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RESUMO 

 
Os recifes de corais são organismos extremamente sensíveis a variações de 

temperatura. O branqueamento destes organismos está fortemente correlacionado 

com eventos de anomalia térmica. Levando em conta o panorama das mudanças 

climáticas e aquecimento global atual, eventos de branqueamento de corais vêm 

sendo relatados cada vez com maior frequência. Dados de satélites em conjunto 

com dados in situ da temperatura da superfície do mar (TSM) possibilitaram um 

grande aumento na capacidade de detecção das anomalias térmicas e vêm se 

mostrando bastantes eficientes na previsão de mudanças climáticas, 

branqueamento e mortalidade de corais em várias regiões do globo. Neste trabalho, 

tem-se por objetivo investigar a susceptibilidade dos recifes da Baía de Todos os 

Santos (BTS) ao branqueamento de corais entre os anos 2008 e 2011. Índices de 

resposta (BR) e susceptibilidade (BSI) ao fenômeno de branqueamento foram 

gerados a partir dos dados levantados pelo Protocolo AGRAA em três sítios de 

monitoramento na BTS. A série temporal de TSM, utilizada para calcular as 

Temperaturas de Fronteiras (TFs) e os índices de estresse térmico (Hotspot e HSA), 

foi gerada a partir da base de dados do programa operacional OSTIA, numa grade 

de resolução espacial de aproximadamente 5 km. Os corais Montastraea cavernosa, 

o complexo Siderastrea spp. e o hidrocoral Milepora alcicornis foram as espécies 

que exibiram maiores respostas ao branqueamento. Dentre os sítios monitorados, a 

comunidade coralina do Yatch Clube da Bahia apresentou maior susceptibilidade ao 

branqueamento. O ano de 2010 exibiu maiores valores para os índices Hotspot e 

HSA, evidenciando o alto grau de estresse térmico a que estiveram submetidos os 

recifes de corais da BTS neste período. Regressões entre os índices BR e BSI o 

índice de estresse térmico HSA apresentaram valores de r2 próximos a 50%. Deste 

modo, índices de branqueamento correlacionados a índices de estresse térmico 

podem funcionar como poderosas ferramentas de auxílio para tomadas de decisões 

futuras relacionadas à preservação e ao manejo dos ecossistemas recifais da BTS. 

Palavras-chave: Branqueamento de corais; Susceptibilidade; Anomalias térmicas; 

Hotspots; Sensoriamento remoto; Baía de Todos os Santos.  
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ABSTRACT 

 
Coral reefs are extremely sensible organisms for temperature variations. The 

bleaching of these organisms is strongly correlated with events of thermal anomalies. 

Given the backdrop of climate change and global warming coral bleaching events 

has been reported with increasing frequency. Satellite data in conjunction with in situ 

data of sea surface temperature (SST) allowed a great increase in ability to detect 

thermal anomalies have been quite effective in predicting climate change, coral 

bleaching and mortality in various regions of the globe. In this work, has been aimed 

at investigating the susceptibility of reefs of coral bleaching from Todos os Santos 

Bay (TSB) between the years 2008 and 2011. Response rates (BR) and 

susceptibility (BSI) to the phenomenon of bleaching were generated from data 

collected by the Protocol of Agra in three monitoring sítios in the TSB. The SST time 

series, used to calculate the Temperatures Threshold (TFs) and the rates of thermal 

estresse (Hotspot and HSA), was generated from the database of the operational 

program OSTIA, a grid of spatial resolution of approximately 5 km. The corals 

Montastraea cavernosa, the complex Siderastrea spp. and the hidrocoral Millepora 

alcicornis were the species that exhibited greater responses to bleaching. Among the 

sítios monitored, the coral community of Yatch Clube da Bahia had a higher 

susceptibility to bleaching. The year 2010 showed higher values for the indexes 

Hotspot and HSA, indicating the high degree of thermal estress to which they were 

submitted coral reefs of the BTS in this period. Regressions between response index 

and susceptibility to bleaching and thermal estress index showed values of r2 close to 

50%. Thus, the indexes of bleaching relate thermal stress index can serve as 

powerful tools to aid future decision making related to preservation of reef ecosystem 

of the TSB.  

Keywords: Coral reef bleaching; Susceptibility; Thermal anomalies; Hotspots; 

Remote sensing; Todos os Santo Bay.  
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1. INTRODUÇÃO 
 

O rápido aumento da concentração atmosférica de dióxido de carbono e outros 

gases estufa, a principal causa do aquecimento global dos oceanos, pode vir a ser o último 

dos ataques dirigidos aos ecossistemas recifais (HOEGH-GULBERG, 1999; HOEGH-

GULBERG et al., 2007). Dados do estudo European Project for Ice Coring in Antarctica, a 

partir da análise de testemunhos de gelo, indicaram condições autuais de temperatura da 

água do mar em média 0,7°C maiores do que qualquer outro momento nos últimos 420 mil 

anos (EPICA, 2004). Modelos climáticos globais baseados em dados oceanográficos, 

atmosféricos e biológicos apontam para cenários futuros da temperatura global entre 1,4°C 

e 5,8°C superiores a atual até o final do século XXI (ALBRITTON et al., 2001; HANSEN et 

al., 1988). Projeções divulgadas pelo IPCC (2007) levando em conta a concentração de CO2 

na atmosfera indicam que as temperaturas globais devem aumentar rapidamente, podendo 

atingir 1,8°C acima da temperatura média de hoje sob baixa emissão de CO2 (550 ppm) ou 

até 4,0°C sob maior emissão (800 ppm), até o ano de 2100. Mudanças repentinas no clima 

decorrentes do aquecimento global, em um futuro próximo, serão capazes de gerar 

ambientes cada vez mais extremos. Inundações, secas e ondas de calor serão mais 

frequentes, dificultando a sobrevivência de inúmeras espécies, principalmente aquelas que 

vivem próximas do seu limite. 

A taxa na qual ocorre uma mudança, além da própria mudança em valores 

absolutos, é condição fundamental para organismos e ecossistemas serem capazes de se 

adaptar às novas condições ambientais (CONNELL, 1997). Evidências sugerem que a 

temperatura média nos oceanos tropicais variou menos de 2°C nos últimos 18 mil anos 

(THUNELL et al., 1994), possibilitando o desenvolvimento da biota marinha sob condições 

térmicas estáveis. Diferentemente, as taxas de variação de temperatura ao longo dos 

últimos 100 anos são de duas a três ordens de magnitude maiores do que a maioria das 

mudanças observadas nos últimos 420 mil anos (HOEGH-GULBERG et al., 2007).  

Os recifes de corais são altamente sensíveis às mudanças climáticas. O 

aquecimento global dos oceanos, um dos principais fatores decorrentes destas mudanças 

no clima, afeta diretamente os processos biológicos e, conseqüentemente, a sobrevivência 

destes organismos (ANTHONY & MARSHALL, 2009; HOEGH-GULBERG et al., 2007). Por 

viverem bastante próximos dos seus limites térmicos, alterações de apenas 1°C na água do 

mar podem causar danos aos corais. Estes danos podem estar diretamente relacionados à 
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perda ou expulsão, por parte dos corais, da maior parte de suas zooxantelas (dinoflagelados 

simbiontes); ao declínio drástico dos pigmentos fotossintéticos das zooxantelas; ou à 

combinação destes eventos (GLYNN, 1991).  

Uma anomalia térmica positiva da TSM num determinado espaço e tempo pode ser 

definida como um Hotspot. De acordo com a definição proposta por Goreau & Hayes (1994) 

um Hotspot ocorre quando, em uma determinada área, a temperatura das águas superficiais 

excede o máximo da média climatológica mensal. Grandes impactos nos recifes de corais 

podem ser observados quando anomalias na TSM atingem 1°C ou mais. Correlações entre 

eventos de anomalia térmica, El-Niño e branqueamento de corais mostraram-se positivas 

para estudos em diversas regiões do planeta (CASTRO & PIRES, 1999; GLYNN 1991 e 

1993; GOREAU & HAYES, 1994; LEÃO et al., 2008; MCCLANAHAN et al., 2007a e 2007b; 

NADAOKA et al., 2001; STRONG et al., 1997; WINTER et al., 1998).  

O aumento da freqüência e intensidade das anomalias da TSM decorrente do 

aquecimento global é capaz de alterar o resultado das reações de fotossíntese que ocorrem 

no tecido dos corais, favorecendo a produção de espécies oxidativas, como O2 
- e H2O2 

(GLYNN, 1991). A produção de tais espécies oxidativas torna as reações fotossintéticas 

potencialmente danosas ao coral hospedeiro, forçando-os a expulsar suas zooxantelas, e 

consequentemente, expondo o esqueleto branco através dos seus tecidos transparentes. À 

perda desta relação de simbiose entre o coral zooxantela (dinoflagelado simbionte) dá-se o 

nome de “Branqueamento do coral” (GLYNN, 1991 e 1993; GOREAU & HAYES, 1994; 

HOEGH-GULBERG, 1999).  

A elevação da temperatura da água do mar, aceita pela literatura como o fator 

preponderante na ocorrência de eventos de branqueamento dos recifes de corais, vem 

sendo considerado como o novo desafio para a saúde destes ecossistemas. Em diferentes 

localidades por todo o mundo, parece haver uma correlação espaço-temporal entre o 

aquecimento dos oceanos durante a ocorrência de eventos de El-Niño e o fenômeno  de 

branqueamento de corais (BROWN, 1997; CASTRO & PIRES, 1999; GLYNN, 1990; 

GOREAU & RAYES, 1994; LEÃO et al., 2008). Trabalhos realizados por Goreau & Rayes 

(1994) e Gleeson & Strong (1995) utilizando dados de satélite mostraram que elevadas 

temperaturas da água do mar estiveram diretamente associadas tanto com o local quanto 

com a magnitude dos principais eventos de branqueamento nos oceanos Pacífico, Índico e 

do Caribe. Experimentos manipulativos em laboratório também comprovaram o efeito  da 
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temperatura no branqueamento dos corais (HOEGH-GULBERG & SMITH, 1989; GLYNN, 

1993; SILVA, 2008; VASCONCELLOS et al., submetido).  

Além do aumento da temperatura da água dos oceanos, outros fatores podem estar 

diretamente associados ao branqueamento. Alguns autores relacionam a este fenômeno 

mudanças bruscas nas condições climáticas e ambientais, como, por exemplo: altos níveis 

de  radiação ultravioleta (UV) decorrente de uma súbita e prolongada mudança na claridade 

da coluna da água (GLEASON & WELLINGTON, 1993),  a diminuição súbita da temperatura 

da água e da salinidade em conseqüência a tempestades e/ou grandes fluxos de drenagem 

terrestre, a pouca disponibilidade de luz, alta turbidez, altas taxas de sedimentação e 

poluição (BROWN, 1997; WESTMACOTT et al., 2000). Todos estes fatores são 

potencialmente capazes de gerar branqueamento nos corais. Diferentemente da elevação 

da TSM e das anomalias térmicas, com capacidade de gerar impactos a nível global, tais 

fatores citados acima atuam principalmente em escala  local. 

Os eventos de branqueamento, largamente relatados a partir de 1979, 

principalmente correlacionados ao aumento da freqüência e intensidade das anomalias da 

TSM  e ao anos de El-Niño, demonstram quanto os recifes de corais são susceptíveis a 

estes tipos de impactos, colocando-os entre os primeiros ecossistemas a sofrerem com as 

mudanças climáticas globais (LEÃO et al., 2008). Hoegh-Gulberg (1999) descreve o evento 

de  branqueamento ocorrido no ano de 1998 como o mais severo registrado na história. Os 

impactos de tal evento sensibilizaram extensas áreas recifais ao longo do globo e o efeito 

continuado do aumento da TSM ultrapassou a capacidade de recuperação destes 

organismos, resultando em até 90% de mortalidade dos corais. Os primeiros relatos sobre o 

fenômeno de branqueamento de corais na costa do Brasil remetem ao início da década de 

90, quando Migotto (1997) descreveu uma ocorrência na costa do Estado de São Paulo no 

verão de 1993/1994 e o correlacionou a um aumento da temperatura das águas oceânicas. 

Neste mesmo período, uma ocorrência em Abrolhos, Sul da Bahia, associada aos eventos 

de El-Niño, foi reportada por Castro & Pires (1999), onde até 70% das colônias de corais se 

mostraram branqueadas. Estes mesmos autores detectaram outro fenômeno de 

branqueamento em Abrolhos, no verão de 1997/1998 (CASTRO & PIRES, 1999). Leão et al. 

(2008) também relatam um evento de branqueamento no Litoral Norte do Estado da Bahia 

no verão de 1997/1998, relacionando-o com anomalias térmicas ocorridas neste mesmo 

período. Outros eventos de branqueamento foram observados na região da Baía de Todos 

os Santos (BTS), quando, no verão/outono de 1998, os recifes externos (Caramuanas) 
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branquearam entre 18 e 20 % e, no mesmo período do ano de 2003, os recifes internos, ao 

sinal de anomalias térmicas de 0,75 °C, apresentaram algum grau de branqueamento em 

até 75 % das colônias analisadas (LEÃO et al., 2008). 

Monitorar os recifes de corais é uma tarefa árdua. Isto porque estes ecossistemas 

apresentam um alto grau de complexidade e sua variabilidade no tempo pode estar inter-

relacionada com os mais diversos fatores. O monitoramento in situ, através de censos 

visuais (mergulho livre e/ou autônomo), pode ser uma alternativa rápida e eficiente no 

levantamento de dados referentes ao estado de saúde/conservação bem como dos atributos 

estruturais e funcionais dos recifes. Nesta linha de raciocínio, Ginsburg et al. (1998) 

desenvolveram um protocolo de monitoramento (Protocolo AGRRA - Atlantic and Gulf Rapid 

Reef Assessment) baseado em transectos e quadrados, onde, através de alguns 

parâmetros básico (por exemplo espécie, número e tamanho das colônias de corais), pode-

se caracterizar a estrutura de um recife. O monitoramento in situ é imprescindível e de 

grande importância para o conhecimento e conservação dos recifes de corais, mas sua 

abrangência espaço-temporal acaba sendo restrita por inúmeros fatores.  

Uma representação precisa da TSM é imprescindível para o monitoramento do clima 

ao redor do globo (STARK et al., 2007). Dados de TSM obtidos através de sensoriamento 

remoto mostram um aquecimento gradual e em escala global, indicando possíveis regiões 

onde os efeitos deste aquecimento podem atingir maiores magnitudes. Estes dados, com 

capacidade de fornecer cenários sinóticos do oceano e monitorar áreas recifais 

anteriormente inacessíveis ao homem, estão sendo largamente utilizados na predição de 

eventos de branqueamento (STRONG et al., 1997; WINTER et al., 1998). Como exemplo, a 

National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), através do programa NOAA’s 

Coral Reef Watch (NOAA-CRW) (http://coralreefwatch.noaa.gov), realiza um monitoramento 

contínuo da TSM em escala global. Através destes dados, disponibilizados livremente na 

internet, são gerados alertas quando anomalias térmicas coincidem com áreas recifais, onde 

provavelmente poderá ocorrer branqueamento (LIU et al., 2005).  

Apesar da sua reconhecida importância, os recifes de corais continuam sofrendo 

degradação em diversas localidades do planeta. Em regiões como a BTS, com grande 

adensamento populacional e centros industriais e petroquímicos no seu entorno, estes 

ecossistemas correm risco de se tornar ainda mais fragilizados, potencializando as 
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probabilidades da ocorrência do branqueamento de corais em decorrência dos altos índices 

de poluição e sedimentos em suspensão.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 
 
 
 
 

6 

6 

 

2. OBJETIVOS 

2.1 OBJETIVO GERAL 

O presente trabalho traz como principal objetivo investigar a susceptibilidade dos 

recifes da BTS ao branqueamento de corais, utilizando dados obtidos em monitoramento do 

ecossistema entre os anos de 2008 e 2011. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

Inserido neste contexto e em suporte ao objetivo principal, os objetivos específicos 

deste trabalho são: 

• avaliar quais espécies de corais estão se mostrando mais sensíveis aos 

eventos de branqueamento; 

 

• avaliar quais dentre os sítios de monitoramento mostram-se mais 

susceptíveis aos eventos de branqueamento; 

 

• analisar a evolução da resposta ao branqueamento dos recifes de corais da 

BTS entre os anos de 2008 e 2011;   

 

• correlacionar os índices de branqueamento com os índices de estresse 

térmico gerados a partir de uma série temporal de TSM obtida por 

sensoriamento remoto. 
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3. JUSTIFICATIVA 

 Diante da escassez e descontinuidade dos dados de branqueamento no Brasil, este 

trabalho têm como justificativa subsidiar informações a respeito da variabilidade espaço-

temporal dos eventos de branqueamento entre os anos de 2008 e 2011 nos recifes da BTS, 

bem como do grau de susceptibilidade destes organismos a estes eventos, considerando 

sua correlação com as anomalias térmicas positivas da TSM. Desta forma, poderá ter-se em 

mãos uma poderosa ferramenta de auxílio nas tomadas de decisões futuras relacionadas à 

preservação e ao manejo dos ecossistemas recifais da BTS. 
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4. CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 

4.1 GEOGRAFIA, GEOLOGIA E GEOMORFOLOGIA 

A Baía de Todos os Santos (Figura 1) é a segunda maior baía costeira do Brasil com 

uma área máxima de 1.233 km2 e profundidade média de 9,8 m, ficando atrás apenas da 

Baía de São Marcos (2.025 km2) no estado do Maranhão (BITTENCOURT et al., 1976; 
CIRANO & LESSA, 2007). Está situada na costa leste do Brasil, nas proximidades da 

terceira maior área metropolitana do Brasil, a cidade de Salvador, e do maior complexo 

petroquímico do hemisfério sul (IBGE, 2010), e exibe uma alta densidade demográfica ao 

longo da sua costa, destacando-se principalmente a porção norte onde mais de 3 milhões 

de pessoas se dedicam à agricultura, pesca e atividades industriais (LESSA et al., 2001). 

 

Figura 1 – Imagem de satélite da Baía de Todos os Santos (BTS). Fonte: Cirano & Lessa (2007). 
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A origem da BTS é atualmente alvo de inúmeras pesquisas e debates entre 

estudiosos da área. Segundo Lessa et al. (2009), a BTS pode ser considerada um sistema 

estuarino típico, que foi assentado em uma área delimitada pelas falhas geológicas de 

Salvador e de Maragogipe. Segundo estes autores, sua origem estaria associada a 

processos tectônicos atuantes durante o Quaternário, e estes movimentos tectônicos 

recentes seriam os principais fatores responsáveis pela geomorfologia atual da baía. Em 

contrapartida, Dominguez & Bittencourt (2009) associam as variações eustáticas do nível do 

mar durante o Cenozóico, resultando em processos erosivos diferenciados associados a um 

dramático rebaixamento do nível de base, como o principal fator a determinar a origem e o 

modelado da BTS. Ainda, segundo os últimos pesquisadores, a baía em estudo pode ser 

considerada uma feição transitória, presente apenas nos raros intervalos de nível de mar 

alto, ocorridos nas últimas centenas de milhares de anos. 

Três grandes bacias compõem a rede de drenagem que alimenta a BTS, estando  

elas associadas aos rios Paraguaçu, Jaguaripe e Subaé, além de outras 91 pequenas 

bacias que geram um efeito de descarga difusa durante os meses úmidos (Tabela 1). O rio 

Paraguaçu, com uma descarga média de 92,5 m3/s (média de 1947 a 2003), é disparado o 

principal contribuinte de água doce para a BTS (Tabela 1). No entanto, a presença da 

barragem de Pedra do Cavalo, em operação desde 1986, atualmente regula o fluxo que 

chega até a BTS. 

Tabela 1 – Valores de descarga das principais bacias de drenagem da BTS (Adaptado de LESSA et. al., 

2009).  
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Devido à variabilidade climática natural, a descarga do rio Paraguaçu, ou vazão 

afluente à represa, no período de 1987 a 2003, foi de 75,8 m3/s, quase 20% menor do que a 

média histórica. Já a descarga média da represa neste período foi de 62,4 m3/s, ou 82% da 

descarga fluvial. Este valor corresponde a 54% do total da descarga fluvial média anual para 

a BTS, sendo seis vezes superior à do rio Jaguaripe e treze vezes maior que a dos rios 

Subaé e Traripe juntos (LESSA et al., 2009). 

 

4.2 OCEANOGRAFIA E METEOROLOGIA  

A circulação hidrodinâmica no interior da BTS é predominantemente forçada pela 

ação das marés e não varia significativamente durante o ano. O fluxo é unidirecional na 

coluna d’água exibindo velocidades máximas entre 0,6 m/s e 1,0 m/s nas regiões próximas a 

Salvador e ao canal de Madre de Deus. A presença de estações chuvosas (inverno) e secas 

(verão) geram uma alteração considerável nas propriedades físico-químicas das águas no 

interior da baía. Durante o verão, as águas da porção interior possuem características 

oceânicas, apresentando temperaturas maiores que na região costeira adjacente. Variações 

de até 3°C podem ser observadas entre estas regiões, atingindo valores máximos de 30°C, 

porém as diferenças verticais de temperatura dificilmente ultrapassam 1°C. Valores de 

salinidade dentro da baía podem chegar até 32,3. Durante o inverno, com o aumento do 

aporte de água doce, variações de 4,1 podem ser observadas entre a parte mais interna da 

baía e a região costeira adjacente (CIRANO & LESSA, 2007). Enquanto os valores de 

salinidade exibem uma diminuição gradual em direção ao interior da baía, os valores de 

temperatura aumentam, sendo esta tendência observada tanto no verão quanto no inverno, 

assim como em marés de sizígia e quadratura (LESSA et al., 2009). 

O clima da Baía de Todos dos Santos (BTS) pode ser caracterizado como tropical-

úmido, possuindo um ciclo sazonal bastante definido. As médias anuais de temperatura do 

ar na superfície e precipitação são, respectivamente, 25,2°C e 2.100 mm. Durante o verão 

(janeiro, fevereiro e março), quando existe uma maior incidência de radiação solar, 

temperaturas em torno de 30°C podem ser observadas. As menores temperaturas ocorrem 

nos meses de julho, agosto e setembro, variando entre 21°C e 22°C.  Uma estação seca 

bem definida pode ser observada nos meses entre setembro e janeiro, onde as taxas de 

precipitação média variam entre 100 mm e 120 mm. Nos meses de abril e maio a 

precipitação média chega a atingir valores superiores a 300 mm (Figura 2). O padrão de 
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ocorrência dos ventos na BTS se caracteriza pela predominância dos ventos de leste, com 

atuação de ventos de N/NE e SE. O vento de NE está presente no período de verão e suas 

transições (primavera e outono), envolvendo os meses de outubro a março. Por outro lado, 

o vento de SE está mais presente no período de inverno e suas transições (outono e 

primavera), bem como à eventual chegada de frentes frias (INSTITUTO KIRIMURÊ). 

 

 

 

 

 

4.3 SÍTIOS DE MONITORAMENTO 

Os recifes de corais do Brasil apresentam uma diversidade de espécies  

relativamente baixa em comparação a outros recifes em todo o mundo. No entanto são ricos 

em espécies endêmicas, que são formas relíquias remanescentes de uma fauna de corais 

antigos que datam do período Terciário (LEÃO et. al., 2003).  

Na BTS os recifes se concentram principalmente em duas regiões: uma mais interna, 

localizada próxima ao complexo industrial e da cidade do Salvador e, consequentemente 

exposta aos impactos provenientes da contaminação industrial; uma externa, localizada na 

entrada da baía e exposta a ação das águas oceânicas (CRUZ, 2008; DUTRA et al., 2006; 
DUTRA & HAWORTH, 2008). Além destas duas principais regiões, pequenas manchas 

isoladas podem exibir comunidades coralinas menos desenvolvidas, como por exemplo o 

quebra-mar do porto de Salvador e a região do Yatch Clube da Bahia.  

Figura 2 –  Climatologia mensal da precipitação (mm/mês) representada por barras e temperaturas máximas, 

médias e mínimas (°C) representadas pelas linhas tracejada, sólida, e tracejada com ponto, respectivamente, 

registradas pela estação meteorológica de Ondina, para o período de 1961-1990 (Fonte: INMET). 
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Geograficamente, os recifes Internos se dispõem ao longo da costa oeste da cidade 

do Salvador, ocupando a metade nordeste da baía e bordejando o lado sudeste da Ilha dos 

Frades e os lados leste a oeste da Ilha de Maré, ainda prolongando-se ao sul em uma série 

de bancos recifais entre essas ilhas e a cidade do Salvador (CRUZ et al., 2009). Os recifes 

externos estão localizados ao longo das costas leste e sudeste da ilha de Itaparica (CRUZ, 

2008; CRUZ et al., 2009; LEÃO et al., 2003; MIRANDA, 2010), onde se desenvolvem 

sobre as lajes ou terraços de abrasão que bordejam a ilha (Dominguez & Bittencourt, 2009).   

Dutra et. al. (2006) relatou diversas mudanças na estrutura da comunidade dos 

corais para os recifes internos em 2003,  atribuindo tais alterações ao histórico de 

degradação e impactos ocorridos neste local. Existe uma série de trabalhos onde foram 

registrados contaminantes decorrentes das atividades industriais, evidenciando a existência 

de um processo de degradação crônica dos ecossistemas marinhos nesta região (DUTRA et 

al., 2006; DUTRA & HAWORTH, 2008). A maior parte desses contaminantes concentra-se 

na região norte e nordeste da BTS, onde está localizado o centro industrial. Grande parte 

dos recifes internos pode ser encontrado nesta mesma região, tornando bastante provável 

que estejam sobre influência de contaminação. Além da contaminação das águas, Dutra & 

Haworth (2008) argumentam que mudanças na quantidade de sedimento em suspensão, 

em decorrência do intenso processo de desmatamento ocorrido desde a chegada dos 

portugueses, afetaram drasticamente as comunidades de corais da região. Os recifes 

externos, por outro lado, encontram-se mais distante dessas fontes de distúrbios.  

Por se tratarem de regiões onde os processos físicos atuantes possuem 

características diferenciadas, espera-se que comunidades de corais estruturalmente 

diferentes se desenvolvam nas porções internas e externas da BTS. De fato, os recifes 

externos da BTS estão sujeitos a uma maior intensidade de ondas e correntes de maré 

quando comparados aos recifes internos. Estudos com base na granulometria dos 

sedimentos destas duas regiões constataram essa diferença na hidrodinâmica (LESSA et 

al., 2000). Tais fatores caracterizam duas zonas com condições ambientais distintas em 

relação à proximidade das fontes de impacto e hidrodinâmica, refletindo diretamente na 

estrutura do meio biótico. 

No presente trabalho, as campanhas de monitoramento avaliaram três sítios, sendo 

que, em cada um deles, cinco estações foram amostradas. Foram os seguintes os sítios de 

monitoramento e as respectivas estações amostrais (Figura 3):  
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• Recifes internos: Pedra Alva, Pedra Cardinal, Pedra do Dentão, Frades Sul e Poste 1; 

• Comunidade coralina do Yatch Clube: TA, TB, TC, TD, TE; 

• Banco recifal das Caramuanas: Leste Sueste, Norte Costa, Norte Frente, Sul Costa, 

Sul Frente e 3A. Vale ressaltar que a estação Sul Costa foi substituída pela 3A nas 

campanhas que ocorreram em 2010 e 2011. 

 Os recifes internos, levando em consideração as estações monitoradas, encontram-

se em média 3,3 km distantes da costa. Com tamanhos variando entre quatro metros e mais 

de um quilômetro, estes recifes normalmente se desenvolvem com dimensões entre 20 e 60 

m de diâmetro. Dentre os sítios monitorados é aquele onde maiores profundidades podem 

ser observadas, chegando a atingir os 13 m. Outra característica importante é o fato de que 

estes recifes não afloram durante a maré baixa (CRUZ, 2008). O sedimento no seu entorno 

Figura 3 –  Localização das estações de amostragem visitadas durante as campanhas de monitoramento. A 

proximidade das estações na comunidade recifal do Yatch Clube não permite a visualização individual de cada 

uma delas (Adaptado de Cruz et al., 2009). 
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é fino e a espécie de coral dominante é Montastraea cavernosa (Figura 4 – B e D), sendo as 

espécies do complexo Siderastrea e o hidrocoral Millepora alcicornis (Figura 4 – A e C) 

também bastante abundantes (CRUZ et al., 2009).  A cobertura de coral média encontrada 
para estes recifes é de 13,6%, exibindo uma grande abundância de alga filamentosa 
(42,2%), além de uma percentagem considerável de esponjas (7,8%) e Epzoanthus spp. 
(12,8%). Dentre as estações monitoradas, uma em especial se destaca pelo alto grau de 

degradação. Em Poste 1 a cobertura de coral é muito baixa, cerca de 2,3%, e o organismo 

dominante atualmente é Epzoanthus sp., com uma cobertura de 82,7% (CRUZ, 2008). 

 

Figura 4 – Recifes internos da BTS. A) Hidrocoral Milepora alcicornis na estação Frades Sul em perfeito 

estado de saúde; B) Coral Montastraea cavernosa predominando no recife Pedra Cardinal (Fotos: Rodrigo 

Maia Nogueira); C) Hidrocoral Milepora alcicornis apresentando evidência de degradação; D) 

Branqueamento forte em parte do tecido do coral Montastraea cavernosa (Fotos: Igor Cruz). 
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Na região do Yatch Clube, localizada próximo à entrada leste da BTS, desenvolve-se 

uma comunidade coralina de menor proporção com uma estrutura bastante semelhante aos 

recifes internos citados anteriormente. É predominantemente dominada pelas mesmas 

espécies: Montastraea cavernosa, espécies do complexo Siderastrea e o hidrocoral 

Millepora alcicornis. As maiores profundidades não ultrapassam os 6 m, podendo, em sua 

porção mais próxima da linha de costa, estar emersa durante a baixa-mar de sizígia. É 

comum a existência de grande fluxo de embarcações (lanchas de pequeno e médio porte) 

trafegando próximo ou até mesmo sobre o recife, principalmente durante o verão. Tanto o 

mergulho recreativo quanto a caça submarina são atividades bastante frequentes nesta 

região. Dentre os sítios monitorados, é aquele localizado a uma menor distância da costa 

(Figura 5). 

 

 

 

 

 

O recife das Caramuanas se destaca pela grande riqueza de corais quando 

comparado a outras regiões da BTS. É caracterizado pela presença de bancos recifais rasos 

Figura 5 – Localização da comunidade coralina do Yatch Clube da Bahia. A) Visão aérea da região do Yatch 

Clube; B) Disposição aproximada da comunidade em relação à linha de costa; C) Tráfego de embarcações. 
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de menores dimensões que os bancos e os recifes em franja adjacentes a costa da Ilha de 

Itaparica (ARAÚJO, 1984; LEÃO et al., 2003). O sedimento encontrado no entorno dos 

bancos é predominantemente areia. Exibi uma grande frequência de algas calcárias, 

incrustantes e ramificadas. Os corais mais comuns são Mussismilia hispida, M. braziliensis e 

Porites branneri, e as espécies do complexo Siderastrea (CRUZ et al., 2009). Este recife é 

composto por três principais bancos recifais, um na porção sul, um no centro e outro mais 

ao norte da costa, se distribuindo de forma isolada numa extensão de aproximadamente 4 

km e apresentando dimensões de largura superiores a 50 m. Não ultrapassam 

profundidades superiores a 6 m, podendo aflorar durante a baixa-mar. Ao longo de sua 

extensão, estruturas caracterizadas como protuberâncias elevadas (cerca de 4 m) podem 

estar presentes e as paredes laterais possuir relevo abrupto (MIRANDA, 2010). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

Figura 6 – Localização do recife das Caramuanas em relação à linha de costa da ilha de Itaparica (Foto: Luís 

Pereira). A) Coral Montastraea cavernosa e, no canto inferior direito, o coral Mussismilia hispida (Foto: 

Ricardo Miranda); B) Coral do complexo Siderastrea spp.  exibindo branqueamento fraco (Foto: Igor Cruz). 
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5. METODOLOGIA 

5.1 AQUISIÇÃO DOS DADOS DE CAMPO  

O Protocolo AGRRA (Atlantic and Gulf Rapid Reef Assessment) é uma ferramenta de 

avaliação rápida dos atributos funcionais e estruturais dos recifes de corais desenvolvido 

para a parte oeste do oceano Atlântico (GINSBURG et al., 1998). Foi implementado no ano 

de 1998, e atualmente se encontra na versão 5.4.  

O princípio deste protocolo baseia-se em sensos visuais, ao longo de transectos em 

bandas e quadrados, na extensão de um recife, durante mergulho autônomo. 

Metodologicamente, funciona da seguinte forma:  

• estende-se um transecto (trena graduada de 10 m de comprimento) 

paralelamente ao eixo maior dos recifes de forma aleatória, onde é estimada a 

cobertura de coral vivo encontrada exatamente abaixo da linha do transecto; 

 

• em seguida, tomando como referência 0,5 m de cada lado da linha do 

transecto (uma banda de 1 m de largura), avalia-se para cada colônia de coral 

maior que 10 cm parâmetros como nome (gênero e espécie), diâmetro máximo, 

altura, porcentagem de tecido morto (mortalidade antiga e/ou recente), 

porcentagem de tecido branqueado (branqueamento fraco e/ou forte) e presença 

de doenças; 

 

•  dentro dos quadrados (25 x 25 cm), colocados nas posições 1, 3, 5, 7 e 9 m 

tomando como referencia o início do transecto, é estimado o tipo e percentual de 

cobertura de alga e o número de recrutas de coral (colônias <2 cm de diâmetro); 

 

• ainda, porém tomando como referência 1 m para cada lado da linha do 

transecto, é contabilizado o número e as espécie dos ouriços presentes (LEÃO et 

al., 2008; GINSBURG et al., 1998); 
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As campanhas de monitoramento utilizando o Protocolo AGRRA foram realizadas 

nos seguintes períodos (Tabela 2): 

Tabela 2 – Disposição temporal das campanhas de monitoramento realizadas nos recifes da BTS entre os anos 

de 2008 e 2011 utilizando o protocolo AGRRA. 

Campanhas de monitoramento (AGRRA) 
Sítio  abr.08 mar.09 fev.10 mar.10 set.10 dez.10 fev.11 mar.11 

Recifes Internos X  X     X    X 
Caramuanas X   X      X X  

Yatch        X X    X 
 

Figura 7 – Na esquerda, mergulhador aplicando o Protocolo AGRRA em um recife (Foto: Áthila Bertoncini). 

Na direita, delineamento amostral mostrando a metodologia utilizada na aplicação do Protocolo (Desenho 

esquemático: Amanda Ercília) 
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Uma equipe de pelo menos cinco mergulhadores devidamente treinados esteve 

envolvida em cada uma das campanhas, sendo que um total de seis transectos de 10 m de 

comprimento e 30 quadrados de 25 x 25 cm foram avaliados por sítio de coleta.   

É importante ressaltar que, para os sítios recifes internos e Caramuanas, os 

transectos de 10 m de comprimento propostos pelo Protocolo AGRRA foram dispostos de 

forma aleatória ao longo da extensão do recife em cada uma das campanhas de 

monitoramento. Diferentemente, na comunidade coralina do Yatch Clube, estes transectos 

foram fixos, retornando sempre ao mesmo local em cada uma das campanhas de 

monitoramento ai realizadas. 

No ano de 2009, o monitoramento nas estações Frades Sul e Poste 1, nos recifes 

Internos, não pôde ser realizado. Neste mesmo ano, em virtude de problemas logísticos, a 

campanha de monitoramento programada para os recifes das Caramuanas não pôde ser 

realizada. Em contrapartida, duas campanhas foram realizadas no ano de 2010, sendo a 

primeira no mês de fevereiro e a segunda em dezembro. 

A comunidade coralina do Yatch Clube da Bahia foi incorporada ao monitoramento 

apenas em 2010 e por isso não existem dados anteriores a este ano. Assim como nos 

recifes das Caramuanas, foram realizadas duas campanhas no ano de 2010, a primeira em 

março e a segunda em setembro. 
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5.2 AQUISIÇÃO DOS DADOS DE TSM 

 Uma representação precisa da TSM é imprescindível em inúmeras aplicações no 

ambiente marinho. A previsão do tempo através de modelos numéricos e o monitoramento 

do clima ao redor do globo, por exemplo, são dependentes da qualidade destes produtos. 

Embora dados in situ representem uma forma mais segura e direta da representação da 

natureza, torna-se impossível obter uma visão sinótica dos oceanos apenas por este meio. 

Com isso, dados de TSM obtidos por sensoriamento remoto, em conjunto com dados de 

outras fontes, como bóias e navios, são bastante importantes para o estudo dos oceanos 

globais. 

 Usualmente, trabalhos envolvendo branqueamento em recifes de corais utilizam a  

base de dados de TSM disponibilizada pela National Oceanic and Atmospheric 

Administration (NOAA). Através deste banco de dados, a NOAA desenvolve um programa 

de monitoramento global por satélite em tempo quase real dos recifes de corais (NOAA's 

Coral Reef Watch Program's satellite – CRW’s) com intuito de identificar de forma rápida e 

eficiente áreas onde existe risco de branqueamento. Os produtos gerados pelo CRW’s 

incluem séries temporais de TSM, Temperature Threshold, HotSpots, Degree Heating 

Weeks (DHW), além do Bleaching Alert Area. Tais produtos são gerados a partir de uma 

composição noturna de TSM derivados do sensor AVHRR, a bordo do satélite POES/NOAA, 

com uma resolução de 0,5 graus (aproximadamente 50 km) e são atualizados duas vezes 

por semana (NOAA, 2000). 

Considerando o escopo do presente trabalho, fazer uso da base de dados da NOAA-

CRW’s, mesmo sendo ela testada, validada e utilizada exaustivamente pela comunidade 

científica, seria um fator limitante para os resultados, principalmente considerando-se o 

seguinte motivo: sua resolução espacial (aproximadamente 50 km) não permitiria identificar 

diferenças de TSM entre regiões na BTS. Buscando uma alternativa capaz de fornecer 

melhores respostas às questões levantadas, o banco de dados da TSM disponibilizado 

através do sistema operacional OSTIA (Operational Sea Surface Temperature and Sea Ice 

Analysis) pareceu ser uma solução razoável. Desenvolvido por pesquisadores do Met Office 

Hadley Centre, tal sistema é capaz de fornecer dados diários gridados, de alta resolução 

(aproximadamente 5 km), gerados praticamente em tempo real. Suas análises foram 

projetadas de modo a fornecer uma TSM precisa de forma robusta, adequada para 

previsões numéricas do tempo e estudos climáticos tanto em escalas globais quanto 

regionais. O OSTIA usa uma combinação de dados de satélite nos comprimentos de onda 
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do infra-vermelho e microondas em conjunto com dados in situ. Tal fusão das microondas 

com sensores infravermelhos permite uma maior e mais eficiente cobertura espacial 

(STARK et al., 2007). Os produtos gerados pelo OSTIA podem ser acessados através de 

um ftp via internet em formato netCDF. Estes arquivos de dados se encontram configurados 

em matrizes de duas dimensões, exibindo 7200 elementos na longitude e 3600 elementos 

na latitude, que corresponde a uma cobertura global. Vale ressaltar que, apesar dos dados 

serem gerados a partir de imagens diurnas, existe um controle de qualidade rigoroso que 

rejeita cerca de 10% das observações. Desta forma, o OSTIA foi a base de dados da TSM 

utilizada neste trabalho  

Feitas as considerações acima, algumas observações devem ser levadas em conta: 

i) a base de dados disponibilizada pela NOAA-CRW’s compreende os anos de 2001 a 2011 

enquanto a disponibilizada pêlo OSTIA os anos de 2006 a 2011;  

ii) a climatologia mensal utilizada pela NOAA para gerar os seus produtos se baseia em 

dados de reanálise da TSM, com resolução de aproximadamente 36 km, a partir dos anos 

de 1985 a 1993. Observações feitas para os anos de 1991 e 1992 foram omitidas devido à 

interferência pela contaminação de aerossóis da erupção do Monte Pinatubo (GLEASON & 

STRONG, 1995). A climatologia mensal utilizada no presente trabalho foi calculada a partir 

do próprio banco de dados da TSM do OSTIA, levando em consideração os anos de 2006 a 

2008.   

 Percebe-se então que a escolha de uma base de dados da TSM em detrimento de 

outra, validada e utilizada exaustivamente pela comunidade científica voltada ao estudo do 

branqueamento dos recifes de corais, foi feita sabendo-se das virtudes e limitações de cada 

uma delas, e não apenas por mero acaso.   

O software MATLAB (R2009A) foi utilizado na obtenção e processamento dos dados 

de TSM e geração dos índices de estresse térmico utilizados neste estudo.  

 

5.2.1 Série temporal de TSM e Climatologia 

Os dados da TSM obtidos e utilizados no presente trabalho correspondem ao 

período compreendido entre os anos de 2006 e 2011. Devido a sua resolução temporal 

diária, foi possível obter plots da TSM diários desde o dia 01/01/2006 até o dia 15/11/2011. 
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Para cada um dos três sítios de monitoramento foi gerada uma série temporal da TSM. Para 

isto, utilizou-se uma interpolação linear dos valores da TSM para se chegar ao valor 

correspondente à coordenada geográfica de cada um dos sítios. 

 A climatologia mensal foi feita a partir das médias mensais entre os anos de 2006 e 

2008. Desta forma, obteve-se uma média para cada mês do ano. A máxima média mensal 

climatológica, que corresponde aos maiores valores médios mensais ocorridos entre os 

anos de 2006 e 2008, também foi obtida. Tais climatologias foram utilizadas como base para 

o cálculo dos índices de estresse térmico, apresentados na próxima seção. 

Tomando como base os 1415 mapas diários da TSM obtidos para a BTS foi possível 

gerar, para cada um dos três sítios de monitoramento os seguintes produtos: série temporal 

de TSM, climatologia mensal, Temperatura de Fronteira, série temporal de Hotspot e série 

temporal de HSA. Para isto, foi feita uma interpolação linear dos valores de TSM para 

chegar ao valor correspondente à coordenada geográfica específica de cada uma dos sítios.  
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5.3 CÁLCULO DOS ÍNDICES DE ESTRESSE TÉRMICO 

Os índices de estresse térmico foram calculados com base na metodologia 

desenvolvida pela NOAA-CRW’s, que pode ser acessada através do endereço eletrônico 

coralreefwatch.noaa.gov/satellite/methodology/methodology.html. Pequenas alterações 

metodológicas foram feitas na obtenção de alguns destes índices e serão abordadas à 

medida que os mesmos forem apresentados.  

 

5.3.1 Temperatura de Fronteira (TF) e Hotspot  

Temperatura de Fronteira (TF) é um termo utilizado por Lisboa (2008) para se 

referir ao que Goreau & Hayes (1994) e Strong et al. (1997) tomam como valor limite 

acima do qual a comunidade biológica pode começar a experimentar o estresse térmico. 

Glynn & D'Croz (1990) mostraram que temperaturas superiores a 1°C acima das 

normalmente encontradas no verão são suficientes para causar estresse aos corais. 

Levando em consideração os estudos dos autores supracitados e o fato de que a máxima 

média mensal climatológica representa a temperatura mais quente da série mensal 

climatológica encontrada para uma região, a NOAA-CRW’s desenvolveu o produto/índice 

Temperature Thersold (i.e. temperatura de fronteira), definido como a máxima temperatura 

média mensal climatológica + 1°C.  

Anomalias térmicas positivas são caracterizas por um aquecimento anômalo da água 

do mar, e ocorrem quando, em uma determinada região, a temperatura das águas 

superficiais excede o máximo da média climatológica mensal. Segundo Goreau & Hayes 

(1994), tal anomalia num determinado espaço e tempo pode ser definida como um Hotspot. 

Grandes impactos nos recifes de corais podem ser observados quando anomalias na TSM 

atingem 1°C ou mais. Desta forma, a metodologia utilizada pela NOAA-CRW’s na 

construção de seu índice de estresse térmico Hotspot leva em consideração o índice 

Temperature Thersold, onde qualquer valor igual ou superior a este último deve ser 

considerado como um Hotspot.  

Lisboa & Kikuchi (2011), em trabalho desenvolvido para a costa brasileira, 

perceberam que, apesar de se mostrarem bastantes eficientes na detecção de anomalias de 

TSM capazes de gerar branqueamento em áreas recifais de várias regiões do globo, para o 
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Brasil, os índices térmicos gerados pela NOAA-CRW’s incorrem em falta de sensibilidade 

necessária para detectar tais anomalias térmicas. Desta forma, estes pesquisadores 

propuseram a eliminação do 1°C somado à máxima media mensal climatológica, afirmando 

que, sem tal procedimento, a TF, que caracteriza o estresse térmico, estaria superestimada 

para as áreas recifais brasileiras.  

No presente trabalho, levando em consideração a proposta oferecida por Lisboa & 

Kikuchi (2011), os índices de estresse térmico foram gerados a partir de uma TF equivalente 

à máxima media mensal climatológica. Assim, tem-se que: 

• Hotspot = TSM – máxima média mensal climatológica; 

• TF = máxima média mensal climatológica; 

Logo: Hotspot = TSM – TF,  

onde valores positivos indicam aquecimento das águas superficiais (anomalia positiva) e 

valores negativos resfriamento (anomalias negativas). 

O mapa da TF foi gerado a partir das máximas médias mensais climatológicas para 

cada pixel da imagem, onde cada um destes pixels corresponde à resolução espacial da 

base de dados disponibilizada pelo sistema operacional OSTIA (aproximadamente 5 km). 

Eles representam as próprias máximas médias mensais climatológicas, como proposto por 

Lisboa & Kikuchi (2011).  

 

5.3.2 Hotspot acumulado Semanal (HSA) 

 Eventos de branqueamento de corais têm se mostrado intimamente relacionados 

com períodos prolongados de estresse térmico (GLYNN & D'CROZ, 1990). Em 

concordância com tal evidência, a NOAA-CRW’s desenvolveu o índice de estresse térmico 

DHW (Degree Heating Weeks), definido como o acúmulo de qualquer Hotspot maior que 

1°C ao longo de uma janela de tempo de 12 semanas. Tal índice evidencia o quanto 

eestresseante foram as condições dos últimos três meses para os recifes de corais. É uma 

medida cumulativa da intensidade e duração do estresse térmico, expressa na unidade de 

°C-semana. Valores de DHW maiores que 4°C-semana coincidiram com branqueamentos 
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significativos enquanto valores superiores a 8°C-semana foram relacionados à 

branqueamentos generalizados e mortalidades (NOAA, 2000). 

 No presente estudo, tomando como referência o índice de estresse térmico DHW 

proposto pela NOAA-CRW’s, desenvolveu-se o índice HSA (Hotspot semanal acumulado). 

Vale ressaltar que, como a base de dados da TSM utilizada (OSTIA) possui uma resolução 

temporal diária, foi necessário a utilização de um fator de correção de 0,13 (6/45) para tornar 

a janela de tempo de 90 dias em acumulados semanais de Hotspot. Assim, o índice de 

estresse térmico HSA foi gerado a partir dos Hotspots acumulados em uma janela de 

aproximadamente 12 semanas (90 dias) que evoluiu no tempo.  

De modo a otimizar a percepção da evolução das anomalias térmicas da TSM e 

melhor compreender o comportamento, intensidade e distribuição dos Hotspots e HSAs na 

BTS, mapas dos índices de estresse térmico para cada um dos anos investigados foram 

confeccionados. Tais mapas foram gerados a partir do valor máximo encontrado em cada 

pixel das imagens de cada um dos anos avaliados.  
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5.4 CÁLCULO DOS ÍNDICES DE BRANQUEAMENTO 

Dois índices de branqueamento foram calculados a partir dos dados obtidos nas 

campanhas de monitoramento através do Protocolo AGRRA. Foram eles: Bleaching 

Response (BR, resposta ao branqueamento) e Bleaching Susceptibility Index (BSI, índice de 

susceptibilidade ao branqueamento). A metodologia utilizada  no cálculo destes índices foi 

modificada de McClanahan (2007a e 2007b). O método original foi desenvolvido por 

Gleason et al. (1993), modificado por McClanahan et al. (2001), testado para diferentes 

regiões por McClanahan (2004) e comparado com métodos similares (MCCLANAHAN et al., 

2007a).   

Para o cálculo do índice Bleaching Response (BR) as colônias de coral foram 

classificadas em sete categorias de intensidade de branqueamento: c1 = normal; c2 = 

pálida; c3 = 0-20%, c4 = 20-50%, c5 = 50-80%, c6 = 80-100% da superfície do coral 

apresentando branqueamento forte; e c7 = recentemente morta. Vale ressaltar que, durante 

a aplicação do protocolo AGRRA, não houve relação entre branqueamento e mortalidade 

recente observada nas colônias in situ, e por isso a categoria c7 foi sempre zero para efeito 

dos cálculos.  

O percentual de indivíduos por táxon em cada categoria de intensidade de 

branqueamento foi determinado e o índice BR específico para cada táxon  foi calculado de 

acordo com a Equação 1: 

 

Segundo  McClanahan et al. (2007a), a equação se traduz em uma média ponderada 

e normalizada. Para cada uma das categorias de intensidade de branqueamento existe um 

fator de peso a ser multiplicado, que vai variar de acordo com a percentagem da área 

atingida pelo branqueamento. É importante observar que, como a categoria c1 representa 

uma colônia de coral sadia, ela é sempre multiplicada por um fator de peso igual a zero.  

 (1) 
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O índice BR TAXA para cada um dos táxons avaliados foi calculado a partir da 

Equação 1 e refere-se a uma média calculada para cada espécie levando em consideração 

cinco estações em cada um dos sítios monitorados. O índice BR específico para um sítio de 

monitoramento foi calculado a partir do somatório de todas as colônias, sem distinção de 

táxons, por categoria  e aplicando-se a Equação 1. Para o cálculo do índice BR SÍTIO 

considerou-se as respostas ao branqueamento de todos os indivíduos em cada uma das 

estações de monitoramento.  

O Bleaching Susceptibility Index (BSI), leva em consideração aspectos relacionados 

à estrutura da comunidade do recife abordado, além do próprio branqueamento. O cálculo 

do BSI para um determinado sítio de monitoramento foi realizado a partir do somatório dos 

índices BR específicos para cada táxon neste sítio, multiplicados pela sua densidade relativa 

e dividido pelo numero total de táxons, conforme a Equação 2: 

 Utilizando os mesmos dados obtidos nas campanhas de monitoramento através do 

Protocolo AGRRA entre os anos de 2008 e 2011, foram também calculadas as 

percentagens de ocorrência de branqueamento fraco, forte e total para cada táxon e sítio de 

monitoramento avaliados. 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 

onde i é um táxon individual, D é a densidade relativa do táxon, e N o número total de táxons. 
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5.5 ANÁLISES ESTATÍSTICAS 

 Análises estatísticas foram feitas buscando quantificar a relação observada entre os 

índices de resposta (BR) e susceptibilidade ao branqueamento (BSI) com o índice de 

estresse térmico acumulado (HSA). Para isto, utilizaram-se dois softwares estatísticos, o 

SYSTAT 12 e o SPSS 17.0.  

Foram realizadas regressões simples entre os índices supracitados, onde as 

seguintes premissas foram testadas e atendidas: 

i) Homogeneidade das variâncias (Shapiro-Wilk e Levene), que é a principal premissa a ser 

aceita neste tipo de análise; 

ii) Normalidade dos resíduos (Kolmogorov-Smirnov). 

 Os gráficos estatísticos ilustrados na seção 6.5 foram gerados a partir do software 

SPSS 17.0. 
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6. RESULTADOS 

6.1 RESPOSTA AO BRANQUEAMENTO  

6.1.1 Diferentes espécies (BR TAXA) 

 Os valores apresentados nesta seção estão sumarizados na Tabela 3. Nos recifes 

internos da BTS entre os anos de 2008 e 2011, quatro espécies de corais exibiram 

respostas ao branqueamento, sendo elas Milepora alcicornis, Montastraea cavernosa, 

Mussismilia hispida e as espécies do complexo Siderastrea spp. (Figura 8). Vale ressaltar 

que Milepora alcicornis se mostrou sensível ao branqueamento apenas no ano de 2008.  

 

Figura 8 – Valores de resposta ao branqueamento (BR) calculados para cada táxon nos recifes internos da BTS 

entre os anos de 2008 e 2011. MA = Milepora alcicornis; MC = Montastraea cavernosa; MHI = Mussismilia 

hispida; SS = complexo Siderastrea spp. 

 

No ano de 2008, os valores calculados para o índice BR TAXA - Internos BTS variaram entre 

0,1% (Mussismilia hispida) e 13,89% (Milepora alcicornis). Os corais das espécies 

Montastraea cavernosa e do complexo Siderastrea spp. exibiram respostas ao 

branqueamento bastante similares, sendo os valores calculados para este índice de 5,90% e 

6,76%, respectivamente. No ano de 2009, apenas as espécies do complexo Siderastrea 

spp. e Montastraea cavernosa exibiram respostas ao branqueamento, 0,76% e 3,31% 

respectivamente, e os valores calculados se mostraram menores quando comparados com 
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o ano de 2008. O ano de 2010 evidenciou uma pequena elevação nos valores deste mesmo 

índice em relação ao ano anterior, onde as espécies do complexo Siderastrea spp., 

Montastraea cavernosa e Mussismilia hispida responderam com 1,66%, 4,85% e 5,56%, 

respectivamente. É oportuno observar que, diferentemente dos outros anos, a campanha de 

monitoramento de 2010 para os recifes internos da BTS ocorreu no mês de setembro, 

enquanto nos outros anos estas campanhas foram realizadas entre os meses de março e 

abril. O ano de 2011, dentre os avaliados, foi aquele onde pôde-se observar maiores valores 

para o índice BR TAXA - Internos BTS levando-se em consideração as espécies Montastraea 

cavernosa (7,87%) e o complexo Siderastrea spp. (20,28%).   

A figura 9 representa os valores de resposta ao branqueamento (BR) calculados para 

cada táxon nos recifes das Caramuanas entre os anos de 2008 e 2011. Este sítio, 

comparando-se os três monitorados, foi aquele que exibiu uma maior riqueza de espécies. 

Dentre elas, nove apresentaram algum sinal de branqueamento no período de  2008 a 2011. 

No ano de 2008, os valores calculados para o índice BR TAXA - Caramuanas foram 

bastante reduzidos, sempre menores que 2,5%, sendo que cinco espécies, Mussismilia 

harttii (0,62%), Mussismilia hispida (0,79%), Montastraea cavernosa (1,89%), Mussismilia 

braziliensis (2,36%) e o complexo Siderastrea spp. (2,37%), exibiram respostas ao 

branqueamento. Na primeira campanha os valores para este índice variaram entre 0,69% 

(Porites astreoides) e 8,45% (complexo Siderastrea spp.). As nove espécies, Mussismilia 

hispida (1,79%), Milepora alcicornis (1,98%), Mussismilia braziliensis (2,18%), Montastraea 

cavernosa (3,31%), Mussismilia harttii (4,17%), Porites branneri (4,44), Agaricia agaricites 

(5,56%), somadas às duas supracitadas, exibiram respostas ao branqueamento. Na 

segunda campanha, apenas as espécies do complexo Siderastrea spp. e Montastraea 

cavernosa mostraram-se sensíveis ao branqueamento, e mesmo assim apresentando 

valores calculados para o índice BR TAXA - Caramuanas bastante reduzidos quando comparados 

com as campanhas anteriores, de 0,26% e 0,29%, respectivamente. No ano de 2011, sete 

das nove espécies responderam em algum grau ao branqueamento, sendo que as do 

complexo Siderastrea spp. (16,54%) mostraram-se mais sensíveis, destoando das demais. 

Considerando as outras seis espécies, os valores calculados para o índice foram inferiores a 

8,5%. 
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Figura 9 – Valores de resposta ao branqueamento (BR) calculados para cada táxon nos recifes das Caramuanas 

entre os anos de 2008 e 2011. AA = Agaricia agaricites; MA = Milepora alcicornis; MB = Mussismilia 

braziliensis; MC = Montastraea cavernosa; MHA = Mussismilia harttii; MHI = Mussismilia hispida; PA = 

Porites astreoides; PB = Porites branneri;  SS = complexo Siderastrea spp. 

 

A partir da figura 10 pode-se visualizar os valores de resposta ao branqueamento 

calculados para cada táxon na comunidade coralina do Yatch Clube da Bahia no período 

compreendido entre 2010 e 2011. Comparado aos demais sítios de monitoramento, a 

comunidade coralina do Yatch Clube exibiu respostas ao branqueamento, para cada uma 

das espécies avaliadas, bastante elevadas, principalmente na primeira campanha de 2010. 

Na primeira campanha de 2010, os valores calculados para BR TAXA - Yatch se 

mostraram sempre superiores a 15%, sendo a espécie Montastraea cavernosa (28,40%) 

mais sensível ao branqueamento, seguida de Milepora alcicornis (21,74%) e logo após, as 

do complexo Siderastrea spp. (17,52%). A segunda campanha deste mesmo ano ocorreu 

após seis meses, quando os valores calculados para o índice evidenciaram uma redução 

considerável. Montastraea cavernosa (14,35%) continuou sendo a espécie mais sensível ao 

branqueamento, seguida desta vez das espécies do complexo Siderastrea spp. (12,79%). O 

hidrocoral Milepora alcicornis exibiu uma redução sensível na sua resposta ao 

branqueamento, apresentando o valor calculado para o índice BR TAXA - Yatch de apenas 

0,88%. No ano de 2011, seguindo a tendência apresentada na campanha de monitoramento 

anterior, os valores de resposta ao branqueamento para cada um dos táxons tornaram a 

reduzir. As espécies do complexo Siderastrea spp. e Montastraea cavernosa exibiram 
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valores calculados para o índice BR TAXA Yatch de 12,28% e 8,47%, respectivamente, 

enquanto a espécie Milepora alcicornis (0,09%) praticamente não respondeu ao 

branqueamento. 

 

Figura 10 – Valores de resposta ao branqueamento (BR) calculados para cada táxon na comunidade coralina do 

Yatch Clube da Bahia no período compreendido entre 2010 e 2011. MA = Milepora alcicornis; MC = 

Montastraea cavernosa; SS = complexo Siderastrea spp. 

 

 A partir da figura 11 torna-se possível observar os valores médios de resposta ao 

branqueamento (BR) calculados para cada táxon entre os anos de 2008 a 2011 em cada um 

dos sítios de monitoramento, sumarizados na Tabela 3. 

 Na Comunidade coralina do Yatch Clube da Bahia pôde-se encontrar maiores 

respostas ao branqueamento para táxons específicos, seguida dos recifes internos da BTS 

e do banco recifal das Caramuanas.  

Considerando um mesmo sítio de monitoramento, a espécie que mostrou maior 

resposta ao branqueamento dentro da comunidade coralina do Yatch Clube da Bahia foi a 

Montastraea cavernosa, com valor calculado para o índice BR TAXA Média (2008 – 2011)  de 17,07%, 

seguida do complexo Siderastrea spp. e Milepora alcicornis, com  14,20% e 7,57%, 

respectivamente. Nos recifes internos da BTS, as espécies do complexo Siderastrea spp. 

exibiram maior valor para este mesmo índice (7,37%), seguidas da Montastraea cavernosa 

(5,48%), Milepora alcicornis (3,47%) e Mussismilia hispida (1,95%). Para o recife das 

Caramuanas, as espécies do complexo Siderastrea spp.  também se mostraram mais 
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sensíveis ao branqueamento, apresentando valor para o índice BRTAXA Média (2008 – 2011) de 

6,90%, seguidas de Milepora alcicornis (2,58%), Mussismilia braziliensis (2,18%), 

Montastraea cavernosa (1,89%), Agaricia agaricites (1,85%), Porites astreoides (1,56%), 

Mussismilia harttii (1,20%), Porites branneri (1,11%) e Mussismilia hispida (0,76%).  

 

Figura 11 – Valores médios de resposta ao branqueamento (BR)  calculados para cada táxon entre os anos de 

2008 a 2011 em cada um dos sítios de monitoramento. MC = Montastraea cavernosa; SS = complexo 

Siderastrea spp.; MA = Milepora alcicornis; MHI = Mussismilia hispida; MB = Mussismilia braziliensis; AA = 

Agaricia agaricites; PA = Porites astreoides; MHA = Mussismilia hartti; PB = Porites branneri. 
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Tabela 3 – Sumário dos valores calculados para o índice BR TAXA (%). 

 
 

BR TAXA 
Sítio Espécie abr.08 mar.09 set.10 mar.11 Média (2008-2011) 

Agaricia agaricites - - 0 - 0 
Milepora alcicornis 13,89 0 0 0 3,47 

Mussismilia braziliensis - - - - 0 
Montastraea cavernosa 5,9 3,31 4,85 7,87 5,48 

Mussismilia harttii - - 0 - 0 
Mussismilia hispida 0,1 0 5,56 1,25 1,95 
Porites astreoides - - 0 - 0 
Porites branneri 0 - 0 - 0 

B
TS

 

Complexo Siderastrea spp. 6,76 0,76 1,66 20,28 7,37 
 Espécie abr.08 fev.10 dez.10 fev.11 Média (2008-2011) 

Agaricia agaricites 0 5,56 0 1,85 1,89 
Milepora alcicornis 0 1,98 0 8,33 2,58 

Mussismilia braziliensis 2,36 2,18 0 4,17 2,18 
Montastraea cavernosa 1,89 3,31 0,29 2,08 1,89 

Mussismilia harttii 0,64 4,17 0 0 1,20 
Mussismilia hispida 0,79 1,79 0 0,48 0,76 
Porites astreoides 0 0,69 0 5,56 1,56 
Porites branneri 0 4,44 - 0 1,11 

C
A

R
A

M
U

A
N

A
S 

Complexo Siderastrea spp. 2,37 8,45 0,26 16,54 6,90 
 Espécie - mar.10 set.10 mar.11 Média (2010-2011) 

Milepora alcicornis - 21,74 0,88 0,09 7,57 
Montastraea cavernosa - 28,4 14,35 8,47 17,07 

YA
TC

H
 

Complexo Siderastrea spp. - 17,52 12,79 12,28 14,20 
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6.1.2 Diferentes sítios de monitoramento (BR SÍTIO) 

 Os valores de resposta ao branqueamento calculados para cada uma das estações 

avaliadas nos três sítios de monitoramento encontram-se sumarizados na Tabela 4. A figura 

12 representa os valores de resposta ao branqueamento (BR) calculados para as estações 

monitoradas nos recifes internos da BTS entre os anos de 2008 e 2011. Dentre elas, Poste 

1 foi a que, em média, apresentou maiores valores (8,56%), seguida das estações Pedra do 

Dentão (8,24%), Frades Sul (4,76%), Pedra Alva (4,75%) e Pedra Cardinal (2,44%). 

 

Figura 12 – Valores de resposta ao branqueamento (BR) calculados para cada uma das estações monitoradas nos 

recifes internos da BTS entre os anos de 2008 e 2011. FRS = Frades Sul; PAL = Pedra Alva; PCA = Pedra 

Cardinal; PDE = Pedra do Dentão; P1 = Poste 1. 

 No ano de 2008, três, entre as cinco estações monitoradas, evidenciaram respostas 

ao branqueamento menores que 5%. Foram elas, Pedra Alva (2,47%), Pedra Cardinal 

(3,09%) e Frades Sul (4,76%). Valores mais elevados para o índice BR SÍTIO – Internos BTS foram 

encontrados para as estações Poste 1 (9,43%) e Pedra do Dentão (10,86%). Para as  

estações onde ocorreu o monitoramento no ano de 2009, os valores de resposta ao 

branqueamento encontrados foram relativamente baixos, variando entre 2,96% e 3,38%. No 

ano de 2010 a estação Pedra Cardinal exibiu o menor valor calculado para o índice BR SÍTIO – 

Internos BTS entre 2008 e 2011, de 0,44%. Em Frades Sul, este valor foi pouco menor em 

relação a 2008, caindo de 4,76% para 3,68%. As estações Pedra do Dentão, Pedra Alva e 

Poste 1 apresentaram valores de 5,24%, 6,00% e 6,04% respectivamente, para este mesmo 

índice. A campanha de monitoramento de 2011, dentre as realizadas, foi a que exibiu 

maiores valores calculados para o índice BR SÍTIO - Internos BTS. Neste ano, Pedra do Dentão foi 
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a estação onde o índice mostrou-se mais elevado (13,89%), seguida de Poste 1 (10,23%), 

Frades Sul (9,15%), Pedra Alva (7,14%) e Pedra Cardinal (4,47%). 

   Na figura 13  pode-se visualizar os valores de resposta ao branqueamento (BR) 

calculados para cada uma das estações monitoradas nos recifes das Caramuanas entre os 

anos de 2008 e 2001. Durante este período, Leste Sueste apresentou, em média, valores de 

resposta ao branqueamento mais elevados (5,25%) quando comparada a outras estações. 

Logo após, pôde-se observar Caramuanas 3A (4,11%), seguida das estações Norte Frente 

(3,42%), Sul Frente (2,88%), Sul Costa (2,49%) e Norte Costa (2,31%). 

 As análises do ano de 2008, levando em consideração os valores calculados para o 

índice BR SÍTIO - Caramuanas, evidenciaram valores sempre inferiores a 5%. Na campanha de 

monitoramento deste ano, a estação Norte Costa ganhou destaque, com resposta ao 

branqueamento atingindo 4,17%. Em seguida, as estações Leste Sueste (2,53%) e Sul 

Costa (2,49%) exibiram valores calculados para o mesmo índice pouco inferiores, porém 

bastante semelhantes entre si. As estações Norte Frente e Sul Frente não obtiveram 

respostas ao branqueamento superiores a 1,5%, apresentando valores calculados para o 

índice BR SÍTIO - Caramuanas  de 1,39% e 0,49%, respectivamente. Em fevereiro de 2010, os 

valores de resposta ao branqueamento calculados para o índice BR SÍTIO - Caramuanas variaram 

entre 2,49% (Sul Costa) e 9,19% (Norte Frente). As demais estações, Norte Costa, Sul 

Frente e Leste Sueste exibiram, para este mesmo índice, os valores de 2,7%, 3,82% e 

5,56%, respectivamente. Em dezembro de 2010, considerando todas as campanhas 

realizadas, foi onde se encontrou os menores valores de resposta ao branqueamento, 

sempre inferiores a 1,5%. Vale ressaltar que as estações Leste Sueste, Norte Frente e Sul 

Frente não apresentaram qualquer sinal de branqueamento, com valores calculados para o 

índice BR SÍTIO - Caramuanas igual a zero. Em 2011, a estação Leste Sueste exibiu o maior valor 

de resposta ao branqueamento (12,93%) calculado para o sitio de monitoramento dos 

recifes das Caramuanas entre os anos avaliados. Sul Frente e Caramuanas 3A 

apresentaram valores pouco inferiores e similares entre si para este mesmo índice, 7,27% e 

7,01% respectivamente, enquanto as estações Norte Frente (3,11%) e Norte Costa (1,96%) 

exibiram os menores valores. 
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Figura 13 – Valores de resposta ao branqueamento (BR) calculados para cada uma das estações monitoradas nos 

recifes das Caramuanas entre os anos de 2008 e 2001. LS = Leste Sueste; NC = Norte Costa; NF = Norte Frente; 

SC = Sul Costa; SF = Sul Frente; C3A = Caramuanas 3A.  

 A figura 14 representa os valores de resposta ao branqueamento (BR) calculados 

para cada uma das estações monitoradas na comunidade coralina do Yatch Clube da Bahia 

nos anos de 2010 e 2011. As análises dos valores calculados para o índice BR SÍTIO - Yatch 

indicam uma tendência clara de diminuição entre os anos. Levando em consideração as 

estações monitoradas, TC foi a que apresentou, em média, maior valor de resposta ao 

branqueamento (18,02%). Em seguida, observam-se as estações TD e TB, exibindo valores 

bastante próximos entre si, de 14,94% e 14,00% respectivamente. Com os menores valores 

médios de resposta ao branqueamento, aparecem as estações TE (12,71%) e TA (10,50%). 

 Na primeira campanha de 2010, foram encontrados os maiores valores para o índice 

BR SÍTIO - Yatch, sempre superiores a 15%. A estação TC exibiu o maior valor de resposta ao 

branqueamento (31,53%), seguida de TB (26,39%), TE (22,98%), TD (20,43%) e TA 

(17,38%). Na segunda campanha de 2010 (setembro), houve uma redução sensível na 

resposta ao branqueamento apresentada por todas as estações monitoradas, onde 

nenhuma delas ultrapassou 15%. TC continuou apresentando maiores valores calculados 

para o índice BR SÍTIO - Yatch (14,9%), seguida da estação TD (14,17%), com valor bastante 

similar. As estações TB (9,62%), TE (9,6%) e TA (8,24%) exibiram valores calculados para 

este mesmo índice inferiores a 10%. No ano de 2011, as respostas ao branqueamento 

calculadas foram ainda mais reduzidas, quando comparadas as campanhas de 

monitoramento anteriores. Os valores calculados para o índice BR SÍTIO - Yatch variaram entre 

5,56% (Transecto E) e 10,22% (Transecto D). As estações Transecto A, Transecto B e 
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Transecto C apresentaram valores para este mesmo índice de 5,89%, 5,99% e 7,62%, 

respectivamente.  

 
Figura 14 – Valores de resposta ao branqueamento (BR) calculados para cada uma das estações monitoradas na 

comunidade coralina do Yatch Clube da Bahia no período compreendido entre 2010 e 2001. 

 A figura 15 mostra os valores médios de resposta ao branqueamento (BR) 

calculados para cada um dos sítios de monitoramento entre os anos de 2008 e 2011. No 

ano de 2008 os recifes Internos da BTS (6,12%) evidenciaram maiores respostas ao 

branqueamento quando comparado aos recifes das Caramuanas (2,2%). Em 2009, onde foi 

realizada campanha de monitoramento apenas nos recifes Internos da BTS, o valor 

calculado para o índice BR SÍTIO – Média (2008 – 2011) foi menor que no ano anterior, passando de 

6,12% para 2,7%. Na primeira campanha de 2010, realizada entre fevereiro e março apenas 

nos sítios Yatch e Caramuanas, houve grande diferença entre os valores calculados de 

resposta ao branqueamento. A comunidade coralina do Yatch Clube da Bahia exibiu um 

valor calculado para o índice BR SÍTIO – Média (2008 – 2011) de 23,74%, enquanto os recifes das 

Caramuanas apresentou apenas o valor de 4,75% para este mesmo índice. A segunda 

campanha de monitoramento de 2010 evidenciou menores valores, quando comparados à 

anterior, tanto para os Recifes das Caramuanas (0,32%) com resposta ao branqueamento 

quase igual a zero, quanto para a comunidade coralina do Yatch Clube da Bahia (11,30%). 

No mesmo período, os recifes internos da BTS exibiram um valor calculado para o índice BR 

SÍTIO – Média (2008 – 2011)  de 4,28%. No ano de 2011 os recifes internos da BTS e os recifes das 

Caramuanas apresentaram os maiores valores médios de resposta ao branqueamento entre 

os avaliados, de 8,98% e 6,46% respectivamente. Em contrapartida, seguindo a tendência 

observada nas campanhas anteriores, o sítio de monitoramento da comunidade coralina do 
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Yatch Clube da Bahia apresentou redução no valor calculado para o índice BR SÍTIO – Média (2008 

– 2011), passando de 11,30% na segunda campanha de 2010 para 7,05% na campanha de 

2011.  

 
Figura 15 – Valores médios de resposta ao branqueamento (BR) calculados para cada um dos sítios de 

monitoramento entre os anos de 2008 e 2011. 

 A partir das análises das estações monitoradas em cada um dos sítios, e levando-se 

em consideração todo o período de monitoramento, torna-se possível constatar a 

prevalência de maiores respostas ao branqueamento ocorrendo na comunidade coralina do 

Yatch Clube da Bahia, seguida dos recifes internos da BTS e do banco recifal das 

Caramuanas (Figura 16).  

 Apesar da comunidade coralina do Yatch Clube apresentar, em média, maior 

resposta ao branqueamento, a dispersão entre os valores calculados para o índice BR SÍTIO 

2008-2011 neste sítio foi bastante elevada quando comparada aos recifes internos e recifes das 

Caramuanas. Isto mostra que as estações monitoradas na comunidade coralina do Yatch 

Clube apresentam maiores variações de resposta ao branqueamento entre si do que nos 

outros sítios (Figura 16). Os valores calculados para o índice BR SÍTIO 2008-2011 também podem 

ser observados na tabela 4. 
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Figura 16 – Gráfico boxplot evidenciando os valores calculados para o índice BR SÍTIO 2008-2011 e a sua média (X) 

para os sítios monitorados entre 2008 e 2011.  
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Tabela 4 – Sumário dos valores calculados para o índice BR SÍTIO (%). 

BR SÍTIO 
Sítio Estação abr.08 mar.09 set.10 mar.11 Média (2008-2011) 

Frades Sul 4,76 - 3,68 9,15 5,86 
P. Alva 2,47 3,38 6 7,14 4,75 

P. Cardinal 3,09 1,77 0,44 4,47 2,44 
P. Dentão 10,86 2,96 5,24 13,89 8,24 
Poste 1 9,43 - 6,03 10,23 8,56 

B
TS

 

SÍTIO Média 6,12 2,7 4,28 8,98 5,52 

    Estação abr.08 fev.10 dez.10 fev.11 Média (2008-2011) 
Leste Sueste 2,53 5,56 0 12,93 5,25 
Norte Costa 4,17 2,7 0,38 1,96 2,31 
Norte Frente 1,39 9,19 0 3,11 3,42 

Sul Costa 2,49 2,49 - - 2,49 

Sul Frente 0,43 3,82 0 7,27 2,88 
Cara. 3A - - 1,21 7,01 4,11 C

A
R

A
M

U
A

N
A

S 

SÍTIO Média 2,2 4,75 0,32 6,46 3,66 

    Estação   mar.10 set.10 mar.11 Média (2010-2011) 
TA - 17,38 8,24 5,89 10,50 
TB - 26,39 9,62 5,99 14,00 
TC - 31,53 14,9 7,62 18,02 
TD - 20,43 14,17 10,22 14,94 
TE - 22,98 9,6 5,56 12,71 

YA
TC

H
 

SÍTIO Média - 23,74 11,3 7,05 14,03 
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6.2 SUSCEPTIBILIDADE AO BRANQUEAMENTO 

 Os valores apresentados nesta seção refletem o grau de susceptibilidade ao 

branqueamento de uma determinada estação ou sítio de monitoramento em decorrência 

tanto das respostas ao branqueamento, apresentadas por cada um dos táxons avaliados, 

quanto dos aspectos relacionados à estrutura de sua comunidade, como densidade relativa 

e número total de táxons. Os valores calculados para este índice em cada uma das 

estações avaliadas nos três sítios de monitoramento encontram-se sumarizados na tabela 5.  

  

A figura 17 é a representação gráfica dos valores calculados para o índice de 

susceptibilidade ao branqueamento (BSI) em cada uma das estações monitoradas nos 

recifes internos da BTS entre os anos de 2008 e 2011. Durante este período, Frades Sul foi 

a que, em média, apresentou maiores valores (5,93%), seguida das estações Pedra Alva 

(4,68%), Poste 1 (3,13%), Pedra Cardinal (2,69%) e Pedra do Dentão (2,24%). 

 

Figura 17 – Valores calculados para o índice de susceptibilidade ao branqueamento (BSI) em cada uma das 

estações monitoradas nos recifes internos da BTS entre os anos de 2008 e 2011. FRS = Frades Sul; PAL = Pedra 

Alva; PCA = Pedra Cardinal; PDE = Pedra do Dentão; P1 = Poste 1.  

 Em 2008, os valores calculados para o índice BSI Internos foram relativamente baixos. 

Entre as estações, estes valores foram bastante similares, variando apenas entre 0,83% e 

3,61%. A estação Pedra Cardinal foi, dentre as cinco avaliadas, a que evidenciou uma maior 

susceptibilidade ao branqueamento, de 3,61%, seguida de Poste 1 (3,26%), Pedra do 

Dentão (2,99%), Pedra Alva (1,82%) e Frades Sul (0,83%). No ano de 2009, as estações 
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Frades Sul e Poste 1 não puderam ser avaliadas. Para as estações onde o monitoramento 

ocorreu, os valores calculados para o índice de susceptibilidade ao branqueamento foram 

de 0,74%, 1,78% e 4,07%, respectivamente para Pedra do Dentão, Pedra Cardinal e Pedra 

Alva. Em 2010, Pedra Cardinal exibiu a menor susceptibilidade ao branqueamento dentre 

todos os anos avaliados, de 0,44%, enquanto Pedra Alva obteve seu maior valor para este 

mesmo índice, de 6,94%. As demais estações, Pedra do Dentão, Frades Sul e Poste 1, 

exibiram valores calculados para o índice BSI Internos de 1,53%, 2,96% e 4,17%, 

respectivamente. Importante frisar mais uma vez que, diferentemente dos outros anos, a 

campanha de monitoramento de 2010 para os recifes internos da BTS ocorreu no mês de 

setembro, enquanto nos outros anos estas campanhas foram realizadas entre os meses de 

março e abril. O maior valor calculado para o índice BSI Internos foi encontrado no ano de 

2010, de 13,91% na estação Frades Sul. Em contrapartida, Poste 1 exibiu seu menor valor 

calculado para este mesmo índice quando comparado aos outros anos, de 1,94%. As 

estações Pedra do Dentão, Pedra Cardinal e Pedra Alva, exibiram os valores de 

susceptibilidade ao branqueamento de 3,7%, 4,93% e 6,39%, respectivamente.  

 A figura 18 apresenta os valores calculados para o índice de susceptibilidade ao 

branqueamento (BSI) em cada uma das estações monitoradas nos recifes das Caramuanas 

entre os anos de 2008 e 2011. Dentre elas, Caramuanas 3A apresentou, em média, valores 

para este índice mais elevados (2,08%) quando comparada a outras estações. Em seguida, 

pôde-se observar as estações Norte Frente (1,40%), Leste Sueste (1,11%), Sul Costa 

(0,89%), Sul Frente (0,84%) e Norte Costa (0,60%). 

 O sítio de monitoramento recife das Caramuanas exibiu valores calculados para o 

índice BSI Caramuanas bastante reduzidos, evidenciando uma baixa susceptibilidade ao 

branqueamento entre os anos de 2008 a 2011. Os menores valores encontrados foram no 

ano de 2008 e na segunda campanha realizada no ano de 2010, onde foram inferiores a 

1%. Na primeira campanha de 2010, a estação Norte Frente ganhou destaque, 

apresentando um valor para a susceptibilidade ao branqueamento de 3,88%, enquanto as 

demais estações não ultrapassaram 1,5%. Em 2011, onde a média entre as estações foi 

maior, os valores calculados para o índice BSI Internos variaram entre 0,93% (Norte Costa) e 

3,72% (Caramuanas 3A). 
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Figura 18 – Valores calculados para o índice de susceptibilidade ao branqueamento (BSI) em cada uma das 

estações monitoradas nos recifes das Caramuanas entre os anos de 2008 e 2011. FRS = Frades Sul; PAL = Pedra 

Alva; PCA = Pedra Cardinal; PDE = Pedra do Dentão; P1 = Poste 1. 

 A figura 19 representa graficamente os valores calculados para o índice de 

susceptibilidade ao branqueamento (BSI) em cada uma das estações monitoradas na 

comunidade coralina do Yatch Clube da Bahia nos anos de 2010 e 2011. Da mesma forma 

ocorrida com os valores calculados para o índice BR SÍTIO - Yatch, o índice BSI Yatch também 

indicou uma forte tendência de diminuição entre os anos. Considerando as estações 

avaliadas, TC foi a que apresentou, em média, maior susceptibilidade ao branqueamento 

(12,78%) entre os anos, seguida da estação TB (9,91%). As demais estações exibiram 

valores médios bastante similares entre si, variando entre 7,22% e 7,73%. 

 Na primeira campanha realizada no ano de 2010 foram encontrados os maiores 

valores para o índice BSI Yatch, sempre superiores a 10%. A estação TC exibiu o maior valor 

de susceptibilidade ao branqueamento (21,8%), seguida da TB (15,83%), TE (12,64%), TA 

(11,39%) e TD (10,53%). Na segunda campanha de 2010, os valores encontrados para os 

índices de susceptibilidade ao branqueamento sofreraram uma redução sensível em relação 

à campanha anterior, onde em apenas uma entre as cinco estações monitoradas, 

ultrapassou 10%. TC continuou apresentando maiores valores calculados para o índice BR 

SÍTIO - Yatch (10,56%), seguida da estação TB (7,5%). As estações TA, TE e TD exibiram 

valores calculados para este mesmo índice de 5,83%, 5,28% e 4,72%, respectivamente. No 

ano de 2011, os valores calculados para o índice BSI Yatch foram mais reduzidos quando 

comparados às campanhas anteriores de monitoramento. Os valores calculados de 

susceptibilidade ao branqueamento variaram entre 3,75% (TE) e 7,92% (TD). Os valores 
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encontrados para este mesmo índice nas estações TA, TB e TC foram 5,89%, 5,99% e 

7,62% respectivamente.  

 

Figura 19 – Valores calculados para o índice de susceptibilidade ao branqueamento (BSI) em cada uma das 

estações monitoradas na comunidade coralina do Yatch Clube da Bahia no período compreendido entre 2010 e 

2011. TA = Transecto A; TB = Transecto B; TC = Transecto C; TD = Transecto D; TE = Transecto E. 

 A figura 20 apresenta os valores médios de susceptibilidade ao branqueamento (BSI) 

calculados para cada um dos sítios de monitoramento entre os anos de 2008 e 2011. A 

partir de tais valores, pôde-se constatar que o recife das Caramuanas (1,09%) apresenta 

menor susceptibilidade ao branqueamento, seguido dos recifes internos da BTS (3,5%) e da 

comunidade coralina do Yatch Clube (9,01%). No ano de 2008 os recifes internos da BTS 

(2,4%) evidenciaram maiores valores calculados para o índice BSI Média (2008 – 2011) do que aos 

recifes das Caramuanas (0,53%). Em 2009, onde a campanha de monitoramento foi 

realizada apenas nos recifes internos da BTS, o valor calculado para o índice de 

susceptibilidade ao branqueamento praticamente não se alterou em comparação ao ano 

anterior, passando de 2,4% para 2,2%. Assim como encontrado para o índice BR SÍTIO Média 

(2008 – 2011), na primeira campanha de 2010, realizada entre fevereiro e março apenas nos 

sítios Yatch e Caramuanas, houve grande diferença entre os valores susceptibilidade ao 

branqueamento calculados. A comunidade Coralina do Yatch Clube da Bahia exibiu um 

valor bastante elevado, de 14,44%, enquanto os recifes das Caramuanas apresentou 

apenas o valor de 1,64% para este mesmo índice. A segunda campanha de monitoramento 

realizada em 2010 evidenciou menores valores em comparação à anterior, tanto para os 

recifes das Caramuanas (0,12%) com susceptibilidade ao branqueamento quase igual a 

zero, quanto para a comunidade coralina do Yatch Clube (6,78%). Os recifes internos da 
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BTS exibiram um valor calculado para o índice BSI Média (2008 – 2011) de 3,21%. No ano de 2011 

os recifes internos da BTS e os recifes das Caramuanas apresentaram os maiores valores 

médios de susceptibilidade ao branqueamento entre os avaliados, de 6,19% e 2,05% 

respectivamente. A comunidade coralina do Yatch Clube apresentou para este mesmo 

índice um valor calculado de 6,19%. 

 

Figura 20 – Valores médios de susceptibilidade ao branqueamento (BSI) calculados para cada um dos sítios 

monitorados entre os anos de 2008 e 2011. 
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Tabela 5 – Sumário dos valores calculados para o índice BSI (%).  

BSI 
Sítio Estação abr.08 mar.09 set.10 mar.11 Média (2008-2011) 

Frades Sul 0,83 - 2,96 13,98 5,93 
P. Alva 1,32 4,07 6,94 6,39 4,68 

P. Cardinal 3,61 1,78 0,44 4,93 2,69 
P. Dentão 2,99 0,74 1,53 3,7 2,24 
Poste 1 3,26 - 4,17 1,94 3,13 

B
TS

 

SÍTIO Média 2,4 2,2 3,21 6,19 3,50 

    Estação abr.08 fev.10 dez.10 fev.11 Média (2008-2011) 
Leste Sueste 0,62 1,31 0 2,5 1,11 
Norte Costa 0,42 0,9 0,17 0,93 0,60 
Norte Frente 0,19 3,88 0 1,53 1,40 

Sul Costa 1,11 0,66 - - 0,89 
Sul Frente 0,33 1,43 0 1,59 0,84 
Cara. 3A - - 0,44 3,72 2,08 C

A
R

A
M

U
A

N
A

S 

SÍTIO Média 0,53 1,64 0,12 2,05 1,09 

    Estação   mar.10 set.10 mar.11 Média (2010-2011) 
TA - 11,39 5,83 5 7,41 
TB - 15,83 7,5 6,39 9,91 
TC - 21,8 10,56 5,97 12,78 
TD - 10,53 4,72 7,92 7,73 
TE - 12,64 5,28 3,75 7,22 

YA
TC

H
 

SÍTIO Média - 14,44 6,78 5,81 9,01 
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6.3 MAPA DE TEMPERATURA DE FRONTEIRA (TF) 

Como dito anteriormente, a TF pode ser entendida como o valor máximo de 

temperatura a partir do qual os recifes de corais podem começar a experimentar o 

estresse térmico (GOREAU & HAYES, 1994; STRONG et al., 1997). A figura 21 

apresenta o panorama geral do comportamento das TFs para o litoral do estado da Bahia e 

regiões adjacentes, incorporando áreas desde o norte do Ceará até o sul do Espírito Santo.  

 

Figura 21 – Mapa da TF para a costa brasileira entre os estados do Ceará e Espírito Santo.  

 

Os valores da TSM encontrados a partir deste mapa da TF (Figura 21) variaram 

entre 25,3°C e 28,9°C, bastante próximo do padrão esperado para a estação quente no 

Oceano Atlântico Sul (Lisboa, 2008). A disposição NE-SW de valores de TSM ! 28°C, bem 

marcadas nos mapas da TF, pôde ser observada até a região do Banco dos Abrolhos. A 
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presença de um gradiente térmico latitudinal é perceptível ao longo da plataforma 

continental, onde os maiores valores foram encontradas mais ao norte, próximo ao estado 

do Ceará e menores no sul do estado da Bahia e Espírito Santo, podendo atingir mais de 

2°C de diferença. Além disso, como também colocado por Lisboa (2008), o gradiente 

térmico mais acentuado do mapa da TF para a costa do Brasil está localizado ao sul de 

16°S e a oeste de 36°W no alargamento da plataforma continental do extremo sul da Bahia, 

na altura das feições conhecida como Banco Royal Charllote e Banco dos Abrolhos. 

A BTS, levando em consideração suas características morfológicas que lhes 

conferem a classificação de baía, além de responder às variações sazonais do clima local, 

possui peculiaridades na distribuição do seu campo da TSM em função da sua dinâmica de 

massas d’água, que por sua vez encontra-se bastante correlacionada com a morfodinâmica 

atuante na área. Levando em consideração o gradiente térmico observado na BTS durante o 

verão, onde as águas da porção interior da baía podem atingir temperaturas até 3°C 

superiores comparadas a região costeira adjacente e atingir valores máximos de 30°C 

(CIRANO & LESSA, 2007), fez-se um recorte para a região da BTS (Figura 22) buscando 

identificar diferenças nas TFs entre os sítios de monitoramento.  

 

Figura 22 – Recorte do mapa da TF ilustrando a Baía de Todos os Santos.  
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A região mais interior da BTS, como era de se esperar, apresentou maiores TFs, 

variando entre 28,5°C e 28,6°C. O sítio de monitoramento dos recifes internos encontra-se 

nesta região, indicando que temperaturas da superfície do mar acima dos valores da TF 

seriam suficientes para desencadear eventos de branqueamento. A região onde está 

localizada a Comunidade coralina do Yatch Clube da Bahia configura-se como a entrada da 

baía, exibindo grande dinâmica nos fluxos das massas d’água. Neste sítio de 

monitoramento, a TF encontrada variou entre 28,45°C e 28,5°C. A região mais externa 

investigada no presente trabalho, os recifes das Caramuanas, como era esperado 

apresentou uma menor TF, variando entre 28,35°C e 28,4°C. De fato, esta região encontra-

se praticamente em contato com o oceano aberto, sofrendo uma menor influência da 

hidrodinâmica atuante na BTS.  

Os valores exatos das TFs encontrados para os sítios de monitoramento foram os 

seguintes: 

• Recifes internos da BTS: TF = 28,56°C 

• Comunidade coralina do Yatch Clube da Bahia: TF = 28,45°C 

• Recifes das Caramuanas: TF = 28,36°C 

Através das informações acima, é possível observar a presença de um gradiente 

entre as TFs obtidas para os três sítios de monitoramento. Entretanto, este gradiente 

mostrou-se bastante reduzido, com diferenças máximas entre o sitio de monitoramento mais 

interno (recifes Internos) e mais externo (recife das Caramuanas) à baía de 

aproximadamente 0,2°C. É importante observar que, por se tratar de uma climatologia, 

mesmo que de temperaturas máximas mensais, seria normal encontrar um gradiente 

bastante suave nas TFs entre as regiões mais internas e externas da BTS.   
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6.4 HOTSPOTS E HSA 

O ano de 2008 apresentou Hotspots relativamente moderados para a região da BTS, 

onde os valores encontrados variaram entre 0,5°C e 0,8°C (Figura 23). Mais ao sul é 

perceptível a presença de uma zona bem delimitada onde os valores de Hotspot não 

ultrapassaram 0,6°C. As regiões onde se localizam os sítios de monitoramento 

apresentaram valores bastante similares. Os Recifes das Caramuanas, assim como a região 

da Comunidade coralina do Yatch Clube da Bahia, exibiram Hotspots máximos entre 0,6°C e 

0,7°C, enquanto o sítio de monitoramento dos Recifes internos apresentou valores entre 

0,6° e 0,8°C. O HSA máximo na região da BTS para o ano de 2008 não variou 

espacialmente, atingindo valores entre 1,3°C-semana e 1,9°C-semana. Tais valores de HSA 

fornecem evidências de que no ano de 2008, os máximos de Hotspot mantiveram-se apenas 

durante um tempo limitado, a partir do qual essas anomalias aparentam ter se dissipado de 

forma rápida e eficiente.  

 
Figura 23 – Máximos valores de Hotspot e HSA no ano de 2008. HSA dado em °C-semana.  

 O ano de 2009 evidenciou Hotspots e HSAs mais elevados quando comparados à 

2008. Os valores de Hotspots máximos, entre 0,8 °C e 0,9°C, foram encontrados no interior 

da BTS (Figura 24). Da mesma forma que em 2008, porém menos proeminente, é 

perceptível uma zona mais ao sul da BTS onde os Hotspots apresentaram valores menores, 

variando entre 0,5°C e 0,7°C. Nesta zona, encontra-se o sítio de monitoramento dos recifes 

das Caramuanas, cujo valor de Hotspot variou entre 0,6°C e 0,7°C. Tanto a região referente 

aos recifes internos quanto à comunidade coralina do Yatch Clube da Bahia estiveram 

situadas onde os Hotspots atingiram maiores valores, entre 0,8°C e 0,9°C. Em relação ao 
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HSA, foram encontrados valores mais elevados dentro da BTS, variando entre 2,9°C-

semana e 3,1°C-semana, coincidindo com as regiões onde os sítios de monitoramento dos 

recifes internos e da comunidade coralina da BTS estão localizados. Tais valores de HSA, 

mais elevados em comparação aos encontrados em 2008, permitem afirmar que os recifes 

de corais da BTS estiveram sobre um maior estresse térmico por um período mais 

prolongado comparado ao ano de 2009. 

 
Figura 24 – Máximos valores de Hotspot e HSA no ano de 2009. HSA dado em °C-semana.  

 O ano de 2010 apresentou os maiores valores para os índices de estresse térmico 

(Figura 25), seguindo com a tendência observada nos dois anos anteriores de aumento dos 

Hotspots e HSAs. É notória uma zona bem delimitada adjacente à BTS onde valores de 

Hotspot chegaram a atingir 1°C (vermelho escuro no mapa de Hotspot 2010). Os valore de 

HSA para esta mesma zona permitem observar que os Hotspots, apesar de apresentarem 

maiores magnitudes nesta localidade, persistiram por um menor período de tempo quando 

comparados com a região interior da BTS. Os valores máximos de Hotspot foram 

encontrados nesta zona e variaram em toda a região observada entre 0,7°C e 1°C. O sítio 

de monitoramento dos recifes Internos, assim como o da comunidade coralina do Yatch 

Clube da Bahia, novamente exibiu maiores Hotspot quando comparados aos recifes das 

Caramuanas. É importante observar que, nos anos de 2009 e 2010, os recifes internos da 

BTS apresentaram os mesmos valores de Hotspot, entre 0,8°C e 0,9°C, porém o HSA no 

ano de 2010 foi cerca de pelo menos 1,2°C-semana superior a 2009 a depender da região 

dentro do interior da baía. Isto é uma evidencia concreta do maior grau de estresse térmico 

a que estiveram submetidos os recifes internos da BTS no ano de 2010.  
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Figura 25 – Máximos valores de Hotspot e HSA no ano de 2010. HSA dado em °C-semana.  

 O ano de 2011, dentre os avaliados, foi o que apresentou menores valores para os 

índices de estresse térmico. Os valores máximos de Hotspots, entre 0,4°C e 0,6°C foram 

encontrados em apenas algumas regiões internas da BTS e mais proeminentemente na 

região externa à baía (Figura 26). No sitio de monitoramento dos recifes Internos, assim 

como nos recifes das Caramuanas, predominaram valores de Hotspot variando entre 0,3°C 

e 0,4°C, enquanto na região onde se situa a comunidade coralina do Yatch Clube da Bahia, 

Hotspots entre 0,4°C e 0,5°C foram observados. Os valores de HSA obtidos para este ano, 

além de não apresentarem praticamente qualquer variação espacial, também foram 

bastante reduzidos, não ultrapassando 1,9°C-semana.  

Figura 26 – Máximos valores de Hotspot e HSA no ano de 2011. HSA dado em °C-semana. 
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Levando em consideração as informações supracitadas, pode-se considerar 2011 

como o ano onde os recifes de corais da BTS estiveram submetidos ao menor grau de 

estresse térmico dentre os anos analisados. 

A partir da análise da sequência de mapas apresentados acima, torna-se evidente 

um aumento gradativo na ocorrência e tempo de persistência das anomalias térmicas 

ocorridas na região da BTS entre os anos de 2008 e 2010. Neste último ano os valores 

encontrados para os Hotspot e HSA atingiram seus máximos, evidenciando o alto grau de 

estresse térmico a que os recifes de corais estiveram submetidos. O ano de 2011 

apresentou-se como anômalo no sentido de que exibiu os menores valores para os índices 

de estresse térmico, ainda contra o gradiente de aumento perceptível nos anos anteriores. 

Além do mais, a região interna da BTS evidenciou menores Hotspots e HSAs quando 

comparadas às áreas adjacentes.  

As Figura 27, 28 e 29 referem-se às séries temporais construídas para os sítios de 

monitoramento da BTS, através da qual se torna possível fazer algumas inferências. É 

importante observar o comportamento da TSM em relação à climatologia. Tal 

comportamento irá subsidiar as condições necessárias para o surgimento de Hotspots. 

Tanto nos recifes internos, quanto nos outros dois sítios de monitoramento, fica evidente 

que as temperaturas no inverno do ano de 2009 apresentaram-se até 1°C mais elevadas 

que a média, no caso a climatologia. Apesar das séries da TSM dos três diferentes sítios de 

monitoramento apresentarem um comportamento geral bastante semelhante, afinal tratam-

se de pontos geograficamente não muito distantes entre si, algumas peculiaridades podem 

ser notadas em cada uma delas, como mostram as figuras 27, 28 e 29. 
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Figura 27 – Acima, série temporal diária da TSM, Climatologia e TF (temperatura de fronteira). A baixo, 

índices de estresse térmico Hotspot e HSA (HSA dado em °C-semana). Dados relativos ao sítio de 

monitoramento recifes internos.  
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Figura 28 – Acima, série temporal diária da TSM, Climatologia e TF (temperatura de fronteira). A baixo, 

índices de estresse térmico Hotspot e HSA (dado em °C-semana). Dados relativos ao sítio de monitoramento da 

comunidade coralina do Yatch Clube.  
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Figura 29 – Acima, série temporal diária da TSM, Climatologia e TF (temperatura de fronteira). A baixo, 

índices de estresse térmico Hotspot e HSA (HSA dado em °C-semana). Dados relativos ao sítio de 

monitoramento dos recifes das Caramuanas.  

 

Em uma análise comparativa das séries temporais de Hotspot e HSA, fica evidente o 

fato de que os recifes Internos estão submetidos a um estresse térmico de maior magnitude. 

Enquanto neste sítio o índice HSA chegou a atingir valores de até 6°C-semana, na 

comunidade coralina do Yatch Clube da Bahia e nos recifes das Caramuanas atingiram 

respectivamente valores máximos de aproximadamente 5°C-semana e 4°C-semana.  
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6.5 CORRELAÇÃO: ÍNDICES BR E BSI X HSA 

 Esta seção destina-se a apresentação dos resultados encontrados buscando 

quantificar a relação observada entre os índices de resposta (BR SÍTIO méd.) e susceptibilidade 

ao branqueamento (BSI méd.) com o índice de estresse térmico acumulado (HSA). Para tal 

análise, não se fez necessário uma distinção entre os sítios de monitoramento, uma vez que 

o objetivo era observar, pura e simplesmente, a relação entre os índices acima citados. Os 

valores calculados para estes índices e seus respectivos dias, relativos às campanhas de 

monitoramento, estão indicados na Tabela 6.  

Tabela 6 – Valores para os índices BR SÍTIO Média (%), BSI Média (%) e HSA (°C-semana)  nas respectivas datas.   

Internos 
DATA 18-abr-08 24-mar-09 26-set-10 2-mar-11 

BR SÍTIO Média 6,12 2,70 4,28 8,98 

BSI Média 2,40 2,20 3,21 6,19 

HSA 0,49 1,60 0,00 0,23 

     

Caramuanas 
DATA 13-abr-08 3-fev-10 5-dez-10 24-fev-11 

BR SÍTIO Média 2,20 4,75 0,32 6,46 

BSI Média 0,53 1,64 0,12 2,05 

HSA 0,25 0,19 0,00 0,30 

     

Yatch 
DATA  30-mar-10 21-set-10 15-mar-11 

BR SÍTIO Média  23,74 11,30 7,05 

BSI Média  14,44 6,78 5,81 

HSA  2,99 0,00 0,20 

  

Inicialmente foi feita uma regressão simples entre os índices BR e HSA. O valor de r2 

encontrado foi de 0,491. Isto indica que o estresse térmico evidenciado através do índice 

HSA consegue explicar aproximadamente 50% da resposta ao branqueamento ocorrida nos 

recifes de corais monitorados na BTS (Tabela 7). A regressão realizada levando em 

consideração os índices BSI e HSA apresentou resultados muito semelhantes. O valor do r2 

encontrado foi de 0,467, indicando que o estresse térmico evidenciado através do índice 
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HSA tem capacidade de explicar aproximadamente 46% da susceptibilidade ao 

branqueamento ocorrida para as regiões da BTS investigadas. 

Tabela 7 – Resultados das regressões simples entre os índices de resposta (BR SÍTIO Média) e susceptibilidade  

(BSI Média) ao branqueamento com o índice de estresse térmico (HSA). 

REGRESSÃO 
PREDITOR P F-ratio r2 

BR X HSA 0.016 8.685 0.491 

BSI X HSA 0.020 7.881 0.467 

  
Levantou-se a possibilidade de se fazer uma regressão múltipla onde os índices HSA 

e BSI estariam tentando explicar o índice BR, como proposto por McClanahan et al. (2007b). 

Uma das premissas desta análise estatística é que as variáveis de efeito e causa não 

devem apresentar correlações altas entre si. Análises preliminares evidenciaram uma 

correlação extremamente alta entre BR e BSI, de aproximadamente 94%, mostrando que 

praticamente representam o mesmo índice. Logo, por não atender à principal premissa de 

uma regressão múltipla, não haveria sentido aplicar a metodologia proposta por 

McClanahan et al. (2007b), levando em consideração os recifes de corais da BTS. 
 

 

Figura 30 – Gráficos gerados a partir das regressões simples entre os índices de resposta e susceptibilidade ao 

branqueamento e o índice de estresse térmico. Na esquerda: BR X HSA. Na direita: BSI  X HSA. 
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7. DISCUSSÃO 

7.1 O BRANQUEAMENTO ENTRE AS ESPÉCIES 

O branqueamento de corais pode ser definido de forma simplória como a resposta 

destes organismos aos estresses ambientais. Frequentemente está associado com o 

aquecimento anômalo das águas além de outros distúrbios (GLYNN, 1991; BROWN, 1997). 

Alguns pesquisadores o delimitam como um sintoma relacionado ao estresse ambiental 

enquanto outros visualizam-no como uma adaptação arriscada às mudanças das condições 

ambientais (BUDDEMEIER & SMITH, 1999). Estudos vêm mostrando que diferentes 

espécies de corais respondem de forma diferenciada aos estressem ambientais, algumas 

experimentando maior impacto do que outras. McClanahan (2004) sugere que existam 

múltiplas respostas e resultados relacionadas ao aquecimento anômalo das águas, 

dependentes principalmente da espécie de coral e da sua morfologia. Existem evidências de 

que há uma ordem de susceptibilidade ao branqueamento entre as espécies. Por exemplo, 

espécies de corais ramificadas, com maiores taxas de crescimento e metabolismo, tendem a 

ser mais susceptíveis ao branqueamento quando comparadas aos corais maciços (HOEGH-

GULBERG & SALVAT, 1995). Entretanto, após a ocorrência do branqueamento, as 

espécies ramificadas possuem uma capacidade maior de recuperação. Este fato foi 

observado na região da comunidade coralina do Yatch Clube da Bahia, onde o hidrocoral 

Milepora alcicornis exibiu um elevado valor de resposta ao branqueamento no verão de 

2010. Menos de cinco meses foi tempo suficiente para que os valores de resposta ao 

branqueamento se tornassem quase zero. Estudos mais específicos relacionam as 

diferenças de branqueamento entre espécies principalmente à variabilidade das zooxantelas 

encontradas em cada uma delas, colocando a susceptibilidade destes simbiontes aos 

estresse ambientais como fator decisivo na ocorrência de branqueamento (BAKER, 2004). 

Warner et al. (1996), ao avaliar os efeitos das elevadas temperaturas sobre a eficiência 

fotossintética das zooxantelas em diferentes espécies de recifes de corais, constatou que 

Siderastrea radians parece ser mais tolerante a tais efeitos do que os corais Montastraea 

annularis e Agaricia lamarkii. As algas simbiontes dentro de Montastraea annularis 

mostraram-se mais susceptíveis aos riscos induzidos pelo calor perto dos centros de reação 

fotossintética, enquanto na espécie Siderastrea radians as zooxantelas permaneceram 

capazes de dissipar a energia de excitação através de caminhos não-fotoquímicos, 

protegendo assim o fotossistema de prováveis danos durante elevadas temperaturas. Desta 

forma, é bastante provável que a capacidade fotoprotetora das zooxantelas seja uma defesa 

significativa contra o branqueamento induzido por altas temperaturas. 
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Eventos extremos de branqueamento de corais em várias regiões do globo vêm 

sendo relatados como capazes de gerar altas taxas de mortalidade (e.g. BROWN, 1997; 

WESTMACOTT et al., 2000; ARONSON et al., 2002; SHEPPARD, 2003; MCCLANAHAN, 

2004; ANTHONY & MARSHALL, 2009). Considerando as diferenças na susceptibilidade e 

consequente mortalidade observada entre as espécies, tais eventos têm a capacidade de 

alterar drasticamente a estrutura da comunidade biológica através da dominância das 

espécies mais adaptadas às novas condições atuais. Segundo McClanahan et al. (2007), 

enquanto as espécies capazes de sobreviver aos eventos extremos de branqueamento 

possuem grandes chances de se aclimatar e adaptar a futuras flutuações na TSM, as 

espécies mais susceptíveis ao branqueamento provavelmente sofrerão o processo de 

extinção regional.  

Nos recifes da BTS observa-se tal variabilidade interespecífica quanto à 

susceptibilidade ao branqueamento. Leão et al. (2008), ao descrever as ocorrências de 

branqueamento dos corais relacionando-as com possíveis eventos de aquecimento anômalo 

das águas superficiais em várias áreas recifais ao longo da costa da Bahia durante o 

período do final do verão e início do outono dos anos de 1998 a 2005, relatou que algumas 

espécies apresentaram-se mais afetadas que outras, tanto no percentual de colônias 

branqueadas como no grau de branqueamento (forte ou fraco). Os resultados obtidos no 

presente estudo mostram diferenças consistentes nos percentuais de branqueamento 

apresentados considerando-se um mesmo sítio de monitoramento, como pode ser 

observado na tabela 9. Por exemplo, nos recifes internos a espécie Montastraea cavernosa 

e as espécies do complexo Siderastrea spp. apresentaram respectivamente 21,38% e 

24,45% das colônias branqueadas, enquanto Milepora alcicornis e Mussismilia hispida  

exibiram valores mais reduzidos, respectivamente de 12,5% e 4,8%. Estes percentuais 

referem-se a uma média entre os anos de 2008 e 2011. Os índices BR TAXA - Média (2008 – 2011) 

calculados para este mesmo sítio corroboram com estas observações. Nos recifes das 

Caramuanas não foi diferente. As duas espécies que apresentaram em média maiores 

respostas diferiram em torno de 14% no número de colônias branqueadas.  

Considerando que os percentuais de branqueamento, além de variar entre espécies 

dentro de um mesmo recife, podem variar em recifes localizados na mesma região e/ou em 

áreas recifais distintas (LEÃO et al., 2008), constatou-se uma alternância  nas espécies que 

apresentaram maior susceptibilidade ao branqueamento entre os sítios de monitoramento. 

Enquanto nos recifes internos e nos recifes das Caramuanas as espécies do complexo 

Siderastrea spp. exibiram em média maiores respostas ao branqueamento, no sitio de 

monitoramento da comunidade coralina do Yatch Clube da Bahia destacou-se o coral 
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Montastraea cavernosa (Figura 11). Estudos realizados por Miranda (2010) durante evento 

de branqueamento nos recifes das Caramuanas no verão de 2010 encontraram, entre as 

espécies avaliadas, maiores percentagens de colônias de Montastraea cavernosa 

apresentando sinais de branqueamento seguida das do complexo Siderastrea spp. Tais 

resultados comparados aos do presente estudo indicam que durante eventos extremos de 

aquecimento anômalo das águas do oceano, como o ocorrido no verão de 2010, é bastante 

provável que a espécie Montastraea cavernosa apresente picos de branqueamento 

enquanto as espécies do complexo Siderastrea spp. mantenham-se em média com maiores 

percentuais de número de colônias branqueadas ao longo do tempo. Estas duas espécies, 

em conjunto com o hidróide Milepora alcicornis, são bastante comuns nos recifes da BTS e 

mostraram-se em média como as espécies mais susceptíveis ao branqueamento. Tal fato 

está de acordo com a argumentação proposta por Leão et al. (2008), segundo a qual as 

espécies mais afetadas pelo branqueamento são aquelas mais comuns nos recifes 

costeiros, onde os corais têm sobrevivido a episódios de branqueamento mais forte. 

Mesmo considerando os percentuais elevados de colônias branqueadas nos recifes 

da BTS ocorridos em alguns anos, por exemplo, cerca de 68% na comunidade coralina do 

Yatch Clube da Bahia no verão de 2010, não se observam taxas de mortalidade elevadas 

para a costa leste do Brasil em geral (LEÃO et al., 2006 e 2008). Tal constatação sugere 

que talvez os recifes brasileiros, estando inclusos os avaliados no presente estudo, sejam 

resilientes ao branqueamento e resistentes à mortalidade, ou então podem estar 

funcionalmente adaptados às variações e estresses ambientais das águas brasileiras, como 

alta turbidez e elevados índices de sedimentação (LEÃO e GINSBURG, 1997). As espécies 

que já estão adaptadas a uma maior variação das condições ambientais, porque estão 

normalmente mais expostas a níveis elevados de nutrientes e a variações sazonais mais 

altas da temperatura da água, podem estar mais resistentes aos efeitos do pós 

branqueamento, por exemplo, doenças infecciosas e mortalidade em massa (CAUSEY, 

2008 apud LEÃO et al., 2008). Aquelas espécies de menor ocorrência e que apresentam 

susceptibilidade elevada às variações da temperatura da água e aos estresses ambientais 

têm maiores chances de sofrerem extinção regional (MCCLANAHAN et al., 2007a).  

A utilização de índices térmicos como preditores de branqueamento vêm se 

destacando cada vez mais como uma ferramenta eficiente no estudo e na avaliação dos 

impactos das anomalias térmicas sobre os recifes de corais. Entretanto, os resultados 

sugerem a necessidade de estudos mais específicos, de modo a possibilitar a elaboração de 

índices térmicos que levem em consideração as respostas de determinadas espécies ao 

branqueamento. Alem disto, McClanahan et al. (2007a) apontam a necessidade de se 
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combinar outros fatores relacionados ao branqueamento, como periodicidade de exposição 

às anomalias térmicas, sua história anterior de branqueamento, alterações na estrutura da 

comunidade em função da taxa de tolerância ao branqueamento e os próprios fatores de 

aclimatação às possíveis novas condições ambientais, com intuito de aperfeiçoar e otimizar 

a utilização desta ferramentas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 
 

64 

 

7.2 O BRANQUEAMENTO NOS RECIFES DE CORAIS DA BTS E SUA 

CORRELAÇÃO COM EVENTOS DE ANOMALIAS TÉRMICAS 

Os resultados do presente estudo mostraram que, além da variabilidade na resposta 

ao branqueamento inerente às diferentes espécies, como era de se esperar baseado na 

literatura, houve também uma variação desta resposta entre recifes distintos, como descrito 

por Leão et al. (2008).  

De uma maneira geral, o sítio de monitoramento da comunidade coralina do Yatch 

Clube da Bahia mostrou-se mais susceptível ao branqueamento quando comparado aos 

recifes internos e aos recifes das Caramuanas. Enquanto a percentagem média de colônias 

branqueadas entre os anos avaliados para a comunidade coralina do Yatch Clube da Bahia 

foi de aproximadamente 44%, nos recifes internos e nos recifes das Caramuanas estes 

valores foram de 20,4% e 14,6% respectivamente. Tal percentual médio considerável de 

colônias branqueadas leva a crer que, além do aquecimento anômalo das águas do oceano 

e consequente surgimento e manutenção de HSAs elevados de até 5°C-semana para esta 

área, como o observado em 2010, muito provavelmente outros fatores devam estar 

diretamente relacionados. Vale lembrar que este sítio de monitoramento, dentre os 

avaliados, é o que se encontra a uma menor distância da costa, apresentando grande 

tráfego de embarcações e visitação de mergulhadores, atividades estas com grande 

potencial de gerar distúrbios ambientais. Além disto, como os transectos neste sitio de 

monitoramento foram fixos, talvez exista um gradiente espacial de espécies (i.e. hidróide 

Milepora alcicornis tem maior densidade na região mais rasa) que possa ter influenciado as 

respostas ao branqueamento em cada um deles. Nos outros sítios os transectos foram 

dispostos aleatoriamente, de modo a eliminar este possível gradiente. Valores ainda mais 

elevados de HSA, superiores a 6°C-semana, foram encontrados para a região dos recifes 

internos da BTS no ano de 2010 e mesmo assim não foram observadas respostas ao 

branqueamento da mesma magnitude à encontrada na comunidade coralina do Yatch Clube 

da Bahia. É oportuna a observação de que para o índice DHW, proposto pela NOAA (seção 

5.3.2) e equivalente ao HSA, 4°C-semana são suficientes para gerar branqueamento 

significativo enquanto valores superiores a 8°C-semana estariam relacionados à 

branqueamentos generalizados e mortalidades. Será então que os corais localizados na 

região mais interna da BTS estão adaptados à um maior estresse térmicos? Os mapas e as 

séries temporais de Hotspot e HSA gerados no presente estudo evidenciam que realmente 

os maiores distúrbios relacionados aos estresses térmicos ocorrem em áreas adjacentes 

aos recifes internos, sendo que observações feitas por Cirano & Lessa (2007) indicam a 

permanência de temperaturas superiores a 30°C nestas áreas. Diante de tais evidências, e 
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considerando que a maior TF foi encontrada nesta região, é plausível considerar que os 

corais dos recifes internos da BTS realmente estejam mais adaptados a ocorrência de 

temperaturas elevadas e anomalias térmicas positivas de maiores magnitudes e, de certa 

forma, aclimatados. Por outro lado, levando em consideração a maior distancia da costa, 

maior profundidade e uma maior dificuldade de acesso à população, tais fatores poderiam 

estar resultando nos menores percentuais de colônias branqueadas observados nos recifes 

internos em comparação à comunidade coralina do Yatch Clube da Bahia em 2010, mesmo 

com a ocorrência de HSAs de maior magnitude. Estas observações denotam a importância 

de um maior número de estudos relacionados à investigação dos fatores intrinsecamente 

relacionados ao branqueamento em cada um dos recifes de corais da BTS, de modo a 

entender os processos atuantes e, desta forma, adquirir subsídios que permitam uma 

melhor gestão e conservação dos ecossistemas recifais da BTS.  

Os valores encontrados para os índices de estresse térmico Hotspot e HSA em 2010 

fornecem evidências que este tenha sido o ano, dentre os analisados, onde os recifes de 

corais da BTS estiveram submetidos às condições mais severas de estresse térmico. O fato 

das temperaturas no inverno do ano de 2009 apresentaram-se até 1°C mais elevadas que a 

média, no caso a climatologia, seria a explicação mais plausível para o surgimento e 

manutenção de Hotspots mais proeminentes no verão do ano de 2010. Os maiores valores 

tanto de Hotspot como de HSA foram encontrados na região dos recifes internos. As 

respostas ao branqueamento avaliadas em campo mostraram que a região da comunidade 

coralina do Yatch Clube da Bahia realmente sofreu impactos consideráveis, onde no mês de 

março de 2010 cerca de 68% das colônias avaliadas apresentaram algum sinal de 

branqueamento. Entre os meses de janeiro e abril, os quais correspondem ao final do verão 

e início do outono no hemisfério sul, é o período onde há ocorrência das temperaturas mais 

elevadas das águas superficiais dos oceanos na costa do Brasil (LEÃO et al., 2008). 

Miranda (2010), em trabalho realizado nos recifes das Caramuanas, avaliou o efeito do 

branqueamento na comunidade de corais desta localidade ocorrido durante o mês de março 

de 2010 e após sete meses da ocorrência deste evento. Utilizando uma metodologia similar, 

tal pesquisador encontrou até 57% das colônias de corais apresentando sinais de 

branqueamento no primeiro momento e apenas 5% das colônias branqueadas após 

aproximadamente sete meses, evidenciando um processo de recuperação. Os dados de 

branqueamento dos recifes das Caramuanas analisados no presente trabalho, referentes ao 

monitoramento realizado no início do mês de fevereiro de 2010, mostraram que cerca de 

23,5% das colônias estiveram branqueadas neste sítio. Este percentual mais reduzido 

comparado ao encontrado por Miranda (2010) se deve provavelmente ao fato de que as 

anomalias térmicas no ano de 2010 tiveram início no mês de fevereiro, mas concentraram-
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se principalmente nos meses de março e abril, onde no dia 19/05/2010 atingiu o maior valor 

de HSA, 3,9°C-semana.  

Em campanhas de monitoramento ocorridas nos meses entre setembro e dezembro 

de 2010, constatou-se uma redução significativa no percentual de colônias de corais 

branqueadas, onde na região da comunidade coralina do Yatch Clube da Bahia 37% ainda 

exibiram sinais de branqueamento enquanto nos recifes das Caramuanas apenas 1,76% 

estiveram branqueadas em algum grau, corroborando com os resultados obtidos por 

Miranda (2010), onde também houve uma recuperação significativa das colônias. Dutra 

(2000), em estudo relacionado ao branqueamento de corais no litoral norte da Bahia em 

associação ao evento El-niño/98 evidenciou que o percentual de colônias com algum grau 

de branqueamento chegou a atingir valores acima de 80%. Em aproximadamente oito 

meses, todas as colônias afetadas já haviam recuperado sua coloração normal. Como 

relatado por Leão et al. (2006), parece não haver mortalidade em massa após 

branqueamento nos recifes da BTS. Considerando os principais eventos de branqueamento 

ocorridos na costa leste brasileira, como os registrados no verão de 1993/94, 1997/98 e 

2002/03, entre seis e oito meses foi o tempo suficiente para que praticamente todas as 

colônias de corais estivessem recuperadas (LEÃO et al., 2006). Pelo fato de não ter havido 

monitoramento nos recifes internos nos meses entre verão/outono de 2010, torna-se 

bastante difícil tirar conclusões precisas a cerca do grau de branqueamento ocorrido neste 

sitio. Porém, considerando que esta região evidenciou um grande potencial em gerar e 

acumular Hotspots imagina-se que percentual de colônias branqueadas similar ao 

encontrado para a região da comunidade coralina do Yatch Clube da Bahia tenha ocorrido 

nos recifes Internos. Tal sítio apresentou cerca de 15% das colônias de corais com sinais de 

branqueamento quando avaliado aproximadamente sete meses depois da ocorrência do 

valor máximo de HSA (5,8°C-semana) encontrado para esta região, enquanto a comunidade 

coralina do Yatch Cube da Bahia exibiu aproximadamente 37% das colônias branqueadas.  

Levantando a hipótese de que massas d’água com temperaturas mais elevadas 

cheguem à costa da Bahia cada vez com maior frequência em decorrência do aquecimento 

global dos oceanos, dentre os três sítios monitorados, os recifes das Caramuanas 

evidenciariam uma maior sensibilidade à ocorrência de branqueamento, uma vez que sua 

TF é menor quando comparada às registradas para os outros sítios de monitoramento.  

Atualmente, um grande número de estudos vem chamando a atenção da 

comunidade científica e população como um todo para o fato dos recifes de corais globais 

estarem sofrendo um processo de degradação crescente devido à convergência de fatores 

relacionados a distúrbios naturais e antropogênicos, como a eutrofização e poluição do 
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ambiente marinho, uso inadequado e sobre-exploração dos recursos do recife, dentre outros 

(e.g. WESTMACOTT et al., 2000; REASER et al, 2001; WEST & SALM, 2003). Os recifes de 

corais brasileiros têm sido expostos naturalmente a condições ambientais extremas (i.e. 

taxas de sedimentação elevada, baixa penetração da luz, estresse térmico periódico), com 

as quais vêm coexistindo durante muito tempo. Em decorrência do aumento da frequência 

de ocorrência dos eventos de anomalias térmicas positivas em conjunto com as ações 

antropogênicas de degradação do ecossistema marinho, observa-se um cenário de aumento 

na condição degradante destes recifes. Embora os recifes brasileiros mostrem resistência 

ao branqueamento e mortalidade, ainda há a necessidade de um maior conhecimento a 

cerca dos processos atuantes nos recifes como um todo, de modo a possibilitar a 

implementação de estratégias que irão reforçar as chances destes recifes resistirem a 

eventos futuros de aquecimento (LEÃO et al., 2006). 
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7.3 ÍNDICES DE ESTRESSE TÉRMICO GERADOS A PARTIR DE 

SENSORIAMENTO REMOTO COMO PREVISORES DE BRANQUEAMENTO 

Em decorrências dos avanços tecnológicos das últimas décadas, dados sinóticos das 

anomalias da TSM, antes praticamente inacessíveis ao público, vêm sendo utilizados cada 

vez mais com maior frequência em estudos relacionados à previsão e ao monitoramento de 

branqueamento e mortalidade dos corais (STRONG et al., 1997; WINTER et al., 1998; 

ARONSON et al., 2002). A capacidade de monitorar tais eventos de branqueamento em 

uma escala global cresceu consideravelmente em decorrência da comunicação rápida e 

sinótica de dados de temperatura e suas anomalias (McCLANAHAN, 2007b). Como 

exemplo, a NOAA desenvolve um programa de monitoramento global por satélite em tempo 

quase real dos recifes de corais (NOAA's Coral Reef Watch Program's satellite – CRW’s) 

com intuito de identificar de forma rápida e eficiente áreas onde existe risco de 

branqueamento. Estudos relacionando a capacidade de previsão destes satélites e os 

relatos de eventos de branqueamento de corais in situ mostram boa correspondência (LIU et 

al., 2005).  

Lisboa & Kikuchi (2011), em estudo desenvolvido na costa do Brasil, evidenciaram 

que apesar de se mostrarem bastantes eficientes na detecção de anomalias de TSM 

capazes de gerar branqueamento em áreas recifais de várias regiões do globo, para o 

Brasil, os índices térmicos gerados pela NOAA-CRW’s não possuem capacidade de detectar 

tais anomalias térmicas. Estes índices mostraram-se subestimados ou superestimados, 

revelando incoerências quando comparados aos dados de branqueamento in situ 

disponíveis com os de alerta da NOAA-CRW’s (LISBOA, 2008). Estudos oceanográficos 

voltados à elaboração de mapas de temperatura de fronteira para o cálculo de Hotspots no 

litoral brasileiro reduzem-se aos trabalhos desenvolvidos por Lisboa (2008) e Lisboa & 

Kikuchi (2011). Trabalhos referentes à branqueamento encontrados na literatura baseiam-se 

em outras metodologias para avaliar a correlação de tais eventos com o aumento da 

ocorrência de anomalias térmicas da TSM. (e.g. CASTRO & PIRES, 1999;  LEÃO et al., 

2008 e 2010). Diante da escassez e descontinuidade dos dados de branqueamento, torna-

se ainda mais difícil estabelecer uma correlação robusta com as anomalias térmicas e os 

valores exatos para as TFs capazes de gerar estresse térmico nas comunidades biológicas 

(LISBOA, 2005). Desta forma, o presente trabalho, levando em consideração a proposta 

oferecida por Lisboa & Kikuchi (2011), gerou índices de estresse térmico a partir de uma TF 

equivalente à máxima media mensal climatológica (Seção 5.3.1) de modo a otimizar a 

capacidade de tais índices em detectar anomalias térmicas e torná-los mais adequados à 

realidade dos recifes de corais brasileiros.  
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Os resultados obtidos a partir das correlações entre os índices de resposta ao 

branqueamento (BR) com o índice de estresse térmico (HSA) evidenciaram um bom poder 

explicativo para os dados de SR do sistema operacional OSTIA sobre o branqueamento in 

situ, mostrando que a metodologia proposta por Lisboa & Kikuchi (2011) em conjunto com a 

base de dados utilizada na detecção de anomalias térmicas entre os anos de 2008 e 2011 

para os recifes da BTS foi eficiente. Segundo Lisboa (2008), quanto maior o grau de 

branqueamento espera-se encontrar maiores valores para os índices de estresse térmico. 

As análises de regressão entre os índices BR e HSA evidenciaram um r2 = 0,49. Isto indica 

que o estresse térmico evidenciado através do índice HSA explicou aproximadamente 50% 

da resposta ao branqueamento ocorrida nos recifes de corais monitorados na BTS. O 

restante deve-se a outros fatores não contemplados pelo índice BR, como periodicidade de 

exposição às anomalias térmicas, condições locais do ambiente, sua história anterior de 

branqueamento, alterações na estrutura da comunidade em função da taxa de tolerância ao 

branqueamento, além dos próprios fatores de aclimatação às possíveis novas condições 

ambientais (McCLANAHAN et al., 2007a).  

O índice BSI, além de traduzir as informações referentes do grau de resposta ao 

branqueamento de uma comunidade coralina em estudo, incorpora dados da estrutura de 

sua comunidade, como densidade relativa das espécies e número de táxons em um recife.  

Tal índice em primeira análise parece ser mais robusto que o BR ao embutir outras 

informações na sua composição que não apenas a resposta ao branqueamento pura e 

simplesmente, e, por isso, era de se esperar que refletisse melhor a ocorrência de 

branqueamento. Porém, no presente estudo não foi o que aconteceu. O índice BSI, em 

análise de regressão com o índice de estresse térmico HSA evidenciou menor valor de r2 

que o índice BR. Além disso, BR e BSI mostraram-se altamente correlacionados (r2 = 0,94), 

evidenciando que no presente estudo representaram praticamente o mesmo índice. 

Algumas evidências sugerem duas possibilidades: i) erros metodológicos, pois em vez de 

considerar o número de taxas total observado nos recifes (i.e. riqueza), apenas incorporou-

se ao índice as espécies que entraram nos dados coletados nos transectos de avaliação do 

Protocolo AGRRA. Logo, o número total de espécies é praticamente o mesmo que o número 

de espécies que evidenciaram algum grau de branqueamento; ii) o número de táxons 

encontrados nos recifes da BTS é muito reduzido quando comparado ao encontrado para a 

região oeste do oceano Índico, onde este índice foi desenvolvido. Nos dois casos o número 

de táxons que entra na composição do índice BSI parece ser o fator a ser investigado. Para 

isso, estudos futuros devem ser desenvolvidos tentando otimizar a utilização deste índice 

que, em sua essência, parece ser mais robusto do que o índice BR.  
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McClanahan et al. (2007b), em estudo desenvolvido na região oeste do oceano 

Índico, avaliou o poder de previsão dos dados sinópticos de satélite da TSM no 

branqueamento de corais. Utilizando análises de regressão múltipla, tal pesquisador 

investigou a influência de alguns fatores sobre o índice BR, onde, considerando o DHW 

proposto pela NOAA-CRW’s, a melhor resposta encontrada se deu quando o DHW NOAA 

de 1998 e 2005, combinados com a profundidade e o índice BSI, obtiveram um r2 = 0,58 na 

explicação do índice BR. Porém, vale ressaltar que o índice BSI é gerado a partir do índice 

BR (ver seção 5.4), e talvez o elevado r2 encontrado por este pesquisador se deva a este 

fato. Retirando o índice BSI das análises o r2 cai para 0,52 e ao utilizar apenas o DHW de 

2005 obteve-se um r2 = 0,36. Comparando com os resultados obtidos no presente estudo, e 

levando em consideração que a quantidade de dados de branqueamento utilizados por 

McClanahan et al. (2007b) é muito superior à quantidade analisada no mesmo, os valores 

encontrados nas análises de regressão se mostraram similares em alguns casos e até 

superiores em outros no que diz respeito ao poder de previsão da resposta ao 

branqueamento dos corais, evidenciando que a base de dados do programa OSTIA parece 

ser uma alternativa  viável no estudo, previsão e monitoramento dos recifes de corais. 

Entretanto, tais comparações devem ser feitas com cautela, uma vez que tratam-se de base 

de dados com diferenças consideráveis. Estudos futuros devem ser realizados com o 

objetivo de validar a utilização da base de dados OSTIA em pesquisas voltadas ao 

branqueamento de corais.   

Eakin et al. (2010), ao avaliar o branqueamento nos recifes de corais do Caribe, 

relacionou os dados de branqueamento com o índice de estresse térmico DHW proposto 

pela NOAA,  e encontrou através de análises de regressão linear um r2 = 0,24, bastante 

inferior ao encontrado no presente trabalho. Segundo este pesquisador, mesmo obtendo um 

r2 relativamente baixo dado a variabilidade das técnicas de monitoramento empregadas, 

erros de amostragem inerentes a cada técnica, e fatores locais de cada um dos recifes, o 

poder explicativo dos dados de satélite apoiou a relação preditiva entre o estresse térmico 

monitorado por satélite, considerando os produtos gerados pelo CRW-NOAA, e o 

branqueamento observado. Vale ressaltar que diferentemente do presente estudo, Eakin et 

al. (2010) utilizou o percentual de colônias branqueadas nas análise de regressão, e talvez 

por isso tenha encontrado um valor relativamente baixo de r2. Ao usar percentual invés de 

índices de branqueamento, não se leva em conta o grau de branqueamento em cada uma 

das colônias, mas apenas têm-se uma idéia geral do número de espécies que apresentaram 

algum tipo de branqueamento. Vale ressaltar que os dois últimos pesquisadores citados 

acima utilizaram dados com uma resolução espacial de aproximadamente 50 km, enquanto 

o presente estudo se baseou em dados de TSM de aproximadamente 5 km, e talvez a isto 
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se deva a correlação tão ou mais eficiente encontrada entre o índice de branqueamento e o 

índice de estresse térmico. De modo a corroborar com a suposição feita acima, Eakin et al. 

(2010) deixam claro a necessidade de levar em consideração outras informações e a 

importância de incluir dados da TSM com uma maior resolução espacial para que se possa 

melhorar ainda mais as previsões de branqueamento no futuro.  

O branqueamento é esperado como uma ameaça ainda maior para os recifes de 

corais no futuro (HOEGH-GULBERG et al., 2007). Esforços no sentido de aumentar a 

quantidade de dados de branqueamento in situ tenderão a melhorar cada vez mais o poder 

preditivo dos índices de estresse térmico gerados a partir dos dados de satélite. Para isto, 

campanhas de monitoramento frequentes e constantes ao longo dos anos nos mesmo sítios 

de monitoramento serão essenciais. Além disto, para uma previsão ainda mais eficiente do 

branqueamento dos corais torna-se necessário incorporar outros parâmetros ambientais, 

como radiação solar, velocidade do vento e correte de maré.  Considerando as sugestões 

acima e aumentando a resolução espacial dos dados de TSM, de modo a capturar com 

maior precisão as anomalias térmicas de menor escala (STRONG et al., 1997), é bastante 

provável que se tenha em mãos uma poderosa ferramenta cada vez mais capacitada e 

eficiente em prever branqueamento nos recifes de corais a partir de dados sinóticos.  
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8. CONCLUSÕES 

 Considerando o panorama de mudanças climáticas globais, os recifes de corais do 

mundo vêm se mostrando cada vez mais sensíveis. As mudanças repentinas no clima 

decorrentes do aquecimento global em conjunto com os impactos antrópicos nos oceanos 

surgem como as maiores ameaças à sobrevivência destes ecossistemas. De fato, a 

ocorrência de eventos de branqueamento em massa seguido de mortalidade significativa em 

várias regiões do globo evidencia o processo de degradação a que estão sendo submetidos 

os recifes de corais e chamam a atenção para este tema tão complexo. Então por que os 

recifes da BTS, e porque não dizer os recifes da Bahia (costa leste do Brasil), não exibem tal 

comportamento? Há evidências de que praticamente todos os eventos de branqueamento 

na costa da Bahia (DUTRA, 2000; LEÃO et al., 2008) relacionados ao aquecimento anômalo 

das águas do oceano nestas regiões mostrem recuperação quase total das colônias entre 

seis e oito meses após sua ocorrência, sendo que eventos de branqueamento em massa 

seguidos de mortalidade significativa nunca foram relatados. Tais fatos levam a acreditar 

que as espécies de corais da BTS estejam adaptadas às condições adversas deste 

ambiente, e, portanto tenham sido pouco susceptíveis aos distúrbios térmicos ocorridos até 

o presente.  

 Mesmo adaptadas às condições de estresse atuantes na BTS (i.e. altas taxas de 

sedimentação, poluição, dentre outras) cada espécies exibe uma resposta diferente às 

anomalias térmicas. Parece haver uma ordem de susceptibilidade entre elas, onde as que 

apresentaram respostas mais acentuadas ao branqueamento são as mais comumente 

encontradas nos recifes da BTS, reforçando a idéia de que estejam adaptadas ao ambiente 

estressante. O coral Montastraea cavernosa apresentou em média, levando em 

consideração o período analisado, maiores respostas ao branqueamento na comunidade 

coralina do Yatch Clube da Bahia, enquanto nos outros sítios de monitoramento, recifes das 

Caramuanas e recifes internos, as espécies mais susceptíveis foram as do complexo 

Siderastrea spp. 

 Da mesma forma como foram encontradas diferenças no branqueamento entre 

espécies, recifes de corais localizados em áreas distintas tendem a apresentar respostas e 

susceptibilidade ao branqueamento diferentes. No presente trabalho, a comunidade coralina 

do Yatch Clube evidenciou maior susceptibilidade ao branqueamento entre os anos de 2008 

e 2010. Os recifes internos apresentaram susceptibilidade moderada enquanto os recifes 

das Caramuanas quase não se observou susceptibilidade à eventos de branqueamento. 
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A metodologia de elaboração de uma nova TF, mais adequada à realidade dos 

recifes da costa leste do Brasil, proposta por Lisboa & Kikuchi (2011) mostrou-se bastante 

eficiente na detecção de anomalias térmicas para a BTS. O mapa da TF gerado para esta 

região evidenciou pequenas diferenças na temperatura limite a partir da qual a comunidade 

biológica pode ser sensibilizada por um estresse térmico. A TF foi maior cerca de 0,3°C na 

região adjacente aos recifes internos e menor quanto mais para fora da baía. Deste modo, 

analisando apenas a TF, espera-se que os Recifes Internos estejam mais preparados à 

prováveis perturbações térmicas que possam vir a ocorrer na BTS em tempos futuros. Os 

Hotspots e HSA de maiores magnitudes foram encontrados no verão/outono de 2010, e se 

localizaram principalmente na região mais interna da BTS.  

 Análises de regressão entre o índice de resposta ao branqueamento (BR) e o índice 

de estresse térmico acumulado (HSA) evidenciaram um poder de previsibilidade 

considerável (r2 = 0,49), mostrando que o índice HSA explicou aproximadamente 50% da 

resposta ao branqueamento ocorrida nos recifes de corais monitorados na BTS. O restante 

pode se dever a outros fatores não contemplados pelo índice BR, como periodicidade de 

exposição às anomalias térmicas, condições locais do ambiente, sua história anterior de 

branqueamento, alterações na estrutura da comunidade em função da taxa de tolerância ao 

branqueamento, além dos próprios fatores de aclimatação às possíveis novas condições 

ambientais, tal como sugerem McClanahan et al. (2007a).  

Dados de satélite funcionam atualmente como uma ferramenta imprescindível no 

estudo dos oceanos. A base de dados do programa operacional OSTIA, utilizada no 

presente estudo, mostrou-se uma boa alternativa para o estudo dos recifes de corais da 

BTS. Sua resolução espacial de aproximadamente 5 km permitiu detectar anomalias 

térmicas de menor escala, sendo que dados diários quase em tempo real aumentam ainda 

mais o leque de possibilidades de uso destas informações. No entanto, como este é o 

primeiro estudo voltado à avaliação do branqueamento dos corais onde o OSTIA é utilizado, 

torna-se necessário uma maior investigação a cerca das suas virtudes e limitações, 

comparando os resultados obtidos por ele com outras bases de dados consolidadas, como a 

disponibilizada pela NOAA. 

 Cenários futuros gerados com base em previsões e modelagens matemáticas 

indicam ambientes cada vez mais extremos, capazes de alterar drasticamente a estrutura da 

comunidade e levar os recifes de corais ao colapso. Levando em conta o panorama de 

mudanças climáticas globais, torna-se imprescindível um monitoramento dos recifes de 

corais através de dados sinóticos da TSM em conjunto com dados in situ de 

branqueamento. Desta forma, índices de branqueamento correlacionados a índices de 



 
 

 
 
 

74 

 

estresse térmico poderão funcionar como poderosas ferramentas de auxílio nas tomadas de 

decisões futuras relacionadas à preservação e ao manejo dos ecossistemas recifais da BTS. 
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10. ANEXOS 

 

Tabela 8 – Teste de normalidade dos dados evidenciando que as premissas foram aceitas. 

TESTE DE NORMALIDADE 
  Teste estatístico P 

K-S Test (Lilliefors) 0.176 0.492 

Shapiro-Wilk Test 0.970 0.886 
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Tabela 9 – Valores (%) de ocorrência de branqueamento fraco (F-), branqueamento forte (F+) e branqueamento total para cada uma das espécies nos sítios monitorados. 

% BRANQUEAMENTO TAXA méd. 
Data abr.08 mar.09 set.10 mar.11 Média 2008-2011 Sítio 
Spp. F -  F +  Total  F -  F +  Total  F -  F +  Total F -  F +  Total  F -  F +  Total  
AA             0 0 0       0 0 0 
MA 0 50 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12,50 12,50 
MB                               
MC 25,41 2,76 28,17 4,57 6,54 11,11 13,73 4,48 18,21 18,15 9,87 28,02 15,46 5,91 21,38 

MHA             0 0 0       0 0 0 
MHI 6,00 0 6,00 0 0 0 0 10,71 10,71 0 2,50 2,50 1,50 3,30 4,80 
PA                               
PB 0 0 0                   0 0 0 

B
TS

 

SS 24,07 5,37 29,44 2,08 1,25 3,33 4,07 2,11 6,18 22,08 36,35 58,44 13,08 11,27 24,35 
Data abr.08 fev.10 dez.10 fev.11 Média 2008-2011 Sítio 
Spp. F -  F +  Total  F -  F +  Total  F -  F +  Total F -  F +  Total  F -  F +  Total  
AA 8,33 0 8,33 6,67 6,67 13,33 0 0 0 11,11 0 11,11 6,53 1,67 8,19 
MA 0 0 0 2,38 4,76 7,14 0 0 0 0 25,00 25,00 0,60 7,44 8,04 
MB 13,33 0 13,33 8,08 0 8,08 0 0 0 8,33 8,33 16,67 7,44 2,08 9,52 
MC 11,36 0 11,36 19,84 0 19,84 0,59 0,59 1,18 12,50 0 12,50 11,07 0,15 11,22 

MHA 3,85 0 3,85 25,00 0 25,00 0 0 0 0 0 0 7,21 0 7,21 
MHI 4,72 0 4,72 8,85 0,58 9,44 0 0 0 1,91 0,32 2,23 3,87 0,23 4,10 
PA 0 0 0 4,17 0 4,17 0 0 0 33,33 0 33,33 9,38 0 9,38 
PB 0 0 0 0 0 0       50 25,00 75,00 16,67 8,33 25,00 C

A
R

A
M

U
A

N
A

S 

SS 8,78 3,61 12,39 34,45 4,43 38,88 1,55 0 1,55 26,79 18,31 45,10 17,89 6,59 24,48 
Data   mar.10 set.10 mar.11 Média 2008-2011 Sítio 
Spp. F -  F +  Total  F -  F +  Total  F -  F +  Total F -  F +  Total  F -  F +  Total  
MA       16,56 37,70 54,26 1,05 1,05 2,11 0,57 0 0,57 6,06 12,92 18,98 
MC       36,10 35,29 71,39 23,06 16,90 39,96 21,24 7,53 28,77 26,80 19,91 46,71 

YA
TC

H
 

SS       46,28 27,22 73,49 62,93 6,89 69,82 40,06 14,46 54,53 49,76 16,19 65,95 
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Tabela 10 - Valores (%) de ocorrência de branqueamento fraco (F-), branqueamento forte (F+) e branqueamento para as estações de monitoramento. Médias em negrito. 

BRANQUEAMENTO SÍTIO 
Data abr.08 mar.09 set.10 mar.11 Média 2008-2011 Sítio 

Estação F -  F +  Total  F -  F +  Total  F -  F +  Total F -  F +  Total  F -  F +  Total  
FRS 28,57 0 28,57       6,90 3,45 10,34 23,64 10,18 33,82 19,70 4,54 24,24 
PAL 7,81 2,34 10,16 7,37 3,69 11,06 15,00 7,92 22,92 10,56 8,70 19,25 10,19 5,66 15,85 
PCA 5,98 0,85 6,84 3,32 3,65 6,98 0,99 0,66 1,64 9,06 7,92 16,98 4,84 3,27 8,11 
PDE 37,88 7,58 45,45 0 8,89 8,89 17,14 2,86 20 27,08 22,92 50 20,53 10,56 31,09 
P1 38,68 4,72 43,40       15,66 4,82 20,48 22,81 10,53 33,33 25,72 6,69 32,40 

B
TS

 

Média 23,78 3,10 26,88 3,57 5,41 8,98 11,14 3,94 15,08 18,63 12,05 30,68 14,28 6,12 20,40 
Data abr.08 fev.10 dez.10 fev.11 Média 2008-2011 Sítio 

Estação F -  F +  Total  F -  F +  Total  F -  F +  Total F -  F +  Total  F -  F +  Total  
LS 9,09 2,27 11,36 29,29 2,02 31,31 0 0 0 24,14 13,79 37,93 15,63 4,52 20,15 
NC 16,67 4,17 20,83 10,63 2,50 13,13 0,77 0,77 1,54 2,94 2,94 5,88 7,75 2,59 10,34 
NF 8,33 0 8,33 42,95 3,21 46,15 0 0 0 9,09 2,27 11,36 15,09 1,37 16,46 
SC 7,46 2,24 9,70 1,75 4,82 6,58             4,61 3,53 8,14 
SF 1,73 0 1,73 17,20 1,91 19,11 0 0 0 24,32 4,50 28,83 10,81 1,60 12,42 

C3A             7,27 0 7,27 25,00 6,71 31,71 16,14 3,35 19,49 

C
A

R
A

M
U

A
N

A
S 

Média 8,66 1,74 10,39 20,36 2,89 23,26 1,61 0,15 1,76 17,10 6,04 23,14 11,93 2,71 14,64 
Data   mar.10 set.10 mar.11 Média 2008-2011 Sítio 

Estação F -  F +  Total  F -  F +  Total  F -  F +  Total F -  F +  Total  F -  F +  Total  
TA       58,57 14,29 72,86 29,41 5,88 35,29 13,73 6,86 20,59 33,90 9,01 42,91 
TB       36,11 40,28 76,39 21,65 11,34 32,99 20,31 5,47 25,78 26,02 19,03 45,05 
TC       33,73 43,37 77,11 25,88 16,47 42,35 22,34 5,32 27,66 27,32 21,72 49,04 
TD       22,58 30,65 53,23 30 12,50 42,50 20,43 11,83 32,26 24,34 18,32 42,66 
TE       27,27 31,82 59,09 19,70 12,12 31,82 20,99 6,17 27,16 22,65 16,70 39,36 YA

TC
H

 

Média       35,65 32,08 67,73 25,33 11,66 36,99 19,56 7,13 26,69 26,85 16,96 43,80 


