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RESUMO 

A identificação de espécies florestais amazônicas é difícil e várias novas técnicas estão 

sendo desenvolvidas e testadas. A espectroscopia de infravermelho próximo (FT-NIRS) 

que quantifica e caracteriza os compostos orgânicos no tecido vegetal, é um método que 

se mostra promissor no reconhecimento de espécies. Foram testados diferentes métodos 

para obtenção dos espectros FT-NIRS de amostras de herbário: 1) utilizando o disco 

fornecido com o equipamento (padrão); 2) utilizando um disco de acetato de vinilo 

(EVA); 3) usando apenas as folhas montadas em cartolina. Também foi avaliada a 

capacidade da técnica para reconhecer espécies de diferentes regiões geográficas da 

Amazônia: 1) amostras somente de Manaus, 2) amostras de outros locais, excluindo 

Manaus e 3) amostras de toda a região. Os dados foram interpretados com análise de 

componentes principais (PCA) e análises discriminantes (LDA) com validação cruzada. 

Foi observado elevada distinção entre os espectros de exsicatas montadas e não 

montadas na PCA, o mesmo não ocorreu entre disco padrão e disco EVA. Com a LDA 

comparando as exsicatas montadas e não montadas, o modelo montado teve 

reconhecimento de 86,4% e o não montado 93,9%. Já a porcentagem de acerto com o 

disco de EVA e o disco padrão foram similares (88,2% e 90,3% respectivamente). Os 

resultados indicam que, individualmente, os modelos reconhecem espécies. Quando 

esses modelos foram comparados em uma validação cruzada, o modelo usando material 

montado como a base previu corretamente a identidade de material desmontado com 

precisão de 71%, enquanto a precisão inversa foi de apenas 30 %. Estes resultados 

indicam que, apesar do modelo de amostras montadas ter alta porcentagem de acerto, ao 

incluir a influência do papel no espectro, acrescentam-se variações difíceis de controlar 

ao pensar em um modelo global, com diversos herbários e diferentes materiais usados 

na montagem. A avaliação da influência da variação geográfica mostrou que o modelo 

baseado em amostras de toda a Amazônia acertou 90,6% dos indivíduos testados, 

enquanto o modelo baseado em apenas uma localidade foi de 66,5%. Neste caso, os 

resultados indicam que o erro pode ser pela falta de variação intraespecífica do modelo 

e não realmente a erro do identificador. Sugere-se, por tanto: padronizar a coleta 

espectral de exsicatas com materais que não possuam tanta variação como o uso do 

preto EVA; e captar a maior variação intraespecífica possível com amostras de 

diferentes localidades para alcançar um modelo espectral de qualidade para identificar 

as plantas da Amazônia.  

 

 

Palavras-chave: biodiversidade, identificação de espécies, inventário florístico. 
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ABSTRACT 

Identification of Amazon forest species is difficult and several new techniques are being 

developed and tested. Near-infrared spectroscopy (FT-NIRS) what quantifies and 

characterizes the organic compounds in plant tissue is one method which shows promise 

in species recognition. We tested different methods for obtaining the FT-NIRS spectra 

of herbarium samples: 1) using the disc supplied with the standard equipment; 2) using 

a vinyl acetate disc (EVA); 3) using only the mounted leaves on paperboard. We also 

tested the ability of the technique to recognize species from different geographic regions 

of the Amazon: 1) samples only from Manaus, 2) samples from other locations, 

excluding Manaus and 3) samples from the entire region. The data were submitted to 

principal components analysis (PCA) and linear discriminant analysis (LDA) different 

cross validation methods. It was observed a high distinction between the exsicate 

spectra mounted and unmounted in the PCA, the same did not occur between the 

standard disk and the EVA disk. With the LDA comparing the assembled and 

unmounted exsicles, the model had recognition of 86.4% and unmounted 93.9%. The 

percentage of correctness with the EVA disk and the standard disk were similar (88.2% 

and 90.3%, respectively). The results indicate that, individually, models can recognize 

species. When these models were compared in a cross validation, the model using 

mounted material as the base correctly predicted the identity of unmounted material 

with 71% accuracy, while the inverse accuracy was only 30%. These results indicate 

that, although the model of samples assembled has a high percentage of correctness, by 

including the influence of paper in the spectrum, there are variations difficult to control 

when thinking about a global model, with several herbal and different materials used in 

the assembly. The evaluation of the influence of geographic variation showed that the 

model based on samples from the entire Amazon had a prediction accuracy of 90.6%, 

while the model based on only one locality was 66.5%. In this case, the results indicate 

that the error may be due to the lack of intraspecific variation of the model and not 

actually to the error of the identifier. We suggest, therefore, to standardize the spectral 

collection of exsicatas with materials that do not have as much variation as the use of 

black EVA; and to capture as much intraspecific variation as possible with samples 

from different locations to achieve a quality spectral model to identify Amazonian 

plants. 

  

Keywords: biodiversity, species identification, floristic inventory. 
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1. INTRODUÇÃO 

A Amazônia Legal abriga a maior reserva contínua de floresta tropical úmida do 

mundo, com aproximadamente 5 milhões de km
2
 (Ab‟Saber, 2002; Higuchi et al., 

2006). No Brasil, essa região envolve nove estados: Acre, Amapá, Amazonas, Mato 

Grosso, Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins e Maranhão (Albagli, 2001). Se destaca 

pela sua grande diversidade biológica e de habitats (Ab‟Saber et al., 2002; Teixeira, 

2006; Junk et al., 2012). Apesar disso, ainda é pouco conhecida (Hopkins, 2007; 

Almeida et al., 2013). 

Devido a sua grande diversidade de espécies, a Amazônia permite o uso de 

diferentes recursos para os mais diversos fins. Destaca-se principalmente pelo potencial 

que possui para a alimentação, agricultura e medicina; podendo ser a base de exploração 

racional (Contid et al., 2000; Martins-da-Silva et al., 2003; Higuchi, 2006; Hopkins, 

2007; Almeida et al., 2013; ter Steege et al., 2013). Um exemplo para essas 

potencialidades é a família Burseraceae Kunth. Esta é composta por árvores de pequeno 

a grande porte que fornecem madeira para a indústria (espécies do gênero Tetragastris 

Gaertn. e Protium altsonii Sandwith). Além da madeira, outras espécies da família têm 

sua resina retirada, principalmente pela população local. Indivíduos de Burseraceae são 

usados na medicina, calafetagem de canoas, incenso, na iluminação e frutos 

comestíveis, que são atrativos para a fauna nativa. Na indústria de verniz são utilizados 

para calafetagem de embarcações, carroças e carruagens, metais, espadas, móveis, 

brinquedos, violões e instrumentos musicais (Cruz-Cañizares et al., 2005; Fernandez & 

Scudeller, 2011; Santos et al., 2012b; Silva, 2012).  

No entanto, o vasto potencial da floresta tem gerado o uso de seus recursos de 

forma desordenada (Barreto et al., 1998; Higuchi et al., 2010; Higuchi et al., 2012). O 

manejo florestal sustentável, explicitado em lei (Decreto 5.975, 2006), visa administrar 

a floresta para obtenção de benefícios econômicos, sociais e ambientais, respeitando-se 

os mecanismos de sustentação do ecossistema. Garantindo assim, o uso dos recursos 

para atender as necessidades das presentes e futuras gerações. Apesar das exigências 

legais, as técnicas de manejo sustentável são difíceis de ser implementadas (Veríssimo 

et al., 1996; Higuchi et al., 2012).  

Dentre as problemáticas do manejo (Veríssimo et al., 1996; Higuchi et al., 2012) 

destaca-se a dificuldade na identificação de espécies. A identificação botânica das 
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espécies florestais manejadas deve ser realizada de modo a garantir identidade entre os 

nomes científicos e vulgares praticados nas Unidades de Manejo Florestal (resolução 

406/2009 do CONAMA). No entanto, atualmente não há uma identificação precisa das 

espécies, havendo casos em que espécies de gêneros e muitas vezes de famílias 

diferentes, são agrupadas como uma única espécie de uso no manejo (Procópio e Secco, 

2008; Shepard et al., 2008; Obermüller et al., 2011).  

Em geral, amostras de espécies utilizadas no manejo são identificadas por 

parataxonomistas com a morfotipagem dos espécimes e comparação nos herbários. 

Porém, nem sempre se obtêm uma identificação precisa porque estas amostras 

geralmente são estéreis e as identificações confiáveis são baseadas em flores e frutos 

(Hopkins, 2007). Ademais, há grande plasticidade fenotípica e ampla distribuição das 

espécies. Isto gera diferentes características morfológicas e estruturais nos espécimes 

(Chandler e Crisp, 1998, Boeger et al., 2005; Hopkins, 2007; Gomes et al., 2013; ter 

Steege et al., 2013; Coyne & Orr, 2004; Quesada et al., 2011). Porém, problemas de 

identificação não se restringem às atividades em campo. Falhas podem ser encontradas 

até mesmo em coleções de referências, os herbários (Goodwin, 2015; ter Steege et al., 

2016). Alguns autores estimam que os erros de determinação entre os espécimes 

deposidados nos herbários podem chegar a 50% em florestas tropicais (Hopkins, 2007; 

Goodwin et al., 2015). Além do número reduzido de taxonomistas residentes ou 

visitantes (Hopkins, 2007), uma das prováveis razões para estes erros é a distribuição de 

duplicatas entre os herbários (Hopkins, 2007). Isto pode gerar diferentes taxa para o 

mesmo indivíduo (Hopkins, 2007, ter Steege et al., 2016), pois podem ser identificadas 

por diferentes determinadores (Gomes et al., 2013). Estes fatores prejudicam a 

conservação e a comercialização dos recusos florestais (Martins-da-Silva et al., 2003; 

Chairman, 2012). Ademais, estudos ecológicos dependem de uma boa identifcação 

botânica e estudos de silvicultura tropical dependem de informações ecológicas para 

sustentabilidade da exploração (Procópio & Secco, 2008).  Erros de identificação podem 

causar a superexploração de espécies e a exploração de espécies raras (Procópio & 

Secco, 2008; Gaui, 2013). Por exemplo, a espécie Couratari guianensis, popularmente 

chamada de “tauari” nos inventários florestais, podem agrupar varias espécies até 

mesmo de gêneros diferentes associadas àquele único nome popular (Procópio & Secco, 

2008). Atualmente, não existe uma ferramenta que garanta a identidade precisa de 
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espécimes estéreis. Tampouco que possa reduzir a influência de diferentes 

interpretações encontradas nos herbários. 

Neste contexto, a espectroscopia no infravermelho próximo (FT-NIRS – Fourier 

Transform Near Infrared Reflectance Spectrospcopy) tem sido utilizada como um 

importante auxílio na correta identificação de amostras botânicas (Durgante et al., 

2013). Esta técnica quantifica e caracteriza os compostos orgânicos (Pasquini, 2003; 

Tsuchikawa, 2007; Mendes, 2014). Muitos estudos com FT-NIRS em folhas secas têm 

se mostrado útil na discriminação de espécies de plantas, sendo os herbários a fonte dos 

espécimes. Porém, os espécimes que são depositados nos herbários são oriundos de 

diferentes regiões geográficas (Hopkins, 2007) e o número de coletas por espécie é 

baixo, mesmo nas localidades bem amostradas (Hubbell et al., 2008). Os estudos 

realizados na Amazônia com FT-NIRS utilizaram amostras de apenas uma região 

(Durgante et al., 2013; Curty, 2013; Lang et al., 2015). Sabe-se que diferentes condições 

ambientais podem alterar o fenótipo das espécies e tais alterações podem ser detectadas 

pela FT- NIRS, uma vez que os espectros se comportam diferentemente de acordo com 

a composição química da amostra (Jurik et al., 1982; Coyne & Orr, 2004; Boeger, et al., 

2005; Haridasan, 2005; Quesada et al., 2011). Por esses motivos, a influência da 

variação geográfica sobre a capacidade de reconhecimento das espécies com a FT-NIRS 

foi investigada.  

Estudos com a FT-NIRS em espécimes de herbário na Amazônia, além de 

usarem espécimes de regiões próximas utilizaram-se de amostras não montados da 

coleção de referência. No entanto, os espécimes dos herbários são acondicionados de 

formas diferentes: montados com cola e/ou costurados em cartolina e não montados. 

Assim, os materiais usados na montagem dos espécimes podem ter influência nas 

respostas com FT-NIRS. No entanto, diante da constante troca de amostras entre 

herbários, em muitos casos, uma instituição possui um número reduzido de indivíduos 

não montados de uma determinada espécie, o que pode acarretar em perda de 

informação nos trabalhos com FT-NIRS. Ademais, amostras presas a cartolinas são de 

difícil manipulação para o uso da técnica. Esta exige o uso de um disco negro que evita 

a transmitância da luz através da amostra. O disco do equipamento possui 

aproximadamente 5 cm de altura, o que torna o seu uso em amostras montadas inviável. 

Dessa forma foi necessário o desenvolvimento de novas ferramentas que possibilitem 

tanto o uso de amostras montadas como não montadas num mesmo conjunto de dados 
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obtidos com FT-NIRS, como é o caso do disco negro de EVA para espécimes 

montados. No entanto, este disco, apesar de já estar sendo usado, ainda não tinha sido 

testado em comparação com o disco do equipamento no reconhecimento de espécies 

com a FT-NIRS.  

Isto posto, o presente trabalho se propôs a responder se a espectroscopia no 

infravermelho próximo pode ajudar no reconhecimento de espécimes de Burseraceae 

herborizados, montados e não montados, coletados em localidades geográficas distintas. 

 

 

2. OBJETIVOS 

2.1. Objetivo geral 

 

Auxiliar no processo de reconhecimento de espécies de Burseraceae em 

amostras de herbário, oriundas de diferentes localidades da Amazônia, por meio da 

espectroscopia no infravermelho próximo (FT-NIRS). 

2.2. Objetivos específicos 

 

 Comparar o potencial de reconhecimento de espécies por meio do espectro FT-

NIRS de amostras de exsicatas montadas e não montadas 

 Comparar o potencial de reconhecimento de espécies de Burseraceae com 

amostras oriundas de diferentes regiões geográficas da Amazônia Legal por 

meio da FT-NIRS 

3. REFERENCIAL TEÓRICO 

3.1. Família Burseraceae 
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Pertencente à ordem Sapindales, a família Burseraceae foi descrita por Kunth em 

1824 (Stevens, 2001) e está relacionada com as famílias Anacardiaceae, Rutaceae, 

Simaroubaceae e Meliaceae (Soltis et al., 2000; APG IV, 2016). A família Burseraceae 

é composta por 18 gêneros (The Plant List, 2013) e são aceitas atualmente 649 espécies 

(The Plant List, 2013) distribuídas nas regiões tropicais e subtropicais, sendo mais 

diversificada na Ásia (Malásia), América do Sul e África (Moraes et al., 2013) (Figura 

1). No Brasil há 104 espécies de Burseraceae, das quais 21 são endêmicas. Já na 

Amazônia ocorrem 79 espécies, das quais apenas seis são endêmicas (Flora do Brasil 

2020, 2017). Os membros da família apresentam diferentes hábitos como árvores, 

arbustos, às vezes rupícolas, e muito raramente escandentes ou epífitas (Daly et al., 

2011).  

 

Figura 1: Mapa de distribuição global da família Burseraceae (Fonte: Angiosperm Phylogeny 

Website, version 13) 

Dentre as principais características da família podem ser citadas as folhas 

alternas, que são raramente estipuladas ou pseudoestipuladas, compostas imparipinadas 

ou raramente unifoliadas ou aparentemente simples, com as margens inteiras ou 

serreadas. Os folíolos muitas vezes têm pulvínulo (em Protium Burm.f.). As 

inflorescências podem ocorrer como racemos, panículas ou pseudo-espigas (Ribeiro et 

al., 1999; Daly et al., 2011). Todas as partes da planta, principalmente o tronco, 

possuem resina aromática lembrando incenso ou terpenos (Gentry, 1993; Heywood, 

1993; Ribeiro et al., 1999). As flores são actinomorfas unissexuadas ou menos frequente 

bissexuadas e muito pequenas (nunca passam de 5 mm) (Ribeiro et al., 1999; Daly et 

al., 2011). Todas as espécies da família geralmente florescem no final do período seco. 

A grande maioria das espécies é indicadora de vegetações relativamente intactas, uma 



16 

 

vez que poucas espécies ocorrem em áreas secundárias (Daly, 1990; Maia et al., 2000). 

Indivíduos arbóreos podem ser confundidos com indivíduos de outras famílias da ordem 

Sapindales, principalmente Anacardiaceae, que também possui resina e folhas 

compostas. 

Dentro da família Burseraceae, a tribo Protieae Engl. destaca-se como um 

importante componente da flora na Amazônia (Daly, 1987). Essa é uma das tribos mais 

representativas na região Amazônica, que inclui os gêneros Crepidospermum Hook.f. 

(cinco espécies), Tetragastris Gaertn. (nove espécies) e Protium (Clarkson et al., 2002; 

Weeks et al., 2005). Este último é considerado o mais diverso da família, pois engloba 

cerca de 135 espécies (Moraes et al., 2013).  Tetragastris está relacionado com o gênero 

Protium, pois os limites dos dois gêneros foram redefinidos (Daly, 1989). Apoiado por 

hipótese filogenética, Protieae é um grupo monofilético (Fine et al., 2005). A base 

morfológica para separação dos gêneros desta tribo é fraca (Daly, 1987; 1989). 

Crepidospermum e Tetragastris estão restritos à região neotropical, enquanto que 

Protium, à região pantropical (Fine et al., 2005). O gênero Protium está amplamente 

distribuído na América do Sul e estima-se que mais de 80% das espécies da família 

encontradas na região amazônica pertencem a este gênero (Siani et al., 1999; 2004). 

Além disso, é um importante componente econômico na sociedade, por conta da 

proeminência de espécies em etnobotânica e seu uso na medicina popular para diversas 

enfermidades, como: i) tônico e estimulante, para o tratamento de feridas e úlceras; ii) 

agentes anti-inflamatórios e repelentes contra insetos e iii) expectorante e cicatrizante 

(Siani et al., 1999; Bandeira et al., 2002; Siani et al., 2004; Rodrigues, 2010; Moraes et 

al., 2013).  

Burseraceae é bem estudada e amplamente distribuída na Amazônia. Daly et al. 

(2012) afirmam que este táxon, apesar de relativamente pequeno, permite avaliar os 

impactos relativos de inovações morfológicas, oportunidades ecológicas e eventos 

biogeográficos na diversificação da família e grupos aparentados. Além disso, por ser 

bem representada na maioria dos habitats e quase todos os taxa serem restritos nas suas 

distribuições e/ou habitats específicos, permite que se teste a importância relativa de 

barreiras geográficas versus diversidade de habitats no processo de especiação. 

3.2. Espectroscopia de Infravermelho  
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Métodos ópticos têm despertado interesse em diversas áreas de pesquisa, dado o 

elevado potencial de monitorização rápida, permitindo atuação em tempo hábio 

(Moraes, 2004; Siesler et al., 2008). A espectroscopia do infravermelho é um tipo de 

espectroscopia de absorção, em que a energia absorvida se encontra na região do 

infravermelho (compreendido entre a região da luz visível e as micro-ondas) do espectro 

eletromagnético (Ciurczak, 2006) (Fig. 02), que se estende de 10
14

 a 10
11 

Hz sobre o 

espectro (Pattabhi & Gautham, 2002). Ela mede a absorção de radiação infravermelha 

por ligações químicas em um material (Ng & Simmons, 1999). A parcela infravermelha 

do espectro eletromagnético é dividida em três regiões: i) infravermelho próximo, ii) 

médio e iii) distante. Os nomes estão relacionados com suas posições em respeito ao 

espectro da luz visível. 

 
Figura 2: Espectro eletromagnético em comprimento de onda, onde: Vis= luz visível; UV= luz 

ultravioleta; IR= luz infravermelho; e Micro= micro-ondas. 

Adaptado de Ciurczak (2006). 

 

A espectroscopia consiste em uma análise óptica que permite comparar radiação 

absorvida ou transmitida em uma determinada amostra, a partir do instrumento 

chamado espectrofotômetro (Heneine et al., 2000; Tolstoy et al., 2003). Todas as 

substâncias podem absorver energia radiante. Quando a luz atravessa uma amostra, 

parte da energia é transmitida (transmitância), outra parte absorvida (absorbância) e a 

outra refletida (Heneine et al., 2000).  

As posições das bandas no espectro de infravermelho são apresentadas em 

comprimento de onda ( ) ou número de ondas (n). Geralmente usa-se a unidade número 

de ondas (n), pelo fato desta ser diretamente proporcional à energia e a frequência, 

conforme Equação (1) abaixo: 
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                                                                                    (1) 

Onde E é a energia da radiação, h a constante de Planck, ou seja, 6,626. 10
-34

 J.s, 

  a frequência dada em Hz ou s
-1

, c a velocidade da luz (m.s
-1

) e   é o número de ondas 

(m
-1

). 

A intensidade de energia ao longo do espectro de frequência pode ser expressa 

em transmitância ou absorbância. A transmitância (T) é a razão entre a energia radiante 

transmitida ( ) por uma amostra e a energia radiante que nela incide (  ), dada de acordo 

com a Equação (2). A absorbância (A) é o logaritmo decimal do recíproco da 

transmitância, de acordo com a Equação (3): 

  
 

  
                                                                     (2) 

       (
 

 
)       (

  

 
)                                              (3) 

Já a espectroscopia de infravermelho próximo (NIR) é um tipo de espectroscopia 

vibracional que emprega energia do fóton na gama de energia de 2,65 x 10
19

 a 7,96 x 

10
20

 J. Corresponde ao intervalo de comprimento de onda de 750 a 2.500 nm (ou em 

números de onda: 13.300 a 4.000 cm
-1

) (Pasquini, 2003; Ciurczak, 2006). Com o 

avanço da tecnologia de computadores e dos estudos com a NIR, surge o uso de 

reflectância difusa como uma medição não destrutiva na região NIR. Isto possibilita 

trabalhar diretamente com a amostra, uma vez que, não gera resíduos sólidos, líquidos 

ou gasosos, além de requerer pouca quantidade da amostra e pode ser implementado in 

situ (Foley et al., 1998; Pasquini, 2003; Fernández, 2008; Siesler et al., 2008; Bleye et 

al., 2012; Durgante et al., 2013). Esta técnica consiste basicamente na incidência da 

radiação eletromagnética da NIRS (750-2.500 nm) com o material de análise, como o 

tecido foliar, gera uma resposta espectral em função da composição química e estrutural 

das células e da morfologia interna da folha (Ponzoni, 2002; Fardim et al., 2002; 

Tsuchikawa, 2007; Siesler et al., 2008; Guo et al., 2009) (Fig. 03) que são 

característicos da espécie e das condições ambientais. Qualquer tipo de material, 

biológico, em qualquer fase física da matéria, pode ser caracterizado na sua resposta 

espectral (Tsuchikawa, 2007; Curty, 2013; Tsuchikawa & Kobori, 2015).  
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Figura 3: Esquema de leitura espectral no equipamento FT-NIRS em uma folha. a) A luz incidente 

do FT-NIRS com o tecido foliar; b) Parte da luz é absorvida, gera uma resposta espectral em 

função da composição química e estrutural das células e da morfologia interna da folha que são 

característicos da espécie e das condições ambientais; c) Parte da luz é refletida, voltando ao 

equipamento; d) Corpo negro evita a transmitância da luz.  

Essa tecnologia tem sido cada vez mais aceita e utilizada (Blanco et al., 1999; 

Santos, 2007, Guo et al, 2009; Wang & Yu, 2015).  Podendo ser citado alguns estudos 

taxonômicos e sistemáticos: por exemplo, distinguir espécies de formigas (Klarica et al., 

2011), determinação de espécies de Dípteros (Fernández, 2008; Fischnaller et al., 2012), 

análise de matéria orgânica e teores foliares (Santos et al., 2010), origem geográfica de 

cortiças (Prades et al., 2012), investigação de madeira (Magalhães et al., 2006; 

Kitamura & Tsuchikawa, 2014; Kobori et al., 2015, Sandak et al., 2015), e plantas de 

maneira geral (Kim et al., 2004; Shao et al., 2006; Bressan et al., 2008; Castillo et al., 

2008; Humphreys et al., 2008, Lima et al., 2008; Guo et al., 2009; Xu et al., 2009; 

Lister et al., 2000, Fan et al., 2010; Severo, 2010; Pastore et al., 2011; Braga et al., 

2011; Santos et al., 2012a; Curty, 2013; Durgante et al., 2013; O‟Reilly-Wapstra et al., 

2013; Mazur et al., 2014; Mendes, 2014; Lang et al., 2015; Wang & Yu, 2015; Bergo et 

al., 2016). Algumas dessas pesquisas com plantas foram realizadas com poucas espécies 

e, em sua maioria, as folhas utilizadas como material de análise estavam moídas para 

reduzir a dimensão das partículas. Foram comprimidas numa prensa a fim de formar 

uma fina pastilha através da qual o feixe do espectrômetro seja capaz de passar (Kim et 

al., 2004) obtendo uma melhor obtenção dos feixes. Somente cinco estudos utilizaram 

folhas secas inteiras para obter os dados ópticos dos espécimes: Krajšek et al. (2008) e 
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Wang (2012) com a FT-IR; e Durgante et al. (2013), Curty (2013) e Lang et al. (2015) 

com a FT-NIR. Os três últimos foram realizados na região amazônica.  

Contudo, como qualquer técnica, a espectroscopia NIR tem as suas 

desvantagens. As atribuições de bandas precisas são difíceis na região do infravermelho 

próximo porque uma única banda pode ser atribuída a várias combinações possíveis de 

vibrações fundamentais e de harmônicas, todas gravemente sobrepostas (Workman & 

Weyer, 2008). Comparando com os espectros de mid-IV, cuja banda de absorbância 

pode ser diretamente interpretada devido à absorção específica de grupos funcionais 

orgânicos, espectros NIR são mais complexos devido à natureza das bandas NIR 

(sobretons sobrepostos e bandas de combinação para ligações de hidrogénio). Além 

disso, o estado físico da amostra e do ambiente de teste também influenciam os 

espectros, tornando a interpretação dos dados mais complicada. Em resumo, é 

particularmente difícil de discernir a informação "relevante" sobre as características dos 

analitos alvo de espectros cru (Wang & Yu, 2015). 

Outro fator importante no caminho da radiação eletromagnética em amostras 

foliares a levar em consideração é a espessura da folha, pois a transmitância é maior do 

que a reflectância para folhas delgadas e o inverso acontece em folhas espessas 

(Ponzoni, 2002). Estes fatores devem ser considerados na comparação de folhas jovens 

e maduras, plântulas e indivíduos adultos. Isto porque há diferenças, seja na estrutura ou 

na composição química das folhas (Lu et al., 2004; Lang et al., 2015). Apesar desses 

fatores, a técnica FT-NIR tem sido importante na Amazônia para a taxonomia e 

sistemática. Durgante et al. (2013), por exemplo, utilizaram a FT-NIRS para a 

identificação taxonômica e analisaram as folhas de oito espécies de Eschweilera Mart. 

ex DC. e duas de Corythophora R. Knuth, ambas espécies amazônicas da família 

Lecythidaceae. A partir da análise discriminante a taxa dereconhecimento da identidade 

dos indivíduos foi de 99,4% de acerto, de acordo com a prévia identificação do 

especialista. Porém, estes autores fizeram o teste em apenas 10 espécies proximamente 

relacionadas de apenas uma família. Todavia, Curty (2013) ampliou o teste para 111 

espécies, distribuídas em 51 gêneros e 34 familias obteve uma probabilidade de acerto 

na identificação de 98,4%. Lang et al. (2015) avaliaram o potencial discriminatório do 

FT-NIRS com espécies dos gêneros Protium e Crepidospermum (Burseraceae) em 

diferentes estágios de desenvolvimento. Segundo Lang et al. (2015), um modelo 

discriminante com folhas jovens e adultas, produziu maior taxa de acerto (98%) que os 
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modelos usando apenas folhas de plântulas (75-76%) e adultos (48-57%). Ainda assim, 

os estudos prévios na Amazônia (Durgante et al. (2013), Curty (2013) e Lang et al. 

(2015)) utilizaram apenas amostras não montadas oriundas de locais próximos de 

Manaus. Desta maneira, para comprovar o potencial da técnica em auxiliar no 

reconhecimento e identificação de espécies amazônicas, foi necessário testar a técnica 

para plantas oriundas de diferentes locais. 

3.3. Herbários e seus desafios com a FT-NIRS 

Herbário - do latim herbarium - é o nome empregado para designar uma coleção 

de plantas ou de fungos, ou de parte desses, técnica e cientificamente preservado. 

Informações sobre os diversos herbários existentes podem ser encontradas no Index 

Herbariorum (Thiers, 2016), que lista os nomes, endereços, curadores, número de 

espécimes e tipos. Os herbários são prioritariamente utilizados para estudos da flora ou 

micota de uma determinada região, país ou continente, enfocando morfologia, 

taxonomia, biogeografia, história, fitoquímica, genética, ecologia e outros campos do 

conhecimento (Dick e Kress, 2009; Machado e Barbosa, 2010; Peixoto & Maia, 2013). 

A pesquisa taxonômica conta com estes acervos de coleções de plantas 

preservadas ao longo de um determinado tempo (Bridson & Forman, 2010). Os 

herbários dispõem de um banco de materiais (espécimes ou exemplares) vivos ou 

preservados que conta com dados associados a cada indivíduo (Peixoto & Morim, 

2003). Os herbários e outras coleções associadas a ele, como carpotecas e xilotecas 

(Peixoto & Morim, 2003; Peixoto & Maia, 2013) são ferramentas indispensáveis para 

estudos taxonômicos, além de serem fundamentais para inventários da diversidade 

biológica, políticas de conservação, bem como para os diversos ramos da ciência 

(Peixoto, 2005).  

Estudos que envolvem as plantas devem ser feitos por meio de etapas que 

possibilitem a sua identificação científica (Judd et al., 2009; Silva et al., 2010). Em 

geral é feita a coleta de campo – cerca de 5 a 10 amostras por indivíduo; a herborização 

– secagem e montagem dos espécimes; identificação e registro em herbário de alguma 

instituição de pesquisa e/ou ensino (Judd et al., 2009; Silva et al., 2010). Das amostras 

coletadas, para cada indivíduo, uma amostra é montada e as demais são as chamadas 

duplicatas (não montadas). Estes espécimes armazenados são a base para a maioria da 

nossa compreensão dos padrões de variação das plantas na natureza (Judd et al., 2009). 
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Estes são materiais-testemunhos da pesquisa (Silva et al., 2010) e considerados 

documentos de arquivos (Victor et al., 2004). Quando devidamente armazenados podem 

durar indefinidamente se tratados e cuidados (Simpson, 2006; Judd et al., 2009).  

Dentre as atividades dos herbários, há a constante troca de amostras a fim de 

diversificar suas coleções e contribuir para disseminação de conhecimento, chamada 

permuta de duplicatas. Durante tal prática, muitas vezes a instituição poderá permanecer 

com apenas uma amostra de determinado espécime. Tal amostra botânica é montada em 

cartolina com o uso de fita adesiva, cola e/ou costura (Fig. 04) (Judd et al. 2009), 

denominada exsicata. Até o presente momento, estudos com a FT-NIRS utilizaram 

apenas espécimes não montados dos herbários (duplicatas) (Durgante et al., 2013; Lang 

et al., 2015), a fim de evitar possíveis influências dos materiais usados na montagem. 

Além disso, a técnica utiliza um disco negro atrás da amostra para evitar a dispersão da 

luz. No entanto, o disco negro que acompanha o equipamento possui aproximadamente 

5 cm de altura, o que torna seu uso inviável em exsicatas montadas, pois pode danificar 

o espécime. Realizar medições incluindo a cartolina também não aparenta ser uma 

solução. A cartolina é formada por compostos que constituem a parede celular vegetal 

após sua fabricação - celulose, lignina e hemicelulose (ver Samistraro & Muniz, 2009; 

Teschke, 2012 e Recicloteca, 2016). Além disso, a composição química do papel pode 

variar de acordo com o tipo de planta utilizado (Samistraro & Muniz, 2009; Jones, et al., 

2014;Souza, 2016 ). 
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Figura 4: Exsicata com detalhe em a) fita gomada; b) Linha costurada no material; e c) envelope 

para partes soltas da amostra. 

 

 Diante da necessidade, o Herbário INPA tem utilizado um disco negro de EVA, 

entre a amostra e a cartoliana, para evitar qualquer influência do papel. O EVA, sigla 

para Etil Vinil Acetato, é um copolímero, uma resina termoplástica derivada do petróleo 

(Portal da Educação, 2016). Este pode variar sua composição química de acordo com a 

concentração de compostos usados em sua fabricação (Portal da Educação, 2016). No 

entanto, apesar de já utilizarem em espécimes montados no herbário do INPA 

(Vicentini, considerações pessoais), até o momento não foi avaliado qual a influência do 

papel e do EVA com a FT-NIRS em sua capacidade de discriminar espécies. Desta 

forma, foi necessário testar métodos de coletas espectrais que possibilitem tanto o uso 

de exsicatas montadas como exsicatas não montadas num mesmo conjunto de dados 

obtidos com FT-NIRS.  

3.4. Identificação taxonômica 

A identificação e a caracterização das espécies vegetais são práticas 

extremamente importantes para o conhecimento, valoração e conservação da 

biodiversidade (Martins-da-Silva et al., 2003). A taxonomia clássica, bem como a 

anatomia vegetal, a citologia, a bioquímica, a genética, a biologia molecular, a 

microscopia eletrônica e várias outras áreas, auxiliam na discriminação das espécies 
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vegetais. Estas áreas estão aliadas a estudos paleontológicos, embriológicos, 

fitogeográficos e evolutivos (Souza & Lorenzi, 2012).  

No entanto, por conta do baixo conhecimento e da alta diversidade, a 

identificação de espécies de plantas na Amazônia, procedimento fundamental nas 

diversas áreas das ciências naturais, é uma atividade difícil. Não existem ferramentas 

adequadas para a identificação de plantas em estado vegetativo e coletas férteis são 

difíceis de obter (Hopkins, 2007), pois os padrões de fenologia são pouco conhecidos e 

irregulares (Newstrom e Frankie, 1994; Sheil, 1995; Condit, 1998; Dick & Kress, 

2009). Além disso, há grande plasticidade fenotípica e ampla distribuição dos espécimes 

amazônicos (Chandler & Crisp, 1998; Coyne & Orr, 2004; Boeger et al., 2005; 

Hopkins, 2007; Gomes et al., 2013; ter Steege et al., 2013; Quesada et al., 2011). 

Ao longo da bacia amazônica, existem muitas espécies com distribuição 

geográfica ampla (Hopkins, 2007), como por exemplo, as da família Burseraceae (ter 

Steege et al., 2013). Além disso, há ampla variedade de solos, topografia, proximidade 

de curso da água, clima e regime pluviométrico (Quesada et al., 2011). Isso chama a 

atenção, pois o contexto geográfico é bastante influente sobre características das 

espécies, de tal forma que as especiações alopátricas são consideradas as formas mais 

comuns dentro de um táxon (Turelli et al. 2001; Coyne & Orr 2004). Para um 

determinado fenótipo de uma espécie podem ocorrer mudanças em resposta à 

disponibilidade de nutrientes e/ou umidade (Jurik et al., 1982), temperatura (Ku & 

Hunt, 1973), altitude (Korner, 1989), e intensidade de luz (Upadhya e Furnes, 1994). 

Estas variações podem envolver mudanças (Garnier e Laurent, 1994) na folha, que pode 

tornar-se mais espessa em razão do aumento na densidade de tricomas e estômatos pela 

influência da luz (Chazdon & Kaufmann, 1993; Marques et al., 2000), na área foliar 

(Marques et al., 2000; Boeger & Wisniewski, 2003) e no caule (Boeger & Poulson, 

2003; Rodrigues et al., 2007). 

Podemos ver um exemplo de plasticidade fenotípica (capacidade do organismo 

de alterar a sua fisiologia de acordo com as condições ambientais) no trabalho realizado 

por Assis e Giulietti (1999), com estudo de diferenciação morfológica e anatômica de 

“ipecacunha” - Psychotria epicacunha (Brot.) Strokes – da família Rubiaceae. O estudo 

morfológico desta espécie foi feito com 97 populações ao longo da distribuição 

geográfica (veja Assis & Giulietti, 1999). Eles observaram variação foliar, que iam 
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desde elípticas até ovais, oblongo-lanceoladas ou obovais. Além disso, análises das 

flores mostraram que há diferença significativa entre os espécimes do Brasil e exterior. 

E embora ocorram diferenças individuais consideráveis entre as plantas nas 

características analisadas, elas não refletem agrupamento simpátrico ou alopátrico, 

considerando a ipecacunha como uma só espécie. O que segundo Chandler e Crisp 

(1998), as diferentes formas apresentadas por uma mesma planta podem com frequência 

levá-las a serem identificadas como sendo espécies diferentes. 

Esta grande variação fenotípica aumenta a dificuldade na determinação dos 

espécimes. Geralmente as amostras de inventários florestais no manejo não obtêm uma 

identificação precisa, pois estas geralmente são estéreis (Hopkins, 2007; Lang et al., 

2015). Além disso, estes espécimes são identificados por não especialistas ou por 

comparação nos herbários (Hopkins, 2007). Porém, os herbários dependem da atividade 

de identificadores residentes, visitantes e do envio de duplicatas a especialista para uma 

boa identificação dos espécimes (Hopkins, 2007), o que gera grandes despesas. Outro 

problema é a qualidade das identificações nessas coleções (Hopkins, 2007; Goodwin et 

al., 2015). Na prática, muitas identificações estão incorretas (Hopkins, 2007; Goodwin, 

2015; ter Steege et al., 2016). Além disso, a distribuição de duplicatas entre os 

herbários, muitas delas não identificadas, é a provável razão do uso de diversos taxa 

para um mesmo indivíduo (Hopkins, 2005 e 2007, ter Steege et al., 2016). Goodwin et 

al. (2015) afirmam que cerca de 29,1% de espécimes duplicados possuem nomes 

diferentes nos herbários e que aproximadamente 50% dos espécimes tropicais serão 

nomeados erroneamente. Segundo Hopkins e Hamada, até 40% de espécimes de plantas 

amazônicas podem ostentar identificações incorretas (apud Hopkins, 2007). 

Para cada amostra é dada uma identificação baseada na nomenclatura 

internacional. Este sistema de classificação denomina a mesma planta com um único 

nome científico, em qualquer lugar do mundo, oferecendo maior segurança para os 

usuários (Chairman, 2012). Ela garante a integridade durante as transações comerciais e 

a identificação correta dos espécimes (Procópio e Secco, 2008). Isto proporciona ao 

empresário que trabalha com produtos da floresta o conhecimento real de seu estoque, 

dando-lhe maior segurança nos projetos (Martins-da-Silva et al., 2003). Entretanto, 

tanto na Amazônia como em outras regiões tropicais, na ausência de especialistas, não 

há outras possibilidades de identificar a biodiversidade regional se não for por meio da 

literatura e da comparação com o material existente nas coleções científicas. Poucos são 
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os profissionais capazes de identificar corretamente espécimes vegetais na Amazônia, 

pois o número de taxonomistas que atua nessa região é bastante reduzido, como 

também, de parataxônomos (Martins-da-Silva et al., 2003). Dessa forma, novas 

ferramentas para o estudo da taxonomia botânica são essenciais para a conservação e 

caracterização da diversidade vegetal.  

4. MATERIAL E MÉTODOS 

4.1. Área de estudo 

O estudo foi realizado com amostras herborizadas da família Burseraceae da 

Amazônia Legal, depositadas nos herbários do Instituto Nacional de Pesquisa na 

Amazônia (INPA) e da Universidade Federal do Acre (UFAC). Também foram 

utilizados espécimes da coleção de referência do Projeto Dinâmica Biológica de 

Fragmentos Florestais (PDBFF). Os espécimes foram coletados em sete estados da 

Amazônia Legal, sendo: Acre (AC), Amapá (AP), Amazonas (AM), Mato Grosso 

(MT), Pará (PA), Rondônia (RO) e Roraima (RR). As amostras estão distribuídas nos 

estados conforme destacado no mapa da Figura 05.  

 

 

Figura 5: Mapa com a distribuição dos espécimes estudados. 
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4.2. Coleta de dados 

4.2.1. Amostras e espécies utilizadas 

Um fator limitante para o estudo foi encontrar espécies com elevado número de 

amostras não montadas e de ampla ocorrência. Foram selecionados 246 espécimes de 

acordo com a disponibilidade nos herbários (Tabela 1), sendo o número mínimo de 10 

indivíduos por espécie. Foram analisadas folhas secas e inteiras de exsicatas montadas e 

não montadas de amostras de um total de oito espécies, sendo: quatro do gênero 

Protium (P. amazonicum Daly, P. heptaphyllum subsp. ulei (Swart) Daly, P. hebetatum 

D.C. Daly e P. unifoliolatum Engl.), duas do gênero Trattinnickia Willd. (T. burserifolia 

e T. boliviana (Swart) Daly) e duas do gênero Tetragastris (T. panamensis (Engl.) 

Kuntze  e T. altissima (Aubl.) Swart. (Tabela 1; Fig. 05; Anexo). Foi dada preferência 

por identificações realizadas pelo pesquisador especialista da família estudada, Dr. 

Douglas Daly (equivalente a 69,9% das amostras). Porém também foram usados dados 

de outros determinadores (30,1% do total das amostras).  

Tabela 1: Relação de espécies e número de indivíduos por localidade, onde: AC=Acre; AM= 

Amazonas (subdividido em Man= Manaus, Out= outras cidades do estado e Total= o valor total de 

amostra do estado); AP= Amapá; MT= Mato Grosso, PA= Pará, RO= Rondônia; RR= Roraima. 

ESPÉCIES AC 
AM 

AP MT PA RO RR TOTAL 
Total Out Man 

Protium amazonicum (Cuatrec.) Daly 1 18 13 5 0 0 0 4 1 24 

P. heptaphyllum subsp. ulei (Swart) Daly 0 29 13 16 0 1 0 0 0 30 

P. hebetatum D.C. Daly 2 47 16 31 0 0 1 0 0 50 

P. unifoliolatum Engl. 8 17 15 2 0 1 1 4 9 40 

Trattinnickia boliviana (Swart) Daly 1 10 3 7 0 1 2 0 0 14 

Trattinnickia burserifolia Mart. 2 18 17 1 0 1 3 1 1 26 

Tetragastris panamensis (Engl.) Kuntze 2 28 14 14 5 0 2 1 4 42 

Tetragastris altissima (Aubl.) Swart 10 2 2 0 0 2 5 1 0 20 

Total 
        

246 

 

Todas as amostras tiveram suas coordenadas geográficas verificadas. As 

amostras que não possuíam a localização geográfica determinada foram adicionadas 

coordenadas geográficas que correspondiam à localização fornecida no rótulo do 

espécime, como a cidade onde a coleta foi realizada. Tal procedimento foi realizado a 

partir de informações coletadas no programa Google Earth com delimitação municipal 

fornecida pelo IBGE (2016) (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). Quando as 

coordenadas dos rótulos não batiam com o local descrito (município, por exemplo) foi 
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optado por padronizar a coordenada para o local descrito, excluindo possíveis erros de 

localização. 

  

4.2.2. Coleta espectral 

As coletas dos espectros foliares foram realizadas no equipamento FT-NIRS 

Antaris II Method Development System (MDS) disponível no herbário do INPA (Fig. 

06 - a). De cada amostra, um folíolo seco e inteiro foi colocado sobre o emissor de 

radiação (esfera de integração) e sobre o folíolo onde em cada espectro coletado, foi 

colocado um disco negro para evitar a dispersão da luz. Foram utilizados dois tipos de 

corpo negro em cada amostra: 1) Disco negro preto Padrão, que faz parte do 

equipamento; e 2) Disco negro preto EVA produzido para ser usado em exsicatas 

montadas, evitando o contato da luz emitida com a cartolina da amostra (Fig. 6).  

 

Figura 6: a) Equipamento FT-NIR Antaris II Method Development System (MDS); b) esfera de 

integração; c) corpo negro padrão; d) corpo negro de EVA. 

 

O equipamento emite uma luz sob a amostra, essa luz interage com o material e 

retorna ao sensor (Fig. 3). A diferença entre a radiação emitida e a refletida são os 

valores de absorção da luz pelo tecido vegetal nos diferentes números de onda (Fig. 07). 

Com isso, cada leitura gera um conjunto de valores de absorbância em diferentes 
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números de onda, o espectro. Cada medição produzida pelo instrumento é a média 

transformada de Fourier de 16 “scans” realizados pelo equipamento com uma resolução 

de comprimento de onda de 8 cm
-1

. Cada espectro consiste, portanto, de 1557 medições 

de absorção foliar de luz na região de 4.000 a 10.000 cm
-1

 (de 2.500 a 1.000 nm). Uma 

calibração do equipamento foi realizada automaticamente a cada 4 horas de uso.  

O protocolo de coleta com os espécimes foi: 1) Amostras herborizadas não 

montadas: os pontos de leitura foram um na face abaxial e um na adaxial do folíolo a 

fim de obter maior variação da folha, sendo quatro folíolos por indivíduo amostrado 

(Fig. 07). Logo, foram realizadas oito leituras espectrais com o disco preto padrão e oito 

com o disco preto EVA por indivíduo não montado. 2) Amostras herborizadas 

montadas: os pontos de leitura foram apenas em uma das faces de cada folíolo, de 

acordo com a disposição da face foliar disponível na exsicata (Fig. 8). Logo, foram 

feitas quatro leituras com o disco padrão e quatro com o disco EVA para cada 

indivíduo. Neste conjunto de dados, o disco negro foi colocado atrás da cartolina, uma 

vez que a luz emitida atravessava a cartolina de alguns espécimes, devido à espessura 

foliar. 

 

Figura 7: Gráfico da exsicata não montada (número de tombo 106522) com oito leituras espectrais 

no FT-NIRS por indivíduo – 4 em cada face. 

Tanto para amostras não montadas quanto para montadas, quando possível, 

foram lidos os folíolos localizados mais próximos do ápice da folha, representando parte 
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das folhas novas e também os folíolos mais distantes do ápice representando partes das 

folhas maduras, na busca de captar a variação dentro do indivíduo. As amostras com 

presença de fungos e ataque de insetos também foram utilizadas por serem, muitas 

vezes, a realidade das amostras (Fig. 09). 

 

Figura 8: Imagem representativa de coletas espectrais nas exsicatas. Onde: F1= folha 1; F2= folha 

2; F3= folha 3; e F4= folha 4. 
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Figura 9: Folhas danificadas. a) Folhas com presença de galhas; b) Folha com presença de fungos; e 

c) folhas com ataque de insetos. 

 

Houve casos em que a amostra não apresentou quatro folíolos, número pré-

definido no método. Nesses casos, um folíolo representou o par, onde cada metade 

longitudinal do mesmo foi considerada como um único folíolo. Os espectros que no 

momento da coleta apresentaram algum tipo de ruído foram excluídos e obtidos 

novamente. 

4.3. Análise dos dados 

A técnica com a FT-NIRS primeiramente exige um estudo exploratório com a 

análise de componentes principais (PCA), que permite a visualização dos dados num 

espaço dimensional reduzido e a observação do comportamento dos dados. Dessa forma 

é possível observar se os mesmos expressam grupos. A PCA também permite detectar 

possíveis “outliers”. Neste trabalho, as absorbâncias lidas para cada comprimento de 

onda foram os atributos a serem ordenados. 

Em seguida, foi utilizada análise discriminante linear (LDA). Nesta, as variáveis 

dependentes são categóricas (por exemplo, espécie) de acordo com o objetivo; e as 

variáveis independentes da função são os valores de absorbância em cada comprimento 

de onda que foi lido. Cada categoria dependente foi codificada como um grupo. Com 

isso, as LDAs identificam as variáveis com maiores diferenças entre os grupos e deriva 
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para refletir tais diferenças (Hair et al., 2009). O resultado é uma função discriminante 

que melhor distingue entre os grupos com base em uma combinação das variáveis 

independentes. 

A LDA é realizada a partir de uma matriz de classificação onde a amostra 

original é dividida aleatoriamente em dois grupos, um para gerar o modelo (a amostra 

de análise) e outro para validar (a amostra teste), por meio de validação cruzada. Os 

tipos de validação cruzada utilizados neste trabalho foram o “Holdout” (70-30), “leave 

one out” (LOO) e modelo versus teste. O primeiro usa 70% das amostras para gerar o 

modelo e 30% para validar o mesmo, também conhecido como validação cruzada 70-

30. Esta operação foi aleatorizada 100 vezes para que todos os indivíduos pudessem ser 

ora modelo, ora teste. A média das porcentagens dos acertos na validação é o resultado 

desta análise. Já a validação cruzada “leave one out”, utiliza k-1 amostras para gerar a 

função discriminante e a amostra deixada fora do modelo serve para validá-lo. E por 

último a validação do modelo versus teste, realizado com grupos já validados, onde um 

grupo A prediz o grupo B e vice-versa (Kohavi, 1995). O resultado da validação é a 

comparação entre o que foi predito e o que foi determinado no herbário, sendo 

apresentado em porcentagem. Estes resultados são classificados de acordo com o nível 

de significância (p<=0,05): 1) Acerto significativo, quando a predição em reconhecer o 

nome determinado no herbário foi correta e acima de 95% de probabilidade; 2) Acerto 

não significativo, quando a predição em reconhecer o nome determinado no herbário 

foi correta, porém abaixo de 95% de probabilidade; 3) Erro significativo, quando 

houve erro em reconhecer a espécie determinada no herbário e este foi acima de 95% de 

probabilidade; e 4) Erro não significativo, quando houve erro na predição em 

reconhecer o nome determinado no herbário e este foi abaixo de 95% de probabilidade. 

No entanto, os resultados deste trabalho consideraram apenas a predição 1 – acerto 

significativo. 

Por último, foi realizada a seleção de variáveis por duas razões principais: 

reduzir a colinearidade, decorrente da ocorrência de um maior número de variáveis 

(1557 medidas de absorção/folíolo) do que amostras (247 indivíduos), ou seja, o 

paradigma ''grande p, pequeno n'' (West, 2003); e, para identificar a região espectral 

mais informativa para discriminar espécies testadas. A seleção de variáveis 

implementada pelo stepclass, função no pacote de KlaR (R Development Core Team, 



33 

 

2015), teve definição de modelos com um número máximo de variáveis 

correspondentes a 1/3 do número de indivíduos dos dados (Williams & Titus, 1988). 

Todas as análises foram realizadas por funções implementadas pela linguagem 

estatística do R 3.1.3 (R Development Core Team, 2015). Os pacotes utilizados foram 

vegan (versão 2.4-1), MAAS (versão 7.3-45) klaR (versão 0.6-12), sendo “lda” a função 

usada. Os scripts disponibilizados no site do Grupo de Pesquisa Ecologia e Evolução de 

Plantas Amazônicas serviram como base para as análises (EEPA-INPA, 2015). Como 

resultado, obteve-se a porcentagem de acertos na validação para a predição das espécies 

pelos modelos gerados. 

4.4. Delineamento Amostral  

Para avaliar a influência do EVA, da cartolina e a discriminação das 

espécies, os dados foram utilizados de duas maneiras para representar o indivíduo 

herborizado: 1) um espectro aleatório entre as oito leituras para representar o indivíduo 

(aleatório); e 2) a média das 8 leituras para representar o indivíduo (média), a fim de 

melhorar a relação sinal-ruído (Parson, 2007). 

Para comparar espectros de exsicatas montada e não montada foram 

selecionadas três espécies (Protium unifoliolatum, Tetragastris altissima e T. 

panamensis). A seleção destas espécies está relacionada com a disponibilidade de 

amostras montadas e não montadas do mesmo indivíduo, totalizando 66 espécimes. 

Para avaliar a influência da cartolina foram gerados três modelos, onde: o 

primeiro é composto por todos os dados espectrais de amostras montadas – modelo M; 

o segundo composto por todos os dados espectrais de amostras não montadas - modelo 

NM; e o terceiro é composto pelo modelo M e NM – modelo MISTO. Estes modelos 

foram comparados com o modelo NM (tabela 2) a fim de verificar a influência da 

cartolina sobre as leituras espectrais na predição correta das espécies. Já para avaliar a 

influência do disco negro foram gerados dois modelos: o primeiro composto pelos 

dados espectrais de amostras não montadas com o disco de EVA - modelo NME; e o 

segundo com os dados espectrais coletados em amostras não montadas com o disco 

padrão - modelo NMP; e também o modelo NM, que é composto pelos espectros do 

NME e do NMP. Assim, os modelos foram NME e NM comparados ao modelo NMP 

para verificar a influência do disco de EVA em reconhecer as espécies (Tabela 2).  

Para o objetivo de reconhecer espécies de amostras de herbário montadas e 

não montadas foram realizadas análises explanatórias com um gráfico e uma PCA com 
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modelo NMP e modelo NME, e uma PCA com as leituras do modelo M e do modelo 

NM. Em seguida foram realizadas as análises discriminantes lineares (LDA), sendo os 

grupos representados na tabela 2. Após a validação de cada grupo, estes foram testados 

entre si com validação cruzada (modelo versus teste) (tabela 2). Em seguida foi 

realizada a seleção de variáveis com os dados médios das leituras para os modelos: 

montados (M) e não montados (NM), estes dados foram chamados de Todas_VAR. 

Destas variáveis foram verificados os números de ondas em comum com os dois 

conjuntos de dados e estes foram filtrados, sendo chamado de Filt_VAR. Estes dados 

foram testados entre si com validação cruzada (modelo versus teste) (tabela 2).  

Tabela 2: Resumo dos dados e análises feitas para o teste de métodos, onde: NM= não montado; 

NMP = não montado com disco padrão; NME= não montado com o disco de EVA; M= montado; 

MISTO= NM+M; Todas_VAR= a todas as variáveis selecionadas; Filt_VAR= apenas as variáveis 

selecionadas que eram comuns aos grupos; Média= média dos espectros do espécime para 

representar o indivíduo; Aleatório= um espectro aleatório entre as leituras do espécime para 

representar o indivíduo. 

Dados Validação Modelo Teste 

Aleatório e Média 
Leave one out (LOO) e 

Holdout (70-30) 

NMP - 

NME - 

NM - 

M - 

MISTO - 

Média Modelo versus Teste 

NMP NME 

NME NMP 

M NM 

NM M 

 Todas_VAR média LOO 
M - 

NM - 

 Filt_VAR média Modelo versus Teste 
M NM 

NM M 

 

Para reconhecer espécies de diferentes regiões geográficas com a FT-NIRS, 

foram utilizadas todas as espécies listadas na tabela 1. A seleção dessas espécies foi 

relacionada com o número mínimo de 10 amostras por espécie no principal sítio 

(Manaus). Os dados utilizados para este objetivo foram os dados não montado com o 

disco padrão. Foram gerados 3 modelos para análise: 1) Modelo Manaus: espectros de 

amostras oriundas apenas de Manaus, totalizando 75 indivíduos – neste modelo as 

espécies Tetragastris altissima e Trattinnickia burserifolia foram excluídas por não 
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terem no mínimo 2 indivíduos por espécie em Manaus; 2) Modelo PAM: espectros de 

amostras coletadas em diferentes locais da Amazônia legal, exceto Manaus – 

totalizando 170 indivíduos; e 3) Modelo Amazônia: amostras coletadas em todas as 

possíveis localidades encontradas nos Herbários dentro dos limites da Amazônia 

brasileira – totalizando 246 indivíduos. Além destes, foram utilizados mais dois 

conjuntos de dados, a fim de observar se há influência geográfica no comportamento 

espectral das espécies em um espaço reduzido: 1) municípios vizinhos com a espécie 

Tetragastris panamensis – oriundos de Manaus, Presidente Figueiredo e Rio Preto da 

Eva (AM); e 2) municípios mais distantes com a espécie Protium unifoliolatum – 

oriundos de Rio Branco (AC), Barcelos e Manaus (AM). 

Primeiramente foi realizada uma análise explanatória com a análise dos 

componentes principais (PCA) para dois conjuntos de dados de municípios próximos e 

distantes, de maneira a observar o comportamento espectral de populações em relação a 

distância geográfica. Posteriormente, os modelos Manaus e modelo PAM foram 

testados um com o outro - modelo versus teste (tabela 3). Em seguida foram realizadas 

as LDAs Leave One Out (“deixe um de fora” - LOO) e Holdout (70-30) com o modelo 

Amazônia. Assim, pode-se comparar qual o melhor modelo para identificar uma 

amostra “x” - um modelo com representantes de todas as localidades ou apenas um 

modelo local é suficiente para identificar amostras da Amazônia. Com o resultado da 

LOO com a média dos dados Amazônia, foi gerada uma matriz de confusão para 

observar a quantidade de indivíduos preditos corretamente. Em seguida, com o mesmo 

modelo, foi realizada uma análise explanatória com a PCA. Posteriormente a estas 

análises, foi realizada a seleção de variáveis para cada modelo com a média, e a LDA-

LOO foi refeita com as variáveis mais informativas para todos os modelos (tabela 3). 

Tabela 3: Resumo dos dados e análises feitas para testar qual modelo é melhor para reconhecer 

espécies na Amazônia. Onde (*) representa apenas as análises que foram refeitas com a seleção de 

variáveis. 

Dados Análise Modelo Teste 

Aleatório, 

Média e 

Seleção de 

Variáveis* 

Modelo versus 

Teste* 

Manaus PAM 

PAM Manaus 

LOO* Amazônia - 

Holdout (70-30) Amazônia - 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

5.1. Espectroscopia FT-NIRS para comparação de amostras montadas e não 

montadas de coleções 

A visualização dos espectros do disco padrão e disco de EVA mostraram-se 

muito diferente entre si (Fig. 10). O preto de EVA apresenta picos na faixa de 4.000 a 

6.000 cm
-1

 muito evidentes, diferente do disco padrão. 

 

Figura 10: Média dos espectros do Preto EVA (PE) em vermelho e Preto Padrão (PP) em azul. 

Contudo, a análise dos componentes principais (PCA) com os dados dos 

espécimes com EVA e com disco padrão não demonstra agrupamento (Fig. 11). Os 

resultados das LDAs com o disco negro padrão (NMP) e disco negro de EVA (NME), 

tiveram resultados altos e similares. O modelo NMP teve 88,2% e NME 90,3%, de 
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identificação correta das espécies (tabela 4). Assim, foi desconsiderada qualquer 

influência negativa do disco de EVA na qualidade do espectro para o reconhecimento 

das espécies. 

 

  

 

Figura 11: Análise dos Componentes Principais (PCA) com as três espécies utilizadas. Indivíduos 

na cor azul foram lidos com o disco preto EVA (PE), enquanto que os indivíduos na cor preta 

foram lidos com o disco negro padrão (PP). 

Diferentemente dos discos utilizados, espectros de amostras montadas e não 

montadas tem uma clara separação visual (Figura 12). A PCA também mostra uma 

separação entre os dois tipos de amostras com variação de 99,1% para os espectros no 

comprimento de onda 4.000 a 10.000 cm
-1 

(1.000-2.500 nm) (Fig. 13-a). É observado o 

agrupamento das espécies de acordo com o estado das amostras (montados e não 

montados), onde espécies que se encontram no mesmo estado tendem a se aproximarem 

no espaço (Fig. 13).  

 



38 

 

 

Figura 12: Espectros totais de exsicatas montadas e não montadas para o mesmo indivíduo. Onde C1= 

montada e D1= não montada, sendo também representados nas cores vermelho e azul respectivamente. 

  

 

 

Figura 13: PCA dos dados médio para os mesmos indivíduos de 3 espécies diferentes montados (em 

azul) e não montados (em preto). 
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De forma geral, amostras não montadas apresentam melhor capacidade de 

previsão correta das espécies (Tabela 4). A validação “leave one out” média encontrou 

uma probabilidade correta de identificação média de 86,4% com os dados montados 

(M), enquanto que os dados não montados (NM) tiveram 93,9% de predições corretas. 

O modelo com ambos os dados (MISTO), teve valor de predição de 84,8% de acerto. 

Quando a LDA-LOO foi refeita utilizando a seleção de variáveis dos dados montados e 

não montados (155 variáveis para cada conjunto de dados), os resultados para a 

predição correta das identificações com o uso de dados derivados das amostras não 

montadas (NM) foi de 95,5% e das amostras montadas 87,9%. Esses resultados 

representam um incremento pouco superior ao obtido com o uso de dados brutos 

(Tabela 4). Assim, como no caso do uso de dados brutos, a seleção de variáveis também 

resultou em melhor predição de acertos quando se utilizou dados provenientes de 

amostras não montadas, chegando a 95,5% de acerto no reconhecimento das espécies. 

Tabela 4: Tabela de LDA: LOO e 70-30 para os conjuntos de dados. Sendo NMP= dados não 

montados com disco de padrão; NME= dados não montados com disco de EVA; NM= dados não 

montados com disco padrão e EVA; M= dados montados com disco padrão e EVA; e MISTO= 

dados montados e não montados. 

Dados Modelo LOO Média 70-30 Média 

Brutos  
(1557) 

NMP 86,2% 88,2 

NME 95,5% 90,3% 

NM 93,9% 89,1% 

M 86,4% 81,6% 

MISTO 84,8% 84,0% 

Seleção  
Variáveis  

(155) 

M 87,9% - 

NM 95,5% - 

 

Os resultados indicam que o papel prejudica o modelo, onde modelos com 

indivíduos montados em cartolina e presença ou não de cola, se mostrou menos eficaz 

para o uso com a técnica da FT-NIRS quando comparado àqueles que usam as amostras 

não montadas (Tabela 4). Isso se justifica porque a FT-NIRS capta valores de 

absorbância derivados da composição química da amostra (Workman & Weyer, 2008), 

que neste caso é composta por informações dos espécimes e da cartolina. Portanto, dada 

a ausência de influência do EVA na discriminação das espécies, indica-se que este deva 

ser utilizado entre a amostra e a cartolina para coletar espectros das amostras sem a 
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influência da cartolina, facilitando o processo de identificação dos espécimes em 

herbário.  

Com a validação cruzada, modelo versus teste, para as amostras montadas e não 

montadas dos mesmos indivíduos obtiveram-se 71% de acerto para amostras montadas 

(M) predizendo não montadas (NM) e 30% para NM predizendo M (Tabela 5). Das 155 

variáveis selecionadas para os modelos M e NM, 85 variáveis foram comuns entre eles. 

Ao cruzar estes modelos com as variáveis comuns, teve-se 80% de acerto no modelo 

montado predizendo o não montado (M x NM) (tabela 5). Os resultados da análise 

indicam que o baixo porcentual de reconhecimento de amostras montadas pelo modelo 

NM (30% no uso de dados brutos e 53% com dados selecionados) provavelmente 

decorre da ausência de informações referentes à cartolina e/ou cola no mesmo. Isto 

corrobora com o que Pasquini (2003) afirma sobre a calibração, que entre amostras 

fornecidas para a calibração, muitos podem ser classificados com valores que difere de 

tudo o que é normal e padronizado visto que as amostras podem ter sido apresentadas de 

forma diferente ao equipamento, neste caso, o uso de tipos de amaotras diferentes na 

validação. Também é possível que a cor branca da cartolina nos espécimes montados 

influencie negativamente o valor de absorção dos mesmos, conforme pode ser 

observado na figura 12, onde os espectros das amostras montadas têm valor de 

absorbância menor que as não montadas.  

 Em geral, cruzamento de modelos que incluem dois tipos de amostras 

(montadas e não montadas) para o reconhecimento das espécies com o uso da técnica 

FT-NIRS é prejudicado. Podemos ver isto nos resultados preliminares apresentados 

neste trabalho ao cruzar dois tipos de amostras (Tabela 5), indicando que são 

necessários mais estudos dessas amostras dos herbários com a FT-NIRS. 

Individualmente, cada modelo composto por um único tipo de amostra possui uma 

porcentagem relativamente boa de acerto (Tabela 4).  

Tabela 5: Tabela comparativa de cruzamento dos modelos: não montados com disco padrão 

(NMP); não montados com disco de EVA (NME); montado (M); e não montado (NM) com todas 

variáveis (BRUTOS) e com seleção das 85 variáveis (Filt_VAR) comuns entre os modelos das 

espécies selecionadas. 

Análise Dados Modelo Teste %acerto 

Modelo versus 
Teste 

Brutos (1557) 

NMP NME 97,0% 

NME NMP 95,0% 

M NM 71,0% 
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NM M 30,0% 

Filt_Var (85) 
M NM 80,0% 

NM M 53,0% 

 

O fato do modelo não montado (NM) possuir apenas valores de absorbância 

referentes apenas às amostras dos espécimes o credencia como a escolha ideal para a 

elaboração de bancos de dados, pois permitirá a padronização de leituras visando a 

identificação de amostras em qualquer lugar do mundo. Isso porque o papel e a cola 

usados nas amostras montadas existentes em herbários são resultantes de misturas 

distintas de plantas e compostos químicos que varia de acordo com os locais e as 

condições das fábricas onde são elaborados (Wallbacks et al., 1991; Samistraro & 

Muniz, 2009; Teschke, 2012; Jones et al., 2014). É essa condição que impede o 

reconhecimento da influência que eles podem ter na variação dos valores de absorbância 

dentro de um grande banco espectral de espécies botânicas 

Tanto espécimes montados quanto não montados podem ser usados para 

enriquecer um banco de dados espectral de coleções botânicas. No entanto, a partir dos 

resultados obtidos neste trabalho, onde modelos com leituras contendo discos de EVA 

apresentaram uma melhor porcentagem de acerto nas predições das espécies (até 

95,5%), se propõe o uso de um disco negro desse composto entre a amostra e a 

cartolina. É possível que o EVA, um emborrachado flexível que se modela conforme a 

amostra, diminua os espaços vazios que persistem entre a amostra e o fundo quando se 

usam discos rígidos, diminuindo consideravelmente a dispersão da luz. Isso foi 

comprovado ao se verificar que embora a porcentagem de reconhecimento com o disco 

negro padrão tenha sido boa (88,2%), ela foi inferior àquela com disco de EVA.  

É importante ressaltar que o disco negro padrão é rígido e não se molda na 

amostra como o EVA. E caso esse disco seja pressionado na amostra seca para 

dimimuir à distância com a amostra, esta pode ser danificada. Embora ambos os disco 

possam ser utilizados para o reconhecimento de espécies com alta porcentagem de 

acerto, propõe-se que seja utilizado de forma padrão o disco negro de EVA, que além de 

apresentar maior porcentagem de acerto, também diminui a influência de outros 

compostos nos espectros e evita possíveis alterações quantitativas da composição das 

amostras (como cartolina e cola) e a dispersão da luz na hora da leitura. Para facilitar o 

uso da técnica FT-NIRS no futuro, propõe-se que cada exsicata montada em herbários 
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possua uma ou duas folhas não montadas guardadas em um envelope para garantir a 

coleta de dados espectrais do espécime sem a influência da cola e prejuízo à amostra 

montada. Outra sugestão, e talvez a mais indicada, é que seja realizada a leitura 

espectral das amostras antes de as mesmas serem montadas.  

Os resultados do presente estudo indicaram os métodos mais adequados para a 

produção de um modelo eficaz de banco de dados para coleções herborizadas da 

Amazônia brasileira usando a técnica FT-NIRS. Ele contribuiu para o conhecimento das 

espécies amazônicas da família nos acervos botânicos (herbários), e, consequentemente, 

ajudou na ampliação do conhecimento da flora amazônica brasileira. 

 

 

5.2. Espectroscopia FT-NIRS para discriminação das espécies em regiões 

geográficas distintas 

Foi possível observar que o espectro consegue captar uma variação populacional 

de acordo a procedência do indivíduo e esta resposta varia de acordo com a proximidade 

das populações. Ao observar a PCA realizada com indivíduos da espécie Tetragastris 

panamensis oriundas de municípios vizinhos (Manaus, Presidente Figueiredo e Rio 

Preto da Eva - AM) foi possível observar uma sobreposição de pontos. Esta 

sobreposição indica que amostras oriundas de locais próximos possuem características 

populacionais semelhantes, o mesmo não ocorre para localidades distantes. Ao 

observar, em duas dimensões (PCA), o comportamento espectral de indivíduos de 

Protium unifoliolatum oriundos de municípios mais distantes (Rio Branco – AC, 

Barcelos e Manaus – AM), percebe-se que estes se distanciam no espaço de acordo com 

sua procedência. Indivíduos do mesmo local tendem a ficar próximos no espaço. Este 

comportamento pode indicar dissimilaridade populacional dentro da mesma espécie 

devido à distância geográfica (Fig. 14). 
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Figura 14: Análise dos Componentes Principais entre municípios, onde: a) representa municípios 

vizinhos com registros de Tetragastris panamensis; e b) representa municípios distantes com 

registros de Protium unifoliolatum. Man= Manaus (AM); PF= Presidente Figueiredo (AM) e RPE= 

Rio Preto da Eva; Bar= Barcelos (AM) e RB= Rio Branco (AC). 

Ao avaliar, por meio da análise discriminante, o poder de reconhecer espécies 

em diferentes níveis populacionais foi possível observar que, quanto mais populações 

de locais diferentes dentro da distribuição geográfica da espécie no modelo, maior o 

poder de predição do mesmo. O modelo com amostras provenientes de Manaus, ao 

reconhecer espécies das outras localidades da Bacia Amazônia, acertou apenas 66,5% 

dos indivíduos testados. O modelo que abrangeu vários locais (excluindo plantas de 

Manaus - modelo PAM) e que testou Manaus apresentou um reconhecimento de 

espécies superior ao modelo Manaus, reconhecendo 82,9% da identidade dos indivíduos 

(tabela 6). Ao incluir todas as localidades, o modelo Amazônia, reconheceu 91,1% dos 

indivíduos. Isto se justifica porque o modelo Amazônia apresenta uma heterogeneidade 

genética e morfológica maior que a dos demais modelos, pois possui indivíduos de 

todos os locais estudados.  

Tabela 6: Dados com os resultados da LDA- “modelo versus teste”, “leave one out” (LOO) e 

“holdout” (70-30) com todas as espécies. 

Análise Modelo Teste Aleatório Média 

Modelo versus Teste 
Manaus PAM 61,6% 66,5% 

PAM Manaus 78,9% 82,9% 

LOO Amazônia - 86,6% 91,1% 

70-30 Amazônia - 87,9% 90,6% 
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O modelo Amazônia com a validação LOO permitiu reconhecer quantos 

indivíduos foram preditos errados e para quais espécies do modelo foram estimados 

(Fig. 15). Na linha diagonal da matriz de confusão (Fig. 15) podemos observar o 

número de indivíduos identificados corretamente para cada espécie. Percebe-se que as 

espécies dos gêneros Trattinnickia e Tetragastris apresentaram o maior número de 

indivíduos errados. Isto pode ter ocorrido devido à ocorrência de possíveis erros de 

identificação no herbário (Hopkins, 2007; Goodwin et al., 2015; ter Steege et al., 2016), 

prejudicando o modelo. Além disso, vale ressaltar que, de acordo com Melo (dados não 

publicados), espécies da tribo Canarieae - como Trattinnickia, ainda não estão bem 

delimitadas morfológica e filogeneticamente como espécies, sendo também uma das 

possíveis razões quanto à predição errada dos espécimes.  

 

 

Figura 15: Matriz de confusão com a média dos dados. Os nomes das espécies observadas são 

apresentados em linhas, enquanto nomes preditos são dados em colunas. Portanto, os valores na 

diagonal são previsões corretas, e os valores fora da diagonal são previsões erradas. 

O modelo Amazônia, por mais que tenha apresentado elevado poder de predição 

com análise discriminante, em apenas duas dimensões numa PCA os pontos apresentam 

considerável sobreposição, todavia a análise possui 99,1% de explicação da variação 

dos dados nos dois eixos (Fig. 16). Ainda assim, os indivíduos da mesma espécie 

tendem a se aproximar no espaço. A resposta espectral na PCA permitiu observar uma 
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pequena separação entre as tribos Protieae e Canarieae (esta representada neste trabalho 

pelas duas espécies de Trattinnickia). Esta, em estudos filogenéticos, é a tribo mais 

distante de Protieae (Fine et al., 2014; Daly et al., 2012; Weeks et al., 2005), mostrando 

similaridade na resposta espectral para cada tribo. 

 

 

Figura 16: Gráfico bidimensional de análise de componentes principais (PCA) mostrando 

agrupamentos de diferentes espécies de Burseraceae amazônicas oriundas de diferentes regiões do 

bioma. 

Os resultados acima descritos foram apresentados principalmente com a média 

dos 8 espectros coletados por indivíduo. No entanto, ao utilizar um espectro aleatório 

com o modelo Amazônia, independente da face da folha, os resultados tendem a ser 

mais baixos, porém continuam satisfatórios (tabela 6). Neste caso, a posição da coleta 

do espectro na folha pode conter singularidades que podem influenciar em uma menor 

precisão de acerto. Isto ocorre porque o espectro pode conter informações da nervura 

central, presença de fungo e pode ser qualquer uma das faces foliar. Durgante et al. 

(2013) mostram que pode haver diferenças nas leituras das duas faces da folha 

dependendo da espécie. Além disso, Lu et al. (2004) sugerem que, ao comparar a porção 

central e da borda da mesma folha, os picos de absorção da borda da folha são mais 

elevados do que a porção central da folha. Dessa forma, usando a média das leituras 

para representar o indivíduo são minimizados os ruídos, representando melhor a 
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assinatura espectral de cada indivíduo e assim aumentando a probabilidade de acerto do 

modelo (mais de 91% de acerto). 

Trabalhos na Amazônia com espécimes de herbários e com a FT-NIRS, 

apresentaram resultados similares aos encontrados neste trabalho. Durgante et al. 

(2013), reconheceram 99,4% da identidade dos indivíduos com 10 espécies 

proximamente relacionadas. Já Curty (2013), com um número maior de espécies (111) 

distribuídas em 51 gêneros e 34 familias, obteve uma probabilidade de acerto na 

identificação de 98,4%, enquanto Lang et al. (2015) obtiveram 99% com espécies de 

Burseraceae em diferentes fases de desenvolvimento (juvenil e adulto). Porém, todos 

estes trabalhos foram feitos em regiões próximas a Manaus. Resultados comparáveis, 

porém, em regiões mais distantes, também são observados no trabalho de Humphreys et 

al. (2008). Estes utilizaram indivíduos das cidades de Washington e Oregon - EUA e 

obtiveram 91% de acerto nas predições com validações cruzadas, desenvolvidas a partir 

dos modelos com LDA de mínimos quadrados (dados tratados). Bergo et al. (2016) 

também conseguiram reconhecer espécies de mogno de 27 países diferentes, com até 

100% de acerto, indicando que as diferenças espectrais entre as espécies foram mais 

relevantes do que diferenças devido à proveniência das amostras, como neste trabalho, 

que obteve mais de 90,0% de acerto (tabela 6) com as oito espécies de Burseraceae da 

Amazônia brasileira. 

A partir da seleção de variáveis com a média espectral do modelo Amazônia, 

foram selecionados 16 comprimentos de ondas mais informativos na faixa de 5200-

7694 cm
-1

. Utilizando apenas essas 16 variáveis (valores de absorbância para cada 

número de onda) foi possível reconhecer 61,4% da identidade dos indivíduos. Este 

resultado corrobora que algumas regiões do espectro são mais informativas para 

distinguir as espécies (tabela 7). Desta forma, a seleção de variáveis deve auxiliar no 

reconhecimento da identidade dos espécimes em um banco de dados amplo.  

Tabela 7: Dados com os resultados da LDA- “modelo versus teste” e “leave one out” (LOO) para 

seleção de variáveis com a média por indivíduo. 

Validação Modelos Teste %acerto 

Modelo versus 

Teste 

Manaus PAM 52,9% 

PAM Manaus 69,7% 

LOO Amazônia - 61,4% 
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A partir do espectro FT-NIRS obtêm-se a composição química total de um 

organismo, onde os padrões compreendem os caracteres vibracionais de todos os 

constituintes das células, isto é, DNA / RNA, proteína, membrana e componente da 

parede celular (ver Naumann et al., 1991 e Workman & Weyer, 2008). No entanto, é 

difícil atribuir regiões do espectro NIR a compostos químicos específicos, devido à 

natureza de banda larga de absorção, típicos dos espectros NIR. Estes constituem 

combinações de sobreposição e bandas de tonalidades, podendo representar mais de um 

grupo funcional (Foley et al., 1998; Workman & Weyer, 2008). Neste estudo, os valores 

de absorbância mais informativos (5200-7694 cm
-1

) correlacionam-se com a presença 

de polissacáridos, lipídios e proteínas (ver Workman & Weyer, 2008), o que tem relação 

com a composição química da célula, além de compostos aromáticos (Workman & 

Weyer, 2008). Segundo Kim et al. (2004), que utilizaram da FT-NIRS para discriminar 

espécies filogeneticamente, indicam que as diferenças na composição da parede celular 

e da estrutura podem constituir a base para quimiotaxonomia de plantas com flores.  

 Estes resultados são comparáveis aos dados com DNA barcoding. Com acerto 

acima de 91%, as taxas de reconhecimento de espécies com o FT-NIRS são superiores 

àquelas obtidas por DNA Barcoding em regiões tropicais. Um exemplo é o trabalho de 

Gonzalez et al. (2009) na Guiana Francesa, que utilizaram DNA Barcoding com oito 

marcadores de plastídeos e alcançou uma taxa de reconhecimento de espécies de até 

77%. O surgimento das técnicas de marcadores de DNA com capacidade de detectar 

variação genética e fornecer avanços para o melhoramento genético de plantas (Toppa e 

Jadoski, 2013) e identificação das espécies ainda apresenta limitações. Ainda não se 

conhece qual região gênica é mais apropriada para o DNA barcoding em plantas (Dick 

& Kress, 2009; Burguess et al., 2011), sendo utilizado muitos locus (p.e. Gonzales et 

al., 2009). Apesar da taxa de reconhecimento com a espectroscopia ser superior ao 

Barcoding, a FT-NIRS não pode substituir a análise molecular para sistemática, que 

deve ser baseada em diferenças genéticas. Assim como os códigos de barras de DNA 

nunca substituirão a taxonomia tradicional, mas sim servirão para promover seus 

objetivos (Dick & Kress, 2009). Ambas as técnicas necessitam da taxonomia 

tradicional. Porém, com o número reduzido de taxonimistas na Amazônia e longo 

período de formação dos mesmos, a técnica FT-NIRS tem se tornado promessa para a 

área. Tendo como principal vantagem a identificação fácil e mais rápida das espécies 
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que as demais técnicas usadas atualmente em taxonomia, sendo seu maior custo na 

aquisição.   

O alto nível de precisão obtido a partir do modelo Amazônia, tanto na validação 

cruzada LOO quanto na validação 70-30, demonstram o potencial para o 

desenvolvimento de um modelo único que pode ser aplicado no reconhecimento de 

espécies coletadas de diferentes localidades da Amazônia. Para aumentar ainda mais a 

eficácia deste modelo, deve-se incluir espectros foliares de plantas em diferentes níveis 

de maturação (Lang et al., 2015; Lu et al., 2004), variedades (Kim et al., 2004; Lu et al., 

2004) e diferentes condições ambientais (Gonzáles-Rodríguez & Oyman, 2005).  

Além disso, há a necessidade de aprimoramento da técnica FT-NIRS para 

utilização em herbários, tendo em vista limitações relacionadas a diferentes tipos de 

equipamentos de coleta espectral. Há diferentes tipos de equipamentos (Pasquini, 2003), 

como espectrofotômetros de bancada (Antaris II Method Development System - MDS) 

e portáteis (Analytical Spectra Devices - ASD). Além disso, há diferentes tecnologias 

aplicadas na confecção destes equipamentos que podem ter diferenças em resoluções 

(ASD), comprimentos de onda, marcas e tipo de luz (Workman, 1998a; Workman, 

1998b; Bergo, 2014). Desta forma, ainda não é conhecida à influência desses diferentes 

fatores do instrumento na produção de um banco de dados espectral. De forma que é 

necessária a comparação entre eles no reconhecimento das espécies. 

Ademais, a FT-NIRS apresenta potencial em reconhecer possíveis problemas de 

determinação nos herbários. Neste trabalho, a determinação do herbário para as quatro 

espécies avaliadas que apresentaram mais erros, em uma primeira análise, foram 

verificadas. Destas, 37% apresentaram discordância com a determinação dos espécimes 

entre a FT-NIRS, o parataxonômo e o herbário. Estes resultados corroboram com o que 

Hopkins (2007), Goodwin et al. (2015) e ter Steege et al. (2016) vem relatando sobre a 

qualidade de identificação dos espécimes nos herbários. Assim, com a FT-NIRS, esses 

espécimes podem ser reavaliados e corrigidos, melhorando o modelo com a técnica e 

nas coleções botânicas. 

Com os resultados será possível acrescentar informações ao banco de dados 

espectrais com as espécies mais encontradas nos herbários (montadas ou não montadas), 

auxiliando o processo de discriminação das espécies com mais rigor. À medida que o 

banco de dados for alimentado com novas e acuradas informações, resultará em 
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melhorias na determinação da assinatura espectral de espécies tropicais. Isto 

corroborando com informações mais precisas para a discriminação das espécies na 

floresta Amazônica.  

6. CONCLUSÕES 

 

A FT-NIRS mostrou-se uma ferramenta eficaz no reconhecimento de espécie 

dentro do bioma estudado, independente da condição física em que se encontram as 

amostras. Favorecendo assim, estudos taxonômicos, qualidade de identificação de 

espécies nos herbários e no manejo florestal, ampliando o conhecimento sobre a 

Amazônia brasileira. Acarretando benefícos para pesquisa, a indústria e o mercado, 

minimizando prejuízos econômicos e auxiliando no controle e manutenção da 

biodiversidade. Com a facilidade na discriminação das espécies de interesse econômico, 

junto com outros estudos da área, poderão contribuir em transações comerciais de 

produtos florestais, dando maior segurança aos empresários nos projetos de exploração. 

Contribuindo para uma melhor utilização dos recursos florestais e manutenção da 

biodiversidade Amazônica, para atender as necessidades das presentes e futuras 

gerações. 
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ANEXO 

Lista de espécimes dos herbários INPA, UFACPZ e PDBFF, usados no trabalho. 

HERBÁRIO TOMBO ESPÉCIE ESTADO CIDADE 

INPA 3167 Protium heptaphyllum AM Manaus 

INPA 3291 Protium unifoliolatum AM Manaus 

INPA 3539 Trattinnickia boliviana AM Manaus 

INPA 3685 Trattinnickia boliviana AM Manaus 

INPA 3969 Trattinnickia boliviana AM Manaus 

INPA 4163 Protium hebetatum AM Manaus 

INPA 5128 Tetragastris panamensis AM Manaus 

INPA 7307 Protium hebetatum AM Manaus 

INPA 8348 Protium heptaphyllum AM Manaus 

INPA 8769 Trattinnickia boliviana AM Manaus 

INPA 9772 Protium hebetatum AM Tabatinga 

INPA 9792 Protium heptaphyllum AM Manaus 

INPA 10789 Protium unifoliolatum RO Forte Príncipe da Beira 

INPA 13230 Protium heptaphyllum AM Manaus 

INPA 13232 Protium heptaphyllum AM Manaus 

INPA 14202 Protium amazonicum AM Manaus 

INPA 14400 Tetragastris panamensis AM Manaus 

INPA 14452 Tetragastris panamensis AM Manaus 

INPA 15120 Protium heptaphyllum AM Manaus 

INPA 16106 Protium amazonicum AM Manaus 

INPA 16113 Protium hebetatum AM Manaus 

INPA 16874 Protium hebetatum AM Manaus 

INPA 21210 Tetragastris panamensis AM Manaus 

INPA 27716 Protium hebetatum AM Rio Preto da Eva 

INPA 27816 Protium heptaphyllum AM Manaus 

INPA 27967 Protium amazonicum AM Manaus 

INPA 28546 Protium heptaphyllum AM Manaus 

INPA 37510 Protium unifoliolatum AM Manaus 

INPA 38598 Protium heptaphyllum AM Santo Antônio do Ica 

INPA 39637 Protium hebetatum AM Manaus 
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INPA 43542 Protium heptaphyllum AM Presidente Figueiredo 

INPA 48621 Protium heptaphyllum AM Manaus 

INPA 48642 Protium heptaphyllum AM Manaus 

INPA 54782 Protium amazonicum AM Tefé 

INPA 59309 Trattinnickia boliviana AM Humaitá 

INPA 63323 Protium unifoliolatum MT Aripuanã 

INPA 67985 Tetragastris panamensis AM Novo Airão 

INPA 72694 Protium unifoliolatum AM Uarini 

INPA 80734 Protium unifoliolatum RO Theobroma 

INPA 80829 Protium heptaphyllum AM São Gabriel da Cachoeira 

INPA 84227 Protium heptaphyllum AM Manaus 

INPA 84537 Protium heptaphyllum AM Barcelos 

INPA 86393 Protium unifoliolatum AM Barcelos 

INPA 86680 Protium hebetatum AM Santa Isabel do Rio Negro 

INPA 88144 Protium unifoliolatum AC Rio Branco 

INPA 88408 Protium amazonicum AM Lábrea 

INPA 89545 Protium unifoliolatum AM Barcelos 

INPA 90022 Protium heptaphyllum AM Apuí 

INPA 91299 Protium heptaphyllum AM Novo Aripuanã 

INPA 92682 Trattinnickia boliviana AM Manaus 

INPA 95131 Protium unifoliolatum RO Guajará Mirim 

INPA 98073 Tetragastris altissima AC Rio Branco 

INPA 98169 Protium unifoliolatum AC Rio Branco 

INPA 98233 Tetragastris altissima AC Rio Branco 

INPA 98819 Protium unifoliolatum PA Jacundá 

INPA 99649 Protium heptaphyllum AM Manaus 

INPA 99652 Protium hebetatum AM Itacoatiara 

INPA 103897 Trattinnickia boliviana AM Humaitá 

INPA 106436 Protium unifoliolatum AM Tefé 

INPA 106522 Protium amazonicum AM Tefé 

INPA 107013 Protium unifoliolatum AM Alvarães 

INPA 107096 Tetragastris panamensis AM Tefé 

INPA 107097 Tetragastris panamensis AM Tefé 
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INPA 107233 Protium unifoliolatum AM Tefé 

INPA 107341 Protium unifoliolatum AM Tefé 

INPA 109264 Trattinnickia boliviana AM Manaus 

INPA 109579 Tetragastris altissima AC Brasiléia 

INPA 110140 Tetragastris altissima AC Rio Branco 

INPA 113148 Trattinnickia boliviana MT Guarantã do Norte 

INPA 113173 Protium heptaphyllum AM Manaus 

INPA 113270 Trattinnickia boliviana PA Itaituba 

INPA 113771 Trattinnickia boliviana AM Borba 

INPA 113956 Protium heptaphyllum AM Borba 

INPA 114708 Tetragastris altissima PA Tucuruí 

INPA 115060 Tetragastris altissima PA Tucuruí 

INPA 115064 Tetragastris altissima PA Tucuruí 

INPA 115289 Tetragastris altissima PA Tucuruí 

INPA 115688 Tetragastris altissima PA Tucuruí 

INPA 120794 Protium heptaphyllum MT 

Vila Bela da Santíssima 

Trindade 

INPA 122109 Trattinnickia burserifolia RR Caracaraí 

INPA 124764 Protium unifoliolatum AC Rio Branco 

INPA 126133 Protium unifoliolatum AM Marau 

INPA 126343 Protium amazonicum RO Manaus 

INPA 126398 Protium heptaphyllum AM Manaus 

INPA 127035 Trattinnickia burserifolia RO Manicoré 

INPA 132409 Protium unifoliolatum RR Iracema 

INPA 137922 Tetragastris altissima MT Alta Floresta 

INPA 139961 Tetragastris panamensis AP Mazagão 

INPA 139963 Tetragastris panamensis AP Mazagão 

INPA 139964 Tetragastris panamensis AP Mazagão 

INPA 139965 Tetragastris panamensis AP Mazagão 

INPA 141920 Protium hebetatum PA Oriximiná 

INPA 144266 Protium unifoliolatum AM Barcelos 

INPA 148136 Tetragastris panamensis RO Porto Velho 

INPA 159775 Protium hebetatum AM Presidente Figueiredo 
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INPA 160394 Protium hebetatum AM Coari 

INPA 160675 Protium unifoliolatum RR Boa Vista 

INPA 160779 Protium unifoliolatum RR Boa Vista 

INPA 161420 Protium hebetatum AM Manaus 

INPA 161554 Tetragastris panamensis AM Manaus 

INPA 161583 Tetragastris altissima RO Porto Velho 

INPA 161801 Tetragastris panamensis AM Manaus 

INPA 161821 Protium amazonicum AM Barcelos 

INPA 161903 Protium amazonicum AM Barcelos 

INPA 162181 Protium hebetatum AM Manaus 

INPA 167442 Protium unifoliolatum RR Amajari 

INPA 167693 Tetragastris panamensis RR Alto Alegre 

INPA 167706 Tetragastris panamensis RR Alto Alegre 

INPA 167756 Protium unifoliolatum RR Alto Alegre 

INPA 171393 Tetragastris panamensis AM Manaus 

INPA 173996 Trattinnickia boliviana AC Rio Branco 

INPA 176453 Tetragastris panamensis AC Cruzeiro do Sul 

INPA 178212 Protium hebetatum AM Manaus 

INPA 181284 Tetragastris altissima AC Xapuri 

INPA 181353 Tetragastris altissima AC Xapuri 

INPA 181686 Trattinnickia burserifolia AM São Gabriel da Cachoeira 

INPA 184432 Protium hebetatum AM Manaus 

INPA 184485 Protium unifoliolatum RR Alto Alegre 

INPA 187562 Protium hebetatum AM Manaus 

INPA 188410 Protium heptaphyllum AM Manaus 

INPA 190346 Trattinnickia burserifolia MT Santa Carmem 

INPA 190670 Protium hebetatum AM Manaus 

INPA 190671 Protium hebetatum AM Manaus 

INPA 190672 Protium heptaphyllum AM Manaus 

INPA 190680 Protium hebetatum AM Manaus 

INPA 193091 Protium hebetatum AM Barcelos 

INPA 194054 Protium unifoliolatum RR Pacaraima 

INPA 194063 Protium amazonicum RR Pacaraima 
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INPA 194257 Protium hebetatum AM Manaus 

INPA 195897 Protium heptaphyllum AM Presidente Figueiredo 

INPA 195908 Protium hebetatum AM Presidente Figueiredo 

INPA 196003 Protium heptaphyllum AM Presidente Figueiredo 

INPA 198102 Protium hebetatum AM Manaus 

INPA 198105 Protium hebetatum AM Manaus 

INPA 198115 Protium hebetatum AM Manaus 

INPA 198132 Protium hebetatum AM Manaus 

INPA 198572 Trattinnickia burserifolia AM Presidente Figueiredo 

INPA 202164 Tetragastris panamensis AM Manaus 

INPA 202169 Protium hebetatum AM Manaus 

INPA 202745 Trattinnickia burserifolia AM Manaus 

INPA 206497 Tetragastris altissima MT Paranaíta 

INPA 208647 Tetragastris altissima AC Sena Madureira 

INPA 212799 Trattinnickia burserifolia AM Santa Isabel do Rio Negro 

INPA 214465 Trattinnickia burserifolia AM Santa Isabel do Rio Negro 

INPA 218013 Protium unifoliolatum AM Jutaí 

INPA 218575 Protium unifoliolatum AM Jutaí 

INPA 224883 Tetragastris panamensis PA Juruti 

INPA 224884 Tetragastris panamensis PA Juruti 

INPA 224885 Trattinnickia burserifolia PA Juruti 

INPA 224887 Trattinnickia burserifolia PA Juruti 

INPA 224889 Trattinnickia boliviana PA Juruti 

INPA 224890 Trattinnickia burserifolia PA Juruti 

INPA 225325 Trattinnickia burserifolia AM Presidente Figueiredo 

INPA 225330 Protium heptaphyllum AM Presidente Figueiredo 

INPA 225345 Tetragastris altissima AM Presidente Figueiredo 

INPA 225346 Trattinnickia burserifolia AM Presidente Figueiredo 

INPA 225347 Trattinnickia burserifolia AM Presidente Figueiredo 

INPA 225348 Trattinnickia burserifolia AM Presidente Figueiredo 

INPA 225349 Trattinnickia burserifolia AM Presidente Figueiredo 

INPA 225351 Protium heptaphyllum AM Presidente Figueiredo 

INPA 225352 Protium hebetatum AM Presidente Figueiredo 
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INPA 225354 Trattinnickia burserifolia AM Presidente Figueiredo 

INPA 225355 Trattinnickia burserifolia AM Presidente Figueiredo 

INPA 225361 Tetragastris panamensis AM Presidente Figueiredo 

INPA 225364 Protium unifoliolatum AM Presidente Figueiredo 

INPA 225369 Protium hebetatum AM Presidente Figueiredo 

INPA 225370 Protium hebetatum AM Presidente Figueiredo 

INPA 225372 Protium hebetatum AM Presidente Figueiredo 

INPA 227172 Tetragastris panamensis AM Presidente Figueiredo 

INPA 227175 Tetragastris altissima AM Presidente Figueiredo 

INPA 227178 Trattinnickia burserifolia AM Presidente Figueiredo 

INPA 231483 Tetragastris panamensis RR Caracaraí 

INPA 231781 Protium amazonicum RO Porto Velho 

INPA 231794 Protium amazonicum RO Porto Velho 

INPA 231799 Protium unifoliolatum RO Porto Velho 

INPA 231806 Protium amazonicum RO Porto Velho 

INPA 231903 Protium amazonicum AM Presidente Figueiredo 

INPA 231907 Tetragastris panamensis AM Presidente Figueiredo 

INPA 235291 Protium hebetatum AM Manaus 

INPA 235295 Protium hebetatum AM Manaus 

INPA 235296 Protium hebetatum AM Manaus 

INPA 235300 Protium hebetatum AM Manaus 

INPA 235301 Protium hebetatum AM Manaus 

INPA 235302 Protium hebetatum AM Manaus 

INPA 235305 Protium hebetatum AM Manaus 

INPA 235309 Protium hebetatum AM Manaus 

INPA 237201 Protium amazonicum AM Barcelos 

INPA 237480 Protium unifoliolatum RR Caracaraí 

INPA 237594 Tetragastris panamensis RR Caracaraí 

INPA 238599 Protium unifoliolatum RR Canutama 

INPA 238950 Protium hebetatum AM Careiro 

INPA 239136 Trattinnickia burserifolia AM Canutama 

INPA 239208 Protium hebetatum AM Canutama 

INPA 239224 Trattinnickia burserifolia AM Canutama 
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INPA 239273 Trattinnickia burserifolia AM Presidente Figueiredo 

INPA 240301 Protium hebetatum AM Manaus 

INPA 249058 Tetragastris panamensis AP Jari 

INPA 255970 Protium hebetatum AM Presidente Figueiredo 

INPA 257633 Tetragastris panamensis AM Presidente Figueiredo 

INPA 257637 Protium hebetatum AM Presidente Figueiredo 

INPA 257639 Protium unifoliolatum AM Presidente Figueiredo 

INPA 257681 Protium unifoliolatum AM Presidente Figueiredo 

INPA 257702 Protium unifoliolatum AM Presidente Figueiredo 

INPA 257782 Protium heptaphyllum AM Presidente Figueiredo 

INPA 257873 Trattinnickia burserifolia AM Presidente Figueiredo 

INPA 267775 Protium hebetatum AM Manaus 

INPA 267885 Tetragastris panamensis AM Manaus 

INPA 267907 Tetragastris panamensis AM Manaus 

INPA 267908 Tetragastris panamensis AM Manaus 

INPA 267916 Tetragastris panamensis AM Manaus 

INPA 267918 Tetragastris panamensis AM Manaus 

INPA 267919 Tetragastris panamensis AM Manaus 

INPA 267926 Protium hebetatum AM Manaus 

INPA 267928 Protium hebetatum AM Manaus 

INPA 269306 Protium heptaphyllum AM Presidente Figueiredo 

PDBFF 1101392 Tetragastris panamensis AM Rio Preto da Eva 

PDBFF 1101405 Tetragastris panamensis AM Rio Preto da Eva 

PDBFF 1101408 Tetragastris panamensis AM Rio Preto da Eva 

PDBFF 1113270 Tetragastris panamensis AM Rio Preto da Eva 

PDBFF 1113368 Tetragastris panamensis AM Rio Preto da Eva 

PDBFF 1201534 Protium amazonicum AM Rio Preto da Eva 

PDBFF 1302441 Protium amazonicum AM Manaus 

PDBFF 2107469 Protium amazonicum AM Manaus 

PDBFF 2206451 Trattinnickia boliviana AM Manaus 

PDBFF 3114320 Tetragastris panamensis AM Rio Preto da Eva 

PDBFF 3114445 Tetragastris panamensis AM Rio Preto da Eva 

PDBFF 3304751 Trattinnickia burserifolia AM Rio Preto da Eva 
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PDBFF 1201.1517 Protium amazonicum AM Rio Preto da Eva 

PDBFF 1202.1339 Protium amazonicum AM Rio Preto da Eva 

PDBFF 1302.1575 Protium amazonicum AM Rio Preto da Eva 

PDBFF 3304.3578 Protium amazonicum AM Rio Preto da Eva 

PDBFF 3402.5067 Protium amazonicum AM Rio Preto da Eva 

UFACPZ 4957 Protium unifoliolatum AC Cruzeiro do Sul 

UFACPZ 5018 Protium unifoliolatum AC Cruzeiro do Sul 

UFACPZ 5125 Protium hebetatum AC Cruzeiro do Sul 

UFACPZ 5794 Protium unifoliolatum AC Marechal Taumaturgo 

UFACPZ 8532 Protium hebetatum AC Cruzeiro do Sul 

UFACPZ 8907 Tetragastris altissima AC Xapuri 

UFACPZ 9080 Tetragastris altissima AC Plácido de Castro 

UFACPZ 10134 Trattinnickia burserifolia AC Mâncio Lima 

UFACPZ 10277 Protium amazonicum AC Manoel Urbano 

UFACPZ 10329 Protium unifoliolatum AC Senador Guiomard 

UFACPZ 11112 Tetragastris altissima AC Bujarí 

UFACPZ 11248 Tetragastris panamensis AC Assis Brasil 

UFACPZ 12199 Tetragastris altissima AC Sena Madureira 

UFACPZ 17060 Protium unifoliolatum AC Marechal Taumaturgo 

UFACPZ 17248 Trattinnickia burserifolia AC Cruzeiro do Sul 

 

 

 

 

 

 


