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RESUMO

As demandas da Região Amazônica são grandes em relação ao conhecimento botânico, e pouco ainda se sabe sobre as espécies que ocorrem na 
região. Sapotaceae, uma das famílias mais diversas e abundantes na Amazônia é amplamente distribuída nos trópicos e constitui um importante 
componente das florestas tropicais. Na Amazônia Central, apenas na Parcela Permanente de 25 ha do Projeto Dinâmica Biológica de Fragmentos 
Florestais (PDBFF), há 10.709 árvores pertencentes à Sapotaceae, o que corresponde à 101 espécies, das quais 38 não tem nome científico 
formal.  Para atualizar as coleções e testar as determinações de coleções botânicas, novas tecnologias, como a espectroscopia do Infravermelho 
próximo (Near InfraRed - NIR), podem ajudar na resolução de alguns dos problemas relacionados à identificação e validação das espécies. O uso 
de dados espectrais, além de compreender uma técnica não destrutiva tem sido usado como uma fonte de dado independente para testar 
hipóteses de espécies em florestas tropicais, uma vez que dados podem ser usados para identificar grupos de espécies ou mesmo, para testar as 
determinações dos taxonomistas.  O objetivo principal deste estudo foi testar a utilidade dos dados NIR como ferramenta para discriminar e 
testar as identificações realizadas para Pradosia Liais, um grupo monofilético, diverso (n=23sp.), detentor do maior número de espécies 
endêmicas (n=7) que qualquer outro grupo de Sapotaceae nos neotrópicos, e que passou recentemente por uma revisão taxonômica. Para refinar 
as determinações das amostras de Pradosia foi realizado uma busca de todos os indivíduos depositados nas coleções INPA e PDBFF. As leituras 
espectrais (n=520), incluíram 123 espécimes, o que corresponde a 11 espécies. Espécies com poucas amostras (<3) ou não representadas na 
coleção do herbário do INPA (todas as outras Pradosia spp.) foram excluídas das análises.  Para cada amostra foram realizadas quatro leituras 
(duas da face adaxial e duas da face abaxial) de pelo menos duas folhas usando um analisador de espectroscopia de infravermelho próximo, da 
Thermo Fisher Scientific, Waltham, modelo Antaris II, controlado pelo Software Result™. Para avaliar a acurácia dos espectros das folhas em 
discriminar as espécies, realizamos duas técnicas diferentes de validação cruzada usando análises discriminantes lineares (LDA), considerando 
três conjuntos de dados (“adaxial+abaxial”, “somente adaxial”, e “somente abaxial”): (i) Leave One Out Cross Validation (LOOCV), em que cada 
espécime foi identificado por um modelo construído com os espectros dos indivíduos restantes; (ii) Holdout Cross Validation (HOCV), em que o 
modelo (conjunto de treinamento) foi construído com 70% dos indivíduos de cada espécie, e o conjunto de teste foi composto pelos 30% 
restantes. A análise HOCV foi repetida 100 vezes com o modelo e conjuntos de testes selecionados aleatoriamente a cada vez. A porcentagem de 
predição de espécies corretas foi anotada, e um indivíduo foi considerado corretamente identificado se a maioria dos espectros foram 
corretamente identificados. Todas as análises foram implementadas com o programa R. Considerando todas as espécies e conjuntos de dados 
testados, todas as variáveis espectrais foram os que resultaram nos melhores modelos (LOOCV e HOCV) para predição das espécies (≥ 79% de 
precisão). Seis espécies (Pradosia cochlearia, P. decipiens, P. granulosa, P. lactecens, P. longipedicellata e P. schomburgkiana) obtiveram a maior 
porcentagem de acertos significativos (>70%), e confirmaram as identificações dos taxonomistas. Pradosia restingae (0%) e P. subverticillata 
(14,3%) tiveram os piores resultados, provavelmente em função do número reduzido de amostra e determinações erradas. O NIR se mostrou uma 
ótima ferramenta para a validação das determinações e identificação de erros taxonômicos. Os resultados deste estudo permitiram um melhor 
entendimento da variação morfológica dentro das espécies de Pradosia e refino dos dados para as espécies.
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