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RESUMO 

 

O reconhecimento da identidade de plantas arbóreas é um processo subjetivo que apresenta 

muitas dificuldades, principalmente em um ambiente altamente diverso como a Amazônia. Os 

problemas causados por uma identificação errônea afetam desde os inventários botânicos até a 

fiscalização e comercialização da madeira como o produto final. Estudos prévios demonstraram 

que a espectroscopia no infravermelho próximo é eficaz para a discriminação de espécies 

arbóreas tanto utilizando a folha como a madeira. Porém estes estudos foram realizados em 

laboratório e com material seco, necessitando apurar métodos em condições de campo. Para 

aperfeiçoar o sistema de inventário florestal na Amazônia e auxiliar no reconhecimento de 

espécies para o manejo faz-se necessário a combinação de equipamentos portáteis e uma 

biblioteca espectral. Para tanto, este estudo teve como objetivo testar a técnica da 

espectroscopia no visível e infravermelho próximo em campo no tronco das árvores, para 

reconhecer as espécies por meio de espectros dos tecidos da casca (ritidoma e floema). A coleta 

espectral foi realizada em 11 espécies da Amazônia com o espectrômetro de campo ASD 

abrangendo a região do visível ao infravermelho próximo. Esta técnica mostrou-se muito 

eficiente pois conseguiu um nível de acerto de 98 % de reconhecimento das espécies utilizando 

a casca interna (floema) e 94 % de acerto para a casca externa (ritidoma) com a média dos 

espectros. Como é uma técnica de campo, foi testado também se a umidade ambiental na casca 

influencia no reconhecimento das espécies. Sendo utilizado dados coletados de quatro espécies 

em dois períodos distintos e modelos discriminantes, a função que utilizou os dados de ambos 

períodos com a casca interna foi a que melhor predisse as espécies (97 %). Isto quer dizer, que 

podemos coletar espectros das árvores em qualquer época do ano sem influenciar 

significativamente no reconhecimento. Esta tecnologia obteve sucesso em campo, podendo ser 

utilizada para dar mais confiabilidade no processo de identificação dos inventários ajudando a 

conservação da biodiversidade.  

 

Palavras-chave: NIRs, casca, in situ, ASD, Manejo Florestal, inventário florestal, identificação 

de espécies. 
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ABSTRACT 

 

The recognition of tree species in the field through the bark with the use of spectroscopy 

in the visible and near infrared in the Central Amazon 

The recognition of the identity of tree plants is a subjective process that presents many 

difficulties, especially in a highly diverse environment such as the Amazon. The problems 

caused by misidentification affect from botanical inventories to the monitoring and 

commercialization of wood as the final product. Previous studies have shown that near infrared 

spectroscopy is effective for discriminating tree species using both leaf and wood. However, 

these studies were performed in the laboratory and with dry material, necessitating the 

determination of methods under field conditions. In order to improve the forest inventory 

system in Amazonia and to assist in the recognition of species for management, a combination 

of portable equipment and a spectral library is necessary. Therefore, this study had objective to 

test the visible and near infrared spectroscopy technique in field on trunk of trees, to recognize 

the species through spectra of the bark tissues (rhytidome and phloem). The spectral collection 

was made in 11 Amazonian species with the ASD field spectrometer covering the region of 

visible to near infrared. This technique proved to be very efficient because it got a hit level of 

98% of species recognition using the inner bark (phloem) and 94% accuracy for the outer bark 

(rhytidome) with the average spectra. As is a field technique, it was also tested whether the 

moisture in the bark influences the species recognition. Using data collected from four species 

in two distinct periods and discriminant models, the function that used the data from both 

periods with the inner bark was the one that best predicted the species (97%). That is, we can 

collect spectra from the trees at any time of the year without significantly influencing 

recognition. This technology has been successful in the field, and could be used to give more 

reliability in the process of identification of inventories, assisting to conserve biodiversity. 

 

Key words: NIRs, bark, in situ, ASD, Forest Management, forest inventory, species 

identification. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A Floresta Amazônica é o maior remanescente de floresta tropical contínua do mundo 

(Higuchi et al. 2006). Compreende a maior biodiversidade de plantas com aproximadamente 

12.000 espécies arbóreas descritas (Steege et al. 2016). No entanto, a falta de conhecimento 

sobre as espécies é elevada devido a uma baixa intensidade amostral e pelas coletas estarem 

espacialmente concentradas em áreas de fácil acesso (Nelson et al. 1990, Hopkins 2007, Steege 

et al. 2016). Aliado a isto, fatores subjetivos nas identificações botânicas geram erros (Hopkins 

2007; Procópio e Secco 2008; Gomes et al. 2013) que dificultam o uso sustentável dos recursos 

florestais comprometendo atividades como o manejo florestal.  

O manejo florestal tem a proposta de explorar recursos madeireiros e não madeireiros 

de forma a garantir a sustentação do ecossistema. O planejamento da exploração destes recursos 

é regularizado por meio de planos de manejo demandados por órgãos ambientais. Dentre as 

exigências previstas para execução desta atividade, há um foco na qualidade da identificação 

botânica das espécies exploradas. Por exemplo, a Resolução do Conama Nº 406/2009 no artigo 

20 obriga a adoção de procedimentos técnico-científicos que garantam a identidade entre os 

nomes científicos e populares praticados na unidade de manejo. Nos inventários florestais a 

identificação das espécies é realizada por mateiros e parabotânicos que avaliam as 

características morfológicas das árvores e por meio de coletas de folhas para comparações em 

herbário.    

O material coletado nos inventários florestais são levados para os herbários onde são 

feitas comparações com outras amostras para o reconhecimento do nome científico. Para uma 

boa identificação é necessário a presença de material reprodutivo para utilização de chaves 

dicotômicas e quando possível a confirmação de taxonomista. Todavia a maioria das amostras 

coletadas nos inventários são estéreis, devido aos padrões de fenologia irregulares (Newstrom 

e Frankie 1994). A comparação dos caracteres morfológicos das folhas é uma técnica subjetiva 

que não garante uma identificação confiável devido as semelhanças entre as espécies da 

Amazônia (Hopkins 2007; Gomes et al. 2013). Além desses erros, as espécies são determinadas 

por diversos taxonomistas e especialistas causando mais de 50 % de incongruência no nome 

das espécies tropicais entre os herbários (Hopkins 2007; Gomes et al. 2013; Goodwin et al. 

2015). 
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Em campo, os mateiros e parabotânicos utilizam as características morfológicas do 

tronco, como forma, cor da casca e do lenho, presença ou não de látex, textura da casca e cheiro 

característico para ajudar na identificação. Estas observações de campo permitem reconhecer o 

indivíduo a nível de família, gênero e espécie ou nome popular. Os nomes populares foram 

adquiridos por conhecimentos empíricos passados ao longo das gerações. Porém, os nomes 

vernaculares variam entre regiões, entre mateiros e não apresentam correspondência a apenas 

um nome cientifico. Deste modo, uma única espécie pode ter diferentes nomes populares, ou 

um nome popular pode corresponder a várias espécies causando agrupamentos (Martins-da 

Silva et al. 2003; Procópio e Secco 2008). Esta confusão entre os nomes científicos e vulgares 

das espécies traz sérias complicações para o manejo florestal. O agrupamento das espécies 

causa: a superexploração de espécies raras; a superestimação da população das espécies de 

interesse comercial; e prejudica a integridade das transações comerciais dos produtos florestais 

(Procópio e Secco 2008; Gaui 2013). Estas complicações evidenciam a importância de uma 

padronização para a identificação das espécies florestais. Além do trabalho da sistemática 

botânica de alto nível, novas tecnologias podem auxiliar no reconhecimento das espécies com 

confiabilidade. 

Novas tecnologias vêm sendo aprimoradas para auxiliar no reconhecimento das 

espécies. A espectroscopia do visível e infravermelho próximo (VIS-NIR) é uma ferramenta 

rápida e não destrutiva (Pasquini 2003) que aliada as técnicas multivariadas, identifica, 

quantifica e caracteriza amostras orgânicas (Tsuchikawa 2007) por meio da radiação de um 

feixe de luz. Esta ferramenta tem sido utilizada para discriminar espécies de plantas em 

amostras de folhas e madeira. Na Amazônia trabalhos com folhas herborizadas comprovam a 

eficácia da técnica NIRs em discriminar espécies proximamente relacionadas (Durgante et al. 

2013), 111 espécies de 34 famílias (Curty 2014), em diferentes estádios de desenvolvimento 

(Lang et al. 2015) e amostras de diferentes localidades (Botelho 2017). Com madeira, Pigozzo 

(2011), Braga et al. (2011); Pastore et al. (2011) e Bergo et al. (2016) discriminaram espécies 

com características semelhantes de espécies ameaçadas de extinção para auxiliar a fiscalização 

em deter a exploração ilegal. A tecnologia NIRs está na lista das novas metodologias forense 

para detecção da exploração ilegal da madeira (Dormont et al. 2015). 

            A maioria dos trabalhos de espectroscopia com a folha e a madeira foram realizados em 

condições de laboratório. O desenvolvimento de métodos de campo com equipamentos 

portáteis são necessários para o aprimoramento dos inventários florestais com o 

reconhecimento dos indivíduos. Equipamentos portáteis tem sido utilizado na área do 
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sensoriamento remoto para estudo da vegetação do dossel da floresta por meio da reflectância 

foliar (Asner 1998) bem como para a discriminação de espécies em florestas tropicais (Clark e 

Roberts 2012; Asner et al. 2014). Porém outras partes da árvore também podem ser eficientes 

para a discriminação de espécies com menor esforço de coleta, como as cascas dos troncos. 

Pois a químicas dos tecidos das plantas, morfologia e estrutura interna criam comportamento 

espectral único e detectável entre as espécies (Clark e Roberts 2012). Todavia, nenhum estudo 

testou a técnica NIRs com a casca das árvores in situ. 

Tendo em vista que em inventários florestais o tronco é de mais fácil acesso que as 

folhas, o propósito deste trabalho foi reconhecer espécies em campo por meio do espectro da 

casca. Em árvores de parcelas permanentes já identificadas foi utilizado um espectrômetro 

portátil hiperespectral na região do VIS-NIR (350 a 2500nm) para coletar espectros nos 

diferentes tecidos da casca (ritidoma e floema). O sucesso da ferramenta em distinguir espécies 

em campo poderá aprimorar o manejo florestal e outras áreas de conhecimento contribuindo 

com a preservação da biodiversidade amazônica. 
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2. OBJETIVOS 

2.1 Objetivo Geral:  

 

Testar a técnica da espectroscopia do visível ao infravermelho próximo na casca do 

tronco para o reconhecimento de árvores vivas em campo. 

 

2.2 Objetivos Específicos:  

 

1- Distinguir por meio da espectroscopia VIS-NIR os tecidos de casca: ritidoma (casca 

externa) e floema (casca interna) de 11 espécies da Amazônia.  

2- Reconhecer as espécies a partir dos espectros VIS-NIR advindos dos diferentes 

tecidos da casca (ritidoma e floema).  

3- Avaliar a influência da umidade ambiental das cascas no reconhecimento das 

espécies por meio da espectroscopia VIS-NIR. 
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3. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA  

3.1 Espectroscopia no Visível e Infravermelho próximo – VIS-NIR 

 

A espectroscopia de reflectância se baseia na detecção da intensidade de radiação 

eletromagnética refletida, emitida ou espalhada pelo objeto de estudo em comprimentos de onda 

característicos. A espectroscopia funciona por meio do princípio da dispersão da luz branca, ou 

seja, da radiação das ondas eletromagnéticas que formam o espectro eletromagnético (Figura 

1). O método consiste na emissão de uma radiação na região do visível e infravermelho próximo 

sobre a amostra, que registra a intensidade de luz refletida e produz um espectro de reflectância 

ou absorbância de acordo com o equipamento utilizado. A reflectância é a proporção entre o 

fluxo de radiação eletromagnética incidente em uma amostra e o fluxo que é refletido, 

representado em percentagem (Holler et al. 2009). 

 

A técnica está relacionada com a natureza das ligações químicas que formam os grupos 

funcionais, principalmente C-H, O-H, N-H, S-H e C=O. Assim, o espectrômetro ao realizar 

radiações em qualquer amostra orgânica, faz com que as ligações químicas vibrem 

continuamente provocando alongamento e flexão das moléculas. Estas vibrações provocam um 

tipo de movimento de onda que é característico do grupo funcional que a compõe (Foley et al. 

           Figura 1.Espectro eletromagnético. 
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1998), por isto também é conhecida como espectroscopia vibracional. As frequências de 

vibração molecular são expressas pelo comprimento de onda em nanômetro (nm) ou pelo 

número de ondas (cm-1) (Fernández 2008). 

A radiação do visível e infravermelho estão situadas entre as regiões do ultravioleta e 

das micro-ondas no espectro eletromagnético (Figura 1). O infravermelho ainda se divide em 

três faixas: infravermelho próximo, infravermelho médio e infravermelho distante (Silverstein 

et al. 1994). Os limites que definem cada região espectral está descrito na tabela 1.  

 

Tabela 1. Regiões espectrais do visível e infravermelho. 

Região do 

espectro 

Número de ondas 

(cm-1) 

Comprimento de 

onda (nm) 

Região de frequência 

(Hz) 

Visível (VIS) 50.000a 12.800 350 a 750 7,8 x 1014  a 3,8 x 1014  

Próximo (NIR) 12.800 a 4.000 750 a 2.500 3,8 x 1014 a 1,2 x 1014 

Médio (MID) 4.000 a 200 2.500 a 5.000 1,2 x 1014 a 6,0 x 1012 

Distante (FAR) 200 a 10 5.000 a 100.000 6,0 x 1012 a 3,0 x 1011 

 

A técnica VIS-NIRs não pode ser avaliada somente através do espectro registrado, pois 

os picos em um espectro de NIR não são distintos. Estes consistem de sobreposições e 

combinações de absorções primárias da região do infravermelho médio e também porque parte 

da luz é dispersa. Consequentemente, existem poucas regiões do espectro NIR onde a 

reflectância pode ser devido a apenas um tipo de grupo funcional e a interpretação direta das 

reflectâncias espectrais torna-se difícil para os compostos mais complexos (Foley et al 1998). 

Assim, a análise da técnica necessita de modelos estatísticos multivariados para descrever a 

relação entre as reflectâncias espectrais de NIR e os componentes químicos ou característica de 

interesse (Shenk e Westerhaus 1993).  

O uso da técnica exige construir um modelo de calibração com espectros conhecidos, 

estabelecendo uma relação entre a propriedade de interesse e as medidas espectrais. O modelo 

estatístico é então utilizado para a predição ou classificação das propriedades contidas nas 

amostras desconhecidas. Entre os métodos mais utilizados destaca-se a análise de componentes 

principais (PCA), por mínimos quadrados parciais (PLS) e análise da função discriminante 

(Foley et al 1998; Muñiz et al. 2011). 
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3.2 Utilização da espectroscopia VIS-NIR na ciência aplicada 

 

O uso do NIR têm sido largamente utilizado na agricultura de precisão, auxiliando na 

produção e colheita, e outras áreas como na indústria farmacêutica, cosméticos, têxtil, 

engenharia de alimentos, biomedicina, refinarias de petróleo, e predição de constituintes 

orgânicos (Pasquini 2003). Para estudos ecológicos há trabalhos para determinação da 

composição química de tecidos de plantas e animais, determinação de nutrientes em plantas, 

bem como seus metabólitos secundários, análises de solos, estudos de decomposição de 

serapilheira, discriminação isotópica, entre outros (Foley et al. 1998). 

Na tecnologia da madeira, NIRs também tem sido amplamente utilizado para estimar as 

propriedades da madeira, tais como a estimativa do comprimento de traqueoides (Schimleck e 

Evans 2004; Jones et al. 2005), para predizer propriedades químicas, físicas e mecânicas da 

madeira (Schimleck et al. 2002; Sudiyani, et al. 2003; Kelley et al. 2004; Terdwongworakul et 

al. 2005; Jones et al. 2006; Tsuchikawa 2007; Schimleck et al. 2010, Viana 2010), estimando 

a composição química: lignina, celulose e extrativos (Terdwongworakul et al. 2005; Jones et 

al. 2005; Alves et al. 2007; Zahri et al. 2008; Schimleck et al. 2009), sendo largamente 

aplicados na indústria de papel e celulose.  

O potencial do NIR para auxiliar na taxonomia de plantas é comprovado por estudos 

que utilizam a folha como objeto de estudo. Lu et al. (2003) e Kim et al. (2004), que 

correlacionam o padrão evolutivo das espécies com a similaridade encontrada nas análises 

espectrais. Dharmaraj et al. (2006), discriminam plantas de acordo com a localização 

geográfica.  Krajsec et al. (2008), que distinguiram espécimes de herbário. Além dos trabalhos 

já mencionados realizados na Amazônia. Utilizando a madeira também é possível separar as 

espécies por meio dos espectros NIR (Gierlinger et al. 2004; Brunner et al. 1996; Antti 1999; 

Furomoto et al. 1999, Tsuchikawa et al. 2003). 

A tecnologia NIRs já provou ser bastante eficiente na discriminação de madeiras e 

taxonomia de plantas com material seco. O próximo desafio é testar esses métodos na árvore 

viva, para evitar cortes desnecessários. Fato pode ser exemplificado com a “muiracatiara” que 

é conhecida como sendo de dois tipos, uma rajada e outra lisa, porém essa diferença só é 

percebida depois que a árvore é derrubada, pois tratam-se de duas espécies distintas, que são a 

Astronium lecointei Ducke e a Astronium gracile Engl. Se essas espécies fossem identificadas 

em campo, facilitaria bastante o planejamento do trabalho (Martins-da Silva et al. 2003). 



8 
 

 Nesse sentido, equipamentos portáteis podem ser utilizados para testar o método no 

tronco das árvores em campo, utilizando a casca como objeto de estudo para o reconhecimento 

das espécies. Um espectrômetro portátil que vem sendo utilizado é o Analytical Spectra Devices 

(ASD inc.) auxiliando trabalhos no sensoriamento remoto e geologia (Clevers et al. 2010; 

Madani 2011). Estudos avaliando as características dos tecidos que mais influenciam a 

reflectância do dossel por meio da composição química foliar (Asner 1998, Asner et al. 2000; 

Asner et al. 2002; Asner e Martin 2008). Além de identificação de plantas em larga escala, 

como em um estudo no Peru, onde 85% de 1449 espécies foram identificadas com base em 

dados espectrais de 20 caracteres para a reflectância foliar (Asner et al. 2014). 

O estudo espectral da vegetação pelo sensoriamento remoto permite o registro da 

radiação refletida pelas folhas e identifica alterações da interações com a radiação 

eletromagnética. Pois, 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). A variação 

espectral entre as espécies de árvores é controlada principalmente pela química dos tecidos, 

estrutura e as mudanças nesses fatores ao longo do tempo bem como das condições ambientais. 

Da mesma forma ocorre com outros tecidos da planta, a resposta espectral de folhas, galhos e 

troncos de diversas espécies irão interagir diferentemente em múltiplas regiões do espectro.  

O ASD possui um bom desempenho e campo-portabilidade, abrange uma região 

espectral maior que os espectrômetros NIR de laboratório utilizados por Durgante et al. (2013), 

ele é hiperespectral e vai desde a região do visível até o infravermelho próximo (350 – 2.500 

nm). Desta forma, nos permite avaliar o comportamento espectral das espécies através da casca 

das árvores com os dados de reflectância.  
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4. MATERIAL E MÉTODO 

4.1 Localização da área de estudo 

 

O estudo foi realizado na Estação Experimental de Silvicultura Tropical – ZF-2 (Figura 

2), do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (EEST/INPA), localizada a 90 km a 

noroeste de Manaus – AM, Brasil. As coordenadas geográficas são 2° 38’ 380” S e 60° 09’ 

499” O e está aproximadamente 124 m acima do nível do mar (Laboratório de Manejo Florestal 

- LMF). O acesso é feito pela rodovia federal BR-174 (Manaus-Boa Vista) até o km 50 e, 

posteriormente, pela vicinal ZF-2. A estação possui área total de 21.000 hectares, coberta por 

floresta tropical úmida de terra firme (Higuchi et al. 1997) e é caracterizada por alta diversidade 

florística (Higuchi et al. 1998; Carneiro 2004; Gaui 2013).  

 

 

Figura 2. Mapa de localização da área de estudo na EEST-ZF-2. Fonte: Victor Hardt (2016) 
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4.2 Caracterização da área de estudo 

O experimento foi conduzido entre o km 21 a 24, a margem esquerda da vicinal ZF-2, 

na área com parcelas permanentes do projeto denominado BIONTE (Biomassa e Nutriente) 

iniciado em 1987 e compreende uma área de 72 ha, apoiado pelo INPA e outras instituições. 

Esta área foi delineada com 4 tratamentos experimentais para o monitoramento da dinâmica 

florestal quanto à diferentes intensidades de exploração. A identificação botânica foi realizada 

em 12 parcelas de 1 ha com árvores acima de 10 cm de DAP no período de junho de 2011 a 

agosto de 2012 e a classificação das espécies foi feita de acordo com o sistema “Angiosperm 

Phylogeny Group – APG” (APG III 2009) (Gaui 2013). O presente trabalho utilizou espécies 

selecionadas presentes nestas 12 parcelas permanentes para a coleta dos dados, devido a prévia 

identificação taxonômica (Figura 3). 

 
Figura 3. Distribuição espacial dos blocos experimentais do projeto Bionte. Fonte: (Higuchi et al.     

1985), adaptado por Gaui (2013). 

Segundo a classificação de Köppen, o clima da região é do tipo Amw, ou seja, clima 

tropical chuvoso, quente e úmido durante todo o ano (Kottek et al. 2006). A temperatura média 

anual é de 26,7° C, com mínima de 19° C e máxima de 39° C. A precipitação média anual está 

entre 2.000 a 2.400 mm (Sombroek 2001), com chuvas distribuídas em dois períodos bem 

definidos, sendo a estação chuvosa ocorrendo de dezembro a maio e a estação seca que ocorre 

entre junho e novembro.  

O relevo na estação é levemente ondulado, caracterizado por sua rede de drenagem. A 

vegetação é denominada floresta de terra firme ocorrendo 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). As variações texturais e 

nutricionais dos solos ocorrem ao longo do gradiente topográfico das florestas de terra firme 
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(Ferraz et al. 1998) e podem influenciar o padrão de distribuição das espécies (Pitman et al. 

2001; Costa et al. 2008; Pitman et al. 2008). Segundo Ferraz et al. (1998), o solo melhor 

representado nas bacias hidrográficas da EEST é o latossolo amarelo álico, argiloso, que ocupa 

a superfície dos platôs.  

A vegetação da área é classificada como floresta ombrófila densa de terra firme. A 

estrutura da vegetação é caracterizada por uma densidade de 626 árvores ha-1. Na área do 

experimento, o primeiro inventário realizado em 96 ha, com árvores acima de 20 cm de DAP, 

foram identificadas 51 famílias, 206 gêneros e 409 espécies, contabilizando 14.992 indivíduos 

(Higuchi et al. 1985).  No levantamento realizado por Gaui (2013), no mesmo experimento, 

porém em 12 ha das parcelas estudadas e com árvores acima de 10 cm de DAP, foram 

encontrados 7.418 indivíduos, distribuídos em 58 famílias e 709 espécies. As famílias mais 

abundantes foram Lecythidaceae (15,9 % do total de indivíduos, com uma riqueza de 35 

espécies) Fabaceae (12,8 %; 110 spp.), Euphorbiaceae (8,6 %; 14 sp.), Sapotaceae (7,7 %; 73 

sp.), e Burseraceae (6,5%; 30 sp.). Juntas estas famílias representaram, aproximadamente, 51% 

do total de indivíduos registrados. As espécies mais abundantes foram Eschweilera 

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

(Lecythidaceae), Micrandropsis scleroxylon (W.A. Rodrigues) W.A. Rodrigues 

(Euphorbiaceae), Protium hebetatum Daly (Burseraceae), Croton matourensis Aubl. 

(Euphorbiaceae). Do total de espécies encontradas, 169 espécies, aproximadamente 2,4% foram 

representadas por um único indivíduo.  

Em outra área da EEST estudada por Carneiro (2004), foram amostrados 4.367 

indivíduos, distribuídos em 59 famílias, 238 gêneros e 737 espécies. As famílias que 

apresentaram maior número de indivíduos foram: Lecythidaceae com 505 indivíduos e 39 

espécies, Sapotaceae (498 indivíduos e 69 spp.), Euphorbiaceae (306 indivíduos e 28 spp.), 

Burseraceae (291 indivíduos e 36 spp.), Chrysobalanaceae (258 indivíduos e 44 spp.), Fabaceae 

(255 indivíduos e 39 spp.), Caesalpiniaceae (240 indivíduos e 33 spp.), Lauraceae (136 

indivíduos e 44 spp.), Mimosaceae (134 indivíduos e 38 spp.), Myristicaceae (126 indivíduos e 

23 spp.), Annonaceae (114 indivíduos e 35 spp.) e Moraceae (114 indivíduos e 27 spp.), 

Bombacaceae (108 indivíduos) e Humiriaceae (70 indivíduos), somando 80,1% do total de 

indivíduos amostrados. A família que possui a maior riqueza de espécies é a Sapotaceae e a 

família com maior número de indivíduos é a Lecythidaceae, indicando que neste tipo de floresta 

poucas famílias apresentam um número elevado de indivíduos. 
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4.3 Descrição do experimento 

4.3.1 Amostras e espécies utilizadas 

Foram realizadas leituras espectrais da reflectância das cascas das árvores vivas em 

campo diretamente no tronco (Figura 4), com o espectrômetro ASD inc. Field Spec 3. As 

espécies foram selecionadas de acordo com a abundância (mínimo de 11 indivíduos por 

espécie) para suficiência amostral (Tabela 2) e “fácil identificação”, ou seja, aquelas espécies 

que não geram dúvidas quanto à taxonomia, pois as características dendrológicas já estão bem 

definidas entre as espécies.  

 
                                             Figura 4. Coleta de dados espectrais em campo.       

      

Tabela 2. Número de amostras por espécie coletada. 

Família Nome científico Nome popular 
N° de 

indivíduos 

Apocynaceae Geissospermum argenteum Woodson acariquara-branca 20 

Apocynaceae Ambelania acida Aubl. pepino-da-mata 15 

Lecythidaceae Corythophora rimosa W.A. Rodrigues castanha-jacaré 24 

Lecythidaceae Corythophora alta R.Knuth ripeiro-vermelho 28 

Euphorbiaceae Croton matourensis Aubl. dima 23 

Euphorbiaceae 
Micrandropsis scleroxylon 

(W.A.Rodrigues) W.A.Rodrigues 
piaozinho 44 

Sapotaceae Pouteria anomala (Pires) T.D.Penn. abiurana-olho-de-veado 21 

Moraceae Brosimum rubescens Taub. pau-rainha 22 

Malvaceae Scleronema micranthum (Ducke) Ducke cardeiro 25 

Olacaceae Minquartia guianensis Aubl. acariquara-roxa 21 

Humiriaceae Endopleura uchi (Huber) Cuatrec. uxi-amarelo 11 
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4.3.2 Coleta espectral 

As leituras espectrais foram realizadas com o espectrômetro ASD Field Spec 3 (Figura 

5). Este equipamento foi fabricado para utilização em campo, sendo portátil, compacto e  

preciso. O tempo de coleta de dados é de 0,1 segundos por espectro. Juntamente com o ASD 

também foi utilizado um computador portátil para o registro dos espectros, eles se comunicam 

via bluetooth. Os espectros deste espectrômetro cobrem uma região de 350 à 2.500 nm 

(wavelength) do espectro de luz, que vai do visível até o infravermelho próximo. A resolução 

espectral é de 3 nm até 700 nm e 10 nm até 2100 nm, o intervalo de amostragem é 1,4 nm para 

a região espectral 350-1.000 nm e 2 nm para a região de 1.000-2.500 nm (ASD 2010). 

 
           Figura 5. A) Espectrômetro portátil ASD e B) computador portátil. 

 

Para as coletas no tronco foi utilizada uma lâmina de vidro adaptada ao leitor ótico para 

não sujar o leitor de resinas, látex, goma, seiva entre outras sujeiras, bem como para evitar 

riscos na lente. Para cada indivíduo foi feita a calibração do equipamento com um disco branco 

juntamente com a lâmina de vidro (Figura 6), que será a referência para configurar a linha de 

base (1,0) que significa 100% de reflectância.  

 

 
                 Figura 6. A) Calibração do branco com a lâmina de vidro e B) leitura espectral   

do ritidoma com a lâmina. 

A B 

A B 
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Posteriormente à calibração seguiu-se com as medições na casca do tronco das árvores. 

A casca da árvore pode ser subdividida em casca interna viva (floema) e casca exterior não viva 

(ritidoma). A casca interna inclui todos os tecidos do câmbio vascular para a periderme, que é 

formada por três camadas: súber, felogênio e feloderme. A medida que a árvore cresce, formam-

se novas peridermes que vedam o floema mais antigo e, assim, adicionam tecido formando o 

ritidoma que é a casca mais externa, que tem a função de proteger a casca interna viva (Esau 

1974, Ferri 1999). Assim, foram coletados seis espectros por indivíduo, três do ritidoma e três 

do floema, da seguinte maneira: 

 

1) Coleta espectral no ritidoma (casca externa): 

 

As leituras espectrais foram medidas em 3 pontos diferentes da árvore rodeando-a, para 

tentar coletar a máxima variação possível, para as árvores com DAP muito elevados foram 

obtidas 4 leituras, seguindo o mesmo princípio de rodear a árvore. Buscou-se áreas do tronco 

onde a casca mais exposta estivesse “limpa”, mas, quando necessário, foi feita a limpeza rápida 

do tronco retirando líquens e sujeiras com uma luva ou com o auxílio de facão antes das 

medições.  

 

2) Coleta espectral do floema (casca interna): 

 

Os indivíduos sofreram uma leve raspagem com auxílio do facão até eliminar a camada 

mais externa da casca e chegar à parte interna que corresponde ao floema, ou seja, antes do 

câmbio. Foram realizadas leituras espectrais em 3 pontos distintos da árvore rodeando-a. 

Quando o comportamento do espectro na hora da coleta foi muito discrepante dos demais a 

leitura foi repetida ainda em campo. 

 

 
                    Figura 7. Raspagem da casca. 
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                                  Figura 8. Leitura ótica na casca interna da árvore. 

                      

 As coletas foram realizadas em dois períodos diferentes do ano para comparar a 

influência da umidade das cascas no reconhecimento das espécies. A primeira coleta foi 

realizada de 29/09 à 01/10 de 2015 com 0 mm de precipitação neste período, ano em que a 

estação seca foi muito intensa devido ao el nino de 2015 (Jiménez-Muñoz et al. 2016). Neste 

ano foram medidas apenas 4 espécies: Geissospermum argenteum; Minquartia guianensis; 

Scleronema micranthum e Croton matourensis com mínimo de 10 indivíduos cada. 

  A segunda coleta foi realizada entre 27/06 à 07/07 de 2016 com precipitação máxima 

de 24 mm nesta época (LMF). Os indivíduos das 4 espécies da primeira data foram remedidos 

na segunda coleta juntamente com a coleta espectral do restante das espécies somando os 254 

indivíduos coletados (Tabela 2). Ambos períodos se encontravam na época seca (junho à 

novembro), porém na segunda data de coleta havia muita chuva e os troncos estavam úmidos. 

Desta forma para fazermos comparações da umidade ambiental caracterizamos como “período 

seco” e “período úmido”, respectivamente, utilizando as quatro espécies medidas em ambas 

coletas de dados. 

 

4.3.3 Análise dos dados 

Para saber se a espectroscopia distingui os tecidos da casca entre ritidoma e floema das 

espécies foi feita uma análise exploratória avaliando o comportamento dos dados (espectros) 

através da Análise de Componentes Principais (PCA). O objetivo da PCA é explicar a máxima 

variação possível com o mínimo de componentes principais com perda mínima de informação 

(Geladi 2003). No caso foram testadas as variações entre os tecidos da casa da árvore viva 

(ritidoma e floema). Foi realizada uma PCA para cada espécie com todos os espectros coletados 
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e verificado a presença de outliers, ou seja, valores que são discrepantes. Estes foram 

reconhecidos por estarem afastado dos demais dados, ocasionados por erro de medição, os 

valores eram inconsistentes (1,0 de reflectância para todos os comprimentos de onda), assim 

sendo, estes foram excluídos e uma nova PCA foi refeita. Posteriormente foi realizada a PCA 

por espécie com a média das leituras espectrais para representar o indivíduo e testado as 

variações de PC1 e PC2 entre ritidoma e floema para cada espécie com um teste-t pareado. Para 

verificar se indivíduos de mesma espécie se agrupam no espaço da ordenação, utilizou-se da 

PCA com todas as espécies por tecido de casca. 

Para reconhecer as espécies a partir dos espectros advindos do ritidoma e floema, 

utilizou-se da análise linear discriminante (LDA). O princípio da LDA é entender as diferenças 

de grupos e prever a probabilidade de que uma entidade (indivíduo) pertencerá a uma classe em 

particular com base em diversas variáveis independentes (Hair et al. 2009). Porém, é uma 

técnica utilizada quando já existe uma classificação feita a priori (Züge e Chaves Neto 1999), 

pois testa a significância desta classificação prévia e estipula quais variáveis têm o poder de 

distinguir em que classe estão os indivíduos estudados (Chinelatto Neto et al. 2005).  

Foram geradas funções discriminantes tendo como variáveis dependentes as 11 espécies 

coletadas em campo e as variáveis independentes as reflectâncias obtidas em cada comprimento 

de onda das leituras realizadas por indivíduo, totalizando 2.151 variáveis. As análises foram 

conduzidas da mesma forma para o ritidoma e para o floema, da seguinte maneira: 

1- Fazendo a seleção aleatória de um espectro dentre os 3 coletados para representar o 

indivíduo, chamado de espectro aleatório; 

2- Fazendo a média dos 3 espectros lidos para representar o indivíduo, chamado de 

espectro médio. 

Para testar a eficiência de predição das espécies dos modelos construídos utilizou-se 

duas técnicas de validação cruzada: a primeira chamada “Leave one out” (do inglês: deixe um 

de fora), utiliza k-1 amostras para gerar a função discriminante e a amostra que ficou de fora 

do modelo serve para validá-lo (Kohavi 1995). Assim fez-se para todas as amostras (total de 

254), obtendo a predição para todos os indivíduos e a porcentagem total do modelo.  

A segunda validação, chamada holdout, consiste em dividir o conjunto total de dados 

em dois subconjuntos: um para gerar o modelo e outro para testá-lo (Kohavi 1995). Assim 

utilizou-se 70% dos indivíduos de cada espécie para gerar uma função discriminante, sendo este 

o “modelo” e os 30% restantes utilizados para validar o modelo, sendo este o conjunto “teste”. 

Esta operação foi aleatorizada 100 vezes para que todos os indivíduos pudessem ser ora “teste”, 
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ora “modelo”. A média das porcentagens dos acertos por indivíduo na validação é o resultado 

desta análise.  

Posteriormente, foi feita a seleção de variáveis, ou seja, foram selecionados os caracteres 

mais informativos, aqueles que irão ajudar a diferenciar os grupos. O processo utilizado foi o 

“Stepwise” onde é realizado uma sequência de modelos discriminantes com a adição ou 

remoção de variáveis, até aumentar o poder de discriminação do modelo. O número de variáveis 

escolhidas deve ser de 1/3 do número de amostras, segundo Williams e Titus (1988). Desta 

forma, foi gerada uma nova função discriminantes somente com os caracteres selecionados e 

testados pelas mesmas técnicas de validação cruzada do processo anterior. 

Para testar a influência da umidade das cascas das árvores em campo, foram construídos 

modelos preditivos advindos das quatro espécies coletadas no “período seco” e no “período 

úmido”, para ambos os tecidos. Foi utilizado o espectro médio com todos os comprimentos de 

onda (350 à 2.500 nm) e os modelos foram testados com as técnicas de validação cruzada 

mencionadas anteriormente (“deixe um de fora” e “70 % x 30 %”). Os testes foram conduzidos 

com um mínimo de 10 indivíduos por espécie e máximo de 15 da seguinte forma: i) modelo 

construído apenas com os dados do “período seco” (n = 49); ii) modelo construído somente 

com os dados do “período úmido” (n=49); iii) dados de ambos períodos para gerar o modelo 

misto (n=88). Além disso, foi realizado um terceiro teste de validação cruzada, chamada 

“modelo x teste”, utilizando as bases de dados diferentes, ou seja: utilizando os dados do 

“período seco” para gerar o modelo (n=40) e os dados do “período úmido” para validá-lo 

(n=48); fazendo o inverso do passo anterior, foi construído um modelo com dados do “período 

úmido” (n=48) e utilizando os dados do “período seco” para validá-lo (n=40).  

Todas as análises estatísticas foram realizadas pelo software R 3.3.1 (R Development 

Core Team 2016). 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

5.1 Distinção entre os tecidos da casca da árvore pelos espectros VIS-NIR  

Foi possível a distinção dos tecidos da casca de todas as espécies. A análise de 

componentes principais separou claramente a casca entre ritidoma e floema, com a formação 

bem definida de dois grupos no espaço da ordenação para todas as espécies (Figura 9 e 10). 

Desta forma, é possível uma posterior análise discriminante a partir de cada tecido da casca.  

Na PCA da espécie Corythophora alta percebemos que duas leituras do floema de um 

indivíduo estão próximas à região das leituras do ritidoma (Figura 9). Provavelmente, há 

resquícios de ritidoma no floema, ou seja, o sensor óptico pode ter apanhado ambas regiões do 

tecido da casca na área raspada desta árvore, quando foi feita a leitura da casca interna. 

 

Representação de todos os espectros coletados por espécie 

   

   

outlier 

outlier 
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Figura 9. Análise dos Componentes Principais de todos os espectros coletados por espécie (6 por 

indivíduo = 3 leituras do ritidoma e 3 do floema) nos comprimentos de 350 à 2.500 nm. 

 

Representação dos indivíduos coletados por espécie com a média das leituras 
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Figura 10. Análise dos Componentes Principais com a média das três leituras espectrais do ritidoma e 

das três leituras do floema coletados por indivíduo por espécie nos comprimentos de 350 à 2.500 nm. 

 

As variações espectrais no espaço da ordenação do ritidoma são significativamente 

maiores que as variações do floema principalmente na PC1 (p-valor = 0.000351) e na PC2 (p-

valor = 0.001036). Para a maioria das espécies, o ritidoma apresenta os espectros mais 

distribuídos nos gráficos, enquanto que o floema tem comportamento bem definido, ou seja, os 

espectros estão bem próximos no espaço dos dois eixos da ordenação. Entende-se que existem 

diferenças químicas entre casca externa não viva (ritidoma) e casca interna viva (floema) (So e 

Eberhardt 2006), por isso, os tecidos não se sobrepõe no espaço da ordenação. A espessura da 

casca é altamente variável entre e dentro das espécies em florestas tropicais (Paine et al. 2010), 

mesmo assim não foi um fator limitante para a distinção dos tecidos. A casca externa sofre mais 

alteração do ambiente, está exposta à umidade do ar, poeiras, favorece o desenvolvimento de 

fungos e líquens, ataque de herbívoros e deterioração. Também pode ocorrer desprendimento 
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de placas ou acúmulo de substâncias diversas em troncos com fissuras e lenticelas, que vai fazer 

os espectros de uma mesma espécie refletirem diferentemente. Outro fator que corrobora com 

esta maior variação do ritidoma está no fato de que a variação na espessura do ritidoma gera a 

maior parte da variação observada na espessura total da casca. Desta forma, os papeis funcionais 

que levam à variação da espessura da casca em árvores tropicais são aqueles que são realizados 

pelo ritidoma (Paine et al. 2010). 

Mudanças sistêmicas das propriedades físicas e químicas nas cascas, floema e xilema 

podem ser detectadas no NIR, como mostrado por Finley et al. (2016). Estes autores, separaram 

nitidamente entre os três tipos de tecidos do tronco (ritidoma, floema e xilema) para o primeiro 

e segundo espectros derivados produzidos pela análise canônica, com o intuito de distinguir 

entre espécies sadias de Fraxinus spp. das infestadas com a broca de cinza esmeralda (Agrilus 

planipennis) na Península de Michigan-EUA. Outros autores também conseguiram clara 

distinção entre os tecidos da casca, como So e Eberhardt (2006) utilizando o ASD Field Spcec 

Pro de 350 nm à 2.500 nm para avaliar conteúdo de casca interna em casca externa de Pinus 

taeda com excelentes resultados a partir de cascas moídas e secas. Wu et al. (2011), 

distinguiram epiderme (ritidoma), floema e xilema a partir de cascas secas moídas e em pedaços 

de Radix ginseng nos comprimentos de onda de 4.000 à 675 cm-1. 

 

5.2 Reconhecimento das espécies a partir dos espectros do ritidoma e floema  

5.2.1 Assinatura espectral das espécies 

 Após verificado que há nítida separação entre ritidoma e floema, foi determinada a 

assinatura espectral das espécies quando advindas do ritidoma e floema (Figura 11 e 12). A 

curva espectral é importante para o registro em campo, pois no momento da coleta, se a curva 

espectral registrar algo muito diferente, deve-se refazer a leitura. O comportamento espectral 

vai variar conforme as condições ambientais, no entanto, o formato da curva será sempre o 

mesmo.  
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Figura 11. Assinatura espectral das espécies quando medidos no ritidoma (casca externa) com o 

espectro médio por espécie. 

 

Figura 12. Assinatura espectral das espécies quando medidas no floema (casca interna) com o espectro 

médio por espécie. 

 

5.2.2 É possível distinguir as espécies pelos espectros VIS-NIR? 

Os indivíduos se agrupam em uma nuvem de pontos complexa no espaço da ordenação. 

A análise de componentes principais das espécies em dois eixos da ordenação explicou 89,72% 

da variação dos espectros coletados no ritidoma (Figura 13) e 82,68% no floema (Figura 14) 

desde a região do visível até o infravermelho próximo (350 à 2.500 nm), porém não foi 

suficiente para distinguir as espécies. 

Na PCA do floema, o indivíduo da espécie Corythophora alta (cruz laranja) que está 

mais afastada no gráfico do floema (Figura 14), é o mesmo indivíduo que está mais próximo 
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do tecido ritidoma, na PCA por espécie, visto anteriormente (ver seção 5.1, figura 9), onde duas 

leituras tiveram um sinal espectral ruim. 

 

Figura 13. Análise de componentes principais (PCA) realizada com o espectros médios por indivíduo 

derivados do ritidoma das espécies estudadas, explicando 89,72% da variação dos dados de todas as 

espécies. 

 

 

 

Figura 14. Análise de componentes principais (PCA) realizada com o espectros médios por indivíduo 

derivados do floema das espécies estudadas, explicando 82,68% da variação dos dados de todas as 

espécies. 

  

Ritidoma 

Floema 
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5.2.3 Discriminação de espécies e modelos preditivos 

A discriminação de espécies por meio dos tecidos da casca foi alcançada com êxito. A 

capacidade de predição da identidade taxonômica foi de 94 % para o ritidoma e 98 % para o 

floema, na validação “deixe um de fora”. A análise que utilizou o espectro médio para 

representar o indivíduo mostrou-se mais satisfatória para ambas as validações, mesmo assim, 

com apenas uma leitura foi possível um alto nível de acerto (77% - ritidoma e 94 % - floema).  

As taxas de acerto também foram altas na validação “70 % x 30 %” (Tabela 3).  

 

Tabela 3. Resultados das análises LDA para todas as espécies estudadas com o espectro aleatório e 

médio para representar o indivíduo, para as validações cruzadas “deixe um de fora” e “70 % x 30 %” 

com *Incerteza. 

Casca Modelos preditivos “deixe um de fora” “70 % x 30 %” 

Ritidoma 
Espectro aleatório 77 % 73,00 % ± 4,15 %* 

Espectro médio 94 % 89,08 % ±  3,11 % 

Floema 
Espectro aleatório 94 % 91,63 % ± 2,00 % 

Espectro médio 98 % 97,24 % ±  1,52 % 

 

O resultado da validação “deixe um de fora” oferece a probabilidade do indivíduo de 

pertencer a uma espécie, caso não se enquadre nas características da espécie, o resultado vai 

para o grupo com as características mais parecidas dentro do banco de dados. Tanto com dados 

de ritidoma como de floema houve poucas predições incorretas (Tabelas 4 e 5). No caso do 

ritidoma de um total de 254 indivíduos, apenas 14 foram preditos incorretamente e 5 espécies 

como Geissospermum argenteum, Croton matourensis, Micrandropsis scleroxylon, Brosimum 

rubescens e Minquartia guianensis obtiveram 100% de acerto (Tabela 4).  Para o floema, de 

um total de 254 indivíduos, apenas 4 indivíduos de 3 espécies foram erroneamente preditos. A 

espécie Corythophora rimosa teve um indivíduo classificado como Corythophora alta; a 

espécie Pouteria anomala teve 2 indivíduos classificados como Scleronema micranthum e a 

espécie Brosimum rubescens teve um indivíduo classificado como M. scleroxylon (Tabela 5). 
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Tabela 4. Matriz de confusão da análise “deixe um de fora” para o ritidoma com o espectro médio. A 

linha em diagonal representa a probabilidade de acerto da análise, as linhas são as espécies identificadas 

pelo taxonomista e as colunas são predições do espectrômetro. 

 
 

Tabela 5. Matriz de confusão da análise “deixe um de fora” para o floema com o espectro médio. A 

linha em diagonal representa a probabilidade de acerto da análise, as linhas são as espécies identificadas 

pelo taxonomista e as colunas são predições do espectrômetro. 

 
 
 

Outros estudos também mostram altas taxas de discriminação de espécies de árvores por 

dados espectrais de casca e madeira. Indivíduos sadios de Fraxinus spp. podem ser 

discriminados de indivíduos infestados com a broca de cinza esmeralda (Agrilus planipennis), 

por dados espectrais de floema com 96% de classificação, 97% de acerto para o ritidoma e 

100% de classificação correta para o xilema (Finley et al. 2016). Além disso sete espécies de 

árvores de uma floresta tropical úmida na Costa Rica foram discriminadas por meio de medidas 

espectrais da folha (86,8 %) casca dos galhos da copa (74,2 %) e por modelos combinando 

dados de folha e casca (84,9 %; Clark e Roberts 2012). 

Estes dois estudos foram os mais próximos da realidade de campo que buscou-se neste 

estudo, embora Finley et al. (2016), tenha secado as amostras antes das leituras espectrais, este 

buscou uma separação entre os tecidos da casca. Tecidos, tais como folhas, flores, frutos, e 

ramos lenhosos têm propriedades químicas que criam características de absorção distintas em 

espectros de reflectância (Clark e Roberts 2012). Estes mesmo autores, embora voltado para 

Ritidoma     

94%
G. arg A. aci C. rim C. alta C. mat M. scle P. ano B. rub S. micr M. guia E. uchi

Total de 

indivíduos

G. argenteum 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20

A. acida 0 13 1 1 0 0 0 0 0 0 0 15

C. rimosa 0 0 21 0 0 0 0 0 3 0 0 24

C. alta 1 0 1 26 0 0 0 0 0 0 0 28

C. matourensis 0 0 0 0 23 0 0 0 0 0 0 23

M. scleroxylon 0 0 0 0 0 44 0 0 0 0 0 44

P. anomala 0 0 1 1 0 0 18 0 1 0 0 21

B. rubescens 0 0 0 0 0 0 0 22 0 0 0 22

S. micranthum 0 0 0 1 0 0 0 0 24 0 0 25

M. guianensis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 0 21

E. uchi 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 8 11

Floema       

98%
G. arg A. aci C. rim C. alta C. mat M. scle P. ano B. rub S. micr M. guia E. uchi

Total de 

indivíduos

G. argenteum 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20

A. acida 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15

C. rimosa 0 0 23 1 0 0 0 0 0 0 0 24

C. alta 0 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 28

C. matourensis 0 0 0 0 23 0 0 0 0 0 0 23

M. scleroxylon 0 0 0 0 0 44 0 0 0 0 0 44

P. anomala 0 0 0 0 0 0 19 0 2 0 0 21

B. rubescens 0 0 0 0 0 1 0 21 0 0 0 22

S. micranthum 0 0 0 0 0 0 0 0 25 0 0 25

M. guianensis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 0 21

E. uchi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 11
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medidas hiperespectrais no campo do sensoriamento remoto, mediram os espectros em 

laboratório das cascas que foram congeladas quando coletadas do campo, retirando apenas o 

excesso de água que existia na superfície das cascas e utilizaram um espectrômetro ASD 

abrangendo todo o comprimento de onda do VIS-NIR (350 nm à 2.500 nm). O presente estudo 

corrobora com a eficiência em distinguir espécies por meio de diferentes tecidos da árvore. 

 A técnica da espectroscopia VIS-NIR da casca, utilizada em campo para reconhecer 

espécies mostrou-se promissora tanto para o ritidoma como para o floema, uma vez que o 

espectro médio dilui toda a variação intraindividual, resultando em boa diferenciação das 

espécies.  Mesmo assim, com apenas a medição de um espectro, pode-se chegar a um nível de 

94 % de reconhecimento das espécies pelo floema. Durgante (2013), alcançou 96,6 % de 

probabilidade de identificação para 10 espécies co-genéricas de floresta tropical na Amazônia 

ao utilizar apenas uma leitura espectral por indivíduo de folhas secas. 

Levando em conta que podemos utilizar tanto o ritidoma quanto o floema para 

reconhecer espécies arbóreas com alto nível de confiabilidade, se pudermos eleger, em 

inventários florestais a casca interna é ainda mais segura. Essa técnica a longo prazo nos 

permitirá auxiliar os inventários florestais reduzindo os custos e tornando o processo mais ágil, 

a partir da coleta de dados espectrais em parcelas permanentes onde já existe uma boa 

identificação taxonômica das espécies, para a construção de uma biblioteca espectral.  

 

5.2.4 Quais regiões do espectro VIS-NIR são mais importantes para o reconhecimento das    

espécies?  

Foi realizada a seleção dos caracteres mais informativos com o espectro médio dos 

indivíduos a fim de encontrar a região espectral que melhor explica a discriminação das 

espécies. Foram selecionadas 85 variáveis, distribuídas ao longo do espectro VIS-NIR, porém 

observamos que a maioria dos caracteres estão concentrados na região do visível (350 à 750 

nm), tanto no ritidoma (51 variáveis) quanto no floema (59 variáveis), provavelmente 

ocasionado pela reflectância das cores da casca (Figura 15 e 16). Esta região foi a mais 

importante para o reconhecimento das espécies. 
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Figura 15. Assinaturas espectrais das espécies estudadas no ritidoma (curvas coloridas) com as 85 

variáveis selecionadas com o espectro médio por indivíduo. As linhas em cinza correspondem ao 

comprimento de onda selecionado, a região em cinza mais larga é a região do visível. 

 

 
Figura 16. Assinaturas espectrais das espécies estudadas no floema (curvas coloridas) com as 85 

variáveis selecionadas com o espectro médio por indivíduo. As linhas em cinza correspondem ao 

comprimento de onda selecionado, a região em cinza mais larga é a região do visível. 

 

A seleção dos comprimentos de onda mais informativos pode auxiliar a definir quais 

são os compostos químicos que fazem parte das características anatômicas ou estruturais que 

foram responsáveis na distinção das espécies. Estudos convencionais sobre a parede celular e a 

química as cascas interna e externa têm mostrado diferenças significativas (Freire et al. 2002, 
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Hafizoglu et al. 1997). Porém, poucos estudos analisaram as diferenças entre casca interna e 

externa usando a espectroscopia NIR, a maioria avalia amostras do xilema. Desta forma, os 

comprimentos de onda específicos no espectro NIR foram atribuídos aos constituintes da 

madeira em estudos anteriores, como a celulose (Schimleck e Evans 2004 e Jones et al. 2006); 

a hemicelulose (Schwanninger et al. 2011); lignina e compostos aromáticos (Jones et al. 2006). 

 Comparando os caracteres mais informativos com a literatura foram encontrados mais 

lignina, hemicelulose e compostos aromáticos no ritidoma que no floema (apêndice 1 e 2). Isto 

quer dizer que estes compostos foram mais importantes para caracterizar a casca externa. No 

floema, a característica mais importante foi a celulose. Dado que existem advertências para a 

caracterização absoluta dos componentes da parede celular, os dados indicam que a casca 

externa é mais baixa em polissacarídeos e mais lignificada (Eberhardt e So 2005, Hafizoglu et 

al. 1997), já o conteúdo de holocelulose e celulose é maior na casca interna (floema), do que na 

casca externa (ritidoma) (Hafizoglu et al. 1997). Os comprimentos de onda por absorção de 

água também foram encontrados no ritidoma à 971 nm; 982 nm e 1200 nm. A água cria 

características de absorção no infravermelho próximo (NIR: 700-1,327 nm) a 970 nm e 1.200 

nm, respectivamente (Clark e Roberts 2012 e Workman e Weyer 2008). 

Análises discriminantes foram refeitas apenas com as 85 variáveis selecionadas para 

testar se o poder preditivo da identidade taxonômica melhora. As taxas de acerto nas validações 

discriminantes foram altas para ambos conjuntos de dados (≥ 89 % - Tabela 6), mas 

ligeiramente inferiores aos resultados obtidos com todas as variáveis (Tabela 3). A redução de 

2.151 caracteres para 85 não melhorou o poder de predição das espécies, mas também não foi 

muito diferente. A seleção pode ser eficaz quando existir um banco de dados muito grande 

podendo agilizar o processo das análises discriminantes, pois retira do modelo as variáveis que 

não contribuem para o reconhecimento das espécies e reduz a colinearidade.  

 

Tabela 6. Resultados das análises LDA para todas as espécies estudadas, feitas com a 

seleção de 85 variáveis e o espectro médio, para as validações cruzadas “deixe um de 

fora” e “70 % x 30 % com *Incerteza. 

Modelos com a seleção “deixe um de fora” “70 % x 30 %” 

Ritidoma 90 % 89,47 % ± 2,86 %* 

Floema 94 % 93,10 % ± 2,07 % 
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5.3 Influência da umidade ambiental no reconhecimento das espécies  

5.3.1 Comportamento espectral do ritidoma e floema  

O sinal espectral foi diferente entre o período seco e úmido apenas para os dados da 

casca externa (ritidoma). No espaço espectral, dados do períodos seco e úmido formam grupos 

distintos para o ritidoma (Figura 17), enquanto que para os dados do floema os espectros de 

ambos períodos formam um único grupo (Figura 18). Exceto para a espécie Croton 

matourensis, que apresenta os espectros sobrepostos e os dados da PCA misturados no ritidoma 

(Figura 17) e a espécie Minquartia guianensis no floema que apresenta um distanciamento dos 

espectros e os dois grupos no espaço da ordenação (Figura 18). 

 

 

Comportamento espectral do Ritidoma 
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Figura 17. Comportamento espectral e PCA das quatro espécies testadas no ritidoma para os dois 

períodos avaliados. 

 

 

Comportamento espectral do Floema 
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Figura 18. Comportamento espectral e PCA das quatro espécies testadas no floema para os dois períodos 

avaliados. 

 

 Esses resultados indicam que a umidade ambiental influencia o comportamento 

espectral dos tecidos e, como esperado, com maior intensidade nos dados da casca externa. Para 

a maioria das espécies a curva espectral do período úmido teve valores de reflectância menores 

que a curva do período seco. Resultado semelhante foi encontrado para amostras de madeira de 

Eucalyptus spp. testadas com diferentes teores de umidade (Giordanengo et al. 2008), quanto 

mais úmida maior foi a absorção por água, portanto menor deve ser a reflectância. Porém, esta 

influência é muito mais nítida no ritidoma, uma vez que a umidade se concentra nas cascas das 
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árvores em períodos chuvosos, já o floema apresenta uma constância da umidade ao longo do 

ano, já que está sob proteção da casca externa. 

 

5.3.2 Influência da umidade nos modelos preditivos 

Foi possível observar a influência da água na casca externa, pois houve variação entre 

as porcentagens de acerto dos modelos construídos para comparação do reconhecimento das 

espécies em diferentes períodos do ano (Tabela 7). Quando juntou-se os dados dos dois períodos 

gerando o modelo misto, houve uma melhora na predição (82 %) mostrando que as informações 

contidas em ambos períodos são mais eficazes para o reconhecimento. 

 

Tabela 7. Resultado da LDA para as quatro espécies testadas. Os modelos 

foram construídos a partir de dados do ritidoma e com o espectro médio, 

para as validações cruzadas “deixe um de fora” e “70% x 30% com 

*Incerteza. 

Ritidoma Validação cruzada 

Modelo preditivo “deixe um de fora”  “70 % x 30 %” 

Período seco 71 % 82,81 % ± 7,8 %* 

Período úmido 78 % 78,12 % ± 9,99 % 

Misto 82 % 82,71 ± 5,45 % 

 

Tabela 8. Resultado da LDA para as quatro espécies testadas. Os 

modelos foram construídos a partir de dados do ritidoma e o espectro 

médio, mas com base de dados diferentes, para a validação “modelo 

x teste”. 

Base de dados Validação cruzada 

Modelo Teste “modelo x teste” 

Período seco Período úmido 56,25 % 

Período úmido Período seco 77,5 % 

 

 

A função discriminante gerada com os espectros do período úmido foi capaz de prever 

os espectros do período seco para as espécies com uma predição mais elevada do que a função 

inversa (Tabela 8). Isto quer dizer que os dados do período úmido contém mais informações 

espectrais. A água que se acumula nas cascas ou que escorre pelos troncos nos períodos 

chuvosos podem de alguma forma tirar as impurezas que ficam retidas no período seco, diluindo 
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os fatores que não são inerentes do indivíduo. Porém mais estudos devem ser averiguados para 

entender melhor a relação da água com os espectros de casca. 

Para o floema, a umidade não influencia o reconhecimento das espécies, pois os 

resultados dos modelos foram mais consistentes que no ritidoma, ou seja, as porcentagens de 

acertos são mais próximas, sendo de 90 % para ambas as medições feitas em períodos distintos 

(Tabela 9). O modelo misto também melhora o poder de predição, tendo 97 % de acerto, 

corroborando que as informações de ambos períodos ajudam no reconhecimento.   

 

Tabela 9. Resultado da LDA para as quatro espécies testadas. Os modelos 

foram construídos a partir de dados do floema e com o espectro médio, 

para as validações cruzadas “deixe um de fora” e “70% x 30% com 

*Incerteza. 

Floema Validação cruzada 

Modelo preditivo “deixe um de fora” “70 % x 30 %” 

Período seco 90 % 91,79 % ± 6,04 %* 

Período úmido 90 % 92,47 % ± 6,79 % 

Misto 97 % 94,23 % ± 3,34 % 

 

Tabela 10. Resultado da LDA para as quatro espécies testadas. Os 

modelos foram construídos a partir de dados do floema e o espectro 

médio, mas com base de dados diferentes, para a validação “modelo 

x teste”. 

Base de dados Validação cruzada 

Modelo Teste “modelo x teste” 

Período seco Período úmido 83,34 % 

Período úmido Período seco 92,5 % 

 

A função discriminante gerada com os espectros do período úmido teve uma capacidade 

de predição melhor que a função inversa (Tabela 10) como observado também para o ritidoma. 

No floema, a água se associa com outros compostos alterando o comportamento espectral, 

porém estudos em cima de como a água influência nos espectros devem ser estimulados, haja 

visto que o poder dos modelos melhora. 

A variação das porcentagens de acerto dos modelos testados no ritidoma indicam que a 

casca externa está sob influência da umidade maior que o floema. Mesmo o ritidoma sendo um 

tecido morto, a reflectância da água presente no momento da coleta vai modificar o espectro ao 

longo do ano. Quando a amostra inclui água de forma não homogênea, o poder preditivo dos 
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dados é menor (Tsuchikawa et al. 2003), ou seja, os troncos acumulam a água pura da chuva 

no ritidoma visível em seus espectros e o floema apresenta a água junto com compostos 

orgânicos. 

 Portanto, o floema, mantém as estruturas químicas e físicas protegidas por esta casca 

externa, além disso a água se associa fortemente com polímeros orgânicos, como celulose, por 

ligações de hidrogênio. A celulose é altamente absorvente na faixa de 2.000-2.500 nm, então 

as bandas de absorção de celulose no espectro do infravermelho próximo são fortemente 

influenciadas pela interação com a umidade (Giordanengo et al. 2008). Como é um tecido que 

está constantemente com um teor de umidade homogêneo ao longo do tempo, a água não é um 

fator que vai influenciar na discriminação das espécies. Portanto, alterações dos espectros deste 

tecido só serão percebidos se houver mudanças sistêmicas significativas no seu metabolismo.  

Para inventários florestais, está técnica seria mais apropriada se pudéssemos utilizar 

dados espectrais coletados em qualquer época do ano. Desta forma o melhor modelo é o modelo 

misto do floema que demonstrou eficiência com 97 % de acerto. A partir destes resultados, é 

possível gerar um banco de dados espectrais de toda a Amazônia. Além de podermos utilizar 

no monitoramento de toras em transporte que quando retiradas do campo vão estar com 

conteúdo de umidade variável. 
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6. CONCLUSÃO 

 

Tecnologias que visam reconhecer a identidade de espécies são urgentes principalmente 

em florestas tropicais. O uso da espectroscopia no visível e infravermelho próximo mostrou-se 

excelente o reconhecimento de espécies em campo, com altas taxas de confiabilidade. Devido 

a menor influência dos fatores ambientais no floema, os modelos gerados a partir da casca 

interna foram mais robustos, sugerindo a utilização deste em inventários florestais. A técnica 

VIS-NIR com a casca dos troncos revelou-se uma alternativa viável às coletas a grandes alturas 

para reconhecer um indivíduo. 

A identificação de espécies por taxonomistas e especialistas deve andar lado a lado com 

esta tecnologia para garantir a confiabilidade da técnica. Pois futuramente, poderá existir um 

esforço amostral de toda a Amazônia, para a criação de uma biblioteca espectral. E isto poderá 

ser utilizado pela ciência, por órgãos ambientais e de fiscalização para o monitoramento dos 

produtos florestais. Assim o Manejo florestal caminha para a conservação das populações 

naturais através do reconhecimento da biodiversidade existente. 
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente trabalho é uma iniciativa do Laboratório de Manejo Florestal do INPA com 

parceria da Universidade da Califórnia Berkeley que forneceu o espectrômetro utilizado 

para esta pesquisa. O LMF dentre outras atividades visa desenvolver tecnologias para 

ampliar o conhecimento da Amazônia e aprimorar o manejo florestal. O projeto nasceu da 

necessidade de minimizar os impactos causados no manejo devido aos erros de identidade 

das espécies nos planos de manejo florestal e é uma continuação do trabalho de Durgante 

et al. (2013). Desta forma, o projeto conseguiu com êxito atingir seus objetivos. Porém o 

sucesso da técnica proposta neste trabalho somente foi possível mediante um árduo trabalho 

de taxonomistas e especialistas, de modo a garantir a confiabilidade da técnica. 

Como este é um trabalho pioneiro, alguns detalhes devem ser levados em conta para o 

aperfeiçoamento da técnica para futuros trabalhos: como por exemplo, melhorar a 

praticidade do equipamento em campo, com espectrômetros menores e computadores 

acoplados; e a lâmina de vidro que foi uma adaptação para este trabalho, portanto, é 

necessário um vidro que acople ao leitor óptico e seja destacável para limpar a superfície 

quando necessário. 

Para dar continuidade à aplicabilidade da tecnologia NIRs no futuro, deve-se ampliar a 

pesquisa para o número de espécies e famílias botânicas; testar com espécies proximamente 

relacionadas e com espécies que são facilmente confundidas pelas características 

dendrológicas; testar em diferentes tipologias florestais e diferentes locais. Desta forma, 

identificar espécies com o auxílio da espectroscopia nir nos permitirá um avanço para 

minimizar os erros bem como padronizar a identificação feita nos inventários florestais que 

é primordial para a realidade da floresta Amazônica.  
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APÊNDICE A – Quadro dos 85 caracteres mais informativos do ritidoma, com os componentes 

da madeira encontrados na literatura com ± 10 nm do comprimento de onda medido. 

Ritidoma 

Comprimento 

de onda (nm) 
Componentes da madeira Fonte 

351 violeta visível 

352 violeta visível 

357 violeta visível 

360 violeta visível 

361 violeta visível 

365 violeta visível 

366 violeta visível 

367 violeta visível 

368 violeta visível 

369 violeta visível 

372 violeta visível 

373 violeta visível 

376 violeta visível 

382 violeta visível 

383 violeta visível 

384 violeta visível 

385 violeta visível 

387 violeta visível 

388 violeta visível 

390 violeta visível 

394 violeta visível 

395 violeta visível 

399 violeta visível 

401 violeta visível 

402 violeta visível 

404 violeta visível 

405 violeta visível 

407 violeta visível 
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408 violeta visível 

409 violeta visível 

410 violeta visível 

417 violeta visível 

419 violeta visível 

423 violeta visível 

425 violeta visível 

427 violeta visível 

432 violeta visível 

436 violeta visível 

441 violeta visível 

442 violeta visível 

448 violeta visível 

449 violeta visível 

453 azul visível 

457 azul visível 

462 azul visível 

464 azul visível 

471 azul visível 

480 azul visível 

486 azul visível 

693 vermelho visível 

747 vermelho visível 

767   

770   

773   

774   

778   

779   

875 compostos aromáticos Workman e Weyer (2008) 

952   
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971 água 
Workman e Weyer (2008)/ Clark et al. 

(2012) 

982 água Tsuchikawa et al. (2003) 

992   

995   

997   

1142 
lignina/compostos 

aromáticos 

Schwanninger et al.(2011)/ Jones et al. 

(2006) 

1179 lignina/hemicelulose Schwanninger et al.(2011) 

1180   

1186 lignina/celulose Schwanninger et al.(2011) 

1195 lignina/celulose Schwanninger et al.(2011) 

1200 água 
Workman e Weyer (2008)/ Clark et al. 

(2012) 

1250   

1619   

1669 
hemicelulose/compostos 

aromáticos/extrativos 

Schwanninger et al.(2011)/ Jones et al. 

(2006) 

1671 
lignina/compostos 

aromáticos 

Schwanninger et al.(2011)/ Jones et al. 

(2006) 

1682 
hemicelulose/compostos 

aromáticos 

Schwanninger et al.(2011)/ Jones et al. 

(2006) 

1689 
hemicelulose/lignina/ 

compostos aromáticos 
Schwanninger et al.(2011) 

1701 hemicelulose Schwanninger et al.(2011) 

1702 
celulose/hemicelulose/ 

lignina 

Schwanninger et al.(2011)/ Jones et al. 

(2006) 

1711 hemicelulose/lignina 
Schwanninger et al.(2011)/ Jones et al. 

(2006) 

1724 
celulose/hemicelulose/ 

lignina 

Jones et al. (2006)/ Schwanninger et 

al.(2011) 

2112 celulose Schwanninger et al.(2011) 
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2122   

2132 

Compostos aromáticos/ 

lignina/extrativos/ 

hemicelulose 

Jones et al. (2006)/ Schwanninger et 

al.(2011) 

2250   

2289   
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APÊNDICE B - Quadro dos 85 caracteres mais informativos do floema, com os componentes 

da madeira encontrados na literatura com ± 10 nm do comprimento de onda medido. 

Floema 

Comprimento 

de onda (nm) 
Componentes da madeira Fonte 

350 violeta visível 

351 violeta visível 

352 violeta visível 

353 violeta visível 

354 violeta visível 

355 violeta visível 

356 violeta visível 

357 violeta visível 

358 violeta visível 

359 violeta visível 

362 violeta visível 

363 violeta visível 

365 violeta visível 

366 violeta visível 

367 violeta visível 

368 violeta visível 

369 violeta visível 

370 violeta visível 

371 violeta visível 

372 violeta visível 

375 violeta visível 

376 violeta visível 

377 violeta visível 

378 violeta visível 

379 violeta visível 

380 violeta visível 

381 violeta visível 

382 violeta visível 
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383 violeta visível 

384 violeta visível 

387 violeta visível 

389 violeta visível 

390 violeta visível 

391 violeta visível 

392 violeta visível 

395 violeta visível 

397 violeta visível 

399 violeta visível 

400 violeta visível 

401 violeta visível 

403 violeta visível 

407 violeta visível 

408 violeta visível 

409 violeta visível 

410 violeta visível 

414 violeta visível 

415 violeta visível 

416 violeta visível 

417 violeta visível 

419 violeta visível 

424 violeta visível 

578 amarelo visível 

579 amarelo visível 

580 amarelo visível 

581 amarelo visível 

582 amarelo visível 

584 amarelo visível 

585 amarelo visível 

592 laranja visível 

813   
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814   

885 Compostos aromáticos Workman e Weyer (2008) 

917   

943   

961   

966   

1027   

1047   

1050   

1112   

1221 celulose Schwanninger et al.(2011) 

1230   

1371 celulose/ hemicelulose  

1377 

hemicelulose/ compostos 

aromáticos 
Schwanninger et al.(2011) 

1384   

1598 celulose Schwanninger et al.(2011) 

1758 ch2-grupos Schwanninger et al.(2011) 

1862   

1909 celulose/ hemicelulose Jones et al. (2006)/ Schwanninger et al.(2011) 

1961 amido Shenk et al. (2008) 

2089 celulose/ hemicelulose Schwanninger et al.(2011) 

2124 hemicelulose Jones et al. (2005) 

2251   

2259 lignina Schwanninger et al.(2011) 

2298 celulose Schwanninger et al.(2011) 

 


