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Resumo 

 

Estudos envolvendo assinaturas espectrais são importantes por fornecerem bases para 

interpretação de dados de sensoriamento remoto em diferentes níveis, permitindo melhor 

desempenho do mapeamento e monitoramento ambiental. Este trabalho objetiva estudar a 

assinatura espectral do coral endêmico brasileiro Siderastrea stellata, visando a utilização 

desses dados em estudos de monitoramento orbital dos recifes de coral. No Brasil não 

foram encontrados dados espectrais de seus corais, com isso, este trabalho se torna 

pioneiro. Dentre as espécies de corais encontradas na costa brasileira, escolheu-se iniciar 

estes trabalhos com a S. stellata por ser um organismo construtor primário dos recifes de 

coral e resistir fortemente às variações ambientais, se configurando como um ótimo bio-

indicador. Os corais saudáveis e branqueados foram coletados em viveiros na sede do 

Projeto Coral Vivo, na cidade de Arraial d’Ajuda, em diferentes condições de iluminação 

(dia e noite), realizando-se quinze repetições em cada colônia. Nos corais mortos, em sala 

escura, coletados no Laboratório de Espectrorradiometria da UEFS foram realizadas dez 

repetições. Para as coletas utilizou-se o espectrorradiômetro portátil FieldSpec ® 3 Hi-Res. 

Os dados foram processados através de três técnicas: análise por médias; análise 

derivativa; e remoção de contínuo. Os resultados permitem observar a existência de feições 

que indicam a presença ou não de pigmentos, sejam eles constituintes dos tecidos dos 

corais ou presentes nas zooxantelas. Eles são responsáveis pela configuração das 

assinaturas do coral e os classificam em determinados grupos, no caso da S. stellata, no 

grupo dos corais marrons.  A comparação entre os níveis de saúde permite inferir que 

existem diferenças entre elas, mais perceptíveis na reflexão, sendo maior nos corais mortos 

e menor nos saudáveis. As diferenças encontradas nos dados coletados de dia e à noite 

mostram que o comportamento dos corais reflete o padrão de suas assinaturas, estando 

centradas no aumento ou não da área de exposição do organismo à recepção da radiação, 

causada pela expansão ou contração de seus tentáculos. Com isso, afirma-se que a 

fisiologia do coral determina as suas assinaturas, as diversas mudanças diárias ou sazonais 

refletem assinaturas diferenciadas, mesmo que pontualmente assim como as diferenças 

ambientais influenciaram consideravelmente as assinaturas dos corais, provavelmente mais 

do que as relações de parentesco. 

 

Palavras chave: Sensoriamento remoto; Sanidade recifal; Espectrorradiometria de corais.



 

 

Abstract 

 

Studies involving spectral signatures are important because they provide the basis for 

interpretation of remote sensing data at different levels of performance enabling better 

mapping and environmental monitoring. This work aims at studying the spectral signature 

of the Brazilian coral endemic  Siderastrea stellata, aiming to use these data in studies of 

orbital monitoring of coral reefs. In Brazil, there are spectral data of its corals, therefore, 

this work becomes a pioneer. Among the coral species found along the Brazilian coast 

chose to start this work with S. stellata to be a organism  constructor  primary coral reefs, 

strongly resist environmental variations shaping up as a good bio-indicator. Bleached and 

healthy corals were collected in nurseries at the project headquarters in the city of Coral 

Vivo Camp of HELP in different lighting conditions (day and night) making fifteen 

repetitions in each colony. In dead corals, collected in Spectroradiometry Laboratory  of 

UEFS in the dark room, ten repetitions were performed. For the collections used the 

portable spectroradiometer FieldSpec ® 3 Hi-Res. The results allow to observe the 

existence of features that indicate the presence or absence of pigments, whether tissue 

constituents present in corals or zooxanthellae, they are responsible for configuring the 

signature of coral,  and classified into certain groups, in the case of S . stellata of the coral 

brown. The comparison between the levels of health infer that there are differences 

between them, most noticeable in is the reflection is higher in dead corals and lower in 

healthy. The differences found in the data collected day and night show that the behavior 

of corals reflect the pattern of their signatures being focused on increasing or not the 

exhibition area of the body receiving radiation, caused by the expansion or contraction of 

its tentacles. With this, it is stated that the physiology of coral determines their signatures, 

the various daily or seasonal changes reflect different signatures, even occasionally as 

environmental differences influence considerably the signatures of corals, probably more 

than kinship relations. 

 

Keywords: Remote sensing, reef health, coral spectroradiometry. 
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Introdução  

 

Corais são metazoários pertencentes ao filo Cnidária, que possuem dois tecidos: uma 

epiderme externa; e o saco digestivo interno. Nessa última camada são encontradas as 

zooxantelas, dinoflagelados simbiontes que, juntamente com outros pigmentos, são 

responsáveis pela cor do coral. 

Os corais podem sofrer branqueamento, caracterizado pela perda da sua pigmentação, 

que é desencadeado pela perda das zooxantelas. Diferenças na coloração representadas 

pela ausência/presença de pigmentos podem ser utilizadas para o monitoramento através de 

satélites orbitais, indicando a sua sanidade. 

Constituir uma biblioteca espectral desses organismos em seus diversos estágios de 

saúde é um elemento inicial na busca desse monitoramento, por proporcionar 

conhecimento sobre em quais comprimentos de onda é possível observar os marcadores 

que os diferenciam. Ao se utilizar uma imagem de sensor orbital, pode ser possível 

selecionar as melhores bandas dentre aquelas com penetração na água, isto é, no espectro 

visível, para a visualização dos diversos graus de saúde dos organismos, bem como da 

relação água/pigmento, que em alguns casos configuram-se como elementos planctônicos. 

Dekker et al. (2007) recomendam que a comunidade científica se volte para a 

formação de bibliotecas de assinaturas espectrais de corais, já que com esses dados a 

confecção de mapas se torna mais rápida e com menos esforço amostral, facilitando a  

avaliação e o monitoramento da condição de vitalidade desse ecossistema. 

Nesse sentido, a perspectiva deste trabalho é identificar as assinaturas do coral 

Siderastrea stellata, caracterizando as assinaturas da espécie para as condições de 

sanidade: saudável; branqueada e morta, pretendendo buscar caminhos, através da 

espectrorradiometria, para a identificação das mesmas através de imagens de sensores 

remotos. Por fim, deve-se analisar se há variação na assinatura espectral nas diferentes 

condições de luminosidade: dia e noite.  

A espécie estudada foi escolhida por ser endêmica do litoral brasileiro, ser um 

importante marcador ambiental, apresentar estrutura esqueletal pequena - o que pode 

diminuir a interferência de luminosidade, estar disponível para a coleta nos aquários 

visitados e apresentar maior consistência dos dados. 

Para a realização dessa pesquisa foram coletadas medidas de reflectância espectral com 

o espectrorradiômetro disponível no laboratório de Espectrorradiometria do Programa de 

Pós Graduação em Ciências da Terra e do Ambiente da Universidade Estadual de Feira de 
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Santana, em corais coletados em Arraial d’Ajuda (saudáveis e branqueados) e na coleção 

da área de Geociências da UEFS e do Laboratório de Recifes de Coral da UFBA (mortos). 

As análises dos dados foram realizadas através de três métodos: média estatística; análise 

derivativa e remoção de contínuo, com apoio do Laboratório de Física (no Campus da 

UEFS) e do Laboratório de Sensoriamento Remoto da Universidade Federal de Santa 

Maria. 

Essa dissertação se organizará em: Referencial Teórico; Procedimentos Metodológicos; 

Resultados e Discussões; Considerações finais; Referências e Anexos. 

 

 

 

OBJETIVO GERAL 

 

Identificar as assinaturas espectrais da espécie de coral Siderastrea stellata  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Identificar a assinatura da S. stellata saudável, branqueada e morta; 

• Caracterizar as variações nas assinaturas espectrais em função do estado de 

sanidade das amostras; 

• Analisar se há variação na assinatura espectral nas diferentes condições de 

luminosidade: dia e noite. 
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1. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

1.1. Recifes de Corais 

 

Os recifes de coral são estruturas rochosas rígidas construídas por organismos 

aquáticos, animais e vegetais, portadores de esqueleto calcário (Leão et al.. 2008). Estão 

entre os ecossistemas mais produtivos e complexos da Terra, sendo comparado às florestas 

úmidas tropicais ao se tratar da riqueza e diversidade biológica (Connel 1978; Porter 

1976).  

Distribuem-se em águas oligotróficas e rasas na região intertropical, entre as latitudes 

30º norte e sul. As maiores áreas encontram-se no oceano Indo-Pacífico, que apresentam 

cerca de 85% dos recifes do mundo (Buddemeier et al.. 2004). 

Exercem um importante papel no balanço químico dos oceanos e no ciclo de carbono 

da natureza por capturarem cálcio e CO2 secretando o CaCO3  para a construção de sua 

estrutura recifal (Reynaud et al.. 2003),  incorporando CO2 de forma estável. 

Estes ambientes exercem relevantes funções ecológicas como a proteção da costa 

contra tempestades e erosões, reciclagem de nutrientes e estabelecimento de berçários para 

espécies de organismos marinhos (Buddemeier et al. 2004). 

Os recifes de corais no Brasil se distribuem desde o município de Manuel Luís, no 

Maranhão - MA, até os recifes de Viçosa, na área do Arquipélago de Abrolhos - BA, além 

de estarem presentes em ilhas oceânicas, como o Atol das Rocas e Fernando de Noronha 

(Castro 1999). São distribuídos em faixa de aproximadamente 3.000km da costa atlântica 

(Castro e Pires 2001) (Figura 01). 

Na Bahia estão distribuídos em seis regiões principais: Litoral Norte; Baía de Todos 

os Santos; Ilhas Tinharé/Boipeba; Ilhéus/Itacaré; Porto Seguro e Abrolhos. São as maiores 

e mais ricas estruturas recifais de todo o oceano Atlântico Sul Ocidental, apesar de 

abrigarem apenas um por cento dos recifes de coral da Terra.  

Este ecossistema tem sofrido impactos decorrentes das mudanças ambientais, seja 

pelo aumento da temperatura das águas, ou pelo aumento do pH que acidifica os mares, 

causando danos a estrutura dos recifes. 

Tais acontecimentos podem trazer danos aos corais, a exemplo do fenômeno do 

branqueamento, que é a despigmentação no coral causada pela diminuição da densidade de 

zooxantelas (Connell 1978, Porter, 1976).   
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Figura 01: Distribuição global, brasileira e baiana dos recifes de coral. a) Litoral Norte, b) Baía de Todos os 

Santos, c)  Ilhas de Tinharé e Boipeba, d) Cabrália , e) Itacolomis,  f) Abrolhos. (Fonte: Mundo: 

http://oceanservice.noaa.gov/education/kits/corals/media/supp_coral05a.html. Brasil: 

http://naufragiosdobrasil.com.br, Bahia: Leão, 2008).  

 

Segundo Neves et al. (2006), no Brasil são encontradas 22 espécies de corais 

escleractíneos, sendo que 07 são endêmicos, 14 existem na Índia Ocidental e 01 está 

presente no Indo-Pacífico. As espécies do gênero Tubastrea são classificadas como corais 

invasores (Tabela 01) e tem fixação recente na costa brasileira.  

Os corais pertencem ao filo Cnidaria, que é dividido em dois grandes grupos: os 

medusozóarios, que possuem dois estágios de vida, sendo um deles na forma de medusa; e 

os antozoários, que só possuem o estágio na forma de pólipo.  Corais podem viver em 

colónias ou solitários, são compostos por um anel de tentáculos que se estende a partir da 

taça esquelética - o coralito, que circunda a boca levando o alimento para a cavidade 

corporal (Barnes 1990). Apresentam uma epiderme externa e um saco digestivo interno e 

possuem esqueleto calcário recoberto por uma fina camada de epiderme (Brusca e Brusca 

2007) (Figura 02). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 02. Estrutura esquemática do coral. Fonte: http://www.phoenix.org.br/Phoenix25_Jan01.html 
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Tabela 01. Lista das espécies de corais que ocorrem no litoral brasileiro. (Adaptada de Neves et al, 2006). 

Endêmica Atlântico Ocidental/ Índia 

Ocidental 

Indo-Pacífico 

Astrangia braziliensis 

(Vaughan 1906) 

Agaricia agaricites (Verril 1901) Tubastraea 

tagusensis (Wells 

1982) 

Favia leptophila (Verrill 

1868) 

Agaricia fragilis (Dana 1846) Montastraea 

cavernosa 

(Linnaeus 1767) 

Meandrina braziliensis (M. 
Edwards & Haime 1848) 

Astrangia rathbuni (Vaughan 1906)  

Mussismilia braziliensis 

(Verrill 1868) 

Favia gravida (Verrill 1868)  

Mussismilia harttii (Verrill 

1868) 

Madracis decactis (Lyman 1859)  

Mussismilia hispida (Verrill 

1868) 

Montastraea cavernosa (Linnaeus 
1767) 

 

Siderastrea stellata (Verrill 

1868) 

Porites astreoides (Lamarck 1816)  

 Porites branneri (Rathbun 1887)  

 Phyllangia americana (M. Edwards 
& Haime 1849) 

 

 Scolymia cubensis (M. Edwards & 
Haime 1849) 

 

 Scolymia wellsi (Laborel 1967)  

 Siderastrea radians (Pallas 1766)  

 Siderastrea siderea (Ellis and 
Solander 1786) 

 

 Stephanocoenia michelini (M. 
Edwards & Haime 1848) 

 

 Tubastraea coccínea (Lesson 1829)  

 

Dentro do esqueleto do coral encontram-se algas endolíticas (Fine e Loya 2002; 

Fine et al. 2006, Shashar et al. 1997). Segundo Le Campion- Alsumard et al. (1995) a 

espécie Ostreobium quekettn habita os esqueletos com frequência de 100%, estando essa 
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espécie presente nos corais vivos e mortos. Weber van Bosse (1932 apud Le Campion- 

Alsumard et al. 1995) relata ter encontrado nos corais mortos os gêneros Gomontia, 

Mastigocoleus e Plectonema. Este mesmo autor sugere que a composição específica das 

algas endolíticas presentes nos corais é resultado de uma seleção de espécies que podem 

lidar com as taxas de crescimento do esqueleto do coral. A dinâmica de vida e o 

crescimento se apresentam como desafios para as algas, limitando a colonização em 

algumas espécies. Assim, existem diferenças entre as espécies que habitam o coral vivo e o 

coral morto, existindo neste último uma maior diversidade. 

Outras algas habitam o interior do coral. Elas se encontram em vacúolos presentes na 

endoderme, possuem cor amarelo-amarronzada e vivem em simbiose com eles (Saxby 

2000) (Figura 03). Elas são chamadas de zooxantelas e pertencem ao gênero 

Symbiodinium. Acreditava-se que apenas a espécie Symbiodinium microadriaticum 

realizava este tipo de associação, entretanto, estudos moleculares (LaJeunesse 2002; Baker 

2003), mostraram que existe uma variedade genética dentro desse gênero, sendo possível 

que em um único coral se encontrem diversas espécies. Entretanto, Goulet (2006) afirma 

que a maioria dos corais hospedam apenas um tipo de clado de zooxantelas.  

Segundo Hoegh-Guldberg e Smith (1989) estes dinoflagelados encontram-se em 

densidade entre 0.5 e 5 x 106 cell.cm-2 (Figura 04). 

Há duas formas dos cnidários obterem essas zooxantelas. A primeira é passada de pai 

para filho em uma transmissão vertical, e a segunda, que ocorre na maioria dos casos, é 

através do ambiente em uma transmissão horizontal (Harrison e Wallace 1990). 

Pouco se sabe sobre o estágio de vida livre das zooxantelas, onde elas se encontram 

no ambiente marinho e como estão dispersas. Um estudo afirma que há pouca sobreposição 

entre os tipos de Symbiodinium encontrado nos recifes havaianos e os tipos desse mesmo 

gênero isolados em amostras ambientais (sedimentos e água) retiradas adjacentes aos 

recifes de coral (Pochon et al. 2010). 

Stanley e Swart (1995) relatam que esta relação simbiôntica surgiu desde o Triássico, 

e que evidências geoquímicas apontam uma co-evolução de grande sucesso ecológico. 

Através da bem sucedida relação de simbiose, os corais desenvolveram uma melhoria na 

respiração, metabolismo, excreção de resíduos e taxas de crescimento, visto que as 

zooxantelas fornecem nutrientes para o coral, como carboidratos e aminoácidos. Em 

contrapartida, elas dispõem de abrigo da radiação solar e obtêm nutrientes de forma direta, 

o que seria difícil se dependesse apenas da água oligotrófica existente nos recifes de coral 

(Gomez e Mingoa-Licuanan 1998, Saxby 2000) (Figura 05). 
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Figura 03. Desenho esquemático de um pólipo de coral destacando seus tecidos e os 

dinoflagelados simbióticos (Fonte: Adaptado de Schnitzler, 2010) 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 04.  Pólipos de corais em evidência em laranja as zooxantelas. 

(Fonte:http://www.ajudaalunos.com/cn/capi17.htm)  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 05. Modelo da simbiose coral/zooxantela. ZX = zooxantela (CHO) = 

carboidratos, PO4-3 = fosfato, NH4
+ = Amônia, áá = aminoácidos. (Alterado de 

Saxby 2000) 
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Além dos benefícios estruturais, estas microalgas influenciam na coloração dos 

corais, principalmente conferindo intensidade através do seu pigmento, por meio do 

aumento/diminuição da incidência da radiação. Quando esta é baixa, há um aumento na 

densidade de zooxantelas, conferindo ao coral uma cor mais amarronzada. À medida em 

que a incidência de luz aumenta, esta provoca uma diminuição na densidade de 

zooxantelas, permitindo que a cor do coral se acentue (Hedley e Mumby 2002). 

Em vista disso, acredita-se que os corais brasileiros possuem cores mais 

amarronzadas devido à turbidez encontrada nas águas, que dificulta a entrada da radiação, 

exigindo, assim, uma maior quantidade de zooxantelas para garantir os processos 

respiratórios via absorção de luz.  

À medida em que ocorre uma diminuição na densidade das zooxantelas, há também 

uma redução na intensidade da cor dos corais, podendo chegar ao branco. Isto ocorre 

porque à medida em que a densidade de zooxantelas diminui, o coral para de produzir 

outros pigmentos que também influenciam na definição das suas cores - os pigmentos 

fluorescentes e as cromoproteinas. Como o tecido do coral é incolor, o branco que se vê é o 

reflexo do seu esqueleto calcário (Borneman 2002). 

Durante o dia as zooxantelas são responsáveis pelo fornecimento de nutrientes para 

os corais através da realização da fotossíntese. Neste período os corais permanecem dentro 

do seu esqueleto calcário, à noite os seus tentáculos se projetam para fora do esqueleto 

capturando seu alimento (Sebens e DeRiemer 1977). 

A presença da estrutura esqueletal dos corais os caracteriza como pétreos, sendo essa 

estrutura de grande importância na construção dos recifes. Estes organismos possuem uma 

sistemática tradicionalmente baseada nos caracteres esqueléticos: forma do crescimento 

das colônias e características dos coralitos (Amaral, 1994). Os trabalhos pioneiros 

envolvendo a sistemática são os de Laborel (1967) e Verril (1868).  

Os corais necessitam de diversos valores ótimos para o seu desenvolvimento e 

manutenção, como temperatura em torno de 25º a 30ºC, salinidade variando entre 30 a 38, 

e profundidade e turbidez moderada, permitindo a realização de suas funções básicas como 

alimentação, excreção e a fotossíntese. 

Variações nesses padrões ambientais podem desencadear o fenômeno intitulado 

branqueamento (Porter, 1976, Connell 1978). 

Reunindo o conhecimento acumulado por diversos autores, pode-se indicar que os 

padrões que mais interferem na ocorrência do branqueamento são: a variação na 

temperatura da água (Muscatine et al.. 1991; Iglesias-Prieto et al.. 1992; Hoegh-Guldberg  
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e Salvat 1995 e Leão et al. 2008,); radiação solar excessiva (Brown e Dunne 1994; Lesser, 

1996); aumento de sedimentação e redução na salinidade (Jokiel 2004). Outros fatores, 

como infecção bacteriana (Banin et al. 2000) e causas antrópicas (Cortés e Risk 1985) 

também são apontados quanto à interferência na redução da densidade das zooxantelas dos 

corais. 

A variação da temperatura tem sido considerada o principal fator causador do 

branqueamento. Hoegh-Guldberg e Salvat (1995) realizaram estudos em Moorea inferindo 

que o aumento de 1ºC foi suficiente para a ocorrência de branqueamento. Em 

experimentos, Hoegh-Guldberg e Smith (1989) apontaram que os corais expostos a 

temperatura acima de 32ºC por duas horas apresentaram branqueamento, e os que ficaram 

expostos a temperatura de 34ºC morreram em 8 horas, sendo que a saída das zooxantelas 

dos corais que ficaram na temperatura entre 30-32ºC foi cem vezes maior que as que 

estiveram na temperatura de 27ºC após três horas de experimento. A redução na 

temperatura também é responsável pelo branqueamento. Muscatine et al. (1991) afirmaram 

através de estudos a ocorrência de branqueamento em corais submetidos a temperaturas 

entre 12-18ºC. 

Outra variável responsável por tal fenômeno é a radiação solar. Altos comprimentos 

de onda (400 a 700nm) podem causar branqueamento, que é mais significativo se aliado ao 

aumento de temperatura, segundo estudos realizados em Ko Phuket, na Tailândia (Brown e 

Dunne 1994). Lesser (1996) afirma que a radiação UV reduz a concentração de clorofila a 

por célula, diminui a capacidade fotossintética, influencia na redução do crescimento das 

zooxantelas, além de reduzir a fixação de CO2. 

Altas taxas de sedimentação poderiam proteger os corais do branqueamento, por 

proporcionar a formação de “barreiras”, diminuindo a exposição à irradiação solar. 

Entretanto, Jokiel (2004) relata que em Pilaa, Kauai, região que possui uma alta turbidez, 

corais branquearam mesmo com temperaturas normais.  

Jokiel (2004) afirma que a salinidade é uma possível causa para o branqueamento, 

visto que a exposição do coral a salinidade inferior a 30 reduz a sua tolerância ao aumento 

de temperatura.  Por fim, Bannin et al. (2000) investigaram a infecção bacteriana como 

causa de branqueamento ao conduzir um estudo no qual o coral Oculina patagonica ficou 

branqueado ao ser inoculado com a bactéria a Vibrio shiloi. - aliado às condições 

climáticas que favoreceram o desenvolvimento da bactéria. Ela produz uma toxina que 

inibe a fotossíntese das zooxantelas, o que causaria o branqueamento.  
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Os casos recentes são atribuídos principalmente ao aumento da temperatura 

superficial do mar (TSM) associado ao aumento da radiação solar resultante e agravadas 

pelo fenômeno climático El Niño (Stone et al..,1999; Walther et al..,2002 ; Leão et al. 

2008, Mónaco et al. 2012). O branqueamento pode ocasionar a morte do coral, entretanto, 

se as condições desencadeadoras desse fenômeno se regularizem pode ocorrer uma 

recuperação nos corais. Brown e Suharsono (1990) sugerem que a diversidade do recife, as 

condições genéticas, dinâmicas passadas e presentes da comunidade recifal, tolerâncias 

ambientais, estratégia e história de vida das espécies dominantes, distúrbios secundários 

(erosão e predação) e a magnitude desse distúrbio podem influenciar na recuperação dos 

recifes de coral. 

O primeiro caso de branqueamento foi descrito por Glynn (1993) em 1970, e em 

1998 ocorreu um branqueamento em massa nos recifes de corais no mundo (Wilkinson, 

2002).  No Brasil, casos de branqueamento foram descritos durante o verão de 1994 

(Migotto, 1997), quando foi detectado aumento de temperatura da água em 2,4ºC. Outros 

autores apontaram branqueamento na costa da Bahia (Castro e Pires, 1999; Leão et al..  

2008;  Poggio et al. 2009) sendo causado por anomalias térmicas da água marinha, além de 

branqueamentos em outras regiões do nordeste como observado por Costa et al  (2001) na 

praia de  Gaibu e por Amorim et al (2011) em Picãozinho-PE.  

Casos de branqueamento podem ocorrer de formas sazonais. Mesmo com as 

condições ambientais regulares é possível encontrar corais branqueados no verão, o que é 

mais difícil de ocorrer no inverno. Com isso, acredita-se que este fenômeno pode ser 

causado também por ciclos sazonais naturais. 

Outros fatores podem desencadear a morte dos corais, como as doenças da banda 

negra, da banda vermelha, mancha escura, e praga branca (Figura 06). A banda negra se 

caracteriza por apresentar uma porção do esqueleto branco e recém-exposto do coral, 

sendo rodeado por uma camada escura de 5 a 30 mm delimitando a largura do tecido 

saudável (Rützler e Santavy 1983). Foi detectada inicialmente no oceano Atlântico e é 

encontrada também em corais do Indo-Pacifico (Al-Moghrabi, 2001; Frías-López et al. 

2002, 2003).  
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Figura 06. Enfermidades que afetam os corais: (A) Banda negra na M. braziliensis; (B) Mancha escura 

em Siderastrea spp; (C) Banda vermelha no coral Siderastrea spp.; (D) Praga Branca em M. braziliensis. 

Gil-Agudelo et al.. 2006). 

 

Atualmente considera-se que diversas bactérias podem causar esta doença. Inicialmente 

a banda negra seria provocada pela cianobactétria Oscillatoria submembranacea, 

reclassificada como Phormidium corallyticum (Rützler e Santavy 1983). Estudos 

moleculares de Frías-López  et al.. (2003) afirmaram que a doença é causada por um 

conjunto de pelo menos três cianobactérias, que podem variar de acordo com a região. Gil-

Agudelo et al.. (2007) aponta outras bactérias heterótrofas no complexo causador da banda 

negra, entre elas as Beggiatoa sp, que oxidam sulfeto, e as  Desulfovibrio spp. que, ao 

contrário, reduz sulfetos.   

A banda branca (BB) é caracterizada pela presença de uma banda do esqueleto seguido 

de uma parte de tecido necrosado, antes de aspecto normal (Gladfelter, 1982; Peters et al.., 

1983). Existem dois tipos de BB, e a segunda difere da primeira pela presença de uma 

faixa de 02 a 20 cm entre o tecido aparentemente normal e o doente (Ritchie e Smith, 

1998; Gladfelter, 1982). Ainda não se tem certeza dos microrganismos causadores da BB I 

(Gil-Agudelo et al.. 2006). O tipo II tem como desencadeador a bactéria Vibrio carchariae 

(Ritchie e Smith 1995). As BBs também causam a morte de corais, como aconteceu com as 

espécies de Acropora palmata e A. cervicornis no Caribe. Essas espécies dominavam os 

recifes, e após a doença os corais praticamente desapareceram (Gil-Agudelo et al.. 2006) 

Outra doença encontrada é a chamada mancha negra, caracterizada por manchas 

arredondadas, escuras, normalmente nas cores púrpura, marrom ou café, que crescem com 

o tempo e podem ocasionar algumas depressões no tecido e esqueleto do coral (Garzón-

Ferreira e Gil, 1998; Goreau et al.., 1998; Gil-Agudelo e Garzón-Ferreira 2001; Gil-
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Agudelo et al.., 2004). Acredita-se que os organismos causadores dessa doença sejam 

bactérias como a V. carchariae e/ou fungos endolíticos (Gil-Agudelo et al.., 2004, 

2007; Galloway et al.., 2007) 

A praga branca é também uma doença encontrada nos corais. Estudos apontam a 

existência de três tipos.  Ela é caracterizada pelo desprendimento do tecido coralíneo, 

deixando o esqueleto em perfeitas condições (Santavy e Peters, 1997) e com uma linha 

marcada entre o tecido saudável e o esqueleto desnudo (Dustan, 1977). A diferença entre 

os tipos está na velocidade de expansão da doença, que é decrescente do tipo III para o tipo 

I (Richardson et al.., 2001). Apenas no tipo II se identificou como agente causador a 

bactéria Aurantimonas coralicida (Denner et al., 2003).  

À medida que essas doenças avançam o coral perde tecido expondo o esqueleto, 

composto por uma matriz orgânica de filamentos formados por cristais de carbonato de 

cálcio constituído por fibras de aragonita, e alguns traços de cristais de magnésio e 

estrôncio. Ele é formado através da reação de calcificação, que retira do meio íons cálcio e 

bicarbonato, gerando carbonato de cálcio, dióxido de carbono e água, esses últimos 

liberados no ambiente (Oliveira, 2007).   

Outros fatores interferem no desenvolvimento dos corais podendo levá-los à morte, a 

exemplo da acidificação dos oceanos. Caracterizada pela diminuição do pH, tem como 

causa o aumento de CO2 na atmosfera, podendo ser oriundo de causas antrópicas ou 

naturais. Esse gás em contato com a água forma o ácido carbônico (H2CO3), que se 

dissocia rapidamente em íon bicarbonato (HCO3
-) e íon hidrogênio (H+), diminuindo o pH 

do meio. O íon bicarbonato se dissocia formando íon carbonato (CO32-) e íon hidrogênio 

(Amancio, 2007). 

A acidificação dos oceanos reduz a taxa de calcificação, e consequentemente reduz o 

crescimento dos indivíduos e fragiliza a estrutura recifal, tornando-a mais susceptível à 

ação mecânica das ondas, além de poder dissolver o esqueleto do coral (Amancio, 2007).  

A sedimentação também traz danos aos corais. O aumento na concentração de 

sedimentos dissolvidos na coluna d’água reduz a penetração da luz afetando a atividade 

fotossintética das zooxantelas, o que leva a uma diminuição na disposição de nutrientes. 

Ao mesmo tempo os sedimentos que se assentam sobre os corais tem que ser removidos 

dos pólipos, gerando gasto de energia para a secreção de mucos e dificultando processos 

como respiração e alimentação, podendo causar branqueamento, como dito anteriormente, 

ou morte por asfixia (Ferrer, 2004). 
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1.2. Conhecendo o coral Siderastrea stellata  

A espécie S. stellata, juntamente com as espécies S. radians (Pallas, 1766); S. 

siderea (Ellis e Solander, 1786); S. savignyana (Milne Edwards e Haime, 1850) e S. glynni 

(Budd e Guzmán, 1994), pertencem ao gênero Siderastrea. Dentre elas, as três primeiras 

ocorrem no leste do oceano Atlântico (Neves et al. 2010).   

 A espécie estudada (Figura 07) difere das formas encontradas nos corais do 

Atlântico Norte por possuir cálices maiores, septos mais delicados e espaços interseptais 

mais largos. As colônias dessa espécie são maciças, mais ou menos esféricas, e apresentam 

distinção no tamanho, nos cálices e nos septos entre as espécies encontradas em águas 

rasas acima dos 5m e aquelas presentes no topo dos recifes. Possui um papel importante na 

construção do recife de coral (Leão 1986, Laborel 1967, Veron 2000, Neves et al. 2010).  

Os corais dessa espécie geralmente possuem coloração marrom-avermelhada, causada 

pela presença de pigmentos em sua estrutura. Estudos realizados em algumas espécies de 

corais caracterizam estes pigmentos, de forma geral, como sendo proteínas fluorescentes 

(PQ), porém não foram encontrados estudos sobre quais são as PQs encontradas nas 

espécies brasileiras.  

Oswald et al. (2007) afirmam que as proteínas verdes fluorescentes (GFP) e outras 

proteínas são as responsáveis pela coloração dos corais, sendo encontradas tanto em corais 

zooxantelados como nos que não possuem zooxantelas. Durante sua evolução nos corais, a 

família PQ adquiriu capacidade para sintetizar tipos distintos de cores e fluorescências, 

sendo responsável pelas diferenças fenotípicas relacionadas à coloração (Alieva et al. 

2008). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 07. Coral da espécie S. stellata.  Fonte: Farrapeira et al (2009). 
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1.3. Sensoriamento Remoto 

 

O sensoriamento remoto é tido como um conjunto de procedimentos que permite 

obter informações sobre objetos que compõem a superfície terrestre a partir da análise de 

dados oriundos de sensores, não precisando de contato direto com eles (Liu, 2007).  

Envolve, basicamente, a medição da radiação eletromagnética (REM) refletida ou 

emitida pela superfície dos objetos. A REM é uma energia que se move na forma de ondas 

eletromagnéticas à velocidade da luz, sendo emitida por um corpo que apresente 

temperatura superior a zero grau absoluto. A maior fonte dessa radiação é o sol (Moraes, 

2002).  

Dependendo da propriedade do objeto presente na superfície terrestre, a REM pode 

sofrer absorção, reflexão e transmissão. Os comprimentos de ondas refletidos e captados 

pelos sensores remotos são utilizados em sua identificação (Mather, 1987). A radiação é 

medida por dois tipos diferentes de sensores: os imageadores, que segundo Moraes (2002) 

são os que fornecem imagem da área observada; e os não-imageadores, que fornecem 

como produto números e gráficos, sendo medidos por radiômetros. 

Essa energia pode ser ordenada de forma continua em função da frequência ou do 

comprimento de onda, formando assim o espectro eletromagnético. Ele varia desde as 

radiações gama, com comprimentos de onda da ordem de 10-6 µm, até as ondas de rádio, da 

ordem de 100 m (Figura 08).  

 
Figura. 08. O espectro eletromagnético com destaque na região do visível.  (Fonte: Adaptado de 

Figueiredo, 2005). 
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1.4. Espectrorradiometria 

 

Lorenzzetti (2002) define a radiometria como a ciência ou técnica de quantificar a 

REM - o fluxo dessa energia interage com os objetos sendo parcialmente refletido, 

absorvido e transmitido. Esta interação existente entre a REM e os objetos depende da 

estrutura atômica e molecular de cada alvo. Os elétrons dos materiais encontram-se 

distribuídos em diferentes níveis energéticos em torno dos núcleos de seus átomos. Existe 

variação na absorção de energia da REM nos diferentes níveis eletrônicos, e esta absorção 

implica na diminuição da quantidade de energia refletida pela matéria nas faixas do 

espectro, sendo denominadas de bandas de absorção (Figueiredo, 2005). 

O conjunto dos valores sucessivos da energia refletida do objeto ao longo do 

espectro eletromagnético define o seu comportamento espectral, denominado também de 

assinatura espectral (Figuras 09). Ela define as suas feições, sendo que a forma, intensidade 

e a localização de cada banda de absorção caracterizam o objeto (Moraes, 2002).  

Todos os materiais na natureza possuem características físico-químicas peculiares, 

interagindo diferentemente com a REM. Assim, é a sua composição química e estrutura 

física que são “refletidas” nesta captação, que podem posteriormente ser identificadas 

através de técnicas computacionais baseadas nas propriedades óticas dos elementos 

componentes imageados, como também de técnicas de processamento digital de imagens 

(Novo 1992). A textura, densidade e posição relativa das feições em relação ao ângulo de 

incidência solar e à geometria de imageamento são outros fatores que também influenciam 

nesse processo de interação, caracterizando para cada objeto uma assinatura espectral 

diferenciada (Figueiredo 2005). 

Elas podem ser obtidas a partir de estudos em laboratório ou em campo utilizando 

espectrorradiômetros (Meneses e Madeira Netto 2001). Estes sensores decompõem a 

radiação incidente em diferentes comprimentos de onda (os espectrorradiômetros diferem 

dos radiômetros por operarem em faixas espectrais estreitas), sendo que a intensidade 

relativa de energia refletida pelo objeto pode ser medida de uma maneira contínua ao longo 

do espectro eletromagnético (Novo 1992). 

Quando a medida espectrorradiométrica é realizada em laboratório, tendo condições 

controladas, os valores de reflectância de cada comprimento de onda são função direta da 

composição físico-química do objeto, permitindo a avaliação de algumas características de 

sua natureza, tais como sua constituição e arranjo dos seus componentes (Pedrosa 2010). 
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Figura 9. Assinaturas espectrais de corais brasileiros mortos (Fonte : Galvão et al.. 2011). 

 

A radiometria espectral é uma importante área do conhecimento em sensoriamento 

remoto, visto que é através das medidas radiométricas que se descobrem com qual 

intensidade os materiais refletem a REM nos diferentes comprimentos de onda do espectro, 

permitindo, assim, explicar e entender como cada um deles irá aparecer nas imagens 

(Meneses e Madeira Neto 2001). Com isso, pode-se através de técnicas diversas de 

espectrorradiometria e processamento digital de imagens, buscar a ocorrência desses 

elementos, em um diálogo entre imagem e não imagem. 

 

1.5. Espectrorradiometria de corais 
 

Informações sobre a composição e saúde dos recifes de coral são cruciais para a 

conservação e utilização sustentável desse ecossistema. Programas de monitoramento 

capazes de detectar alterações no ambiente recifal são essenciais para promover o seu 

manejo sustentável. Sabe-se que no trabalho de monitoramento destes ambientes, a 

amostragem em campo requer um grande esforço, apresentando limitações seja para 

abranger a extensão do sistema recifal, seja por conta do elevado custo ou por se encontrar 

em locais de difícil acesso (Andrefouët et al. 2001; Mumby et al. 2004)  

O uso de técnicas de SR nesses ambientes possibilita a avaliação e/ou monitoramento 

do status desses ecossistemas (Kuchler et al.. 1986). Segundo Kennedy (1979) as 

características óticas dos corais são determinadas fundamentalmente pela sua pigmentação, 

sendo que os marcadores mais fortes são os pigmentos oriundos das algas zooxantelas. 
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Entretanto, há outros dois tipos que influencia na resposta espectral: os pigmentos do 

tecido do próprio coral; e, quando presente, os pigmentos encontrados no esqueleto fixo 

(Dove e Ranganathan 2001).  

Alguns trabalhos apontam que a pigmentação oriunda das zooxantelas é responsável 

pelas diferenças nas assinaturas espectrorradiométricas (marcadores) entre corais saudáveis 

e branqueados (Holden e LeDrew 1998, Myers et al. 1999). Estes dinoflagelados, quando 

presente nos corais, se comportam como uma barreira nos tecidos coralíneos absorvendo, 

através dos seus pigmentos, a maior parte da luz que incide sobre eles (Stambler e 

Dubinsky, 2005). 

Estudos envolvendo reflectância centrado nos pigmentos, analisando tipos e as 

densidades, podem ser importantes na diferenciação espectral de corais e algas. Entretanto, 

para a diferenciação entre espécies de coral, acredita-se que outros componentes 

pigmentares presentes no tecido do coral podem ser mais úteis, visto que não foi 

demonstrada uma variação sistemática na composição do pigmento das zooxantelas entre 

as espécies de corais. Acredita-se que a variedade dos pigmentos presentes no próprio coral 

é promissora no que diz respeito à base para a discriminação espectral, mesmo sendo 

difícil, ainda, estabelecer padrões sistemáticos (Hedley e Mumby 2002).  

A coleta de medidas de reflectância in situ não tem a morfologia dos corais como um 

fator decisivo para a obtenção da assinatura, entretanto, considerando os pixels obtidos por 

satélite, o sinal espectral será uma função da reflectância e da morfologia do organismo. 

Um coral que apresenta a forma ramificada claramente dará um sinal espectral diferente 

observado de cima do que um coral com a forma maciça, mesmo sendo idêntico 

espectralmente o material do qual são compostos (Hedley e Mumby 2002). 

Algumas espécies de corais já possuem suas assinaturas descritas (Figura 10). 

Dentre as encontradas, as assinaturas das espécies S. radians (Lubin et al. 2001) e S. 

siderea (Durako e Chartrand 2008) serão destacadas por pertencerem ao  mesmo gênero da 

S. stellata servindo de parâmetros comparativos para a espécie estudada. 
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Figura 10.  Assinaturas espectrais de alguns gêneros de corais. (Fonte: Chaudhury 2012). 
 
2. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 
2.1. Coleta de dados 

 Foram coletadas quinze colônias de S. stellata, entre mortas, saudáveis e 

branqueadas, realizando repetições em cada amostra.  Nos corais saudáveis e branqueados 

foram feitas 15 repetições, nos mortos apenas 10, por conta do tamanho reduzido das 

colônias de corais. Optou-se por realizar as medições no topo dos corais, provável área 

voltada para a superfície e, portanto, receptora de luz solar e fornecedora de respostas em 

reflexo. A quantidade de colônias, suas repetições e estágios de sanidade estão 

apresentados no quadro 01. 

 

Quadro 1. Total das assinaturas da espécies estudadas: divididas em condições de sanidade, quantidades de 

colônias amostradas, diferentes condições de luz e suas repetições. 

Condições de 
sanidade das 

Colônias 

N° de 
amostras 

Condições  
de luz 

N° de 
 medições 

Repetições 
colônia 

Total repetições/ 
condições de luz 

Saudáveis 3  dia/noite 2 15 90 

Branqueadas 2 dia/noite 2 15 60 

Mortas 10 sala escura 1 10 100 

Totais espectros analisados 250 
 



19 

 

Os espectros dos esqueletos de corais foram medidos no Laboratório de 

Espectrorradiometria do Programa de Pós Graduação em Ciências da Terra e do Ambiente 

(PPGM), localizado na Universidade Estadual de Feira de Santana. Eles foram cedidos 

pelo Laboratório de Estudos dos Recifes de Coral IGEO/UFBA e pela área de Geociências 

da UEFS (Figura 11). 

Já as amostras vivas foram medidas em viveiros, no Projeto Coral Vivo, no sul da 

Bahia, utilizando espécimes coletadas no Parque Municipal Marinho do Recife de Fora. As 

amostras foram retiradas da água para as medidas e, o mais rápido possível, devolvidas aos 

viveiros. 

Foram tomadas medidas em diferentes condições de luminosidade nos períodos 

diurno e noturno, enquanto que as medidas na UEFS foram obtidas em sala escura. As 

medidas foram realizadas utilizando o espectrorradiômetro portátil FieldSpec® 3 Hi-Res 

(450-2500nm) / A100590, capacitado para realizar medidas espectrais de diversos 

materiais. O padrão de referência é uma placa de sulfato de bário que se comporta como 

superfície lambertiana por possuir uma alta reflectância difusa, sendo utilizada para estimar 

irradiância (Figura 12). 

 A medição se realizou aproximando o bocal do espectrorradiômetro na superfície 

dos corais (Figura 13). Este bocal emite uma luz e absorve a radiância ao mesmo tempo. A 

conversão das medidas de radiância em fatores de reflectância das amostras estudadas foi 

realizada utilizando o software ViewSpec ™. 

Para as análises, selecionaram-se os comprimentos de onda entre 400-900nm. 

Segundo Barbosa (2007) este é o intervalo de ondas utilizado para estudos envolvendo 

sistemas aquáticos devido à baixa irradiância solar à superfície terrestre em comprimentos 

de onda menores que 400nm, e à sua combinação com o aumento de absorção da energia 

eletromagnética pela água em comprimentos de onda maiores que 850nm. 

Apesar das medições terem sido realizadas com os corais fora dos aquários, 

portanto sem influência da coluna d’água, optou-se por estudar este intervalo de 

comprimento de onda, por considerar que os resultados desse estudo podem influenciar 

positivamente no desenvolvimento de metodologias que permitam o monitoramento dos 

recifes de corais através de imagens de sensores orbitais, portanto sobre o mar. 

 

 

 

 

b 
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Figura 11. Coletas das assinaturas dos corais. a) no Laboratório de Espectrorradiometria (PPGM/UEFS);  b) 

na sede do Projeto Coral Vivo.  

 

 
Figura 12. O Espectrorradiômetro utilizado para as medições. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Coleta da reflectância em coral saudável da espécie M. braziliensis. 
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Este intervalo foi submetido a três diferentes análises: médias estatísticas; análise 

derivativa e remoção de contínuo. Nos anexos 01 a 03 estão descritas passo-a-passo os 

procedimentos de realização em cada uma delas.  

 

 

2.2. Análise a partir de médias 

Está análise permite identificar a reflectância dos espectros observando feições de 

reflexão e absorção. Para essa análise foram calculadas médias de todas as repetições em 

cada colônia obtendo uma assinatura padrão do coral, o que possibilita visualizar feições 

que possivelmente são marcadores da espécie. A média é calculada utilizando os valores de 

reflectância das repetições divididos pelo número total dessas repetições. 

Neste trabalho as médias foram calculadas utilizando o software ViewSpec Pro™ 

utilizando a ferramenta Statistics. Por conta da presença de ruídos nas amostras coletadas 

durante o dia, os espectros foram suavizados através do método de suavização espectral 

chamado Filtro de Média Móvel. Ele consiste no cálculo do valor espectral de pontos, 

considerando um intervalo discreto e pré-definido a partir de um ponto médio (Tsai e 

Philpot 1998). A suavização foi realizada no programa Excel, utilizando a média de cinco 

pontos, permitindo melhor visualização dos pontos sem remoção dos detalhes espectrais 

(Anexo 01).  

 

2.3. Análise Derivativa  

A análise derivativa permite realçar as feições que se destacam na assinatura 

espectral de um alvo, tanto das bandas de absorção quando dos picos de reflexão. Ela é 

considerada como uma taxa de mudança da reflectância em relação ao comprimento de 

onda (Rundquist et al. 1996). 

 A curva da derivada permite tornar mais evidentes os pontos em que a curva 

espectral apresenta uma inflexão de comportamento por conta da presença de componentes 

que favorecem o espalhamento e a absorção nos alvos. Estes pontos de inflexão na curva 

corresponderão aos pontos onde a curva derivada cruza o eixo x, enquanto os picos 

formados nessa curva indicam os pontos que apresentam maior variação. 

 As derivadas foram calculadas utilizando a aproximação por diferença finita. O 

resultado depende do tamanho do filtro ou da largura da banda e da resolução, ou seja, da 

separação entre as bandas. Esta forma permite a adequação da operação com a resolução 
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das bandas espectrais do espectrômetro utilizado, e representa a taxa de variação da 

reflectância espectral do alvo em relação à variação do comprimento de onda da energia 

incidente (Barbosa 2007).  A equação para o cálculo da derivada pode ser observada 

abaixo: 

 

   Equação 01 

 

 

Onde, ∆λ é a separação entre bandas adjacentes,  

e, s(λi) o valor do espectro na faixa de λi comprimento de onda 

 

 Segundo Hedley e Mumby (2002), a análise de derivadas de espectros de 

reflectância ampliam a precisão, tendo esta técnica sido utilizada por Holden e LeDrew 

(1998) Hochberg e Atkinson (2000). As derivadas permitem diferenciar os corais vivos 

saudáveis, vivos branqueados e mortos. Eles apresentam marcações de reflectância entre os 

comprimentos de onda 500-600nm (Holden e LeDrew 1998; Clark et al. 2000).  

A análise utilizando a primeira derivada permite comparar a forma dos espectros 

independentemente de quaisquer mudanças relativas na reflectância, visto que ela descreve 

o gradiente de um espectro enfatizando a inclinação deles entre os comprimentos de ondas. 

Já a segunda derivada permite quantificar a curvatura relativa aos pontos nos espectros, por 

permitir observar a mudança no gradiente. A quarta derivada também é utilizada para 

detectar características sutis que podem ser alvos de metas específicas, já que produzem 

picos bem definidos  (Holden e LeDrew 1998; Hochberg e Atkinson, 2000).   

 

2.4. Remoção do Contínuo  
 

Esta técnica consiste em remover as feições contínuas do espectro. O contínuo é 

uma função matemática utilizada para isolar bandas de absorção particulares dos espectros 

de reflectância, possibilitando qualificar a análise espectral (Clark e Roush 1984). 

A remoção do contínuo torna possível comparar feições de absorção individuais a 

partir de um valor de base comum (Clark 1999). A fórmula matemática para a remoção do 

contínuo é apresentada na equação abaixo (Clark e Roush 1984, Galvão 2001): 
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 Equação 02 
 
 

ρCRλ= fator de reflectância direcional cônico com o contínuo removido 

ρcontínuoλ= espectro do contínuo. 

ρOriginalλ=fator de reflectância direcional cônico original  

λ=comprimento de onda.  

 

Os valores de reflectância foram importados para o software Envi 4.7 no intuito de 

remover o contínuo das repetições das colônias, sendo este procedimento realizado 

automaticamente através da ferramenta Continual Removal (Anexo 03). Segundo Kruse 

(1994), identifica-se o contínuo a partir da ligação de pontos de máxima reflectância do 

espectro (Figura 14). A remoção é feita através da divisão dentro do espectro para 

normalizar as bandas de absorção em uma referência comum. Esta remoção pode ser 

realizada por divisão ou subtração, sendo a primeira quando o espectro estiver em valores 

de reflectância, e a segunda quando houver dados de absorção aparente (Clark e Roush 

1984).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Espectro de reflectância com o contínuo e após a sua remoção. (Fonte: Adaptado de Kruse  1994).  

 

Nos gráficos calculados o eixo x sempre será o intervalo de comprimento de onda 

utilizado, e o y varia de acordo com as técnicas utilizadas. Na análise por médias ele 

representa os valores de reflectância. A análise derivativa indica os valores de primeira 

derivada, e por fim, o de remoção de contínuo consta os dados de reflectância normalizada. 
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Na confecção dos gráficos encontrou-se dificuldade em manter o tamanho do eixo y igual, 

mesmo possuindo os mesmos limites dentro das técnicas utilizadas, o que pode implicar 

provavelmente em pequenas variações. 

 As feições encontradas nos gráficos (Figura 15) foram marcadas utilizando 

números para os mais comuns nos gráficos, e letras para os menos comuns. A ausência 

de algum número ou letra indica ausência do marcador no gráfico em questão.  

 

 

 

 

Figura 15. Feições encontradas nas assinaturas das espécies de corais estudadas. 

 

Calcularam-se os valores de largura e altura/profundidade das diversas feições, podendo 

ser visualizados na figura 16. Os cálculos foram realizados subtraindo os maiores 

valores pelos menores: largura� a-a’; altura/profundidade� b-b’. 

 

 

 

. 

Figura 16.  Cálculo de feições nas assinaturas das espécies de corais estudados largura (a-a’) e 

altura/profundidade (b-b’). 

Durante a coleta realizada nas colônias de S. stellata foram amostradas também 

outras espécies de corais que estavam disponíveis nos viveiros. Elas serão comparadas 

com a espécie estudada, a fim de sinalizar sobre a relevância dos fatores ambientais e 

parentais na definição das assinaturas espectrais.  

As assinaturas dos corais são produtos, principalmente, de dois grupos de 

pigmentos, os presentes no tecido do coral e os das zooxantelas - algas que vivem em 

simbiose dentro da endoderme do coral. Algumas marcações encontradas permitem 

classificar os corais em três tipos: marrom e azul (Mumby  et al. 2004, Kutser e Jupp 2006) 

e verde (Myers et al. 1999).  

Segundo Myers et al. (1999) e Hochberg et al.. (2003) o grupo de corais marrons 

representa aqueles com cores: verde, marrom, vermelho, amarelo, e laranja, e são 
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identificados pela ocorrência de três picos sequenciados denominado triple-peak, enquanto 

que o segundo grupo de corais, os azuis, não apresentam o pico de 575nm. Logo, a 

reflexão causada por este comprimento é a que confere a característica de ser marrom aos 

corais. Os últimos os corais esverdeados possuem pico próximo ao 518nm. 

 

O procedimento metodológico está resumido no fluxograma da figura 17. 

 

 

Figura. 17. Fluxograma da metodologia aplicada para a realização da pesquisa apresentada.  
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3. RESULTADOS: CONHECENDO OS GRÁFICOS 
 

3.1. Análise dos gráficos 

 

Uma assinatura espectral é formada por diversas feições gráficas (marcadores) 

analisadas por sua forma, posição, largura e altura. A figura 15 mostra algumas das 

feições encontradas nas assinaturas dos corais deste trabalho 

Os resultados das medidas nos corais estão divididos pelas condições de saúde em 

que se encontram e pelas técnicas de análise realizada. Nos corais saudáveis e 

branqueados os gráficos se dividem também pelas condições de iluminação, tópico 

analisado adiante em Assinaturas espectrorradiométricas e Diferentes iluminações. 

 

3.1.1. Corais Saudáveis 

Nas figuras 18, 19, 20, 21, 22 e 23 encontram-se os gráficos dos corais saudáveis. As 

análises estão divididas pelas diferentes técnicas utilizadas iniciando pelo estudo das 

médias, seguida da análise derivativa e, por fim a remoção de contínuo. 

 

Análise por médias 

 

Analisando a figura 18 é possível encontrar 09 marcações em todo o espectro, 

sendo estas os picos de reflexão ou bandas de absorção. Estas marcações se encontram nos 

comprimentos: 424nm (1); 528nm (2); 570nm (3); 600nm (4); 650nm (5); 670nm (6); 

681nm (7); 758nm (8); e 821nm (9). Com exceção da colônia 01, que não apresenta 

fortemente a marcação 03 em 570nm, mas sim uma leve ondulação (Quadro 07).  

  Em se tratando de picos, eles se encontram próximos aos comprimentos 570nm, 

600nm e 650nm, e são denominados triple-peak (Myers et al. 1999, Hochberg et al. 2003). 

Estes autores afirmam que a presença destes picos classificam o coral como pertencente ao 

grupo dos corais marrons. Destes picos, apenas no presente em 600nm é possível calcular 

os valores de largura e profundidade (Quadro 02). 

 As bandas de absorção estão localizadas em 424nm, 528nm, 670nm, e 758nm, 

sendo esta última classificada como ruído, e sendo fruto da realização de coleta em período 

diurno, possuindo influência da atmosfera. A utilização do filtro de média o reduz 

parcialmente. 
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Figura 18. Assinaturas espectrais saudáveis com análise por médias coletadas durante o dia. Os números marcam as feições nos seus comprimentos de onda: 1 (424nm), 2 
(528nm), 3 (570nm), 4 (600nm), 5 (650nm), 6 (670nm), 7 (681nm), 8 (758nm) e 9 (821nm). 
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Figura 19. Assinaturas espectrais saudáveis com análise por médias coletadas durante a noite. Os números marcam as feições nos seus comprimentos de onda: 1 (422nm), 2 
(528nm), 3 (567nm), 4 (602nm), 5 (650nm), 6 (669nm), 7 (684nm) e 9 (821nm). 
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Acredita-se que as bandas encontradas em 424nm e 670nm são causadas pela 

absorção da clorofila. Esta última é mais expressiva, permitindo o cálculo da profundidade 

e largura de sua absorção. Os valores encontrados estão no quadro 03. 

A sétima feição é caracterizada como uma ascensão brusca encontrada no 

comprimento de onda 681nm, típica de organismos (vegetal ou animal) que possuem 

clorofila em sua estrutura.  

A última marcação é encontrada no comprimento de onda 821nm, onde se 

localizam os pontos máximos de reflectância. 

No comprimento de onda 400nm a reflectância das colônias 01, 02 e 03 se iniciam 

em 0,027; 0,043; e 0,44, respectivamente. Seus picos máximos de reflectância ocorrem na 

faixa do infravermelho, possuindo os valores de 0,3040 (col. 1); 0,3883 (col. 2); e 0,4442 

(col.3). 

Na figura 19 é possível observar a presença de oito marcações, estando elas nos 

comprimentos de onda 422nm (1), 528nm (2), 567nm (3), 602nm (4), 650nm (5), 669nm 

(6), 684nm (7) e 821nm (9) (quadro 04). 

A presença do triple-peak ocorre com apenas dois pontos bem marcados, estando 

nos comprimentos 604nm e 650nm. É possível observar uma leve ondulação em 565nm, 

podendo ser a marcação do coral marrom pouco acentuada. Os valores de profundidade, 

largura e reflectância máxima estão no quadro 02.  

  As bandas de absorção ocorrem nos comprimentos 422nm (1), 528nm (2), 567nm 

(3) e 669nm (6). Destas, as encontradas em 422nm e 669nm são causadas pela presença da 

clorofila. A medida da profundidade e largura desta encontra-se no quadro 03. 

 A ascensão causada pela fluorescência da clorofila se encontra no comprimento 

684nm, sendo a sétima marcação do coral. Sua reflectância, no comprimento de 400nm, se 

inicia em 0,054, possuindo como ponto máximo de reflexão o valor de 0,5742. A última 

marcação (feição 09) é tida como uma ondulação encontrada em 821nm, sendo este o 

ponto máximo de maior reflectância do gráfico. 

É observada pequena variação dos valores de reflectância, largura, altura e 

profundidade entre as colônias no pico em 600nm e na banda em 670nm. Entretanto, as 

assinaturas apresentam uma forma similar entre elas, principalmente as colônias 02 e 03. A 

maior diferença se encontra nos valores máximos de reflectância após a subida da clorofila. 
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Quadro 2 - Valores de reflectância, largura e altura no pico de reflectância em 600n m nos corais saudáveis 
através da técnica com análise por médias. 

Colônia 
Reflectância Largura Altura 

Dia Noite Dia Noite Dia Noite 

1 0,05249408 0,105799 27nm 31nm 0,01279796 0,0273996 

2 0,07462292 _ 30nm _ 0,0099933 _ 

3 0,07305074 _ 30nm _ 0,0101751 _ 

 
 
 
Quadro 3 - Valores de reflectância, largura e altura na banda de clorofila em 670nm nos corais saudáveis 
através da técnica análise por médias. 

Colônia 
Reflectância  Largura Profundidade 

Dia Noite Dia Noite Dia  Noite 

1 0,0185682 0,058984 35nm 37nm 0,0177187 0,0308176 

2 0,0205839 _ 34nm _ 0,0199144 _ 

3 0,020398 _ 37nm _ 0,0185253 _ 

 

  

 

Análise derivativa 

 

A análise derivativa permite identificar os comprimentos de onda que apresentam 

maior variação de reflexão. As inflexões em que o valor da derivada acentua positivamente 

correspondem aos comprimentos de onda cujo aumento da reflectância é positivo, (Goodin 

et al. 1993).  

 Analisando o gráfico da primeira derivada dos espectros das colônias (Figura 20) é 

possível observar que, entre os comprimentos de onda 400nm e 500nm, os espectros 

encontram-se muito baixos, com valores próximos a zero. Apresentam apenas uma 

inflexão significativa em 424nm, causada pela presença da clorofila. 

Aqui também aparecem nove marcações. Elas se configuram como picos, bandas e 

variações positivas ou negativas.  O quadro 04 mostra os formatos das feições encontradas 

no gráfico. 

As feições encontradas nos comprimentos 594nm, 604nm e 657nm (as feições 3, 4 e 5) 

possivelmente são as que classificam esta espécie como coral marrom. A maior marca de 

absorção é encontrada em 670nm, causada pela presença da clorofila.  



31 

 

A análise do gráfico da figura 21 permite afirmar que, entre os comprimentos de onda 

400nm a 519nm, os espectros possuem baixos valores estando próximos a zero, com 

exceção de uma inversão positiva em 422nm e uma feição em 497nm. Apresentam 10 

marcações divididas em picos, bandas e inversões positivas ou negativas (Quadro 04).  

As feições encontradas nos comprimentos 573nm, 607nm e 658nm possivelmente são 

as que caracterizam o coral como marrom, sendo que a marcação em 573nm é representada 

pelo pigmento laranja em baixa concentração. As marcações nos comprimentos 422nm e 

697nm refletem a presença da clorofila, assim como a marcação 07 (pico na faixa do 

infravermelho) resultada da fluorescência desse pigmento. 

 

Quadro 4 – Localizações e formatos de marcadores no estágio saudável através da técnica da análise 
derivativa. 

Formato Marcadores 
Dia Noite 

Comprimento de onda 
(nm) 

Comprimento de Onda 
(nm) 

Picos 

2 559 552 

3 594 594 

7 693 697 

a _ 497 

b _ 573 

Banda 
5 657 658 
9 _ 825 

Inversões  
positivas 

1 424 422 

6 670 670 

9 814 _ 

Inversões 
negativas 

4 604 607 

8 757 _ 

 

Observa-se que a feição 09 no coral coletado de dia, que era considerada como 

inflexão positiva, na coleta noturna está destacada configurando-se como um pico. Na 

coleta noturna aparecem dois picos não encontrados na amostra diurna.   

Entre as colônias há diferenças na dimensão dos picos. Principalmente na feição 07 

pode ser observada a diferença nos valores da primeira derivada entre as colônias, assim 

como na descida dessa feição, em que cada colônia apresenta uma forma diferenciada. Por 

fim, na segunda feição há diferença na expressão do pico gerado pela colônia 01, 

possuindo menor expressão. 
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Figura 20: Assinaturas espectrais saudáveis com análise derivativa coletadas durante o dia. Os números marcam as feições nos seus comprimentos de onda: 1 (424nm), 2 
(559nm), 3 (594nm), 4 (604nm), 5 (657nm), 6 (670nm), 7 (693nm), 8 (757nm) e 9 (814nm). 
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Figura 21. : Assinaturas espectrais saudáveis com análise derivativa coletadas durante a noite. Os números e letras marcam as feições nos seus comprimentos de onda: 1 
(422nm), 2 (552nm), 3 (594nm), 4 (607nm), 5 (658nm), 6 (671nm), 7 (697nm), 9 (825nm), a (497nm) e b (573nm). 
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Remoção de Contínuo 

 

Esta técnica permite a normalização dos espectros em relação a uma referência 

comum, facilitando a identificação das feições de absorção. Analisando a figura 22 

observam-se algumas marcações, sendo elas feições de absorção ou de reflexão. Em alguns 

pontos elas aparecem de forma fraca, configurando-se como pequenas inflexões.  

 As feições de absorção se encontram nos comprimentos de onda (pontos): 429nm 

(1); 534nm (2); 670nm (6); e 757nm (8), enquanto que as feições de reflexão estão em: 

570nm (3); 601nm (4); 650nm (5); 687nm (7); e 817nm (9) (Quadro 07).  As feições de 

reflexão encontradas em 3, 4 e 5 são as classificadoras dos corais marrons, já as feições de 

absorção localizadas em 1 e 6 são produzidas pela presença do pigmento clorofila. Os 

valores de profundidade, largura e absorção da feição 6 estão no quadro 05. 

 A marcação 08 é causada pela atmosfera, e mesmo com a utilização do filtro de 

médias não foi possível retirar todo o ruído presente. Nota-se que as duas colônias descem 

unidas até o comprimento de onda 429nm (no ponto 01) separando-se nesse ponto, se 

juntam em definitivo no infravermelho, na subida típica dos organismos que apresentam 

clorofila como pigmento, mantendo-se unidas até o ponto 8.  

Observando a figura 23 é possível observar a presença de nove marcadores, 

divididos em feições de absorção e de reflexão. Algumas são pouco expressivas, o que 

indica baixa absorção ou reflexão.  

 Os marcadores de absorção se encontram nos comprimentos de onda: 424nm (1); 

491nm (a); 534nm (2); 670nm (6); e 832nm (9). Já os de reflexão se localizam em: 560nm 

(3); 603nm (4); 650nm (5); e 685nm (7) (Quadro 05). As feições de reflexão localizadas 

em 3 e 4 podem ser consideradas como marcadores do coral marrom, juntamente com a 

feição pouca expressiva em 5, formando o triple-peak.  

 Entre as feições de absorção a mais marcante é a encontrada em 670nm, causada 

pela absorção da clorofila, possibilitando calcular sua profundidade, largura e valor de 

reflectância (Quadro 06). As outras feições de absorção menos expressivas,  configuradas 

como pequenas inflexões, apresentam reflectância acima de 0,2. Por fim, pode ser 

observada uma brusca queda da reflectância a partir de 700nm causada pela forte absorção 

pela água pura.  
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Quadro 5- Valores de reflectância, largura e altura no pico de reflectância em 600n nos corais saudáveis 
através da técnica remoção de contínuo. 

Colônia 
Reflectância  Largura (nm) Altura 

Dia Noite Dia Noite Dia Noite 

1 0,0281775 0,313087 28 37 0,025304 0,059643 

2 0,0354529 _ 20 _ 0,027701 _ 

3 0,0279567 _ 27 _ 0,024851 _ 

 

Quadro 6 - Valores de reflectância, largura e altura na banda de clorofila em 670nm nos corais saudáveis, 
através da técnica remoção de contínuo.  

Colônia 
Reflectância  Largura (nm) Profundidade 

Dia Noite Dia Noite Dia Noite 

1 0,010526 0,1373 40 40 0,077937 0,089423 

2 0,011464 _ 39 _ 0,103595 _ 

3 0,011359 _ 39 _ 0,071895 _ 

 

Assim como encontrado na análise por médias, é possível observar pequenas 

variações entre as colônias no pico e na banda presentes nos quadros 05 e 06, entretanto 

nesta técnica elas estão reduzidas. Outra diferença é encontrada na reflectância no intervalo 

de 550-650nm. 
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Figura 22. Assinaturas espectrais saudáveis com remoção de contínuo coletadas durante o dia. Os números marcam as feições nos seus comprimentos de onda: 1 
(429nm), 2 (534nm), 3 (570nm), 4 (601nm), 5 (650nm), 6 (670nm), 7 (687nm), 8 (757nm) e 9 (817nm). 
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Figura 23. Assinaturas espectrais saudáveis com remoção de contínuo coletadas durante a noite. Os números marcam as feições nos seus comprimentos de onda: 1 (424nm), 2 
(534nm), 3 (560nm), 4 (603nm), 5 (650nm), 6 (670nm), 7 (685nm), 9 (832nm), a (491nm) 
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Pode-se perceber que nas assinaturas existem pontos em comum, e em outras 

pequenas variações. Segundo os autores citados o triple-peak, que é a marca dos corais 

marrons, ocorre nos comprimentos 575nm, 600nm e 650nm, semelhante ao encontrado na 

S. stellata observado no quadro 02. Myers et al. (1999) e Hochberg et al.. (2003) 

descrevem um modelo em que a absorção de pigmentos pelas zooxantelas pode produzir a 

575 nm uma característica amarronzada, podendo esse pico ser deslocado. A depender da 

luminosidade em que se encontra, esse deslocamento pode ser encontrado em outros picos.  

Estes marcadores foram encontrados em todas as análises realizadas (Quadro 07), 

com pequenas variações. Com isso pode-se dizer que as técnicas corroboram umas às 

outras, e reforçam a classificação da S. stellata. 

O Quadro 07 mostra um resumo dos pontos marcadores de feições e seus 

comprimentos de onda nas diferentes técnicas aplicadas em condições de luminosidade 

diferenciadas. 

 

Quadro 7 - Pontos marcadores de feições nas assinaturas do estágio saudável gerados pelas técnicas 
análise por média, análise derivativa e remoção de contínuo. 

Pontos marcadores 
das feições 

Comprimento de Onda (nm) 

Análise por média Análise derivativa Remoção de Contínuo 

Dia Noite Dia  Noite Dia Noite 

1 424 422 424 422 429 424 

2 528 528 559 552 534 534 

3 570 567 594 594 570 560 

4 600 602 604 607 601 603 

5 650 650 657 658 650 650 

6 670 669 670 671 670 670 

7 681 684 693 697 687 685 

8 758 _ 757 _ 757 _ 

9 821 821 814 825 817 832 

a _ _ _ 497 _ 491 

b _ _ _ 573 _ _ 

 

No grupo marrom a marca de absorção da clorofila também é encontrada em todas 

as análises, próxima a 670nm. No gráfico de derivada ela se apresenta como uma inversão 

positiva. Outros marcadores da presença da clorofila também são observados, estando 

levemente indicada em 422nm e 424nm, e caracterizada por uma ascensão regular no 

infravermelho (Hochberg e Atkinson 2000). 
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No comprimento próximo a 758nm, nos corais analisados de dia, encontra-se uma 

leve feição causada pela interferência do oxigênio atmosférico, como indicado por 

Chaudury (2012).  

A técnica análise derivativa apresentou duas feições não encontradas nas outras 

técnicas, o que pode indicar um melhor refinamento dos dados, revelando outras 

marcações não vistas. Esta técnica é comumente usada nas análises de espectros de corais, 

sendo utilizadas nesses estudos por Holden e LeDrew (1998), Clark et al. (2000), 

Hochberg e Atkinson (2000), Hedley e Mumby (2002) e Chaudury (2012). 

 

3.1. O efeito do branqueamento 
 

Análise por médias 

 

Encontram-se na figura 24 oito feições caracterizadas como picos de reflexão ou 

bandas de absorção. Os picos encontram-se nos comprimentos 571nm (3); 600nm (4); 

650nm (5); e 680nm (7), e bandas nos comprimentos 424nm (1); 668nm (6); e 758nm (8). 

Esta última é causada pela influência da atmosfera, foi encontrada apenas na segunda 

colônia e foi desprezada. A colônia 01 apresenta duas feições a mais que se localizam nos 

comprimentos de onda 699nm (c) e 717nm (d) (Quadro 11). 

 Os três picos encontrados nos pontos 3, 4 e 5 são os que permitem classificar este 

coral como marrom. Entretanto, a colônia 01 os apresenta como inflexões suaves, 

dificultando o cálculo dos valores de altura e largura.  As bandas de absorção encontradas, 

com exceção do ponto 08, são causadas pela absorção da clorofila. A profundidade, a 

largura e a reflectância máxima estão no quadro 08 da banda encontrada no comprimento 

670nm. Pode-se observar a diferença entre as duas colônias principalmente nas marcações 

dos corais marrons e na profundidade da banda da clorofila. A colônia 02 apresenta as 

marcações mais fortes, possuindo maiores valores de reflectância, largura e profundidade 

na banda (Quadro 08). 

A ascensão caracterizada pela fluorescência da clorofila (ponto 7) está bem 

marcada na colônia 02, entretanto, é reduzida na colônia 01, além de possuir outras feições 

“c” e  “d”. 
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Quadro 8 - Valores de reflectância, largura e altura na banda de clorofila em 668nm nos corais branqueados, 
através da análise por médias 

Colônia 
Reflectância  Largura Profundidade 

Dia Noite Dia Noite Dia Noite 

1 0,1356 0,0789 37nm 38nm 0,01616 0,0433 

2 0,0426 _ 39nm _ 0,03008 _ 

 

 As colônias possuem reflectâncias diferentes, e a colônia 01 reflete mais que a 

colônia 02 desde o seu início até o final do espectro. A primeira inicia com reflectância em 

0,103, enquanto que a segunda em 0,048, e possuem como pontos máximos de reflectância 

os valores 0,275 e 0,348. 

A figura 25 mostra a existência de sete marcadores contendo picos de reflexão e 

bandas de absorção Os picos se encontram nos comprimentos de onda 575nm (3); 600nm 

(4); 650nm (5); 685nm (7); e 821nm (9). As bandas se encontram em 424nm (1) e 758nm 

(8), que estão sendo consideradas como pequenas inflexões de absorção, e em 668nm (6) 

(Quadro 11). 

Duas das três bandas de absorção são causadas pela presença do pigmento clorofila, 

estando em 424nm e 668nm. Esta última é mais característica, e seus valores de 

profundidade, reflectância e largura estão no quadro 08. 

 A subida causada pela fluorescência da clorofila se inicia em 685nm, tendo seu pico 

máximo de reflectância em 0,0527. A reflectância da assinatura se inicia em 0,080 e tem 

seu pico máximo no comprimento de onda 821 chegando a 0,586.  
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Figura 24. Assinaturas espectrais de colônias branqueadas com análise por médias coletadas durante o dia. Os números e letras marcam as feições nos seus comprimentos de 

onda: 1 (424nm), 3 (571nm), 4 (600nm), 5 (648nm), 6 (668nm), 7 (680nm), 8 (758nm), c (699nm) e d (717nm). Na colônia 01 a feição 7 (subida do infravermelho) possui duas 

marcações dentro dela a “c” e a “d”, as setas indicam onde se encontram essas feições e a 07 na colônia 02. 
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Figura 25. Assinatura espectral de colônias branqueada com análise por médias coletadas durante a noite. Os números marcam as feições nos seus comprimentos de 

onda: 1 (424nm), 3 (575nm), 4 (600nm), 5 (650nm), 6 (670nm), 7 (685nm) e 9 (821nm) 
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Análise derivativa 

 

A figura 26 apresenta nove marcações que se configuram como picos, bandas e 

inversões positivas ou negativas. As feições encontradas e seus comprimentos de onda 

encontram-se no quadro 09. 

As marcações nos comprimentos 595nm; 604nm; e 657nm, são as classificadoras dos 

corais marrons. Na segunda colônia elas se apresentam mais definidas do que na primeira, 

assim como as feições da clorofila, estando em 424nm, 695nm. 

 A feição 07 é produzida pela clorofila das zooxantelas nos corais. Provavelmente a 

diferença entre as duas colônias neste ponto seja devido à variação na concentração desse 

pigmento. 

Os corais diferem também na intensidade dos picos e bandas. O segundo coral reflete e 

absorve mais que o primeiro, e em alguns pontos, como no comprimento de onda 611nm, a 

segunda colônia apresenta absorção quase inexistente. 

  

Quadro 9 - Localizações e formatos de marcadores no estágio branqueado, através da técnica análise 
derivativa nas coletas realizadas de dia e a noite. 

Formato Marcadores 

Dia Noite 

Comprimento 
de onda (nm) 

Comprimento 
 de Onda (nm) 

Picos 

2 558 557 

3 595 595 

7 695 697 

9 814 814 

c 686 _ 

d 726 _ 

e 581 _ 

f 763 760 

Banda 

5 657 657 

8 758 609 

e _ 581 

Inversões positivas 
1 424 427 

6 670 671 

Inversões negativas 4 604 604 
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Existe pouca variação no gráfico entre os comprimentos 400nm e 500nm, com 

exceção de 424nm, marcador da clorofila, significando pouca atividade na faixa do azul. 

 A análise derivativa da figura 27 revela 10 marcações. Os picos, bandas e inversões 

encontram-se no quadro 09. Dessas feições, as encontradas nos comprimentos 557nm, 

595nm e 657nm são marcadores dos corais marrons, enquanto que as encontradas em 

427nm e 697nm são referentes à clorofila. Entre 400nm e 500nm existe pouca variação, 

refletindo próximo ao zero. 

 No quadro podem ser observadas diferenças na quantidade de feições a mais no 

gráfico diurno e na mudança da feição “e”. Durante o dia, esta feição se apresenta como 

um pico, enquanto que na colónia noturna se apresenta como banda. 

 

Remoção de Contínuo 

 

Esta técnica mostra a presença de oito feições marcadoras, podendo ser 

classificadas como bandas de absorção ou picos de reflexão As feições de reflexão são: 

571nm (3); 600nm (4); 650nm (5). As de absorção encontram-se nos comprimentos: 

424/430nm (1); 670nm (7); 758nm (8), e uma ondulação em 812nm (9). Destas, a 

encontrada no ponto 06, causada pela presença da clorofila, possui maior intensidade e se 

difere entre as duas colônias (Quadro 10). Outra banda causada pela presença da clorofila é 

a encontrada em 422 no coral 01 e 430 no coral 2. É possível encontrar algumas inflexões 

que são causadas por absorções ou reflexões em menor escala (Quadro 11). 

Na figura 28 as colônias apresentam diferenças nos gráficos. Algumas feições bem 

marcadas na colônia 02 são pouco expressivas na colônia 01, como os picos de reflexão 

encontrados nos pontos 3, 4 e 5. Na colônia 02 eles são bem definidos, enquanto que na 

primeira têm-se pequenas inflexões que levam a entender a presença desses picos. 

É possível observar no primeiro coral a ausência do ruído causado pela atmosfera.  

 
Quadro 10 - Valores de reflectância, largura e profundidade na banda de clorofila em 670nm das duas 
colônias da espécie S. stellata gerada pela técnica remoção de contínuo nos corais branqueados. 

Colônia 
Reflectância  Largura (nm) Profundidade 

Dia Noite Dia Noite Dia Noite 

1 0,619 0,176 39 40 0,118 0,116 

2 0,165 _ 41 _ 0,136 _ 
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Figura 26. Assinaturas espectrais de colônias branqueadas com análise derivativa coletadas durante o dia. Os números e letras marcam as feições nos seus comprimentos 

de onda: 1 (424nm), 2 (558nm), 3 (595nm), 4 (604nm), 5 (657nm), 6 (670nm), 7 (695nm), 8 (758nm), 9 (812nm), c (686nm), d (726nm), e (581nm), f (763nm) 
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Figura 27. Assinatura espectral branqueada com análise derivativa coletadas durante a noite . Os números e letras marcam as feições nos seus comprimentos de onda: 

1 (427nm), 2 (557nm), 3 (595nm), 4 (604nm), 5 (657nm), 6 (671nm), 7 (697nm), 9 (814nm),  e (581nm) e f (763nm). 
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Outra diferença observada nestas colônias se encontra na subida do infravermelho. 

A colônia 02 é regular possuindo forma de uma linha vertical, enquanto que a colônia 01 

ascende de forma irregular, apresentando duas feições diferenciadas em 699nm (c) e 

715nm (d).  

A remoção do contínuo da figura 28 aplicada ao espectro do coral 02 mostra a 

existência de sete feições. Destas, três se caracterizam como picos de reflexão encontrados 

nos pontos 574nm (3), 600nm (4) e 650nm (5). Os outros se configuram como bandas de 

absorção ou pequenas inflexões (Quadro 11).  

As bandas presentes em 426nm e 670nm são causadas pela presença da clorofila, 

assim como a subida marcada pela feição de número 7. Desses três marcadores, a banda 

encontrada na feição 06 merece um destaque por fornecer valores que podem indicar maior 

ou menor absorção desse pigmento. Os valores observáveis são profundidade da banda, 

largura e reflectância (Quadro 10).  

A reflectância do gráfico é relativamente alta, todos os picos e quase todas as 

bandas se encontram acima do valor 0,3 de reflectância. 

As colônias, mesmo sendo da mesma espécie, apresentam algumas diferenças, 

principalmente no que se refere à reflexão. A colônia 01 é a que mais se difere, tanto em 

sua reflectância quanto na intensidade das feições marcadores.  

Os três picos denominados triple-peak são mais perceptíveis na colônia 02. A 

primeira possui pequenas inflexões que marcam a presença desses pigmentos. Entretanto, 

eles devem estar em baixa concentração, já que estas colônias estão branqueando. A 

reflectância também é diferente, sendo que a colônia 01 reflete mais que a segunda. 

Todas as técnicas apontam a existência da interferência do oxigênio, da banda e da 

subida causada pela clorofila. As duas últimas apresentam diferenças entre as colônias, 

podendo a banda ser maior e mais larga e a subida irregular. O quadro 11 apresenta um 

resumo dos pontos marcadores nas três técnicas utilizadas. 

Na figura 29 é possível observar alguns dos marcadores encontrados em todas as 

colônias coletadas como o triple-peak. Outro marcador está próximo a 674nm, 

caracterizado pelo pigmento clorofila, sendo este o menor valor de reflectância para o 

pigmento. À medida que o coral se encontra em profundidades maiores esta feição é 

deslocada, podendo ser encontrada até em 685nm (Rundquist et al. 2009), sendo essa 

mudança causada pela luminosidade. As amostras foram coletadas em corais que se 

encontravam há algum tempo em aquários, podendo essa ser a causa de se encontrar menor 

reflectância para a clorofila. Ela é um pigmento encontrado também em vegetais, 
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entretanto, os espectros da clorofila das zooxantelas e das plantas são diferentes em função 

da diferente coloração das zooxantelas (marrons) e das plantas (verdes). 

 

Quadro 11 - Pontos marcadores de feições nas assinaturas do estágio branqueado gerados pelas técnicas 
análise por média, análise derivativa e remoção de contínuo. 

Pontos marcadores  
das feições 

Comprimento de onda (nm) 

Análise por média Análise derivativa Remoção de Contínuo 

  Dia Noite Dia Noite Dia Noite 

1 424 424 424 427 424/430 427 

2 _ _ 558 557 _ 557 

3 571 575 595 595 571 595 

4 600 600 604 604 600 604 

5 648 650 657 657 650 657 

6 668 670 670 671 670 671 

7 680 685 695 697 685 697 

8 758 _ 758 _ 758 _ 

9 _ 821 812 814 812 814 

c 669 _ 686 _ 699 _ 

d 717 _ 726 _ 715 _ 

e _ _ 581 581 _ 581 

f _ _ 763 763 _ 763 

 

Certas feições são encontradas em todas as técnicas, e em algumas, no mesmo 

comprimento de onda há existência de variações de poucos nanômetros, mas que 

provavelmente não exercem forte influência na assinatura. 

As análises revelam a existência de quatro feições não encontradas em todas as 

assinaturas. Dentre todas as técnicas, a análise derivativa foi a que apresentou todas as 

feições, o que pode indicar uma melhor apuração nos dados. 
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Figura 28. Assinaturas espectrais de colônias branqueadas com remoção de contínuo coletadas durante o dia Os números marcam as feições nos seus comprimentos de 

onda: 1 (424nm- colônia 01 e 430nm- colônia 02), 3 (571nm), 4 (600nm), 5 (650nm), 6 (670nm), 7 (685nm), 8 (758nm) e 9 (812nm).  
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Figura 29. Assinatura espectral de colônias branqueadas com remoção de contínuo coletadas durante a noite. Os números e letras marcam as feições nos seus 

comprimentos de onda: 1 (427nm), 2 (557nm),  3 (595nm), 4 (604nm), 5 (657nm), 6 (671nm), 7 (697nm),  9 (814nm), e  (581nm),  f (763nm). 
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3.2. Assinatura esqueletal 
 

3.2.1. Análise por média 

Observando a figura 30 percebem-se linhas ascendentes tendo como menor valor de 

reflectância inicial 0,26, e o maior 0,46. Em algumas assinaturas, entre os comprimentos de 

onda 546nm e 619nm observa-se a presença de pequenas inflexões em forma de 

ondulações em 563nm (g), 577nm (3) e 592nm (k), sendo observadas principalmente nas 

colônias 02 e 09 (Quadro 12) 

 A maioria das assinaturas iniciam seus espectros acima de 0,3 e encontram-se 

acima de 0,4 em sua maior parte. A partir do comprimento 690nm elas estabilizam sua 

ascensão apresentando forma linear. 

 

3.2.2. Análise derivativa 

Na figura 31 observa-se um intervalo de pequenas ondulações acima de 0,00044 

que se iniciam no comprimento 400nm indo até 460nm, seguido de uma região regular até 

o 543nm, local onde inicia outro intervalo de ondulação, sendo essa mais intensa.  

O segundo intervalo ondulatório apresenta pequenos picos nos comprimentos 

554nm (2), 565nm (g), 582nm (h) e 596nm (3), em seguida as assinaturas obtêm forma 

linear, se unindo em 762nm (Quadro 12). 

 

3.2.3. Remoção de contínuo 

A figura 32 mostra a presença de cinco feições de absorção significativas e outras 

cinco menores, encontradas nos comprimentos 418nm (i), 548nm (2), 581nm (3), 565nm 

(j), 594nm (k) 613nm (l), 632nm (m), 653nm (5), 670nm (n) e 689nm (7) (Quadro 12).  

 A reflectância é bastante alta, encontrando-se entre o intervalo de 0,99 a 1. O ponto 

máximo de absorção encontra-se no valor 0,9903, estando quase todos os gráficos acima 

de 0,992. 

Quando os corais morrem ocorre perda dos tecidos interno e externo, ficando 

apenas o esqueleto branco, e é essa coloração branca que se observa refletida nos espectros 

causando os altos valores de reflexão. No campo após a morte dos corais eles são, em 

pouco tempo, cobertos por organismos incrustantes: cianobactérias, algas filamentosas...  

As análises realizadas foram do esqueleto do coral. No gráfico da derivada, observa-se que 

eles se encontram próximos ao valor zero, não possuindo picos significativos. 
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Figura 30. Assinaturas espectrais de colônias mortas geradas através da técnica análise por médias. Os números e letras marcam as feições nos seus comprimentos de onda: g 

(563nm), 3 (577nm) e k (592nm). 

 

S. stellata 
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Figura 31. Assinaturas espectrais de colônias mortas geradas através da técnica análise derivativa Os números e letras marcam as feições nos seus comprimentos de 

onda: 2 (554nm), g (565nm), h (582nm) e  3 (596nm). 
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Figura 32. Assinaturas espectrais de colônias mortas geradas através da técnica remoção de contínuo. Os números e letras marcam as feições nos seus comprimentos de 

onda: i (418nm), 2 (548nm), 3 (581nm), j (565nm), k (594nm), l (613nm), m (632nm), 5 (653nm),  n (670nm) e 7 (689nm). O gráfico está em escala diferente das outras técnicas, 

o destaque em a representa  a o gráfico de remoção de contínuo na mesma escala que os gráficos gerados pelas outras técnicas.

a 
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No quadro abaixo constam as marcações encontradas nas diversas técnicas 

utilizadas.  

Quadro 12 – Pontos marcadores de feições nas assinaturas do estágio morto gerados pelas técnicas análise 
por média, análise derivativa e remoção de contínuo. 

Pontos marcadores  
das feições 

Comprimento de onda (nm) 

Análise por  
média 

Análise derivativa 
Remoção  

de Contínuo 

2 _ 554 548 

3 577 596 581 

5 _ _ 653 

6 _ _ 670 

7 _ _ _ 

8 _ _ _ 

9 _ _ 812 

g 563 565 _ 

h _ 582 _ 

i _ _ 418 

j _ _ 565 

k 592 _ 594 

l _ _ 613 

m _ _ 632 

n _ _ 738 
 

Algumas feições encontradas nos corais saudáveis e branqueados são também 

observadas nos mortos mesmo com ausência de tecido sendo melhor observadas através da 

técnica remoção de contínuo. A assinatura do coral morto é a mais simples das analisadas 

devido a ausência dos tecidos, pigmentos e zooxantelas possuindo apenas os compostos 

formadores do esqueleto (carbonato de cálcio) e algumas algas endolíticas, que 

possivelmente sejam a causa das pequenas expressões encontradas nos gráficos 
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4. DISCUSSÃO 
 

4.1. Variações de Sanidade 
 

A partir das observações presentes nas figuras 33 e 34 é possível visualizar as 

diferenças existentes entre as assinaturas nas diferentes condições de sanidade. Os 

corais vivos (saudáveis e branqueados) diferem fortemente do esqueleto do coral (coral 

morto). 

A ausência de tecidos gera uma assinatura nos que mostra a sua reflexão quase 

total, observada nas figuras 33 e 34. Esta análise pode ser confirmada observando-se os 

gráficos gerados pelas outras técnicas. A ausência da formação de feições revela que 

não houve mudanças bruscas na resposta espectral, logo não há absorção da radiação. 

Por fim, o gráfico gerado pela remoção de contínuo fecha esta análise mostrando a alta 

reflexão encontrada nos mortos. Este trabalho corrobora com os dados encontrados por 

Stambler e Dubinsky (2005) já que, segundo eles, o esqueleto do coral branco reflete 

quase toda a luz incidente sobre ele. 

Analisando as diferenças entre os corais saudáveis e branqueados, percebe-se 

que elas se dão pela despigmentação que ocorre neste último, causando as mudanças nas 

assinaturas, seja na total ausência dos pigmentos, ou em uma baixa concentração. A 

diferença de reflexão é o primeiro ponto observado, pois os corais branqueados refletem 

mais que os saudáveis. 

  Entre os corais branqueados pode-se perceber nas figuras 33 e 34 que a 

assinatura de um dos corais branqueados se assemelha muito a do saudável no quesito 

definição dos picos reflexivos e de absorção, com deslocamento ascendente similar ao 

longo de todos os comprimentos de onda. O branqueamento foi apenas confirmado no 

campo, apresentando, portanto uma transição de formas. É provável que este coral 

esteja em um nível inicial de branqueamento, com pouca saída das zooxantelas e de 

outros pigmentos. Em vista disso acredita-se que a assinatura de um coral branqueado 

encontra-se em um estágio intermediário entre os corais saudáveis e mortos, à medida 

em que há um aumento no nível de branqueamento, ocorre uma diminuição da 

semelhança com a assinatura dos saudáveis, aumentando para com a dos mortos. 
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As diferenças encontradas entre os corais saudáveis e branqueados se encontra 

na diminuição dos pigmentos. Com isso, pode-se inferir que corais com maior nível de 

branqueamento, logo com menos pigmentos em seus tecidos, apresentarão feições 

marcadoras menos expressivas.  

A mudança na concentração de clorofila reverbera nos gráficos de forma 

diferenciada. A sua banda mais expressiva possui poucas variações, não sendo detectada 

em todas as técnicas. Entretanto, a subida no infravermelho se apresentou como uma 

boa ferramenta para visualizar as mudanças nessa concentração, por estar diferente em 

todas as técnicas utilizadas. 
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Figura 33. Diferenças espectrais entre os corais da espécie S. stellata diurnas através análise por médias nos estágios saudável, branqueado e morto. 
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Figura 34. Diferenças espectrais entre os corais da espécie S. stellata noturnas através da análise por médias nos estágios saudável, branqueado (com duas assinaturas) e 

morto  



60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 35.  : Diferenças espectrais entre os corais da espécie S. stellata diurnas através da análise derivativa nos estágios saudável, branqueado (com duas assinaturas) e 

morto.  
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Figura 36. Diferenças espectrais entre os corais da espécie S. stellata noturnas através da análise derivativa nos estágios saudável, branqueado (com duas assinaturas) e 

morto. 
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Figura 37. Diferenças espectrais entre os corais da espécie S. stellata diurnas através da remoção de contínuo nos estágios saudável, branqueado e morto. 
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Figura 38. Diferenças espectrais entre os corais da espécie S. stellata noturnas através da técnica remoção de contínuo, nos estágios saudável, branqueado e morto. 
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As feições obtidas nas três técnicas, mesmo aquelas que aparecem em algumas 

delas, foram comparadas e, utilizando o referencial estudado, foi possível montar os 

Quadros 13 e 14. Alguns autores apontam caminhos de interpretação para os marcadores 

encontrados, e a ausência de trabalhos sobre os pigmentos em corais brasileiros indica 

áreas de contribuição de estudos. 

 

Quadro 13- Marcações de feições comuns nas assinaturas da espécie S. stellata nos estágios 

saudável, branqueado e morto, e seus pigmentos referenciados (NI-Pigmento não Identificado). 

Pontos marcadores  
das feições 

Comprimento de onda (nm) 
Pigmentos/referencial teórico 

Saudável Branqueado Morto 

1 422 424 _ 
Clorofila-a, (Shibata e Haxo, 1969; 

 Hochberg e Atkinson, 2000) 

2 530 557 550 
Peridina e Clorofila, (Shibata 

 e Haxo, 1969)  

3 570 573 581 
Pigmento Laranja, (Fuchs,  

1999) 

4 603 600 _ 
Pigmento (azul)* - (Myers 

 et al.. 
 1999; Hochberg et al.. 2003) 

5 650 650 653 
Pigmento (azul)* (Myers 

 et al..  1999; Hochberg et al.. 2003) 

6 670 670 670 
Clorofila-b, (Shibata e 

 Haxo, 1969; Rundquist et al.. 2009) 

7 690 683 _ 
Fluorescência clorofila, (Hochberg 

 e Atkinson, 2000) 

8 758 758 _ 
Oxigênio atmosférico,  

(Chaudhury, 2012) 

9 825 813 812 NI 

*Designação nossa 
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Quadro 24- Marcações das feições pouco comuns nas assinaturas da espécie S. stellata nos estágios 
diversos estágios de saúde: saudável, branqueado e morto. (NI- pigmentos não encontrados). 

 
Das feições encontradas pontualmente nos estágios de saúde não foi encontrada 

na literatura qualquer indicação de causa para a sua manifestação.  Já para os 

marcadores identificados na maioria dos gráficos já existem trabalhos que apontam 

possíveis causadores para a sua expressão.  

Do triple-peak, marcador mais importante desses corais, apenas o pico 

encontrado em 675nm foi identificado, parcialmente, como pigmento laranja. Esta é a 

marcação que diferencia os corais marrons dos azuis, logo, este pigmento deve ser o 

verdadeiro responsável pela coloração marrom dos corais. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pontos marcadores 
das feições 

Comprimento de onda (nm) 
Pigmentos/referencial 

teórico Saudáveis Branqueados Mortos 

a 495 - - NI 
b 573 - - NI 
c - 686 - NI 
d - 717 - NI 
e - 581 - NI 
f - 762 - NI 
g - - 564 NI 
h - - 582 NI 
i - - 418 NI 
j - - 565 NI 
k - - 594 NI 
l - - 613 NI 
m - - 632 NI 
n - - 738 NI 
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4.2. Variações diárias 
 

Nos corais branqueados e saudáveis é possível observar um padrão de diferenças 

entre as assinaturas das colônias coletadas durante o dia e à noite (Figuras 39 a 45). 

Essas diferenças podem ter sua causa explicada pelo modo de vida destes organismos, 

pois sabese que eles possuem padrões nictemerais de expansão e contração de 

tentáculos (Levy et al. 2001; Sebens e DeRiemer 1977). 

A diferença mais visível é a variação da reflexão. Os corais noturnos possuem 

reflexão maior que os diurnos (Quadros 02,03,05,06,08 e 10), observada tanto nos 

valores de reflectância e reflectância normalizada, como nos valores de primeira 

derivada de reflectância. Estes últimos se encontram maiores nos corais noturnos, com 

exceção do intervalo encontrado entre 538-573nm. 

As três técnicas utilizadas confirmam a maior reflectância encontrada nos corais 

coletados de noite. Essas diferenças devem estar associadas à dispersão de radiação. 

Segundo Levy et al. (2003), os tentáculos estendidos durante a noite dispersam parte da 

radiação absorvida, podendo ser esta a causa de uma maior reflexão nas assinaturas 

noturnas, em geral.  

Analisando as feições, observa-se que nos corais com coleta noturna se tem uma 

melhor definição das marcações do triple-peak. Ao calcular a altura e a largura dos 

picos nos gráficos gerados pelas médias e remoção de contínuo, observa-se que os 

valores das assinaturas de noite são maiores, o que leva a um destaque dessas feições. 

Na análise derivativa os valores da primeira derivada de reflexão são maiores em dois 

dos três picos do triple-peak, mostrando também nestes uma melhor definição. 

Acredita-se que a melhor demarcação dessas feições possa significar uma maior 

concentração desses pigmentos (Quadros 02 e 05) ou uma maior exposição deles.  

Durante a noite os corais expandem tentáculos com função de alimentação, contendo 

pouca ou nenhuma zooxantela, o que pode indicar uma melhor expressão dos outros 

pigmentos presentes no tecido do coral sendo visualizados. De dia essas estruturas se 

contraem, expandindo pseudoténtaculos ou vesículas com alta densidade de zooxantelas 

responsáveis pela fotossíntese (Sebens e DeRiemer 1977). 

Em se tratando da banda de absorção da clorofila em 670nm, a colônia coletada 

durante a noite é mais larga e profunda do que a amostrada de dia, podendo ser 

visualizada nos quadros 03, 06, 08 e 10. Com exceção da banda encontrada no coral 
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saudável através da técnica remoção de contínuo, elas se encontram com valores de 

largura iguais.  

A maior absorção da clorofila durante o dia está ligada à expansão dessas 

estruturas, visto que neste período os dinoflagelados absorvem maior radiação para, 

juntamente com a clorofila, realizarem fotossíntese nutrindo o coral. À noite, como não  

há realização da fotossíntese, há uma menor absorção de radiação, observado pela 

menor profundidade dessa banda. Sendo esta afirmação corroborada pelo estudo de 

Levy et al. (2003) envolvendo o comportamento da luz nos corais.  

Outra diferença é observada na subida da clorofila. Os gráficos gerados pelas 

médias e pela remoção de contínuo apontam que nos corais coletados à noite ela possui 

maiores valores de reflectância e de primeira derivada de reflexão que os coletados de 

dia. Esta diferença não é observada no gráfico de remoção de contínuo.  

Por fim, nos corais diurnos são encontradas 09 marcações, dentre elas a feição 08 

causada pela presença do oxigênio atmosférico, podendo ser indicada como a marcação 

do dia, não tem registro noturno também apontado por Chaudury (2012).  
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 Figura 39: Diferenças de luminosidade na espécie S.stellata saudável com análise por médias. 
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Figura 40: Diferenças de luminosidade na espécie S.stellata saudável com análise derivativa. 
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Figura 41. Diferenças de luminosidade na espécie S.stellata saudável com remoção de contínuo. 
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Figura 42. Diferenças de luminosidade na espécie S.stellata branqueada com análise por médias. 
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Figura 43. Diferenças de luminosidade na espécie S.stellata branqueada com análise derivativa. 
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Figura 44. Diferenças de luminosidade na espécie S.stellata branqueada com remoção de contínuo. 
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4.3. Influências dos fatores parentais e ambientais 

  

Comparando os resultados das assinaturas espectrais da espécie S. stellata com os 

encontrados por Lubin et al. (2001) e Durako e Chartrand (2008), nas espécies S. 

siderea e S. radians, respectivamente (Figura 45), observa-se que a espécie endêmica 

brasileira possui reflectância abaixo dos 10%, enquanto as espécies norte-americanas 

apresentam parte dos seus espectros acima desse valor, especialmente a marcação triple-

peak e a banda de absorção da clorofila.  

Esta maior absorção implica em uma maior capacidade fotossintética, 

provavelmente responsável por ser esta espécie uma das mais resistentes dos corais 

brasileiros. A segunda diferença se encontra na definição dos picos marcadores da 

coloração marrom. Na S. stellata ele é mais definido, apresentando picos mais 

simétricos, o que pode refletir as características encontradas nas águas da costa do 

Brasil, como a alta turbidez. 

Observa-se que as diferenças existentes entre as espécies do mesmo gênero têm 

possíveis explicações pautadas nas condições ambientais das águas brasileiras. Em vista 

disso compararam-se assinaturas da S. stellata com as de outras espécies brasileiras, 

buscando sinalizar se as diferenças ambientais poderiam ter maior influência nas 

assinaturas do que o parentesco dentro do mesmo gênero. As espécies brasileiras 

utilizadas foram: Mussismilia braziliensis e Montastrea cavernosa, esta última possui 

assinatura identificada por Lubin et al. (2001) em coletas realizadas nas Bahamas. 

 Uma análise inicial permite observar que, em geral, os corais brasileiros se 

assemelham entre si, possuindo valores de reflectância próximos. As feições 

responsáveis pelo triple-peak e pela banda de absorção encontram-se, praticamente, nos 

mesmos comprimentos de onda, sendo bem definidas. Provavelmente a alta taxa de 

turbidez seja um dos fatores responsáveis pela aproximação dessas assinaturas, visto 

que o maior aporte de sedimentos em suspensão favorece uma maior proliferação das 

algas zooxantelas, já que é preciso aumentar sua quantidade para melhorar a captação de 

radiação solar necessária à realização da fotossíntese. A concentração de zooxantelas 

controla diretamente a dos pigmentos fluorescentes e cromoroteinas. Assim, à medida 

em que se tem grande densidade desses dinoflagelados, a produção de pigmentos nos 

corais aumenta e vice-versa. 
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 Estas comparações buscam incitar a reflexão de que as condições ambientais 

possam exercer maiores influências nas assinaturas do que as relações parentais, esta 

ponderação é bastante inicial necessitando de maiores estudos que visem corroborá-la.  
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Figura 45.  Comparação de assinaturas espectrais de corais. A)A espécie  S. stellata coletada no Brasil  B) As espécies Montastrea cavernosa, Acropora palmata, Dichocoenia stokesii e S. siderea coletadas nas Bahamas  (Fonte: Lubin et al. 2001);  C) A espécie S. 

radians coletados na Florida em quatro diferentes salinidades (10 = preto sólido, 15 = traço preto, 20= pontos cinza, 30 = cinza ponto-traço). (Fonte: Durako e Chartrand 2008) e D) As espécies Mussismila braziliensis, Montastrea cavernosa e S. stellata coletadas 

no Brasil 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Assinaturas de S. stellata 

 

A assinatura esqueletal da S. stellata configura-se como uma linha de reflexão 

total, sendo uma assinatura de um corpo rochoso, enquanto que a branqueada é uma 

variação entre a saudável e a esqueletal, que provavelmente reflete o grau de 

branqueamento. Com isso, é possível obter um limiar da assinatura branqueada. A 

medida que as condições ambientais que promovem a despigmentação do coral, forem 

intensas, a assinatura ultrapassará este limiar caminhando inexoravelmente para a 

assinatura do morto (esqueleto de carbonato de cálcio). 

Existem diferenças nos diversos estágios de saúde dos corais, sendo mais 

perceptível entre os corais vivos e mortos. Logo, a presença de tecido possui uma 

influência significativa nas assinaturas dos corais, assim como as diferenças na 

densidade de zooxantelas e na concentração dos pigmentos existentes entre os corais 

branqueados e os saudáveis. 

Essas diferenças permitem acreditar que a coleta de medidas espectrais 

frequentes nos corais em processo de branqueamento, em aquários com condições 

controladas, poderia auxiliar no monitoramento dos recifes através de sensores remotos, 

possivelmente indicando quando o branqueamento pode não ser reversível levando à 

morte dos corais. Isso deve-se ao potencial das medidas espectrais em oferecer respostas 

como: quando e em que ordem os pigmentos deixam os corais, revelando quais os 

últimos a saírem antes da sua morte; registrar em que condições se iniciam a saída e a 

volta das zooxantelas; e quando não há possibilidade do seu retorno. 

O diferente comportamento dos corais ao longo do dia reflete em suas 

assinaturas. A contração e a expansão de seus tentáculos aumenta ou diminui a área de 

exposição dos pigmentos do tecido do coral e das suas zooxantelas, interferindo na 

reflexão e na absorção da clorofila. Pode-se inferir que uma assinatura diurna captura 

mais o padrão de zooxantela, enquanto que na assinatura noturna o efeito do pigmento 

pertencente ao próprio coral é o mais capturado. 

Como os recifes de corais são compostos por organismos vivos, entender a sua 

fisiologia, assim como as diferenças na saúde e as condições ambientais e como esses 
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fatores se expressam nas diferentes condições de radiação, pode ser importante no 

monitoramento, por permitir a comparação dessas questões com as análises realizadas a 

partir das imagens.  

Logo, é possível afirmar que as assinaturas dos corais são respostas das 

condições fisiológicas deles, seja resultante de seu ciclo nictemeral diurno/noturno ou 

sazonal, neste último caso, que pode resultar em branqueamento no verão. 

Por fim, as técnicas utilizadas mostram os mesmos resultados nos quesitos: 

classificação do coral, absorção de clorofila e influência do oxigênio atmosférico, 

corroborando-as. 

O cálculo da primeira derivada apresentou feições não observadas nas outras 

técnicas, tanto nos corais saudáveis como nos branqueados, o que corrobora com outros 

estudos, indicando-a como uma boa técnica para estudos detalhados de 

espectrorradiometria de corais. 

O uso da remoção de contínuo em estudos envolvendo corais não foi encontrado,  

entretanto, acredita-se ser essa técnica importante principalmente para a caracterização 

da fisiologia dos corais, por favorecer a análise de maior/menor absorção de clorofila. 

 

Continuando a pesquisa 

Este trabalho é o primeiro realizado envolvendo espectrorradiometria de corais 

no Atlântico Centro-Sul e por conta disso, existe a vontade de continuar desvendando os 

mistérios espectrorradiométricos destes organismos. Nesta direção, a ampliação desses 

estudos sugere complementar a biblioteca espectral brasileira, estudar os pigmentos que 

existem nos corais, assim como as suas respostas a diferentes padrões físico-químicos, 

e, por fim, capturar dados espectrorradiométricos do processo de branqueamento dos 

corais, o que vem a ser importante na busca de monitoramento dos recifes de corais.   

 Este estudo iniciou os trabalhos com a S. stellata, buscando responder às 

questões de luminosidade e sanidade. O próximo passo é replicá-lo utilizando outras 

espécie brasileiras, em especial as endêmicas, para completar a biblioteca espectral dos 

corais brasileiros. 

Foi apontada a possibilidade das condições ambientais influenciarem mais as 

assinaturas do que as relações de parentesco. Confirmar esta hipótese pode ser outra 

linha de estudo, utilizando dados espectrais de uma mesma espécie em condições 

ambientais diferentes, o que pode corroborar ou refutar esta hipótese.  
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Os motivos que impulsionaram o desenvolvimento dessa pesquisa se encontram 

na possibilidade da realização de monitoramento de sanidade dos corais através de 

imagens de sensores orbitais, reduzindo os custos e o esforço amostral utilizados nos 

métodos atuais, principalmente após o lançamento do sensor World View 2 que possue 

bandas que podem ser utilizadas nesse monitoramento. 

Acredita-se que, a partir das informações espectrais dos corais seja possível, com 

o auxilio de técnicas de processamento digital, percebê-las nas imagens. Outra 

possibilidade seria a partir de medição da concentração de clorofila disponível nas águas 

em regiões com recifes de corais, detectar o branqueamento nos corais, visto que este 

fenômeno é causado pela saída de zooxantelas ou seja; a detecção de aumento na 

concentração de clorofila disponível nas águas marinhas pode indicar que esteja 

ocorrendo branqueamento de corais. Com isso surge uma nova questão: é possível 

identificar branqueamento de corais em imagens de sensores remotos em recifes de 

corais, através de cálculo de índices de biomassa que utilizam dados de clorofila? 

Essa temática é relativamente nova, necessitando de maiores estudos e 

aprofundamentos que visem responder essas questões, buscando não somente a 

utilização desses dados no monitoramento ambiental, mais ampliando o conhecimento 

desses ecossistemas. 
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ANEXOS 

 

Anexo 01 

Cálculo das médias utilizando o software ViewSpec 

1- Abre o software; 

2- No menu Setup clica em Input directory  e seleciona a pasta onde estão os dados; 

3- File open e seleciona o arquivo*; 

4- Seleciona todos os dados que foram abertos e clica em Process depois em statistic 

selecionando a função mean; 

5- Para visualizar o espectro clica no menu View e depois em Graph Data; 

6- É necessário exportar o dado em formato .txt para poder trabalhar no excel e em 

outros softwares. No gráfico visualizado através da ferramenta Graph Data clica no 

menu export selecionando nessa ordem: Table�Points/Subsets�Numeric Precision� 

Maximum Precision. 

 

* caso o arquivo já esteja no formato de reflectância (.asd.ref) é só abrir; caso  o dado esteja 

no formato  bruto (.asd) vai ser preciso transformá-lo em dado de reflectância .Indo no menu 

Process  e selecionando reflectance ( transmitance)  o dado será convertido, sendo necessário 

salvá-lo. Baixe o software na página http://viewspecpro.software.informer.com/ 

 

Cálculo dos filtros no Excel 

No exemplo será passado filtro de 5 pontos, o que muda no cálculo de filtro de três e sete pontos 

será o intervalo de valores utilizados para gerar a média.  Filtro de três pontos será selecionado 

três pontos. 

1- No excel abre o arquivo .txt gerado  

2- Calcula a média de cinco valores de reflectância, este valor será colocado na coluna de 

reflectância na linha do comprimento de onda intermediário. 

Tabela Inicial 

Comprimento de onda Colônia 1 Colônia 2 

350 0,54534 0,524523 

351 0,52352 0,23523 

352 0,42352 0,42342 

353 0,52352 0,42342 

354 0,42342 0,25232 

355 0,53435 0,52335 

356 0,54657 0,53423 

357 0,55243 0,54643 

 



89 

 

 

Tabela com filtros 

Comprimento de onda Colônia 1 Colônia 2 

350   

351   

352 Média dos valores entre  

 350 a 354 

Média dos valores entre 

 350 a 354 

353 Média dos valores entre  

 351 a 355 

Média dos valores entre 

 352 a 355 

354 Média dos valores entre 

 352 a 356 

Média dos valores entre  

352 a 356 

355 Média dos valores entre 

 353 a 357 

Média dos valores entre  

353 a 357 

356 Média dos valores entre 

354 a 358 

Média dos valores entre 

354 a 358 

357 Média dos valores entre 

355 a 359 

Média dos valores entre 

355 a 359 

 

Tabela final 

 

Comprimento de onda Colônia 1 Colônia 2 

350   

351   

352 0,487864 0,371783 

353 0,485666 0,371548 

354 0,490276 0,431348 

355 0,516058 0,45595 

356 0,514193 0,464083 

357 0,54445 0,53467 
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Anexo 02 
Cálculo de derivadas 

Utilizando uma tabela no excel  

Comprimento de onda Colônia 1 Colônia 2 

350 (X) 0.54534 0.524523 

351 (Z) 0.52352 0.23523 

352 (Y) 0.42352 0.42342 

353 0.52352 0.42342 

354 0.42342 0.25232 

355 0.53435 0.52335 

 

Inicialmente calcula-se a primeira derivada, a segunda derivada é a derivada da primeira, a 

terceira derivada é a da segunda e assim sucessivamente.  

No Excel selecionará o comprimento de onda inicial para o cálculo de derivada, no exemplo o 

valor escolhido foi 351, onde está a letra “Z”. 

Derivada de Z: 

(Reflectância de X – reflectância de Y)/ (valor do comprimento de onda Y-valor de comprimento 

de onda X) 

Ex: (0.42352-0.54534)/(352-350) =  -0,06091 

Os gráficos podem ser gerados no Excel. 

 

Gerando assinaturas no software Envi 

1- Abre o software 

2- Seleciona a ferramenta Spectral, dentro dela clica em Spectral Libraries 

selecionando a ferramenta Spectral Library builder. 

3- Seleciona o formato ASCII File abrirá uma pasta, nela serão selecionados os 

arquivos no formato texto na próxima janela se selecionará a unidade de 

comprimento de onda� nanômetros; 

4-  Após clica na ferramenta Import�from ASCII... e seleciona os arquivos em 

formato .txt com as assinaturas, seleciona novamente a unidade do comprimento de 

onda� nanômetros e clica em Ok; 

5- Volta para a janela aberta anteriormente (passo 4) nela clicará em Plot;  

6-  O gráfico aparecerá. 
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Anexo 03 

Cálculo da Remoção do Continuo 

1- Abre o arquivo em Excel contendo os valores de reflectância e comprimento de onda; 

2- Seleciona o intervalo a ser calculada a remoção (neste trabalho: 400-900nm); 

3- Caso os dados estejam com vírgulas estes deve ser substituídos por pontos (O Envi só 

trabalha com os dados de reflectância com pontos, como separador de casas decimais) 

salvando em formato.txt (tabulação); 

4- Abre o arquivo .txt e coloca o cabeçalho padrão (abaixo), salvando em seguida; 

5- Abre as assinaturas no Envi (passos abaixo); 

6- Remove o continuo através da ferramenta Plot_Function� Continuum Removed 

7-  Salva em formato ASCII- (sai como formato .txt) 

8-  Abre no excel o arquivo ASCII. txt 

9- Seleciona os valores das colônias e abre em outra aba do excel juntamente com os 

comprimentos de onda correspondentes  

10- Substitui os pontos por virgulas e o valor 1000 por 1; 

11- Seleciona os valores e cria o gráfico 

Cabeçalho Padrão a ser salvo no arquivo .txt. Caso os dados possuam menores colunas de 

reflectância reduz as column. 

ENVI ASCII Plot File [Tue Nov 20 16:21:25 2012] 

Column 1: X Axis 

Column 2: Col,1~~2 

Column 3: Col,2~~3 

Column 4: Col,3~~4 

Column 5: Col,4~~5 

Column 6: Col,5~~6 

Column 7: Col,6~~7 

Column 8: Col,7~~8 

Column 9: Col,8~~9 

Column 10: Col,9~~10 

Column 11: Col,10~~11 

Column 12: Col,11~~12 

Column 13: Col,12~~13 

Column 14: Col,13~~14 

Column 15: Col,14~~15 
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Apêndice 01 

 

Gráficos das colônias no estágio saudável da espécie S.stellata em diferentes condições de luminosidade e utilizando diferentes técnicas de análise. A) Análise por médias em colônias coletadas durante o dia; A1) Análise por 

médias em colônias coletadas durante a noite; B) Análise derivativa em colônias coletadas o dia; B1) Análise derivativa em colônias coletadas a noite; C)Remoção de contínuo em colônias coletadas durante o dia; C1) Remoção 

de contínuo em colônias coletadas durante a noite 

 

 

 

 

 



Apêndice 02 

Gráficos das colônias no estágio branqueado da espécie S.stellata em diferentes condições de luminosidade e utilizando diferentes técnicas de análise. A) Análise por médias em colônias coletadas durante o dia;

médias em colônias coletadas durante a noite; B) Análise derivativa em colônias coletadas o dia; B1) Análise derivativa em colônias coletadas a noite; C)Remoção de contínuo em colônias coletadas durante o dia; C1) Remoção 

de contínuo em colônias coletadas durante a noite 

 



Apêndice 03 

 

Gráficos das colônias mortas da espécie S.stellata utilizando diferentes técnicas de análise. A) Análise por médias; B) Análise derivativa; C) Remoção de contínuo. 
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Apêndice 04 

 

Diferenças espectrais da espécie S. stellata nos estágios (saudável, branqueado e morto), em diferentes condições de luminosidade nas técnicas análise por médias, análise derivativa e remoção de contínuo

no coral coletado durante o dia; A1) Análise por médias no coral coletado durante a noite. B) Análise derivativa no coral coletado durante o dia; B) Análise derivativa no

de Contínuo no coral coletado durante o dia; C1) Análise por Remoção de Contínuo no coral coletado durante a noite. 

 

 

 

 

 



 

Apêndice 05 

 

Diferenças de luminosidade na espécie S. stellata no estágio saudável nas diferentes técnicas. A) Análise por médias; B) Análise derivativa; C) Remoção de Continuo.

 

 

  

 

 

 



Apêndice 06 

 

Diferenças de luminosidade na espécie S. stellata no estágio branqueado nas diferentes técnicas. A) Análise por médias; B) Análise derivativa; C) Remoção de Contínuo.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


