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Resumo 

Conservação do Solo, Protecção do Solo e Uso Sustentável do Solo parecem 
conceitos gastos nos discursos dos cientistas e dos ambientalistas. A degradação dos solos 
não será solucionada com programas de extensão tradicionais, nem será resolvida pelos 
governos. A conservação do solo só será possível com mais educação sobre o solo, com 
mudanças de filosofia e de atitudes, que dizem respeito a toda a população nacional. 

Tendo em conta as lacunas na formação a nível superior, quer dos educadores, quer 
dos profissionais que aplicam conhecimentos científicos acerca do solo, considerámos ser 
relevante a realização do presente estudo, no qual fazemos um levantamento dos cursos em 
que é ministrado o ensino da Ciência do Solo e daqueles em que seria recomendável a sua 
inclusão. Tomando como termo de comparação elementos constantes num estudo de Pinto 
Ricardo (1990) analisa-se, ainda, a evolução recente do ensino da Ciência do Solo. 

A educação sobre o solo deve ser dirigitida não só àqueles que na sua vida 
profissional necessitam de conhecimentos específicos sobre o solo, mas também aos 
futuros especialistas do ambiente e a todos aqueles que por via das suas responsabilidades 
políticas e/ou profissionais possam vir a influenciá-lo.  

Ora, não é isto que sucede em Portugal. A leccionação formal da Ciência do Solo 
tem estado ligado, quase exclusivamente, ao ensino agrícola. Crê-se que só a partir da 
década de 70 o estudo do solo, como um objecto em si mesmo, se tenha iniciado em cursos 
de carácter não agrário, como Engenharia Ambiental e Biologia Aplicada. Porém, mesmo 
presentemente, poucos cursos de índole ambiental incluem uma disciplina de Pedologia. 
Com surpresa, verificámos que os cursos de Geografia e Planeamento Regional continuam 
a não incluir a Pedologia como disciplina específica. 

O conhecimento especializado sobre o solo é indispensável. Mas a protecção do solo 
não se alcança apenas através dele. A educação ambiental e cívica é igualmente precisa. O 
homem põe a natureza constantemente em risco. E a natureza, agora, não pode ser salva 
apenas pelo saber. A aplicação do saber deve ser acompanhada com certa dose de 
solicitude, de respeito e de afecto. Estas são as atitudes que a educação deve suscitar e 
encorajar.  

A iniciação ao estudo do solo faz parte, já há algum tempo, dos manuais do ensino 
básico e complementar no âmbito de disciplinas como Ciências da Natureza e Ciências da 
Terra e da Vida. Umas vezes de forma explícita, outras apenas de modo implícito. 
Todavia, as funções do solo no ecossistema do Homem e a importância da sua preservação 
poucas vezes são explicadas. Paradoxalmente, os professores que ensinam estas matérias 
não têm na sua formação nenhuma disciplina onde o estudo do solo seja inserido de forma 
não episódica. Com efeito, o plano curricular das licenciaturas de Biologia ou Geologia 
(via ensino) ou Ensino de Biologia-Geologia não inclui, na maioria das universidades, uma 
disciplina de Ciência do Solo.  

Além da educação formal dos futuros educadores também é necessária a educação 
informal dos cidadãos. Para tanto deverá igualmente contribuir a Sociedade Portuguesa da 
Ciência do Solo batalhando com lucidez, persistência e conhecimento científico. Urge 
alertar as escolas, os poderes e os cidadãos. Ninguém pode apreciar e defender o que não 
conhece. 
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1. Introdução 

Conservação do Solo, Protecção do Solo e Uso Sustentável do Solo parecem 

conceitos gastos nos discursos dos cientistas e dos ambientalistas. Enquanto os cidadãos 

não tomarem consciência de que o solo é um recurso imprescindível para a vida na terra, 

não se passará da retórica oca.  

A importância do solo no ecossistema do Homem foi há muito reconhecida. Entre 

nós tal reconhecimento está formalmente expresso na Declaração de Princípios sobre o 

Solo Português. Este código, que foi estabelecido pela Sociedade Portuguesa da Ciência do 

Solo (SPCS) em 1974, permanece plenamente actual. Está, porém, muito longe de se 

cumprir. A 'agricultura moderna' tem levado cada vez mais ao uso intensivo do solo em 

determinadas zonas e o dito desenvolvimento tem conduzido ao desperdício, à 

concentração de efluentes e à betonização. Estes últimos são cada vez maiores.  

A conservação do solo só será possível com mais educação sobre o solo e com 

mudanças radicais de filosofia e de atitudes, as quais estão muito para lá da agricultura e 

dos agricultores, dizendo respeito a toda a população nacional. O 11º artigo da Declaração 

de Princípios sobre o Solo Português tem precisamente em conta a educação: A 

conservação do património-solo deve ser incluída nos programas de ensino primário, 

secundário e superior e constituir preocupação constante dos cidadãos. 

Pinto-Ricardo (1990) faz notar que a leccionação formal da Ciência do Solo em 

Portugal tem acompanhado de perto o ensino agrícola e ter-se-á iniciado aquando este, em 

1791. Segundo este autor, até 1936, o ensino do solo tinha uma índole essencialmente 

utilitária, tendo em vista a produção agrícola. A partir desse ano, com Botelho da Costa, 

passou-se a estudar o solo também numa perspectiva pedológica, assim se contemplando 

os domínios seguintes: Génese, Tipologia, Classificação e Cartografia. A Ciência do Solo 

apresentou-se como disciplina autónoma a partir de 1952, tendo tomado a designação de 

Pedologia e Conservação do Solo. 

Pinto-Ricardo admite que, até aos anos 70, em nenhuma outra instituição 

universitária que não as de ensino agrícola, se terá estudado o solo como um objecto em si 

mesmo. Estudou-se o solo sim, mas com orientação particular, consoante os fins 

específicos que os respectivos cursos visavam como utilizadores do solo, como é o caso da 

Mecânica de Solos em cursos de Engenharia Civil. Seria só a partir da década de 70 que se 

passou a ensinar a Ciência do Solo em cursos de índole não agrária, em disciplinas 

autónomas dos cursos de Engenharia Biofísica, Engenharia do Ambiente, Engenharia 

Geológica, Biologia Vegetal e Aplicada, bem como no Ensino de Biologia e Geologia. Foi 

no curso de Engenharia Biofísica, criado na Universidade de Évora, que o solo se 

constituiu em objecto de atenção por excelência, merecendo estudo mais amplo e 

profundado. 

Pinto-Ricardo, após um levantamento exaustivo efectuado em 1989 acerca das 

disciplinas de Ciência do Solo e respectivos cursos, bem como das correspondentes 

instituições de ensino, conclui o seguinte: "... nos domínios não agrários o seu 
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leccionamento é quase acidental, não atingindo o desenvolvimento que de facto deveria 

possuir." 

Tendo em conta as lacunas na formação a nível superior, quer dos educadores, quer 

dos profissionais que aplicam conhecimentos científicos acerca do solo, considerámos 

relevante realizar o presente estudo, no qual fazemos um levantamento dos cursos, de cariz 

agrário ou não, ao nível politécnico e universitário em que é ministrado o ensino da 

Ciência do Solo. Tentaremos identificar, também, aqueles cursos onde o estudo do solo 

seria pertinente. Mas a inventariação efectuada não foi, de maneira alguma, exaustiva. Por 

exemplo, em relação ao ensino politécnico só se obteve informação das Escolas Superiores 

Agrárias (ESA). Com efeito, dentro do ensino politécnico existem muitos cursos no 

domínio ambiental (por exemplo nos Institutos Superires Politécnicos de Gaia, Guarda, 

Viana do Castelo, Setúbal, Viseu e Lisboa) que eventualmente incluirão o ensino da 

Ciência do Solo. Também não se obteve informação das Escolas Superiores de Educação e 

dos Centros Integrados de Formação de Professores quanto ao estudo do solo na disciplina 

de Meio Físico e Social. 

Neste trabalho analisamos ainda a evolução do ensino da Ciência do Solo desde 

1989, ano em que foi realizado o estudo de Pinto-Ricardo. Consideraremos primeiro os 

cursos do ramo educacional, posteriormente o ensino superior agrícola e, por fim, os 

cursos de cariz não agrário. 
 

2. O Solo nos cursos de ensino 

A importância do solo no ecossistema do Homem foi, desde há muito, reconhecida 
por Friedrich Albert Fallou em 1862 (Schroeder, 1984): é o solo que verdadeiramente 
torna o planeta num ambiente propício ao ser humano; é o solo que alimenta e providencia 
para o todo da natureza; o todo da criação depende do solo, que é a base da nossa 
existência.  

Parece-nos que é sob este ponto de vista que o ensino do solo deveria ser veiculado 
nos primeiros anos de escolaridade. O papel multifuncional do solo no ecossistema do 
Homem deve ser compreendido, desde cedo, pelas crianças, nomeadamente a sua função 
como factor de produção vegetal, como sistema de transformação e como filtro. Devem, 
ainda, suscitar-se atitudes de solicitude, respeito e afecto para com o solo. No entanto, o 
sistema educativo está amiúde mal equipado para exercer a sua função. E, sobretudo, a 
formação dos educadores neste domínio é ainda deficiente em várias universidades. Uma 
melhor preparação dos professores poderá contribuir para a melhoria dos manuais nos 
conteúdos referentes ao estudo do solo.  

Com o fim de determinar o peso dado ao estudo do solo no ensino básico e 
complementar, atentámos nos conteúdos dos manuais em vigor. Tendo em conta que os 
educadores também necessitam de conhecimentos específicos sobre as matérias 
leccionadas, analisámos também o plano de estudos das licenciaturas em Ensino de 
Biologia e/ou Geologia, com o objectivo de avaliar qual a importância atribuída à 
formação disciplinar específica. 



4 
 

Este artigo foi apresentado no Encontro Nacional: O Solo, o Ambiente e o Desenvolvimento Sustentado, 
Sociedade Portuguesa da Ciência do Solo, 22-24 de Outubro 1997, Oeiras, Portugal. Foi publicado em 
número especial da revista Pedon (1998) 12: 177-189, Sociedade Portuguesa da Ciência do Solo, Oiras. 

 

2.1. O solo nos manuais do 2º e 3º ciclos do ensino básico e do ensino complementar 

Com vista à obtenção de elementos concretos sobre a importância dada às matérias 

referentes ao estudo do solo nos manuais dos ensino básico e complementar, analisámos os 

conteúdos dos manuais de Ciências da Natureza (5º e 6º anos), Ciências Naturais (7º ano), 

Ciências da Terra e da Vida-Geologia (11º ano) e Geologia (12º ano). Inventariaram-se os 

assuntos tratados e contabilizou-se o número de páginas dos capítulos autónomos 

dedicados ao estudo do solo. Tivemos também em conta outras referências ao solo em 

contextos com ele relacionados, em maior ou menor grau, quer de forma explícita quer 

implícita.  

Os conteúdos sobre o solo têm desenvolvimento apreciável nos manuais de 5º, 7º e 

12º anos, como se pode verificar pelos dados constantes na caixa em destaque. Embora nos 

manuais de 11º ano exista uma secção autónoma dedicada ao estudo do solo, ela tem 

pouco peso em termos relativos, em parte porque o número de páginas daqueles manuais é 

quase duplo do dos restantes. Não se contabilizou o número de páginas nos manuais de 6º 

ano porque o solo surge apenas de forma implícita numa unidade dedicada à nutrição das 

plantas. 
 

• Nos dois manuais do 5º ano, de Alves et al. (1992) e de Peralta e Calhau (1994), o capítulo 
dedicado ao estudo do solo e as referências, mais ou menos explícitas, ao solo ao longo doutros 
capítulos representam cerca de 19% do número total de páginas.  
  
• Nos três manuais do 7º ano, de Sousa e Machado (1992), Roque e Castro (1994), Silva et 

al. (1994) e para aquele mesmo indicador o valor é em média 22%.  
  
• Nos três manuais do 11º ano, de Silva et al. (1994), Gouveia et al. (1997) e Oliveira et al. 
(1997) e ainda para o mesmo indicador o valor é, em média, 3%.  
  
• No manual do 12º ano, de Gouveia e Dias (1995), o capítulo onde se estuda o solo 
representa 15% do número total de páginas. O valor do indicador sobe para 30% quando se 
incluem outras referências ao papel do solo (como elemento depurador e como componente dos 
ecossistemas terrestres), bem como mapas, glossário e actividades. 
  

• Nos três manuais de Técnicas Laboratoriais de Biologia - Bloco II (Quintas e Braz, 1995 ; 
Marinho e Carvalho, 1995; Silva e Xavier, s/data) os trabalhos laboratoriais dedicados às 
propriedades dos solos e nutrição de plantas representam em média 23 % do número total de 
páginas. 

O estudo do solo surge quer em unidades específicas, onde se estuda: origem, 

formação, composição, propriedades, degradação e conservação, o solo como componente 

dos ecossistemas e como recurso natural a preservar; quer de forma mais ou menos 

explícita, quando se trata: da nutrição das plantas, da reciclagem de nutrientes, do seu 

papel depurador, da sua conservação em Áreas Protegidas e das suas potencialidades e 

limitações para determinados usos. Todavia, a importância do solo no ecossistema do 
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Homem é ainda pouco explícita nos manuais. Também a urgência da sua preservação 

poderia ser mais ilustrada com exemplos quotidianos nacionais de degradação do solo.  

Em certos manuais de 5º e 7º anos, os conteúdos sobre o solo são apresentados de 

forma interessante e, parece-nos, com profundidade adequada. Considerando uma 

avaliação, semelhante e anterior, aos conteúdos de manuais do 5º de 7º ano (Portela, 1990), 

verificamos que tem havido mudanças positivas desde então, em particular nos 

compêndios de 7º ano. Os temas são agora mais interessantes, passou a haver melhor 

articulação entre as matérias e os conhecimentos dão continuidade aos do 5º ano. Esta 

evolução é notória, apesar de surgirem alguns conceitos incorrectos, imprecisões e 

incoerências internas. A título de exemplo, em manuais do 7º ano o solo é apresentado, 

entre o conjunto dos factores ambientais, como sendo um factor abiótico (Sousa e 

Machado, 1992 p.113; Roque e Castro, 1994 p.125; Silva et al., 1994 p.166). Isto causa 

calafrios. É de notar que Silva, et al. (1994) mais adiante (p. 191 e 192) sugerem duas 

actividades com o título Solo sistema vivo, onde se vai demonstrar exactamente o 

contrário, felizmente... 

Em alguns manuais do ensino complementar a informação fornecida é, por vezes, 

injustificadamente excessiva, quer devido à sua complexidade, quer por exigir 

conhecimentos de base que não foram tratados antes. Assim, não é de estranhar que surjam 
incorreções, incoerências e matérias fora de contexto, como se verifica nos manuais do 11º 

e 12º ano. Também numa disciplina de carácter prático, designada Técnicas Laboratoriais 

de Biologia-Bloco II, surgem alguns procedimentos laboratoriais sem pertinência e outros 

que nem sequer são exequíveis.  

Nos manuais, quer do ensino básico, quer do complementar, os exemplos referentes 

aos tipos de solos, degradação e conservação dos solos correspondem, por vezes, à 

experiência de outros países. Como se sabe, aí as condições ecológicas são frequentemente 

diversas das de Portugal. Entre nós são muitos os casos concretos de degradação dos solos 

e de métodos utilizados na sua protecção, para os quais convém alertar os alunos. Casos 

portugueses, naturalmente, têm muito mais a ver com a realidade em que os alunos vivem.  

 
2.2. O solo nos planos de estudo das licenciaturas de Biologia e/ou Geologia  
 via Ensino 

Como vimos, a iniciação ao estudo do solo faz parte, já há algum tempo, dos 

manuais do ensino básico e complementar no âmbito de disciplinas de Ciências da 

Natureza, Ciências da Terra e da Vida e Geologia, e atinge desenvolvimento considerável 

nalguns compêndios. Paradoxalmente, na maioria das universidades, os futuros professores 

daquelas matérias não têm na sua formação universitária nenhuma disciplina em que o 

estudo do solo seja inserido de forma não episódica. Com efeito, o plano curricular das 

licenciaturas de Biologia (via ensino), de Geologia (via ensino) e Ensino de Biologia-

Geologia não inclui, na maioria das universidades, uma disciplina de Ciência do Solo 

(Quadro 1). São excepção a Universidade de Évora, onde se lecciona uma disciplina 
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semestral de Caracterização do Solo, e a Universidade de Trás-os Montes e Alto Douro, 

onde se ensina a disciplina Fundamentos de Ciência do Solo. A Universidade de Évora foi 

pioneira na inserção de uma disciplina específica sobre o solo no plano de estudos da 

licenciatura em Ensino da Biologia e Geologia. Nas outras universidades existem, no 

entanto, algumas disciplinas que contêm informação acerca do solo, tais como Ecologia, 

Recursos Naturais, Geologia do Ambiente e Introdução às Ciências da Terra.  
 

Quadro 1- Disciplinas de Ciência do Solo nas licenciaturas de Ensino de Biologia e/ou Geologia 

Universidades Licenciaturas Disciplinas 
U. dos Açores Ensino de Biologia e Geologia Não 

U. do Algarve Ensino de Biologia  e Geologia Não 

U. de Aveiro Ensino de Biologia e Geologia Não 

U. de Coimbra Biologia (ramo educacional) Não 

 Geologia (ramo educacional) 

U. de Évora Ensino de Biologia e Geologia Caracterização do Solo 

U. de Lisboa  Ensino de Biologia e Geologia  

 (variante de Biologia n. d. 

 e variante de Geologia) n. d. 

U. da Madeira Biologia (ramo ensino) Não 

U. do Minho Ensino de Biologia e Geologia Não 

U. Nova de Lisboa Ensino das Ciências da Natureza n. d. 

U. do Porto Biologia 

 (ramo educacional) Não 

 Geologia 

 (ramo educacional) Não 

 Ensino de Biologia e Geologia Não 

U. de Trás-os-Montes e   
Alto Douro Ensino de Biologia e Geologia Fundamentos de Ciência do Solo 
 

Nas licenciaturas em Ensino da Biologia e Geologia (Universidades dos Açores, 

Algarve, Aveiro, Évora, Minho, Porto e Trás-os-Montes e Alto-Douro) o número médio de 

cadeiras semestrais no âmbito da formação disciplinar específica é 14 no ramo biológico e 

11 no ramo geológico, sendo as restantes (cerca de 40% do total) cadeiras básicas e psico-

pedagógicas. Parece, pois, pertinente perguntar por que razão o estudo da interface, o solo, 

não está incluído no conjunto da formação disciplinar específica. Será que neste domínio 

de conhecimento os licenciados e futuros educadores deverão ser deixados exclusivamente 

ao auto-didactismo? 

E se os licenciados actuais quiserem ser auto-didactas que manual de Ciência do 

Solo em português lhes vamos recomendar? O manual de Botelho da Costa? Apesar deste 

manual ser uma boa base de estudo do solo sob o ponto de vista da sua constituição e 

propriedades, não reconhecemos todos que este texto é pouco ilustrativo, sob o ponto de 

vista didático, e muito pouco atractivo ? Não somos nós os responsáveis por esta lacuna ? 

3. O solo em cursos do domínio agrário nas Universidades 
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Como já referimos, no ensino superior o estudo do solo em disciplinas autónomas é 

efectuado quer em licenciaturas ministradas nas Universidades, quer em bachaleratos 

ministrados nas Escolas Superiores Agrárias.  

Apresentamos no Quadro 2 a lista das Universidades, das licenciaturas e das 

disciplinas semestrais onde o solo é estudado de modo autónomo. Neste rol também foi 

incluído o curso de Arquitectura Paisagista, apesar deste não ser propriamente de cariz 

agrário. Todavia, esta licenciatura tem estado tradicionalmente inserida neste âmbito, 

provavelmente por incluir elevado número de disciplinas comuns aos cursos agrários. 

 

Quadro 2 - Licenciaturas no domínio das Ciências Agrárias ministradas em Universidades 

Universidades Licenciaturas Disciplinas 
U. dos Açores Engª Agrícola Pedologia I 
  Fertilidade do Solo e Fertilizantes 
  Pedologia II (opção) 
  Poluição da Água e Solo (opção) 
 Engª Zootécnica Solos e Fertilizantes 
  Poluição de Água e Solo (opção) 

U. do Algarve Engª Hortofrutícola Pedologia 
  Fertilidade do Solo 

U. de Évora Engª Zootécnica Solos e Fertilidade I 
 EngªAgrícola Solos e Fertilidade I e II  
 Arquitectura Paisagista Solos e Fertilidade I  
  Sistematização e Conservação do Solo 
 (opção) 

U. do Porto Engª. Ciências Agrárias Pedologia e Hidrologia 

U. Técnica de Lisboa  Engª Agronómica Pedologia I e II 
I. Superior de Agronomia (todos os ramos) Nutrição Vegetal e 

  Fertilidade do Solo 
 (ramo Engª Rural) Conservação do Solo e da Água 
 (ramo de Agronomia  Conservação do Solo e da Água 
 Tropical e Sub-Tropical)  
 Engª Florestal Pedologia I 
 (ramo de Produção  Nutrição Vegetal e 
 Florestal, ramo de Gestão  Fertilidade do Solo 
 de Recursos Naturais) Solos Florestais 
 Engª Florestal Pedologia I 
 (Ramo de Tecnologia Nutrição Vegetal e 
 dos Produtos Florestais) Fertilidade do Solo 
 Engª Agro-Industrial Pedologia I 
  Nutrição Vegetal e 
  Fertilidade do Solo 
 Arquitectura Paisagista Pedologia I e II 
  Conservação do Solo e da Água 

U. de Trás-os-Montes e  Engª Agrícola Solos 
Alto Douro  Fertilidade do Solo 
  Tecnologia do Solo 
 Engª Florestal Solos 
  Fertilidade do Solo 
  Tecnologia do Solo 
 Engª Zootécnica Solos e Fertilidade 
 Enologia Solos e Fertilidade 
 Arquitectura Paisagista Solos e Fertilidade  
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Quadro 3 - Mestrados no domínio agrário onde são ministradas disciplinas relacionadas com a 
Ciência do Solo 

Universidades Mestrados Disciplinas 

U. de Évora Engª do Solo e da Água Mecânica e Estabilidade dos Solos 
  Génese, Cartografia e Usos do Solo 
  Conservação do Solo e da Água 
  Relação Solo-Água-Planta-Atmosfera 

U. Técnica de Lisboa Nutrição Vegetal, Fertilidade Constituição, Processos 
(ISA) dos Solos e Fertilização e Tipologia dos Solos 
  Fertilidade dos Solos 
 Engenharia da Rega e dos Pedologia Aplicada 
 Recursos Agrícolas Conservação da Água e do Solo 
  Qualidade da Água e do Solo 
  Avaliação de Impactos Ambientais 
 Produção Vegetal Tópicos Avançados Hidrologia e  
  Conservação de Solos Florestais 
 Produção Agícola Tropical Gestão dos Recursos Naturais 

U. de Trás-os-Montes Engª da Produção Florestal Gestão da Fertilidade do Solo  
e Alto Douro  em Ecossistemas Florestais  
 Engª dos Recursos Florestais Gestão da Fertilidade do Solo 
  em Ecossistemas Florestais 
 Agricultura, Ambiente e Ciclo de Nutrientes em  
 Mercados Sistemas Agrícolas 
 Horticultura, Fruticultura Ciclo de Nutrientes em 
 e Viticultura Sistemas Agrícolas 
 

 
4.  O solo em bacharelatos no domínio agrário e ambiental em Escolas Superiores 

Agrárias  

Hoje já não se pode dizer que os bacharelatos ministrados nas Escolas Superiores 

Agrárias são apenas de âmbito agrário. Isto, na medida em que há já a oferta de cursos 

como Engenharia do Ambiente, Engenharia do Ambiente e do Território, Engenharia do 

Ordenamento dos Recursos Naturais e Engenharia da Gestão e do Ordenamento. No 

Quadro 4 apresentam-se, para além dos bacharelatos de índole agrária tradicionalmente 

ministrados nas ESA, os relativos ao domínio ambiental, bem como as disciplinas 

semestrais ou módulos em que o estudo do solo é efectuado autonomamente, ou com 

alguma profundidade.  

Relativamente ao levantamento anteriormente efectuado por Pinto-Ricardo é de 

assinalar o aparecimento da ESA de Viseu, onde se lecciona uma disciplina de Solos e 

Fertilidade, e, sobretudo, os cursos com vertente ambiental nas ESA de Bragança, Castelo 

Branco, Coimbra e Santarém onde se ministra o ensino de Ciência do Solo. 
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Quadro 4 - Disciplinas de Ciência do Solo em bacharelatos no domínio das Ciências Agrárias e 
Ambientais ministrados em Escolas Superiores Agrárias 

Escolas   Bacharelatos Disciplinas ou Módulos 

E.S.A. de Beja Engª Técnica da Produção 
 (opções de Produção Vegetal,  
 Produção Animal, Sistemas 
 Agroflorestais Mediterrânicos, 
 Agro-Pecuária) Solos 
 (opções de Produção Vegetal,  
 Sistemas Agroflorestais   
 Mediterrânicos, Agro-Pecuária) Nutrição Vegetal e Fertilização 

E.S.A. de Bragança Agricultura Sustentada (CESE) Pedologia Especial  
 Engª do Ambiente e do Território Pedologia e Conservação do Solo 
 Gestão de Empresa Agrícola Fertilidade do Solo 
 Gestão dos Recursos Florestais Solos e Fertilidade 
 Produção Agrícola Solos e Fertilidade 
 Produção Animal Solos e Fertilidade 

E.S.A. de  Engª do Ordenamento dos   
Castelo Branco Recursos Naturais Solos 
 Engª de Produção Agrícola Solos e Fertilidade 
 Engª de Produção Florestal Solos e Fertilidade 
 Engª Rural Solos 

E.S.A. de Coimbra Agro-Pecuária Solos e Fertilidade 
   Meio Ambiente e Recursos Naturais 
   Sistemas de Uso da Terra 
 Engª do Ambiente Solos  
   Poluição do Solo e da Água 
 Operações Florestais Solos Florestais 
   Ecossistemas Florestais 

E.S.A. de Elvas Engª  Agrária Ambiente dos Ecossistemas Agrários 
 Gestão e Extensão Agrárias Actividade Agrária e Ambiente 

E.S.A. de Santarém Engª Agro-Alimentar  
 (opções de Tecnologia do Vinho, 
  Tecnologia das Hortofrutícolas) Mesologia e Solos 
 Engª da Gestão e Ordenamento Solos 
 Engª da Produção Solos 
   Nutrição Vegetal e Fertilização 

E.S.A. de  Agricultura Gestão do Solo e da Água 
Viana do Castelo   Nutrição Vegetal 
 Horticultura Gestão do Solo e da Água 
   Nutrição Vegetal 

E.S.A. de Viseu Engª Hortofrutícola Solos e Fertilidade 
 Engª Zootécnica Solos e Fertilidade 
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5. O ensino da Ciência do Solo em cursos de âmbito não agrário ministrado em  
 Universidades 

Existem licenciaturas não pertencentes ao domínio agrário e que há muito se 

lecciona uma disciplina de Ciência do Solo, nomeadamente as de Engenharia Civil e 

Engenharia Geológica, que incluem no plano de estudos uma disciplina de Mecânica de 

Solos, com uma vertente marcadamente pragmática. 

Segundo Pinto-Ricardo (1990), só depois de 1971-72 o solo passou a ser estudado de 

forma autónoma em licenciaturas de cariz não agrário, em disciplinas como Pedologia ou 

Solos, e fazendo parte dos planos de estudo de cursos como Engenharia do Ambiente 

(Universidades de Aveiro, Évora e Nova de Lisboa), Engenharia Geológica (Universidade 

de Aveiro), e Biologia Vegetal e Aplicada (Faculdade de Ciências de Lisboa). Fez-se uma 

lista destas licenciaturas e de outras onde são ministradas disciplinas de Ciência do Solo, e 

ainda daquelas onde entendemos que teria pertinência a sua inclusão no plano curricular 

(Quadro 5). Aqui estão também indicadas as universidades onde são leccionadas as 

respectivas licenciaturas.  

Relativamente ao levantamento efectuado em 1989 foram entretanto criados mais 

cursos no domínio do ambiente, mas só alguns deles incluem disciplinas de Ciência do 

Solo. Estas tomam as seguintes designações: Pedologia, Caracterização do Solo, Ciência 

do Solo, Protecção e Conservação do Solo, Poluição e Degradação do Solo, Poluição do 

Solo, nas Universidades dos Açores, Algarve, Évora, Trás-os-Montes e Alto Douro e na 

Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias. É de assinalar que a licenciatura 

em Engenharia do Ambiente da Universidade de Aveiro incluía uma disciplina de Solos 

quando foi criada, mas esta foi retirada em 1993-94.  

A maioria das licenciaturas no domínio do Ambiente não inclui uma disciplina de 

Ciência do Solo, o que nos deixa perplexos. Com é sabido, o solo tem vindo a ser cada vez 

mais utilizado como repositório de desperdícios e de efluentes, ultrapassando por vezes a 

sua capacidade depuradora. Isto leva a contaminações sérias do solo, afectando todo o 

ecossistema, em particular as águas subterrâneas. Os engenheiros do Ambiente têm neste 

domínio um vasto campo de actuação. E para que estes possam bem agir, o solo deve ser 

visto como um sistema altamente organizado, com propriedades físicas, químicas e 

biológicas próprias, a merecer investigação e monitoria sérias. Doutro modo, o seu papel 

no ambiente não pode ser compreendido, nem tão pouco se pode alcançar uma gestão 

apropriada de tal recurso. Daí a necessidade da inclusão de disciplinas de Pedologia, 

Química do Solo, Microbiologia do Solo, Poluição e Remediação dos Solos, Degradação e 

Conservação de Solos em licenciaturas do domínio ambiental. 

Repare-se ainda que, na lista apresentada no Quadro 5, há licenciaturas como as de 

Geografia, Planeamento Regional e Urbano, Geografia e Planeamento Regional e 

Engenharia do Território, onde nenhuma delas inclui uma disciplina específica de Solos ou 

de Avaliação de Solos.  
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Quadro 5- Licenciaturas de índole não agrária onde se ministra o ensino da Ciência do Solo e 
licenciaturas onde seria pertinente a sua inclusão 

Universidades Licenciaturas Disciplinas 

U. dos Açores Engª do Ambiente Pedologia 
  Poluição do Solo 

U. do Algarve Engª do Ambiente Protecção e Conservação dos Solos 

U. de Évora Ciências do Ambiente Caracterização do Solo 
 Engª Biofísica Caracterização do Solo 
  Mecânica e Estabilidade dos Solos 
  Relações Solo-água-planta 
  Classificação e Conservação do Solo 
  Química do Solo 
  Biologia do Solo 

U. Lusófona de Humanidades Engª do Ambiente Ciência do Solo 
e Tecnologias  Poluição do Solo 
 Engª Biotecnológica Poluição 

U. Nova de Lisboa Engª Ambiente Ciências da Terra 
 (ramo Ambiente) Pedologia 
  Poluição do Solo 
 (ramo Sanitário) Pedologia 

U. de Trás-os-Montes e  Engª Ambiental Pedologia e Conservação 
Alto Douro e dos Recursos Naturais do Solo 
  Poluição e Degradação do Solo 

U. de Lisboa  Biologia Vegetal e Aplicada Pedologia 

Várias Universidades Engª Civil Mecânica de Solos 
 Engª Geológica Mecânica de Solos 
 

U. de Aveiro Engª do Ambiente Não 
 Planeamento Regional e Urbano Não 

U. Católica do Portuguesa Engª do Ambiente Não 
(Porto) Microbiologia Não 

Instituto Superior Técnico  Engª do Ambiente Não 
 Engª do Território Não 

U. de Lisboa  Geografia e Planeamento Regional 
 (variante de Geografia Física) Não 
 Geologia Aplicada e do Ambiente n.d. 

U. Fernando Pessoa Engª do Ambiente Não 

U. Atlântica Gestão do Ambiente Não 

U. Moderna Ciências do Ambiente Não 

U. do Minho Ciências do Ambiente Não 
 Engª Biológica (ramo 
 Controlo da Poluição) Não 
 Geografia Não 

U. de Coimbra Geografia Não 

U. do Porto Geografia Não 
 

Isto é assim, ao contrário do que acontece com os outros componentes da esfera 

terrestre (atmosfera, hidrosfera, litosfera e biosfera) nas disciplinas de Climatologia, 
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Hidrologia, Mineralogia e Petrologia, Geologia e Biogeografia. Com efeito, falta a 

componente pedosfera, a interacção daquelas quatro. Apurámos, no entanto, que em 

algumas universidades há disciplinas que contêm informações acerca do solo, como as de 

Geografia Física, Biogeografia, Ecologia, Geomorfologia e Cartografia. 

Sendo a Geografia uma ciência integradora, de interfaces, e sendo o solo a interacção 

daquelas quatro esferas, não seria óbvia a necessidade de inclusão do estudo do solo numa 

disciplina específica naquela licenciatura? Ora, isso não acontece nos cursos de Geografia 

ministrados em Portugal. Como é sabido, o solo é um recurso primário, por isso sujeito a 

uma grande diversidade de procura competitiva, muitas vezes conflituosa, entre os 

diversos tipos de uso ou entre actividades económicas, nem sempre adaptadas à sua 

capacidade. Isto contribui, muitas vezes, para a sua delapidação irreversível. Os geógrafos 

não terão neste âmbito um campo de actuação profissional? E não só os geógrafos. A 

educação sobre o solo não deveria também ser transmitida a todos aqueles que possam vir 

a ter responsabilidade directa na gestão actual e futura do solo?  

Se os profissionais futuros tiverem conhecimento limitado acerca da composição, 

propriedades e funções do solo no ecossistema do Homem, e ignorarem os processos que 

conduzem à sua degradação, perguntamo-nos se se poderá decidir bem sobre o uso daquele 

recurso vital. Conhecimentos limitados acerca dos critérios a utilizar na avaliação do solo, 

mais precisamente das suas potencialidades e limitações, obviamente não ajudam a que se 

alcance tal desiderato.  

Além da inventariação das licenciaturas constantes do Quadro 5, procurou-se 

também obter informação acerca de mestrados dentro dos mesmos domínios. Porém, ou 

não se obteve a informação solicitada, ou naqueles em que se conseguiram alguns 

elementos nenhum deles leccionou até ao momento uma disciplina de Ciência do Solo. 

Não podemos deixar de assinalar, porém, que é numa licenciatura de cariz não 

agrário - Engenharia Biofísica, ministrada na Universidade de Évora (Quadro 5) que o solo 

é objecto de estudo privilegiado, em vertentes diversas e num maior número de disciplinas, 

seis. Esta licenciatura, única em Portugal, funcionou originalmente como especialização 

dentro do curso de Planeamento Biofísico, e autonomizou-se desde 1978-79. Esta 

licenciatura, cujo plano curricular foi reformulado em 1988-89, está particularmente 

vocacionada para a Gestão da Natureza e do Território. 

 

6. Conclusões 

O estudo do solo continua a estar sobretudo ligado ao ensino agrícola, tendo-se 

avançado recentemente para cursos de mestrado em que o solo é objecto de 

aprofundamento, em particular no mestrado de Engenharia do Solo e da Água, na 

Universidade de Évora.  

Quanto ao ensino da Ciência do Solo nas licenciaturas de cariz não agrário pouco se 

evoluíu relativamente ao passado, com excepção dos cursos de Engenharia do Ambiente 
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criados recentemente e ministrados nas Universidades tradicionalmente vocacionadas para 

o ensino agrário. As licenciaturas em Geografia e Ordenamento do Território e em 

Planeamento Regional continuam a não incluir disciplinas específicas onde o estudo do 

solo seja relevante. 

A importância dada ao estudo do solo nos manuais dos ensinos básico e 

complementar é evidente. É óbvio o peso apreciável das disciplinas da área de Biologia e 

de Geologia nas licenciaturas de Ensino de Biologia-Geologia, mas não é compreensível a 

ausência duma cadeira de Ciência do Solo no plano de estudos daqueles cursos. Não nos 

parece aceitável que neste domínio os futuros educadores sejam deixados exclusivamente 

ao auto-didactismo, quando efectivamente têm que ministrar conhecimentos de Ciência do 

Solo. 

O conhecimento especializado sobre o solo é indispensável. Mas a protecção do solo 

não se alcança apenas através dele. A educação ambiental e cívica são igualmente precisas. 

No caso de Portugal, em geral, existem desde logo algumas limitações de ordem cultural a 

saber : a falta de apreço pela natureza e pela sua conservação, incluindo-se aqui a 

apreciação pela paisagem, flora e fauna, e obviamente o solo. Noutros países, como na 

Austrália, existem grupos formados a nível local, que desempenham um papel activo na 

protecção do solo e no seu uso sustentado, nomeadamente o movimento Landcare, que em 

1992 já tinha 1400 grupos constituídos (Campbell, 1992). Mais próximo de nós, o 

Ministério do Ambiente espanhol já editou uma brochura para divulgação pública da 

necessidade de protecção do solo, iniciativa efectuada no âmbito do Convénio das Nações 

Unidas de Luta contra a Desertificação.  

Só através da educação, envolvendo todos os cidadãos, será possível uma mudança 

de filosofia e de atitudes para com o solo. Além da educação formal dos futuros 

educadores também é indispensável a educação informal dos cidadãos, por exemplo, 

através dos mass media. Entre outras, destaquemos a necessidade duma melhor e mais 

completa informação pública sobre os problemas relativos à degradação e conservação do 

solo. Para tanto deverá igualmente contribuir a Sociedade Portuguesa da Ciência do Solo, 

batalhando com lucidez, persistência e conhecimento científico. Urge alertar as escolas, os 

poderes e os cidadãos. Ninguém pode apreciar e defender o que não conhece. 
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