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Breve histórico 

• Os levantamentos de solos no Brasil se iniciaram na década de 

40 junto com o processo de industrialização. 

• Em 1943 - “Esboço Agrogeológico do Estado de São Paulo”. 

• Em 1947 - criação da Comissão de Solos do Serviço Nacional de 

Pesquisas Agronômicas (SNPA). 

• Em 1953 a Comissão aprova o Programa de Levantamento de 

Reconhecimento dos Solos Brasileiros. Décadas de 50/60 

levantamentos em áreas de café e cana de açúcar, 

prioritariamente. 

• Curso “Morfologia, Classificação e Cartografia de Solos”, em 

1954, 1958, 1959 e 1966 

• 70/85 RadamBrasil – 1:1.000.000 

• Iniciativas pontuais e isoladas (MS, MA, empresas). Falta de 

financiamentos governamentais.  

• Pedologia em declínio – conhecimento dos solos 



Século XXI 

• O TCU se interessou pela governança de solos - 3 anos 

• Competência - auxílio ao Congresso Nacional, exercer a 

fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e 

patrimonial da União. 

Solo é patrimônio da União 

TCU começou um extenso levantamento sobre Governança de 

solos. Consultou várias instituições, entre elas a Embrapa Solos. 

 

Técnicos que são ou não da área ambiental começaram a 

compreender o problema da Governança deste recurso: 

- O que é o conhecimento de solos? 

- Onde está este conhecimento? 

- Recurso não renovável? 

- Responsabilidades sobre este recurso? 



Fatos correlatos que contribuem com o interesse do TCU e o 

reforço da Pedologia. 

Globais 

 - Ano internacional do solo (ONU) 

 - Aliança Global para os Solos (FAO) 

Nacionais 

 - Projeto RedeMDS (Edital REPENSA No. 22/2010) 

 - XXXV CBCS – Natal – TCU apresenta o Acórdão nº 

1942/2015 







Ocorrências levantadas pelo TCU 

• complexidade e dispersão da legislação brasileira 

que disciplina a ocupação e o uso do território, 

bem como a sustentabilidade do uso do solo e da 

água; 

• sobreposição e lacunas de atuação entre as 

atribuições institucionais dos diversos órgãos 

governamentais; 

• dissociação das legislações de solo e água; 



• Uma legislação que abranja a gestão do solo e da água de 

maneira integrada pode contribuir para reduzir as lacunas 

existentes. 

• Apesar de serem indissociáveis, os recursos do solo e da água 

são tratados em legislações diferentes no Brasil. Enquanto há 

a Política Nacional de Recursos Hídricos (Lei 9.433/1997), em 

nível federal, apenas há citações gerais sobre o uso 

sustentável do solo dispersas em diversas leis (Política 

Agrícola, Estatuto da Terra, Código Florestal, etc.).  

• Assim, não há uma lei específica que discipline aspectos de 

solos e de água de maneira abrangente e integrada, de forma 

a potencializar a eficiência das políticas públicas de 

conservação de solos e de conservação da água. 

• Outros exemplos: 

• Legislação do Paraná (Lei 8.014/1984). 

• Legislação do Estado de São Paulo (Lei 5.005/1986) 

• Soil and Water Resources Conservation Act dos EUA. 



Conclusões do TCU 

 

Insuficiência de conhecimento sobre os solos brasileiros para 

utilização no planejamento, na execução e no monitoramento das 

políticas públicas para o uso sustentável da terra em atividades 

agrossilvopastoris em âmbito nacional. 

 

Iniciativas governamentais federais pulverizadas (carecem de 

encadeamento lógico para cumprir o propósito de garantir a 

ocupação e o uso sustentável do solo) - ZEE, ZAE, ZARC, Plano 

Nacional de Reforma Agrária, Regularização Fundiária, 

Certificação e Cadastro Rural, Cadastro Ambiental Rural 

(CAR), ABC, Programa Produtor de Água, Programa Bolsa 

Verde e Programa de Combate à Desertificação. 



• Sobreposição e de duplicidade de esforços, bem como 

paralelismo de ações entre as iniciativas estudadas. 

• O melhor conhecimento dos solos brasileiro é importante 

para a melhor gestão das políticas públicas e investimentos 

privados, podendo gerar benefícios de até R$ 40 bilhões. 

• A informação espacial sobre classes e propriedades de solos 

não está disponível para a maioria das localidades do Brasil.  

• Falta de um BD único nacional. 

A Embrapa é citada. 
Recomenda ao Ministério do Planejamento que inclua no 

próximo Plano Plurianual (PPA) um programa nacional de 

levantamentos e interpretação dos solos, em escalas compatíveis 

com um planejamento de uso do solo e da água em áreas rurais 

por microbacia hidrográfica. Também propõe-se recomendar ao 

MAPA e à Embrapa que estabeleçam mecanismos colaborativos 

e permanentes para a organização de dados sobre os solos no 

Brasil. 



 

Acòrdão TCU 1942/2015 

“Achados” 

 Não existem dados e informação de solos em escala adequada 

para a tomada de decisão;  

 

 O atual nível de conhecimento sobre os solos não é suficiente 

para que o Planejamento do Uso da Terra e das atividades 

agropecuárias e florestais, bem como das ações de 

conservação e recuperação do solo e da água, seja feito ao 

nível de microbacias hidrográficas, conforme estabelece a 

Legislação atual; 

 

 Dificuldade de acesso aos dados e informações existentes, 

por parte dos tomadores de decisão, visto que não há um 

sistema único de dados e informações de solos no país, que 

permita aos usuários, a interpretação desses dados para gerar 

novas informações. 



PROGRAMA NACIONAL DE SOLOS – PRONASOLOS 

Em face da necessidade premente de se ampliar o 

conhecimento sobre o recurso solo do Brasil a fim de garantir 

a soberania de nosso território, e em atendimento à 

orientação estabelecida no Acórdão do TCU, alinhada à 

agenda global da FAO, a Embrapa tomou a iniciativa de 

constituir um grupo de trabalho constituído por profissionais 

de diversas instituições de ensino e pesquisa e extensão 

rural do país atuantes na área de solos, visando a 

elaboração de um PROGRAMA NACIONAL DE SOLOS, o 

PRONASOLOS. 



PROGRAMA NACIONAL DE SOLOS DO BRASIL 

PRONASOLOS 

Grupo de Trabalho - profissionais de diversas instituições de ensino e 

pesquisa do país, atuantes na área de solos, visando à elaboração 

do PRONASOLOS. 



PRONASOLOS Iº WORKSHOP 

10 Unidades da Embrapa 

4 Universidades 

Sociedade Brasileira de Ciência do Solo 

IBGE 

CPRM 

SDC/MAPA 
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Amaury de Carvalho Filho 

José Francisco Lumbreras 
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Waldir de Carvalho Junior 



POLIDORO, J. C.; MENDONÇA-SANTOS, M. de L.; 

LUMBRERAS, J. F.; COELHO, M. R.; CARVALHO FILHO, A. de; 

MOTTA, P. E. F. da; CARVALHO JUNIOR, W. de; ARAUJO 

FILHO, J. C. de; CURCIO, G. R.; CORREIA, J. R.; MARTINS, E. 

de S.; SPERA, S. T.; OLIVEIRA, S. R. de M.; BOLFE, E. L.; 

MANZATTO, C. V.; TOSTO, S. G.; VENTURIERI, A.; SA, I. B.; 

OLIVEIRA, V. A. de; SHINZATO, E.; ANJOS, L. H. C. dos; 

VALLADARES, G. S.; RIBEIRO, J. L.; MEDEIROS, P. S. C. de; 

MOREIRA, F. M. de S.; SILVA, L. S. L.; SEQUINATTO, L.; 

AGLIO, M. L. D.; DART, R. de O. Programa Nacional de Solos do 

Brasil (PronaSolos). Rio de Janeiro: Embrapa Solos, 2016. 53 p. 

(Embrapa Solos. Documentos, 183). 
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PROGRAMA NACIONAL DE SOLOS – PRONASOLOS 

O objetivo principal do PRONASOLOS é a aquisição e organização 

de dados e informações de solos por meio da realização de 

levantamentos e interpretações de solos para uso em multiescalas, 

de acordo com as prioridades dos Estados e em consonância e 

aderência às políticas governamentais federais e estaduais.  



O PRONASOLOS 

O PRONASOLOS deverá constituir-se num marco da 

retomada do país, previsto por Legislação específica, no 

conhecimento mais detalhado de seus solos. Esse programa 

deverá ser o arcabouço para: 

 
governança de solos do Brasil; 

 

Construir e instituir  uma estratégia de organização, 

sistematização e execução de levantamentos de solos, de acordo as 

prioridades nacionais, regionais ou locais, bem como o controle de 

qualidade dos mapeamentos realizados e das análises dos solos;  

 

Construção e gestão de uma infraestrutura de dados de solos 

unificada; 

 

Formação e resgate de competências em pedologia, de 

fortalecimento das instituições envolvidas e uma estratégia 

eficiente de transferência de tecnologias. 



Principais pontos do documento PRONASOLOS 



Situação atual da informação de solos no Brasil 

Atualmente, além de uma cobertura de todo o território nas escalas de 

1:1.000.000 e 1:5.000.000, o país conta com mapas de solos de 17 estados em 

escalas que variam de 1:100.000 a 1:400.000, distribuídos da seguinte forma: 

Nível de 
Levantamento dos 
Solos 

Escala de 
Mapeamento dos 

Solos 

Cobertura do 
território (%)  

Âmbito de Aplicação 
funcional 

Baixo detalhamento 1:250.000 a 1:750.000 84 Nacional 

Reconhecimento de 
baixa a média 
intensidade 

1:100.000 a 1:250.000 9 regional e estadual 

Reconhecimento de 
alta intensidade 

1:50.000 a 1:100.000 2 Municipal 

Semidetalhado 1:50.000 1 Local 

Detalhado maiores que 1:20.000 0,0003 Microbacias e 
Propriedades Rurais 



Custo/Benefício: 



Governança do PRONASOLOS 



Premissas para a sua implementação: 

 
 Previsão no Plano Plurianual do MAPA 

 

 Ser incluído na nova Lei de Conservação de Solos e Água 

5.4 / 30 = 180 M por ano 

Orçamento do MAPA 11,7 bi - 2015 



40 equipes 80 equipes 120 equipes 

Levantamento 
de Solos 

(Tipo e Escala) 

Curto Prazo 
(4 anos) 

Médio Prazo 
(6 anos) 

Longo Prazo 
(20 anos) 

Total 
(30 anos) 

Área 
(x1000km2) 

Custo  
(x R$1000) 

% 
Brasil 

Custo (R$) % 
Brasil 

Custo  
(xR$ 1000,0) 

% 
Brasil 

%  
Brasil 

Rec Baixa ou 
Média 

Intensidade  
(1:100.000) 

 
 
 

205,9 

  
 
 

 20.592,0  

 
 
 

2,39 

 
 
 

 61.776,0  

 
 
 

7,18 

 
 
 

308.880,0  

 
 

35,92 

 
45,49 

Rec Alta Intens, 
 (1:50.000) 

228,8   68.640,0  2,66  205.920,0  7,98   
 

1.029600,0  

 
 

39,91 

 
50,55 

Semidetalhado  
(1:25.000) 

28,6  28.600,0  0,33  85.800,0  1,00  
  429,00  

 
4,99 

 
6,32 

Detalhado 
(> 1:25.000) 

3,6  8.592,0  0,04  25.776,0  0,12   
128.88,0  

 
0,62 

 
0,79 

parcial 126.424,0   379.272,0   1.896.360,0  

 
Custo (R$) 

 
anual 

 
31.606,0  

  
63.212,0  

 
94.818,00  

 
 80.068,5  

  
Total 

  

Trabalho multiescalar 

> 1:100.000 

Metas  de curto, médio e longo 



Os resultados do PronaSolos atenderão o Acòrdão 

Item 9.3.5 - . em conjunto com o Ministério do Planejamento, 

Orçamento e Gestão, tendo em vista os potenciais benefícios 

econômicos e ecológicos, incluir no próximo PPA um 

programa nacional de levantamentos e interpretação dos 

solos; 

 

Item 9.4 - Que MAPA e Embrapa estabeleçam mecanismos 

colaborativos e permanentes para a organização, 

sistematização e operacionalidade de dados decorrentes 

de levantamento de solos do Brasil realizados pelas 

diversas instituições, em um sistema de informação de 

acesso público, com facilidade de interpretação, extração e 

exportação de dados para outros sistemas. 



NOVA FASE  

PROJETO ESPECIAL DA EMBRAPA 

 

A Embrapa elaborou dentro da linha temática de Projetos Especiais 

visando o fortalecimento de ações estruturantes e mobilizadoras 

um projeto chamado “Estratégias para a Implantação do 

Programa Nacional de Solos do Brasil - PronaSolos” 

 

Projeto com duração de nove meses (01/05/2017 a 31/01/2018) 

 

Objetivo Geral: 

 

Diagnosticar as condições atuais quanto à disponibilidade de 

pessoal, infraestrutura e informações de solo do país, e 

estabelecer as diretrizes e estratégias para viabilizar a 

implantação do PronaSolos. 



Objetivos Específicos: 

• Estabelecer instrumentos de cooperação com as instituições 

parceiras para formação do Consórcio Multiinstitucional do 

PronaSolos; 

• Realizar o diagnóstico da disponibilidade de pessoal capacitado 

e da necessidade de treinamento e contratação para execução do 

Programa; 

• Avaliar a demanda e disponibilidade de infraestrutura, e delinear 

estratégias para fortalecer e ampliar a rede de laboratórios de 

análises de solos e de geoprocessamento, e instituição de uma 

gerência de controle de qualidade; 

• Definir áreas prioritárias e uma agenda de trabalho de 

levantamentos de solos para as fases de curto (0-4 anos), médio 

(4-10 anos) e longo (10-30 anos) do Programa; 



Objetivos Específicos: 

• Definir os procedimentos básicos para execução dos 

levantamentos de solos e suas interpretações técnicas e delinear 

um programa de controle de qualidade dos produtos gerados 

(mapas e relatórios técnicos); 

• Definir premissas e diretrizes para o desenvolvimento da 

plataforma tecnológica do Pronasolos, incluindo temas como 

política de dados, demandas, necessidades e questões ligadas à 

TI, como adoção de APIs, BI e IDE; 

• Divulgar o PronaSolos em escala nacional como forma de 

conscientização e sensibilização, tanto da população como dos 

tomadores de decisão, de sua relevância no cenário brasileiro. 

• Definir o orçamento e propor fontes de financiamento para o 

PronaSolos. 



Dentro da estrutura peculiar dos projetos Embrapa 

 

Planos de ação: 

1. Gerencial 

2. Diagnóstico e estratégia de adequação de infraestrutura e 

recursos humanos para o PronaSolos 

3. Premissas e Diretrizes para o Desenvolvimento da Plataforma 

Tecnológica do Pronasolos 

4. Definição de áreas prioritárias, de uma agenda de trabalho e 

avaliação das metodologias de levantamento de solo e de suas 

interpretações 

5. Estruturação da governança e do plano de orçamento e 

financiamento do PronaSolos 

 

Orçamento: R$ 740.000,00 



Resultados esperados: 

PA2 – Diagnóstico e estratégia de adequação de infraestrutura e 

recursos humanos para o PronaSolos 

 

1 - tipo de Resultado: Estudo prospectivo 

 

Título: Diagnóstico da disponibilidade e demanda de recursos 

humanos e de infraestrutura para atender ao Programa 

Nacional de Solos do Brasil – PronaSolos. 

 

Descrição: Prospecção e diagnóstico tanto de disponibilidade de 

pessoal como de infraestrutura básica existente no país para a 

execução do Programa Nacional de Solos do Brasil PronaSolos. 

Essas informações possibilitarão definir a estratégia de ação 

para suprir as carências identificadas, quer de recursos 

humanos ou infraestrutura, sobretudo para os quatro 

primeiros anos de vigência do Programa. 



Resultados esperados: 

PA2 – Diagnóstico e estratégia de adequação de infraestrutura e 

recursos humanos para o PronaSolos 

 

2 - tipo de Resultado: Processo melhorado, metodologia ou 

estudo técnico, organizacional ou gerencial 

 

Título: Estratégia de treinamento e capacitação de pessoal para 

o Programa Nacional de Solos do Brasil PronaSolos  

 

Descrição: Estabelecimento de estratégia de treinamento e 

capacitação de profissionais de nível superior em classificação, 

levantamento e mapeamento de solos a fim de suprir a carência 

de pessoal qualificado e formar equipe para atender a 

demanda do Programa Nacional de Solos do Brasil PronaSolos. 



Resultados esperados: 

PA4 – Definição de áreas prioritárias, de uma agenda de trabalho e 

avaliação das metodologias de levantamento de solo e de suas 

interpretações 

 

3 - tipo de Resultado: Processo melhorado, metodologia ou 

estudo técnico, organizacional ou gerencial 

 

Título: Avaliação de procedimentos metodológicos de 

levantamento de solos e interpretações de uso para subsidiar o 

PronaSolos 

 

Descrição: Estabelecimento de princípios metodológicos e 

procedimentos básicos para execução dos levantamentos de 

solos e interpretações de uso no contexto do Programa 

Nacional de Solos do Brasil PronaSolos. 



Resultados esperados: 

PA3 - Premissas e Diretrizes para o Desenvolvimento da 

Plataforma Tecnológica do Pronasolos 

 

4 - tipo de Resultado: Estudo prospectivo 

 

Título: Subsídios para a política de dados do PronaSolos 

 

Descrição: Diretrizes para o estabelecimento da política de 

dados do Pronasolos considerando aspectos relativos ao 

depósito, acesso e uso de dados de solos e ambientais por meio 

da criação de licenças e regras comuns entre as Instituições 

participantes do Programa. 



Resultados esperados: 

PA3 - Premissas e Diretrizes para o Desenvolvimento da 

Plataforma Tecnológica do Pronasolos 

 

5 - tipo de Resultado: Estudo prospectivo 

 

Título: Premissas e Diretrizes para o Desenvolvimento da 

Plataforma Tecnológica do PRONASOLOS 

 
Descrição: Levantamento de requisitos para o desenvolvimento do portal de 

dados do PronaSolos e sua integração a outras bases de dados de recursos 

naturais. Envolve avaliação e definição de requisitos básicos daplataforma 

tecnológica a ser desenvolvida, tais como (i) tecnologias a serem adotadas; 

(ii) requisitos funcionais e não funcionais; e (iii) restrições, como política de 

dados, uso de software livre, adoção de suporte técnico e parâmetros para 

integração com a IDE Embrapa e com outros sistemas (e.g.: Visualizador da 

INDE, GeoBank, Geoportal, Agritempo), levando em conta iniciativas 

semelhantes existentes em outros países. 



Resultados esperados: 

PA4 – Definição de áreas prioritárias, de uma agenda de trabalho e 

avaliação das metodologias de levantamento de solo e de suas 

interpretações 

 

6 - tipo de Resultado: Estudo prospectivo 

 

Título: Definição de áreas prioritárias para a execução do 

Programa Nacional de Levantamento de Solos do Brasil – 

PronaSolos. 

 

Descrição: Agenda de trabalho e indicação de áreas prioritárias 

para execução dos levantamentos de solos e interpretações de 

uso para as etapas de curto (04 anos), médio (410 anos) e longo 

(1030 anos) prazos do PronaSolos a fim de atender as políticas 

públicas no setor agrícola nacional. 



Resultados esperados: 

PA5 – Estruturação da governança e do plano de orçamento e 

financiamento do PronaSolos 

 

7 - tipo de Resultado: Processo melhorado, metodologia ou 

estudo técnico, organizacional ou gerencial 

 

Título: Estratégia para a implantação da estrutura de 

governança do Programa Nacional de Solos do Brasil – 

PronaSolos 

 

Descrição: Diretrizes e orientações básicas para 

estabelecimento da estrutura de governança do Programa 

Nacional de Solos do Brasil (PronaSolos) nos níveis estratégico, 

tático e operacional. 



Resultados esperados: 

PA5 – Estruturação da governança e do plano de orçamento e 

financiamento do PronaSolos 

 

8 - tipo de Resultado: Processo melhorado, metodologia ou 

estudo técnico, organizacional ou gerencial 

 

Título: Mapeamento de parceiros estratégicos e proposta de 

modelos de acordos institucionais para viabilização da 

governança do PronaSolos’ 

 

Descrição: Prospecção de Instituições e parceiros potenciais 

para compor a equipe do PronaSolos nos níveis estratégico e 

operacional, e indicação de instrumentos (contratos, convênios, 

termos de cooperação etc.) para estabelecimento de parcerias 

Institucionais a serem formalizadas futuramente, por ocasião 

da implantação do Programa. 



Resultados esperados: 

PA3 Premissas e Diretrizes para o Desenvolvimento da Plataforma 

Tecnológica do Pronasolos 

 

9 - tipo de Resultado: Estudo prospectivo 

 

Título: Inventário das bases de dados de solos, cartográfica e de 

outros recursos naturais para subsidiar o PronaSolos 

 

Descrição: Inventário das bases de dados e informações de 

solos, cartográficas e de outros recursos naturais para 

subsidiar a elaboração e implantação do Programa Nacional de 

Solos do Brasil PronaSolos. 



Resultados esperados: 

PA4 – Definição de áreas prioritárias, de uma agenda de trabalho e 

avaliação das metodologias de levantamento de solo e de suas 

interpretações 

 

10 - tipo de Resultado: Estudo prospectivo 

 

Título: Cronograma físicofinanceiro do PronaSolos. 

 

Descrição: Proposta de orçamento para implantação e execução 

da etapa inicial (0 a 4 anos) do PronaSolos, e estimativa de 

custos para o desenvolvimento do Programa nas etapas de 

médio (4 a 10 anos) e longo (10 a 30 anos) prazos. 



Resultados esperados: 

PA5 – Estruturação da governança e do plano de orçamento e 

financiamento do PronaSolos 

 

11 - tipo de Resultado: Estudo prospectivo 

 

Título: Proposta de fontes de financiamento para o PronaSolos 

 

Descrição: Prospecção de fontes de financiamento para 

implantação e execução do PronaSolos considerando as escalas 

temporais de curto (0-4 anos), médio (4-10 anos) e longo (10-30 

anos) prazos e as diferentes modalidades de financiamento 

públicas nas esferas governamentais federal, estadual e 

municipal, bem como privadas. 



Resultados esperados: 

Plano Gerencial 

 

12 - tipo de Resultado: Imagem corporativa 

 

Título: Divulgação do Programa Nacional de Solos do Brasil 

PronaSolos 

 

Descrição: Divulgação do Programa Nacional de Solos do Brasil 

(PronaSolos) em âmbito nacional a fim de conscientizar a 

sociedade em geral sobre a relevância dos levantamentos de 

solos e interpretações de uso para a segurança alimentar e 

ambiental no país. 



Resultados esperados: 

Plano Gerencial 

 

13 - tipo de Resultado: Apoio à formulação ou execução de 

Políticas Públicas 

 

Título: Diretrizes e Estratégias para implantação do Programa 

Nacional de Solos do Brasil PronaSolos. 

 

Descrição: Diretrizes e estratégias para implantação do 

Programa Nacional de Solos do Brasil, o PronaSolos, e 

estabelecimento das condições necessárias para reiniciar, de 

maneira sistemática, os levantamentos de solos e suas 

interpretações de uso no Brasil, com vistas a apoiar o 

planejamento agrícola e qualquer tomada de decisão sobre o 

recurso natural solo, garantindo seu uso racional e sustentável 

e a segurança alimentar e ambiental à população brasileira. 



Até aqui tudo parece funcionar perfeitamente, entretanto 

existem Riscos  

 

1 – Políticos 

 

2 – Financeiros 

 

3 – Tecnológicos 



Obrigado  

 

Waldir.carvalho@embrapa.br 

Embrapa Solos 


