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Sinopse : 

Este trabalho avaliou se a análise da razão isotópica de ¹³C e ¹⁵N , 
concentrações totais de C e N (%) e a espectroscopia no infravermelho 
próximo são técnicas eficientes para discriminar espécies florestais da 
família Lecythidaceae utilizando folhas na Amazônia brasileira. 
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RESUMO 
Combinar alta tecnologia e técnicas apropriadas para discriminar espécies 
florestais é necessário para aprimorar o sistema de inventário da 
biodiversidade em países tropicais. Este estudo foi realizado para verificar o 
desempenho da razão isotópica ¹³C e ¹5N, os valores de concentração  totais 
de N e C (%) e a espectroscopia no infravermelho próximo (NIRs) nas folhas 
como indicadores para discriminar 8 espécies de Eschweilera e duas de 
Corythophorada Amazônia. Pôde-se observar que as análises isotópicas e a 
concentração de N e C foliar não são suficientes para distinguir espécies do 
mesmo gênero. A espectroscopia no infravermelho próximo (FT-NIRS), no 
entanto, apresentou excelente desempenho, destacando-se como uma 
ferramenta promissora para aprimorar o sistema de discriminação de espécies. 
Ao utilizar a média de 36 leituras espectrais para representar um indivíduo, 
obteve-se 99,4% de discriminação das espécies. Com apenas uma leitura 
espectral por indivíduo, foi encontrado uma taxa de discriminação de 97,1%. 
Num futuro próximo, um FT-NIRS portátil, por exemplo, poderá ser utilizado na 
floresta para coletar os dados de inventários. A única exigência é a alimentação 
da memória, que deve ser realizada com a identificação mais confiável e 
consistente dos botânicos, com as mais abundantes espécies arbóreas 
amazônicas. Este processo deve ser aperfeiçoado ao longo do tempo em 
novos inventários. De qualquer modo, o uso do NIRS demonstrou ser mais 
confiável do que a prática duvidosa de identificação utilizada em muitos 
inventários na Amazônia Brasileira.   
 
Palavras chave: 

Eschweilera, Corythophora, Lecythidaceae, Biodiversidade, Amazônia, 
Identificação de espécies, FT-NIRs
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ABSTRACT 

FOREST SPECIES DISCRIMINATION UTILISING ¹³C ¹⁵N  ISOTOPIC RATIO 
AND NEAR INFRARED REFLECTANCE SPECTROSCOPY (FT-NIRS) 

The combined use of high technology instruments and appropriate techniques 
for discriminating tree species isnecessary to improve the biodiversity inventory 
system in tropical countries. This study was carried out to verify the 
performance of C and N isotopes ratios, the total leaf concentration values of C 
and N (%) and near-infrared spectroscopy readings as indicators to discriminate 
eight species of Eschweilera and two of Corythophora of the Brazilian Amazon. 
It was observed that the isotopes analysis and the leaf N and C 
concentrationswere not reliable enough to discriminate the studied species. 
However, the near infrared spectroscopy (FT-NIRS) presented an outstanding 
performance; therefore, it seems to be a promising tool to improve tree species 
discrimination system. Utilizing thirty-six spectral readings to represent an 
individual, we obtained 99.4% of correct species discrimination. When only one 
spectral reading from any part of the leaf was used, the correct discrimination 
reached 97.1 %.In the near future, a portable FT-NIRS, for instance, could be 
used in forest inventory data collection. The only requirement is the memory 
feeding, which should be done using the most reliable and consistent botanical 
identification of the most abundant Amazonian tree species. This process 
should be refined over time with the feedback from new inventories. By any 
means, the use of FT-NIRS has demonstrated that it is much more reliable than 
the rule of thumb highly practiced for tree identification during forest inventory 
carried out in the Brazilian Amazon. 

 

KEY WORDS: 

Eschweilera, Corythophora, Lecythidaceae, Biodiversity, Amazon, Identify, FT-
NIRs 
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1INTRODUÇÃO 
 

 

A Amazônia, o maior remanescente de floresta tropical contínuo do 

mundo (Higuchi et al., 2006) é caracterizada pela alta diversidade de espécies 

arbóreas (Pitman et al., 2001; Dirzo e Raven, 2003; John et al., 2007; Macía, 

2011). No entanto, essa região ainda é pouco conhecida, devido à amostragem 

baixa e espacialmente concentrada (Nelson et al., 1990; Prance et al., 2000; 

Hopkins, 2007; Schulman et al., 2007; Miliken et al., 2011). Deste modo, 

reconhecer as espécies para o manejo florestal (Souza et al., 2007; Procópio e 

Secco, 2008) e para estudos de dinâmica de florestas tropicais (Pitman et al,. 

1999; Condit et al., 2000; Condit et al., 2002; Pitman et al., 2008) é complicado. 

A identificação das espécies vegetais exige um alto nível de 

conhecimento dos taxonomistas (Hopkins, 2005), confirmação de especialistas 

e presença de material reprodutivo (Mori e Cunha, 1995). Porém, a obtenção 

de amostras férteis é dificultada pela raridade das espécies (Pitman et al., 

2001; Macía, 2011) e por padrões de fenologia supra-anuais e irregulares 

(Newstrom e Frankie, 1994). É necessário aprimorar o processo usual de 

identificação de espécies aproveitando o material já coletado e identificado por 

especialistas. Para valorar esse conhecimento já armazenado, é possível 

elaborar uma base de dados comchaves eletrônicasque acelere a atividade de 

reconhecimento das espécies. 

Existe atualmente a possibilidade de identificar plantas com o código de 

barras molecular, técnica caracterizada como DNA barcoding (Herbert et 

al.,2003). Os dados moleculares têm sido muito úteis na resolução de 

problemas de delimitação de espécies (Pons et al., 2006; Shaw et al., 2005; 

Spooner, 2009). Porém há um amplo debate sobre a real utilidade dessa 

metodologia (Hebert e Gregory, 2005; Rubinoff et al., 2006; Will et al., 2005). 

Pois para identificar coleções botânicas, a capacidade de DNA barcoding é 

limitada restringindo seu uso (Gonzalez et al., 2009). 

Diversas técnicas são utilizadas para auxiliar na distinção das espécies. 

A análise da anatomia foliar foi útil para auxiliar na taxonomia e análise 
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filogenética de espécies similares morfologicamente como as Myrtaceae na 

Mata Atlântica (Gomes, 2009). Estudos de nervação foliar foi utilizada para 

auxiliar a identificação de Myrtaceae (Cardoso e Sajo, 2004) ao avaliar a 

diferença da estrutura interna da folha entre as espécies. Ainda, as 

concentrações de nutrientes variam entre as espécies (Reed et al., 2008) 

comprovando que a composição química foliar é um aspecto influenciado pelas 

características genéticas. 

Possivelmente, a variação da composição química foliar oscila devido 

aos diferentes graus de exigência de cada espécie com determinado nutriente 

(Haridasan 2004). Estudos da concentração total de nitrogênio e carbono 

proporcionam maior entendimento da dinâmica do ecossistema amazônico 

(Martinelli et al., 1999; Ometto et al., 2006; Coletta et al., 2009; Mardegan et al. 

2009). Esses aspectos variam entre espécies (Ometto et al., 2006) e destacam-

se como possíveis fatores para auxiliar na discriminação das espécies. 

A espectroscopia no infravermelho próximo (FT-NIRS) 

avaliaconjuntamente características químicas e anatômicas de materiais 

orgânicos (Tsuchikawa et al. 2007).O FT-NIRs é utilizadona tecnologia da 

madeira para predizer constituintes químicos (Therdwongworakulet al. 2005), 

propriedades físicas e mecânicas da madeira (Schimlecket al. 2010). Ainda 

Tsuchikawa et al. (2003)  distinguiram oito espécies florestais com a análise 

espectral da madeira  no FT-IR. 

A espectroscopia no infravermelho das folhas apresenta surpreendente 

potencial para auxiliar na taxonomia de plantas (Lu et al., 2004; Kim, 2004; 

Dharmaraj et al., 2006; Krajsec, 2008; Castillo et al., 2008; Guo et al., 2009; 

Fan et al., 2010; Severo, 2010). Esta técnica rápida, não poluente e que não 

destrói a amostra ainda não havia sido testada nas espécies amazônicas. Séne 

(1994) destaca a espectroscopia foliar como a impressão digital da folha. A 

contribuição para trabalhos taxonômicos se deve ao fato de que o 

comportamento espectral de uma folha é uma função da sua composição 

química, morfologia e estrutura interna (Ponzoni, 2002). 

Algumas espécies amazônicas são muito próximas evolutivamente o que 

dificulta a identificação. Com base na morfologia, muitas espécies são 
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agrupadas pelo mesmo nome popular (Mori e Cunha, 1995; Souza et al., 2007; 

Procópio e Secco, 2008), ou a identificação é realizada em nível de gênero, 

sem reconhecer a espécie (Pitman et al., 2008; Marra, 2010). A família 

Lecythidaceae, possui o gênero Eschweilera como o mais abundante e é 

amplamente distribuído na Amazônia. Devido à similaridade morfológica, 

muitas espécies deste gênero são difíceis de distinguire agrupadas 

popularmente como matamatá. 

Os inventários realizados pela equipe do laboratório de Manejo Florestal 

do INPA no Amazonas detectaram alta ocorrência de “matamatá” em todo 

estado. O Manejo Florestal Sustentável vislumbra manejar comercialmente 

espécies abundantes, amplamente distribuídas e atualmente não utilizadas. Ao 

explorar essas espécies, tende-se evitar a pressão sobre as tradicionais 

espécies comerciais e obter um melhor aproveitamento dos recursos. Porém a 

dificuldade em reconhecê-las dificulta o delineamento de planos de manejo 

para a manutenção das populações naturais. 

O gênero Eschweilera, por sua diversidade, dificuldade taxonômica e 

importância ecológica constitui um excelente estudo de caso. Se as técnicas 

testadas obtiverem bons resultados para discriminaras espécies deste gênero, 

então, será útil e deverá ter ampla aplicabilidade na Amazônia. Assim, tanto o 

manejo florestal quanto as atividades para reconhecer a biodiversidade tendem 

a se aprimorar. 
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2 OBJETIVOS 

2.1 Geral 

Auxiliar no processo de discriminação de espécies selecionadas do 

gênero Eschweilera e Corythophora. 

2.2 Específicos 

Testar a utilização da razão isotópica 13C, 15N e a concentração total de 

N e C para distinguir selecionadas espécies dos gêneros Eschweilera e 

Corythophora; 

Testar a utilização da espectroscopia foliar no infravermelho próximo 

(FT-NIRS) para distinguir selecionadas espécies dos gêneros Eschweilera e 

Corythophora. 
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3 REVISAO BIBLIOGRAFICA 

3.1 Gênero Eschweilera 

 

A floresta tropical das Américas é caracterizada pelo grande número de 

espécies da família Lecythidaceae (Whitmore, 1990). Estão distribuídas no 

continente americano do México ao Paraguai, com maior diversidade e 

concentração na Amazônia (Mori et al., 2001). Devido à alta abundância, esta 

família merece destaque para o manejo florestal. 

Ecologicamente importante na floresta amazônica (Mori, 2001), a 

presença de muitas espécies ou muitos indivíduos de Lecythidaceae indicam 

que a área florestal não está perturbada, ou possui apenas distúrbios ralos 

(Mori et al.,2007). Na parcela de 100 hectares do Projeto de Dinâmica Biológica 

de Fragmentos Florestais (PDBFF) localizada ao norte de Manaus foram 

encontradas 38 espécies de Lecythidaceae, uma média de 17 espécies e 78 

indivíduos dessa família por hectare (Mori, 2001). Na estação experimental de 

silvicultura Tropical (EEST-ZF-2) destaca-se a Lecythidaceae como a família 

com maior índice de valor de importância (IVI) tanto em floresta não perturbada 

(Carneiro, 2004) como em floresta atingida por distúrbios naturais (Marra, 

2010). Esses dados comprovam a alta abundância dessa família nas florestas 

da Amazônia Central. 

O estudo evolutivo das Lecythidaceae tem sido aprimorado. Alguns 

gêneros dessa família não apresentam um comportamento monofilético, como 

acontece com Eschweilera e Lecythis (Mori et al., 2007). A semelhança  

morfológica entre as espécies faz com que os técnicos experientes, que 

auxiliam na identificação das árvores em trabalhos de campo, tenham uma 

grande dificuldade em distinguir e identificar as espéciesdo gênero Eschweilera 

(Mori e Cunha 1995). Estas são popularmente denominadas de matamatá ou 

ripeiro. Na prática, essa semelhança dificulta a delimitação de onde termina 

uma espécie e começa outra. É necessário aprimorar ferramentas para auxiliar 

naidentificação das espécies de modo prático e usual. 
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3.2 Razão isotópica 13C, 15N e concentração total de N e C 
 

A razão isotópica e a concentração total de N e C são utilizadas para 

entender a dinâmica do ciclo do carbono e do nitrogênio no ecossistema. Estes 

ciclos são os principais entre os macronutrientes e juntamente com outros são 

denominados: ciclos biogeoquímicos.  

Os ciclos biogeoquímicos em florestas tropicais permitem reconhecer o 

funcionamento e a dinâmica do ecossistema Amazônico. Esses ciclos referem-

se à transferência dos elementos químicos do universo abiótico para o universo 

biótico e vice versa (Martinelli et al. 2009). Para interpretar os ciclos avalia-se a 

razão isotópica (δ) de um elemento. 

A razão isotópica (δ) é dada pela quantidade de isótopos pesados e 

leves presentes em um determinado elemento. A diferença de massa entre os 

isótopos permite inferir que, os isótopos mais pesados são mais lentos. Devido 

à composição isotópica variar de forma previsível, o uso dos isótopos estáveis 

permite reconhecercomo os recursos se movem dentro do ecossistema 

(Martinelli et al. 2009).  

Na Amazônia brasileira alguns estudos foram realizados com isótopos 

estáveis. Nestes, foi detectado que existe uma variação vertical da razão 

isotópica ¹³Cna floresta, ou seja, do solo até o dossel. Os diferentes estratos da 

floresta apresentam diferentes valores de δ¹³C de modo que, quanto menor é a 

altura no dossel, menor é o valor de δ¹³C (Ometto et al. 2006, Coletta et al. 

2009). 

Em estudos da razão isotópica do ¹⁵N Martinelli et al. (1999) sugerem 

que o ciclo de N em florestas tropicais é mais aberto que em florestas 

temperadas, ou seja, há mais nitrogênio disponível para as plantas devido a 

alta ciclagem de nutrientes. Ainda, estes estudos destacam uma grande 

variação desta razão isotópica (δ¹⁵N) dentro do ecossistema. Há uma maior 

quantidade de nitrogênio disponível em áreas de platô do que em áreas de 

baixio, o que sugere que essa limitação de nitrogênio no baixio pode ser 

causada pelo excesso de água das inundações periódicas dos igarapés 

(Ometto et al. 2006; Nardoto et al. 2008; Martinelii et al. 2009). 
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As espécies da família das leguminosas geralmente apresentam maior 

valor de nitrogênio foliar que as espécies não leguminosas, pois possuem a 

capacidade de formar uma simbiose com bactérias de gênero Rhizobium, que 

fixam nitrogênio atmosférico (Sprent e Parson 2000). Estas espécies 

aindapossuem  diferentes valores de δ¹⁵N, pois esta razão isotópica varia entre 

o solo e a atmosfera (Ometto et al. 2006; Nardoto et al. 2008; Coleta et al. 

2009; Mardegan et al. 2009).  

As análises dos nutrientes foliares de diferentes espécie apresentada 

por Martinelli et al.(1999), Ometto et al.(2006), Nardoto et al. (2008) e Coleta et 

al.(2009) indicam uma suposta variação na concentração de nitrogênio e 

carbono foliar, δ¹⁵N, δ¹³Centre as espécies. Ainda, Ometto et al. (2006) 

apontam que possivelmente a composição das espécies analisadas da família 

Lecythidaceae influenciou na interpretação de seus resultados. Reed et al. 

(2008) evidencia que a diversidade de espécies da floresta tropical afeta as 

taxas de nitrogênio disponível no ecossistema. Ainda, destaca que a variação 

nafixação de nitrogênio por espécie corresponde com mudanças da química 

foliar e aponta a falta de dados sobre a abundância destas espécies para 

complementar os estudos do ciclo do nitrogênio. Estes indícios propõe 

investigar se os valores de δ¹³C, δ¹⁵N e as concentrações totais de nitrogênio e 

carbono das folhas se distinguem entre as espécies.  
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3.3 Espectroscopia no infravermelho próximo (FT-NIR S- Fourier 

Transform Near Infrared Reflectance Spectrospcopy) 

 

3.3.1 Conceitos gerais da Espectroscopia no infravermelho próximo (FT-NIRS) 

 

A espectroscopia no infravermelho próximo surge neste novo século 

como uma ferramenta limpa, barata e rápida, que aproveita e aprimora as 

análises convencionais. Ao utilizar amostras não destrutivas e sem gerar 

resíduos, essa tecnologia auxilia no desenvolvimento de diversas áreas que 

utilizam constituintes orgânicos como matéria prima (Foley et al., 1998). 

Juntamente com análises multivariadas o NIRS possibilita um melhor 

aproveitamento de estudos primários e com rapidez, permite uma interpretação 

mais concisa da amostra, que antes seria possível com uso de diferentes 

análises que demandam tempo e são de alto custo.  

O FT-NIRS realiza análise em qualquer molécula que apresente, 

principalmente, ligações de C-H, O-H, N-H, S-H e C=O, com alta precisão 

(Pasquini, 2003).A técnica está relacionadacom a natureza das ligações 

moleculares, que por sua vez são definidas pelas ligações entre os átomos e 

ou grupo de átomos (grupos funcionais) que formam a amostra. As 

informações sobre esses grupos funcionais podem ser expressas de 

diferentesformas na espectroscopia. Quando uma amostra de material orgânico 

é irradiada, as ligações químicas vibram continuamente provocando um 

alongamento e flexão das moléculas (Figura 1). Este, por sua vez, provoca um 

tipo de movimento de onda que é característico do grupo funcional que a 

compõe (Foley, 1998).  

 

Figura 1: Tipos de vibração molecular no infravermelho: as setas azuis indicam a orientação 
em cada modo do movimento vibratório (Modificado de Abram 1993, apud Fernandez 2008). 
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Os espectrômetros com Transformada de Fourier superam as limitações 

dos sistemas de infravermelho dispersivos em relação ao tempo necessário 

para coletar um espectro, aumento da sensibilidade e a resolução dos dados 

(Borim e Poppi, 2004). O método consiste na emissão de uma radiação na 

faixa do infravermelho próximo sobre a amostra, que ao interagir com o 

material, registram a intensidade de luz refletida e produzem um espectro de 

absorbância ou transmitância dependendo do equipamento (Sefara et al., 

2000). 

A intensidade das bandas pode ser expressacomo transmitância (T) ou 

absorbância (A). A transmitância é a razão entre a energia radiante transmitida 

por uma amostra e a energia radiante que nela incide. A absorbância é o 

logaritmo na base 10 do recíproco da transmitância (Silverstein et al., 1994). O 

princípio é o mesmo que nos permite visualizar objetos coloridos interceptados 

pela luz branca (VanKempen e Jackson,1996 apud Foley et al., 1998). 

A radiação infravermelha (IR) corresponde a região espectral situada 

entre as regiões do visível e das microondas (Figura 2) (Silversteinet al., 1994). 

O espectro eletromagnético do infravermelho é dividido em três regiões: 

infravermelho próximo, infravermelho médio e infravermelho distante. 

 
Figura 2: Espectro eletromagnético 

Há limites que definem as regiões espectrais do infravermelho (Tabela1). 

A radiação do infravermelho (IV) pode ser expressa pelo comprimento de onda 

em nanômetro (nm) ou pelo número de ondas (cm-1) e corresponde às 

freqüências de vibração molecular (Fernandez, 2008). 
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Tabela 1: Limite das regiões espectrais do infravermelho 

Região do IV 
Número de ondas 

(cm-1) 
Comprimento de onda 

(nm) 
Próximo (NIR) 12800 a 4000 750 a 2500 
Médio (MID) 4000 a 200 2500 a 5000 

Distânte (FAR) 200 a 10 5000 a 100000 
 

No Brasil o primeiro trabalho que utilizou infravermelho próximo foi em 

1991, por Nishiyama (Pasquini, 2003). Essa evolução da espectroscopia no 

infravermelho próximo deve-se principalmente aos recursos computacionais 

permitirem a aplicação de métodos matemáticos e análises multivariadas para 

estudo espectral. Desde os primeiros trabalhos, o uso de informações do 

espectro do infravermelho para fins de análise baseou-se na abordagem 

multivariada para calibração (Pasquini, 2003). 

A análise da técnica da espectroscopia no infravermelho próximo está 

diretamente relacionada com análise multivariada. A calibração multivariada é 

das mais bem sucedidas na combinação de dados químicos com métodos 

estatísticos (Barros Neto et al., 2006). O uso da técnica exige construir um 

modelo de calibração, ou seja, determinar a relação entre o espectro e os 

valores obtidos na análise convencional. Entre os métodos mais utilizados 

destaca-se a análise de componentes principais (PCA), por mínimos quadrados 

parciais (PLS) e análise da função discriminante. 

Dentre as áreas que já utilizam a espectroscopia no infravermelho 

destaca-se: agricultura, alimentos, indústria farmacêutica (Saboya et al., 2002; 

Souza e Ferrão, 2006), refinarias de petróleo (Scafi, 2005), e predição de 

constituintes orgânicos (Gillon et al., 1999). Para estudos ecológicos há 

trabalhos para determinação da composição química de tecidos de animais e 

plantas, determinação de nutrientes em plantas, análise de solos, estudos de 

decomposição de liteira, discriminação isotópica, entre outros (Foley, et al., 

1998). 

Na área florestal, muitos estudos são desenvolvidos principalmente para 

predizer propriedades químicas, físicas e mecânicas da madeira (Schimleck, et 

al, 2002, Sudiyani, et al. 2003, Kelley et al., 2004; Therdwongworakul et al., 
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2005; Tsuchikawa et al., 2007; Jones et al., 2006; Schimleck et al., 2010, 

Viana, 2010). Utilizar o NIRS para predizer as propriedades da madeira, 

significa rapidamente definir as características de interesse sem destruir a 

amostra. As análises convencionais dessas propriedades geralmente são 

destrutivas, geram resíduos poluentes e demandam tempo (Viana, 2008). 

A espectroscopia no infravermelho em folhas foi aplicada para 

discriminar diferentes variedades de tomates in-situ (Xu et al. 2009), identificar 

níveis de stress na planta (Weiet al. 2009), detectar variedade de eucalyptus 

resistente a pragas (Floyd e Foley 2001) e predizer concentração de carbono e 

nitrogênio (Lima et al. 2008) em material heterogêneo como a liteira (Gilon, 

1999). A flexibilidade em gerar um modelo entre a variável de interesse e o 

espectro da amostra multiplica as utilidades da técnica e a rapidez com que 

essa fornece os resultados. 

A relação que existe entre a radiação eletromagnética (REM) e a folha 

no sensoriamento remoto é similar às utilizadas na quimiometria. No 

sensoriamento remoto o estudo espectral de vegetação em laboratório utiliza 

radiômetros que permitem a coleta e o registro da radiação refletida das folhas 

e identifica alterações na forma como essas amostras interagem com a 

radiação eletromagnética (Ponzoni, 2002). Porém as técnicas do 

sensoriamento remoto fundamentam-se na reflectância da vegetação, ou seja, 

na resposta espectral do conjunto de folhas de diversas espécies, galhos e 

troncos em múltiplas regiões do espectro, principalmente na região do visível. 

Diferente do FT-NIRs que possui maior controle ao utilizar o valor total de 

absorbância diretamente na folha.   

Quando radiação eletromagnética (REM) incide na folha, parte desta 

radiação é absorvida, parte é transmitida e parte é refletida. A luz incidente 

entra em contato com o tecido foliar e a resposta espectral é gerada em função 

da composição química e morfologia interna (Ponzoni, 2002). As estruturas das 

células que compõem os tecidos das folhas são muito variáveis, dependendo 

da espécie e das condições ambientais. 

A espessura da folha é um fator importante no caminho da REM, já que 

geralmente a transmitância é maior do que a reflectância para folhas finas e o 
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inverso acontece em folhas grossas (Ponzoni, 2002). Para a leitura espectral 

foliar em laboratório, é necessário evitar a transmitância. Espectrômetros de 

laboratório controlam o valor total de luz incidente e registram a luz refletida 

pela folha, este não contabiliza a luz transmitida. 

3.3.2- FT-NIRS na taxonomia 

 

Diversos trabalhos comprovam o potencial da análise espectral no 

infravermelho para uso na taxonomia de plantas (Lu et al. 2004, Kim 2004, 

Dharmaraj et al. 2006, Krajsec et al. 2008, Castillo et al. 2008, Guo et al. 2009, 

Fan et al. 2010, Severo 2010). Esta análise está relacionada com as 

características químicas e anatômicas da folha. Caracterizada como a 

impressão digital da folha (Séne 1994), a espectroscopia foliar para discriminar 

espécies tem sido realizada tanto na região espectral do infravermelho médio 

(IR) como no infravermelho próximo (NIR).  

Está comprovada a capacidade da técnica FT-IR para 

distinguirespécimes de herbário (Krajsek et al. 2008), discriminar plantas 

devido a localização geográfica (Woo et al., 1999; Dharmaraj et al., 2006) e 

correlacionar o padrão evolutivo das espéciescom a similaridade encontrada 

nas análises espectrais (Lu et al., 2004; Kim et al., 2004). O elevado potencial 

da espectroscopia foliar para auxiliar na taxonomia de plantas estimula o 

presente estudo em testar a técnica com o FT-NIRSpara distinguirselecionadas 

espécies da floresta amazônica. 
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4 MATERIAL E MÉTODOS 

 

4.1 Caracterização da área de estudo  

 

Foram utilizadas folhas secas de herbário provenientes de duas reservas 

do INPA localizadas próximas a região de Manaus (Figura 3). A altitude no 

local varia de 50 – 110 m acima do nível do mar. O clima da região segundo a 

classificação de Koppen é do tipo Am, com temperatura média de 26°C 

(mínima de 19°C e máxima de 39°C). Devido ao alto vap or de água presente 

na atmosfera ocorre baixa variação da temperatura, a umidade relativa do ar 

varia de 77-88%, com média anual de 84% (Leopoldo et al., 1987). A 

precipitação anual varia de 1.800 a 2.800 mm, com a estação chuvosa de 

dezembro a maio e a estação seca de junho a novembro. As reservas são 

predominantemente cobertas por Floresta Densa Tropical segundo a 

classificação do RADAMBRASIL (1978). 

A planície amazônica central é excepcionalmente plana, porém, nas 

áreas das reservas do INPA, o relevo é ondulado, caracterizado por sua rede 

de drenagem. A vegetação é denominada floresta de terra firme geralmente 

ocorre no platô, vertente e baixio. A estrutura e a florística dessas formações 

são definidas pelo tipo de solo e relevo (John et al., 2007). Nos platôs os solos 

são argilosos (latossolo amarelo - álico), e nas partes mais baixas arenosas 

(podzois e areias quartzosas) (Chauvel et al., 1987). A floresta de vertente é a 

de difícil delimitação, ocorre em solos areno-argilosos. Estas fazem parte de 

um gradiente fisionomicamente semelhante ao platô nas partes mais altas e 

nas partes mais baixas semelhantes ao baixio. A típica floresta tropical úmida 

de terra firme da Amazônia possui dossel uniforme, com altura média de 30 a 

35 m, e árvores emergentes de até 55 m (Luizão & Vasconcelos, 2009). 
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Figura 3: Área de localização das reservas 

 

Área 1: Reserva Florestal Adolpho Ducke 

A Reserva Ducke pertence ao Instituto Nacional de Pesquisas da 

Amazônia (INPA) desde 1963. Possui uma área de 100 Km² (10 x10 Km) 

situada na periferia de Manaus. Na reserva, o relevo é ondulado, com uma 

variação de altitude de 80 m entre os platôs e as partes mais baixas. No 

sentido norte-sul o platô central da reserva é divisor de águas entre duas 

bacias hidrográficas. Ao oeste desse platô drenam os afluentes do igarapé do 

tarumã, cuja foz se da no Rio Negro. Ao leste do platô drenam três igarapés 

que são afluentes do igarapé Poraquequara. Este afluente deságua no Rio 

Amazonas a jusante de Manaus (Ribeiro et al., 1999). Em 1993 se iniciou um 

projeto na reserva Ducke para conhecer profundamente a flora da região. O 

projeto rendeu o Guia de Identificação de plantas vasculares da Reserva 

Ducke, referência de identificação na área. Algumas das árvores identificadas 

para o guia estão marcadas em campo. 
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Área 2: Reserva INPA/SI/Fragmentos Florestais – Projeto Dinâmica Biológica 

de Fragmentos Florestais (PDBFF) – ZF – 3 

A paisagem dessa área de estudo é composta por fragmentos 

experimentais de aproximadamente 1000 Km² na Amazônia Central, 80 Km ao 

norte de Manaus, com as coordenadas de 2° 30’S e 60° W. A área é rodeada 

por mais de 200km de floresta contínua na porção oeste, norte e leste. No 

início da década de 1980 foi realizado corte e queima da vegetação para 

estabelecer pastagens em três grandes (~5000ha) fazendas de gado 

(Nascimento & Laurance, 2004). No interior das fazendas manteve-se 

fragmentos florestais que variam de 1 a 100ha isolados a uma distância de 10 

a 1000m. Diversos estudos são realizados nesta área, em especial uma 

parcela de 100 hectares com todos os indivíduos da família Lecythidaceae 

identificados e marcados em campo (Mori e Cunha, 1995). 

 

4.2 Delineamento amostral 
 

4.2.1 Análise da razão isotópica 

 

Amostras e espécies utilizadas 

O material foliar foi coletado em abril de 2010 em árvores identificadas 

por especialista para a elaboração do livro Flora da Reserva Ducke (Ribeiro et 

al 1999). Um total de 52 amostras foi coletado na parte inferior do dossel. As 

espécies pertencem à família Lecythidaceae geralmente encontradas em 

floresta primária (Mori, 2001). Foram investigadas dez espécies do gênero 

Eschweilera (E. amazoniciformis S.A. Mori, E. atropetiolata S. A. Mori, E. collina 

Eyma, E. coriacea (Dco) S. A. Mori, E. grandiflora (Aubl.) Sandwith, E. 

pedicellata (Rich) S. A. Mori , E. pseudodecolorans S. A. Mori, E. Romeu-

cardosoi S. A. Mori , E. truncata A.C. Sm., E. wachenheimii (Benoist) Sandwith) 

e duas do gênero Corythophora (C. alta R. Knuth, C. rimosa W. A. Rodrigues), 

totalizando doze espécies (Tabela 2). Em campo, as árvores estão 
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identificadas com plaqueta e referenciadas por um marco. Foram coletados os 

pontos do GPS em cada marco.  

 

Tabela 2: Relação entre o número de indivíduos por espécie analisado. 

Especies N° de indivíduos 

C. alta 4 

C. rimosa 4 

E. amazoniciformis 3 

E. atropetiolata 5 

E. collina 5 

E. coriacea 4 

E. grandiflora 4 

E. pedicellata 4 

E. pseudodecolorans 6 

E. romeu-cardosoi 4 

E. truncate 4 

E. wachenheimii 5 

 

Análise isotópica 

As folhas foram secas em estufa a 60°C e moídas até ficar em em pó. 

Foram selecionadas entre 2,0 a 2,2 mg de amostra de folha em pó e colocadas 

em uma cápsula de estanho selada e levados a um espectrômetro de massa 

de razão isotópica da ThermoQuest-Finnigan Delta Plus (Finnigan-MAT, CA, 

EUA), em linha com uma Elemental Analyzer (Carlo Erba modelo 1110, Milão, 

Itália) no laboratório de Ecologia Isotópica (CENA- Piracicaba – SP). Foram 

medidos isótopos estáveis de C e N com relação às normas internacionais 

reconhecidas. Amostras padrão de sugarcane ¹³C foram utilizadas em cada 

varredura como um procedimento padrão do laboratório. Valores de isótopos 

estáveis foram reportados em notação “delta” (δ), como valores em partes por 

milhão ‰, sendo, δ‰ = ((R amostra/Rpadrão)-1)x1000, portanto a razão 

isotópica (R) é expressa pela razão entre o isótopo raro e o isótopo mais 



 

 

29 

 

abundante (¹³C /¹²C; ¹⁵N/¹⁴N) entre a amostra analisada e o padrão (Martinelli, 

et al. 2009).  

Análise estatística 

Foi realizado um teste de análise de variância (ANOVA) e um teste 

posterior de Tukey HSD para determinar se havia diferença significativa entre 

as espécies estudadas. As analises foram realizadas no programa estatístico R 

2.10.0 (R Development Core Team, 2009).O nível de diferença significativa é 

reportado por análise. 

4.2.2 Espectroscopia no infravermelho próximo (NIRS) 

 

Amostras e espécies utilizadas 

Foram analisadas folhas secas e inteiras de amostras (exsicatas) 

provenientes dos dois sítios: exsicatas das parcelas permanentes do Projeto de 

Dinâmica Biológica de Fragmentos Florestais (PDBFF), coletadas desde o final 

da década de setenta; e, exsicatas da Reserva Florestal Adolpho Ducke 

coletadas em abril de 2010 de árvores marcadas e identificadas para a 

elaboração do livro Flora da Reserva Ducke (Ribeiro et al., 1999).  

Estudos sobre a filogenia da família Lecythidaceae indicam que o gênero 

Eschweilera não é monofilético (Mori et al., 2007).A monofilia é um fator 

limitante para estudos de Barcoding DNA (Gonzales et al. 2009). As análises 

com FT-IR  apresentam comportamento semelhante ao de estudo evolutivo das 

espécies (Lu et al. 2004, Kim 2004, Lu et al. 2008) e como este estudo comFT-

NIRS é pioneirona Amazônia, optou-se por acrescentar na análise as espécies 

do gênero Corythophora, que segundo Mori et al. (2007) apresenta um 

comportamento monofilético. 

Um total de 159 espécimes foi utilizado, sendo oito espécies do gênero 

Eschweilera (E amazoniciformis, E. atropetiolata, E. collina, E. coriacea E. 

grandiflora, E. pseudodecolorans, E. tessmannii, E. wachenheimii) e duas do 

gênero Corythophora (C. alta, C. rimosa). A maioria dessas amostras foi 

identificada por Scott Mori, especialista em Lecythidaceae do NYBG(New York 

Botanical Garden), ou obtiveram sua identificação confirmada por ele. A 
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seleção dessas espécies está relacionada com o número mínimo de 10 

amostras por espécie. 

 

Coleta espectral   

As leituras espectrais foram expressas pelos valores de absorbância 

entre os números de onda de 4.000 a 10.000 (cm¯¹) no infravermelho próximo, 

das folhas inteiras, secas (exsicatas) e foram coletados no espectrofotômetro 

da Termo Nicollet, sistema FT-NIR Antaris II Method Development System 

(MDS) no laboratório de química da madeira do INPA (Figura 4). 

 
Figura 4: Imagem do equipamento FT-NIR MDS 

Para a leitura espectral confirmou-se uma calibração (branco) do 

equipamento a cada 4 horas de uso. Cada leitura demorou em torno de 30 

segundos para 16 varreduras por espectro. Para controle, foi utilizado um corpo 

negro (Figura 5) em cima do ponto onde o espectro foi coletado, para evitar a 

dispersão da luz. 
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Figura 5: Corpo negro em cima do ponto de coleta na folha 

Foram coletadas seis leituras espectrais por folha, seis folhas por 

exsicata obtendo-se 36 espectros por indivíduo (Figura 6). Os pontos de leitura 

nas folhas respeitaram uma forma seqüencial, abrangendo desde a base até o 

ápice, parte adaxial (leituras de 1 a 3) e abaxial (leituras de 4 a 6), buscando 

representatividade (Figura 7). 

Figura 6: Graficos com 36 leituras espectrais no FT-NIRS por indivíduo 
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Figura 7: Imagem representando o delineamento das leituras espectrais na exsicata 

Sendo: F1 a F6 os números de folhas lido, e os pontos em vermelho 1, 2 e 3 na face adaxial e 
os pontos 4, 5 e 6 na face abaxial são os locais de coleta na folha. 

Do mesmo modo, quando possível, foram lidas as folhas localizadas 

mais próximas do ápice do galho, representado as folhas novas e também as 

folhas mais distantes representando as folhas maduras, na busca de captar a 

variação dentro do indivíduo. As amostras com presença de fungos e ataque 

de insetos também foram utilizadas (Figura 8).  

 
Foto1 

 
Foto 2 

Figura 8: Foto1: Folha com presença de fungos; Foto 2: Folha com ataque de insetos 
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Houve casos em que a amostra não apresentou número de folhas 

suficientes como definidos na metodologia (seis), então, fez-se uma folha 

representar duas, onde cada metade longitudinal da folha foi considerada uma.  

 

Análise estatística 

Foram geradas funções discriminantescom o intuito de avaliar o 

potencial dos dados em distinguir corretamente as espécies As variáveis 

dependentes foram os 10 grupos formados pelas espécies pré-definidas. As 

variáveis independentes da função foram o valor das absorbâncias em cada 

comprimento de onda lido. Para testar a eficiência do modelo empregou-se a 

técnica de validação cruzada, denominada “leave one out”(deixe um de fora). 

Esta validação utiliza k-1 amostras para gerar uma função discriminante e a 

amostra “deixada de fora do modelo” serve para validá-lo. Deste modo, uma 

função discriminante foi gerada, posteriormente foi previsto o possível grupo ao 

qual pertence à amostra eliminada do modelo. Depois que todas as amostras 

foram preditasaum determinado grupo, uma por vez, obteve-se resultados de 

predição para todas as amostras e o total por espécie.  

A primeira análise utilizou 10 espéciescomo variáveis independentes do 

modelo e as variáveis dependentes foram asmédiasdas 36 leituras 

espectraispara cada indivíduo, com os valores de absorbância de todo 

comprimento de onda coletado, totalizando 1557 caracteres. As análises foram 

realizadas por funções implementadas pela linguagem estatística do R 2.10.0 

(R Development Core Team, 2009). Como resultado obteve-se a percentagem 

de acertos na validação para ao predizer as  espéciespelos modelos gerados.  

Em uma segunda análise foi selecionado aleatoriamente apenas uma 

leitura espectral, entre as 36 leituras coletadas, por indivíduo para gerar as 

equações. Esta aleatorização foi realizada 100 vezes independente. A técnica 

de validação foi a mesma utilizada no primeiro teste, a validação cruzada com 

uma amostra deixada para fora do modelo para validá-lo. O intuito deste teste 

foi observar se é necessário um alto esforço amostral para alcançar bons 

resultados. No final obteve-se a média das probabilidades de acerto e o desvio 
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padrão do total e por espécie.  As análises foram geradas no programa 

estatístico R 2.10.0 (R Development Core Team, 2009). 

Posteriormente, foram selecionados os 39 comprimentos de ondamais 

informativos para a função discriminante, por meio do programa estatístico 

JMP. Este processo tem como objetivo identificar o conjunto de variáveis 

independentes que melhor diferencia os grupos. O procedimento utilizado foi o 

“stepwise” que começa com todas as variáveis excluídas do modelo e então 

seleciona a variável que: 1-Mostrar diferenças estatisticamente significantes 

nos grupos (0.05 ou menos); 2- Dá a maior distância de Mahalanobis (D²) entre 

os grupos. Este processo continua incluindo variáveis na função discriminante 

desde que estas forneçam discriminação adicional estatisticamente significante 

entre os grupos, além das diferenças já explicadas pelas variáveis que já estão 

na função discriminante. 

A redução do número de caracteres respeita uma premissa da análise 

discriminante discutida por Willians e Titus (1988), em que o número de 

amostras deve ser três vezes maior que o número de variáveis mensuradas. 

Deste modo, uma nova função discriminante foi gerada com os caracteres 

selecionados e a eficiência do modelo foi avaliada pela técnica “deixe um de 

fora”, o mesmo método utilizado no teste anterior. O gráfico da análise 

discriminante com os 39 caracteres mais informativos foi gerado. 

Foi realizada uma análise de componentes principais (PCA) com um pré 

tratamento dos dados, utilizando nos espectros a 1ª derivada Savitzky-Golay 

(janela de 21 pontos e polinômio de 2ª ordem). O gráfico foi gerado para com 

os 1557 caracteres coletados. 
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5 RESULTADOSE DISCUSSÃO  

5.1 Razão isotópica 
Os valores de δ¹³C, das folhas investigadas obtiveram a média -31,8‰ ± 

1,3 e os valores deδ¹⁵N obtiveram média 4,2‰ ± 1,3.Os valores de 

concentração total de C apresentaram uma média de 50,5% ± 1,4 e de N uma 

média 2,2% ± 1,3. O valor das médias por espécie de δ¹³C e δ¹⁵N foliar, 

concentração de C e N e razão C:N está apresentado na tabela1  

Tabela 3: Resultado da média e o desvio padrão por espécie de valores de δ¹³C (‰) e δ¹⁵N (‰) 
foliar e concentração de C%, N% e razão C:N 

Espécie δ¹³C(‰) δ¹⁵N(‰) C(%) N(%) C/N 

C. alta -30,44 ± 1,06 53 ± 0.22 50.1 ± 1.0 2.7 ± 0.38 18.5 ± 2.72 

C. rimosa -29.5 ± 1.34 4.8 ± 2.01 50.2 ± 2.11 2.2 ± 0.19 22.7 ± 2.31 

E. amazoniciformis -31.7 ± 0.46 4.5 ± 0.6 50.4 ± 1 1.6 ± 0.15  30.9 ± 2.79 

E. atropetiolata -31.7 ± 0.22 4.8 ± 0.86 51.9 ± 1.41 2.1 ± 0.25 24.9 ± 2.88 

E. collina -31.7 ± 0.95 4.5 ± 1.23 50.9 ± 1.08 2.7 ± 0.15 18.4 ± 1.25 

E. coriaceae -32.2 ± 0.76 2.4 ± 1.89 49.4 ± 0.76 1.7 ± 0.12 28.8 ± 2.52 

E. grandiflora -32.5 ± 1.52 2.3 ± 0.56 50.7 ± 1.05 2.4 ± 0.33 21.8 ± 3.16 

E. pedicellata -32.7 ± 1.21 4.4 ± 1.19 50.1 ± 0.67 2.3 ± 0.22 22.3 ± 2.19 

E. pseudodecolorans -31.9 ± 0.77 3.9 ± 0.47 51.6 ± 2.03 2.7 ± 0.37 19.7 ± 2.98 

E. romeu-cardosoi -32.8 ± 0.72 4.4 ± 0.98 49.5 ± 0.72 1.9 ± 0.08 26.6 ± 1.1 

E. truncate -31.9 ± 1.5 4.2 ± 0.51 51.4 ± 0.41 1.7 ± 0.15 29.7 ± 2.59 

E. wachenheimii -32.8 ± 0.62 4.3 ± 1.4 48.9 ± 0.66 2.3 ± 0.16  21.5 ± 1.52 

 

Diferença entre as espécies 

O teste de ANOVA entre as espécies estudadas e os valores de δ¹³C, 

indicou que existe diferença significativa no nível de significância de 0.001.O 

resultado do Teste de Tukey aponta a espécie C. rimosa como a que se 

distingue de algumas espécies em um nível de significância de p = 0.05. A 

maior parte das espécies é igual entre si apontando que o valor de δ¹³C 

sozinho não auxilia a distinguir as espécies (Figura 9). 
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Figura 9: Valores de δ¹³C por espécie, sendo a linha preta a média, os limites da caixa indicam 
o desvio padrão e os pontos fora das caixas os valores máximos e mínimos de cada espécie. 

O valor médio de δ¹³C (31,8‰ ± 1,3) das folhas estudadas foi similar a 

encontrada por Ducatti et al. (1991) (31,55‰ ± 0,61) com espécies da família 

Lecythidaceae na mesma reserva, por Ometto et al. (2006) em Rondônia na 

Rebio (-31.9‰ ± 2.2) e nas reservas do INPA, da ZF-2(-32,1‰ ± 2.9) e ZF-3(-

32.6‰  ± 2.7). Destaca-se que o presente estudo analisou apenas uma família 

botânica, enquanto Ometto et al. 2006 analisou diversas famílias. O teste de 

análise de variância demonstrou que não foi possível diferenciar todas as 

espécies com o valor da razão isotópica δ¹³C. Esta razão isotópica é 

influenciada por outras variáveis, não apenas pelas características da espécie. 

Estudos relacionados à variação de δ¹³C em floresta apontam para uma 

correlação positiva entre altura de dossel e valor de razão isotópica do 

carbono, de modo que, quanto menor é a altura da coleta no dossel, menor é o 

valor de δ¹³C (Ometto et al. 2006, Coletta et al. 2009). A altura de coleta das 

amostras manteve-se na parte inferior da copa de cada árvore. Porém, essa 

variável não foi mensurada para este trabalho.  

O resultado da análise de variância com relação ao δ¹⁵N (Figura 10) 

indica que existe diferença ao nível de significância de 0.01 entre as espécies 

avaliadas. O resultado do teste Tukey aponta que apenas a C. alta se distingue 

da E. coriaceae e da E. grandifloracom um p<0.03 e p<0.019, respectivamente. 
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Figura 10: Valores de δ¹⁵N por espécie, sendo a linha preta a média, os limites da caixa 
indicam o desvio padrão e os pontos fora das caixas os valores máximos e mínimos de cada 
espécie. 

A média de δ¹⁵N (+4.2‰ ± 1,3) encontrada para as folhas investigadas é 

semelhante à média encontrada por Ometto et al. (2006) no Km 34 da ZF-2 

(+4.3‰) e semelhante a encontrada por Nardotoet al. (2008) em folhas de não 

leguminosas em áreas de terra firme (4.3‰). Porém foi abaixo do valor 

encontrado por Martinelli et al. (1999) (+5,8‰) com espécies da mesma família 

Lecythidaceae na reserva Ducke. 

A alta variabilidade da composição isotópica do nitrogênio estável 

dificulta a interpretação ecológica desses valores se não forem levados em 

consideração informações sobre o ecossistema (Martinelli et al. 2009). Ocorre 

uma alta variação da razão isotópica de ¹⁵N em folhas de árvores dentre os 

diferentes tipos de vegetação e topossequências do ecossistema amazônico. 

Em folhas de espécies não leguminosas, Nardoto et al. (2008) em floresta de 

Terra firme (Manaus) obtiveram uma média de δ¹⁵N 4,3‰ ± 1,5, em 

campinarana δ¹⁵N de 0.7‰ ± 2,5 e baixio δ¹⁵N de 0.6‰. ± 1.6. Percebe-se que 

a dinâmica do ecossistema é diretamente relacionada com o ciclo do 

nitrogênio, apontando a existência de diversas variáveis influenciando nesse 

ciclo. O excesso de água no solo pode limitar os processos que tornam o 

nitrogênio disponível para as plantas como a mineralização e nitrificação e 

ainda, facilita as perdas do nitrogênio por lixiviação (Martinelli et al. 2009).  
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Deste modo, fez-se um teste de correlação entre a altitude aproximada 

da árvore em que a folha foi coletada e o valor de δ¹⁵N. Obteve-se um 

coeficiente de correlação de +0.58, indicando que, quanto maior a altitude 

maior é o valor de δ¹⁵N. Vale destacar que na reserva Ducke, assim como as 

florestas de terra firme da Amazônia Central, a altitude está diretamente 

correlacionada com as diferentes características do solo, (Chauvel et al. 1987), 

no qual o solo do baixio possui uma média da razão isotópica de ¹⁵N de 0,36‰ 

e está localizado em áreas de menor altitude eos platôs e as vertentesestão 

localizadas emáreas de maior altitude e possuem uma razão isotópica de ¹⁵N 

de 4,3‰ (Nardoto et al. 2008).  

Os valores de concentração total de C% das folhas estudadas por 

espécie estão representados pela Figura 11. O teste da ANOVA apresentou 

diferença significativa a um nível de significância de 0.01. 

 

 

Figura 11: Valores de %C por espécie, sendo a linha preta a média, os limites da caixa indicam 
o desvio padrão e os pontos fora das caixas os valores máximos e mínimos de cada espécie. 

O resultado do Tukey aponta que a E. wachenheimii se distingue da 

E.pseudodecolorans com p<0.02  e da E. atropetiolata com p<0.028. Porém as 

outras espécies são caracterizadas como estatisticamente semelhantes com 

relação a essa variável.O valor de concentração total de carbono investigada 
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neste estudo apresentou diferença significativa entre as espécies avaliadas, 

porém não o suficiente a ponto de distingui-las (anexo 6). 

A análise de variância do valor de concentração total de nitrogênio foliar 

(%) aponta alta diferença significativa entre as espécies (p=0.001) (Figura 12).  

 

Figura 12: Valores de %N por espécie, sendo a linha preta a média, os limites da caixa indicam 
o desvio padrão e os pontos fora das caixas os valores máximos e mínimos de cada espécie. 

Porém o resultado do teste de Tukey demonstra que: por mais que 

algumas espécies se distinguem umas das outras, apenas o valor de 

concentração total de nitrogênio não é suficiente para distinguir todas as 

espécies. 

Com relação ao valor de concentração total de nitrogênio (%) a média 

encontrada nas espécies estudadas (2.2%) é maior que o encontrado por 

Ometto et al. (2006) nas espécies que pertencem as famílias não leguminosas, 

como é o caso da Lecythidaceae. As espécies que apresentaram valores 

médios acima de 2,5% (C. alta, E. collina e E. pseudodecolorans) merecem 

destaque, pois estão com valores de concentração de nitrogênio na folha 

semelhantes ao encontrado em folhas de espécies da família das leguminosas 

(Ometto et al. 2006). 

 As espécies E. coriaceae, e E. truncata apresentaram baixos valores de 

N e são as duas espécies de maior abundância do gênero Eschweilera 

encontradas em uma parcela de 100ha (Anexo 1), sendo, 1539 e 1321 
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indivíduos, respectivamente (Mori e Cunha, 1995). Deste modo, assumindo 

que, a abundância é o número de indivíduos da mesma espécie que ocorre em 

determinada área, fez-se um teste de correlação entre a abundância de 

indivíduos de cada espécie (Mori e Cunha, 1995) e o valor médio de %N 

encontrado na folha por espécie. O coeficiente de correlação r = -0.583 indicam 

uma alta correlação negativa entre as variáveis, ou seja, quanto maior a 

abundância de indivíduos de uma espécie, menor a concentração de nitrogênio 

na folha. Com estes valores é possível supor que, ao possuir um baixo grau de 

exigência na disputa por recursos, estas espécies alcançam maior abundância 

do que as espécies que exigem mais nitrogênio para o seu pleno 

desenvolvimento. Porém a espécie com menor concentração de nitrogênio 

entre as espécies estudadas (E. amazoniciformis) não possui elevada 

abundância na parcela (190 indivíduos) discordando da tendência acima 

indicada. 

A distribuição de espécies está associada com gradientes de solo 

(Kinupp & Magnusson, 2005; Costa et al., 2005; John et al., 2006; Costa, 

2006), consequentemente com os nutrientes disponíveis. Esta distribuição 

pode ser relacionada com as exigências nutricionais peculiares de cada 

espécies. Esta pode ser avaliadapor meio da concentração de nutrientes foliar 

(Haridasan, 2004). Em área do cerrado Haridasan (2004) observou que as 5 

espécies mais representativas da comunidade apresentaram menores 

concentrações de nutrientes (K, Mg, Ca, P) nas folhas. Assim, aponta que, 

essa menor exigência por nutrientes parece ser uma vantagem competitiva das 

espécies mais abundantes. Haridasan (2004) destaca ainda que, algumas das 

espécies com maior concentração de nutrientes nas folhas foram 

representadas por um menor número de indivíduos, podendo ser mais 

exigentes em nutrientes e menos competitivas. Estes resultados corroboram 

com o encontrado, são interessantes e exige mais estudos para aprofundar e 

interpretar a relação entre abundância de espécies e exigência nutricional. 
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5.2 Espectroscopia no infravermelho próximo(NIRs) 
Um total de 5724 espectros foi coletado no FT-NIRs para os 160 

espécimes. Os espectros que no momento da coleta apresentaram algum tipo 

de ruído foram excluídos e obtidos novamente. 

5.2.1 Análise de componentes principais – PCA 

A ordenação das espécies em duas dimensões captou 88% da variação 

para os espectros brutosno comprimento de onda 4000 a 10000 cm¯¹(Figura 

13). Os indivíduos da mesma espécie tendem a se aproximarem no espaço,há 

espécies aparecem misturadas, porem há espécies realmente distantes (ex.:E. 

atropetiolata e E. amazoniciformis). 

 

Figura 13: Análise de componentes principais (PCA) dos espectros derivados explicando 88% 
da variação dos dados por espécie. 
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As espécies aglomeraram-se demonstrando similaridade na resposta 

espectral. A E. amazoniciformis, que no estudo evolutivo é a espécie mais 

distante deste gênero (gênero Eschweilera não apresentou comportamento 

monofilético) (Mori et al. 2007), na figura 13 se destaca pela distância das 

demais. Vale destacar que o universo dos dados é multivariado e está sendo 

representado em apenas 2 eixos. 

 

5.2.2 Média de 36 espectros por indivíduo 

 

A primeira análise discriminante realizada utilizou a média dos 36 

espectros para representar um indivíduo e os 1557 valores de absorbância em 

cada número de onda entre 10000 a 4000 cm¯¹. A técnica utilizada “leave one 

out” encontrou uma probabilidade correta de identificação das espécies que 

variou de 100 à 90% com uma média de 99,4%, na qual apenas um indivíduo 

não foi classificado corretamente. Um indivíduo da E. amazoniciformis foi 

predito E. tessmanii (Tabela 4). Empiricamente, pôde-se obsevar que as folhas 

deste indivíduo eram translucidas, com a estrutura em formação, diferenciando-

se dos demais indivíduos desta espécie.  

Tabela 4: Matriz com o resultado da validação da an álise discriminante.  

 C. 
alta 

E. 
wach 

E 
amaz 

E. 
atro 

E. 
coll 

E. 
cori 

E. 
gran 

E. 
pseu 

C. 
rimo 

E. 
Tess 

Total 
de 
indiv 

C. alta 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 
E. wach 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 11 
E. amaz 0 0 9 0 0 0 0 0 0 1 10 
E. atro 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 10 
E. Coll 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0 13 
E. cori 0 0 0 0 0 22 0 0 0 0 22 
E. gran 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 30 
E. pseu 0 0 0 0 0 0 0 33 0 0 33 
C. rimo 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 10 
E. Tess 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 11 
Sendo: C.alt= Corythophora alta ; E. wach=, Eschweilera wachenheimii ; E. amaz= Eschweilera 
amazoniciformis; E. atro= Eschweilera atropetiolata; E. coll= Eschweilera collina; E. cori= 
Eschweilera coriaceae; E.gran= Eschweilera grandiflora; E. pseu= E. pseudodecolorans,, C. 
rimo= C. rimosa; E. tess= Eschweilera tessmannii. 
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Krajsek et al.(2008) com espectros no FT-IR encontrou 90% da correta 

classificação em espécimes de herbário de Epilobium spp sem uso de 

solventes ou preparo da amostra. Castillo et al. (2008) utilizou espectros de 

folhas para distinguir Eucalyptus globulusLabill de Eucalyptus nitens Maiden 

com 100% da correta classificação das amostras. Fan et al. (2010) em estudo 

com espécies de Ephedra no FT-NIRS encontrou o resultado da análise 

discriminante variando de 84,2 a 91.9%. A técnica FT-NIR para identificar 

espécies com folhas inteiras e secas no presente trabalho demonstrou-se 

excelente. As características morfológicas, anatômicas e químicas que são 

avaliadas na literatura para distinguir espécies são captadas no infravermelho 

próximo. Para Séné et al (1994) a parede celular é uma das estruturas 

responsáveis pela informação obtida pelo FT-NIR. Os padrões informados 

pelos espectros de cada espécie são descrito pela base genética que a técnica 

consegue captar. Pois, desde que as características da folha são 

geneticamente controladas, existirão diferenças no comportamento espectral 

entre grupos geneticamente distintos (Ponzoni, 2002). 

5.2.3 Um espectro por indivíduo  

Posteriormente, foi selecionado aleatoriamente apenas um espectro 

para representar cada indivíduo. As funções discriminantes foram geradascom 

os 1557 caracteres e a capacidade de predição foi avaliada. Repetiu-se 100 

vezes a aleatorização e a avaliação das funções discriminantes. A média das 

probabilidades de acerto foi de 97,1% e o desvio padrão de 0.01, variando de 

98,8 a 81,3%. São apresentados na tabela 6 a média das probabilidades de 

identificação correta (acertos) e o desvio padrão por espécie. 
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Tabela 5: Resultado da probabilidade de identificação das espécies na aleatorização de um 
espectro por indivíduo. 

Espécies 
Prob. Acerto 

média(%) 
Desvio 
Padrão 

C. alta 98.5 8.94 

E amazoniciformis 89.2 7.8 

E. atropetiolata 81.3 11.5 

E. collina 96.4 9.4 

E. coriaceae 96.1 9.1 

E. grandiflora 98.4 8.7 

E. pseudodecolorans 98.8 8.7 

C. rimosa 98.8 8.8 

E. tessmannii 97.5 9.3 

E. wachenheimii 97.3 9.4 

 

Segundo os resultados obtidos no presente trabalho, com o banco de 

dados espectral e a função discriminante calibrada, em menos de 1 minuto é 

possível alcançar uma alta probabilidade de identificação da espécie (97%). Ao 

captar maior variação dentro do indivíduo e da folha a probabilidade aumenta 

para 99%. Portanto ao utilizar apenas uma leitura espectral para representar o 

indivíduo e não uma média de 36 leituras a confiabilidade do modelo diminuiu 

em apenas 2%. Esta variação pode estar relacionada com a parte da folha em 

que foi lido o espectro. Pois Lu et al. (2004) sugere que, os picos de absorção 

da borda da folha foram mais elevados que os do centro da folha e no tecido 

foliar da folha madura foram maiores que das folhas jovens, sugerindo que a 

borda da folha madura é preferível para estudos de espectroscopia  no 

infravermelho.Assim, observando os resultados, a espectroscopia no FT-NIR 

destaca-se por ser uma técnica promissora na identificação de material infértil, 

ao identificar a espécie com apenas uma leitura em qualquer parte da folha 

seca. 
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5.2.4 Tratamento espectral com caracteres mais informativos 

Foram selecionados os 39 caracteres com maior capacidade de 

distinção dos grupos entre os 1557 valores de absorbância captados no 

comprimento de onda de 4007 - 7086 cm¯ ¹ (Figura 14 e APENDICE).  

 
Figura 14: Região espectral onde os 39 caracteres mais informativos se encontram 

Com estes valores selecionados, uma nova análise discriminante foi 

gerada. A capacidade de predição desta nova função foi de 98,7%, com a 

variação da probabilidade de identificação correta entre 90 à 100% (Tabela 6). 

O tratamento espectral permitiu melhorar o modelo ao selecionar os 39 

caracteres mais informativos do comprimento de onda analisado. A 

probabilidade de identificação foi de 98,7%, indicando que, algumas regiões 

específicas do espectro (bandas espectrais) são mais informativas sobre as 

características de interesse. Com menos caracteres, a confiança na função 

discriminante fortaleceu o resultado e esta foi gerada mais rapidamente, 

aumentando a praticidade do modelo. Dependendo da exigência esperada 

pode-se acelerar o processo de identificação de espécies e manter uma alta 

confiabilidade no modelo. A seleção dos comprimentos de onda mais 

informativos pode auxiliar a definir quais são as ligações e constituintes 

químicos como quais as características anatômicas que foram responsáveis 

para auxiliar a distinguir as espécies. 
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Tabela 6: Resultado da análise discriminante com a média de 36 leituras por indivíduo e os 39 

caracteres mais informativos como variáveis dependentes. 

Espécies Amostras Predição correta Predição errada 

C. alta 10 10 0 

E. wachenheimii 11 11 0 

E. amazoniciformis 10 9 1 

E. atropetiolata 10 9 1 

E. collina 13 13 0 

E. coriaceae 22 22 0 

E. grandiflora 30 30 0 

E. pseudodecolorans 33 33 0 

C. rimosa 10 10 0 

E. tessmannii 10 10 0 

 

 

Figura 15: Gráfico da análise discriminante com os 39 caracteres mais informativos 
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A Figura 15 demonstra a similaridade entre as espécies estudadas por 

meio do gráfico da análise discriminante. É importante ressaltar que as 

espécies popularmente conhecidas como matamatá (E. wachenheimii, E. 

coriaceae, e E. grandiflora) estão localizadas próximas no gráfico (superior 

esquerda). A espécie que no primeiro teste obteve a identificação errada (E. 

amazoniciformis), foi predita pelo modelo como E. tessmanii. Neste gráfico 

(figura 15) pode-se observara semelhança na resposta espectral da folha das 

duas espécies.  

Por ser um método rápido, fácil e não destrutivo a análise espectral em 

folhascomFT-NIR e FT-IR tem se mostrado promissor para auxiliar na 

discriminação de espécies com probabilidade de identificação de espécies 

tropicais além das encontradas com as técnicas de Barcoding DNA. Gonzales 

et al. (2009) testaram 8 diferentes marcadores moleculares e registraram que 

nenhum obteve a taxa de identificação de plantas superior à 70%. Ainda, os 

programas de pesquisas de Barcoding DNA são relativamente caros (Herbert e 

Gregory, 2005), principalmente quando comparadas com as pesquisas com 

FT-NIRS.  

A espectroscopia foliar é um método superior a outras técnicas 

analíticas, demonstra elevado potencial para trabalhos de taxonomia e estudos 

avançados, como filogenia. Dharmaraj et al.(2006) classificou amostras de 

Phyllantus niruri Linn. no FT-IR de acordo com a localização geográfica. Kim et 

al. (2004) aponta o FT-IR como um ótimo método para determinar relações 

filogenéticas com angiospermas. Análises espectrais e de anatomia foliar 

foramrealizadas para auxiliar na taxonomia e evolução de espécies de Camellia 

(Lu et al. 2008).  

Lu et al. (2004) apresentou promissores resultados ao fazer um estudo 

detalhado da interpretação do espectro foliar no infravermelho com espécies do 

gênero Hypericum  eTryadenum.Neste contexto observou que dentro da 

mesma espécie, não ocorreram diferença significativa entre folhas em 

diferentes estágios de maturação, e nem de indivíduos de diferentes 

localidades geográficas. Ainda, caracterizou as diferenças na composição 
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química das espécies estudadas e relacionouestes aspectos com a história 

evolutiva das espécies. 

É importante salientar que a discriminação de espécies como foi 

realizada no presente trabalho (FT-NIRS e análise discriminante) apenas é útil 

para espécies que já estão presente no banco de dados, não sendo possível 

distinguir espécies novas, ou espécies que não foram inseridas no banco de 

dados. Estas possivelmente serão agrupadas a espécie que obtiver a resposta 

espectral mais similar. Porém a análise de componentes permite distinguir 

espécies distintas sem a manipulação dos dados. Lu et al. 2004 sugerem que é 

possível identificar e classificar outros taxas quando o padrão espectral das 

espécies já estiverem definidos. 

É imprescindível observar a diferença de idade entre as amostras 

utilizadas no presente trabalho. Não foi realizado um teste específico para 

avaliar se havia diferença significativa entre os espectros das amostras 

coletadas em diferentes anos (aproximadamente 30 anos de diferença). A 

diferença de idade das exsicatas testadas fortalece o potencial da técnica NIRS 

em aproveitar o esforço amostral que já foi realizado como: as identificações 

dos especialistas e as amostras férteis. 
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7 CONCLUSÃO 
 

Estudos que utilizam novas técnicas de discriminação de espécies são 

importantes para acelerar o processo de reconhecimento da biodiversidade. O 

Laboratório de Manejo Florestal do INPA se destaca pelo pioneirismo em testar 

novas tecnologias para melhorar o rendimento do manejo florestal. Aprimorar a 

identificação das espécies nos inventários florestais da Amazônia está 

relacionado com a qualidade do produto final ofertado pelo manejador como 

também para a manutenção da população natural das espécies. 

As variáveis δC13, δN15 e os valores de concentração total de carbono 

e nitrogênio não apresentaram potenciais separadamente para distinguir as 

espécies.  

A técnica FT-NIRs demonstrou ser promissora para auxiliar as atividades 

de identificação de espécies florestais na Amazônia. Apresentou altas 

probabilidades de discriminação em grupos geneticamente distintos, mesmo 

trabalhando com espécies muito próximas evolutivamente como as 

Eschweilera spp.. 

Em um futuro próximo será possível gerar um banco de dados espectral 

com as coleções de referência. O esforço amostral realizado em anos será 

aproveitado, onde as identificações dos especialistas e as amostras férteis 

garantirão a qualidade do banco de dados. O banco de dados espectral 

auxiliará a definir as espécies das amostras inférteis. Contudo, esta técnica 

tende a aprimorar a identificação das espécies para o manejo florestal e 

também para o reconhecimento da biodiversidade amazônica. 
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8 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
O presente trabalho faz parte do projeto INCT-Madeiras da Amazônia 

que conta com a participação do Laboratório de Manejo Florestal do INPA, o 

Centro de Pesquisa em Produtos Florestais do INPA e Universidades Federais 

do país, como Universidade Federal do Paraná, Universidade de Brasília, 

Universidade Federal do Amazonas. Este projeto objetiva entre outros fatores, 

desenvolver e difundir novas tecnologias para o manejo florestal e os recursos 

madeireiros. Julga-se que o presente trabalho corresponde às expectativas do 

projeto, no qual seu sucesso está relacionado com a correta identificação do 

especialista e a alta resolução captada pelo equipamento, de modo que 

fornece uma nova alternativa para auxiliar as atividades do manejo florestal. 

Com base nos resultados deste trabalho é possível gerar um banco de 

dados espectral no FT-NIRs com as 100 principais morfoespécies mais 

encontradas nos inventários do Laboratório de Manejo Florestal (LMF), de 

modo que, esta técnica auxilie no processo de discriminação das espécies, 

com maior acurácia. Para a elaboração do banco de dados espectral é possível 

utilizar amostras do herbário do INPA e de outras instituições para calibrar o 

FT-NIRs. O banco de dados espectral do LMF poderá ser constantemente 

abastecido com as coletas dos inventários futuros nas parcelas permanentes e 

temporárias que serão implantadas, assim como na remedição das parcelas já 

demarcadas em campo. 

Em um futuro próximo, será possível um herbário espectral com as 

amostras de referência e assim acelerar o processo de reconhecimento das 

espécies de amostras inférteis. Para a realidade amazônica, é primordial 

padronizar as identificações de qualidade e selecionar as amostras 

referenciadas por especialistas para garantir a qualidade do banco de dados 

espectral. Dentre os resultados percebe-se a importancia em captar a variação 

dentro da espécie. Ainda está em fase inicial, é necessário explorar a técnica e 

aprimorar o uso. 

A cada dia novos equipamentos estão disponíveis no mercado e são 

cada vez mais práticos como os espectrometros de campo. Existe a 
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possibilidadede realizar um trabalho similar ao da presente dissertação, porém 

calibrar o equipamento em secções do lenho, já que é um procedimento usual 

por identificadores em campo. 

O método tradicional de identificação de espécies utiliza os 

conhecimentos de mateiros experientes que, devido ao mérito, são 

reconhecidos como parabotânicos. Este conhecimento é de suma importância 

para a identificação das espécies. Porém, os parabotânicos estão cada vez 

mais escassos, e possuem um viés na identificação que gera um erro não 

amostral. Este viés é causado pela incerteza relacionada com conhecimento 

empírico do identificador, que varia entre os identificadores e não é possível 

quantificar. O mesmo não vale para os parabotânicos treinados e calibrados 

com o herbário, porém estes muitas vezes, assumem não distinguir os 

indivíduos em nível de espécie, mas garantem qualidade e rapidez na 

identificação. 

Alcançar altos níveis de conhecimento que permita distinguir mais de mil 

espécies, como é o caso da floresta Amazônica, são muito raros. Porém, 

identificar espécies com o auxilio da espectroscopia, como o FT-NIRs, se 

demonstra uma técnica promissora para distinguir as espécies, pois padroniza 

a identificação, permite armazenar um amplo banco de dados e quantifica o 

erro amostral. Esta é uma alternativa principalmente para os inventários 

realizados por empresas que não contratam parabotânicos calibrados em 

herbários e selecionam no local um identificador que não possui padrão nos 

nomes populares apresentados. 
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Apêndice 

1- Lista dos indivíduos utilizados na análise da δ¹³C e δ¹⁵N 

Local Marco Data da 
coleta Gênero Espécie 

Número 
da 

árvore 
DAP Coletor 

Ducke M498 05/04/2010 Eschweilera micrantha 106 33.7 Durgante, F. M. 

Ducke M498 05/04/2010 Eschweilera pedicellata 107 14 Durgante, F. M. 

Ducke M500 05/04/2010 Corythophora Rimosa 109 40.5 Durgante, F. M. 

Ducke M500 05/04/2010 Eschweilera wachenheimii 110 25 Durgante, F. M. 

Ducke M 509 05/04/2010 Eschweilera wachenheimii 111 32.8 Durgante, F. M. 

Ducke M496 05/04/2010 Eschweilera coriaceae 113 16 Durgante, F. M. 

Ducke M496 05/04/2010 Eschweilera wachenheimii 114 21.2 Durgante, F. M. 

Ducke M 503 07/04/2010 Eschweilera micrantha 117 38 Durgante, F. M. 

Ducke M 503 07/04/2010 Eschweilera coriaceae 118 31 Durgante, F. M. 

Ducke M 222 07/04/2010 Eschweilera grandiflora 120 23 Durgante, F. M. 

Ducke M 222 07/04/2010 Eschweilera wachenheimii 121 15 Durgante, F. M. 

Ducke 0,1 km 08/04/2010 Eschweilera collina 127 33 Durgante, F. M. 

Ducke 0,1 km 08/04/2010 Eschweilera collina 128 44 Durgante, F. M. 

Ducke 1,3 km 08/04/2010 Eschweilera atropetiolata 131 70 Durgante, F. M. 

Ducke M498 05/04/2010 Eschweilera pseudodecolorans 137 37.7 Durgante, F. M. 

Ducke M498 05/04/2010 Eschweilera wachenheimii 138 33 Durgante, F. M. 

Ducke M498 05/04/2010 Eschweilera truncata 139 29.5 Durgante, F. M. 

Ducke M500 05/04/2010 Eschweilera pseudodecolorans 141 47 Durgante, F. M. 

Ducke M 508 05/04/2010 Eschweilera atropetiolata 145 20 Durgante, F. M. 

Ducke M 003 05/04/2010 Eschweilera pseudodecolorans 147 43.5 Durgante, F. M. 

Ducke M 508 05/04/2010 Eschweilera pseudodecolorans 148 50.8 Durgante, F. M. 

Ducke M 201 06/04/2010 Eschweilera pedicellata 149 12.8 Durgante, F. M. 

Ducke M 201 06/04/2010 Eschweilera truncata 150 40.8 Durgante, F. M. 

Ducke M 584 06/04/2010 Corythophora rimosa 151 53.2 Durgante, F. M. 

Ducke M 584 06/04/2010 Eschweilera truncata 153 35 Durgante, F. M. 

Ducke M 497 06/04/2010 Corythophora rimosa 154 51.7 Durgante, F. M. 

Ducke M 503 07/04/2010 Eschweilera coriaceae 156 23.1 Durgante, F. M. 

Ducke M 503 07/04/2010 Eschweilera pedicellata 157 12.2 Durgante, F. M. 

Ducke M 503 07/04/2010 Eschweilera coriaceae 158 39.3 Durgante, F. M. 

Ducke M 222 07/04/2010 Eschweilera grandiflora 161 18 Durgante, F. M. 

Ducke M 222 07/04/2010 Eschweilera grandiflora 162 32.2 Durgante, F. M. 

Ducke M 222 07/04/2010 Eschweilera micrantha 163 29 Durgante, F. M. 

Ducke M 222 07/04/2010 Corythophora rimosa 164 26.1 Durgante, F. M. 

Ducke M 527 10/04/2010 Eschweilera grandiflora 171 17.5 Durgante, F. M. 

Ducke M 527 10/04/2010 Eschweilera collina 172 39.2 Durgante, F. M. 

Ducke M 575 10/04/2010 Eschweilera collina 182 35 Durgante, F. M. 

Ducke M 576 10/04/2010 Corythophora alta 186 38 Durgante, F. M. 

Ducke M 576 10/04/2010 Eschweilera pedicellata 188 14.3 Durgante, F. M. 
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Local Marco Data da 
coleta 

Gênero Espécie 
Número 

da 
árvore 

DAP Coletor 

Ducke M 577 09/04/2010 Eschweilera atropetiolata 190 77 Durgante, F. M. 

Ducke M 578 09/04/2010 Eschweilera atropetiolata 192 34.5 Durgante, F. M. 

Ducke M 272 07/04/2010 Eschweilera tessmannii 206 21.2 Durgante, F. M. 

Ducke M 507 06/04/2010 Eschweilera romeu-cardosoi 221 16.1 Durgante, F. M. 

Ducke M 507 06/04/2010 Eschweilera romeu-cardosoi 222 17.5 Durgante, F. M. 

Ducke M 509 05/04/2010 Eschweilera pseudodecolorans 223 61.5 Durgante, F. M. 

Ducke M 537 10/04/2010 Eschweilera amazoniciformis 224 41.5 Durgante, F. M. 

Ducke M 537 10/04/2010 Eschweilera romeu-cardosoi 226 17.7 Durgante, F. M. 

Ducke M 532 06/04/2010 Eschweilera pseudodecolorans 227 21.7 Durgante, F. M. 

Ducke M 533 06/04/2010 Eschweilera amazoniciformis 229 42.5 Durgante, F. M. 

Ducke M 003 06/04/2010 Eschweilera romeu-cardosoi 235 34.5 Durgante, F. M. 

Ducke M 110 09/04/2010 Eschweilera carinata 271 45 Durgante, F. M. 

Ducke M 222 07/04/2010 Eschweilera bracteosa 279 12 Durgante, F. M. 

Ducke M 522 10/04/2010 Eschweilera bracteosa 279 18 Durgante, F. M. 

Ducke M 462 08/04/2010 Corythophora alta 334 53.3 Durgante, F. M. 

Ducke M 537 10/04/2010 Eschweilera micrantha 2971 35 Durgante, F. M. 

Ducke M 469 08/04/2010 Eschweilera truncata 3926 14.4 Durgante, F. M. 

Ducke M 583 06/04/2010 Corythophora alta 4483 36.5 Durgante, F. M. 

Ducke M 537 10/04/2010 Eschweilera collina 4619 29.2 Durgante, F. M. 

Ducke M 138 06/04/2010 Eschweilera pedicellata 4723 14.4 Durgante, F. M. 

Ducke M 538 06/04/2010 Eschweilera romeu-cardosoi 4834 30 Durgante, F. M. 
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2 –Lista dos indivíduosutilizados para a análise naespectroscopia no 
infravermelho próximo 

Gênero Espécie Cod. 
NIRS 

Reserva N da 
árvore 

Coletor Identificador 
Ano 
de 

coleta 

Ano 
identificação 

Corythophora Alta 1.1 3402 989  Mori, S.A.  1988 

Corythophora Alta 1.2 3304 5731  Mori, S.A.   

Corythophora Alta 1.3 1202 2216  Mori, S.A.   

Corythophora Alta 1.4 3402 3001  Mori, S.A.   

Corythophora Alta 1.5 3402 3125  Mori, S.A.   

Corythophora Alta 1.6 1202 1046  Mori, S.A.   

Corythophora Alta 1.7 Ducke 186 Durgante, F. M. Mori, S.A. 2010 1995 

Corythophora Alta 1.8 Ducke 4483 Durgante, F. M.  2010  

Corythophora Alta 1.9 Ducke 2206 Durgante, F. M.  2010  

Corythophora Alta 1.10 Ducke 334 Durgante, F. M.  2010  

Eschweilera amazoniciformis 2.1 3402 4482  Mori, S.A.  1988 

Eschweilera amazoniciformis 2.2 1202 2436  Mori, S.A.  1988 

Eschweilera amazoniciformis 2.3 3402 3798  Mori, S.A.  1988 

Eschweilera amazoniciformis 2.4 1302 4403  Mori, S.A.  1988 

Eschweilera amazoniciformis 2.5 1301 4007  Mori, S.A.  1987 

Eschweilera amazoniciformis 2.6 1301 2248  Mori, S.A.  1987 

Eschweilera amazoniciformis 2.7 1301 5589  Mori, S.A.  1987 

Eschweilera amazoniciformis 2.8 Ducke 224 Durgante, F. M.    

Eschweilera amazoniciformis 2.9 Ducke 229 Durgante, F. M. Mori, S.A.  1995 

Eschweilera amazoniciformis 2.10 Ducke 2203 Durgante, F. M. Mori, S.A.  1995 

Eschweilera atropetiolata 3.1 1202 4975  Mori, S.A.  1988 

Eschweilera atropetiolata 3.2 1202 1006  Mori, S.A.  1988 

Eschweilera atropetiolata 3.3 Ducke 131 Durgante, F. M.    

Eschweilera atropetiolata 3.4 Ducke 145 Durgante, F. M.    

Eschweilera atropetiolata 3.5 Ducke 192 Durgante, F. M.    

Eschweilera atropetiolata 3.6 Ducke 193 Durgante, F. M.    

Eschweilera atropetiolata 3.7 Ducke 174 Durgante, F. M.    

Eschweilera atropetiolata 3.8 1202 316  Mori, S.A.  1988 

Eschweilera atropetiolata 3.9 1348 4621  Mori, S.A.  1988 

Eschweilera atropetiolata 3.10 1202 619  Mori, S.A.  1988 

Eschweilera collina 4.1 Ducke 4619 Durgante, F. M. Mori, S.A. 2010 1998 

Eschweilera collina 4.2 Ducke 128 Durgante, F. M.  2010  

Eschweilera collina 4.3 Ducke 182 Durgante, F. M. Mori, S.A. 2010 1996 

Eschweilera collina 4.4 Ducke 127 Durgante, F. M.  2010  

Eschweilera collina 4.5 Ducke 172 Durgante, F. M. Mori, S.A. 2010 1995 

Eschweilera collina 4.6 1301 5290  S. Mori  1988 

Eschweilera collina 4.7 1202 2200  S. Mori  1988 

Eschweilera collina 4.8 1202 1769  S. Mori  1988 

Eschweilera collina 4.9 1202 1891  S. Mori  1988 
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Gênero Espécie Cod. 
NIRS 

Reserva N da 
árvore 

Coletor Identificador 
Ano 
de 

coleta 

Ano 
identificação 

Eschweilera collina 4.10 1202 2105  S. Mori  1988 

Eschweilera collina 4.11 1202 1634  S. Mori  1988 

Eschweilera collina 4.12 3402 1869  S. Mori  1988 

Eschweilera collina 4.13 3402 2255  S. Mori  1988 

Eschweilera collina 4.14 3402 2515  S. Mori  1988 

Eschweilera coriaceae 5.1 Ducke 158 Durgante, F. M.  2010  

Eschweilera coriaceae 5.2 Ducke 113 Durgante, F. M.  2010  

Eschweilera coriaceae 5.3 Ducke 118 Durgante, F. M.  2010  

Eschweilera coriaceae 5.4 Ducke 156 Durgante, F. M.  2010  

Eschweilera coriaceae 5.5 1301 1611  S. Mori  1987 

Eschweilera coriaceae 5.6 1301 3456  S. Mori  1987 

Eschweilera coriaceae 5.7 1301 1710  S. Mori  1987 

Eschweilera coriaceae 5.8 3402 1563  S. Mori  1988 

Eschweilera coriaceae 5.9 3402 4606  S. Mori  1988 

Eschweilera coriaceae 5.10 1301 1689  S. Mori  1987 

Eschweilera coriaceae 5.11 1101 48  S. Mori  1988 

Eschweilera coriaceae 5.12 1202 1261  S. Mori  1988 

Eschweilera coriaceae 5.13 1301 1500  S. Mori  1987 

Eschweilera coriaceae 5.14 1301 1555  S. Mori  1987 

Eschweilera coriaceae 5.15 1301 1705  S. Mori  1987 

Eschweilera coriaceae 5.16 1301 1425  S. Mori  1987 

Eschweilera coriaceae 5.17 1301 1568  S. Mori  1987 

Eschweilera coriaceae 5.18 1301 1589  S. Mori  1987 

Eschweilera coriaceae 5.19 1301 1564  S. Mori  1987 

Eschweilera coriaceae 5.20 1301 1431  S. Mori  1987 

Eschweilera coriaceae 5.21 1301 1704  S. Mori  1987 

Eschweilera coriaceae 5.22 1301 3461  S. Mori  1987 

Eschweilera grandiflora 6.1 1202 2650  S. Mori  1988 

Eschweilera grandiflora 6.2 1202 2155  S. Mori  1988 

Eschweilera grandiflora 6.3 1202 2308  S. Mori  1988 

Eschweilera grandiflora 6.4 1202 4168  S. Mori  1988 

Eschweilera grandiflora 6.5 1202 4310  S. Mori  1988 

Eschweilera grandiflora 6.6 1202 1156  S. Mori  1988 

Eschweilera grandiflora 6.7 1202 1170  S. Mori  1988 

Eschweilera grandiflora 6.8 1202 3159  S. Mori  1988 

Eschweilera grandiflora 6.9 1202 4162  S. Mori  1988 

Eschweilera grandiflora 6.10 1202 3425  S. Mori  1987 

Eschweilera grandiflora 6.11 1301 1443  S. Mori  1987 

Eschweilera grandiflora 6.12 1301 1363  S. Mori  1987 

Eschweilera grandiflora 6.13 1202 3824  S. Mori  1988 

Eschweilera grandiflora 6.14 1202 3602  S. Mori  1988 

Eschweilera grandiflora 6.15 1202 3392  S. Mori  1988 
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Gênero Espécie Cod. 
NIRS 

Reserva N da 
árvore 

Coletor Identificador 
Ano 
de 

coleta 

Ano 
identificação 

Eschweilera grandiflora 6.16 1202 3925  S. Mori  1988 

Eschweilera grandiflora 6.17 1202 3354  S. Mori  1988 

Eschweilera grandiflora 6.18 1202 2648  S. Mori  1988 

Eschweilera grandiflora 6.19 1202 1561  S. Mori  1988 

Eschweilera grandiflora 6.20 1202 2888  S. Mori  1988 

Eschweilera grandiflora 6.21 1202 2934  S. Mori  1988 

Eschweilera grandiflora 6.22 1202 3188  S. Mori  1988 

Eschweilera grandiflora 6.23 1202 5801  S. Mori  1988 

Eschweilera grandiflora 6.24 1202 1792  S. Mori  1988 

Eschweilera grandiflora 6.25 3402 94  S. Mori  1988 

Eschweilera grandiflora 6.26 3402 324  S. Mori  1988 

Eschweilera grandiflora 6.27 Ducke 162 Durgante, F. M.  2010  

Eschweilera grandiflora 6.28 Ducke 120 Durgante, F. M.  2010  

Eschweilera grandiflora 6.29 Ducke 161 Durgante, F. M.  2010  

Eschweilera grandiflora 6.30 Ducke 171 Durgante, F. M.  2010  

Eschweilera pseudodecolorans 7.1 1113 335_10  N. L. Cunha  2000 

Eschweilera pseudodecolorans 7.2 1113 449  N. L. Cunha  2000 

Eschweilera pseudodecolorans 7.3 3402 4014  N. L. Cunha  2000 

Eschweilera pseudodecolorans 7.4 3304 4312  N. L. Cunha  2000 

Eschweilera pseudodecolorans 7.5 1302 3947  N. L. Cunha  2000 

Eschweilera pseudodecolorans 7.6 1302 2307  N. L. Cunha  2000 

Eschweilera pseudodecolorans 7.7 3304 5173  N. L. Cunha  2000 

Eschweilera pseudodecolorans 7.8 3304 4693  N. L. Cunha  2000 

Eschweilera pseudodecolorans 7.9 3304 4737  N. L. Cunha  2000 

Eschweilera pseudodecolorans 7.10 1302 2184  N. L. Cunha  2000 

Eschweilera pseudodecolorans 7.11 2206 1429  N. L. Cunha  2000 

Eschweilera pseudodecolorans 7.12 3402 4350  N. L. Cunha  2000 

Eschweilera pseudodecolorans 7.13 2206 2897  N. L. Cunha  2000 

Eschweilera pseudodecolorans 7.14 3304 6516  N. L. Cunha  2000 

Eschweilera pseudodecolorans 7.15 3304 4427  N. L. Cunha  2000 

Eschweilera pseudodecolorans 7.16 1109 31  N. L. Cunha  2000 

Eschweilera pseudodecolorans 7.17 3402 4433  N. L. Cunha  2000 

Eschweilera pseudodecolorans 7.18 3402 4420  N. L. Cunha  2000 

Eschweilera pseudodecolorans 7.19 1302 2690  N. L. Cunha  2000 

Eschweilera pseudodecolorans 7.20 3304 4380  N. L. Cunha  2000 

Eschweilera pseudodecolorans 7.21 1302 2189  N. L. Cunha  2000 

Eschweilera pseudodecolorans 7.22 1302 2583  N. L. Cunha  2000 

Eschweilera pseudodecolorans 7.23 1302 2502  N. L. Cunha  2000 

Eschweilera pseudodecolorans 7.24 3304 4604  N. L. Cunha  2000 

Eschweilera pseudodecolorans 7.25 3304 5483  N. L. Cunha  2000 

Eschweilera pseudodecolorans 7.26 1109 11  N. L. Cunha  2000 

Eschweilera pseudodecolorans 7.27 1113 185  N. L. Cunha  2000 
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Gênero Espécie Cod. 
NIRS 

Reserva N da 
árvore 

Coletor Identificador 
Ano 
de 

coleta 

Ano 
identificação 

Eschweilera pseudodecolorans 7.28 Ducke 148 Durgante, F. M.  2010  

Eschweilera pseudodecolorans 7.29 Ducke 147 Durgante, F. M.  2010  

Eschweilera pseudodecolorans 7.30 Ducke 223 Durgante, F. M.  2010  

Eschweilera pseudodecolorans 7.31 Ducke 141 Durgante, F. M.  2010  

Eschweilera pseudodecolorans 7.32 Ducke 137 Durgante, F. M.  2010  

Eschweilera pseudodecolorans 7.33 Ducke 227 Durgante, F. M.  2010  

Corythophora rimosa 8.1 1202 1324  S. Mori  1988 

Corythophora rimosa 8.2 1202 5628  S. Mori  1988 

Corythophora rimosa 8.3 1202 1349  S. Mori  1988 

Corythophora rimosa 8.4 1202 2998  S. Mori  1988 

Corythophora rimosa 8.5 1202 3724  S. Mori  1988 

Corythophora rimosa 8.6 1202 5011  S. Mori  1988 

Corythophora rimosa 8.7 3304 4863  ?   

Corythophora rimosa 8.8 Ducke 164 Durgante, F. M.  2010  

Corythophora rimosa 8.9 Ducke 109 Durgante, F. M.  2010  

Corythophora rimosa 8.10 Ducke 151 Durgante, F. M.  2010  

Corythophora rimosa 8.11 Ducke 154 Durgante, F. M.  2010  

Eschweilera tessmannii 9.1 Ducke 206 Durgante, F. M.  2010  

Eschweilera tessmannii 9.2 1302 832  S. Mori  1988 

Eschweilera tessmannii 9.3 1302 3414  S. Mori  1988 

Eschweilera tessmannii 9.4 1301 1529  S. Mori  1987 

Eschweilera tessmannii 9.5 1301 2247  S. Mori  1987 

Eschweilera tessmannii 9.6 1301-8 4852  S. Mori  1987 

Eschweilera tessmannii 9.7 1301-5 2814  S. Mori  1987 

Eschweilera tessmannii 9.8 1301 5116_9  S. Mori  1988 

Eschweilera tessmannii 9.9 1202 624  S. Mori  1987 

Eschweilera tessmannii 9.10 1202 1178  S. Mori  1987 

Eschweilera wachenheimii 10.1 1202 879  S. Mori  1988 

Eschweilera wachenheimii 10.2 1202 758  S. Mori  1988 

Eschweilera wachenheimii 10.3 1202 3852  S. Mori  1988 

Eschweilera wachenheimii 10.4 3402 4771  S. Mori  1988 

Eschweilera wachenheimii 10.5 3402 4781  S. Mori  1988 

Eschweilera wachenheimii 10.6 3402 3754  S. Mori  1988 

Eschweilera wachenheimii 10.7 3402 4768  S. Mori  1988 

Eschweilera wachenheimii 10.8 Ducke 121 Durgante, F. M.  2010  

Eschweilera wachenheimii 10.9 Ducke 114 Durgante, F. M.  2010  

Eschweilera wachenheimii 10.10 Ducke 110 Durgante, F. M.  2010  

Eschweilera wachenheimii 10.11 Ducke 138 Durgante, F. M.  2010  

Eschweilera wachenheimii 10.12 Ducke 111 Durgante, F. M.   2010   
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3- Relações espécies e nome popular 

Gênero Espécie Autor Nome popular 

Corythophora alta R. Knuth ripeiro vermelho 

Eschweilera  amazoniciformis S.A. Mori ripeiro vermelho 

Eschweilera  atropetiolata S. A. Mori castanha vermelha 

Eschweilera  Collina Eyma castanha preta 

Eschweilera  Coriaceae S. A. Mori matamatá amarelo 

Eschweilera  grandiflora (Aubl.) Sandwith matamatá amarelo 

Eschweilera  pseudodecolorans S. A. Mori ripeiro vermelho 

Corythophora rimosa W. A. Rodrigues castanha de jacaré 

Eschweilera  tessmannii R. Knuth ripeiro vermelho 

Eschweilera  wachenheimii (Benoist) Sandwith matamatá amarelo 
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4 – Valores de P do resultado do Teste de Tukey entre as espécies e os 

valores de  δC13 

 C_alta C_rimo E_ama E_atrop E_coll E_cori E_grad E_ped E_pseu E_rom E_trun E_wach 

C_alta 1.000            

C_rimo 0.968 1.000           

E_ama 0.893 0.194 1.000          

E_atro 0.748 0.070 1.000 1.000         

E_coll 0.749 0.070 1.000 1.000 1.000        

E_cori 0.389 0.020 1.000 1.000 1.000 1.000       

E_grad 0.135 0.004 0.987 0.977 0.976 1.000 1.000      

E_ped 0.064 0.001 0.958 0.920 0.919 1.000 1.000 1.000     

E_pseu 0.517 0.025 1.000 1.000 1.000 1.000 0.995 0.973 1.000    

E_rom 0.044 0.001 0.923 0.861 0.860 0.999 1.000 1.000 0.940 1.000   

E_trun 0.605 0.048 1.000 1.000 1.000 1.000 0.999 0.992 1.000 0.980 1.000  

E_wach 0.048 0.001 0.932 0.875 0.874 0.999 1.000 1.000 0.949 1.000 0.983 1.000 
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5 - Valores de P do resultado do Teste de Tukey entre as espécies e os valores 

de δN15 

 C_alta C_rimo E_ama E_atrop E_coll E_cori E_grad E_ped E_pseu E_rom E_trun E_wach 

C_alta 1.000            

C_rimo 1.000 1.000           

E_ama 0.998 1.000 1.000          

E_atro 1.000 1.000 1.000 1.000         

E_coll 0.994 1.000 1.000 1.000 1.000        

E_cori 0.030 0.133 0.414 0.111 0.228 1.000       

E_grad 0.019 0.091 0.323 0.073 0.159 1.000 1.000      

E_ped 0.987 1.000 1.000 1.000 1.000 0.274 0.195 1.000     

E_pseu 0.684 0.970 1.000 0.970 0.998 0.691 0.568 0.999 1.000    

E_rom 0.988 1.000 1.000 1.000 1.000 0.270 0.192 1.000 0.999 1.000   

E_trun 0.961 1.000 1.000 1.000 1.000 0.504 0.396 1.000 1.000 1.000 1.000  

E_wach 0.964 1.000 1.000 1.000 1.000 0.371 0.275 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 
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6 - Valores de P do resultado do Teste de Tukey entre as espécies e a 

concentração de C totais 

 C_alta C_rimo E_ama E_atrop E_coll E_cori E_grad E_ped E_pseu E_rom E_trun E_wach 

C_alta 1.000            

C_rimo 1.000 1.000           

E_ama 1.000 1.000 1.000          

E_atro 0.561 0.710 0.885 1.000         

E_coll 0.997 1.000 1.000 0.977 1.000        

E_cori 0.999 0.996 0.992 0.127 0.781 1.000       

E_grad 1.000 1.000 1.000 0.964 1.000 0.897 1.000      

E_ped 1.000 1.000 1.000 0.466 0.995 0.999 0.999 1.000     

E_pseu 0.685 0.823 0.948 1.000 0.995 0.176 0.990 0.590 1.000    

E_rom 1.000 0.999 0.998 0.140 0.842 1.000 0.938 1.000 0.193 1.000   

E_trun 0.908 0.964 0.993 1.000 1.000 0.430 1.000 0.870 1.000 0.485 1.000  

E_wach 0.958 0.891 0.874 0.020 0.351 1.000 0.540 0.940 0.028 1.000 0.127 1.000 
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7 – Valores de P do resultado do Teste de Tukey entre as espécies e a 

concentração de N totais 

 C_alta C_rimo E_ama E_atrop E_coll E_cori E_grad E_ped E_pseu E_rom E_trun E_wach 

C_alta 1.000            

C_rimo 0.115 1.000           

E_ama 0.000 0.088 1.000          

E_atro 0.011 1.000 0.267 1.000         

E_coll 1.000 0.054 0.000 0.003 1.000        

E_cori 0.000 0.149 1.000 0.425 0.000 1.000       

E_grad 0.491 1.000 0.013 0.904 0.321 0.021 1.000      

E_ped 0.127 1.000 0.038 0.997 0.056 0.064 1.000 1.000     

E_pseu 1.000 0.194 0.000 0.017 1.000 0.000 0.704 0.211 1.000    

E_rom 0.000 0.520 0.975 0.897 0.000 0.999 0.116 0.303 0.000 1.000   

E_trun 0.000 0.190 1.000 0.506 0.000 1.000 0.029 0.086 0.000 1.000 1.000  

E_wach 0.178 1.000 0.026 0.988 0.084 0.043 1.000 1.000 0.294 0.221 0.059 1.000 
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8 - Gráfico da correlação entre razão isotópica N¹⁵ e altitude por indivíduo 

 

 

7- Gráfico da correlação entre a média de concentração de N (%) e o valor de 

abundância por espécie. 
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8- Os 39 caracteres selecionados como os mais informativos do espectro 

Número de 
ondas(/cm) 

Comprimento de onda 
(nm) 

4007.354 2495.412 

4018.925 2488.228 

4042.066 2473.982 

4057.494 2464.575 

4099.920 2439.072 

4111.491 2432.208 

4142.346 2414.091 

4169.345 2398.458 

4188.629 2387.416 

4192.486 2385.220 

4254.197 2350.620 

4261.911 2346.365 

4265.768 2344.244 

4339.050 2304.652 

4377.619 2284.347 

4385.333 2280.329 

4416.188 2264.396 

4427.759 2258.479 

4447.044 2248.685 

4454.758 2244.791 

4458.615 2242.849 

4466.329 2238.975 

4574.323 2186.116 

4582.037 2182.435 

4663.032 2144.527 

4674.603 2139.219 

4697.745 2128.681 

4790.311 2087.547 

4821.167 2074.187 

4836.594 2067.571 

4852.022 2060.996 

4855.879 2059.359 

4879.021 2049.592 

5075.724 1970.162 

5079.581 1968.666 

5195.289 1924.821 

5214.574 1917.702 

6298.372 1587.712 

7085.187 1411.395 
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9- Gráficos com a os espectros médios por indivíduo e por espécie 

 

Espécie 1 :C. alta 

 

Espécie 2: E amazoniciformis          

 

Espécie 3: E. atropetiolata              

 

Espécie 4:E. collina                          

 

Espécie 5:E. coriaceae                     

 

Espécie  6: E. grandiflora                   

 

Espécie 7: E. 
pseudodecolorans         

 

Espécie 8: C. rimosa                          

 

Espécie 9: E. tessmannii                    

 

Espécie 10: E. wachenheimii 
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10 - Dois gráficos representando o comportamento espectral nas duas faces 
das folhas, sendo: as curvas de cor preta a face adaxial; as curvas de cor 
vermelha a face abaxial 
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Anexo 1: Lista da abundância por indivíduo (Mori e Cunha, 1995) 

Nome cientifico Nome popular Estrato Altura Num indiv na 

parcela 100ha 

C. alta ripeiro vermelho dossel 35m 192 

C. rimosa castanha de jacaré dossel 30m 208 

E. amazoniciformis Matamatá dossel 40m 190 

E. atropetiolata Castanha vermelha dossel 35m 571 

E. bracteosa Matamatá amarelo sub-bosque 23m 10 

E. carinata  emergente 45m 10 

E. collina ripeiro branco dossel 32m 55 

E. coriaceae matamatá 

verdadeiro 

dossel 35 - 40 m   1539 

E. cyathiformis Matamatá dossel 35- 40 m 275 

E. grandiflora matamatá rósea sub-bosque 22m 335 

E. leavicarpa matamatá azulada dossel 35m 57 

E. micrantha Matamatá emergente 50 m 180 

E. pedicellata matamatá roxa sub-bosque 22 m 100 

E. pseudodecolorans Matamatá dossel 30 m 118 

E. rankiniae  dossel 35m 16 

E. romeu-cardosoi  matamatá do 

romeu 

dossel 30 m 309 

E. tessmannii ripeiro vermelho dossel 30 m 250 

E. truncata Matamatá dossel 30 m 1321 
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E. wachenheimii matamatá mirim sub-bosque 22 m 926 

  

 


