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RESUMO 
Este trabalho explora as propriedades óticas das plantas no infravermelho termal 

para avaliar como esse tipo de dado poderia ser usado em estudos de ecossistemas, tanto 
no laboratório, quanto no campo, ou com sensoriamento remoto, e também, para analisar 
vários aspectos da química de diferentes espécies. Espectros de refletância total atenuada 
(ATR) das folhas mostram bandas de absorção devidas às vibrações moleculares de 
diferentes compostos, e quando ATR de folhas frescas foi comparado com espectros de 
compostos padrões selecionados, foi possível relacionar bandas das folhas com bandas 
de celulose, cutina, sílica (α quartzo microcristalino), água e triterpeno ácido. Usando 
um procedimento de busca foi possível localizar espécies com características químicas 
semelhantes, dentro de uma biblioteca espectral. 

Potenciais fontes de variações foram exploradas para compreender se o ATR 
poderia ser usado na identificação de espécies. Variações temporais, espaciais e 
posicionais. Por exemplo, folhas de sol mostraram diferenças espectrais de folhas de 
sombra. Espectros das superfícies adaxiais quase sempre eram diferentes das abaxiais. 
Indivíduos da mesma espécies quase sempre mostraram espectros muito similares. 
Numa simulação de um estudo ecológico de campo usando ATR como ferramenta para a 
identificação de espécies, 82% dos indivíduos foram corretamente identificados. 

Imagens de microscopia de varredura (SEM) das folhas foram usadas com 
medidas de refletância hemisférica direcional (DHR) para estudar os efeitos da 
tridimensionalidade estrutural sobre o comportamento espectral. Por exemplo, estruturas 
formadas pelas ceras na superfície foliar podem causar atenuação das características 
espectrais devidas ao efeito Holblaum (de cavidade). Medidas de DHR podem ser 
relacionadas à emissividade pela lei de Kirchhoff (ε=1-R), e por isso é importante 
compreende-las, pelas informações que podem estar disponíveis por sensoriamento 
remoto. 

Para explorar os efeitos da estrutura do dossel nos espectros, medidas de 
emissividade foram feitas usando um espectrômetro de campo. Os dados mostram, pela 
primeira vez, que é possível discriminar características de emissividade espectral de 
plantas daquelas do ambiente ao redor. Medidas espectrais feitas com distâncias 
horizontais crescentes de alguns dosséis de árvores mostraram uma atenuação 
progressiva das características de emissividade espectral, devido ao número crescente de 
cavidades no campo de visão, e problemas de correção atmosférica. Apesar disso, há 
potencial no estudo de plantas usando sensoriamento remoto no infravermelho termal. 
Um sensor em plataforma de avião operando na janela atmosférica entre 8-14 µm teria 
que ter uma alta razão sinal-ruído, e um campo de visão pequeno que permittise medidas 
das folhas individualmente. Métodos de calibragem e algoritmos para análises espectrais 
precisariam ser refinados a fim de permitir a extração das características sutis de 
emissividade das plantas. 
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ABSTRACT 
This work explores the thermal infrared spectral properties of plants to evaluate 

how such data might be used in laboratory, field, and remote sensing studies of 
ecosystems, and to analyze diverse chemical aspects of plant species. Attenuated total 
reflectance (ATR) spectra of plant leaves display absorption bands caused by the 
fundamental molecular vibrations of various compounds. By comparing ATR spectra of 
fresh leaves to reference spectra of selected pure compounds, it was possible to assign a 
number of leaf absorption bands related to cellulose, cutin, silica (α quartz micro-
crystalline), water and acid triterpene. By using spectral search/match procedures it 
was possible to locate species within a database of leaf spectra that had similar 
chemical characteristics.  

Potential sources of spectral variation were explored, including temporal, 
spatial, and positional variations. For example, sun leaves showed spectral differences 
compared to shaded leaves. Spectra of adaxial leaf surfaces were commonly different 
from those of abaxial surfaces. Individuals of the same species consistently showed very 
similar spectra. In a simulated ecological study using field ATR measurements as a tool 
for species identification 82% of the individuals were correctly identified. 

Scanning electron microscope images were utilized in conjunction with 
directional hemispherical reflectance (DHR) measurements of leaves to study 3-
dimensional structural effects on spectral behavior. For example, small-scale structures 
formed by waxes on a leaf surface can cause the attenuation of spectral features due to 
the Holblaum (cavity) effect. DHR measurements can be linked to emissivity using 
Kirchhoff’s law (ε=1-R), and therefore are relevant to understanding the kinds of 
information concerning plants that may be available via remote sensing.  

Finally, to explore the effects of canopy structure on spectra, direct emissivity 
measurements were made by using a field spectrometer. The data show, for the first 
time, that it is possible to discriminate spectral emissivity features of plants from those 
of the surrounding environment. Spectral measurements made at increasing horizontal 
distances from several tree canopies showed progressive attenuation of the spectral 
emissivity features. This attenuation is ascribed to the increasing proportion of canopy 
voids in the instrument field of view, and to increased surface scattering effects. Errors 
associated with removal of atmospheric features also contributed to the loss of spectral 
information at greater measurement distances.  

Despite these problems, there is untapped potential for using thermal infrared 
remote sensing measurements to study plants. To be effective an airborne sensor 
operating in the 8-14 µm atmospheric window would need high signal-to-noise and a 
small instantaneous field of view to enable measurements of individual leaf surfaces. 
Data calibration methods and spectral analysis algorithms would also require 
refinement to permit the extraction of subtle plant emissivity features. 
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Capítulo I - Espectroscopia da superfície 
foliar de plantas no infravermelho termal 
usando refletância total atenuada: uma 
ferramenta para estudos ecológicos e 
botânicos. 

 

Resumo 
A rápida destruição da vegetação natural em muitas áreas tropicais exige métodos mais eficientes para a 
identificação de plantas, e para detectar seus compostos químicos. Muitos estudos estão sendo feitos com 
rochas e minerais, e com ambientes extraterrestres, utilizando técnicas de sensoriamento remoto no 
infravermelho termal (TIR) (2,5-14 µm), mas poucos estudos foram realizados com plantas, porque as 
plantas têm espectros sutis e de difícil medição nesse intervalo. O objetivo deste trabalho é o de explorar 
as propriedades óticas das plantas no TIR, e de como essas propriedades poderiam ser usadas no 
laboratório, no campo e em estudos por sensoriamento remoto.  
 
Medidas espectrais de refletância total atenuada (ATR) foram feitas no laboratório e no campo. O ATR é 
similar a espectros de transmitância, cujas bandas de absorção são devidas às vibrações moleculares 
fundamentais. Comparando espectros de folhas frescas com compostos padrões, foi possível identificar 
bandas presentes na folha devidas a celulose, cutina, sílica (α quartzo micro cristalino), água e triterpeno. 
Usando procedimentos de busca numa biblioteca espectral foi possível encontrar espécies com um 
determinado composto. Por exemplo, procurando plantas que contivessem triterpeno ácido foi possível 
encontrar uma lista de plantas com bandas de triterpeno ácido em seus espectros, e portanto com 
possibilidade de terem o mesmo tipo de composto.  
 
Várias fontes de variação espectral no ATR foram exploradas a fim de verificar se o ATR poderia ser 
usado na identificação de espécies: variações temporais, posicionais e espaciais. Folhas jovens quase 
sempre são espectralmente diferentes de folhas maduras, podendo ter maior ou menor número de bandas, 
ou um contraste maior ou menor em algumas das bandas. Por exemplo, as folhas jovens de árvores 
decíduas muitas vezes mostraram um contraste menor na banda de cutina, indicando um desenvolvimento 
incompleto da cutícula no início da estação. Quanto à posição na árvore, as folhas de sol podem ser 
espectralmente diferentes das folhas de sombra, devido principalmente à maior espessura da cutícula nas 
folhas de sol. As superfícies adaxiais podem ser diferentes das abaxiais principalmente por causa de 
proporções diferentes dos compostos das ceras cuticulares, ou ainda por diferença na espessura das 
camadas de ceras epicuticulares. Indivíduos da mesma espécie mas de lugares diferentes (usando folhas de 
sol e maduras) quase sempre têm espectros similares. Numa simulação de um estudo ecológico usando 
medidas de ATR com um espectrômetro de campo como ferramenta para a identificação de espécies 120 
indivíduos de 28 espécies foram medidos em 2 dias, e comparando as medidas de campo com uma 
biblioteca espectral, 82% dos indivíduos foram corretamente identificados. 
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Abstract 
 
The rapid destruction of native plant communities in many tropical regions calls for more efficient 
methods to identify and study plant species and their unique chemical expressions. Remote sensing 
measurements in the thermal infrared wavelength region (2.5-14.0 µm) have been used extensively to 
study terrestrial rocks and minerals, and even extraterrestrial environments.  However, thermal infrared 
spectral features of plants are both complex and relatively subtle, and only limited attention has been 
given to understanding their details. The objective of this work is to more thoroughly explore the thermal 
infrared spectral properties of plants, and to evaluate how such data might be used in laboratory, field, 
and remote sensing studies.  
 
Spectral measurements of attenuated total reflectance (ATR) were made in the lab and in the field.  ATR 
measurements are similar to transmission spectral measurements, in which absorption bands are caused 
by the fundamental molecular vibrations of various compounds.  By comparing the spectra of fresh leaves 
to reference spectra of selected pure compounds, it was possible to identify a number of absorption bands 
present in the leaves as being due to cellulose, cutin, silica (α quartz micro-crystalline), water and 
triterpene. By using spectral search/match procedures it was also possible to locate species within a 
database of leaf spectra that had similar chemical characteristics. For example, by using a triterpene 
standard in the search definition, triterpene-bearing species could be identified. 
 
To understand whether ATR spectra could be diagnostic of particular plant species, potential sources of 
spectral variation were explored, including temporal, spatial, and positional variations. Young leaves of a 
given species almost always show spectral differences compared to mature leaves, either in the number of 
bands, or the relative intensity of the bands. For example, young leaves of deciduous tree species 
commonly showed weaker cutin spectral features, indicating incomplete development of the plant 
cuticular layer in the early stage of the growing season. Leaves exposed to full sunlight showed spectral 
differences compared to shaded leaves, evidently reflecting greater cuticle thicknesses in the more 
exposed leaves. Spectra of adaxial leaf surfaces were commonly different from those of abaxial surfaces, 
reflecting differences in the proportions of compounds in the cuticular waxes, as well as differences in the 
thickness of the epicuticular wax layer. Provided that similar samples are compared (e.g., abaxial 
surfaces of mature, sun-exposed leaves) individuals of the same species collected from different spatial 
locations consistently showed very similar spectra. In a simulation of an ecological study using field ATR 
measurements as a tool for species identification, 120 individuals representing 28 different species were 
measured in a two day period.  By comparing the field data to a spectral library, 82% of the individuals 
were correctly identified.  
 
 



 5

INTRODUÇÃO 
 A identificação de plantas de uma área ou de uma região é importante para 

muitos estudos ecológicos que são baseados na composição florística, para o manejo de 

conservação e estudos de compostos químicos presentes nas plantas. A identificação é 

quase sempre feita por observações morfológicas e anatômicas de estruturas das plantas, 

principalmente das estruturas florais, o que requer a disponibilidade da flor durante a 

coleta de amostras, e um especialista para analisá-la. Essa é uma das dificuldades onde 

há um grande número de espécies e poucos especialistas como em algumas áreas 

tropicais.  A lentidão no processo de identificação faz com que os pesquisadores se 

concentrem apenas na vegetação com maior importância relativa, e geralmente mais 

importante é considerada a vegetação de maior biomassa, isto é, árvores. Assim, parte da 

vegetação quase nunca é considerada nos levantamentos, como lianas, epífitas, ervas e 

plântulas, apesar de que essas formas de vida podem exceder as árvores em número de 

espécies por área (Gentry e Dodson, 1985).  

 

A riqueza de espécies nas áreas tropicais é muito grande, e grande parte delas 

ainda nem foi descrita, e quanto menos examinada em seu conteúdo de constituintes 

químicos, alguns de valor econômico como: óleos, resinas, taninos, ceras, gomas, 

sabores e fragrâncias, pesticidas e farmacêuticos (Balandrin et al., 1985; Gottlieb e 

Borin, 2002). Pouco se conhece também sobre aleloquímicos, que são substâncias 

produzidas por plantas, capazes de inibir ou estimular o crescimento de outras plantas, 

de insetos ou fungos. Na velocidade com que a vegetação natural vem sendo destruída, 

métodos para explorar e detectar químicos de interesse têm que ser rápidos. Técnicas 

modernas de cromatografia e espectroscopia permitem uma análise rápida e precisa 

mesmo para quantidades muito pequenas de um composto (Balandrin et al., 1985).  

 

A espectroscopia no infravermelho termal (TIR “thermal infrared” 4000 – 400 

cm-1) tem sido usada desde há muito tempo para a identificação de compostos químicos. 
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É no TIR que ocorrem as vibrações moleculares fundamentais, cujas bandas espectrais 

podem ser relacionadas com grupos funcionais característicos de várias classes de 

compostos como por exemplo as bandas do grupo hidroxílico (OH) típico de álcoois, ou 

carbonílicos (C=O) típico de ésteres, cetonas, aldeídos e ácidos. Além disso, é no TIR 

que se encontra a região de impressão digital entre 1300 e 900 cm-1 (Silverstein e 

Webster, 1998), a região é específica para cada composto químico, o que faz com que 

seja possível identificar um composto problema comparando-o com bibliotecas 

espectrais contendo espectros conhecidos. Esse método tem sido usado também na 

Geologia, para identificar rochas e minerais problemas comparando-os com bibliotecas 

espectrais contendo espectros de rochas e minerais conhecidos. 

 

Salisbury (1986) e Salisbury e Milton (1987, 1988) usando TIR mostraram que 

medidas de folhas de 14 espécies eram espécie específicas, isto é, cada espécie mostrou 

uma assinatura única, provavelmente causada por diferenças, não exploradas, na 

composição química da superfície. Essa variação entre espectros de espécies diferentes 

relacionada à composição da superfície concorda com resultados encontrados por 

Holloway (1982a) sobre a especificidade da estrutura da cutícula. Apesar de ele ter 

classificado a cutícula em apenas seis tipos principais de acordo com a presença e 

posição relativa de uma ou mais camadas: lamelada, reticulada e amorfa, ele concluiu 

que não há uma membrana cuticular típica nas plantas – “…, each species must be 

considered individually, and it should not be assumed that any strucutral features which 

may be observed are of universal occurrence” (Holloway,1982a, pag. 28) (“…, cada 

espécie deve ser considerada individualmente, e não se deveria assumir que qualquer 

característica estrutural que possa ser observada seja de ocorrência universal”) (tradução 

própria). Ele também verificou a grande consistência da estrutura para cada espécie, isto 

é, o padrão de cutícula de uma espécie é na maioria das vezes o mesmo em indivíduos 

da mesma espécie . 

 

A cutícula pode, portanto, ser um indicador espécie-específico, e é também, 
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principalmente na cutícula que se encontram muitas das substâncias alelopáticas, e onde 

ocorrem as interações entre insetos e fungos com a planta. Além disso as ceras 

cuticulares podem ter na sua composição alcalóides, terpenóides e flavonóides, grupos 

do metabolismo secundário muitos dos quais de interesse econômico (Gottlieb, 1988; 

Bianchi, 1995; Jetter e Schäffer, 2001).  

 

No entanto, há variações nas cutículas relativas à posição das folhas num 

indivíduo, como por exemplo folhas de sol e de sombra, ou à posição relativa à 

superfície adaxial ou abaxial da folha. Osborn e Taylor (1990) observaram que a região 

do retículo da membrana cuticular das células da epiderme adaxial de Quercus velutina 

era três vezes mais grossa em folhas de sol do que em folhas de sombra, e que a cutícula 

própria era mais de duas vezes mais grossa. A densidade e a estrutura das ceras 

epicuticulares também podem ser afetadas por diferenças em irradiância e temperatura 

(Baker, 1982b). Salatino et al. (1985) acharam diferenças na proporção de ceras e até na 

composição química de ceras epicuticulares das superfícies adaxiais e abaxiais. 

 

Variações na cutícula podem ser devidas também a variações temporais: Garrec 

et al. (1995) estudando Eucalyptus globulus e Riederer e Markstädter (1996) Fagus 

sylvatica mostraram que folhas jovens sintetizam longas cadeias de alcanos, aldeídos e 

álcoois, enquanto que em folhas adultas há uma predominância de cadeias mais curtas. 

As proporções dos compostos ao longo do tempo para as duas espécies são diferentes e 

até contrárias, como por exemplo a fração de alcenos aumenta nas folhas maduras de E. 

globulus enquanto que diminui durante o desenvolvimento das folhas de F. sylvatica. 

Ainda, uma outra variação temporal que pode ocorrer é a produção de cera que pode 

aumentar com o tempo: Jetter e Schäffer (2001) registraram um aumento de seis vezes 

na produção de cera de Prunus laurocerasus num intervalo de 57 dias.  

 

Variações espaciais do material cuticular raramente ocorrem: Hallam e 

Chambers (1970) estudando ceras de Eucalyptus não acharam diferenças na estrutura de 
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ceras de material coletado tanto no norte quanto no sul da Austrália ou de indivíduos de 

E. pauciflora coletado em diferentes altitudes (do nível do mar a 1800 m), e constataram 

apenas pequenas diferenças entre indivíduos de E. curtisii coletados tão distantes quanto 

do sul da Austrália ao norte da Irlanda. No entanto, em uma espécie de grande 

distribuição - E. calmadulensis – foram constatadas mudanças significantes na estrutura 

das ceras, mais acentuadas em espécies de ambientes urbanos do que em espécies 

encontradas em ambientes naturais. A estrutura e composição da cutícula podem variar 

quando a planta é tratada artificialmente, como por exemplo quando ambientes 

diferentes são simulados durante o desenvolvimento de uma planta, como mudanças de 

temperatura, ou o regime de luz da estufa ( Baker, 1982b), mas elas são muito pouco 

afetadas pelo ambiente quando em condições naturais (Barthlott, 1990). 

 

O TIR tem sido usado de várias maneiras, para ajudar a entender a composição e 

a estrutura da superfície foliar. Holloway (1982b) usou espectrometria de transmissão no 

infravermelho termal para tentar entender a estrutura intermolecular do polímero cutina, 

que até então não era conhecida. As bandas de éster no espectro da cutícula isolada do 

fruto do tomate (Lycopersicon esculentum) permitiram inferir que os monômeros de 

ácidos graxos hidroxilados e epoxidados estariam polimerizados entre si através de 

ligações ésteres. Hallam e Chambers (1970), usaram bandas específicas de compostos 

das ceras epicuticulares de Eucalyptus spp – bandas de flavonóides (1515 cm-1), β-

dicetonas (1607 cm-1), ésteres (1735 cm-1) e hidroxilas (3650 cm-1) – para estudar a 

relação entre os componentes da cera e sua estrutura física, comparando imagens de 

microscopia de varredura (SEM “scanning electron microscopy”) das superfícies foliares 

de cada espécie com a respectiva presença ou ausência de bandas. Villena et al. (2000) 

utilizaram o modo de transmissão para analisar os componentes da cutícula isolada de 

folhas de Clivia miniata. Tal método permitiu identificar bandas relacionadas à cutina, a 

compostos fenólicos e a polissacarídeos. Após uma segunda saponificação do material, 

foi possível identificar bandas de um polímero muito resistente à degradação e que seria 

livre de bandas de éster, e portanto diferente de cutina.  
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A espectroscopia de transmissão de amostras sólidas, como as que foram usadas 

nesses trabalhos, requer que uma quantidade muito pequena da amostra seja colocada 

em pequenos discos feitos de material inerte no infravermelho, como por exemplo discos 

de KBr (brometo de potássio). É uma técnica difícil de ser reproduzida devido à natureza 

higroscópica desse sal, e à natureza úmida do material vegetal. Mais recentemente, uma 

técnica conhecida como refletância total atenuada – ATR (“attenuated total 

reflectance”), tornou possível a obtenção de espectros equivalentes aos de transmissão 

apenas colocando a amostra em contato direto com um cristal com alto índice de 

refração. Através do uso de ATR Ramirez et al. (1992) observaram indicações de 

compostos alifáticos e aromáticos no espectro da cutícula do fruto do tomate 

confirmando aspectos estruturais da cutina. Dubis et al. (1999) e Dubis et al. (2001) 

compararam grupos funcionais da superfície foliar de diferentes espécies com suas 

respectivas ceras epicuticulares, e puderam assim, distinguir bandas de ésteres e 

compostos aromáticos relacionadas à cera da folha fresca. Merk et al. (1998), 

acompanharam mudanças nas características espectrais devidas a mudanças no estado 

físico dos componentes alifáticos de ceras de Hedera helix e Juglans regia quando 

usadas temperaturas crescentes durante a medição, mostrando a estrutura cristalina de 

hidrocarbonetos presentes nas ceras epicuticulares.  

 

Assim, a sensibilidade das medidas espectrais no TIR às variações da estrutura e 

da composição da cutícula pode permitir que sejam feitas distinções entre grupos 

estreitamente relacionados, potencialmente até entre espécies, desde que sejam 

consideradas as fontes das variações cuticulares. Uma das maneiras de entender essas 

variações pode vir a ser refletância total atenuada. 

 

O objetivo principal deste trabalho é o de procurar as fontes das características 

espectrais da superfície foliar no TIR, e o potencial de medidas espectrais de laboratório 

e de campo no TIR para fazer distinções entre características espécie-específicas dos 
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espectros de plantas. 

 

TEORIA 

A cutícula  

A cutícula, também conhecida como membrana cuticular, é a camada mais 

superficial das partes aéreas das plantas terrestres e é formada por uma matriz de lipídios 

polimerizados – a cutina, que é permeada por ceras intracuticulares e coberta por ceras 

epicuticulares (Holloway, 1982b, Heredia, 2003) (Figura 1). A cutina é composta 

principalmente por ácidos graxos hidroxilados e epoxidados derivados de ácidos graxos 

celulares C16 saturados e C18 insaturados, isto é, derivados de ácidos graxos 

sintetizados no citoplasma e transportados através da parede celular antes de serem 

esterificados para formar o polímero (Holloway, 1982b, Kolattukudy, 1996). As ceras 

epicuticulares e intracuticulares são formadas principalmente por hidrocarbonetos, 

ésteres, álcoois primários e secundários, cetonas, aldeídos e ácidos graxos. Compostos 

cíclicos e aromáticos como flavonóides e terpenóides também podem estar presentes em 

menores quantidades (Tulloch, 1976; Baker, 1982b, Bianchi, 1995). A cutícula pode ter 

um outro biopolímero não tão solúvel quanto a cutina – a cutana, que tem sido relatada 

em registros fósseis e em algumas plantas modernas, apesar de que sua estrutura ainda 

está por ser confirmada (Jeffree, 1996). Kollattukudy (1996), no entanto, sugere que o 

polímero conhecido como cutana poderia ser similar à cutina, apenas com um outro tipo 

de ligação a ser elucidada, e que possivelmente cutinas fósseis tenham passado por  

diagênese no processo de fossilização. 

 

Geralmente a cutícula compreende uma região reticular mais espessa - a camada 

cuticular (a camada cuticular da parede celular), coberta por uma camada amorfa ou 

lamelar – a cutícula própria. A região reticular compreende fibrilas de polissacarídeos 

embebidos numa matriz de cutina (Holloway, 1982b, Jefree, 1996, Hill e Dilcher, 1990). 
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A cutícula própria é uma camada de cutina sem celulose ou pectina ( Esau, 1965). Uma 

camada de pectina pode ser encontrada entre a cutícula e a parede celular, 

principalmente em células jovens (Jeffree, 1996) (Figura 1). 

 

As paredes celulares da epiderme da folha variam de finas a espessas e 

lignificadas dependendo do habitat da espécie de planta. O principal componente da 

parede celular é a celulose, um carboidrato formado por longas cadeias de unidades de 

glucose. A celulose é comumente associada a outros carboidratos como o polissacarídeo 

hemicelulose, e a compostos pécticos coloidais altamente hidrofílicos. Sílica e carbonato 

de cálcio, e outros compostos minerais e orgânicos podem impregnar a parede celular 

(Esau, 1965).
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Figura 1 – Esquerda: esquema da estrutura da cutícula (baseado em Lyshede 1982); 
Direita: microscopia ótica da cutícula da epiderme de Clivia miniata (adaptado de 
Holloway 1982a). A cera epicuticular foi perdida na preparação para a microscopia. 

 

Refletância total atenuada 

Os espectros registrados com ATR mostram características similares àquelas 

vistas com transmissão espectral. O acessório de ATR consiste em um cristal com alto 

índice de refração, onde o feixe de infravermelho tem que penetrar num ângulo abaixo 

do ângulo crítico para ser refletido totalmente pelas faces internas do cristal. O número 

de vezes que o raio reflete dentro do cristal depende do ângulo de incidência e do 

comprimento do cristal. A reflexão total é atenuada por uma onda evanescente que 

penetra uma distância pequena numa amostra absorvedora que esteja em contato com o 

cristal, como por exemplo uma folha (Figura 2).  
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Figura 2 – a) Acessório de ATR num espectrômetro de laboratório. b) Colocação de uma 
folha fresca em contato com o cristal c) Esquema do ATR: o feixe de infravermelho (IV) 
vindo da fonte é direcionado num ângulo de 45° em relação à superfície externa e sofre 
reflexões múltiplas. Cada vez que o feixe encontra um material em contato com a 
superfície externa do cristal uma onda evanescente penetra na amostra, perdendo energia 
nos comprimentos de onda da absorção, resultando num espectro de transmissão. 1- 
placa de metal; 2 – cristal; 3- tampa de pressão; 4- folha sobre o cristal. 
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A profundidade de penetração (Pp) varia com o ângulo de incidência, o 

comprimento de onda, e com o índice de refração da amostra de acordo com a fórmula:  

 

P n

n
n

p =

−
⎛
⎝
⎜

⎞
⎠
⎟

⎡

⎣
⎢
⎢

⎤

⎦
⎥
⎥

λ

π α

1

2 2

1

2
1

2

2 sin

 

 

onde λ é o comprimento de onda incidente, α é o ângulo de incidência, n1 é o índice de 

refração do material com índice de refração mais alto, e n2 é o índice de refração do 

material com índice de refração mais baixo (Spragg, 2000).  

 

A Figura 3a mostra um gráfico da profundidade de penetração do infravermelho 

na folha usando o índice de refração de 1,5 (Holloway 1982a, pág. 7), em relação ao 

comprimento de onda, quando se está usando um cristal de ATR de zinco selênio (ZnSe) 

(i.r. = 2,4), e a Figura 3b mostra uma imagem de microscopia eletrônica de transmissão 

(TEM –“transmission electron microscopy”) do detalhe de células epidérmicas de 

Quercus rubra. A camada cuticular (CC) tem aproximadamente 2,0 µm de espessura e a 

parede celular (PC) aproximadamente 1,9 µm. A camada de cera epicuticular não está 

presente devido ao tratamento com solventes na preparação para o TEM, mas pode ser 

vista na imagem de microscopia eletrônica de varredura (SEM ) (Figura 4). Pelo gráfico 

é possível ver que o infravermelho penetra até no máximo cerca de 2,8 µm na região de 

menor energia do espectro, que em Q. rubra seria a profundidade onde está localizada a 

parede celular.  
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Figura 3 – a) Gráfico: profundidade de penetração (Pp) do infravermelho na folha em 
relação ao comprimento de onda usando o índice de refração 1,5 da cutícula dado por 
Holloway (1982a, pag. 7). b) Quercus rubra. Duas imagens sobrepostas de TEM da 
epiderme adaxial. Note as fibras de celulose na parede celular (PC), e a camada cuticular 
(CC). (x10,000; Barra = 4,0 µm). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 – Imagem de SEM da cera epicuticular de Quercus rubra. Placas de 
aproximadamente 1 µm cobrem um filme de cera (x1200; Barra = 10 µm). 
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Portanto, o ATR mostra as características espectrais da superfície mais externa 

da folha na região de maior energia do espectro, ou seja, na região de maior número de 

ondas (ou menor comprimento de ondas), e características das camadas mais internas na 

região de menor energia do espectro, ou, menor número de ondas (ou maior 

comprimento de ondas). A Figura 5 mostra como se parece um espectro da folha de uma 

planta. Uma folha fresca recentemente coletada da árvore de Quercus rubra foi colocada 

diretamente sobre o cristal, gerando um espectro que mostra a interação do 

infravermelho com os compostos da superfície foliar, ou, em outras palavras, o espectro 

mostra o quanto os compostos da superfície estão absorvendo de infravermelho.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 – Espectro da superfície adaxial de uma folha fresca de Quercus rubra. O 
mínimo em transmitância é devido ao máximo de absorção do infravermelho.  

 

 

Os espectros de ATR são comparáveis aos espectros de transmissão, e portanto, 

pode-se relacionar as bandas bem conhecidas de grupos funcionais de compostos 

orgânicos estudados no modo de transmissão às bandas vistas nos espectros de ATR de 

folhas frescas. As Figura 6 a e b mostram algumas dessas bandas. 
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a)  b)  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6 – Quercus rubra. Folha adaxial a) 4000 – 2000 cm-1. Deformação axial 
simétrica de OH: 3346 cm-1 (νOH); deformação axial de C-H: 2954 cm-1 (νasCH3); 2915 
cm-1 (νasCH2); 2847 cm-1 (νsCH2). b) 2000 – 650 cm-1. Deformação axial simétrica de 
C=O: 1730 cm-1 (νC=O); deformação angular de CH : 1472 cm-1 (δs CH2; 1462 cm-1 
(δas CH3); deformação axial simétrica de C-O: 1170cm-1 (νC-O); deformação angular 
assimétrica no plano de CH2: 730 e 719 cm-1 (ρ CH2 e ρ’CH2) (Silverstein e Webster, 
1998). 
  
 

MATERIAL E MÉTODOS 
O método usado foi principalmente o de dedução de bandas desconhecidas por 

comparação com espectros conhecidos. As bandas desconhecidas eram provenientes de 

espectros de folhas frescas medidas no ATR, e os espectros conhecidos eram de várias 

substâncias padrões que podem ser encontradas nas superfícies foliares como por 

exemplo: celulose, água, alcano, terpenos, sílica, etc..., ou bibliotecas espectrais 

comerciais. Da mesma maneira, comparando o tomate (Lycopersicon esculentum) com a 

beterraba (Beta vulgaris) foi procurada evidência da banda de cutina, presente no tomate 

mas não na beterraba (Jefree, 1996). 
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As variações temporais, posicionais e espaciais foram deduzidas por comparação 

entre folhas jovens e maduras, superfícies adaxiais e abaxiais, folhas de sol e de sombra, 

e entre indivíduos da mesma espécies em locais diferentes. 

 

Microscopia ótica, de SEM, e TEM, foram usadas para observar as influência da 

estrutura da superfície sobre as características espectrais. Além disso, a cera epicuticular 

de algumas folhas foi extraída e seu espectro comparado com o espectro de folhas cuja 

cera havia sido extraída. 

 

A variabilidade espectral intra e interespecífica foi analisada com uma biblioteca 

espectral constituída por mais de 100 espécies, correlacionando espectros individuais 

com a biblioteca para observar se eles seriam mais parecidos com indivíduos da mesma 

espécies ou não.  

 

Uma simulação de um estudo ecológico para identificação de plantas com 

espectroscopia foi realizado no campo, com protótipo de espectrômetro de campo 

desenvolvido para este trabalho, numa área do U.S. National Arboretum onde havia 

várias espécies, e vários indivíduos para cada espécie previamente identificados por 

especialistas.  

 

Os detalhes dos processos são relatados a seguir. 

AMOSTRAS 

O estudo foi realizado na área de Washington, D.C., entre julho de 2001 e 

setembro de 2004. A região tem um clima temperado e a vegetação predominante é de 

florestas decíduas, o que permitirá o estudo do desenvolvimento temporal das folhas, já 

que em abril/maio as folhas estão começando a se desenvolver, e em setembro elas 

começam a senescer.  
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O critério para coleta das amostras no U.S. National Arboretum, na fazenda 

histórica de Oatlands e nos jardins do U.S. Geological Survey (USGS), foi apenas o de 

obter plantas previamente identificadas por especialistas. Uma variedade de espécies 

tropicais também foram coletadas nas estufas do U.S. Botanic Garden, e também 

estavam identificadas.  Algumas folhas foram coletadas numa área rural de Lovettsville 

para complementar espécies para a análise de variação espacial.  Lycopersicon 

esculentum (tomate) e Beta vulgaris (beterraba), orgânicos, foram adquiridos no 

supermercado “Whole Foods” para realizar o estudo das bandas de cutina, porque 

tomate tem apenas cutina em sua cutícula e beterraba apenas cutana (Jefree, 1996). 

Curatella americana uma planta rica em sílica (Teixeira-da-Silva, 1985), a única planta 

coletada fora de matas decíduas, foi coletada em Mata de São João, BA, Brasil, para 

realizar o estudo de detecção espectral de sílica nas plantas. As espécies com seus 

respectivos locais de coleta estão no Apêndice 1 e Apêndice 2. 

 

MEDIDAS ESPECTRAIS 

As medidas de ATR foram feitas com um espectrômetro de laboratório e com um 

espectrômetro de campo, disponibilizados pelo laboratório de espectroscopia do U.S 

Geological Survey.  

Medidas de laboratório  

As folhas foram colocadas em sacos plásticos logo depois de coletadas e então 

numa caixa de isopor com gelo, e levadas para o laboratório. No laboratório um 

chumaço de algodão umedecido com água foi colocado dentro do saco plástico a fim de 

evitar o ressecamento das folhas. As medidas foram realizadas entre o primeiro e o 

quinto dia da coleta.  
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As medidas foram feitas com um espectrômetro FTIR, Nicolet Nexus 670 

(Thermo Nicolet Corporation), purgado constantemente com ar seco, com um acessório 

de refletância total atenuada horizontal feito de zinco e selênio (Zn-Se), com um índice 

de refração de 2,4 e um ângulo de incidência de 45°. O detector foi um sulfato de 

triglicina deuterado (DTGS - deuterated triglycine sulfate). O intervalo usado foi entre 

4000 e 650 cm-1 com uma resolução de 4 cm-1. As folhas foram colocadas em contato 

direto sobre o cristal, e uma média de 100 varreduras (100 scans) foi tomada para cada 

superfície : adaxial e abaxial . 

 

Medidas de campo 

O espectrômetro de campo foi usado para simular um estudo ecológico onde 

fosse necessária a identificação de espécies de uma área. Foi realizado na área das 

árvores símbolo dos estados americanos (State Tree Groove) no National Arboretum 

(Washington D.C.), onde têm vários indivíduos de mesmas espécies de árvores, e onde 

as árvores são identificadas individualmente . Assim, uma pequena biblioteca espectral 

foi feita com essas árvores (Apêndice 2 ) para verificar a possibilidade de espécies de 

uma pequena área serem identificadas no campo.  

 

O espectrômetro de campo usado foi um modelo 102F da Design and Prototypes 

Ltd, o mesmo usado para medidas de sensoriamento remoto, com modificações para 

acomodar um acessório de ATR (Figura 7). O cristal de ATR usado foi um Zn-Se com 

uma entrada de 45°. Esse espectrômetro possui dois detectores cobrindo intervalos 

diferentes: um de InSb (índio- antimônio) cobrindo entre 4000 a 1818 cm-1 (2,5 a 5,5 

µm) e outro MCT (mercúrio-cádmio-telurídio) de 1818 a 714 cm-1 (5,5 to 14 µm). 

Ambos têm que ser resfriados com nitrogênio líquido. A fonte do espectrômetro é de 

baixa potência (menos de 2W), conectada no lugar do calibrador de corpo negro usado 

nas medidas de emissividade. O espectrômetro de campo pode ser ligado tanto a uma 

bateria de 12V como a um acendedor de cigarros de automóveis. 
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Figura 7– a) Espectrômetro de campo com um acessório de ATR.  
 

O espectrômetro de campo ficava no carro estacionado perto das plantas a ser 

medidas. As folhas eram destacadas das plantas, levadas ao carro, onde eram medidas 

apenas alguns minutos depois da coleta. O espectros foram adquiridos com uma 

resolução de 4 cm-1 usando a média de 16 varreduras, ou seja, 16 interferogramas 

coadicionados (16 co-added interferograms) para usar a terminologia de espectrometria 

de campo. 

 

VARIAÇÃO TEMPORAL  

Folhas de árvores quase todas decíduas foram coletadas para a análise temporal. 

Folhas dos mesmos indivíduos de Acer rubrum, Aesculus hippocastanus, Carpinus 

caroliniana, Carya ovata, Cornus florida, Fagus grandifolia, Ginkgo biloba, 

Liquidambar styraciflua, Liriodendron tulipifera, Maclura pomifera, Magnolia 
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grandiflora, Prunus serotina, Quercus alba, Quercus rubra e Tilia cordata foram 

coletadas em Oatlands com dois meses de intervalo: maio, julho e setembro de 2002 e de 

2003, e nos jardins do USGS todos os meses entre maio e setembro de 2002, em julho e 

agosto de 2003, e em setembro de 2004 a fim de determinar se haviam diferenças entre 

as estações e entre os anos.  

VARIAÇÃO POSICIONAL  

Adaxial e abaxial – Uma comparação entre as superfícies adaxial e abaxial da 

mesma folha foi feita para grande parte dos indivíduos estudados.  

 

Sol e sombra – As folhas de sol e de sombra foram coletadas principalmente de 

árvores centenárias, com 15 a 20 m de altura e uma copa bem desenvolvida na fazenda 

histórica de Oatlands. As folhas de sol foram coletadas da parte superior e externa do 

lado sul da árvore, enquanto que as folhas de sombra foram coletadas da parte inferior e 

interna do lado norte da árvore. As árvores foram: Ginkgo biloba, Magnolia grandiflora, 

Liriodendron tulipifera, Quercus robur e Quercus rubra. As folhas de sol e de sombra 

mostravam diferenças morfológicas: as folhas de sol eram sempre menores e mais 

grossas do que as folhas de sombra, e sempre tinham muito mais tricomas na superfície 

abaxial quando presentes.  

 

VARIAÇÃO ESPACIAL 

Folhas de diferentes indivíduos da mesma espécie foram coletadas em Oatlands, 

USGS e no Arboretum para comparar os indivíduos entre si, e determinar a variação 

intra e interespecífica. A distância entre esses locais é de cerca de 20 a 50 km.  
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IDENTIFICAÇÃO DE ESPÉCIES  

A identificação de espécies através de uma biblioteca espectral consiste em 

analisar um espectro de uma amostra desconhecida e compará-lo com um grande 

número de espectros conhecidos, a fim de identificá-lo. Para esse teste pelo menos dois 

indivíduos da mesma espécie devem estar disponíveis: um será o problema e o outro 

aquele que poderá reconhecer o problema. 

 

Bibliotecas espectrais  

Uma coleção de um grande número de espectros conhecidos é chamada de 

biblioteca espectral. Para ser procurado numa biblioteca espectral no programa de 

computador, o espectro problema tem que ter os mesmos valores de ordenada que a 

biblioteca, isto é, os valores de início e de fim têm que ser os mesmos, e o espaçamento 

entre os valores também. Duas bibliotecas foram feitas para a identificação de espécies: 

uma biblioteca com as medidas de laboratório e outra com medidas de campo, já que os 

espectrômetros possuem espaçamentos entre as medidas diferentes entre si.  

 

Biblioteca de laboratório – A biblioteca de laboratório foi feita com espectros 

tomados no laboratório de 268 indivíduos pertencentes a 131 espécies, 87 gêneros e 58 

famílias (Apêndice 1 e arquivo ATR adaxial anexo). Entre as 131 espécies que 

compunham a biblioteca do laboratório, 32 espécies tinham 2 ou mais indivíduos, num 

total de 117 indivíduos que podiam ser considerados os “problemas”.  

 

Biblioteca de campo- a biblioteca de campo foi feita com espectros tomados 

com o espectrômetro de campo de 120 indivíduos pertencentes a 28 espécies, 23 gêneros 

e 19 famílias (Apêndice 2). Entre as 28 espécies, 25 espécies tinham 116 indivíduos que 

podiam ser considerados problemas.  
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Busca 

 O algoritmo usado na busca foi o algoritmo chamado de “correlação” do 

programa OMNIC 6.0a (Thermo Nicolet Corporation), que é diferente da correlação 

usada normalmente em estatística. Antes de realizar o cálculo é feita uma estimativa de 

uma derivada de três pontos do vetor que representa o espectro da biblioteca (X) tendo 

como resultado X’ (x’1=0, x’2=(x3-x1/2), x’3=(x4-x2)/2…),... x’n-1=(xn-xn-2)/2, x’n=0). O 

mesmo é feito com o vetor que representa a espécie desconhecida (Y) tendo como 

resultado Y’. A correlação é o produto matricial (dot product): r2=[(X’*Y’)( X’*Y’)]/[ 

X’*X’)( Y’*Y’)]. O valor mínimo é zero significando que não há relação entre o 

espectro problema e a biblioteca, e o máximo é 100, quando o problema é idêntico ao 

espectro da biblioteca (Thermo Electron Corporation Company). 

 

O algoritmo de busca produzia uma lista de candidatos da biblioteca que fossem 

similares ao problema, baseado na correlação dos valores numéricos. Se a espécie do 

problema fosse encontrada em primeiro lugar era considerada identificada, de outra 

maneira era considerada não identificada. 

 

A busca de laboratório foi feita contra a biblioteca de 268 indivíduos. Dois 

intervalos foram considerados: (1) entre 4000 – 650 cm-1 que é o intervalo inteiro do 

espectrômetro, e (2) entre 1850-650 cm-1 excluindo-se a deformação axial do OH e do 

CH. A busca de campo foi feita contra a biblioteca com 120 indivíduos, no intervalo do 

detector MCT entre 1818 e 705 cm-1. 

 

ANÁLISES ADICIONAIS 

Análises adicionais foram feitas a fim de ajudar na compreensão das causas das 

características espectrais.  
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Extração de ceras 

As ceras epicuticulares de Acer rubrum, Cercis canadensis, Ginkgo biloba, 

Hedera helix, Magnolia grandiflora, Prunus serotina e Quercus alba foram extraídas 

borrifando clorofórmio nas superfícies foliares por 5 segundos, por três vezes 

consecutivas (Salatino et al., 1985). A superfície adaxial foi tratada separadamente da 

abaxial. Isso foi feito com 30 folhas de cada espécie. O material extraído foi colocado 

em frascos previamente tratados no forno de mufla por 3 horas a 400°C para eliminar 

matéria orgânica. O clorofórmio foi evaporado sob fluxo de nitrogênio gasoso, e as ceras 

medidas diretamente sobre o cristal de ATR. 

 

Para comparar os espectros de folhas com e sem cera epicuticular algumas folhas 

foram imersas por uma hora em clorofórmio, e então delicadamente pinceladas com um 

pincel de cerdas macias com clorofórmio, a fim de tirar a cera da superfície. Após o 

clorofórmio ter evaporado sob a capela, a folha foi medida no ATR.  

 

Microscopia eletrônica de varredura 

Folhas selecionadas foram secas ao ar por 7-15 dias no laboratório, após o que 

um pequeno pedaço de aproximadamente ½ cm2 foi cortado e colado com adesivo de 

carbono em um suporte de alumínio. As amostras foram cobertas com carbono 

evaporado por 30 seg. numa câmara a vácuo. O microscópio usado foi um JEOL 840, 

com 15 kV. 

 

 Microscopia eletrônica de transmissão 

A espessura das cutículas de Liriodendron tulipifera, Prunus serotina, Quercus 

alba e Quercus rubra, foram medidas com TEM. As amostras foram fixadas em 

glutaraldeído por 24h, e então lavadas com fosfato tampão (0,1M) por três vezes, 

coradas com tetróxido de ósmio (2%) diluído em fosfato tampão (0,2M) (Kraus e 



 26

Arduin, 1997), e então desidratados numa seqüência de acetona, e impregnados com 

resina Spurr, e cortados a 500 nm. 

 

Microscopia ótica 

A espessura da cutícula foi observada em cortes transversais de folhas de Acer 

rubrum, Fagus grandifolia, Liriodendron tulipifera, Prunus serotina, Quercus alba e 

Quercus rubra. As folhas foram fixadas em glutaraldeído, cortadas à mão e coradas, sem 

desidratação, com azul de toluidina (Kraus e Arduin, 1997).  

 

Material das mesmas espécies foi emblocado em parafina, cortado no micrótomo 

e corado com Astra Blue seguido de fucsina básica de acordo com o método II em Kraus 

et al. (1998). O Astra Blue cora as camadas de pectina em azul e a fucsina cora as 

paredes cutinizadas em tom avermelhado.  

 

BIBLIOTECA DE SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS E MINERAIS 

Uma pequena biblioteca espectral foi feita medindo-se substâncias químicas 

disponíveis no Laboratório de Fitoquímica do Instituto de Biociências da Universidade 

de São Paulo (USP), e do Laboratório de Química de Produtos Naturais do Instituto de 

Química (USP), e outros comprados de diferentes companias (Tabela 1), e também com 

minerais disponíveis no USGS (Tabela 2). As medidas foram feitas no espectrômetro de 

laboratório com o mesmo método usado para as plantas, a fim de se usar esses 

compostos como padrões em comparações espectrais. Comparações também foram 

feitas usando-se bibliotecas espectrais comerciais de compostos químicos (Tabela 3 e 

arquivo ATR padrões anexo). 
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Tabela 1– Compostos químicos: Laboratório de Fitoquímica do Instituto de Biociências 
da Universidade de São Paulo (USP); Laboratório de Compostos Naturais do Instituto de 
Química (USP). (Ver CDROM anexo). 

Composto  Fórmula origem nº. CAS  

Ácido esteárico  Laboratório de Fitoquímica   

Ácido Nonacosanóico 

98%  

C29H58O2 Sigma [4250-38-8] 

Ácido palmítico  Laboratório de Fitoquímica  

Ácido ursólico  Laboratório de Fitoquímica   

Algodão  comercial  

 Celulose 

microcristalina 

  Baker TLC reagent [9004-34-6] 

Cera de Carnaúba 

refinada amarela n° 1  

 Aldrich  [8015-86-9] 

Clorofila b espinafre C55H70MgN4O8 Sigma [519-62-0] 

Ácido cumárico C9H8O3 Sigma [501-98-4 

Ácido ferúlico C10H10O4 Fluka [537-98-4] 

Lignina de Piper 

regnelli  

 Laboratório de Compostos 

Naturais 

 

Lupeol  Laboratório de Fitoquímica  

Monoterpeno  Laboratório de Fitoquímica  

Nonacosano 99%  C29H60  Aldrich [630-03-5] 

Naringenina C15H12O5 Sigma-Aldrich [67504-48-2] 

n-Octacosano 99%  C28H58 Sigma [630-02-4] 

1-Octacosanol  C28H58O Sigma [557-61-9] 

β-Sitosterol de soja 

99%  

C29H50O Sigma [83-46-5] 

γ -Tocoferol  C28H48O Sigma [54-28-4] 

Triterpeno ácido  Laboratório de Fitoquímica  
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Tabela 2- Minerais 
Composto origem 

Sílica amorfa  

grau M-5 (99,8%), 

CAB-O-SIL division, 

Cabot Corporation 

Sílica amorfa de diatomáceas moídas  USGS 

α quartzo micro cristalino USGS 

Hidroxi carbonato apatita USGS 

 

 

Tabela 3 – Bibliotecas espectrais comerciais. 
Biblioteca nº de espectros  

Aldrich Aldehydes and Ketones   834  

Aldrich Vapor Phase Sample Library  112 

Aldrich Condensed Fase Library  101 

Esters, Lactones and Anhydrides   724 

Sigma Fatty acids, Glycerides, Oils and Waxes  766 

Sigma Biological Sample Library  92 

Hummel Polymer Sample Library   53 
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RESULTADOS 
COMPOSIÇÃO QUÍMICA  

Comparação de compostos conhecidos com a folha 

O espectro de uma folha pode ser inicialmente comparado com compostos 

químicos conhecidos para que se possa entender a composição da superfície, num 

exercício de dedução. Por exemplo, a Figura 8 mostra alguns compostos que podem ser 

encontrados na folha de Olea europea (oliveira) incluindo: água (A), celulose (B), 

nonacosano (C), triterpeno ácido (D) e éster ilustrado por cera de carnaúba (E). Água 

(A) possui uma banda pouco intensa e larga em 3288 cm-1 (seta a) por causa da 

deformação axial de OH, uma banda rasa e larga em 2125 cm-1(seta b), e uma banda da 

deformação angular de HOH em 1633 cm-1(seta c), que não é vista na folha de Olea 

europea mas é comum em várias outras folhas estudadas, e uma banda larga e profunda 

em 686,3 cm-1 (não mostrada por estar fora do intervalo de medidas), e que é 

responsável pela declividade à direita do espectro da folha. Celulose (B) é 

principalmente caracterizada por duas bandas fortes em 1030 cm-1 (seta a) e 1055 cm-1 

(seta b), designadas por Marechal e Chanzy (2000) à deformação axial de C-O de álcool 

primário (C6O6H) e secundário (C3O3H) respectivamente. Nonacosano (C) que é um 

alcano comum na maioria das ceras, e que está presente em Olea europea (Bianchi et 

al., 1993), mostra as principais características de alcanos de cadeia longa – a deformação 

axial assimétrica e simétrica do metileno respectivamente em 2914 e 2846 cm-1(setas a e 

seta b) a deformação angular simétrica no plano do metileno em 1472 cm-1(seta c), a 

deformação angular assimétrica no plano do metil em 1462 cm-1(seta d), e o dubleto de 

deformação angular assimétrica no plano do metileno sólido em 729 e 719 cm-1(seta e e 

seta f). Os compostos mais abundantes nas ceras de Olea europea são os triterpenos 

(Bianchi et al., 1993). Não há bandas evidentes de triterpenos alcoólicos no espectro da 

folha, mas apenas de triterpeno ácido (D). Os triterpenos ácidos possuem uma larga 

deformação axial de OH típica de ácidos. A carnaúba tem cerca de 60% da composição 
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de sua cera de ésteres (Vandenburg e Wilder, 1970; Tulloch, 1973), e por falta de um 

padrão disponível, a cera de carnaúba (E) ilustra as características principais de ésteres: 

a deformação axial de carbonila em 1734 cm-1, e a deformação axial da carboxila em 

1166 cm-1, ambas bandas fortes no espectro da folha.  

 

A simulação (Figura 8F) do espectro de Olea europea (G) foi feita tirando-se a 

média da soma dos diferentes compostos na seguinte proporção: (0,2 água + 10 celulose 

+ 1 nonacosano + 0,5 triterpeno + 7 cera carnaúba)/ 18,7 (ver detalhes na Figura 9 ).
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Figura 8 - Vários compostos (A-E) na simulação da composição da superfície adaxial de 
Olea europea (F) comparados com a folha fresca (G). A simulação (F) foi feita pela 
média da soma: (0,2 água + 10 celulose + 1 nonacosano + 0,5 triterpeno ácido + 7 cera 
de carnaúba)/ 18,7 (detalhes na Figura 9). (2000 – 600 cm-1 x2).  
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Figura 9 – Detalhe dos espectros F e G da Figura 8. Simulação da superfície adaxial da 
folha fresca de Olea europea. 

 

 

A forte influência de celulose no espectro de Olea europea, que dá a forma de 

forte intensidade entre 1066 e 978 cm-1, pode ser devida aos tricomas presentes na 

superfície adaxial (Figura 10). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 10 – Olea europea. Tricomas peltados da superfície adaxial. Imagem de SEM. 
(Barra = 100 µm). 
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A busca por um composto na folha 

Uma busca por triterpeno ácido na biblioteca espectral de plantas usando o 

algoritmo de correlação encontrou várias plantas com possibilidade de ter o composto 

nas suas superfícies (Figura 11): Prunus serotina, Ilex verticilata, Dyospiros virginiana 

e Eucalyptus globulus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11 – Uma busca de triterpeno ácido contra a biblioteca de plantas encontrou 
plantas com possibilidade de ter triterpeno ácido em suas superfícies: Prunus serotina, 
Ilex verticilata, Diospyros virginiana e Eucalyptus globulus.  
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Além da busca por diferentes compostos numa planta é possível realizar uma 

busca por plantas com espectros parecidos àquele de interesse. Por exemplo, Copernicia 

prunifera (Carnaúba) é uma planta de grande interesse comercial por causa de sua 

grande produção de uma cera com alto ponto de fusão – a cera de carnaúba (Tulloch, 

1973). Ao se fazer uma busca do espectro de C. prunifera como problema, além de ter 

sido encontrada a própria C. prunifera em primeiro lugar, foi encontrada em segundo o 

espectro de uma outra Arecaceae – Bismarckia nobilis (Figura 12). As bandas fortes de 

metileno e éster estão presentes em ambas as plantas, sugerindo uma composição 

semelhante, e o alto contraste dessas bandas em relação à celulose sugere uma cobertura 

de cera muito grossa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12-Comparação entre Copernicia prunifera e Bismarckia nobilis.(2000-650cm-1). 
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Quando vistas no SEM (Figura 13) ambas as superfícies mostram ceras espessas 

feitas de agregados de bastonetes, e que poderiam ter uma produção parecida de cera.  

 

a) b) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Figura 13 – Imagens de SEM das superfícies adaxiais. a) Copernicia prunifera (Barra = 
10 µm). b) Bismarckia nobilis (Barra = 15 µm). 

 

Minerais 

A lixeira, ou planta de sílica – Curatella americana – possui um “exoesqueleto” 

de sílica cobrindo suas folhas (Teixeira-da-Silva, 1983). A Figura 14A mostra 

componentes com possibilidade de fazer parte do espectro de Curatella americana (A): 

sílica amorfa (B), α quartzo micro cristalino (SiO2) (C), e celulose (D). A folha parece 

ser uma mistura de celulose e α quartzo micro cristalino, porque tem a banda dupla de 

celulose em 1052 (setas a) e 1036 cm-1 (seta b), e as três bandas do α quartzo micro 

cristalino: as bandas em 798 (seta c) e 781 cm-1 (seta d), e uma outra em 694 cm-1(seta e) 

e parece não possuir bandas de sílica amorfa. Para confirmar a identidade de α quartzo 

micro cristalino mais medidas seriam necessárias. 
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A Figura 14 (2) mostra uma simulação da folha com a soma de sílica amorfa e 

celulose, e também a soma de α quartzo micro cristalino e celulose sendo comparadas 

com a folha seca. A soma de celulose com α quartzo micro cristalino preenche melhor o 

espectro da folha do que a soma de sílica amorfa. A folha estava seca durante a medida e 

seu espectro com muito ruído, e por isso o espectro foi passado por um filtro usando 11 

pontos com o algoritmo Savitsky-Golay (programa OMNIC 6.0a, Thermo Nicolet 

corporation) para ilustrar as figuras.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14 - 1) A) Curatella americana, B) sílica amorfa, C) α quartzo micro cristalino e 
D) celulose 2) Duas simulações: a soma de celulose com sílica amorfa (linha tracejada), 
e a soma de celulose com α quartzo micro cristalino (linha pontilhada), comparadas com 
Curatella americana (linha contínua) (suavizado com 11 pontos algoritmo Savitsky-
Golay, programa OMNIC 6,0a, Thermo Nicolet corporation). 
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Cutina e/ou cutana? 

A Figura 15 compara o fruto de Lycopersicon esculentum (tomate) que tem 

apenas cutina na sua cutícula, e a folha de Beta vulgaris (beterraba) que tem apenas 

cutana (Jeffree, 1996, pag. 38). O tomate mostra bandas fortes em 1727 (seta a), 1165 

(seta b) e 1103 cm-1 (seta c) que foram designadas à deformação axial simétrica da 

carbonila de ésteres (νC=O), à deformação axial assimétrica da carboxila acoplada ao 

carbono adjacente (νasC- O-C), e à deformação axial simétrica da carboxila acoplada ao 

carbono adjacente (νsC-O-C) por Ramirez et al. (1992) num estudo da cutícula de 

tomate usando ATR. A folha da beterraba estava muito quebradiça por estar seca, e teve 

que ser medida com pouca pressão para evitar que se quebrasse. Isso provocou um 

espectro com muito ruído, no entanto descobriu a banda em 1606 cm-1 (seta e) que de 

outra maneira ficaria escondida sob a deformação angular da água 1635 cm-1 como 

mostrado na Figura 16 (seta a e seta b). Essa banda em 1606 cm-1 (Figura 15, seta e) é 

similar, em forma e posição, à banda designada à deformação axial antissimétrica do 

anion carboxilato ( -COO-) por Villena et al. (2000) num estudo de uma fração não 

degradável da cutícula de Clivia miniata, enquanto que a banda em 1735 cm-1 (Figura 

15, seta d) foi designada à deformação axial simétrica da carbonila de ácidos graxos 

pelos mesmos autores. 
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Figura 15 – Comparação entre o fruto de Lycopersicon esculentum (tomate) que tem 
apenas cutina em sua cutícula, e a folha de Beta vulgaris (beterraba) que tem apenas 
cutana (Jeffree, 1996, pag. 38). Lycopersicon esculentum: 1727 cm-1 (νC=O) (seta a), 
1165 cm-1 (νasC- O-C) (seta b) e 1103 cm-1 (νsC-O-C) (seta c) (Ramirez et al., 1992). 
Beta vulgaris: 1735 cm-1 (ν –COOH) (seta d)e 1606 cm-1 (νas –COO-) (seta e) (Villena et 
al., 2000). 
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Figura 16 – Beta vulgaris. Adaxial . A folha seca mostra uma banda em 1606 cm-1 (seta 
b) que não é vista na folha fresca por causa da banda de água em 1635 cm-1 (seta a). A 
banda 1606 cm-1 (seta b) foi designada à deformação axial antissimétrica do anion 
carboxilato (νas –COO-) numa fração não degradável da cutícula de Clivia miniata por 
Villena et al. (2000) (200-650 x2). 

 

 

A Figura 17 mostra uma folha fresca de Quercus rubra (B) comparada com sua 

própria cera epicuticular (A), e com a folha lavada com clorofórmio a fim de retirar a 

cera epicuticular (C), e com um fruto de Lycopersicon esculentum (tomate) (D), que tem 

cerca de 80 % de cutina na sua cutícula (Baker, 1982a). A cera epicuticular de Q. rubra 

mostra uma banda dupla de carbonila em 1735 (seta a) e 1716 cm-1 (seta b), que podem 

ser vistas também na folha fresca mas não na folha lavada com clorofórmio ou no 

tomate. A folha lavada com clorofórmio tem apenas uma banda de C=O em 1730 cm-1 

(seta f) da mesma maneira que L. esculentum. A cera (A) tem uma banda de C-O em 
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1171 cm-1 (seta c) mais fraca do que C=O, enquanto que a folha lavada com clorofórmio 

(C) tem C-O em 1169 cm-1 (seta d) mais forte do que a banda de C=O, e a folha fresca 

(B) mostra  banda de C-O em 1169 cm-1 (seta d) com intensidade intermediária. A banda 

em 830 cm-1 (seta e) aparece em todos os espectros com exceção do espectro da cera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17 – Comparação entre A) cera epicuticular de Quercus rubra, B) a folha fresca 
de Q. rubra (superfície adaxial, linha de base corrigida), C) a folha lavada com 
clorofórmio de Q. rubra (superfície adaxial, linha de base corrigida), e D) Lycopersicon 
esculentum (fruto) (linha de base corrigida). a) 1735 cm-1. b) 1716 cm-1.c) 1171 cm-1.d) 
1169 cm-1. e) 830 cm-1. f) 1730 cm-1 . 
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VARIAÇÃO TEMPORAL 

Variação temporal: folhas de estações diferentes 

Grande parte das folhas de espécies decíduas da região temperada do 

norte começa a aparecer em março-abril, e estão completamente desenvolvidas e 

maduras por volta de junho-julho. As medidas das folhas foram tomadas em maio, 

quando as folhas já estão num tamanho grande o suficiente para serem medidas mas 

ainda estão jovens e delgadas, e também, ao longo dos meses subseqüentes. Os 

espectros de Acer rubrum, Aesculus hippocastanus, Cornus florida, Ginkgo biloba, 

Liquidambar styraciflua, Liriodendron tulipifera, Magnolia grandiflora e Prunus 

serotina tomados em maio não mostraram muitas diferenças dos espectros tomados 

nos meses posteriores, mas Carpinus caroliniana, Carya ovata, Fagus grandifolia, 

Maclura pomifera, Quercus alba, Quercus rubra e Tilia cordata mostraram algumas 

diferenças, que são ilustradas nos espectros do mesmo indivíduo de Q. alba medidos 

em maio, julho e setembro de 2002 ( Figura 18). Existem algumas diferenças no 

espectro da folha jovem de maio, relativas às duas outras folhas maduras de julho e 

setembro. A deformação axial simétrica da hidroxila em 3295 cm-1 (a) , e a 

deformação angular da água em 1636 cm-1 (b), são mais fortes na folha jovem. A 

deformação axial assimétrica e simétrica do metileno em 2916 e 2848 cm-1 (c), a 

deformação angular simétrica no plano do metileno em 1472 cm-1, e assimétrica do 

metil em 1462 cm-1 (d) e o dublete da deformação angular assimétrica no plano do 

metileno em 729 e 719 cm-1 (e) são mais fracas na folha jovem. A banda de carbonila 

em 1731 cm-1 (f) é mais forte na folha madura, sugerindo que as folhas maduras têm 

um aumento de algum composto com carbonila durante o desenvolvimento, além do 

aparecimento de mais um composto com carbonila diferente, evidenciado pelo 

aparecimento de mais uma banda de carbonila em 1717 cm-1, que faz dupla com a 

banda em 1731 cm-1. Há um maior contraste na banda de carboxila em 1170 cm-1 (g) 

nas folhas maduras. Um par de bandas em 832 e 816 cm-1 (h) e outro em 665 e 659 

cm-1 (i) estão presentes na folha madura, mas não são vistas na folha jovem. E 
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finalmente, a banda de celulose em 1032 cm-1 (j) é mais forte nas folhas maduras. 

Em setembro as folhas começam a senescer, mas não há mudanças visíveis como 

mostra o espectro mais inferior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18 – Quercus alba. Superfície adaxial, folhas de sol. Variação temporal entre 
maio, julho e setembro. A deformação axial simétrica de hidroxila (a) e angular de água 
(b) são mais fortes na folha jovem. As deformações de metileno e metil (c, d, e) são mais 
fortes nas folhas maduras. As deformações axiais simétricas de C=O (f) e C-O (g) são 
mais fortes na folha madura. Bandas provavelmente de compostos aromáticos e/ou 
cíclicos (h, i) estão presentes nas folhas maduras mas não nas folhas jovens. Celulose (j) 
é mais forte nas folhas maduras. (2x 2000 - 650 cm-1). 
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A variação, ou melhor a não variação de espectros do mesmo indivíduo foi 

observada em anos subseqüentes. A Figura 19 mostra medidas do mesmo indivíduo de 

Fagus grandifolia feito em agosto de 2002, julho de 2003 e setembro de 2004. Os 

espectros são muito parecidos. Esse padrão foi encontrado em quase todas as espécies 

estudadas para esse tipo de comparação.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19 – Fagus grandifolia. Superfície adaxial, folhas de sol. A não variação em anos 
diferentes. Espectros medidos em agosto de 2002, julho de 2003 e setembro de 2004. (2x 
2000 - 650 cm-1). 
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VARIAÇÃO POSICIONAL 

Adaxial e abaxial.  

A Figura 20a compara a superfície adaxial e abaxial de Acer rubrum e a Figura 

20b compara as respectivas ceras. Comparada com a adaxial a superfície abaxial mostra 

bandas de água mais pronunciadas, incluindo a deformação axial de OH em 3398 cm-1, e 

a deformação angular de HOH em 1624 cm-1. Além disso, a superfície abaxial tem 

bandas mais fortes de deformações de CH2 em 2914 e 2847 cm-1, 1472 cm-1, e 729 e 719 

cm-1, e CH3 em 1462 cm-1. Por outro lado, a superfície adaxial mostra maior contraste na 

banda de C=O em 1725 cm-1, e de celulose em 1031 cm-1 em relação à superfície 

abaxial. O espectro da cera adaxial tem bandas nas mesmas posições da abaxial (Figura 

20b), apesar de que algumas possam ter uma intensidade relativa diferente, indicando 

uma composição similar mas talvez com concentrações diferentes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20 – Acer rubrum. Diferenças entre as superfícies adaxial e abaxial. a) Esepctros 
das superfícies adaxial e abaxial ( 2000-650 x2). b) Detalhe das ceras das respectivas 
superfícies. 
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A Figura 21 mostra um corte transversal de Acer rubrum no microscópio ótico, 

onde é possível ver que as células da epiderme abaxial são arredondadas e protuberantes, 

enquanto que as células da superfície adaxial são mais planas. Também é possível ver o 

quão mais grossa é a cera da superfície abaxial (seta) em relação à cera adaxial, cerca de 

até 8 µm de espessura em relaçãoa 1 µm na adaxial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21 – Acer rubrum. A cera epicuticular da superfície abaxial (seta) é bem mais 
grossa do que a cera da superfície adaxial. Possui cerca de até 8µm. Corte transversal, 
microscopia ótica. 

 

A Figura 22 e Figura 23 mostram detalhes dessas superfícies no SEM, mostrando 

diferenças na estrutura das ceras epicuticulares de ambas as superfícies. A superfície 

adaxial mostra uma cera estriada, formando padrões de cordões paralelos ( ou bastonetes 

longitudinais), enquanto que a superfície abaxial possui uma cera de fitas longas 

densamente agrupadas. A cera da superfície adaxial pode dar a impressão de que os 

cordões são estrias cuticulares, no entanto, foi previamente observado no microscópio de 

varredura que após extração com clorofórmio esses cordões desaparecem, e portanto são 

feitos de cera.
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Figura 22 – Acer rubrum. Imagens de SEM. a) Superfície adaxial (x 550; Barra = 100 
µm). b) Detalhe da cera epicuticular (x 5000; Barra = 5 µm) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23 - Acer rubrum. Imagens de SEM. a) Superfície abaxial (x 550; Barra = 100 
µm). b) Detalhe da cera epicuticular (x 5000; Barra = 5 µm) 
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Folhas de sol e de sombra 

A Figura 24a mostra um espectro da cera epicuticular de Magnolia grandiflora 

comparada com as superfícies adaxiais de uma folha de sol e uma de sombra (b). A 

principal diferença entre as folhas de sol e de sombra é a presença de uma deformação 

axial simétrica de C=O mais forte na folha de sol, e uma fraca banda de deformação 

axial simétrica de C-O na folha de sombra. Como essas bandas não estão presentes na 

cera (Figura 24a), elas são provavelmente de cutina, e mostram evidência de uma 

cutícula mais grossa na folha de sol. A folha de sol tem bandas de deformação axial CH2 

cerca de 8% mais fortes do que a folha de sombra, indicando uma maior proporção de 

cera. A folha de sombra tem a banda de celulose em 1046 cm-1 mais forte do que a folha 

de sol.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24 – Magnolia grandiflora. Superfície adaxial. Comparação entre a) a cera 
extraída e b) folhas de sol e de sombra.  
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As outras espécies que tiveram folhas de sol e de sombra comparadas foram: 

Fagus grandifolia, Liriodendron tulipifera, Quercus robur e Quercus rubra as quais 

também mostraram bandas de éster mais pronunciadas nas folhas de sol. E como 

exceção, Ginkgo biloba mostrou espectros similares em ambos os tipos de folhas. 

 

VARIAÇÃO ESPACIAL 

Em vista das várias fontes de variação descritas acima, as buscas foram feitas 

apenas em bibliotecas compostas de superfícies adaxiais de folhas de sol maduras. Os 

espectros tomados de diferentes indivíduos da mesma espécie coletados em áreas 

relativamente longe umas das outras, mostraram-se na maioria das vezes muito similares 

entre si, como é ilustrado pelo espectro de três indivíduos de Liriodendron tulipifera 

(Figura 25), um coletado no Arboretum, outro em Oatlands e outro no USGS.  
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Figura 25 - Liriodendron tulipifera . Espectros de folhas de diferentes indivíduos 
coletados em três lugares diferentes: Arboretum, Oatlands e USGS. Os três espectros são 
muito similares. Superfícies adaxiais, folhas de sol. (2000-650 cm-1 x2). 
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IDENTIFICAÇÃO DE ESPÉCIES 

Busca na biblioteca espectral de laboratório 

A Figura 26 mostra o resultado da busca de espectros obtidos em laboratório  

correspondentes a 117 indivíduos pertencentes a 32 espécies feita com medidas de 

laboratório. Na busca onde se usou o intervalo inteiro entre 4000 e 650 cm-1, 92 

indivíduos (79%) foram corretamente identificado, e 25 indivíduos (21%) não foram 

identificados em primeiro lugar. Usando-se o intervalo entre 1800 e 650 cm-1, 97 

indivíduos (83%) foram corretamente identificados e 20 não foram (17%).  
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Figura 26 – Medidas de laboratório. Porcentagem de indivíduos identificados e não 
identificados usando-se diferentes intervalos na busca: entre 4000 e 650 cm-1 e entre 
1850 e 650 cm-1 (n = 117). 
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Busca na biblioteca espectral de campo 

As medidas espectrais de 120 indivíduos no campo levaram 2 dias para serem 

feitas. Desse 120 indivíduos 4 não tinham mais de 2 indivíduos e portanto a busca foi 

feita apenas com 116 indivíduos.  

 

A Figura 27 mostra o resultado da busca de 116 indivíduos medidos com o 

espectrômetro de campo, onde 95 foram corretamente identificados em primeiro lugar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27 - Medidas de campo. Porcentagem de indivíduos identificados e não 
identificados numa busca usando-se a biblioteca de campo (n = 116). 
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DISCUSSÃO 
COMPOSIÇÃO QUÍMICA  

Comparando compostos conhecidos com a folha 

A simulação da composição de Olea europea (Figura 8F) usando a soma de 

vários compostos que fazem parte da composição de sua superfície foliar contribuiu para 

mostrar a contribuição dos compostos, individualmente, para o formato geral do espectro 

de ATR da folha; contribuiu para mostrar a que tipo de compostos pertencem as bandas 

da folha. A simulação final mostrada no detalhe da Figura 9 não é exatamente igual ao 

espectro da folha, o que poderia ter várias razões: (a) compostos adicionais podem estar 

presentes na folha e não foram considerados na simulação; (b) os compostos usados no 

modelo podem não ser exatamente iguais àqueles presentes na planta;  (c) o modelo 

assume uma mistura linear de componentes que muito possivelmente não é o que 

acontece na realidade, por exemplo, uma fina camada de cera com propriedade 

absorvedora, recobrindo uma superfície inteira, teria efeitos espectrais diferentes do que 

aglomerados de cera isolados.  

 

A proporção de cada composto usado na soma da simulação do espectro de Olea 

europea (pag. 30) está relacionada ao contraste de um espectro em relação a outros, e 

não deveria ser considerada como medida quantitativa da maneira que é usado aqui. O 

contraste depende da área do cristal de ATR que está coberta pela amostra durante a 

medida. Idealmente, a superfície da amostra deve estar em estreito contato com o cristal. 

Por exemplo, com amostras sólidas como a cera de carnaúba não se pode exercer muita 

pressão porque o cristal poderia ser danificado. Em função disso, a falta de contato com 

o cristal deixa menos superfície para interagir com o infravermelho gerando um espectro 

de contraste reduzido. Água faz grande contato com o cristal dando um espectro de forte 

contraste, por isso, se há uma proporção de 0,2 de água para 7 de cera de carnaúba na 

simulação, isso não significa que haja 35 vezes mais cera de carnaúba do que de água, 
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mas apenas que o contraste relativo é muito menor na cera de carnaúba. E mais uma vez 

deve ser dito, que a cera de carnaúba está apenas ilustrando a presença de éster na cera 

de Olea europea devido à falta de um padrão desse composto. No entanto, o 

infravermelho pode ser semi-quantitativo quando as intensidades das bandas são 

comparadas no mesmo espectro, como por exemplo quando se compara as bandas de 

C=O em relação a C-O da mesma folha (e.g.Figura 17 seta f , seta d), ou ainda, como 

fizeram Merk et al. (1998) comparando amostras com espessura e quantidade 

cuidadosamente monitoradas.  

 

As características de celulose (Figura 8B) também estão presentes em quase 

todas as folhas, em grau maior nas superfícies recobertas por tricomas. Os tricomas 

quase nunca têm ceras nas suas superfícies ( Barthlott, 1990) e como a superfície adaxial 

de Olea europea tem tricomas (Figura 10), esse é provavelmente o motivo da celulose se 

manifestar com grande influência no seu espectro (Figura 8C, e Figura 9). Devido à 

limitada penetração do ATR a quantidade de cera epicuticular também pode determinar 

o contraste da celulose. Em folhas com uma densa cobertura de cera como Copernicia 

prunifera, as características de celulose são fracas (Figura 12), enquanto que em folhas 

com uma fina camada de cera como Liriodendron tulipifera ( Figura 25) o contraste da 

celulose é mais forte. 

 

Alcanos estão presentes em praticamente todas as ceras epicuticulares já 

estudadas, com nonacosano (C29) sendo o mais comum dos alcanos encontrado (Bianchi, 

1995). O grupo metileno (CH2) produz bandas muito fortes como mostrado na Figura 

8C. A presença dessas bandas não são exclusivas de alcanos, porque a maioria das 

cadeias alifáticas tem o metileno como o grupo mais abundante na sua constituição, mas 

é uma boa ilustração das bandas mais comuns de serem encontradas nos espectros das 

plantas, e as mais consistentes nas suas posições. 
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As bandas de éster também são muito comuns nos espectros de plantas. Ésteres 

estão presentes em quase todas as ceras estudadas (Bianchi, 1995), e também na cutina 

(Holloway, 1982b). Copernicia prunifera tem uma porcentagem alta de ésteres em sua 

cera, cerca de 60%, (Tulloch, 1976), e por isso foi usada como padrão para ilustrar esse 

tipo de composto. (Figura 8E).  

 

Triterpenóides, especialmente os triterpenos pentacíclicos ácidos e alcoólicos não 

são compostos tão comuns de serem encontrados nas ceras (Tulloch, 1976, Bianchi, 

1995), mas quando presentes eles podem estar numa alta porcentagem como nas folhas 

de Olea europea (Bianchi, 1993) ou em Eucalyptus globulus (Baker, 1982b) e mostram 

bandas típicas (Figura 9 e Figura 11). Bianchi et al. (1993) encontraram várias classes de 

triterpenos ácidos e alcoólicos no estudo de ceras da folha da oliveira, no entanto no 

espectro há evidência apenas de triterpeno ácido. Os triterpenos ácidos, assim como os 

ácidos carboxílicos, mostram uma banda muito larga da deformação axial de OH entre 

3300 e 2500 cm-1 (Figura 8D). Essa banda larga e típica raramente foi vista nos 

espectros de plantas, apesar dos ácidos graxos serem componentes comumente 

encontrados nas ceras cuticulares. Isso poderia estar ocorrendo porque os ácidos graxos 

estariam localizados numa camada mais profunda do que outros compostos alifáticos, já 

que o infravermelho não penetra mais do que cerca de 0,7 micrômetros nesse intervalo 

(Figura 3), ou porque eles estariam numa proporção menor em relação a outros 

compostos constituintes da superfície mais externa.  

 

 

Na busca de triterpeno ácido contra a biblioteca de plantas, algumas plantas 

foram encontradas contendo espectros similares, como por exemplo: Prunus serotina, 

Diospiros virginiana, Ilex verticillata e Eucalyptus globulus, sugerindo que essas plantas 

possuem esse composto em suas folhas. Dessa pequena lista apresentada sabe-se que a 

cera epicuticular de Eucalyptus globulus tem triterpeno como já foi exposto por Hallam 

e Chambers (1970) e por Baker (1982b). Os gêneros Prunus e Ilex têm algumas espécies 
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já estudadas onde foi encontrado esse composto em suas folhas (Baker et al., 1979, 

Ouyang et al. 1997, Jetter et al. 2000, Taketa et al., 2000, Jetter e Schäffer, 2001), no 

entanto não foram encontradas referências para as espécies Prunus serotina, Ilex 

verticillata nem tampouco para Diospiros virginiana. 

 

Numa busca à procura de plantas parecidas com Copernicia prunifera, de 

interesse econômico, foi encontrado um espectro muito semelhante pertencente a 

Bismarckia nobilis (Figura 12), uma Arecacea como Copernicia. Não é possível dizer 

pelo espectro se a cera de B. nobilis tem as mesmas qualidades de alto ponto de fusão de 

C. prunifera, mas comparando as imagens de SEM de uma e de outra (Figura 13) , é 

provável que B. Nobilis tenha uma produção de cera comparável à produção de C. 

prunifera , porque ambas mostram uma espessura semelhante de cera epicuticular. 

Estudos futuros poderiam explorar a sensibilidade de medidas espectrais de ATR para 

discernir entre compostos de menor evidência espectral e de possível interesse comercial 

como por exemplo alguns metabólitos secundários com potencial aplicação 

farmacêutica, para que esses dados possam ser usados em levantamentos de campo na 

busca de plantas com esses compostos. 

 

Foi possível detectar sílica em Curatella americana, o que era esperado porque a 

folha é impregnada e coberta de sílica, no entanto o que não era esperado era que as 

características espectrais não fossem de sílica amorfa mas sim de α quartzo 

microcristalino. A Figura 14(1), e a Figura 14(2) mostram que o espectro de C. 

americana é uma mistura de α quartzo microcristalino com celulose, trazendo o pico de 

celulose para um número de ondas mais alto, e criando uma banda dupla em 798 (seta c) 

e 781 cm-1 (seta d) no espectro da planta. Essa banda dupla é uma característica de α 

quartzo microcristalino. Isto não concorda com Teixeira-da-Silva (1983, pag. 95) que 

indica a sílica amorfa como componente de Curatella americana. No entanto, os 

resultados de Teixeira-da-Silva (1983) vêm de uma análise de Raio X retrorefletido ( “X 

Ray backscattering”) feita no microscópio de varredura, que diferentemente da análise 
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de cristalografia de Raio X (também conhecida como difração de Raio X) não pode 

determinar a cristalinidade da amostra, mas apenas determina a presença de sílica na 

superfície da amostra. Teixeira-da-Silva (1983) mapeou o elemento sílica na folha e 

concluiu que era sílica amorfa (SiO2.nH2O), tendo se baseado na literatura de outros 

autores trabalhando com plantas diferentes. Por isso é possível que a superfície de 

C.americana contenha α quartzo microcristalino, no entanto, um maior número de 

medidas teria que ser realizado para confirmar esse resultado.  

 

Cutina e/ou cutana? 

De acordo com Baker (1982a) os principais componentes das ceras 

epicuticulares do tomate maduro (Lycopersicon esculentum) são: ácidos graxos, 

flavonóides, triterpenóides e homólogos de hidrocarbonetos, e o total do conteúdo de 

cera da cutícula compreende apenas 3% de seu peso total. Quando se considera que 

quase nenhuma das bandas encontradas no tomate (Figura 15 e Figura 17D ) são típicas 

desses grupos, e que as bandas principais do tomate são de ligações éster, é possível 

concluir que o espectro de ATR do tomate está mostrando principalmente a maior 

porção da cutícula - o poliéster cutina – que compreende mais do que 80% do peso total 

da cutícula (Baker, 1982a).  

 

A designação de bandas de éster à cutina, no fruto do tomate (Figura 15) (setas 

a,b, c), é consistente com as bandas mais fortes de éster na folha de Quercus rubra que 

foi banhada com clorofórmio (Figura 17C). Isto é, as bandas de éster vistas em Q. rubra 

devem vir da cutina, primeiro porque se essas bandas fossem da cera, uma vez a cera 

tendo sido retirada, essas bandas deveriam ter se tornado mais fracas e não mais fortes 

como foi observado, e segundo porque como essas bandas que se tornaram mais fortes 

depois que a cera foi retirada concordam com as bandas de tomate, essas bandas 

provavelmente devem ser da cutina.  
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Quando o espectro de tomate é comparado com o de beterraba (Figura 15) é 

possível notar a falta dessas bandas na beterraba. Se beterraba não possui cutina como 

afirma Jeffree (1996), e seu espectro não mostra bandas de éster que se esperaria 

encontrar numa estrutura de poliéster, mas mostra uma banda em 1606 cm-1 (Figura 15, 

seta e, e Figura 16, seta b) similar a uma banda de um biopolímero alifático e totalmente 

resistente a qualquer tratamento químico encontrado por Villena et al. (2000) num 

estudo da cutícula de Clivia miniata, essa banda em 1606 cm-1 poderia ser de cutana. A 

cutana é considerada como sendo a fração que resta de muitas cutículas estudadas depois 

de saponificação por hidrólise alcalina, que quebra as ligações éster da cutina (Jeffree, 

1996). Villena et al. (2000) saponificaram a cutícula de Clivia miniata, degradaram seus 

polissacarídeos, e a saponificaram outra vez, e mesmo assim ainda havia um polímero 

compreendendo 15% da cutícula, e apesar deles não o terem chamado de cutana, foi essa 

fração que mostrou uma banda similar à de beterraba. A cutana está presente também em 

plantas fósseis, por ser a parte resistente da cutícula, e a banda 1606 cm-1 é muito similar 

a bandas encontradas em folhas fósseis de Cordaites por Zodrow et al. (2000) (Figura 

16, seta a).  

 

Essa comparação não tem a intenção de provar que beterraba tem cutana ou que 

tomate tem apenas cutina, nem tampouco definir suas composições, mas apenas a de 

mostrar evidências de que as bandas de éster no fruto do tomate provêm de cutina. Isso é 

suportado pelos espectros mostrados no desenvolvimento temporal de Quercus alba 

(Figura 18, f, g) no qual a cutina tem características fracas em maio a muito fortes em 

setembro. Isso é esperado, porque a cutícula geralmente aumenta muitas vezes em 

espessura ao longo do desenvolvimento da folha (Jeffree,1996). Além disso, o alto 

contraste das características de cutina nas folhas de sol quando comparadas com as folha 

de sombra de Magnolia grandiflora (Figura 24) concordam com as observações de 

Osborn e Taylor (1990) de que as folhas de sol têm uma cutícula muitas vezes mais 
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espessa do que as folhas de sombra. E finalmente, bandas de éster na cutícula isolada de 

tomate, desaparecem após saponificação no trabalho de Holloway (1982b). 

 

VARIAÇÃO TEMPORAL 

Pela Figura 18 é possível ver algumas diferenças entre folhas jovens, em idade, e 

maduras. As características de água quase sempre eram mais fortes nas folhas jovens 

sugerindo que a folha jovem tem uma proporção maior de água na sua superfície mais 

externa, do que as folhas maduras. A característica de celulose quase sempre era 

diferente em maio em relação aos outros meses. Isso provavelmente não é devido a uma 

diferença na sua estrutura já que isso já foi explorado por outros autores, mas poderia ser 

tanto por alguma peculiaridade durante a sua formação (Zhbankov, 1966, pág. 64 - 65), 

quanto talvez apenas por uma diferença na proporção de celulose em relação a outros 

componentes que vêm a fazer parte da cutícula e da parede celular durante seu 

desenvolvimento. Características de CH mais fracas são encontradas nas folhas de maio 

e mais fortes nas folhas de meses subseqüentes sugerindo que há maior quantidade de 

compostos alifáticos de longas cadeias nas folhas maduras do que nas jovens. As 

características de éster provavelmente aumentam pelo aumento na quantidade de cutina 

como já foi discutido acima, e há provavelmente um desenvolvimento de compostos 

aromáticos e/ou cíclicos evidenciados pelo aparecimento de dois pares de bandas em 

832 e 816 cm-1 (seta h) e 665 e 659 cm-1 (seta i) nas folhas maduras, e que não são vistos 

nas folhas jovens. 

 

Portanto, as diferenças entre folhas jovens e maduras podem ser devidas ao 

aumento ou diminuição de compostos durante o seu desenvolvimento, a diferenças nas 

proporções dos compostos, ou ainda pelo aparecimento de novos compostos, ou 

desaparecimento de compostos nas folhas maduras. Mas o fato a ser notado é que existe 

uma maior diferença entre folhas jovens e folhas maduras do que entre folhas maduras e 
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outras folhas maduras de meses subseqüentes. Isto será uma consideração importante na 

busca em bibliotecas espectrais, assim como na identificação de espécies descrita 

abaixo. 

 

Algumas das folhas que não mostraram variações entre maio e setembro foram 

de plantas que não perdem suas folhas durante o inverno como Magnolia grandiflora, e 

portanto as folhas não eram jovens, e plantas cujas folhas brotam mais cedo na estação, e 

consequentemente estão mais desenvolvidas em maio, como por exemplo Acer rubrum e 

Cornus florida.  

 

Quase não foi encontrada variação entre folhas maduras de anos diferentes 

(Figura 19), mesmo tendo havido variação de regime de precipitação entre esses anos, 

durante a estação de crescimento, entre abril e setembro. Os anos de 2001 e 2002 podem 

ser considerados normais em precipitação, com 110% (64,1cm) e 89% (51,8cm) 

respectivamente da média dos últimos 50 anos. Em 2002 raramente choveu até 

setembro, enquanto que 2003 foi um ano de chuvas intensas fora do normal, com 170% 

(99,1cm), tendo sido um dos anos de maior precipitação que já houve na região. O fato 

principal a ser notado é que em 2003 um grande número de folhas estava coberto por 

manchas e pontos escuros devidos a fungos e doenças no final da estação de muita 

chuva, fatores que podem modificar os espectros.  

 

VARIAÇÃO POSICIONAL 

Adaxial e abaxial 

Os espectros da superfície adaxial e abaxial mostraram uma grande variação no 

seu formato. A Figura 20a ilustra algumas dessas diferenças: as superfícies abaxiais 

quase sempre mostraram características de água, provavelmente devido ao ambiente de 

maior umidade relacionado à transpiração, enquanto que a celulose geralmente mostrou 
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um contraste maior nas superfícies adaxiais. Essas diferenças devem ser devido à 

diferença de anatomia das células epidérmicas de ambas as superfícies, e mais, à 

espessura da cera epicuticular, do que de diferenças na sua composição, considerando-se 

que a composição parece ser a mesma nos dois lados (Figura 20b). No caso de Acer 

rubrum as gretas entre as células protuberantes da epiderme abaxial, mais a cobertura de 

uma grossa e densa camada de cera epicuticular (Figura 23) poderiam estar criando um 

micro ambiente úmido, retentor de água, o que provavelmente estaria relacionado à 

transpiração estomatal. As características de CH mais fortes devem estar relacionadas 

também à espessa camada de cera, provavelmente a uma maior quantidade de 

hidrocarbonetos. A cera adaxial de Acer rubrum é muito menos espessa do que a abaxial 

como mostrado na Figura 22 e Figura 23, o que permite que o infravermelho penetre 

mais profundamente na cutícula e parede celular, gerando bandas de celulose mais 

intensas quando comparado com a superfície abaxial.  

 

As diferenças entre os espectros de cera (Figura 20b) parecem estar sendo 

causadas por diferenças na concentração ou talvez no arranjo dos compostos na 

superfície e não por diferenças nas composições das ceras. O infravermelho é sensível à 

composição química, mas também ao arranjo espacial dos compostos químicos, e sua 

relativa concentração. Jetter et al. (2000) mostraram que as ceras da cutícula estão 

arranjadas em camadas, e Salatino et al. (1985) mostraram que a superfície abaxial tende 

a ter uma proporção maior do mesmo composto encontrado na superfície adaxial. 

Assim, essas considerações estruturais, mais as limitações da profundidade de 

penetração do ATR levam a crer que pode haver diferenças espectrais entre as 

superfícies adaxiais e abaxiais mesmo que a composição geral da cera e cutícula seja a 

mesma.  
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Folhas de sol e de sombra 

Há algumas diferenças entre folhas de sol e de sombra. Na comparação de uma 

folha de sol e uma de sombra de Magnolia grandiflora (Figura 24) as bandas de éster da 

cutina mais fortes na folha de sol indicam uma quantidade maior de cutina, o que 

concorda com o estudo da ultraestrutura da membrana cuticular de Quercus velutina 

feito por Osborn e Taylor (1990). Portanto, a folha de sombra deve ter uma quantidade 

menor de cutina em relação à celulose, o que poderia ter resultado no maior contraste 

relativo da banda de celulose em 1046 cm-1. As características de CH são mais fortes na 

folha de sol o que poderia ser devido a uma maior quantidade de cera. Um aumento de 

cera na produção de Brassica oleraceae causada por um aumento na energia irradiada 

sobre a planta foi registrada por Bianchi (1995, pag. 212). Essas características descritas 

acima são consistentes com os poucos indivíduos que tiveram suas folhas de sol e de 

sombra comparadas: características de cutina e de CH mais fortes nas folhas de sol, e 

características de celulose mais fortes nas folhas de sombra. Porém, mais estudos devem 

ser feitos para procurar entender as razões dessas diferenças. 

 

VARIAÇÃO ESPACIAL  

Não houve muita variação entre os espectros de indivíduos de áreas diferentes A 

Figura 25 ilustra a similaridade espacial entre três indivíduos da mesma espécie de áreas 

diferentes. Três indivíduos de Liriodendron tulipifera, um do Arboretum, outro do 

USGS e outro de Oatlands mostraram espectros muito similares com o mesmo número 

de bandas nos mesmos lugares. 
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IDENTIFICAÇÃO DE ESPÉCIES. 

 

Uma outra maneira usada para testar a variação entre indivíduos da mesma 

espécie, além da visual, foi o de compará-los com espectros da biblioteca espectral, e 

verificar se eles eram mais parecidos com indivíduos da mesma espécie e de outras 

áreas, ou com indivíduos de outra qualquer espécie. A Figura 26 mostra o resultado da 

busca com 83% dos indivíduos corretamente identificados. Isso significa que os 

indivíduos da mesma espécie têm seus espectros mais parecidos com outros indivíduos 

da mesma espécies do que com espectros de indivíduos de outras espécies, ou, em outras 

palavras, que há maior variação interespecífica na estrutura e composição da cutícula e 

parede celular, do que intraespecífica, confirmando uma observação feita por Holloway 

(1982a)  

 

Uma variação que pode fazer diferença no resultado da busca de identificação de 

espécies é a variação de água. Quando a deformação axial de OH em 3288 cm-1 e a 

banda variável em 2125 cm-1 foram consideradas na busca 79% dos indivíduos foram 

identificados, e depois que o intervalo dessas bandas foi excluído a identificação 

melhorou para 83%. Essa variação é devida à umidade da superfície da folha e não ao 

conteúdo de água da folha, e mostra a necessidade de procedimentos consistentes para 

minimizar a variação de umidade nos experimentos. 

 

A não identificação de alguns dos indivíduos poderia ter sido por uma série de 

fatores: (1) Nem sempre foi possível coletar folhas intactas. Algumas vezes as folhas 

teriam sofrido danos mecânicos com escoriações visíveis; (2) Infestação de fungos ou 

cobertura de secreções de herbívoros não visíveis a olho nu podem trazer variações 

espectrais. Alguns desses problemas foram vistos em imagens de SEM, mas não foi feito 

nenhum estudo sistemático sobre eles; e (3) similaridades químicas entre espécies, por 
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exemplo, alguns grupos próximos tiveram espécies confundidas como Picea glauca foi 

confundida com Picea pungens e Pinus strobus; e Papaver somniferum com Escholtzia 

californica provavelmente por similaridade espectral da composição química de suas 

superfícies (Corrigan et al. 1978; Jetter e Riederer, 1996). No entanto isto não deve ser 

tomado como regra, porque muitos grupos também próximos mostraram-se muito 

diferentes espectralmente, como por exemplo espécies do gênero Magnolia e (4) um 

número muito pequeno de indivíduos na biblioteca espectral. Algumas espécies com 

representação de apenas dois indivíduos parecem ter sido prejudicadas na busca. 

 

O mesmo tipo de busca feito com o espectrômetro de campo com um resultado 

de 82 % dos indivíduos corretamente identificados, praticamente o mesmo resultado 

obtido no laboratório. Isso mostra o potencial de se identificar plantas no campo, 

principalmente se forem consideradas espécies de uma área mais restrita. 



 64

CONCLUSÕES 
 

Os espectros de ATR são sensíveis a medidas de compostos orgânicos e 

inorgânicos presentes nas superfícies foliares. Foi possível identificar bandas de alguns 

desses compostos nos espectros de folhas frescas como por exemplo água, celulose, 

cutina, sílica (α quartzo micro cristalino) e triterpeno ácido por comparação com 

padrões conhecidos. Uma biblioteca de compostos padrão presentes na cutícula seria de 

grande utilidade para ser usada na comparação de espectros das folhas frescas, 

principalmente padrões de compostos não muito comuns de serem encontrados nas 

superfícies das plantas, mas que são tanto de interesse para estudos botânicos e 

ecológicos quanto de interesse econômico, como por exemplo: triterpenóides, 

flavonóides, alcalóides e lignóides. 

 

Aspectos estruturais como a espessura da cutícula e a presença de tricomas 

podem ser deduzidos do espectro da folha fresca, pelo contraste relativo das bandas de 

cutina e de celulose. Por exemplo, um forte contraste na banda de cutina em julho em 

relação a um contraste mais fraco em maio, indica que houve um aumento na quantidade 

de cutina, e é possível inferir que houve um aumento na espessura da cutícula. A 

presença de bandas predominantemente de celulose podem indicar a presença de 

tricomas. 

 

Várias fontes de variação espectral no ATR foram exploradas: variações 

temporais, posicionais e espaciais. Foram encontradas variações significativas entre 

folhas jovens e maduras, e entre folhas de sol e de sombra, capazes de torná-las 

espectralmente diferentes entre si. Isto é, folhas jovens coletadas na primavera têm 

bandas muitas vezes diferentes das bandas encontradas em folhas maduras de verão ou 

de outono. No entanto, quase não foram encontradas variações entre folhas da mesma 

estação mas de anos consecutivos. Por exemplo, folhas de verão de 2002, não mostram 
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diferenças significativas de folhas do mesmo indivíduo de verão de 2003. Os espectros 

de folhas de sol podem ser muito diferentes dos espectros de folhas de sombra, 

principalmente por causa de diferenças da estrutura, e consequentemente na proporção 

de compostos químicos. Assim, uma cutícula mais fina da folha de sombra em relação à 

folha de sol, mostra uma banda de cutina mais fraca em relação à banda de celulose da 

parede celular, ao passo que na folha de sol o contraste da cutina é proporcionalmente 

mais forte do que o da celulose. Também foram encontradas variações significativas 

entre as superfícies adaxiais e abaxiais. A superfície abaxial possui quase sempre maior 

umidade, que é mostrada por bandas de água mais proeminentes do que na superfície 

adaxial. Também, a proporção relativa de compostos da cera cuticular pode ser um 

motivo das diferenças espectrais encontradas entre ambas as superfícies, como por 

exemplo proporções diferentes de alcanos, ou ésteres. Ou ainda, apenas a quantidade da 

cera entre uma superfície e outra podem ser muito diferentes, isto é, a proporção de 

compostos químicos pode ser a mesma, mas geralmente a cera da superfície abaxial tem 

uma quantidade maior de cera, mais espessa e mais profunda do que a adaxial 

ocasionando espectros diferentes. Não houve grande variação espectral intraespecífica: 

indivíduos da mesma espécies parecem-se mais espectralmente com outros indivíduos 

da mesma espécie do que com indivíduos de outras espécies. Há, portanto, potencial 

para que o ATR seja usado na identificação de espécies quando se leva em conta as 

variações temporais e posicionais. Uma biblioteca espectral deve ser feita 

preferencialmente com medidas de folhas maduras e de sol. 

 

Os espectros de ATR de folhas frescas podem ser medidos tanto no campo 

quanto no laboratório permitindo a identificação imediata e direta de espécies. Esses 

espectros podem ser adquiridos com um mínimo de preparação das amostras, e até 

mesmo “in vivo”. As medidas de campo são rápidas, tendo sido medidos 120 indivíduos 

em dois dias, e sua identificação contra a biblioteca espectral teve 82% dos indivíduos 

corretamente identificados. Resultados melhores provavelmente seriam obtidos se a 
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busca fosse limitada a uma biblioteca preparada com espécies apenas de uma 

determinada área.  

 

Outros usos potenciais para medidas espectrais com ATR poderiam incluir a 

identificação de plantas de interesse econômico, a identificação de plântulas para 

levantamento ecológicos e manejo de conservação, e a detecção precoce de doenças em 

espécies da agricultura, usando-se um espectrômetro FTIR de laboratório ou de campo 

com acessório de ATR.  

 

Por isso, a espectroscopia de ATR pode ser uma ferramenta para estudos 

botânicos ajudando por exemplo a acompanhar temporalmente o desenvolvimento da 

estrutura e de compostos químicos da cutícula, e também para estudos ecológicos como 

potencial ferramenta para ajudar em levantamentos florísticos mais completos, e detectar 

compostos químicos de interesse para estudos ecológicos. 
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Capítulo II - Medidas de refletância 
hemisférica direcional da composição e 
estrutura de folhas de plantas no 
infravermelho termal (2,5-14 µm). 

 

 

 

Resumo 
Imagens de microscopia de varredura foram usadas para ajudar a interpretar a relação entre os espectros de 
refletância (DHR) com medidas de ATR. As medidas de DHR podem ser relacionadas com emissividade 
usando a lei de Kirchhoff (ε=1-R), e portanto são importantes para poder entender a informação disponível 
em sensoriamento remoto que diz respeito às plantas. DHR introduz o espalhamento e efeitos 
tridimensionais da estrutura da superfície que não estão presentes no ATR. Por exemplo, estruturas da cera 
na superfície foliar formando pequenas cavidades podem causar um enfraquecimento das características 
espectrais devido ao efeito Hohlraum (cavidade) No entanto, na maioria das vezes as medidas de DHR 
mostraram espectros únicos, e muitas vezes foi possível deduzir a presença de compostos químicos, ou 
classes de compostos, pelas características espectrais de DHR.  
 
 

Abstract 
Scanning electron microscope images were used to aid in comparing directional hemispherical 
reflectance (DHR) measurements of leaves to ATR measurements. DHR measurements can be linked to 
emissivity using Kirchhoff’s law (ε=1-R), and therefore are relevant to understanding the kinds of 
information concerning plants that may be available via remote sensing.  DHR spectra introduce surface 
scattering behavior and 3-dimensional structural effects not present in the ATR spectra. For example, 
small cavity structures formed by waxes on a leaf surface can cause the attenuation of spectral features 
due to the Hohlraum (cavity) effect. Nonetheless, most of the species examined produced distinctive DHR 
spectra, and in many cases, it was possible to deduce the presence of particular chemical compounds, or 
classes of compounds, based on DHR spectral features.  
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INTRODUÇÃO 
 

A habilidade de detectar as propriedades eletromagnéticas de objetos em 

sensoriamento remoto, isto é, sem nenhum contato entre o objeto e o sensor, é a 

habilidade de detectar a refletância ou a emissividade desses objetos. No intervalo do 

visível e infravermelho de ondas curtas [VIS- SWIR; 0,4-2,5 µm (25000-4000 cm-1)] é 

comum os sensores detectarem a radiação sendo refletida pelos materiais, no entanto no 

infravermelho termal [TIR; 2,5-14,0 µm (4000-714 cm-1)] o sinal de refletância é muito 

fraco e os sensores têm que detectar a emissividade. 

 

Por outro lado, a emissividade é uma medida difícil de ser feita em laboratório, 

por causa da interferência de radiância dos objetos à volta, das paredes do laboratório e 

do próprio espectrômetro. A refletância de TIR é uma medida mais fácil de ser feita no 

laboratório, porque a superfície é irradiada por uma fonte forte o suficiente para 

proporcionar sinal possível de ser detectado pelo sensor. A relação entre a emissividade 

e a refletância é dada pela lei de Kirchhoff que postula que para objetos opacos ε(λ) = 1 - 

ρDHR(λ) , onde ε é a emissividade espectral, e ρDHR é a refletância hemisférica direcional 

total (Nicodemus, 1965;Hunt, 1980).  

 

Os espectros de refletância no TIR têm informações sobre as vibrações 

moleculares fundamentais, assim como os espectros de transmitância também as têm. 

No entanto, os espectros de refletância dependem de algumas características óticas 

diferentes, não sendo possível predizer refletância com espectros de transmitância. No 

espectro de transmitância a vibração molecular aparece como um mínimo, enquanto que 
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no de refletância pode aparecer como um mínimo, como um máximo, ou como um 

máximo deslocado (Vincent e Hunt, 1968). Por isso, uma das maneiras de compreender 

a informação espectral contida num espectro de refletância, é comparado-o com um 

espectro de transmitância. 

 

Dessa maneira, a refletância hemisférica direcional (DHR) passa a ser a 

ferramenta chave de ligação entre os espectros de transmitância e os de emitância, para 

entender as propriedades dos objetos à distância.  

 

A maioria dos trabalhos feitos para compreender as características de refletância 

foi feita com rochas e minerais, mas muito poucos estudos foram feitos com plantas. Isto 

se deve provavelmente porque as plantas sempre mostraram uma baixa refletância, 

apenas entre 5 e 12 %, e quase nenhum contraste nas primeiras medidas feitas com 

espectrômetros de grade de baixa resolução (Coblentz, 1913; Gates e Tantraporn, 1952; 

Wong e Blevin, 1967).  

 

No entanto, mais tarde, com espectrômetros FTIR (Fourier transform infrared) 

de maior resolução, estudos de refletância difusa de plantas mostraram que apesar de 

pouca refletância as plantas possuem características espectrais, e que essas 

características parecem ser espécie-específicas (Salisbury, 1986; Salisbury e 

Milton,1987). Também, que as características espectrais das plantas podem ser 

detectadas com DHR, e portanto sua emissividade predita (Salisbury e Milton, 1988)  

 

A profundidade de penetração do infravermelho termal na folha também foi 

explorada por Gates e Tantraporn (1952), que mediram uma epiderme isolada de 

Bryophyllum com refletância difusa, concluindo que a refletância ocorria principalmente 

na região externa da epiderme. Eles viram que o grau de rugosidade ou lisura da 

cutícula, e o formato externo das células da epiderme eram os principais responsáveis 

pelas características de refletância. Wong e Blevin (1967) e Salisbury (1986) também 
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obtiveram evidências de que a epiderme era responsável pela maior parte da refletância, 

no entanto, sem usar epidermes destacadas. 

 

O objetivo deste trabalho é o de 1) procurar saber quais as estruturas que estão 

gerando as características espectrais, isto é, qual a profundidade de penetração do 

infravermelho termal na folha, 2) comparar medidas de DHR com medidas de 

refletância total atenuada (ATR - attenuated total reflectance) que produz um espectro 

equivalente ao de transmissão, para procurar entender que tipo de informação poderia 

ser usada em sensoriamento remoto, 3) explorar as variações temporais, posicionais e 

espaciais, por serem de interesse para o sensoriamento remoto, e 4) explorar a 

similaridade intra e interespecíficas com a intenção de testar a possibilidade de 

identificar plantas por sensoriamento remoto . 

 

TEORIA 
Nos espectros de transmitância as partículas do objeto têm que ser menores do 

que o comprimento de onda para que o espalhamento seja eliminado, e têm que ser finas 

o suficiente para que a energia possa atravessar a amostra. A razão entre a energia 

incidente e a energia que sai do outro lado da amostra é a transmitância, e ao mesmo 

tempo uma medida de absorção, uma propriedade que pode mostrar características da 

natureza física e composição química do objeto. 

 

As medidas de refletância são mais complicadas, porque introduzem 

espalhamento (Salisbury et al., 1987), o que significa que a energia incidente é 

espalhada de maneira imprevisível na maioria das vezes, principalmente por causa de 

irregularidades na superfície. Por isso, é importante considerar a geometria das medidas, 

como a direção do feixe incidente, e em que direção o detector é colocado (Nicodemus, 

1965; Hapke, 1981). A refletância direcional hemisférica (DHR –directional 

hemispherical reflectance) é uma maneira de integrar a refletância hemisférica (2π 
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estéreo radianos) de uma superfície (o que geralmente é feito com uma esfera 

integradora), quando a luz incidente estiver irradiando a superfície uniformemente de 

todas as direções externas (Nicodemus, 1965), ou vindo de uma fonte incidente 

colimada de uma direção específica (Hapke, 1981).  

 

É importante entender as características óticas dos materiais para entender as 

diferenças entre um espectro de refletância e um de transmitância. Parte da luz incidente 

sobre um objeto será refletida pela superfície, e parte penetrará nas partículas. A parte 

que é refletida pela superfície é chamada de espalhamento de superfície (Rs)(surface 

scattering), e a parte que chega a penetrar numa ou mais partículas antes de voltar para a 

superfície é chamada de espalhamento por volume (Rv)(volume scattering). A refletância 

total (Rt) de uma amostra é a soma de ambas (Rt = Rs + Rv.) (Vincent e Hunt, 1968). As 

principais características óticas que determinam esses dois tipos de reflexão são o índice 

de refração e o coeficiente de absorção de um material (Vincent e Hunt, 1968; Salisbury 

et al., 1987).  

 

Tipicamente, uma banda de espalhamento por volume tem o mesmo sentido e 

aspecto de uma banda de absorção, enquanto que o espalhamento de superfície tem o 

sentido oposto do espalhamento por volume, e portanto, mesmo sentido de uma banda 

de reflexão. A Figura 1 mostra um exemplo de um espalhamento por volume e um 

espalhamento de superfície em medidas espectrais de DHR das superfícies adaxial e 

abaxial de Acer rubrum. As deformações axiais de CH2 em 3,43 e 3,51 µm (2915 e 2848 

cm-1) (setas) mostram-se em sentidos opostos em ambas as superfícies. Na superfície 

abaxial o espalhamento por volume (setas a, b) está tendo dominância sobre o 

espalhamento de superfície, porque as bandas têm o mesmo sentido do que as bandas de 

absorção. Na superfície adaxial as bandas são de reflexão, e portanto, são bandas de 

espalhamento de superfície, as quais estão dominando o espalhamento por volume. Os 

possíveis motivos dessa diferença serão vistos mais adiante. 
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Figura 1 – Acer rubrum. Deformação axial de CH2. Na superfície abaxial o 
espalhamento por volume predomina (setas a,b) sobre o espalhamento de superfície, e 
por isso as bandas de CH parecem-se mais com bandas de absorção do que de 
refletância. Na superfície adaxial o espalhamento de superfície predomina sobre o 
espalhamento por volume, e portanto as bandas são de refletância (setas c,d). Banda 
Christiansen (seta e). 

 

 

Uma outra característica comum em bandas de refletância de DHR, é uma 

depressão logo antes do espalhamento de superfície - a banda Christiansen (Figura 1, 

seta e). A característica da freqüência Christiansen é uma depressão abrupta, ou um 

mínimo de reflexão (ou máximo de emitância), logo antes de uma banda de absorção 

forte. É causada quando o índice de refração do material aproxima-se do índice de 

refração do meio, como o do ar por exemplo, perto de uma banda de absorção 

fundamental. Consequentemente quase não há espalhamento e quase não há absorção, e 

por isso, a radiação do infravermelho pode passar através do material com relativa 
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facilidade, resultando num mínimo em refletância (ou máximo em emitância) (Hunt, 

1980; Salisbury et al., 1988; Salisbury e D’Aria, 1992). 

 

O tamanho das partículas do material sendo medido é outra característica 

importante que faz o espectro de transmissão diferente do espectro de refletância, porque 

o tamanho das partículas geralmente está relacionado a um objeto ser opaco ou não 

opaco. A propriedade de ser opaco (oticamente espesso), ou não opaco (oticamente fino) 

está relacionada à capacidade do objeto de transmitir ou não a radiação pela lei de Beer-

Lambert: 

 

 
det α−=  (1) 

 

onde t é a transmitância, e é a base do logaritmo natural, d é a média do caminho 

do fóton através da partícula, e α é o coeficiente de absorção 

 

  λ
πκα 4

=  (2) 

 

onde κ é a parte imaginária do índice de refração, e λ é o comprimento de onda 

(Vincent e Hunt, 1968; Hapke, 1981; Salisbury et al., 1987). Assim, em objetos opacos 

onde o coeficiente de absorção é grande, quase não há transmitância pelas partículas, 

quando então o espalhamento de superfície vai predominar sobre o espalhamento por 

volume. A opacidade vai depender do tamanho da partícula, porque se as partículas de 

um objeto opaco forem sendo moídas, por exemplo, em partículas cada vez menores, 

num determinado ponto essas partículas vão se tornar não opacas e vão começar a 

transmitir, e então será o espalhamento por volume que vai dominar sobre o 

espalhamento de superfície. É quando o caminho do fóton (d, equação 1) torna-se 

pequeno o suficiente para que haja transmitância. 
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Para ilustrar as características espectrais de partículas opacas e não opacas, a 

Figura 2 mostra a comparação entre os espectros de duas amostras de calcita, que apesar 

de não estar relacionada ao presente trabalho, é um mineral cujo espectro já foi por 

diversas vezes analisado em medidas de DHR. Uma amostra com partículas menores do 

que 75 µm (linha pontilhada), e outra com partículas maiores do que 200 µm (linha 

contínua). As partículas menores do que 75 µm são oticamente finas, isto é, são finas o 

suficiente para que haja transmissão do infravermelho, gerando um espectro de 

espalhamento por volume, que é similar ao espectro de transmissão, mostrando a 

deformação axial de C-O em 7,15 µm (1399 cm-1) (seta a) e angular em 11,43 (875cm-1) 

(seta b). A outra amostra, com partículas maiores do que 200 µm, é oticamente espessa, 

isto é, não permite a transmissão através de suas partículas, e consequentemente o 

espalhamento de superfície predomina sobre o espalhamento por volume. 



 75

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 – Calcita (CaCO3). Comparação entre espectros de DHR de duas amostras com 
partículas de tamanhos diferentes. Uma fina camada com partículas menores do que 75 
µm (oticamente finas) (linha tracejada) mostra o espalhamento por volume dominando o 
espalhamento de superfície, produzindo um espectro similar ao de transmissão. A outra 
com partículas maiores do que 200 µm (oticamente espessas) (linha contínua), onde o 
espalhamento de superfície predomina, aparecendo como um espectro de refletância. 

 

 

As bandas de espalhamento de superfície são conhecidas também como bandas 

“reststrahlen” (do alemão: “rest”: restante; “Strahl”: radiação), isto é, a banda de 

reflexão é devida às radiações que restam da absorção. Quando o coeficiente de 

absorção é muito alto, as bandas reststrahlen podem ser muito fortes, num 

comportamento conhecido como “efeito metálico” (“metalic effect”) (Salisbury et al., 

1987) em alusão à alta refletância dos metais no visível.  
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Outro efeito devido à alta absorção das vibrações fundamentais é conhecido 

como dispersão anômala (anomalous dispersion) e depende do índice de refração. O 

índice de refração tem duas partes: uma real η, que é uma função da velocidade da luz 

enquanto ela passa através de um material, e uma parte imaginária κ, que é uma medida 

do quão rápido a luz é absorvida por um material (Hunt, 1980; Hirschmugl, 2004). 

Geralmente, numa dispersão normal, as duas partes aumentam com o aumento da 

freqüência, ou em outras palavras, aumentam na direção de ondas de maior energia. 

Numa dispersão anômala κ fica muito grande no lado de baixa freqüência (menor 

energia) perto da banda de vibração fundamental, enquanto que η diminui abruptamente 

a valores muito pequenos no lado da alta freqüência. O pico de refletância resultante é 

deslocado para o lado de freqüências mais altas da banda de absorção, e por isso, 

espectros de transmitância não devem ser usados para predizer refletância (Salisbury et 

al. 1987).  

 

Finalmente, um outro efeito que depende da estrutura da superfície e do tamanho 

das partículas é o efeito de cavidade (“cavity effect”). Quando o tamanho da partícula é 

suficientemente pequeno, forças eletrostáticas van der Waals podem agregar partículas 

numa intrincada estrutura conhecida como castelo de fadas (“fairy castle”) devido a seu 

aspecto sob o microscópio (Lyon, 1964; Salisbury e Wald, 1992), formando como que 

centenas de pequenas torres, pontes entre elas, janelinhas e arcadas. A porosidade entre 

as partículas faz com que elas ajam como partículas individuais, finas o suficiente para 

espalhar por volume, diferentemente de partículas prensadas que agem como uma 

superfície lisa, e que espalham por superfície (Salisbury e Wald, 1992). Assim, essas 

cavidades agem como uma armadilha de radiação. Uma vez a radiação dentro da 

cavidade, ela perde energia cada vez que atinge uma das paredes, até que quase não haja 

energia para ser espalhada para fora da cavidade. Isso faz com que o espectro resultante 

tenha um contraste baixo. 
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A Figura 3 mostra um esquema da radiação dentro de uma cavidade. A radiação 

entrando por um ângulo é refletida pelas paredes do cone sucessivamente. Quando o 

feixe atinge o ponto P1 perde parte de sua energia para a parede, e assim por diante cada 

vez que atinge um ponto Pn . A quantidade de energia perdida vai depender do 

coeficiente de absorção do material da parede, e do número de vezes que o raio é 

refletido (Bernard, 1970, Kirkland et al., 2002).  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 – Radiação refletida dentro de uma cavidade (Baseado em Bernard, 1970). 
 

 

MATERIAL E MÉTODOS 
O método usado foi o de dedução das bandas de DHR por comparação com as 

bandas de transmitância (ATR). Primeiro usando substâncias padrão como celulose e 

água, e depois com bandas de ATR previamente identificadas no capítulo anterior. Uma 

vez as bandas identificadas, foi feita uma interpretação da influência da estrutura da 

superfície foliar sobre os efeitos observados nos espectros de DHR. A estrutura da 

superfície foliar foi analisada com SEM e microscopia ótica. 

 

As variações temporais, posicionais e espaciais foram exploradas por serem de 

interesse para o sensoriamento remoto. Comparações entre espectros dos mesmos 

indivíduos em diferentes estações, e em anos diferentes foram feitas a fim de 

compreender as variações temporais, comparações entre as superfícies adaxiais e 
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abaxiais, e entre folhas de sol e de sombra para as variações posicionais, e entre 

indivíduos da mesma espécie de locais diferentes, para a variação espacial. 

 

A similaridade intra e interespecífica foi testada com um algoritmo de 

correlação, num exercício de busca de indivíduos contra uma biblioteca espectral  

composta de espécies presentes na região de estudo. 

 

Além disso foi feita uma dedução da profundidade de penetração do 

infravermelho termal na folha, por comparação de espectros de uma epiderme destacada 

com uma folha intacta, e com a ajuda de cortes transversais de microscopia ótica e de 

TEM. 

 

Os detalhes do material e métodos são dados a seguir. 

 

AMOSTRAS 

O estudo foi realizado na área de Washington, D.C., entre julho de 2001 e 

setembro de 2004. A região tem um clima temperado e a vegetação predominante é de 

florestas decíduas, o que permitirá o estudo do desenvolvimento temporal das folhas, já 

que em abril/maio as folhas estão começando a se desenvolver, e em setembro elas 

começam a senescer.  

 

O critério para a coleta das amostras no U.S. National Arboretum, na fazenda 

histórica de Oatlands e nos jardins do U.S. Geological Survey (USGS), foi apenas o de 

obter plantas previamente identificadas por especialistas. Uma variedade de espécies 

tropicais também foram coletadas nas estufas do U.S. Botanic Garden, e também 

estavam identificadas (Apêndice 1). 
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MEDIDAS ESPECTRAIS 

Dois tipos de medidas foram feitos: refletância total atenuada (ATR), e 

refletância hemisférica direcional (DHR).  

 

Refletância total atenuada  

As medidas de ATR foram feitas com um espectrômetro FTIR, Nicolet Nexus 

670 (Thermo Nicolet Corporation), purgado constantemente com ar seco, com um 

acessório de refletância total atenuada horizontal feito de zinco e selênio (Zn-Se), com 

um índice de refração de 2,4 e um ângulo de incidência de 45°. O detector usado foi um 

sulfato de triglicina deuterado (DTGS - deuterated triglycine sulfate). O intervalo usado 

foi entre 4000 e 650 cm-1 com uma resolução de 4 cm-1. As folhas foram colocadas em 

contato direto com o cristal, e uma média de 100 varreduras (100 scans) foi feita para 

cada superfície : adaxial e abaxial . 

 

Refletância hemisférica direcional  

As medidas espectrais de DHR foram feitas com uma esfera integradora da 

Labsphere de North Sutton, New Hampshire, de 12,7 cm de diâmetro, coberta 

internamente com uma camada áspera de ouro com boas propriedades de difusão, e com 

uma refletância de 0,95 (Figura 4). A esfera, contida numa caixa de acrílico, estava 

acoplada à porta externa de um espectrômetro FTIR Nicolet Nexus 670 (Figura 4a), e 

ambos eram constantemente purgados com ar seco, do qual água e CO2 haviam sido 

removidos.  

 

O feixe colimado de infravermelho vindo do espectrômetro era direcionado por 

dois espelhos (Figura 4b) para dentro da esfera, através de uma entrada superior com 2,5 

cm de diâmetro e a 10° da normal (Figura 4c). A largura do feixe sobre a amostra era de 
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cerca de 1,54 cm, para evitar que a amostra esquentasse demasiadamente. Os espelhos 

eram espelhos de primeira superfície (“first surface mirrors”), isto é, espelhos cuja 

cobertura de alumínio (ou às vezes de ouro ou prata) fica exposta na superfície, ao 

contrário de espelhos comuns onde a cobertura de alumínio fica por trás do vidro. A 

porta de refletância especular (Figura 4d) ficava fechada com uma tampa arredondada na 

parte interior acompanhando a forma da esfera. A amostra era colocada numa porta 

inferior da esfera (Figura 4e), com 2,5 cm de diâmetro sempre sobre uma folha de 

alumínio (diferente da folha de alumínio do plano de fundo). 

 

O detector usado era um MCT/A (mercúrio-cádmio-telurídio), resfriado com 

nitrogênio líquido, e posicionado a 90° da normal, de maneira a não registrar a amostra 

diretamente. O intervalo desse detector é de 2,5 a 14 µm ( 4000 a 714 cm-1).  

 

Para a medida de plano de fundo (background) foi usada a face brilhante de 

papel de alumínio amassado. O alumínio tem uma refletância de 0,93, e era amassado 

para evitar que parte do feixe entrante fosse refletido de volta pela porta de entrada. O 

alumínio era amassado dobrando-se a folha ao meio, e amassando-a entre os dedos, 

abrindo-a novamente com o cuidado de não tocar na parte brilhante a ser medida 

(porque o infravermelho é muito sensível a óleos da pele), para então colocá-la sob a 

porta de amostra. Um novo plano de fundo era medido a cada ½ hora aproximadamente, 

ou a cada 3 medidas.  

 

Para que fosse obtida uma boa razão sinal – ruído, foi feita a média de 1.000 

varreduras para cada folha, e a média de três folhas para cada indivíduo. 
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Figura 4 – Fotografia da esfera integradora. a) Porta do espectrômetro. b) Espelhos de 
primeira superfície direcionadores. c) Porta de entrada do infravermelho. d) Porta de 
refletância especular. e) Porta da amostra, onde é possível ver o suporte com folha de 
alumínio usado para o plano de fundo e para a amostra f) a porta para o detector fica do 
outro lado da letra f. 
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PROFUNDIDADE DE PENETRAÇÃO DO INFRAVERMELHO 

Isolamento da epiderme 

A epiderme de Liriodendron tulipifera foi isolada com a parte inferior da folha 

sendo raspada com um palito de madeira esculpido no formato de uma pequena espátula, 

sob o microscópio, e com a folha imersa em água (Figura 5a). A parte raspada tinha o 

formato de um círculo de cerca de 3 cm de diâmetro. A imagem de SEM (Figura 5) 

mostra o que restou das células do parênquima em contato com a epiderme.  

 

Duas medidas de DHR foram feitas com a epiderme: uma sobre uma folha de 

alumínio para medir a radiação refletida pelo papel de alumínio, se houvesse, e outra, 

sobre um cone negro (Figura 6) para comparar com a folha intacta. Se houvesse 

diferença entre a epiderme sobre a folha de alumínio e a folha intacta, é porque estaria 

havendo transmissão além da epiderme, e se houvesse diferença entre a epiderme sobre 

o cone negro e a folha intacta, é porque o parênquima estaria refletindo ou porque a 

epiderme provavelmente estaria danificada pela raspagem da preparação.  
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a)  b) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 - a) Epiderme de Liriodendron tulipifera vista no microscópio ótico enquanto a 
parte inferior da folha era raspada. O contorno das células da epiderme pode ser visto na 
parte transparente (barra = 50 µm). b) Imagem de SEM. Vista da superfície abaxial da 
epiderme com o que restou do parênquima. E – borda das células da epiderme. P- partes 
de células do parênquima que restaram em contato com a epiderme (x 950; barra = 20 
µm). 

 

A Figura 6 mostra a fotografia do cone negro que foi usado sob a epiderme 

raspada de Liriodendron tulipifera. O cone negro funciona como um corpo negro 

absorvendo a maior parte da energia entrante (Figura 3).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6 – Cone negro 
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COMPORTAMENTO ESPECTRAL DE COMPONENTES DAS FOLHAS. 

Amostras de celulose e de água 

Celulose (C6H10O5)n é o principal constituinte da maioria das paredes das células 

vegetais, e a molécula orgânica encontrada em maior quantidade na Terra. É uma cadeia 

linear, não ramificada, com ligações β (1→4) entre unidades de monômeros de glucose, 

que adquire o formato de uma fita. Um conjunto de “fitas” são posicionadas 

paralelamente com ligações de pontes de hidrogênio formando desta maneira lâminas, as 

quais se sobrepõem umas sobre as outras, também com ligações de pontes de 

hidrogênio. Esse conjunto é denominado de microfibrila (Esau, 1965; Solomons e 

Fryhle, 2000; Jarvis, 2003). A celulose é altamente insolúvel mas ao mesmo tempo é 

altamente hidrofílica, sorvendo água por entre os poros formados pelas micro e 

macrofibrilas (Klemm et al., 1998).  

 

Foram feitas duas amostras com celulose microcristalina (Baker TLC reagent ) 

para serem medidas no DHR. Uma amostra foi seca por 2 dias no forno aquecido a 

85°C, seguindo por 2 hs a 100° C, logo antes das medidas, e uma segunda amostra, sem 

ter sido seca. Ambas foram colocadas num recipiente de alumínio, com uma 

profundidade de cerca de 0,5 cm e com 3 cm de diâmetro, tendo sido o recipiente 

totalmente preenchido com a amostra. Água destilada também foi medida num 

recipiente de alumínio de cerca de 0,5 cm de profundidade, e um diâmetro de cerca de 3 

cm, mas com o fundo preto. As medidas foram feitas com o mesmo método usado para 

as folhas. 

 

CARACTERÍSTICAS DE SUPERFÍCIE  

A superfície foliar pode ter uma intricada estrutura tridimensional, que pode ser 

classificada em três categorias principais: a escultura primária, devida ao formato das 
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células da epiderme, a escultura secundária, devida ao relevo e ornamentações da parede 

celular, e ornamentações da cutícula, e a escultura terciária devida principalmente às 

ceras epicuticulares (Barthlott, 1990). Essas esculturas em várias escalas vão ter 

influência sobre as características espectrais de DHR, e por isso grande parte das folhas 

foram analisadas no microscópio eletrônico de varredura (SEM). 

 

Folhas selecionadas foram secas ao ar por 7-15 dias no laboratório, após o que 

um pequeno pedaço de aproximadamente ½ cm2 foi cortado e colado com adesivo de 

carbono em um suporte de alumínio. As amostras foram cobertas com carbono 

evaporado por 30 seg. numa câmara a vácuo. O microscópio usado foi um JEOL 840. A 

voltagem usada foi 15 kV. 

 

 

VARIAÇÃO TEMPORAL  

 Folhas de árvores, a maioria decíduas, foram coletadas para a análise temporal. 

Folhas dos mesmos indivíduos de Acer rubrum, Aesculus hippocastanus, Carpinus 

caroliniana, Carya ovata, Cornus florida, Fagus grandifolia, Ginkgo biloba, 

Liquidambar styraciflua, Liriodendron tulipifera, Maclura pomifera, Magnolia 

grandiflora, Prunus serotina, Quercus alba, Quercus rubra e Tilia cordata foram 

coletadas em Oatlands com dois meses de intervalo: maio, julho e setembro de 2002 e de 

2003, e nos jardins do USGS todos os meses entre maio e setembro de 2002, em julho e 

agosto de 2003, e em setembro de 2004 a fim de determinar se haviam diferenças entre 

as estações e entre os anos. Em maio as folhas estão suficientemente desenvolvidas para 

as medidas e em setembro elas começam a senescer.  
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VARIAÇÃO POSICIONAL  

Adaxial e abaxial  

 Uma comparação entre as superfícies adaxial e abaxial das folhas foi feita para 

grande parte dos indivíduos estudados.  

 

Sol e sombra  

As folhas de sol e de sombra foram coletadas principalmente de árvores 

centenárias, com 15 a 20 m de altura e uma copa bem desenvolvida na fazenda histórica 

de Oatlands. As folhas de sol foram coletadas da parte superior e externa do lado sul da 

árvore, enquanto que as folhas de sombra foram coletadas da parte inferior e interna do 

lado norte da árvore. As árvores foram: Fagus grandifolia, Ginkgo biloba, Liriodendron 

tulipifera, Magnolia grandiflora, Quercus robur e Quercus rubra. As folhas de sol e de 

sombra mostravam diferenças morfológicas: as folhas de sol eram sempre menores e 

mais grossas do que as folhas de sombra, e sempre tinham muito mais tricomas na 

superfície abaxial quando presentes.  

 

VARIAÇÃO ESPACIAL 

Folhas de diferentes indivíduos da mesma espécies foram coletadas em Oatlands, 

USGS e no Arboretum  (Apêndice 1) para comparar os indivíduos entre si, a fim de 

determinar a similaridade intraespecífica e a variação interespecífica. A distância entre 

esses locais é de cerca de 20 a 50 km.  
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IDENTIFICAÇÃO DE ESPÉCIES  

A identificação de espécies através de uma biblioteca espectral consiste em pegar 

um espectro problema, ou seja, um espectro que não se sabe a que espécie pertence e 

compará-lo com um grande número de espectros conhecidos, a fim de identificá-lo. Para 

esse teste pelo menos dois indivíduos da mesma espécie devem estar disponíveis: um 

será o problema e o outro aquele que poderá reconhecer o problema. 

 

Biblioteca espectral 

Foi feita uma biblioteca espectral de refletância com espécies encontradas 

naturalmente na região, isto é, apenas espécies de exterior e não de estufa, sendo a 

maioria de espécies nativas da região (Apêndice 3 e arquivo DHR adaxial anexo). A 

biblioteca consistia de 87 indivíduos pertencentes a 42 espécies, 26 gêneros e 22 

famílias, sendo que 20 espécies dentre as 42 possuíam mais de um indivíduo para serem 

usados na busca, num total de 55 indivíduos que podiam ser considerados os problemas, 

ou, encontrar o problema. 

 

Busca 

O algoritmo de correlação usado na busca (descrito no capítulo anterior) 

produzia uma lista de candidatos da biblioteca que fossem similares ao problema, 

baseado na correlação dos valores numéricos. Se a espécie do problema fosse encontrada 

entre os três primeiros lugares era considerada identificada, de outra maneira era 

considerada não identificada. 

 

Os intervalos usados para a busca foram entre 2,5 e 14 µm (4000 a 714 cm-1), 

entre 5,5 e 14 µm ( 1800 e 714 cm-1), e entre 8 e 14 µm (1250 – 714 cm-1) que é a janela 

atmosférica de interesse para o sensoriamento remoto.  
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ANÁLISES ADICIONAIS 

As análises adicionais de extração de cera, microscopia eletrônica de transmissão 

(TEM), e microscopia ótica, foram descritas no capítulo anterior.  

 

RESULTADOS  
Todas as figuras de espectros são de superfícies adaxiais de folhas maduras de 

sol, a não ser que explicado diferentemente. 

 

PROFUNDIDADE DE PENETRAÇÃO DO INFRAVERMELHO 

O espectro da epiderme isolada da folha de Liriodendron tulipifera medida sobre 

o cone negro (Figura 7; em vermelho) é similar ao da folha intacta (Figura 7; em verde), 

indicando que a epiderme não foi muito modificada com a raspagem feita da parte 

inferior da folha. Porque o cone negro tem a capacidade de absorver a maior parte do 

infravermelho que passe através da epiderme, o fato do espectro da epiderme sobre o 

cone negro ser igual ao espectro da folha intacta indica que não está havendo refletância 

pelo parênquima, e que a refletância registrada vem da epiderme. A folha de alumínio, 

ao contrário, é altamente reflexiva no infravermelho, e portanto é esperado que quando a 

epiderme estiver sobre a folha do alumínio (Figura 7) (em preto), qualquer região 

transparente ao infravermelho permita que o infravermelho seja retransmitido à 

superfície, após ser refletido pelo alumínio. Este é o caso dos intervalos entre 2,5 e 2,8 

µm (4000 e 3571cm-1) (Figura 7, intervalo x) e 3,57 e 5,6 µm (2800 e 1786 cm-1) 

(Figura 7, intervalo y). As características de água mostram que o infravermelho está 

sendo refletido pelo alumínio, e retransmitido através da epiderme de volta à superfície 
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nesses intervalos. Na região entre 5,6 e 14,00 µm (1786 e 714 cm-1) (Figura 7; intervalo 

z) o infravermelho não penetra tão profundamente, porque as bandas aparecem no 

mesmo formato e mesmo contraste das bandas da folha intacta, e pode ser considerada 

uma região opaca da folha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7 – Liriodendron tulipifera: comparação entre a epiderme colocada sobre uma 
folha de alumínio (linha preta); a epiderme sobre um cone negro (linha vermelha); e a 
folha intacta (linha contínua verde). x e y: intervalo de transparência; z: intervalo de 
opacidade. 

 

 

Pela imagem de microscopia ótica (Figura 8a) é possível ver que as paredes 

anticlinais das células da epiderme adaxial têm alturas relativamente homogêneas. Na 

imagem de TEM de uma dessas células, a altura da célula é de entre 8 e 15,3 µm (a 
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altura da epiderme destacada), e é possível estimar que na região opaca o infravermelho 

não está penetrando mais do que 8 µm, e que se estiver penetrando além da parede 

celular, provavelmente a água o estará absorvendo, pelo fato de não haver 

retrotransmissão nessa região. O conjunto da parede celular mais a cutícula própria de L. 

tulipifera, é de cerca de 2 µm de profundidade como pode ser visto na (Figura 8c). 

Assim, as características espectrais da folha devem estar vindo de uma região de cerca 

de 2 µm de profundidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8 – a) M. O. Corte transversal de Liriodendron tulipifera. A folha tem uma 
espessura de cerca de 170 µm. b) A célula da epiderme adaxial mede entre 8 a 15,3 µm 
de espessura (TEM; Barra = 8 µm).c) Parede celular e cutícula própria da epiderme 
adaxial. A cera é perdida na preparação da lâmina para o TEM (Barra = 2 µm). 
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COMPORTAMENTO ESPECTRAL DE COMPONENTES DAS FOLHAS. 

Celulose e água 

Comparando um espectro de DHR de água com um de ATR (Figura 9 A e B) é 

possível observar que no espectro de DHR as bandas são de espalhamento de superfície, 

opostas às bandas de absorção de ATR [ 3,04 e 6,12 µm (3289 e 1634 cm-1) (setas a e 

b)].  

 

Na celulose (Figura 9C) a banda em 6,12 µm (1633 cm-1δHOH) (seta b) quase 

desaparece na celulose seca (Figura 9D), sendo portanto uma banda de água. Já a banda 

em 3,04 µm (3288cm-1, νOH) (seta a) na celulose, mostra-se muito parecida com a 

vibração de hidroxila da água (Figura 9B, seta a) sugerindo à primeira vista que essas 

bandas sejam de água adsorvida à celulose. No entanto,essa banda deve ser causada pela 

deformação axial do grupo hidroxílico formando pontes de hidrogênio na própria 

celulose, e não na água, porque se essa banda fosse de água deveria desaparecer após 

secagem no forno por mais de dois dias a 85° C, assim como desapareceu a banda 

δHOH (b). Assim também a banda em 4,69 µm (2132 cm-1) (Figura 9C, seta c), com as 

bandas adjacentes em 4,48 e 4,87 µm (2231 e 2052 cm-1) (setas d,e), não desaparecem 

no espectro da celulose seca (Figura 9D, setas c,d,e), e por isso, devem ser sobretons 2x 

das bandas fundamentais fortes da celulose em 9,48, 9,70 e 10,14 µm (1055, 1031 e 986 

cm-1) que são evidentes no espectro de ATR (Figura 9E) (setas c, d, e). A grande 

intensificação dessas bandas de sobretons mostra como o espectro de DHR intensifica as 

bandas fracas do espectro de transmissão. 

 

O espectro de celulose de DHR (Figura 9C) pode ser dividido em duas regiões 

principais: a região opaca entre 6,77 e 10,16 µm (1477 e 984 cm-1) (intervalo w); e 

região transparente com três intervalos: entre 2,5 e 2,8 µm (4000 e 3571 cm-1) (intervalo 

x), entre 3,68 e 5,6 µm (2720 e 1786 cm-1) (intervalo y) e entre 10,16 e 14 µm (984 e 
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714 cm-1) (intervalo z) . A região opaca mostra baixo contraste e poucas características 

espectrais devido a ser uma região de forte absorção. A região transparente mostra asas 

de transparência, às vezes com bandas fracas muito intensificadas entre elas.  

 

O espectro de ATR (Figura 9E) foi discutido no capítulo anterior.
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Figura 9 –. A) água (DHR). B) água (ATR). C) celulose (DHR). D) celulose seca 
(DHR). E) celulose (ATR). x e y: intervalo de transparência; z: intervalo de opacidade. 
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CARACTERÍSTICAS DE SUPERFÍCIE 

Os aspectos estruturais da superfície da folha vão influenciar as características 

espectrais de DHR, como mostrado na comparação entre superfície adaxial e abaxial de 

Acer rubrum (Figura 10). O intervalo entre 5,7 e 14 µm (1754 e 714 cm-1 ) (intervalo x) 

mostra uma grande diferença de contraste entre as duas superfícies, que é provavelmente 

causado pela espessa camada de sua cera epicuticular (Figura 11 e Figura 12). No DHR 

quanto maior o número de cavidades da amostra, menor o contraste de refletância 

 

As bandas de deformação axial de CH em 3,43 e 3,51 µm (2915 e 2848 cm-1) 

(setas) aparecem em sentidos opostos: como bandas de refletância na superfície adaxial, 

e como bandas de absorção na superfície abaxial, como já havia sido mostrado na 

(Figura 1). Na superfície abaxial o espalhamento por volume predomina sobre o 

espalhamento de superfície (setas a,b) , na superfície adaxial o espalhamento de 

superfície predomina sobre o espalhamento por volume (setas c,d).  
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Figura 10 –Acer rubrum. Superfície adaxial e abaxial. A superfície abaxial mostra um 
efeito de cavidade entre 5,7 e 14 µm (intervalo x) devido à intrincada estrutura das 
células da epiderme e sua cera epicuticular, que forma um conjunto poroso com vários 
tamanhos de cavidades. 

 

 

Essas diferenças espectrais entre ambas as superfícies devem estar sendo 

causadas pelas diferenças estruturais tridimensionais das células da epiderme e das ceras 

epicuticulares. A Figura 11 mostra um corte transversal de Acer rubrum onde é possível 

ver como as células adaxiais são mais planas do que as células abaxiais, e como a cera 

epicuticular das células abaxiais é mais profunda do que a da superfície adaxial (seta). 
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Figura 11 – Acer rubrum. a) Microscopia ótica de um corte transversal da folha de Acer 
rubrum. O formato das células adaxiais é mais plano do que o formato globular 
proeminente mostrado pelas células abaxiais. A seta mostra a cera epicuticular abaxial, 
destacada da epiderme na preparação da lâmina. A cera epicuticular abaxial é mais 
profunda do que a adaxial, com até cerca de 8 µm de profundidade. 

 

 

As células arredondadas e protuberantes da epiderme abaxial formam gretas 

entre si (Figura 12a), e são recobertas por uma camada cerrada de cristalóides em forma 

de fitas, que formam longas e profundas cavidades, num conjunto final de cavidades em 
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várias escalas (Figura 12b), que é o que está provavelmente gerando o baixo contraste 

observado no espectro da superfície abaxial.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12 - Acer rubrum. Imagens de SEM. a) Superfície abaxial com células 
arredondadas e protuberantes (x 550; Barra = 100 µm). b) Detalhe da cera (x 5000; 
Barra = 5 µm). 

 

 

Além das células serem mais planas, a superfície adaxial mostra uma cera de 

bastonetes longitudinais bem menos profunda do que a superfície abaxial, e de cobertura 

espacial não tão densa (Figura 13), o que gera um maior contraste em relação à 

superfície abaxial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13 - Acer rubrum. Imagens de SEM. a) Superfície adaxial (x 550; Barra = 100 
µm). b) Detalhe da cera (x 5000; Barra = 5 µm). 
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Análise da superfície 

A Figura 14 até a Figura 20 mostram espectros de ATR e de DHR dos mesmos 

indivíduos de diversas espécies, comparando-os com as imagens de SEM das respectivas 

superfícies foliares.  

 

A presença de tricomas nas superfícies adaxial de Cornus florida (Figura 14a), e 

abaxial de Magnolia grandiflora (Figura 15a) está gerando bandas típicas de celulose 

(linha cinza) em ambos os espectros, tanto no de ATR, quanto no de DHR. C. florida 

possui uma cobertura esparsa de tricomas (Figura 14b), e apesar de ter um espectro com 

maior variação de bandas do que M. grandiflora, seu espectro é dominado pelas bandas 

de celulose (linha cinza), provavelmente porque outros componentes de sua superfície 

tenham características espectrais relativamente neutras em relação à celulose. M. 

grandiflora mostra uma cobertura densa de tricomas (Figura 15b), e talvez porque a 

maioria dos tricomas não possui cera epicuticular ( Barthlott, 1990), ou pela presença de 

tricomas secos, é esperado que seu espectro mostre predominância de características de 

celulose provenientes da parede celular. O fato do espectro de DHR ser diferente do de 

ATR, significa que a camada de celulose que está gerando o espectro é uma camada 

relativamente espessa, porque se fosse muito fina deveria mostrar um espectro similar ao 

espectro de ATR. Isto, porque quando a camada é espessa, o espectro mostra-se saturado 

nas bandas fortes, e transparente nas regiões transparentes, como foi mostrado na Figura 

9C, e quando a camada é fina o espalhamento por volume assume bandas muito 

parecidas com o espectro de absorção. 

 

Os espectros de DHR de Copernicia prunifera (Figura 16a) e Acer rubrum 

(abaxial) (Figura 17a) mostram baixo contraste quase sem características espectrais, ao 

contrário dos respectivos espectros de ATR. O espectro de ATR de C. prunifera mostra 

bandas fortes de C=O (seta a) e C-O (seta b). E os espectros de ATR tanto de C. 

prunifera quanto de A. rubrum mostram bandas fortes de CH2 (setas c,d,e). A falta de 
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contraste no DHR deve estar acontecendo por causa da densa cobertura de cera de 

ambas as superfícies que provoca o efeito de cavidade. Os longos agregados de 

bastonetes em C. prunifera (Figura 16b), e as longas fitas em A. rubrum (Figura 17b), 

formam cavidades entre si capturando a energia em múltiplas reflexões (Figura 3). 

Porém, ambas mostram espectros de DHR com espalhamento de superfície no dubleto 

de deformação angular fora do plano de CH2 (setas e), porque provavelmente é uma 

região de absorção mais fraca. 

 

Liriodendron tulipifera (Figura 18a) e Quercus alba (Figura 19a) mostram 

bandas pronunciadas de carbonila em 5,77 µm (1734 cm-1) (setas a), nos espectros de 

ATR, mas com comportamentos diferentes no DHR. L. tulipifera mostra uma banda 

Christiansen em 5,74 µm (1741 cm-1) (seta d) antes de sua fundamental de carbonila, e 

um forte espalhamento de superfície ligeiramente desviado para ondas mais longas; Q. 

alba ao contrário tem a banda de carbonila como espalhamento por volume, no mesmo 

sentido da banda de ATR. Isso se dá provavelmente porque é uma carbonila com 

absorção mais fraca do que a de L. tulipifera. Ambos mostram um forte espalhamento de 

superfície na fundamental de carboxila em 8,55 µm (1170cm-1) (setas b), seguido de um 

espalhamento por volume em que em L. tulipifera pode ser associado à celulose em 9,96 

µm (1004 cm-1) (seta c), mas em Q. alba há um contínuo de absorção. 

 

Prunus serotina (Figura 20a) mostra uma superfície nem muito rugosa e nem 

muito lisa (b). Seu espectro de DHR é comparado com o de ATR do mesmo indivíduo, e 

com um espectro padrão de triterpeno ácido. A banda em 5,75 µm (1739cm-1) (seta a) é 

de espalhamento por volume e coincide com o espectro de ATR. A banda em 5,94 µm 

(1684cm-1) (seta b) é uma banda coincidente com o espectro tanto de ATR, quanto com 

a banda forte de absorção de triterpeno. No DHR esta banda aparece como espalhamento 

de superfície, o que é esperado para bandas de forte absorção no ATR. As bandas em 

8,79 µm (1138 cm-1) (seta c) e 9,16 µm (1092cm-1) (seta d) são bandas muito fracas de 
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triterpeno, que quase não aparecem no espectro de ATR, mas que estão sendo muito 

intensificadas pelo espalhamento por volume no DHR, e portanto ficam evidentes. Já na 

banda em 9,67 µm (1034 cm-1) (seta e), que é uma banda mais forte de triterpeno, o 

espalhamento de superfície predomina no DHR. Essa banda coincide com a banda forte 

de celulose. No intervalo entre 10,35 µm (966 cm-1) e 12,50 µm (800cm-1) (intervalo z) 

o espalhamento por volume predomina. É de interesse notar que o intervalo que se 

destaca no DHR de P. serotina entre 8,41 e 9,97 µm (1189 e 1003cm-1) (intervalo y) é o 

intervalo de grande absorção da celulose (Figura 9E), e parece ser uma mistura de 

espalhamento de superfície de celulose com espalhamento por volume de triterpeno. 

  

Acer saccharum (Figura 21a) mostra uma região que se parece com uma região 

de transparência entre 8,96 e 14 µm (1116 e 714 cm-1) (intervalo x) no DHR. 

Considerando que esse intervalo está sobre a região de absorção da celulose e que não há 

características típicas de celulose, essa banda de transparência deve vir de alguma 

camada localizada sobre a celulose, provavelmente de sua cera epicuticular (Figura 21b).  
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Figura 14 – Cornus florida; adaxial. a) Em cima: ATR; em baixo DHR. Celulose (linha 
cinza). b) Imagem de SEM (x 550; barra = 100 µm).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15 – Magnolia grandiflora; abaxial. a) Em cima: ATR; em baixo DHR. Celulose 
(linha cinza). b) Imagem de SEM (x 110 ; barra = 100 µm). 
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Figura 16 – Copernicia prunifera; adaxial. a) Em cima: ATR; em baixo DHR. seta a: 
νC=O, seta b: νC-O, seta c: νCH2, seta d: δCH2, seta e: ρCH2. b) Imagem de SEM (x 
2000; barra = 10 µm).. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17 – Acer rubrum; abaxial a). Em cima: ATR; em baixo DHR. Seta c: νCH2. seta 
d: δCH2. seta e: ρCH2. b) Imagem de SEM (x 7500; barra = 5 µm).  
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Figura 18 – Liriodendron tulipifera; adaxial. a) Em cima: ATR; em baixo DHR. Seta a: 
νC=O, seta b: νC-O, seta c: celulose, seta d: Banda Christiansen. b) Imagem de SEM (x 
1600; barra = 20 µm).  
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Figura 19 – Quercus alba; adaxial. a) Em cima: ATR; em baixo DHR. Seta a: νC=O, 
seta b: νC-O, seta c: celulose. b) Imagem de SEM (x 2000; barra = 10 µm).  
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Figura 20 – a) Em cima: Triterpeno, ATR; no meio: Prunus serotina; adaxial, ATR;  em 
baixo Prunus serotina; adaxial, DHR. b) Imagem de SEM (x 2200; barra = 10 µm). a) 
νC=O. b-f) Bandas de triterpeno. z) intervalo com espalhamento por volume. y) 
intervalo de forte absorção da celulose. 

10µm

4     6     8     10    12    14    

Re
fle

tâ
nc

ia
Tr

an
sm

itâ
nc

ia

Comprimento de onda (µm)

Prunus serotina

0,5%

1%

%
T

ra
ns

m
itt

an
ce

4%

a

a

b

b

b

dc

dc

d
c

e

z

z

z

e
f

f

f

y

a)

b)



 105

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21 – Acer saccharum; adaxial. a). Em cima: ATR; em baixo DHR. b) Imagem de 
SEM (x 2000; barra = 20 µm). 

 

 

VARIAÇÃO TEMPORAL 

Estacional 

A Figura 22 mostra a variação espectral entre uma folha de maio de Carya ovata 

e as folhas de julho e de setembro. A banda de refletância de C=O em 5,79 µm (1727 

cm-1) (seta a) na folha de maio é simples, enquanto que nas folhas de julho e outubro são 

encontradas duas bandas em 5,82 e 5,94 µm (1718 e 1684 cm-1). A banda em 10,35 µm 

(966 cm-1) (seta b) relacionada à celulose não está desenvolvida em maio. 
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Figura 22 – Carya ovata. Medidas feitas em maio, julho e setembro do mesmo 
indivíduo.  

 

Outras espécies que também tiveram a variação temporal acompanhada como: 

Cornus florida, Fagus grandifolia, Liriodendron tulipifera Maclura pomifera 

apresentaram um comportamento parecido ao de Carya ovata, com o aparecimento 

tardio de características de celulose, e/ou um maior número de bandas de carbonila. Acer 

rubrum, Aesculus hippocastanus Carpinus caroliniana, Liquidambar styraciflua, 

Magnolia grandiflora e Tilia cordata, quase não apresentaram variação nesse período, 

provavelmente porque são plantas cujas folhas se desenvolvem mais cedo na estação, e 

M. grandiflora, porque é sempre verde. Prunus serotina e Ginkgo biloba mostraram um 

comportamento diferente, mas com as medidas de folhas maduras sempre mais 

parecidas entre si do que com folhas jovens, e Quercus alba e Quercus rubra além de 

diferentes em maio tiveram os espectros de folhas senescentes com um maior contraste 

nas regiões transparentes. 
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Anual 

Houve pouca variação temporal de espectros do mesmo indivíduo tomados nos 

anos de 2002, 2003 e 2004. A Figura 23 compara espectros do mesmo indivíduo de 

Fagus grandifolia nesses três anos consecutivos, mostrando que há pouca variação nos 

espectros, com pequenas variações no contraste de algumas bandas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23 – Comparação entre espectros do mesmo indivíduo de Fagus grandifolia 
tomados em três anos consecutivos: 2002, 2003 e 2004, mostrando que há pouca 
variação nos espectros. 
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O mesmo tipo de similaridade entre medidas do mesmo indivíduo em três anos 

consecutivos foi observado em Acer rubrum e Prunus serotina, e em dois anos 

consecutivos, 2002 e 2003 em Aesculus hippocastanus, Carpinus caroliniana, Carya 

ovata ,Cornus florida, Ginkgo biloba, Liquidambar styraciflua, Liriodendron tulipifera, 

Maclura pomifera, Magnolia grandiflora, Quercus alba, Quercus rubra e Tilia cordata.  

 

VARIAÇÃO POSICIONAL 

Adaxial e abaxial 

A variação posicional entre as superfícies adaxiais e abaxiais quase sempre está 

relacionada à análise feita no item “Características de superfície” (pág. 94). As 

superfícies abaxiais muitas vezes possuem as células da epiderme menores e mais 

protuberantes, com uma camada de cera epicuticular muito espessa que formam 

cavidades em várias escalas. Os estômatos e muitas das estruturas cuja função é a de 

protegê-los ou de preservar a umidade,  como por exemplo: câmaras estomatais, 

tricomas, túbulos de cera, etc...também contribuem para causar um efeito de cavidade. 

Assim, a superfície abaxial quase sempre possui um espectro mais escuro e com menor 

contraste do que a superfície adaxial. 

Sol e de sombra 

A Figura 24 compara uma folha de sol de Fagus grandifolia com uma folha de 

sombra. A folha de sombra mostra uma forte banda de água na região de transparência 

entre 2,5 e 2,8 µm (4000 e 3571cm-1) (intervalo x) e 3,57 e 5,6 µm (2800 e 1786 cm-1) 

(intervalo y), e uma banda mais desenvolvida em 9,46 µm (1057 cm-1) (seta a) 

provavelmente devida a uma maior concentração de algum componente, provavelmente 

sílica, no intervalo opaco (intervalo z). 
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Figura 24 – Fagus grandifolia. Comparação entre folha de sol e de sombra. x e y: 
intervalo de transparência com bandas de água; z: intervalo de opacidade. Seta a: 
componente diferente, provavelmente sílica. 

 

 

Essas bandas de água na folha de sombra são devidas principalmente à espessura 

da folha. A Figura 25 mostra cortes transversais de uma folha de sol (a) e uma de 

sombra (b) de Fagus grandifolia no SEM. A folha de sol tem cerca de 112 a 155 µm de 

espessura, enquanto que a folha de sombra tem cerca de 37 µm. O que o espectro da 

Figura 24 está mostrando, é que o infravermelho atravessou a folha de sombra e foi 

refletido de volta à superfície pelo alumínio colocado sob a folha durante a medida. Já o 

mesmo não ocorreu com a folha de sol, porque esta tem uma espessura maior, sendo 

capaz de absorver o infravermelho antes que ele possa retornar à superfície. 

6

8

10

12

14

16

18

20

22

24

26

28

4     6     8     10    12    

%
Re

fle
tâ

nc
ia

Comprimento de onda (µm)

Folha de sol

Folha de sombra

x

y
z

a



 110

 

 

a) b) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25 - Fagus grandifolia. Corte transversal. a) Folha de sol. SEM. (x180; barra = 
100 µm). b) Folha de sombra. SEM. (x180; barra = 100 µm). 

 

 

VARIAÇÃO ESPACIAL 

A Figura 26 mostra espectros muito parecidos de indivíduos de Liriodendron 

tulipifera coletados em locais diferentes: no USGS, na fazenda histórica de Oatlands, 

Lovettsville e U.S. National Arboretum, que ficam a uma distância de cerca de 50 km  

um do outro.  
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Figura 26 - Liriodendron tulipifera. Variação espacial. Espectros de indivíduos 
coletados em áreas diferentes: USGS, Oatlands, Lovettsville e Arboretum mostram a 
similaridade espectral de indivíduos diferentes da mesma espécie. 
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IDENTIFICAÇÃO DE ESPÉCIES 

Busca na biblioteca espectral. 

A busca feita com três intervalos diferentes com 55 indivíduos pertencentes a 20 

espécies teve o seguinte resultado mostrado na Tabela 4 e Figura 27: 

 

Tabela 4 –Número de indivíduos identificados e não identificados na busca da biblioteca 
espectral usando três intervalos diferentes 
 2,5 - 14 µm 

(4000-714cm-1) 
5,5 - 14 µm 
(1800-714cm-1) 

8 - 14 µm 
(1250-714cm-1) 

Identificados em 1º lugar 23 35 30 
Identificados em 2º lugar 4 7 8 
Identificados em 3º lugar 4 2 2 
Total identificados 31 44 40 
    
Não identificados 24 11 15 
    
Total de indivíduos 55 55 55 
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Figura 27 - Porcentagem de indivíduos identificados e não identificados na busca de 55 
indivíduos pertencentes a 20 espécies contra uma biblioteca espectral de 87 indivíduos 
de 42 espécies. 
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Cinco espécies confundidas na busca mostraram possuir espectros similares, e ao 

mesmo tempo ceras epicuticulares com estruturas tridimensionais parecidas entre si : 

Acer rubrum (Figura 10 e Figura 13), Acer saccharum (Figura 28a) e Aesculus 

hippocastanum (Figura 28b) (as três são da ordem Sapindales), Catalpa speciosa (Figura 

28c) (Scrophulariales) e Tilia cordata (Figura 28d) (Malvales) 
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Figura 28. Imagens de SEM, superfícies adaxiais. a) Acer saccharum. (x 2200; barra= 14 
µm). b) Aesculus hippocastanus. (x 2200; barra= 5 µm). c) Catalpa speciosa. (x 2300; 
barra= 14 µm). d) Tilia cordata. (x 1300; barra= 14 µm). Note a cera começando a 
derreter em d (seta) devido ao calor do feixe de elétrons do microscópio.  
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DISCUSSÃO 
PROFUNDIDADE DE PENETRAÇÃO DO INFRAVERMELHO 

O resultado de que a penetração do infravermelho na folha é de cerca de 2 µm é 

válido apenas para L. tulipifera (Figura 7 e Figura 8), porque a penetração da energia na 

matéria vai depender do índice de refração e do coeficiente de absorção de cada folha. 

No entanto, a maior parte dos espectros estudados neste trabalho parece mostrar o 

mesmo padrão de um intervalo de transparência entre 2,5 e 2,8 µm (4000 e 3571cm-1) e 

outro entre 3,57 e 5,6 µm (2800 e 1786 cm-1), e um intervalo opaco entre 5,6 e 14,00 µm 

(1786 e 714 cm-1). E além disso, no intervalo opaco, parecem mostrar apenas 

características da parede celular e da cutícula, e não de conteúdo citoplasmático.  

 

Esse resultado concorda com Gates e Tantraporn (1952), que já haviam sugerido 

que a maior parte da informação espectral do infravermelho vinha da epiderme, e com 

Salisbury e Milton (1988) que já haviam mostrado as regiões de transparência numa 

folha seca, e sugerido que as características espectrais estariam vindo da cutícula. 

 

COMPORTAMENTO ESPECTRAL DE COMPONENTES DAS FOLHAS  

Os espectros de água num recipiente fundo no DHR (Figura 9A) e de água no 

ATR (Figura 9B) têm sentidos opostos, significando que quando a água está a uma certa 

profundidade há o predomínio de espalhamento de superfície, enquanto que se for 

apenas uma fina camada de água o espalhamento por volume predomina. Nas plantas 

observadas neste trabalho não foram observadas bandas de espalhamento de superfície 

de água, e portanto, no interior das folhas a camada de água encontra-se numa espessura 

fina o suficiente para que predomine o espalhamento por volume. Ou, em outras 
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palavras, nos espectros de DHR de folhas, a água é caracterizada por bandas de absorção 

mas não de refletância. 

 

O espectro de DHR de celulose (Figura 9C) é muito diferente do espectro de 

ATR (Figura 9E). No intervalo opaco, ou seja, no intervalo onde há forte absorção da 

celulose entre 6,77 e 10,16 µm (1477 e 984 cm-1) (intervalo w) o espectro de DHR 

mostra-se saturado, com baixo contraste e poucas características evidentes. Assim, onde 

o espectro de ATR mostra bandas fortes e típicas, o DHR é destituído de características 

espectrais. Na região transparente entre 2,5 e 2,8 µm (4000 e 3571 cm-1) (intervalo x), 

nem ATR nem DHR mostram características espectrais, mas entre 3,68 e 5,6 µm (2720 e 

1786 cm-1) (intervalo y) e entre 10,16 e 14 µm (984 e 714 cm-1) (intervalo z) o ATR não 

mostra características enquanto que o DHR mostra bandas fracas muito intensificadas 

por espalhamento por volume.  

 

Essa intensificação de bandas fracas aparece nas regiões transparentes por dois 

motivos principais: primeiro, porque conforme a absorção diminui nas regiões 

transparentes, a transmitância aumenta exponencialmente [(equação 1) Lei de Beer 

Lambert] , e por isso vão aparecer asas de transparência dos lados de uma banda de 

absorção. Isso pode ser observado dos dois lados da banda de absorção da celulose em 

11,13 µm (898cm-1) ( Figura 9C, f). Segundo, porque em regiões transparentes o 

espalhamento múltiplo aumenta o que também vai amplificar as asas das bandas, e assim 

realçar as bandas fracas.  

 

A celulose de DHR é portanto diferente de ATR, mas tem um formato geral 

típico, que é facilmente reconhecível em espectros de superfícies onde há uma 

quantidade de celulose relativamente grande como, por exemplo, a superfície recoberta 

de tricomas de Magnolia grandiflora ( Figura 15a).  
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CARACTERÍSTICAS DE SUPERFÍCIE. 

Os aspectos estruturais da superfície da folha vão influenciar as características 

espectrais de DHR, como mostrado na Figura 10. O baixo contraste da superfície abaxial 

no intervalo entre 5,7 e 14 µm (1754 e 714 cm-1 ) é provavelmente causado pela espessa 

camada da cera epicuticular de Acer rubrum (Figura 11 e Figura 12). No DHR quanto 

maior o número de cavidades da amostra, menor o contraste de refletância, o que 

equivale a dizer que mais a emitância da amostra aproxima-se à de um corpo negro 

(Lyon, 1964). Esse efeito poderia ter principalmente duas razões: (1) a cavidade estaria 

funcionando como um corpo negro absorvendo a maior parte da energia (Salisbury e 

Wald, 1992), i.e., a energia que entra na cavidade rebate em suas paredes sendo parte 

absorvida cada vez que entra em contato com a parede da cavidade (Kirkland et al., 

2002, Kirkland, 2003); (2) quanto menor o tamanho das partículas, consequentemente 

maior o número de partículas, maior é o espalhamento de luz (R), o qual passa a 

“preencher” os mínimos de emitância (ε) dando como resultado o espectro de um corpo 

negro pela Lei de Kirchhoff: ε = 1-R (Lyon, 1964). Os estudos sobre os efeitos de 

cavidade e de tamanho de partículas quase sempre foram feitos com rochas e minerais, 

que são moídos e peneirados num determinado tamanho, e então seus espectros são 

comparados, com a finalidade de compreender a variação na refletância de solos em 

geral (Salisbury et al., 1994), e composições de superfícies extraterrestres (Vincent e 

Hunt, 1968; Salisbury e Wald, 1992). No caso da superfície de folhas não se trata de 

comparar partículas de vários tamanhos, mas sim, um conjunto de estruturas 

tridimensionais em várias escalas que formam cavidades entre si. Na superfície abaxial 

de Acer rubrum a estrutura tridimensional da superfície é formada pelo conjunto da cera 

epicuticular e células da epiderme que formam cavidades de várias formas e tamanhos. 

Esse conjunto estaria assim funcionando como um corpo negro, absorvendo a maior 

parte da energia, e ao mesmo tempo emitindo nos mesmos comprimento de onda, e 

assim preenchendo os mínimos de refletância. O espectro resultante portanto passa a ter 
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características de um espectro de corpo negro que estivesse absorvendo nesse mesmo 

intervalo de comprimento de onda. 

 

Comparando-se espectros de plantas medidos com ATR e com DHR (Figura 14 

até Figura 20), é possível ver que as características espectrais nos espectros de DHR são 

uma mistura de espalhamento por volume, espalhamento de superfície, regiões de 

transparência e efeitos de cavidade os quais estão relacionados à composição química e à 

estrutura da superfície foliar, diferentemente das características dos espectros de ATR, 

que estão relacionadas mais à composição química.  

 

O formato do espectro de DHR pode demonstrar algumas características da 

estrutura da superfície. Por exemplo, o espectro da superfície abaxial de Magnolia 

grandiflora (Figura 15a) mostra bandas de celulose de DHR, isto é, a camada de 

celulose que está produzindo o espectro é espessa o suficiente para produzir efeitos de 

refletância. Já no espectro de Liriodendron tulipifera (Figura 18a), a banda de celulose 

(seta d) assemelha-se mais com o espectro de ATR  de celulose (Figura 9E) do que com 

o de DHR (Figura 9C), significando que a camada de celulose que está produzindo o 

espectro é muito fina, delgada. No mesmo espectro é possível ver uma forte banda de 

cutina (seta b), o que leva à conclusão de que a camada que está produzindo o espectro 

de L. tulipifera é composta de delgadas camadas  de celulose entremeada de uma relativa 

grande quantidade de cutina. Além disso, pelo fato dessas bandas da cutícula estarem tão 

evidentes, é possível também deduzir que a camada de cera não é espessa, o que pode 

ser confirmado pela imagem de SEM (Figura 18b). 

 

O espectro de Prunus serotina (Figura 20a) mostra bandas de triterpeno ácido, 

ora como espalhamento de superfície ora como espalhamento de volume. O fato de 

haver bandas de espalhamento de superfície de triterpeno, assim como a intensificação 

de bandas fracas, sugere que há uma quantidade relativamente espessa de triterpeno. 
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Mas como a imagem de SEM (Figura 20b) mostra uma camada muito fina de cera 

epicuticular, então o triterpeno deve estar presente também na camada intracuticular. 

 

Não é possível uma interpretação exata ou completa de todas as características 

dos espectros. O fato a ser observado, é que o espectro de DHR introduz um 

complicador que é o espalhamento, e que este é devido à estrutura da superfície. E 

também, que é possível associar bandas de refletância a bandas de transmitância, e 

consequentemente à composição química.  

 

VARIAÇÃO TEMPORAL 

Nem todas as plantas estudadas na variação temporal mostraram grandes 

variações entre maio, julho e setembro. Quase toda a variação está relacionada à 

carbonila, carboxila e celulose. Por exemplo, como em Carya ovata (Figura 22), os 

espectros de folhas mais maduras podem apresentar mais do que um pico de carbonila 

em relação à folha jovem que apresenta apenas um pico de carbonila, sugerindo o 

desenvolvimento de mais compostos durante o desenvolvimento da folha. A carbonila e 

carboxila podem apresentar, também, apenas diferenças de contraste, quase sempre com 

maior contraste nas folhas maduras (não mostrado na Figura 22, em Carya ovata) 

sugerindo um desenvolvimento da cutina ao longo do tempo, e finalmente, muitas vezes 

a banda de celulose ao redor de 10,35 µm (966cm-1 ) apenas aparece nas folhas maduras, 

o que também sugere um maior desenvolvimento de celulose.  

 

A comparação entre espectros de anos diferentes mostrou pouca variação, isto é, 

mostrou espectros muito similares, que foram reforçados por testes prévios de busca que 

mostraram que os espectros de anos diferentes mostram maior similaridade 

intraespecífica do que interespecífica. 
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VARIAÇÃO POSICIONAL 

Adaxial e abaxial  

Diferentemente dos resultados de ATR, onde a composição química dos 

componentes estruturais é que está provocando as diferenças espectrais entre as 

superfícies adaxiais e abaxiais, no DHR as diferenças devem-se principalmente a 

diferenças estruturais. As diferenças entre as superfícies adaxiais e abaxiais nos 

resultados de DHR (Figura 10) são devidas principalmente à escultura primária, 

secundária e terciária da superfície foliar que contribuem em conjunto para criar um 

efeito de cavidade na superfície abaxial (o efeito de cavidade é explicado na pág. 77). As 

superfícies abaxiais, quase sempre têm células da epiderme menores e mais 

protuberantes do que a superfície adaxial. Os estômatos quase sempre se encontram na 

superfície abaxial, com as aberturas entre as células guarda, e muitas vezes protegidos 

em criptas, ou por formações tubulares ao seu redor, ou ainda por plissados e dobraduras 

das paredes ou cutículas das células da epiderme. Todas essas estruturas tridimensionais 

contribuem para criar cavidades, introduzindo o efeito de cavidade, mas talvez a maior 

influência seja da cera epicuticular porque quase sempre quando está presente como uma 

densa cobertura de cera, há um pronunciado efeito de cavidade. A camada de cera 

epicuticular da superfície abaxial é quase sempre mais profunda, mais espessa, e mais 

intrincada, do que a adaxial. Diferenças de composição química e na proporção relativa 

dos compostos, devem existir entre ambas as superfícies, no entanto, no DHR 

praticamente não é possível comparar diferenças na composição química por causa da 

falta de características espectrais. 

 

Sol e sombra 

No DHR, a espessura das folhas vai influenciar no intervalo de transparência 

entre 2,5 e 2,8 µm (4000 e 3571cm-1) e entre 3.57 e 5.6 µm (2800 e 1786 cm-1). Isso 

pode ser observado na comparação de folhas de sol e de sombra (Figura 24), intervalo x 
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e intervalo y). O infravermelho é capaz de atravessar a folha de sombra e voltar à 

superfície após ser refletido pelo alumínio sob a folha, enquanto que não é capaz de 

atravessar a folha de sol. Isso faz com que uma forte banda de água fique evidente na 

folha de sombra mas não na folha de sol. Essa é uma diferença entre o espectro de ATR 

e DHR. No ATR a banda de água nesse intervalo é devida à água na superfície da folha, 

enquanto que no DHR a banda de água vem da parte interna da folha. No intervalo 

opaco entre 3.57 e 5.6 µm (2800 e 1786 cm-1) (Figura 24, intervalo z), as diferenças nos 

espectros devem-se à maior concentração de componentes da cutícula e da parede 

celular na folha de sol do que na folha de sombra. 

 

É importante estar atento às diferenças entre folhas de sol e de sombra, 

principalmente durante a coleta de folhas para laboratório ou para o espectrômetro de 

campo. No entanto, maior valor deve ser dado às folhas de sol quando o estudo é voltado 

para sensoriamento remoto em plataforma aérea ou de satélite. Isso será considerado na 

coleção de espectros da biblioteca, onde foram usadas apenas folhas de sol. 

 

VARIAÇÃO ESPACIAL 

A Figura 26 mostra que visualmente os espectros de indivíduos da mesma 

espécie coletados em lugares diferentes são muito similares, mas seriam necessários 

testes estatísticos para confirmar essa evidência. As medidas de DHR são muito 

demoradas, cada folha medida com 1.000 varreduras precisa de cerca de 20 minutos, e 

como cada indivíduo é a média de 3 folhas, cada indivíduo precisa de cerca de 1 hora 

para ser medido. Por isso os testes estatísticos não foram feitos. No entanto, o resultado 

da busca na biblioteca espectral está relacionada também à variação espacial. 
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IDENTIFICAÇÃO DE ESPÉCIES 

A comparação entre indivíduos da mesma espécie mas de áreas diferentes foi 

feita com o intuito de ser analisada a possibilidade de identificar espécies por 

sensoriamento remoto, e por isso foi usada uma biblioteca de espécies encontradas na 

região. 

 

Na busca, o intervalo entre 2,5 e 14 µm (4000 e 714 cm-1), que é o intervalo 

máximo do detector, mostrou o pior resultado com apenas 42% das espécies 

corretamente identificadas em primeiro lugar e 56% quando foram considerados o 

segundo e terceiro lugar. Isso era esperado, porque esse intervalo está incluindo a zona 

de transparência das folhas, onde a variação de água influi muito no espectro. A busca 

feita entre 5,5 e 14 µm (1800 e 714 cm-1), a região opaca, teve o melhor resultado com 

64% dos indivíduos identificados em primeiro lugar, ou 80% quando considerados os 3 

primeiros lugares. Na janela atmosférica entre 8 e 14 µm (1250 e 714 cm-1) o total foi de 

55% e 73% respectivamente. A perda de capacidade em identificar as espécies neste 

último intervalo em relação ao penúltimo, é porque esse intervalo não inclui a 

deformação axial da carbonila, uma banda importante na identificação espectral de 

plantas, apesar de que ainda inclui grande parte do intervalo de impressão digital. 

Quando se considera o pequeno intervalo da janela atmosférica, o resultado de 73% de 

indivíduos identificados nos três primeiros lugares parece ser promissor. 

 

O que deve estar gerando piores resultados na busca do DHR, quando 

comparados com os resultados de ATR dados no capítulo anterior, é provavelmente o 

alto ruído dos espectros de DHR. O algoritmo usado considera o ruído como parte das 

características espectrais, e o considera na busca. O desenvolvimento de um algoritmo 

mais apropriado poderia talvez melhorar o resultado da busca.  
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Outro motivo como já foi dito no capítulo anterior é o de similaridade entre as 

espécies. Por exemplo, o gênero Quercus teve algumas confusões entre indivíduos de 

diferentes espécies. Quercus é um gênero considerado de espécies muito próximas, o 

que é mostrado pela grande quantidade de hibridismo entre suas espécies (Kevin 

Tunison- U.S. Arboretum, comunicação pessoal). Outro exemplo de espécies próximas 

que tiveram seus espectros confundidos é Acer rubrum e Acer saccharum, e que também 

foram confundidas com outra espécie da mesma ordem (Sapindales) Aesculus 

hippocastanum, e com duas espécies de ordens diferentes Catalpa speciosa 

(Scrophulariales) e Tilia cordata (Malvales). Estas espécies mostram uma cera parecida 

formada por cordões de cera, assim como espectros parecidos (Figura 28). Assim, se a 

estrutura anatômica da cera epicuticular muitas vezes está relacionada com a sua 

composição química (Baker, 1982; Barthlott et al., 1998), então é possível que essas 

plantas tenham uma composição química parecida de suas ceras, o que estaria gerando a 

confusão entre elas. Mostra também o potencial da espectroscopia no infravermelho 

termal em detectar plantas similares de interesse para estudos ecológicos, botânicos, 

químicos ou interesse econômico. 

 

CONCLUSÕES 
As características espectrais de DHR no infravermelho termal de folhas de 

plantas ficam restritas principalmente à composição e estrutura da parede celular da 

superfície externa da epiderme, e da cutícula. 

 

Os espectros de ATR podem ser muito diferentes dos espectros de DHR, o que se 

deve principalmente à estrutura tridimensional da superfície foliar, e à abundância e 

espessura de componentes da superfície. Por exemplo, uma camada contínua e espessa 

de um componente como celulose pode produzir bandas de refletância, enquanto que 

camadas delgadas geralmente produzem bandas similares às de absorbância; ambos os 

tipos de bandas de celulose podem ser facilmente reconhecíveis nos espectros de DHR. 
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Quando a superfície forma estruturas tridimensionais profundas e intrincadas pode 

provocar efeitos de cavidade, produzindo espectros escuros e com baixo contraste. No 

entanto, por comparação entre espectros de ATR e DHR, é possível deduzir bandas de 

componentes químicos nos espectros de DHR como por exemplo bandas de triterpeno 

ou de cutina. 

 

Há variação temporal principalmente entre folhas jovens e maduras, isto é, 

principalmente entre folhas de maio e folhas de outros meses. A variação parece ser 

devida ao desenvolvimento da parede celular e da cutícula. Quase não houve variação 

temporal entre anos subseqüentes. 

 

A variação posicional entre as superfícies adaxiais e abaxiais deve-se 

principalmente às diferenças de estrutura entre essas duas superfícies. A camada quase 

sempre mais espessa e mais intrincada de cera das superfícies abaxiais, a presença de 

estômatos e de estruturas tridimensionais relacionadas à sua proteção, produz efeitos de 

cavidade, o que faz com que seus espectros tenham menor contraste do que as 

superfícies adaxiais. Outra variação posicional, entre folhas de sol e de sombra, é devida 

principalmente à espessura das folhas, que faz com que as folhas de sombra mostrem 

uma banda de água pronunciada na região de transparência, por causa da transmitância 

do infravermelho termal nessa região.  

 

A identificação de espécies no intervalo entre 8 e 14 µm que é a janela 

atmosférica de interesse para o sensoriamento remoto 55 % dos indivíduos problema 

foram identificados em primeiro lugar e 73% foram identificados quando considerados o 

segundo e o terceiro lugar na busca. Um dos problemas na identificação foi o algoritmo 

usado que considera o ruído como parte do espectro. O desenvolvimento de algoritmos 

especiais para medidas com muito ruído, como são as medidas de DHR, seria de grande 

utilidade para um melhor resultado na identificação de espécies por sensoriamento 

remoto.  



 125

 

Um outro motivo que levou à confusão de espécies é a similaridade entre os 

espectros de algumas espécies. Essa similaridade coincide com uma similaridade de 

estrutura da superfície, que pode estar relacionada à composição química. Assim, esse 

tipo de coincidência também pode vir a ser útil para o sensoriamento remoto, quando for 

de interesse encontrar plantas com similaridades estruturais ou químicas. 
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Capítulo III - Emissividade espectral de 

plantas no infravermelho termal (8 - 14 µm) 
 

Resumo 
Este capítulo descreve alguns experimentos feitos com medidas diretas de emissividade de plantas com 
um espectrômetro de campo. Pela primeira vez medidas de emissividade espectral de plantas puderam ser 
discriminadas do ambiente ao redor. Os espectros de 10 espécies medidos com uma geometria 
relativamente controlada, mostraram um comportamento Kirchhoffiano, isto é, concordaram bem com 
espectros de refletância direcional hemisférica (DHR) feitos no laboratório. Assim, foi possível, identificar 
bandas de compostos das folhas como por exemplo bandas de celulose, de cutina e de triterpeno.  
 
A discriminação espectral mostrou-se enfraquecida quando medidas do dossel de três árvores foram feitas 
com distâncias horizontais crescentes. Esse enfraquecimento é devido principalmente a uma proporção 
crescente de espaços (ou cavidades) do dossel no campo de visão do sensor, e a um aumento no 
espalhamento de superfície múltiplo que introduz um componente de reflexão de sinal oposto à emitância 
sendo medida. Erros associados à correção atmosférica também contribuíram para a perda de informação 
espectral com o aumento de distância. 
 
Apesar desses problemas, há um potencial para usar sensoriamento remoto no TIR para estudar plantas, e 
que não tem sido explorado. Para estender medidas de emissividade para plataformas de avião com um 
sensor com comprimento de onda que cobrisse a região entre 8 e 14  µm, as medidas teriam que ter uma 
alta razão sinal-ruído, e um IFOV pequeno que permitisse medidas da superfície de folhas 
individualmente, a fim de evitar efeitos de cavidade relacionados à reradiação e espalhamento de dentro 
do dossel da vegetação. Métodos de calibragem e algoritmos de análise espectral teriam que ser refinados 
para permitir a extração das sutis características espectrais de emissividade das plantas. 
 

Abstract 
This chapter describes several experiments in which direct emissivity measurements of plants were made 
by using a field spectrometer. The data show, for the first time, that it is possible to discriminate spectral 
emissivity features of plants from those of the surrounding environment. Under conditions of relatively 
controlled measurement geometry, the spectra of 10 species showed a Kirchhoffian behaviour, i.e., they 
agreed well with DHR spectra made in the laboratory. Under such conditions it was possible to identify 
bands of specific leaf compounds, including cellulose, cutin and triterpene. 
 
Spectral measurements made at increasing horizontal distances from several tree canopies showed 
progressive attenuation of the spectral emissivity features.  This attenuation is ascribed primarily to the 
increasing proportion of canopy voids (cavities) in the instrument field of view, and to increased multiple 
surface scattering that introduces an opposite-in-sign reflected component to the measured emitance. 
Errors associated with removal of atmospheric features also contributed to the loss of spectral 
information at greater measurement distances.  
 
Despite these problems, there is untapped potential for using TIR remote sensing measurements to study 
plants. To minimize blackbody effects related to re-radiation and scattering within vegetation canopies, an 
airborne sensor operating in the 8-14 µm atmospheric window would need high signal-to-noise and a 
small instantaneous field of view to enable measurements of individual leaf surfaces. Data calibration 



 127

methods and spectral analysis algorithms would also require refinement to permit the extraction of subtle 
plant emissivity features. 

 

INTRODUÇÃO 
 

Medidas espectroscópicas de vegetação têm sido utilizadas numa escala 

crescente de aplicações, incluindo o mapeamento espacial e temporal da vegetação, 

estudos de constituintes químicos relacionados à fixação de carbono e nitrogênio, e a 

detecção de estresse das plantas relacionado a secas ou à toxicidade do solo (Ustin et al., 

2004).  

 

A maioria dos estudos de espectroscopia de plantas se concentram nas 

propriedades óticas das plantas no visível e no infravermelho de ondas curtas (VIS- 

SWIR; 0,4-2,5 µm), enquanto que muito pouca atenção é dada às suas propriedades 

óticas no infravermelho termal (TIR; 2,5-14,0 µm). Essa falta de atenção é devida a 

alguns fatores: (1) Poucos laboratórios têm equipamento que permite medidas de 

emissividade espectral de plantas, uma propriedade física chave para o sensoriamento 

remoto, assim como para estudos de campo. (2) As variações na emissividade espectral 

de plantas são relativamente sutis quando comparadas com as variações de outros 

materiais do ambiente tais como rochas e solos. Assim para estudar essas variações é 

preciso ter medidas com alta relação sinal-ruído que requer técnicas de laboratório 

cuidadosas. Da mesma maneira, 3) para observar variações na emissividade de plantas 

através de sensores TIR em plataforma de avião ou satélite, é preciso ter alta resolução 

espacial e espectral. Esses sensores estão disponíveis apenas recentemente (Cudahy et 

al., 1999; Cudahy et al., 2000, Kirkland et al., 2002). 

 

As características espectrais de plantas até hoje não puderam ser discriminadas 

com medidas de emissividade espectral direta (Hook e Kahle, 1996). No entanto, 
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medidas feitas em laboratório com DHR mostraram que as plantas possuem 

características espectrais no infravermelho termal (TIR 2,5 -14 µm), que podem ser 

discriminadas e identificadas, e a medida de DHR pode predizer emissividade (Salisbury 

e Milton,1988). Portanto, o motivo delas não terem sido discriminadas em medidas de 

emissividade direta deve ser por motivos experimentais e não pela natureza espectral das 

plantas. O motivo poderia ser, por exemplo, por uma baixa razão sinal-ruído do 

espectrômetro, ou porque a calibragem ou correção atmosférica tenham que ser 

elaboradas de alguma maneira diferente da usual, quando as medidas estão sendo feitas 

em materiais com características sutis como as plantas. 

 

Emitância é a quantidade de energia emitida por unidade de tempo e por unidade 

de área, e é medida em watts por metro quadrado (W.m-2). Quando a emitância é 

considerada por comprimento de onda é chamada de emitância espectral, e é dada por 

watts por metro quadrado por comprimento de onda (W.m-2.µ-2) (Nicodemus, 1965). 

Emissividade espectral é uma medida da habilidade, ou da facilidade, com que um 

objeto emite radiação. É a razão entre a emitância espectral do objeto e a emitância 

espectral de um corpo negro (blackbody) na mesma temperatura.  

 

Para fazer medidas de emissividade no infravermelho termal, o pesquisador tem 

que estar consciente de que todos os objetos ao redor, inclusive o espectrômetro, são 

uma fonte de radiação. Todos os objetos acima do zero absoluto estão emitindo energia 

eletromagnética, e essa radiação é proporcional à temperatura em que se encontra o 

corpo. Os objetos na temperatura ambiente da Terra estão emitindo no infravermelho, 

mas quando aquecidos passam a emitir no visível, como por exemplo, o ferro, ou brasa 

incandescentes (Gates 1980).  

 

Ainda não foi observado um objeto real capaz de emitir em todos os 

comprimentos de onda. O sol por exemplo, que possui uma distribuição de radiação que 

vai além dos raio gama de um lado do espectro, até o outro lado, indefinidamente além 
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das ondas de rádio, é considerado quase um corpo negro. Um corpo negro ideal absorve 

e emite toda a energia de todos os comprimentos de onda. Os corpos negros possuem 

uma distribuição espectral típica, cuja função é conhecida como a Lei de distribuição de 

Planck 

 

)1(
),(

2

5
1

−
=

Τ

−

λ

λλ cCN

e

cTR   (1) 

 

onde RCN é a emitância por unidade de ângulo sólido por unidade de intervalo de 

comprimento de onda, λ é o comprimento de onda em metros, e é a base do logaritmo 

natural, T é a temperatura absoluta em graus Kelvin, c1 é uma constante igual a 

3,740x10-8 W.m-2, e c2 é uma constante igual a 143,85 m °K (Gates, 1980). 

 

A Figura 1 mostra curvas de distribuição da emitância espectral por comprimento 

de onda de corpos negros em diferentes temperaturas, de acordo com a função de 

Planck. O fluxo máximo de radiação é deslocado para ondas mais curtas conforme a 

temperatura aumenta. 
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Figura 1 – Distribuição espectral da radiação de corpos negros em diferentes 
temperaturas (adaptado de Gates, 1980). 

 

As medidas de emissividade espectral de plantas feitas até hoje sempre 

mostraram as plantas como corpos cinzas, isto é, a curva de emissividade possuindo uma 

distribuição similar à de um corpo negro, e com uma emissividade próxima de 100% 

(Hook e Kahle, 1996). No entanto, apesar das primeiras medidas feitas com refletância 

direcional hemisférica (DHR) terem mostrado as plantas também com muito baixo 

contraste (Wong e Blevin, 1967), Salisbury (1986) e Salisbury e Milton (1988) usando 

um espectrômetro FTIR de melhor resolução, encontraram características espectrais 

espécie-específicas 

 

A relação entre refletância e emissividade de objetos opacos, como são a maioria 

dos objetos no infravermelho termal, é dada pela lei de Kirchhoff que na sua forma mais 

simples postula que ε(λ) = 1 - ρDHR(λ) , onde ε é a emissividade espectral, ρDHR é a 

refletância hemisférica direcional total (Nicodemus, 1965;Hunt, 1980). Salisbury et al. 
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(1994) e Korb et al. (1999) compararam medidas de DHR de amostras de rochas e solos 

com medidas de emissividade das mesmas amostras, demonstrando que a lei de 

Kirchhoff é válida na prática para esses materiais, pelo menos para aqueles cujas 

partículas sejam maiores do que 75 µm. 

 

O objetivo deste trabalho é o de observar se características de emissividade 

espectral podem ser discriminadas em plantas, e se for possível, verificar até que 

distância essas características podem ser medidas, para ver a possibilidade de serem 

discriminadas por sensoriamento remoto feito com distâncias maiores, como por 

exemplo em plataforma de avião. Também, comparar os espectros de emissividade com 

espectros de refletância direcional hemisférica feitas no laboratório para testar a lei de 

Kirchhoff nesse tipo de material. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 
O estudo foi realizado numa área rural de Leesburg, norte da Virginia, E.U.A., 

entre junho e setembro de 2004, e portanto durante o verão com temperaturas 

relativamente altas. Foram feitas medidas externas com um espectrômetro de campo, em 

amostras cujo critério de escolha foi o de estarem próximas ao local de trabalho, e longe 

de construções como casas ou edifícios. Foram feitas medidas com folhas destacadas, ou 

“in vivo”; e o espectrômetro foi colocado em diferentes distâncias do dossel, para testar 

até que distância o sinal poderia ser discriminado. O dia tinha que estar com nenhuma ou 

pouca nuvem. Folhas dos mesmos indivíduos foram levadas para o laboratório para 

serem feitas medidas de DHR. O material e o método são descritos com mais detalhes 

abaixo. 

 

As espécies medidas foram: Acer rubrum, Catalpa speciosa, Cornus florida, 

Cucurbita pepo, Fagus grandifolia, Liriodendron tulipifera, Magnolia grandiflora, 

Prunus serotina, Quercus sp, Salvia fruticosa e Zea mays. 
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ESPECTROMETRIA 

Dois tipos de medidas foram feitos: refletância hemisférica direcional e 

emissividade. 

 

Refletância hemisférica direcional 

Ver capítulo II. 

 

Espectrometria de campo 

Espectrômetro 

O espectrômetro de campo modelo 102F da Design and Prototypes Ltd é um 

espectrômetro portátil, de cerca de 7 kg, ligado a uma bateria de 12 V (Figura 2a), que 

pode ser usado por apenas uma pessoa no campo. Inclui um mini interferômetro 

Michelson e sistema ótico descritos por Korb et al. (1996), um computador, e um 

sistema que controla a temperatura interna, capaz de manter a calibragem por períodos 

de tempo relativamente longos. Possui dois detectores: um índio-antimônio (InSb) capaz 

de medir entre 2 e 5 µm e um mercúrio-cádmio-telurídio (HgCdTe) capaz de medir entre 

5 e 14 µm. Ambos têm que ser resfriados com nitrogênio líquido. A radiação entra por 

uma porta do sistema ótico (Figura 2b), e pode ser dirigida para a ocular (Figura 2c), ou 

para dentro do espectrômetro direcionada por um espelho móvel. Essa porta é giratória 

360° para poder ser direcionada para amostras em ângulos diversos, ou para cima 

quando vai acomodar o corpo negro (Figura 2d), que é adaptado a ela durante as 

medições de corpo negro. Esse corpo negro pode ser regulado para diferentes 

temperaturas entre 5º C e 60º C durante a calibragem do instrumento. 
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Figura 2 – Espectrômetro de campo. a) bateria. b) entrada do sistema ótico. c) ocular. d) 
corpo negro. Note que o corpo negro está sobre um suporte que se encaixa no “drive” do 
disquete. Quando em uso ele fica encaixado na entrada o sistema ótico (b).  

c)

b)

a)

d)
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Calibragem radiométrica  

O instrumento mede a radiação como voltagem em número digital, e para 

transformá-la em unidades de radiação é feita a calibragem radiométrica. A calibragem 

radiométrica consiste em medir a radiação de um corpo negro acima da temperatura da 

superfície a ser medida, que será o corpo negro quente, e a radiação de um corpo negro 

abaixo da temperatura da superfície, que será o corpo negro frio. Assumindo que o 

número digital tem uma relação linear com a radiação medida, ao interpolar a medida da 

amostra entre o corpo negro quente e o frio, é obtida uma curva de radiação para a 

amostra (Figura 3) (Hook e Kahle, 1996). Nessa calibragem já é descontada também a 

autoemissão do instrumento, que está embutida nas medidas de corpo negro.  

 

Além da calibragem da amostra, é feita também a calibragem do céu, ou seja, da 

radiância “downwelling”, que é toda a emitância de infravermelho termal irradiada sobre 

hemisfério da superfície a ser medida, como por exemplo, a emitância da atmosfera, de 

nuvens, e de qualquer objeto próximo da amostra, incluindo o espectrômetro.  

 

A Figura 3 mostra as medidas brutas de uma amostra entre um corpo negro 

quente e outro frio, e como essas três medidas são parecidas, e as características da 

amostra só vão aparecer após a calibragem. A medida de radiação de “downwelling”, 

mostra características atmosféricas evidentes. 
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Figura 3 – Medida bruta de uma amostra a 31,5°C entre as medidas de corpo negro 
quente a 40ºC, e corpo negro frio a 15ºC. Medida de “downwelling” feita com a placa de 
ouro. 
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si, de maneira que não se obtenha formação de orvalho ou gelo no corpo negro frio, e 

que inclua a temperatura mais quente da amostra. Geralmente a temperatura é 

determinada em 40° C para o corpo negro quente e 10° C para o corpo negro frio. Esse 

método melhora a calibragem do céu, mas tem o inconveniente do tempo levado para 

esquentar e esfriar o corpo negro para temperaturas longe da temperatura ambiente, o 

que introduz o erro de deriva do espectrômetro (Hook e Kahle 1996, Korb et al., 1996). 

 

As medidas de corpo negro devem ser tomadas preferencialmente antes (ou 

depois) de cada medida da amostra, porque mesmo que o espectrômetro não acuse 

mudanças de temperatura interna, outras mudanças internas podem fazer com que o 

instrumento derive, como, por exemplo, a mudança do ângulo do sol esquentando o 

espectrômetro em lugares diferentes, mudanças de vento esfriando o espectrômetro de 

um lado ou de outro, etc... 

 

Radiação espectral no sensor 

O campo de radiação espectral que alcança o sensor tem vários componentes, 

mostrados em Salvaggio e Miller (2001a) e nem todos serão abordados aqui. Por 

exemplo, o componente de luz solar refletida entre 3 e 5 µm, e o componente de 

atmosfera entre o espectrômetro e a amostra (“upwelling”) não serão considerados, 

porque o intervalo entre 8 e 14 µm deste trabalho não inclui o intervalo de refletância 

solar; e o componente de atmosfera entre o espectrômetro e a amostra é desprezível, por 

causa da proximidade do espectrômetro das amostras durante as medidas. Assim, o que 

resta de componentes a serem considerados são: a emitância da amostra, e a radiância de 

“downwelling” refletida pela amostra. 

 

)()(),()()( )1( λλλλλ εε RDWATCNA LLL
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−+=  (2) 
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onde L é a radiância espectral entrando no sensor, λ é o comprimento de onda, εA 

é a emissividade espectral da amostra, LCN é a radiância de um corpo negro na 

temperatura da amostra (TA), (1 - εA) é a refletância da amostra, e LRDW é a radiância de 

“downwelling” ( Hook e Kahle, 1996; Korb et al., 1996; Salvaggio e Miller, 2001a). 

 

 A emissividade da amostra na equação 2 será: 
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Onde εA é a emissividade geralmente dada em porcentagem, LA é a emitância do 

amostra num determinado comprimento de onda λ , e LCN é a emitância de um corpo 

negro no mesmo comprimento de onda (λ) e na mesma temperatura da amostra (TA), 

(Nicodemus, 1965; Salvaggio e Miller, 2001a). 

 

Resolvendo a equação 2 é obtido: 
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Assim, é possível encontrar a emissividade com apenas três fatores: a medida de 

radiância saindo da amostra (Lλ), a medida de radiância de “downwelling” (LRDW), e uma 

estimativa da temperatura da amostra (TA) usada no cálculo da função de Planck da 

amostra (LCN). 
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Medida de radiância de “downwelling”. 

 

A medida da radiância de “downwelling” foi feita com uma placa de alumínio 

recoberta com ouro rugoso, que tem uma refletância de cerca de 0,95 no infravermelho 

termal, e portanto baixa emitância. A radiância de “downwelling” (LRDW) pode ser 

expressa como: 
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onde Lo é a radiância medida da placa de ouro, εo é a emissividade espectral da 

placa de ouro, LCN é a emitância de um corpo negro calculada pela função de Planck na 

temperatura da placa e To é a temperatura da placa de ouro.  

 

A emissividade da placa foi considerada sempre como sendo 0,95, e sua 

temperatura foi considerada a temperatura ambiente na sombra. O erro da não 

especificação exata da emissividade da placa de alumínio recoberta de ouro é 

desprezível; e por causa da baixa emissividade tanto do alumínio quanto do ouro, o erro 

na temperatura da placa tem uma influência muito pequena na emissividade calculada da 

amostra (Horton et al., 1998, Salvaggio e Miller, 2001b). 

 

Temperatura da amostra 

Para encontrar a emissividade da amostra (equação 4 ) resta saber a temperatura 

da amostra. Há duas maneiras usuais para encontrar a temperatura da amostra: (1) uma é 

através de um autoajuste da função de Planck a um intervalo conhecido de máxima 

emissividade, e que geralmente é conhecido por um espectro de refletância medido no 

laboratório ( Hook e Kahle,1996; Korb et al., 1996; Salvaggio e Miller, 2001b); (2) na 
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segunda, a função de Planck é ajustada manualmente, isto é, é calculada de acordo com 

uma temperatura dada (Horton et al., 1998; Salvaggio e Miller, 2001), e que foi o 

método empregado neste trabalho. 

 

A temperatura da amostra foi definida em duas etapas: primeiro, uma 

temperatura arbitrária próxima da temperatura ambiente era definida, e segundo, a 

temperatura da amostra era encontrada numa seqüência de tentativas e erros: se a 

temperatura da amostra fosse superestimada, as características residuais da radiância de 

“downwelling” apareciam apontando para cima, e se a temperatura da amostra fosse 

subestimada, as características residuais da radiância de “downwelling” apareciam 

apontando para baixo (Figura 4). Mudando a temperatura da função de Planck (LCN ) 

(equação 2) numa seqüência iterativa de tentativa e erro, era possível encontrar a melhor 

temperatura, isto é, a temperatura onde o espectro da amostra não mostrasse 

características residuais da radiância de “downwelling”. 

 

A Figura 4 mostra um espectro de laboratório de DHR (a) de Cucurbita pepo 

(abóbora) comparado com um espectro ‘in situ’ feito com o espectrômetro de campo, e 

corrigido com três temperaturas diferentes (TA = 41.0 °C – espectro b; TA = 40.5 °C - 

espectro c; e TA = 40°C - espectro d). No espectro b as características espectrais de 

radiância de “downwelling” estão apontando para baixo como por exemplo as bandas de 

água em 8,18 e 8,24 µm, e 12,58 µm (setas pontilhadas) indicando que a temperatura da 

amostra (TS) foi superestimada. No espectro d as características residuais da radiância de 

“downwelling” aparecem voltadas para cima (setas contínuas), significando que a 

temperatura da amostra está subestimada. O espectro c não mostra características de 

radiância de “downwelling”, e portanto a temperatura estimada da amostra está correta. 
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Figura 4 – Cucurbita pepo . Medidas “in situ” a) Medidas de DHR de laboratório (1-
R).b) Espectro de campo com a temperatura (41,0° C) da função de Planck da amostra 
superestimada. As características de “downwelling” são vistas para baixo (setas 
pontilhadas). c) A melhor temperatura (40,5°C), porque praticamente não tem 
características de radiância de “downwelling”. d) Espectro de campo com a temperatura 
(40,0° C) da função de Planck subestimada. As características de “downwelling” são 
vistas para cima (setas contínuas). e) radiância de “downwelling”.  
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Essas características de radiância de “downwelling” no espectro da amostra 

poderiam ser devidas à maneira como a radiância de “downwelling” é colocada na 

mesma escala da amostra. A radiância de “downwelling” (LRDW) que é adquirida quando 

a placa de ouro é medida, tem uma escala muito fraca para ser subtraída da amostra, e 

portanto a refletância da amostra (1-εA) (Equação 2) é usada para colocá-la na mesma 

escala da amostra . Assim, quando a temperatura da amostra é superestimada, a 

emissividade (εA ) terá valores menores do que o correto (Equação 4), fazendo com que 

a refletância (1-εA) fique com valores maiores do que o correto, produzindo dessa 

maneira números negativos na parte direita da equação 2, e virando os picos de radiância 

de “downwelling” para baixo. Vice-versa quando a temperatura é subestimada.  

 

Campo de visão  

O campo de visão (FOV) da ocular nem sempre concorda com o campo de visão 

do espectrômetro (Korb et al., 1996), e por isso, o campo de visão real foi determinado 

com um ferro de solda quente. O espectrômetro foi colocado a 1 m sobre o ferro de 

solda, e este sobre um chão frio de concreto. A ferro de solda era então movido seguindo 

por intervalos de 1cm numa escala horizontal e outra vertical desenhada no chão. A cada 

centímetro era feita a medida de uma amostra. O FOV foi determinado por mudanças no 

eixo Y do interferograma, quando o ferro quente aparecia no campo de visão. O FOV 

medido foi de 8 cm na horizontal e 8 cm na vertical, ou seja, aproximadamente 8 cm de 

diâmetro. 
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DISCRIMINAÇÃO DE ESPECTROS DE EMISSIVIDADE 

As medidas de emissividade foram feitas com dois tipos de arranjos de folhas: 

horizontal, e “in situ” mostrados abaixo, e sempre da superfície adaxial das folhas. A 

maioria das medidas foi feita na seqüência: 1° ) Corpo negro frio. 2° ) Corpo negro 

quente. 3°) Radiância de “downwelling”. 4° ) Amostra. 

 

1) Horizontal :As folhas eram coletadas e colocadas sobre uma placa coberta com 

folha de alumínio, de maneira a preencher todo o FOV do espectrômetro. A placa 

de ouro foi colocada sobre o arranjo para a medida de radiância de 

“downwelling”, e retirada para a medida das folhas (Figura 5). O espectrômetro 

foi colocado a 1 m da amostra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 – Arranjo Horizontal – as folhas foram arrumadas sobre papel de alumínio 
com a placa de ouro rugoso sobre as folhas, durante a medição de radiância de 
“downwelling”. A placa era retirada para a medida das folhas  
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2) “In situ”: as plantas foram medidas “in situ” ora com o espectrômetro sobre elas 

quando as plantas eram suficientemente baixas como por exemplo Cucurbita 

pepo (abóbora) ou Trifolium repens (trevo), e então a placa de ouro era colocada 

sobre um banquinho de madeira, e este sobre a planta, ora o espectrômetro era 

colocado ao lado da planta quando ela era muito alta,e com a placa de ouro 

disposta sob o espectrômetro a uma distância de 80 cm (Figura 6).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6 – Medidas “in situ”. Espectrômetro colocado ao lado da árvore, com a placa de 
ouro sob o espectrômetro. 
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Foram feitas medidas “ in situ” de diferentes distâncias de uma árvore de Fagus 

grandifolia, uma de Lirodendron tulipifera e uma de Quercus sp. Em F. grandifolia as 

medidas foram feitas num galho quebrado, mas ainda conectado à arvore e vivo (Figura 

7). Todas as medidas foram feitas ao lado das árvores, mas a placa de ouro foi colocada 

sob o espectrômetro. O céu estava azul e sem nuvens. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7 – Fagus grandifolia. As medidas foram feitas num galho quebrado, que se 
encontrava perto do chão. Assim, a amostra era tomada perpendicularmente à superfície 
das folhas, mas a placa de ouro foi colocada sob o espectrômetro. 
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RESULTADOS  
DISCRIMINAÇÃO DE ESPECTROS DE EMISSIVIDADE  

A Figura 8 até a Figura 14 mostram algumas medidas feitas com o espectrômetro 

de campo comparadas com medidas dos mesmos indivíduos feitas com o espectrômetro 

de laboratório. As medidas de refletância de DHR do laboratório são calculadas para 

emissividade usando a Lei de Kirchhoff ε = 1-R.  

 

O espectro de emissividade de Acer rubrum (Figura 8) concorda bem com os 

detalhes e contrastes do DHR corrigido. O intervalo entre 8,96 e 13 µm uma região de 

transparência como foi visto no espectro de Acer saccharum na Figura 21a do Capítulo 

II, onde há uma menor absorção e portanto uma menor emissividade. 

 

Em Catalpa speciosa (Figura 9), o espectro de campo parece melhor do que o 

espectro de laboratório, o qual mostra uma baixa razão sinal- ruído. As curvas cruzam 

indicando um erro de medição, mas a característica tem um contraste muito baixo de 

apenas cerca de 1%. A radiância de “downwelling” é muitas vezes difícil de ser 

corrigida acima de 12,5 µm, e por isso muitos sensores não passam desse comprimento 

de onda. 

 

O espectro de emissividade de Cornus florida (Figura 10), mostra uma boa 

resolução espectral e uma boa concordância com o DHR corrigido, mas acima de 11 µm 

novamente parece haver um baixa razão sinal-ruído no espectro de laboratório.  
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Acer rubrum TDET (°C) T AMB (°C) TINST (°C) Hora 
CBB 25,7 34,0 27,2 10h10 
WBB 40,6 33,9 27,2 10h11 
DWR 27,7 335 27,3 10h20 
SAM 40,1 33,5 27,3 10h21 
 

 

Figura 8 – Acer rubrum. Linha pontilhada: emissividade de folhas em arranjo horizontal. 
Linha contínua: DHR medido no laboratório calculado para emissividade usando a lei de 
Kirchhoff (ε=1-R), corrigido para o plano de fundo de alumínio (x 0,95), e filtrado com 
5 pontos. Parâmetros de medidas de campo: CBB: corpo negro frio; WBB: corpo negro 
quente; DWR: radiância de “downwelling”; SAM: amostra; TDET: Temperatura 
determinada. TAMB:  Temperatura ambiente registrada pelo espectrômetro; TINST: 
temperatura do instrumento; Hora: hora em que a medida foi feita. 
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Catalpa speciosa TDET (°C) T AMB (°C) TINST (°C) Hora 
CBB 10,3 26,0 22,6 8h41 
WBB 40,5 26,9 22,7 8h44 
DWR 21,6 27,1 22,7 8h47 
SAM 29,9 27,1 22,6 8h51 

 

 

Figura 9 – Catalpa speciosa. Linha pontilhada: emissividade de folhas em arranjo 
horizontal. Linha contínua: DHR medido no laboratório calculado para emissividade 
usando a lei de Kirchhoff (ε=1-R), corrigido para o plano de fundo de alumínio (x 0,95), 
e filtrado com 5 pontos. Parâmetros de medidas de campo: CBB: corpo negro frio; 
WBB: corpo negro quente; DWR: radiância de “downwelling”; SAM: amostra; TDET: 
Temperatura determinada. TAMB:  Temperatura ambiente registrada pelo espectrômetro; 
TINST: temperatura do instrumento; Hora: hora em que a medida foi feita. 
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Cornus florida TDET (°C)) T AMB (°C) TINST (°C) Hora 
CBB 10,2 26,4 22,2 9h46 
WBB 40,7 26,4 22,3 9h49 
DWR 25,8 26,4 22,2 9h51 
SAM 38,1 26,8 22,2 9h53 

 

Figura 10 – Cornus florida. Linha pontilhada: emissividade de folhas em arranjo 
horizontal. Linha contínua: DHR medido no laboratório calculado para emissividade 
usando a lei de Kirchhoff (ε=1-R), e corrigido para o plano de fundo de alumínio (x 
0,95), e filtrado com 5 pontos. Parâmetros de medidas de campo: CBB: corpo negro frio; 
WBB: corpo negro quente; DWR: radiância de “downwelling”; SAM: amostra; TDET: 
Temperatura determinada. TAMB:  Temperatura ambiente registrada pelo espectrômetro; 
TINST: temperatura do instrumento; Hora: hora em que a medida foi feita.  
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O espectro de emissividade de Liriodendron tulipifera Figura 11 concorda muito 

bem com o espectro de DHR tanto em contraste quanto em detalhes. A banda em 8,55 

µm (seta b) pertence à fundamental de carboxila e está relacionada às ligações ésteres da 

cutina, e a banda em 9,96 µm (seta c) relacionada à celulose conforme mostrado pelas 

seta b e seta c no capítulo II, Figura 18a. 

 

Prunus serotina (Figura 12) mostra bandas de triterpeno vistas no espectro de 

DHR da Figura 20a do capítulo II, em 8,79 µm (seta c), 9,16 µm (seta d) e em 9,67 µm 

(seta e), porém aqui as bandas estão invertidas em relação ao espectro de DHR.  

 

Os espectros de DHR de Magnolia grandiflora (Figura 13) e Zeam mays (Figura 

14) concordam bem com os respectivos espectros de emissividade.  
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Liriodendron tulipifera TDET (°C) T AMB (°C) TINST (°C) Hora 
CBB 10,0 23,6 21,4 8h20 
WBB 40,6 24,5 21,4 8h23 
DWR 22,0 24,6 21,4 8h26 
SAM 27,5 24,3 21,4 8h30 

 

Figura 11 – Liriodendron tulipifera. Linha pontilhada: emissividade de folhas em 
arranjo natural. Linha contínua: DHR medido no laboratório calculado para 
emissividade usando a lei de Kirchhoff (ε=1-R), corrigido para o plano de fundo de 
alumínio (x 0,95), e filtrado com 5 pontos. Parâmetros de medidas de campo: CBB: 
corpo negro frio; WBB: corpo negro quente; DWR: radiância de “downwelling”; SAM: 
amostra; TDET: Temperatura determinada. TAMB:  Temperatura ambiente registrada pelo 
espectrômetro; TINST: temperatura do instrumento; Hora: hora em que a medida foi feita. 
b) carboxila relacionada à cutina. c) banda de celulose. 
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Prunus serotina TDET (°C) T AMB (°C) TINST (°C) Hora 
CBB 10,3 26,0 22,6 8h16 
WBB 40,5 26,9 22,7 8h18 
DWR 23,5 26,1 22,6 8h22 
SAM 27,3 25,9 22,7 8h24 

 

Figura 12 – Prunus serotina. Linha pontilhada: emissividade de folhas em arranjo 
horizontal. Linha contínua: DHR medido no laboratório calculado para emissividade 
usando a lei de Kirchhoff (ε=1-R), corrigido para o plano de fundo de alumínio (x 0,95), 
e filtrado com 5 pontos. Parâmetros de medidas de campo: CBB: corpo negro frio; 
WBB: corpo negro quente; DWR: radiância de “downwelling”; SAM: amostra; TDET: 
Temperatura determinada. TAMB:  Temperatura ambiente registrada pelo espectrômetro; 
TINST: temperatura do instrumento; Hora: hora em que a medida foi feita.. c, d, e) bandas 
de triterpeno. 
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Magnolia grandiflora TDET (°C) T AMB (°C) TINST (°C) Hora 
CBB 10,1 27,4 22,6 9h17 
WBB 41,3 28,2 22,7 9h19 
DWR 22,5 28,9 22,7 9h22 
SAM 34.7 28.7 22.7 9h25 

 

 

Figura 13 – Magnolia grandiflora. Linha pontilhada: emissividade de folhas em arranjo 
horizontal. Linha contínua: DHR medido no laboratório calculado para emissividade 
usando a lei de Kirchhoff (ε=1-R), corrigido para o plano de fundo de alumínio (x 0,95), 
e filtrado com 5 pontos. Parâmetros de medidas de campo: CBB: corpo negro frio; 
WBB: corpo negro quente; DWR: radiância de “downwelling”; SAM: amostra; TDET : 
Temperatura determinada. TAMB:  Temperatura ambiente registrada pelo espectrômetro; 
TINST: temperatura do instrumento; Hora: hora em que a medida foi feita. 
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Zea mays TDET (°C) T AMB (°C) TINST (°C) Hora 

CBB 10,2 27,3 22,6 9h02 
WBB 40,9 28,0 22,7 9h05 
DWR 22,1 28,2 22,7 9h07 
SAM 31,9 27,6 22,7 9h10 

 

 

Figura 14 – Zea mays. Linha pontilhada: emissividade de folhas em arranjo horizontal. 
Linha contínua: DHR medido no laboratório calculado para emissividade usando a lei de 
Kirchhoff (ε=1-R), corrigido para o plano de fundo de alumínio (x 0,95), e filtrado com 
5 pontos. Parâmetros de medidas de campo: CBB: corpo negro frio; WBB: corpo negro 
quente; DWR: radiância de “downwelling”; SAM: amostra; TDET: Temperatura 
determinada. TAMB:  Temperatura ambiente registrada pelo espectrômetro; TINST: 
temperatura do instrumento; Hora: hora em que a medida foi feita. 
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“In situ” 

A Figura 15 compara medidas tomadas de diferentes distâncias de Fagus 

grandifolia com um espectro de DHR de laboratório calculado para emissividade com a 

Lei de Kirchhoff (ε=1-R). O sinal declina quanto mais distante o espectrômetro fica da 

amostra: quando está a 0,8 m as características espectrais, formato e contraste são 

similares ao de laboratório. A 1,5 m, as características ainda estão presentes mas com 

mais baixo contraste. A 2,4 m, quase não há características evidentes ou contraste, e 

finalmente a 5,5 m o comportamento é o de um corpo negro, com emissividade próxima 

a 100% para todos os comprimentos de onda. Conforme o FOV aumenta com a 

distância, há um aumento no número de folhas e de cavidades (Figura 16).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15 – Fagus grandifolia ‘In situ”. Comparação entre espectros tomados de 
diferentes distâncias da árvore: 0,8 m, 1,5 m, 2,4 m e 5,5m. A radiância de 
“downwelling” foi medida com placa de ouro a 0.8 m e sob o espectrômetro. Espectro 
de laboratório corrigido para emissividade (1-R) e para o alumínio (x 0.95). 
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Figura 16 – Fagus grandifolia (Faia).Os círculos ilustram o número aproximado de 
folhas presentes nos campos de visão (FOV) em diferentes distâncias (d). A 0,8m 
praticamente apenas uma folha preenche o campo de visão, a 1,5m cerca de três folhas, 
com um bom preenchimento do campo. A 5,5 m mais do que a 2,4 m, há várias 
cavidades e planos diferentes.

d = 0,8 m

FOV = 6,4 cm

d = 1,5 m

FOV = 12 cm

d = 5,5 m

FOV = 44 cm

d = 2,4 m

FOV = 19 cm
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A Figura 17 mostra um outro conjunto de medidas com diferentes distâncias 

entre o espectrômetro e uma árvore de Liriodendron tulipifera. Os espectros de campo 

retêm o formato do espectro de laboratório até cerca de 5 m de distância ou mais, mas 

com contraste bem menor. Enquanto que o espectro de laboratório tem um contraste de 

cerca de 5% entre 8,57 e 9,91 µm os espectros de campo não passam de cerca de 1% 

nesse intervalo. Os espectros medidos de 4, 5 e 7 m parecem ter uma correção 

atmosférica pior, vista principalmente entre 10 e 13 µm. Isso deve ser devido à medida 

de radiância de “downwelling” que foi feita com a placa de ouro sob o espectrômetro, 

longe da árvore, e portanto numa geometria bem diferente da refletância das folhas 

sendo medidas. As folhas sendo medidas encontravam-se na parte inferior da árvore, e 

portanto sendo irradiadas pela parte da árvore sobre as folhas, o que faz com que a 

radiância de “downwelling” recebida pelas folhas sendo medidas fosse bem diferente da 

radiância de “downwelling” recebida pela placa de ouro sob o espectrômetro. 

 

Entre 8,5 e 10 µm as bandas dos espectros medidos a 1 e 2 m de distância 

parecem concordar razoavelmente bem com o espectro de laboratório, mas os outros 

espectros medidos a 4, 5 e 7 m de distância, apesar de manterem o formato geral do 

espectro de laboratório, vão perdendo a definição das bandas.
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Figura 17 – Liriodendron tulipifera –“In situ”. Medidas de distâncias diferentes e de 
laboratório (1-R). 
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O espectro de Quercus sp apareceu como um corpo negro desde a primeira 

medida a 1 m de distância (Figura 18). As folhas se encontravam abaixo do 

espectrômetro e o espectrômetro encontrava-se praticamente sob a copa da árvore.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18 - Quercus sp. “In situ”. Comparação entre o espectro de laboratório (1-R) e o 
espectro de campo a 1 m de distância. 
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O campo de visão de 1 m é ilustrado pelo círculo na Figura 19. As folhas de 

Quercus sp são muito recortadas, formando várias cavidades entre elas. Sob as folhas é 

possível ver o chão com folhas secas e grama, e as folhas estão diretamente sob outros 

galhos da árvore.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19 – Quercus sp.. As folhas recortadas deixam muitos buracos no campo de visão 
do espectrômetro a 1 m de distância. 

d = 1 m

FOV = 8 cm
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DISCUSSÃO 
As bandas de emissividade aparecem como bandas de DHR invertidas porque 

nos lugares onde há forte absorção, e portanto espalhamento de superfície no DHR, o 

mesmo efeito ocorre no interior do material, isto é, a forte absorção impede a energia de 

sair do material e há um “espalhamento de superfície” interno. Nos locais onde está 

havendo espalhamento por volume no DHR, e portanto, onde o material é mais 

transparente, mais ou menos radiação pode ser emitida dependendo da fração que é 

transmitida ou refletida internamente. As bandas de emissividade são invertidas em 

relação ao DHR (Planck, 1913 citado por Kirkland et al., 2002). 

 

Hook e Kahle (1996) sugerem que uma mudança de apenas 0,1ºC na temperatura 

do instrumento pode causar desvios nas medidas, ou que um tempo maior entre as 

medidas do corpo negro quente e do corpo negro frio também poderiam ser a causa de 

desvios. No entanto, os desvios observados entre alguns espectros de DHR e de 

emissividade não parecem ser devidos a diferenças de temperatura do instrumento 

durante as medidas, porque apesar de C. speciosa, por exemplo, na Figura 9, ter desvio 

nas suas medidas e uma diferença de 0,1ºC na temperatura do instrumento, A. rubrum 

(Figura 8) também tem uma diferença de 0,1ºC na temperatura de instrumento, mas 

ambos os espectros são coincidentes. Tampouco, a distância em tempo entre as medidas 

de corpos negros e as medidas da amostra parece ser o motivo dos desvios, porque A. 

rubrum (Figura 8) tem seu corpo negro frio a 10 minutos da amostra enquanto que C. 

speciosa (Figura 9) apenas a 6 minutos. 

 

Quando espectros de DHR de rochas e solos medidos com o espectrômetro de 

laboratório, e corrigidos para emissividade pela lei de Kirchhoff (ε = 1-R), são 

comparados com espectros de emissividade medidos com espectrômetro de campo, os 

espectros são muito similares em forma e contraste, demonstrando a validade da lei de 

Kirchhoff para esses materiais, desde que as partículas sejam maiores do que 75 µm 
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(Salisbury et al.,1994; Korb et al.,1999). Quando as partículas são menores do que 75 

µm , isto é, quando as partículas têm uma densidade muito baixa, os espectros de campo 

mostram uma inclinação e um deslocamento em relação ao espectro de DHR. Esse 

comportamento não Kirchhoffiano seria uma conseqüência de um gradiente de 

temperatura causado por uma baixa condutividade dos materiais de baixa densidade com 

uma estrutura superficial complexa (castelo de fadas). Dessa maneira, a emissividade de 

uma amostra seria a integração complexa de todas as funções de Planck, uma para cada 

parte da amostra. 

 

Discrepâncias similares podem ser encontradas em emissividade de plantas 

medidas em diferentes distâncias, porque conforme aumenta a distância, há um maior 

número de camadas de folhas no FOV, as quais poderiam estar introduzindo um efeito 

de gradiente de temperaturas tal qual o efeito de castelo de fadas criado em estruturas 

complexas formadas por pequenas partículas. As diferentes camadas estariam em 

diferentes temperaturas, e portanto com uma curva de distribuição de energia para cada 

temperatura, sobrepondo-se, e anulando uma à outra, o que poderia ser a causa da perda 

gradual de contraste com o aumento de distância. 

 

Uma outra explicação para a perda de contraste observado com o aumento de 

distância, seria que conforme a distância aumenta, um maior número de folhas aparece 

no FOV. A uma pequena distância apenas, por exemplo a 1m de Fagus grandifolia 

(Figura 16) a emissividade de apenas uma ou duas folhas está sendo medida, e 

provavelmente uma pequeníssima fração de refletância. Com o aumento de distância, 

como por exemplo a 5 m, a emissividade de dezenas de folhas são medidas, mas ao 

mesmo tempo também é medido o espalhamento múltiplo de muitas outras folhas umas 

sobre as outras, e do interior do dossel, envolvendo a reradiação de refletância e 

emitância que se anulam, provocando um efeito de cavidade (Salisbury, 1986). 
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No entanto esse espalhamento múltiplo depende da geometria do dossel e é 

possível que plantas de folhas largas, e com planofilia no dossel, possa reter grande parte 

da informação na sua emissividade, enquanto que é de se esperar que dosséis com folhas 

em ângulos, muito recortadas ou muito pequenas tenham espectros sem muitas 

características (Salisbury, 1986). Por isso, medidas tomadas sobre o dossel, 

possivelmente estarão sendo feitas em geometria mais favorável do que medidas feitas 

sob a árvore como as que foram realizadas neste trabalho. 

 

CONCLUSÕES 
As medidas de emissividade de folhas mostraram que há informação espectral 

útil que pode ser detectada e discriminada por sensoriamento remoto no infravermelho 

termal, e que os espectros podem ser preditos pela lei de Kirchhoff com espectros de 

DHR, apesar de pequenos erros nos espectros medidos. Foi possível, também, identificar 

bandas de compostos das folhas como por exemplo bandas de celulose e de triterpeno. A 

discriminação do sinal depende da distância em que o sensor está da planta, e 

conseqüentemente do quanto do FOV é preenchido pelas folhas, e assim o quanto de 

cavidades e planos diferentes podem estar contribuindo para a anulação do sinal por 

múltiplo espalhamento. A discriminação depende também do contraste da folha, porque 

quanto maior o contraste melhor o sinal discriminado e mais ele é preservado mesmo 

com o aumento de distância; depende ainda da geometria da medida, isto é, do ângulo 

das folhas em relação ao sensor. Quando estão perpendiculares ao eixo da entrada do 

sistema ótico, há menos espalhamento e melhor sinal, e se estão em ângulo, há maior 

espalhamento e pior sinal. Depende ainda da correção da radiação de “downwelling”. 

Idealmente, a correção de “downwelling” deveria ser feita com a placa de ouro na 

mesma geometria das folhas medidas, o que é difícil de ser realizado em medidas de 

árvore feitas do chão, e ainda mais com distâncias crescentes da árvore.  
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Para estender medidas de emissividade para plataformas de avião com um sensor 

com comprimento de onda que cobrisse a região entre 8 e 14 µm, as medidas teriam que 

ter uma alta razão sinal-ruído, e um IFOV pequeno que permitisse medidas da superfície 

de folhas individualmente, a fim de evitar efeitos de cavidade relacionados à reradiação 

e espalhamento de dentro do dossel da vegetação. Métodos de calibragem e algoritmos 

de análise espectral teriam que ser refinados para permitir a extração das sutis 

características espectrais de emissividade das plantas. 
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CONCLUSÃO GERAL 
 

As características de TIR provêm da superfície externa das folhas. Componentes 

da cutina e da parede celular são os responsáveis pelas bandas observadas nos espectros. 

A refletância total atenuada (ATR), que possui bandas similares às bandas de 

transmissão, mostrou-se muito sensível em detectar bandas de vários componentes, 

como por exemplo celulose, cutina, sílica (α quartzo microcristalino), água e triterpeno, 

sendo que muitas das bandas presentes nos espectros de folhas, ou de outros órgãos das 

plantas ainda estão por ser exploradas. Na  busca de triterpeno contra uma biblioteca 

espectral foi possível encontrar várias espécies com a possibilidade de ter esse composto 

em suas folhas. Mostrou-se também muito eficiente no laboratório e no campo, onde 

muitas vezes é possível, em poucos segundos fazer o reconhecimento espectral de uma 

folha fresca, desde que sejam usadas folhas maduras e de sol, o que pode vir a ser uma 

ferramenta útil em áreas onde as plantas tenham características espectrais espécie-

específicas distintas. Além disso, mostrou-se muito prático para repetir as medidas, 

porque basta colocar a folha fresca diretamente em contato com o cristal de Zn-Se para 

obter um espectro, diferentemente das medidas tradicionais de transmissão, que são 

difíceis de serem reproduzidas. 

 

As bandas de espalhamento, e efeitos devidos à tridimensionalidade da superfície 

foliar observadas no DHR, puderam ser comparadas às bandas de ATR com a ajuda de 

microscopia de varredura. O comportamento espectral de plantas no DHR não é muito 

diferente do comportamento de rochas e minerais estudados: em regiões de maior 

opacidade são observadas bandas de espalhamento de superfície, e bandas Christiansen; 

e em regiões de maior transparência são observadas bandas de espalhamento por 

volume. Dessa maneira, quase sempre é possível relacionar as bandas de espalhamento 

às bandas de absorção nos espectros de transmitância, e identificá-las como pertencentes 

a diferentes compostos, como por exemplo celulose, cutina ou triterpeno. 
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As características espectrais de emissividade de plantas puderam ser 

discriminadas pela primeira vez em medidas diretas com o uso de um espectrômetro de 

campo µFTIR. Quando sob condições de geometria relativamente controladas os 

espectros de emissividade têm comportamento Kirchoffiano, e podem portanto ser 

preditas com medidas de refletância direcional hemisférica (DHR) de laboratório (ε=1-

R). Assim, foi possível identificar bandas de compostos conhecidos da superfície foliar 

como cutina, celulose e triterpeno ácido nos espectros de emissividade. No entanto, 

conforme aumenta a distância do dossel, pode haver enfraquecimento das características 

espectrais devido principalmente ao aumento de cavidades no campo de visão do 

espectrômetro. 

 

Para estender medidas de emissividade para plataformas de avião com um sensor 

com comprimento de onda que cobrisse a região entre 8 e 14  µm, as medidas teriam que 

ter uma alta razão sinal-ruído, e um IFOV pequeno que permitisse medidas da superfície 

de folhas individualmente, a fim de evitar efeitos de cavidade relacionados à reradiação 

e espalhamento de dentro do dossel da vegetação. Métodos de calibragem e algoritmos 

de análise espectral teriam que ser refinados para permitir a extração das sutis 

características espectrais de emissividade das plantas. Há um potencial para usar 

sensoriamento remoto no TIR para estudar plantas, e que não tem sido explorado, assim 

como há uma vegetação que não tem esperado para ser explorada. 
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 APÊNDICES 

 
 Apêndice 1 - ATR - Plantas na biblioteca de laboratório. 1- U.S. National Arboretum. 
2- Oatlands Plantation 3- U.S. Geological Survey. 4- U.S. Botanic Garden. 5- 
Lovettsville. 6- Mata de São João 7- supermercado “Whole Foods”. 

Espécie Família Local de coleta 
Acer platanoides Aceraceae 1 
Acer rubrum Aceraceae 1,3. 
Acer saccharum Aceraceae 1 
Aesculus glabra Hippocastanaceae  1,2. 
Aesculus hippocastanum Hippocastanaceae  1,2. 
Aesculus octandra Hippocastanaceae  1 
Aglaonema marantifolium Araceae 4 
Alocasia macrorrhiza Araceae 4 
Anthurium cubanse Araceae 4 
Asplenium antichuum Aspleniaceae 4 
Begonia bowerae Begoniaceae 4 
Begonia carriae Begoniaceae 4 
Begonia heracleifolia Begoniaceae 4 
Betula papyrifera Betulaceae  1 
Bismarckia nobilis Arecaceae 4 
Boehmeria biloba Urticaceae 4 
Calathea bachimiana  Marantaceae 4 
Calathea ornata Marantaceae 4 
Carpinus caroliniana Betulaceae 2 
Carya illinoinensis  Juglandaceae 1; 2 
Carya ovata  Juglandaceae 2 
Catalpa speciosa Bignoniaceae 1; 5 
Catha edulis Celestraceae  4 
Catharanthus roseus Apocynaceae 4 
Cercis canadensis Leguminosae 1; 2; 3 
Clerodendrum thomsoniae Verbenaceae 4 
Clusia major Clusiaceae 4 
Coelogyne massangeana Orchidaceae 4 
Coelogyne trineuris Orchidaceae 4 
Coffea arabica Rubiaceae 4 
Copernicia prunifera Arecaceae 4 
Cornus florida Cornaceae 1; 2; 3;5 
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Costus afer Zingiberaceae.  1 
Costus talbotti  Zingiberaceae.  1 
Cucurbita pepo Cucurbitaceae 5 
Curatella americana Dilleniaceae 6 
Diospyros virginiana Ebenaceae 1 
Encephalartos ferox Zamiaceae 4 
Eschscholtzia californica  Papaveraceae 5 
Eucaliptus cinerea Myrtaceae 4 
Eucalyptus globulus Myrtaceae 4 
Fagus grandifolia Fagaceae 1; 2; 3; 5 
Fagus sylvatica cuprea Fagaceae 2 
Ficus obliqua Moraceae  4 
Ginkgo biloba Ginkgoaceae 1; 2; 4 
Gymnocladus dioicus Fabaceae 1 
Hedera helix Araliaceae 2; 4 
Helianthus annus Asteraceae 4 
Heliconia acuminata  Heliconiaceae 4 
Heliconia richardiana  Heliconiaceae 4 
Heliconia tarumaensis  Heliconiaceae 4 
Heliconia vaginalis  Heliconiaceae 4 
Hydrangea sp Hydrangeaceae 5 
Ilex opaca  Aquifoliaceae 1 
Ilex verticilata Aquifoliaceae 1 
Juniperus chinensis Cupressaceae 1 
Laurus nobilis Lauraceae  4 
Liquidambar styraciflua  Hamamelidaceae 1; 2; 3 
Liriodendron tulipifera  Magnoliaceae 1; 2; 3; 5 
Maclura pomifera Magnoliaceae 2 
Magnolia acuminata  Magnoliaceae 1 
Magnolia denudata  Magnoliaceae 1 
Magnolia grandiflora Magnoliaceae 1; 2; 5 
Magnolia x soulangiana Magnoliaceae 1 
Magnolia zenii Magnoliaceae 1 
Melaleuca leucadendra  Myrtaceae 4 
Monstera sp Araceae 4 
Musa acuminata adaxial  Musaceae 4 
Musa sp Musaceae 4 
Neoregelia carcharodon Bromeliaceae 4 
Nyssa sylvatica Nyssaceae 1 
Olea europeae  Oleaceae 4 
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Papaver rhoeas  Papaveraceae 5 
Papaver somniferum  Papaveraceae 5 
Paphiopedilum spiceranum  Orchidaceae 4 
Passiflora racemosa  Passifloraceae 4 
Peperomia columella Piperaceae 4 
Peperomia ferreyrae Piperaceae 4 
Peperomia fraseri Piperaceae 4 
Peperomia graveolens Piperaceae 4 
Peperomia incana Piperaceae 4 
Peperomia nivalis Piperaceae 4 
Peperomia quadrangular Piperaceae 4 
Peperomia scandens Piperaceae 4 
Peperomia serpens Piperaceae 4 
Peperomia sp Piperaceae 4 
Phenakospermum guyannense Strelitziaceae 4 
Philodendron papillosum  Araceae 4 
Philodendron undulatum Araceae 4 
Phylodendron elapho  Araceae 4 
Picea glauca Pinaceae 1 
Picea pungens Pinaceae 1 
Pinus monticola Pinaceae 1 
Pinus strobus Pinaceae 1 
Piper betle Piperaceae 4 
Piper sarmentosum Piperaceae 4 
Platanus occidentalis  Platanaceae 1 
Plumeria sp adaxial  Apocynaceae 4 
Populus deltoides Salicaceae 1 
Prunus africana abaxial  Rosaceae 4 
Prunus serotina Rosaceae 3; 5 
Pseudotsuga mangiesii Pinaceae 1 
Pterocarya stenoptera Juglandaceae 1 
Quercus sp.  Fagaceae 4 
Quercus alba Fagaceae 1; 2; 3 
Quercus coccinea Fagaceae 1 
Quercus falcata  Fagaceae 1 
Quercus macrocarpa Fagaceae 1 
Quercus robur  Fagaceae 1; 2 
Quercus rubra Fagaceae 1; 2; 3 
Quercus velutina  Fagaceae 1; 2 
Quercus virginiana  Fagaceae 1 
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Renealmia battenbergiana Zingibearaceae 4 
Saccharum officinarum  Graminae 4 
Salvia fruticosa  Labiatae 1; 2; 5 
Schefflera actinophylla Araliaceae 4 
Scutellaria moiciana  Labiatae 4 
Sequoiadendron giganteum Taxodiaceae 1 
Sophora japonica  Leguminosae 1 
Taxodium distichum Taxodiaceae 1 
Tilia cordata  Tiliaceae 1; 2; 3 
Tillandsia brachiaulus  Bromeliaceae 4 
Trifolium repens Fabaceae 5 
Ulmus americanna Ulmaceae 1 
Vriesea splendens  Bromeliaceae 4 
Xilobium variegatum  Orchidaceae 4 
Yucca brevifolia  Agavaceae 4 
Yucca shidigiera  Agavaceae 4 
Zea Mays Poaceae 5 
Zelkova serrata  Ulmaceae 1; 2 
Zygopetalum mackayi  Orchidaceae 4 
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Apêndice 2 - ATR – Plantas na biblioteca do espectrômetro de campo. Todas coletadas 
no Arboretum. 

 Espécie Família 
Número de 
indivíduos 

1 Acer rubrum Aceraceae 12 
2 Acer saccharum Aceraceae 4 
3 Aesculus glabra Hippocastanaceae 2 
4 Betula papyrifera Betulaceae  3 
5 Catalpa speciosa Bignoniaceae 2 
6 Cercis canadensis Leguminosae 7 
7 Cornus florida Cornaceae 7 
8 Diospyros virginiana Ebenaceae 3 
9 Fagus grandifolia Fagaceae 4 
10 Gymnocladus dioicus Fabaceae 3 
11 Hedera helix Araliaceae 1 
12 Ilex opaca  Aquifoliaceae 6 
13 Juniperus chinensis Cupressaceae 1 
14 Liquidambar styraciflua  Hamamelidaceae 8 
15 Liriodendron tulipifera  Magnoliaceae 4 
16 Magnolia grandiflora Magnoliaceae 6 
17 Picea glauca Pinaceae 6 
18 Picea pungens Pinaceae 5 
19 Pinus monticola Pinaceae 3 
20 Populus deltoides Salicaceae 4 
21 Prunus serotina  Rosaceae 3 
22 Pseudotsuga mangiesii Pinaceae 1 
23 Quercus alba Fagaceae 9 
24 Quercus coccinea Fagaceae 2 
25 Quercus macrocarpa Fagaceae 5 
26 Quercus rubra Fagaceae 1 
27 Sequoiadendron giganteum Taxodiaceae 4 
28 Ulmus americanna Ulmaceae 4 
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Apêndice 3 - DHR. Espécies da biblioteca espectral. 
 Espécie Família 
1 Acer rubrum                                   Aceraceae 
2 Acer saccharum                             Aceraceae 
3 Aesculus glabra                             Hippocastanaceae 
4 Aesculus hippocastanum               Hippocastanaceae 
5 Betula papyrifera                           Betulaceae 
6 Carpinus caroliniana                    Betulaceae 
7 Carya illinoinensis l                      Juglandaceae 
8 Carya ovata                                   Juglandaceae 
9 Catalpa speciosa                           Bignoniaceae 
10 Cercis canadensis                          Leguminosae 
11 Cornus florida                               Cornaceae 
12 Diospyros virginiana                     Ebenaceae 
13 Fagus grandifolia                         Fagaceae 
14 Fagus sylvatica Fagaceae 
15 Gingko biloba  Ginkgoaceae 
16 Hedera helix                                  Araliaceae 
17 Ilex opaca                                      Aquifoliaceae 
18 Ilex verticilata                               Aquifoliaceae 
19 Liquidambar stiracyflua                Hamamelidaceae 
20 Liriodendron tulipifera                  Magnoliaceae 
21 Maclura pomifera                          Moraceae 
22 Magnolia acuminata                      Magnoliaceae 
23 Magnolia denudata                        Magnoliaceae 
24 Magnolia grandiflora                    Magnoliaceae 
25 Magnolia x soulangiana               Magnoliaceae 
26 Platanus occidentalis                     Platanaceae 
27 Platanus x acerifolia                      Platanaceae 
28 Populus deltoides                           Salicaceae 
29 Prunus serotina                             Rosaceae 
30 Quercus alba                                 Fagaceae 
31 Quercus falcata                             Fagaceae 
32 Quercus macrocarpa                     Fagaceae 
33 Quercus prinus                              Fagaceae 
34 Quercus robur                               Fagaceae 
35 Quercus rubra                               Fagaceae 
36 Quercus velutina                            Fagaceae 
37 Quercus virginiana                        Fagaceae 
38 Tilia cordata                                  Tiliaceae 
39 Trifolium repens                            Fabaceae 
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40 Ulmus americana                           Ulmaceae 
41 Zea Mays                                       Poaceae 
42 Zelkova serrata                              Ulmaceae 
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