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Apresentação

- A idéia inicial era organizar um panorama dos sócios da 
comissão de Gênese e Morfologia da SBCS.

- Conhecer os colegas da nova geração (aqueles em 
fase de estabelecimento e/ou consolidação);

- Dificuldades e demandas !!!!

Critérios:

- Título de doutor após 2003;
- Atuação nas regiões sul e sudeste.



Integrantes da Comissão de Gênese e 
Morfologia do Solo

- 88 associados

- 60 associados da nova geração (37 doutores e 23 
estudantes de pós e profissionais)

28 associados das regiões sul e sudeste

26 associados ligados a instituições públicas

- IFES (16), Embrapa solos (9), IBGE (1)
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Dificuldades encontradas no trabalho

- Falta de estrutura para pesquisa;

- Falta de estrutura para aulas;

- Falta de recursos para pesquisadores novos.
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Dificuldades encontradas no trabalho

- Familiarização com a área de Gênese e 
Morfologia do Solo.

?
Tá difícil, né?
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Eu não! Nunca 
trabalhei com 
morfologia antes!!!

Mas Bah! eu jurava 
que tu sabia 
descrever um perfil!
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Dificuldades encontradas no trabalho

- Encontrar aplicabilidade prática da pedologia.

? ?
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Demandas da Gênese e Morfologia do Solo

- Atividades de integração desenvolvidas pela 
comissão da SBCS;

- Tornar a área mais atrativa e interligada com as 
demais da SBCS;

- Convencer a sociedade que a pedologia gera 
produtos importantes.



Demandas...

- Identificação da interface solo-saprolito.
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Argissolo Bruno-Acinzentado
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- Qualificação do SiBCS.

Antropossolos?

Demandas...
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- Integração Gênese/Morfologia e Pedometria.

Demandas...
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Demandas...

- Discutir o ensino da Gênese e Morfologia do Solo:

- Quais instituições?
- Quais cursos?
- Qual o perfil técnico exigido?
- Quem está atuando nesta área?
- Qual o papel da SBCS e da nossa Comissão?
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O ensino da Gênese e Morfologia do Solo no RS



Como você avalia a atuação da comissão
de Gênese e Morfologia do Solo da SBCS?

- Sou sócio e não conheço nenhuma atividade;
- Não há vantagem em ser sócio;
- Não contribui com cursos de formação-atualização;
- Razoável.



Sugestões para a nossa comissão

- Listas de grupos de pesquisas, laboratórios, 
equipamentos, etc. → rede de colaboração;

- Grupos de discussão;

- Encontros técnicos anuais ou bianuais;

- Registro histórico e evolutivo da área para que 
demandas passadas não sejam recorrentes;

- Cursos de formação/atualização de curta duração.



Considerações finais

- Gênese e morfologia do solo...

Para quê e para quem?



Perfil, perfil meu! Existe 
um pedólogo mais galo 
do que eu?

Ainda não mestre! Mas o 
pessoal da nova geração 
vem bombando com uma 
tal de pedometria! Te liga!
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