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especialmente críticos para a espécie. Uma detalhada
caracterizaçao e descriçao do seu uso podem contribuir
para efetivar decisOes de manejo, combinando informaçOes
básicas sobre biologia e comportamento
com as
características físicas e biológicas do habitat utilizado. Um
levantamento aéreo objetivando estimar a densidade e
abundância
da espécie, no trecho da costa leste
compreendido entre as latitudes 12°10'5 e 20°42'5, vem
sendo realizado desde 2001 como parte das medidas
mitigatórias para a construçao e operaçao do Terminal de
Barcaças Luciano Villas Boas em Caravelas-BA.No primeiro
ano, 77 transedos (perpendiculares a linha de costa,
traçados desta à isóbata de SOOm)foram amostrados em 8
dias que totalizaram aproximadamente 56 horas de vôo.
Os dados foram coletados utilizando a metodologia de
Distâncias.Em2001. foram avistadas em esforço 377 baleias
jubarte,2 baleias franca, 14 misticetos e 3 odontocetos nao
identificados;fora de esforço, 168 baleias jubarte e 1 baleia
minke. Os dados relativos à distribuiçao da espécie foram
adicionados a um banco de dados georreferenciado da área
de estudo, para análise através de um Sistema de Informaçao
Geográfica(SIG).O mapa temático relativoà densidade da
espécie será cruzado com os seguintes mapeamentos:
composiçao de grupos de baleia jubarte, batimetria, recifes
de coral, rotas de grandes embarcaçOes, blocos de petróleo
da ANP,proximidades de áreas portuárias e pólos turísticos,
áreas de relevante importância biológica para conservaçao
(e.Q.áreas de desova de tartaruga) e Unidades de
Conservaçao. Busca-se, desta forma, cartografar áreas
críticas reconhecidas como prioritárias para implantaçao
de medidas conservacionistas mais restritivas, visando a
proteçao da baleia jubarte, justamente por esta área ser
considerada de relevante importância para a conservaçao
da Biodiversidade(Hot SpoO e principal área de reproduçao
da espécie. Análises do primeiro ano de resultados
embasaramo traçado preliminar da rota a ser utilizada pela
empresaNorsul Cia.de Navegaçao a partir de outubro para
o escoamento de toras de eucalipto da empresa AraCruz
Celulosede Caravelas-BA à Barra do Riacho-ES.O uso de
SIG,por sua capacidade de análise de padrOes de
distribuiçãoespacial. tem sido de grande importância na
definiçaode políticas de conservaçao da biodiversidade.
Financiamento
AraCruz CeluloseSA. CNPq e Pantanal Linhas Aéreas.
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DADOSPRELIMINARESSOBRE A REOCUPAÇÃO
DE UMA ANTIGA ÁREA DE REPRODUÇÃO DE
BALEIAJUBARTE(Megaptera novaeang/iae) NO
LITORALNORTEDO ESTADODA BAHIA,BRASIL

Mas-Rosa. SI, c.G. Baracho'. E. Marcovaldil & M.H. Engell
1 Instituto Baleia Jubarte, Alameda da Lua, s/n', Centro,Mata de
São João, Praia do Forte, Bahia 48280-000 Brasil,
jubarte.pf@bol.com.br

A baleia-jubarte (Megaptera novaeangliae) é cosmopolita
e migratória, deslocando-se entre áreas de alimentaçao em
altas latitudes, onde permanecem durante o verao, para áreas
de reproduçao nos trópícos, durante o inverno. Atualmente
existem cerca de 12.000 baleias-jubarte, divididas em 7
populaçOes no hemisfério sul. O Banco dos Abrolhos, sul do
estado da Bahia, é considerado sua principal área de
concentraçao no Atlàntico Sul Ocidental. Foram realizados
cruzeiros de pesquisa nos anos de 2000 e 2001 no litoral
norte da Bahia, com o objetivo de verificar o uso da área
pela espécie e monitorar seu progresso ao longo do tempo.
Os cruzeiros foram delineados para obter dados de
fotoidentificaçaoe distribuiçao.Em47 dias de cruzeiros,foram
registra das 306 avistagens e 65 indivíduos foram
fotoidentificados no litoral norte da Bahia. Os dados obtidos
indicaram que a populaçao que migra para a costa brasileira
está voltando a ocupar uma antiga área de reproduçao,
relatados em registros históricos da época da caça. Os pOUCOS
dados de fotoidentifícaçao obtidos mostraram que os mesmo
indivíduos estao em ambas áreas (Banco dos Abrolhos e
litoral norte). Por se tratar de uma espécie vulnerável à
extinçao, é importante a continuidade dos trabalhos de
pesquisa que vem sendo desenvolvidas nesta regiao,visando
o conhecimento e conservaçao desta populaçao no litoral
baiano. Os cruzeiros realizados no litoral norte da Bahia
fornecerao subsídios para determinar o grau de importância
da regiao como sítio reprodutivo para a espécie. A partir
dos dados obtidos de fotoidentificaçao, teremos suporte para
averiguar se essa é a mesma populaçao que utiliza o Banco
dos Abrolhos, que vêm expandindo sua área de ocorrência.
Devido ao rápido desenvolvimento turístico e urbano que
vem ocorrendo nesta regiao nos últimos anos, e por se tratar
de uma área onde o tráfego de embarcaçoes é freqüente, é
sugerido que o turismo de observaçao de baleias que está
ocorrendo seja monitorado para garantir o cumprimento
da legislaçao e assim evitar possiveis molestamentos aos
cetáceos durante suas atividades de reproduçao e cria.
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