor, data-show, quadro, giz, desenvolvimento de 
projetos, exposições pelos discentes, uso de diversas dinâmicas de grupo.

6 AVALIAÇÃ0

Qualidade dos projetos: conteúdo, clareza, pertinência, praticidade, objetividade, etc...;
Participação nos trabalhos individuais, do grupo e da classe; (Prova com valor de 50%-
Vale 5- Data:23/04)
Propriedade das respostas às questões propostas;
Colaboração e permeabilidade às colocações dos colegas e do professor.(Prova com 
valor de 50%-Vale 5- Data:25/06)
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