
RELATORIO 1 BIBLIOTECA ESPECTRAL  NOVEMBRO 2014 
 
Prezados Colegas, 
Primeiramente um agradecimento especial a todos que ate o momento puderam colaborar. 
Em segundo, peco que mantenham via a possibilidade de manter este projeto pois ainda tem 
trabalho para atingir o nível mínimo. 
 
Segue um breve resumido relato do trabalho: 
 
1 - participantes 
-temos hoje um total de 18 instituicoes que efetivamente já colaboraram e 18 pesquisadores 
- atingimos um total de 2116 amostras de terra ao nível de brasil 
-some a isso meu acervo pessoal total de 162097 
-totalizamos o projeto ate o momento com 19097 amostras de terra 
- atingimos 17 estados da federação, mas com variabilidade de representação. Os estados que 
já temos são: rio grande do sul, santa Catarina, Paraná, são paulo, mato grosso do sul, mato 
grosso, rio de janeiro, Bahia, Pernambuco, maranhão, amazonas, acre, Paraíba, rio grande do 
norte, para, ceara, Roraima, alagoas. 
- já temos os espectros de todas estas amostras com uma analise global já implementada. O R2 
para argila atingiu sem nenhum tratamento 0,75. 

 
 
2Tipos de amostras 
-tem sido enviado vários tipos de amostras a saber: amostras simples; amostras em 
profundidade coletada por tradagem; amostras por horizontes de perfis completos. Nesta 
etapa isso foi aceito para avaliarmos as dificuldades. 
 
3 metodo 
Todas as amostras chegam, são catalogadas, e parte é armazenada em pequenos saquinhos 
com a sigla e o dono. Usamos e padronizamos tudo no sensor Fieldspec. Depois são analisados 
os espectros e catalogados com mesma sigla. Tudo isso vai para o banco de dados digital em 
seguida linkado ao excell com as analises de solo 
 
4. Visitas 
Temos recebido pessoas de fora para visitar o laboratório ou mesmo acompanhar as leituras 
da própria amostra. 
 
5. Divulgacao internet 
Temos o site da BESB e do grupo que da apoio: 
http://bibliotecaespectral.wix.com/esalq 

http://bibliotecaespectral.wix.com/esalq


http://esalqgeocis.wix.com/geocis 

 
 
6.Divulgacao geral 
- A BESB já foi apresentada em palestra na Italia, dentro da FAO em Roma (dez, 2013), em 
Davis na Califórnia (jan. 2014), em college station Texas 9fev, 2014), no Simposio de inniciacao 
cientifica da USP (ainda a ser mostrado, dez 2014), no progama Band Rural; na revista FAPESP, 
no boletim de pedometria 
 
7. Grupo 
Foi criado o grupo de pesquisa via CNPq GESB (Grupo em espectroscopia de solos do Brasil) 
https://uspdigital.usp.br/tycho/gruposPesquisaObter?codigoGrupoPesquisa=00675018IPZBKR 
 
8. Publicacao 
A primeira publicação somente vira após o termino do mestrado do aluno que esta fazendo o 
trabalho. Isto se Dara em maio de 2015. Vai tratar desta primeira versão. 
LOGO em seguida segue um novo aluno para partir para a nova e ultima etapa a seguir 
descrita. 
Tambem será publicado um relatório no formato de ATLAS de solos do BRASIL contendo 
fotos e espectros. 
 
9. Apresentacao e publicação do material 
O material será apresentado no Congresso Brasileiro de Ciencia do Solo a ser realizado em 
natal em agosto 2015, após o qual será submetido a publicação um artigo de caráter geral. 
Nele TODOS os que participaram serão co-autores. ESTA será o que chamo de primeira versão, 
pois haverá uma segunda versão hum ano depois, finalizando a etapa de publicações gerais. 
Se tudo correr bem, haverá uma palestra sobre o trabalho no congresso. 
 
10. próxima etapas 
O RECEBIMENTO DE AMOSTRAS CONTINUA!!!! A partir de agora, somente serão aceitas 
amostras de perfis completos ATE QUINTO NIVEL CATEGORICO, acompanhadas de foto de 
perfil e analises mínimas: granulometria e química tradicional e classificação do solo ate o 
Maximo categorico possivel. Georreferenciamento, apesar de desejado, NÃO é obrigatório. 
Neste caso indicar pelo menos o município mais próximo. 
QUEM JÁ COLETOU PELO PROTOCOLO ANTIGO COMO TRADAGENS AINDA PODEM ENVIAR 
QUE SERAO ACEITAS. 
 
11. Forma de apresentação 
A principio isto é o que desejamos para a próxima etapa. Na etapa um (ora finalizando), temos 
parte disso. Mas na segunda etapa será toda assim (mais as analises e descrição do local e do 
perfil). 
 

http://esalqgeocis.wix.com/geocis
https://uspdigital.usp.br/tycho/gruposPesquisaObter?codigoGrupoPesquisa=00675018IPZBKR


 
 
12. Duvidas frequentes e maior dificuldade 
A maior duvida é quanto ao direito dos dados. Muita gente ainda tem dificuldade em ceder 
dados pensando na perda do credito.  
Pontos: 
* Bem entendido. Os dados tem um dono: quem enviou.  
 
* Nos so obtemos os espectros, e sim, publicaremos um primeiro trabalho, para preservar o 
nosso trabalho inicial. MAS é um trabalho MACRO, não regional , logo, o ‘dono’ dos dados 
poderá publicar artigos com os seus dados em caráter regional.  
 
* Alem disso, os dados ficarão guardados aqui na esalq (onde nem eu nem ninguém poderá 
utiliza-los) e será enviado aos respectivos donos. Este método, permitira que todos no Brasil, 
indo no site, saibam QUEM tem dados, e com isso, possam se contatar mutuamente para fazer 
trabalhos em conjunto fortalecendo a comunidade e aumentando os índices de publicação. De 
nossa parte o ganho será a citação do trabalho base (Mas com todos co-autores), o global, a 
citação da BESB e um atlas.  
 
* ESTOU TENDO CERTA DIFICULDADE EM CONVENCER ALGUNS COLEGAS. PRECISAMOS DE 
PERFIS COMPLETOS A PARTIR DE AGORA COM FOTOS. ISSO VAI GERAR UM ATLAS DE IMPACTO 
IMPORTANTE E FICAR POR GERACOES. PECO A TODOS OS  QUE VEREM ESTE MAIL, REPASSEM 
A COLEGAS PEDOLOGOS, SENSIBILIZANDO-OS AO CUSTO/BENEFICIO DESTA INICIATIVA. A 
PARTICIPACAO DEVE SER DE PEDOLOGOS QUE TEM ACERVOS OU AMOSTAS DE PERFIS 
COMPLETOS COM FOTOS E DESCRICOES. 
 
* Vejam, o pedólogo não vai perder estes dados NEM que ele mesmo pense em  gerar artigos 
em espectroscopia, pois o que vira para nos será usado para um atlas e para uma publicação 
de caráter geral. Estas duas publicações NÃO inviabilizam publicações regionais, aprofundadas 
com os dados. Ademais, tem pedólogos que estao guardando material que nem sabem se um 
dia irão usar para espectroscopia! Com isso, o BRASIL vai ficar sem estes dados a disposição da 
comunidade. Mostrar um espectro num atlas não inviabiliza a publicação do processamento e 
estudo do mesmo! Ademais, no ATLAS, os nomes dos doadores estarão sendo divulgados! 
 
*Esta iniciativa é para deixar algo para o futuro do pais, para os novos pedólogos e gerações. 
 
Continuo a disposição para esclarecimentos. 
O projeto continua!  



Abcs 
Alexandre dematte 
jamdemat@usp.br 
19-34172109 
 
QUEM ACREDITAR NA INICIATIVA, POR FAVOR REPASSEM AO MAIOR NUMERO DE COLEGAS 
PDOLOGOS POSSIVEL!!!! E QUE ENTREM EM CONTATO COMIGO! 
 
 

mailto:jamdemat@usp.br

