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RESUMO 

 

A baleia jubarte, Megaptera novaeangliae, é uma espécie cosmopolita migratória que 

utiliza a Costa Leste do Brasil, durante os meses do inverno austral, como área de 

reprodução. Como ferramenta indispensável na atualidade, os Sistemas de Informação 

Geográfica, vêm dando o suporte necessário aos tomadores de decisão frente a ações de 

manejo a fim de compatibilizar o desenvolvimento econômico e a conservação do meio 

ambiente. Levantamentos aéreos, utilizando metodologia de transecção linear com 

amostragem de distâncias, foram realizados no pico das temporadas reprodutivas da 

espécie em 2001, 2002 e 2003 na plataforma continental da Bahia e Espírito Santo. Os 

dados de distribuição obtidos e fatores identificados como de risco e como de potencial 

para a conservação da espécie, foram analisados utilizando o programa ArcView 8.3 e as 

extensões Spatial Analyst e Xtools. Foram gerados mapas de densidade da espécie 

utilizando o índice de Kernel, dos quais se obteve um mapa de densidade média. Este 

mapa foi sobreposto ao mapa de risco para a espécie em relação a: rotas de barcaças, 

corredores de navegação, áreas portuárias e de terminais de carga e áreas destinadas à 

exploração de hidrocarbonetos. O mesmo mapa de densidade média foi sobreposto ao 

mapa das Unidades de Conservação, e ao das localidades litorâneas da área de estudo. 

Este último permitiu identificar áreas com potencial para o desenvolvimento da atividade 

de Turismo de Observação de Cetáceos (TOC). A sobreposição dos mapas resultantes (de 

risco, de áreas protegidas, de áreas com potencial para TOC) permitiu identificar as áreas 

prioritárias para a conservação da espécie onde ações efetivas de manejo devem ser 

executadas a fim de assegurar a conservação da espécie em seu sítio reprodutivo na Costa 

Leste do Brasil.  

 

Palavras-chave: baleia jubarte, Banco dos Abrolhos, conservação, densidade, Megaptera 

novaeangliae, SIG. 
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ABSTRACT 

 

The humpback whale, Megaptera novaeangliae, is a cosmopolitan migratory species that 

uses the Eastern Coast of Brazil as a breeding area, during the austral winter. As an 

essential tool nowadays, the Geographic Information System offers support for 

conservation actions targeting economic development and environmental conservation. 

Aerial surveys, using line the transect distance sampling protocol, took place in the peak 

of humpback whale abundance in 2001, 2002 and 2003 breeding seasons on the 

continental shelf of the Bahia and Espírito Santo States. The distribution data obtained 

and the risk factors identified or those of potential value to the conservation of the species 

were analyzed using ArcView 8.3 and the extensions Spatial Analyst e Xtools. Maps of 

humpback whale density and mean density were generated applying Kernel Index. This 

map was overlaid on the map of risk factors relative to barge routes, navigation corridors, 

harbor and port areas, and proposed areas for oil and gas exploitation. The same map for 

mean density of whales was overlaid on the map showing conservation areas, and also 

relative to coastal communities in the study area. This last map allowed us to identify 

potential areas for tourist whale-watching. The combination of all the maps (risk factors, 

protected areas and potential whale-watching activities) allowed the identification of 

priority areas for conservation, where management actions need to be developed for the 

conservation of humpback whales along the Eastern Brazilian Coast breeding ground. 

 

Keywords: humpback whale, Abrolhos Bank, conservation, density, Megaptera 

novaeangliae, GIS. 
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INTRODUÇÃO 

 

Geoprocessamento e Conservação da Biodiversidade 

 

Desde os primórdios da civilização os mapas vêm sendo utilizados como forma de 

visualizar aspectos da superfície terrestre. Atualmente, com os avanços tecnológicos e a 

evolução nas metodologias de aquisição de imagens da terra (aerofotografias, imagens de 

satélite) o processo se tornou mais rápido, eficiente e com precisão crescente. O uso de 

mapas temáticos de recursos naturais surgiu como ferramenta no reconhecimento e 

classificação das observações. Na década de 1960 e 1970 a necessidade de integrar 

informações de mapas base de forma rápida e precisa foi reconhecida, concomitante ao 

início de trabalhos de avaliação de impacto ambiental. A partir de então, a integração de 

dados espaciais relativos a múltiplos fatores passou a ser percebida como essencial para 

um planejamento efetivo (Aronof, 1991). 

Texeira et al. (1992) definiu os Sistemas de Informação Geográfica (SIG) como 

sistemas constituídos por uma série de programas e processos de análise cuja 

característica principal é focalizar o relacionamento de determinado fenômeno da 

realidade com sua localização espacial, sendo que a localização específica do fenômeno 

perde importância frente à possibilidade de estudar aspectos mais complexos como os de 

vizinhança e contigüidade envolvendo áreas extensas. Em um contexto mais amplo, os 

SIG’s estão inseridos no ambiente tecnológico que se convencionou chamar de 

geoprocessamento, cuja área de atuação envolve a coleta e tratamento da informação 

espacial, assim como o desenvolvimento de novos sistemas e aplicações. Os dados 

utilizados em SIG´s podem ser originários de diversas fontes, sendo classificados 

genericamente em primários, que incluem levantamentos diretos em campo ou sobre 

produtos de sensoriamento remoto; e secundários, os mapas e estatísticas derivados das 

fontes primárias. 

A possibilidade de estar continuamente atualizando a base de dados aliada à 

facilidade de produzir os mapas permite que re-análises de uma mesma área ou situação 

sejam constantemente executadas cada vez que um novo parâmetro é incluído ou 

parâmetros antigos sejam atualizados. Uma grande quantidade de dados pode ser mantida 
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e recuperada a grandes velocidades e baixo custo quando sistemas computacionais são 

utilizados. A habilidade de manipular os dados espaciais, seus atributos correspondentes, 

e integrar diferentes tipos de dados em uma única análise e em alta velocidade são 

possíveis apenas utilizando métodos computacionais. O planejamento de cenários, 

modelos de decisão, detecção e análise de mudanças, e vários outros tipos de 

planejamento podem ser realizados apenas pelo refinamento de análises anteriores 

(Aronof, 1991).  

Ao utilizarmos o SIG como ferramenta é importante ressaltar que estamos 

gerando modelos da realidade, construídos com base em alguns aspectos do mundo real, 

os quais são escolhidos de acordo com nossas realidades e necessidades e que estes estão 

muito aquém de poderem ser tratados como a realidade do mundo em si. Dessa forma, 

toda e qualquer análise executada deve ser analisada com cautela, pois na construção do 

SIG parâmetros essenciais para o problema em questão podem ter sido ignorados. Além 

disso, a qualidade dos modelos utilizados está limitada à qualidade dos dados que foram 

selecionados e a forma como estes foram organizados. Na construção dos modelos a 

serem utilizados é importante lembrar que um bom modelo é o modelo mais simples que 

correta e consistentemente prediz o comportamento do mundo real para o fenômeno sob 

avaliação (Aronof, 1991).  

Por suas características intrínsecas, o geoprocessamento afigura-se como 

ferramenta de grande interesse para a biologia da conservação e gestão da biodiversidade, 

assumindo importante papel na conquista do desafio maior de congregar os resultados 

científicos e integrá-los aos processos decisórios de planejamento, implantação e 

monitoramento das políticas de desenvolvimento (Lorini et al., 1996). Por permitir tratar 

os problemas ambientais levando em consideração sua localização, extensão e relações 

espaciais com outros fenômenos o geoprocessamento contribui para sua presente 

explicação e para o acompanhamento de sua evolução passada e futura (Xavier-da-Silva, 

1992). 

Os SIG têm sido implementados em diversas áreas do conhecimento. Técnicas de 

processamento digital têm sido aplicadas para o mapeamento da vegetação e uso do solo 

em diversas áreas. Essa ferramenta permite não só o detalhamento de áreas alvo, como no 

estudo do entorno do estuário da Laguna dos Patos (RS) (Tagliani, 2002), mas também, a 
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identificação (via métodos de classificação) de fragmentos florestais com potencial para 

soltura de fauna arborícola após o alagamento de áreas onde hidrelétricas têm sido 

implantadas (Rodrigues, 2001). Lorini et al. (1996) desenvolveram uma metodologia de 

geoprocessamento a ser aplicada na conservação de espécies ameaçadas de extinção, no 

caso o mico-leão-da-cara-preta (Leontopithecus caissara) no litoral norte do Paraná. Da 

mesma forma os SIG’s têm sido empregados na análise da distribuição de espécies como 

o veado-campeiro (Ozotoceros bezoarticus) no Parque Nacional das Emas – Goiáis 

(Frutoso, 1999). 

Além de dados de observação direta, dados de caça e telemetria vêm sendo 

utilizados no ambiente do SIG onde análises preditivas e causatórias podem ser 

realizadas. A partir de dados de captura da época da caça e dados oceanográficos 

(batimetria, temperatura e salinidade), foi possível delimitar áreas críticas na costa da 

Columbia Britânica para a população de cachalotes (Physeter macrocephalus), de baleia-

sei (Balaenoptera borealis), de baleia-fin (Balaenoptera physalus), de baleia-jubarte 

(Megaptera novaeangliae) e de baleia-azul (Balaenoptera musculus) (Gregr & Trites, 

2001). Laidre et al. (2004) utilizaram modelos de fractais para analisar a complexidade 

dos deslocamentos de narvais (Monodon monoceros) marcados com transmissores de 

satélite no oceano Ártico.  

O conhecimento da distribuição de uma espécie contribui não só para o melhor 

entendimento da espécie mas também pode ser aplicado no inventário de uma 

determinada área geográfica ou para definir estratégias de manejo. Geralmente utilizam-

se polígonos sobre mapas para descrever a área de distribuição de uma espécie (range). A 

acurácia deste método é, por vezes, determinada pelo conhecimento empírico dos 

especialistas, geralmente abrangendo a área onde a espécie tem probabilidade de 

ocorrência, sem que o valor dessa probabilidade tenha que ser especificado. Novas 

tendências vêm defendendo o uso do conceito de área de ocupação, ao invés de área de 

distribuição, um conceito muito útil para determinar ações conservacionistas. Para obter 

uma aproximação formal da modelagem da distribuição de uma espécie, o processo pode 

ser dividido em duas fases. A primeira ocupa-se de determinar as características físicas 

do meio ambiente que propiciam ou favorecem a distribuição. E a segunda consiste da 

modelagem em si, a qual teve um grande aperfeiçoamento nos últimos 10 anos com o 
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desenvolvimento das potencialidades dos programas computacionais que trabalham com 

o SIG (Corsi et al., 2000).   

O sucesso de estratégias de conservação tem como dificuldade principal a 

carência de avaliações especializadas e precisas da distribuição geográfica das espécies 

alvos e de sua relação com o habitat utilizado (Lorini et al., 1996). O presente trabalho 

tem por objetivo mapear o padrão de uso do habitat da baleia jubarte (Megaptera 

novaeangliae) na Costa Leste do Brasil e avaliar a vulnerabilidade deste padrão face às 

atividades antrópicas na região, como subsídio a uma política de conservação. 
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OBJETIVOS 

 

Objetivo geral: 

- Montar um Sistema de Informações Geográficas para caracterizar os padrões 

de uso do habitat da baleia jubarte na Costa Leste do Brasil e dar suporte à 

ações de manejo que visem a conservação da espécie. 

 

Objetivos específicos: 

 

1. Mapear a distribuição espacial da baleia jubarte na Costa Leste do Brasil; 

2. Identificar padrões de distribuição populacional da espécie; 

3. Analisar a distribuição da espécie em relação às seguintes fontes de impacto: 

rotas de barcaças, corredores de navegação, áreas portuárias e áreas destinadas 

à exploração de hidrocarbonetos; 

4. Identificar áreas com potencial para conservação da baleia jubarte; 

5. Identificar áreas prioritárias para o desenvolvimento do Turismo de 

Observação de Cetáceos (TOC) em seu habitat natural; 

6. Identificar áreas prioritárias para implantação de medidas mais restritivas 

visando a conservação da espécie e de seu sítio reprodutivo. 

 

O presente trabalho foi estruturado em dois capítulos. O capítulo 1 foi 

dedicado à análise da distribuição e densidade da baleia jubarte na Costa Leste do 

Brasil à partir de dados coletados durante três anos de levantamentos aéreos. O 

capítulo dois apresenta a análise realizada no ambiente do SIG a fim de verificar a 

relação da distribuição e densidade da espécie com os fatores antrópicos 

considerados.  
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ÁREA DE ESTUDO 

 

A área de estudo compreende a plataforma continental dos estados da Bahia e do 

Espírito Santo entre 12°10’S e 20° 42’S (Figura 1). De acordo com o critério geográfico 

proposto por Cruz et al. (1975 apud Knoppers et al., 1999) e adotado pelo REVIZEE, a 

zona costeira brasileira pode ser dividida em cinco regiões principais: norte, nordeste, 

leste, sudeste e sul. Segundo esta classificação, a área de estudo do presente trabalho 

compreende, em sua quase totalidade, a Costa Leste do Brasil (CLB), a qual se estende da 

Baía de Todos os Santos até o Cabo de São Tomé (13 a 22°S) (Ekau & Knoppers, 1999). 

Este trecho da costa é caracterizado pela presença da Formação Barreiras, apresentando 

dunas, estuários de rio com manguezais, recifes em franja e em bancos (Ekau & 

Knoppers, 1999).  

A plataforma continental do trecho entre Salvador e Canavieiras abrange 5630 

km2 de área, sendo assinalada por sua reduzida largura – mínimo de 8km ao norte de 

Ilhéus e máximo de 32km ao largo da foz do Rio Pardo – constante em toda a sua 

extensão de 320km e por declividades mínima e máxima de 1,9m/km e 6,25m/km 

(REMAC, 1979). A quebra de plataforma encontra-se entre 50 e 60 m (Castro & 

Miranda, 1998). A temperatura superficial da água do mar varia entre 27-28o C no verão e 

25-26o no inverno (Castro & Miranda, 1998). A plataforma entre Belmonte e Regência se 

estende por cerca de 500km de costa e a plataforma se alarga até 246 km ao largo de 

Caravelas (BA) e logo ao sul de Regência decresce para 48km (REMAC, 1979). No 

Banco Royal Charlote, aqui considerado desde 15° 50,4’S a 16° 19,8’S, a quebra de 

plataforma está à 110 km da linha de costa (Castro & Miranda, 1998). O mesmo possui 

uma área de 8400km 2 (REMAC, 1979). Há um estreitamento na plataforma entre Porto 

Seguro e Alcobaça (trecho de aproximadamente 45km), quando tem início o alargameto 

da plataforma que caracteriza o Banco dos Abrolhos. Neste, localizado entre as latitudes 

16°40’– 19°30’S, a quebra de plataforma dista, em frente à cidade de Caravelas – BA, 

190km da linha de costa (Castro & Miranda, 1998). Este se estende por 260km de costa 

por uma área de 48000km2 entre Alcobaça e Regência (REMAC, 1979). A faixa interna, 

até 20m, mostra topografia mais suave, enquanto a superfície das porções central e 

externa contém numerosos pequenos bancos, entrecortados por estreitos canais de 
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paredes escarpadas e também incontáveis construções biogênicas com predominância de 

algas calcáreas coralinas (REMAC, 1979). O vulcanismo responsável pelo alargamento 

anormal da plataforma continental neste trecho da costa expõe nos Abrolhos feições 

ainda aflorantes, como o conjunto de ilhotas componentes do Arquipélago dos Abrolhos, 

situado a 70 km a E-SE de Caravelas, do qual a Ilha de Santa Bárbara é a de maior área 

(REMAC, 1979). O trecho ao sul de Regência até 21° S soma 7840km2 e apresenta 

profundidade de quebra de plataforma similar ao trecho Salvador / Canavieiras e 

Belmonte / Regência, em tono de 60 a 80m (REMAC, 1979).  

Entre os Bancos Royal Charlote e dos Abrolhos encontra-se um grupo de montes 

submarinos perpendiculares à costa, em meio ao talude e sopé continental, em cujos 

topos ocorrem os Bancos Sulphur (9m), Minerva (34m), Lothrop (48m), Rodger (44m), e 

Morgan (48m) nesta ordem de oeste para leste (REMAC, 1979). O Banco Bernard (51m) 

localiza-se no sudeste do Banco dos Abrolhos (REMAC, 1979).  

Neste trecho da costa encontra-se um dos mais importantes ecossistemas 

coralíneos do Atlântico Sul Ocidental. Dezenove das 21 espécies de coral que ocorrem no 

Brasil são encontradas aí. No Banco dos Abrolhos, os recifes possuem duas formas 

básicas de crescimento: recifes de franja e chapeirões isolados (Leão, 1982). Há ainda, 

uma variação resultante da coalescência de chapeirões, formando as plataformas recifais, 

que caracterizam o arco costeiro interno (Parcel de Timbebas) (Leão, 1982). Os 

chapeirões isolados e o arquipélago formam a parte externa do arco. O tipo de 

crescimento coralíneo denominado de chapeirões é exclusivamente observado no Banco 

dos Abrolhos (Leão, 1982). Entre os recifes costeiros e a linha da costa as profundidades 

são menores que 15m. Um canal (com profundidade de 20 à 30m) separa os recifes 

costeiros das ilhas do arquipélago e dos outros recifes. Bancos de areia e chapeirões 

isolados circundam os recifes e as ilhas, sendo os primeiros encontrados também 

próximos à desembocadura dos rios (Leão, 1982).  
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A área está sob a influência da Corrente do Brasil, caracterizada como uma 

corrente quente (28ºC), salina (36,5) e fraca, com média de velocidade de 0,7 nós (na área 

do Banco dos Abrolhos a velocidade é de 1,5 nós, 1 nó = 1 milha náutica (mn)/ hora – 

1milha náutica = 1852m) (Summerhayes, 1973 apud Telles, 1998). O fluxo da corrente 

do Brasil (CB) ao norte da região do Banco não foi muito bem documentado. Há 

indicações que uma significante parte do fluxo tem lugar entre os corais do Banco de 

Abrolhos. Stamo et al. (1990 apud Castro & Miranda, 1998), mostraram que entre as 

latitudes de 16° e 19° o braço oeste da CB flui para o sul longe da costa, seguindo a 

isóbata de 3000m. Conseqüentemente, o vento é uma força importante no mecanismo de 

correntes na plataforma. Durante todo o ano, os ventos predominantes na área são do 

quadrante leste. Esses ventos produzem movimentos para sudoeste nas águas da 

plataforma continental. Próximo à quebra da plataforma o fluxo da CB se estende até o 

fundo. No inverno a incidência de frentes frias nesta região é alta, gerando fortes ventos 

de sudoeste, responsáveis por correntes em direção nordeste no interior da plataforma 

(Castro & Miranda, 1998). 

Ao longo da margem continental da região leste se acham distribuídas cinco 

Bacias Sedimentares mesozóicas: Alagoas/Sergipe, Camamu, Almada, Jequitinhonha e 

Espírito Santo (REMAC, 1979). 

A profundidade média observada no Banco dos Abrolhos gira em torno de 30m, 

sendo 70m a maior profundidade registrada. A profundidade de quebra da plataforma 

encontra-se entre as isóbatas de 60m e 100m (Castro & Miranda, 1998). A temperatura da 

água varia anualmente de 25°-27°C durante o verão austral e 22°-24°C durante o inverno, 

mostrando fraco gradiente vertical (Brasil, 1975;1982; 1985 apud Castro & Miranda, 

1998). 

Estudos realizados por Knoppers et al. (1999) demonstraram que os sedimentos 

de origem fluvial no sudeste da CL brasileira são rapidamente dissolvidos e que a pluma 

estuarina está restrita a uma estreita faixa costeira. Os sedimentos que caracterizam a 

costa nordeste e a costa leste até o Banco dos Abrolhos são basicamente compostos por 

carbonatos (>75%). Quanto maior o aporte de água fluvial menor a concentração de 

sedimento carbonático (Knoppers et al., 1999). Ao sul do Banco dos Abrolhos, os 

sedimentos são de composição terrígena (Knoppers et al., 1999). Os carbonatos são 
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oriundos dos recifes, algas calcáreas e briozoários encontrados no Banco dos Abrolhos 

(Leão, 1996).  

A descarga fluvial ao longo da CLB aumenta em volume gradualmente de norte 

para sul, sendo quatro os rios de médio porte que contribuem com 80% do volume total 

de água doce aportado na costa (3600m3/s): Jequitinhonha, Mucuri, Doce e Paraíba do 

Sul (Ekau & Knoppers, 1999). O impacto dos sistemas de mangue no aporte de material 

em suspensão para a zona costeira está restrito a isóbata de 10m (Ovalle et al., 1999). Há 

cinco rios de pequeno porte que desaguam ao longo do Banco dos Abrolhos: Buranhém, 

Jucuruçu, Itanhém, Peruípe e Caravelas.  

Análises da distribuição de clorofila-a, a partir de imagens de satélite, 

caracterizam a costa nordeste e leste do Brasil como áreas de baixa produtividade devido 

a influência da corrente Sul Equatorial (Ekau & Knoppers, 1999), ainda que poucos 

estudos detalhados tenham sido feitos neste trecho da costa. Gaeta et al. (1999) fez novas 

descobertas sobre a produtividade primária da costa leste, desde a zona costeira ate águas 

oceânicas entre 16 e 22° S no outono. A produção primaria nesta área apresenta uma forte 

variabilidade espacial. No Banco Royal Charlote, os valores variaram entre 0,1 e 0,5 

gC/m2d, sobre o Banco dos Abrolhos, variaram entre 0,3 e 0,8, e ao sul deste de 0,3 a 1,1. 

As maiores taxas foram registradas na plataforma interna onde ressurgências costeiras da 

ACAS proliferam próximo ao fundo na isobatimétrica de 50m (Gaeta et al., 1999).  

Gaeta et al. (1999) apresentam o centro do Vórtice de Vitória em 20,3° S e 38,9° 

W, caracterizado como um núcleo de baixas temperaturas de aproximadamente 50km de 

diâmetro. A presença do Vórtice foi confirmada para o inverno de 1997, o que sugere que 

essa feição seja de ocorrência permanente na área, sendo responsável por aumentar a 

produtividade primária de águas tropicais da CLB (Gaeta et al., 1999).Os resultados 

obtidos no cruzeiro Bahia I do REVIZEE (2001) confirmam o predomínio da Água 

Tropical desde o Rio Real (norte de Salvador) até o sul do Banco dos Abrolhos, onde 

verifica-se a ascensão de ACAS pela conformação das isotermas que apresentam um 

núcleo de baixas temperaturas. Durante este levantamento as concentrações mais 

expressivas de plâncton no trecho norte da Bahia localizaram-se em frente a Salvador 

REVIZEE (2001). Neste levantamento, as maiores concentrações de plâncton foram 

registradas ao sul do Banco dos Abrolhos, onde uma mancha de plâncton foi detectada 
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entre 130 e 220 m e registrada ao longo de 4,5 mn, sob o núcleo de ascensão da ACAS. 

(REVIZEE, 2001) 

 O clima na área é dominado pela influência da massa Equatorial Atlântica durante 

o outono e inverno, pela massa Tropical Atlântica na primavera e verão, e pela massa 

Equatorial Continental no verão. Os ventos na região sopram geralmente de nordeste de 

setembro a fevereiro, de sul de março a agosto e de leste em agosto e setembro 

(IBAMA/FUNATURA, 1991). 
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CAPÍTULO 1 

 

 

 

Análise da distribuição e densidade da baleia jubarte na 

plataforma continental do estado da Bahia e Espírito 

Santo com base em dados coletados durante 

levantamentos aéreos. 
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INTRODUÇÃO 

 

A baleia jubarte é uma espécie cosmopolita migratória. No verão, se alimenta em 

áreas de altas latitudes (35º - 65º norte e sul) (Winn & Reichley, 1985) e no inverno, 

encontra-se em áreas de reprodução localizadas entre as latitudes de 10º e 22º norte e sul 

(Whitehead & Moore, 1982). Em geral, os sítios reprodutivos da espécie apresentam 

temperaturas da água do mar entre 24º e 28º C, fundo oceânico plano com profundidades 

entre 15 e 60 m e distam menos de 30 km das águas profundas (Whitehead & Moore, 

1982). A população do Mar da Arábia é a única que, aparentemente, não migra em busca 

da alta produtividade das águas frias para se alimentar, sendo observada durante todo o 

ano em águas tropicais (Mikhalev, 1997). 

A população que utiliza a costa brasileira como área de reprodução foi 

denominada de estoque ‘A’ pela Comissão Internacional da Baleia (CIB). Siciliano 

(1997) apresenta uma revisão completa sobre a caça da espécie na costa brasileira. 

Verificou-se uma drástica redução no estoque local de baleias jubarte a partir da média 

anual de capturas, entre o período 1910-1914 (222,6 baleias/ano), em relação ao período 

1960-1963 (9,8 baleias/ano), devida, principalmente, ao excesso de caça sofrida em altas 

latitudes. Durante a atividade baleeira comercial, pelo menos 1539 baleias jubarte foram 

capturadas ao largo da Paraíba pela Companhia de Pesca Norte do Brasil (COPESBRA) 

entre 1911 e 1967 (Siciliano, 1997).  

A espécie foi re-descoberta nos arredores do Arquipélago dos Abrolhos em 1988 

(IBAMA/NEMA, 1990) a partir de quando teve início um projeto de monitoramento da 

mesma. A primeira estimativa de abundância populacional realizada nesta área utilizou 

modelos de marcação e recaptura de indivíduos foto-identificados no ano de 1995 

(Bethlem, 1998). O intervalo de confiança obtido por Bethlem (1998) utilizando modelos 

não paramétricos e re-avistagens intra-anuais foi de [237 – 1519]. Com o mesmo 

conjunto de dados, Kinas e Bethlem (1998), utilizando modelos bayesianos estimaram 

1634 baleias jubarte (IC 90% [1379, 1887]). Freitas et al. (in press) utilizaram dados de 

foto-identificação obtidos de 1996 a 2000 e quatro modelos diferentes. O modelo 

Hipergeométrico resultou em uma estimativa de 2393 baleias (IC 95% [1924, 3060]). Os 

resultados obtidos com o modelo de Whitehead foi de 3000 indivíduos (cv: 0,10). Os 
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mesmo autores calcularam uma taxa de crescimento para essa população de 31% ao ano, 

valor este que deve ser analisado com cautela, uma vez que é desconhecida que porção da 

população total é efetivamente amostrada nos estudos de foto-identificação, a qual até 

2000 estava focada na porção nordeste do Banco dos Abrolhos (Freitas et al., in press). 

Estimativas do tamanho populacional para a espécie no Oceano Atlântico Norte inteiro, 

onde a mesma foi protegida legalmente em 1955, resultaram em 11570 indivíduos (IC 

95% 10290 – 13390) para o período de 1992-1993 (Stevick et al., 2003). Os mesmo 

autores apresentaram estimativas para o sítio reprodutivo do Caribe (West Indies) que 

resultaram em 10752 baleias (cv: 0,068) para o ano de 1992 e 1993 e taxas de 

crescimento populacional da ordem de 0,031 (se: 0,005) ao longo de 14 anos de estudo. 

Estimativas utilizando dados coletados durante levantamentos aéreos na Costa 

Leste do Brasil (seguindo a metodologia de transecções lineares com amostragem de 

distância) vêm sendo realizadas desde 2001. No pico da temporada reprodutiva de 2001 

foi registrada uma abundância de 2291 indivíduos (cv: 0,45) utilizando um avião bimotor 

de asa alta e janela plana (Mitsubishi Marquese) (Andriolo et al., 2002). Em 2002, os 

mesmos autores, utilizando uma aeronave adaptada com janelas em forma de bolha, 

obtiveram uma estimativa de 2663 indivíduos (cv: 0,13) (Andriolo et al., 2003). Análise 

preliminar dos dados obtidos em 2003, com a mesma aeronave utilizada em 2002, 

resultou em uma estimativa de 2563 indivíduos (cv: 14,46%) (IBJ, 2004). 

O monitoramento efetivo da espécie na costa brasileira, assim como a validação 

das estimativas de tamanho populacional são dependentes do conhecimento da área de 

distribuição e ocorrência efetiva da população alvo. Vários estudos apontavam o Banco 

dos Abrolhos (localizado norte do ES e sul da Bahia – 16 40’ –19 30’S) como a principal 

área de concentração da espécie (Engel, 1996; Siciliano, 1997; Martins et al., 2001) 

embora nenhum estudo sistemático houvesse sido realizado com este objetivo. 

Em escala local, Martins et al. (2001) analisando dados coletados de 1992 a 1998, 

a partir de cruzeiros de pesquisa para foto-identificação, verificou que fêmeas com 

filhotes tendiam a se distribuir em águas mais rasas do que grupos que não apresentavam 

filhotes em sua composição, e que os mesmo tendiam a se concentrar num raio de até 4 

milhas náuticas do Arquipélago dos Abrolhos. Esta mesma tendência de segregação já 

havia sido observada em estudos realizados nas áreas reprodutivas do Havaí e do Caribe: 
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fêmeas com filhote predominam em águas rasas, calmas, mais próximas à costa enquanto 

adultos sem filhotes ocorrem em águas menos rasas e mais expostas (Whitehead & 

Moore, 1982; Mattila & Clapham, 1989; Glockner-Ferrari & Ferrari, 1990).  

Dórea-Reis et al. (1996) relataram um crescente aumento no número de 

avistagens da espécie para o litoral norte da Bahia. Os mesmos autores foto-identificaram 

nesta área um indivíduo já previamente identificado nos arredores do Arquipélago dos 

Abrolhos. Desde 2000, o Instituto Baleia Jubarte vem realizando atividades de pesquisa 

da espécie na Praia do Forte – Salvador (Más-Rosa et al., 2002). Dados de avistagem não 

sistemática e encalhes têm sido reportados por diversos autores para outras áreas da costa 

brasileira (e.g. Lodi, 1994; Siciliano, 1997; Pizzorno et al., 1998; Macedo et al., 2004).  

Em nível mundial, existem poucos levantamentos sistemáticos sobre a 

distribuição da baleia jubarte, sendo essa informação essencial para sustentar decisões de 

manejo a fim de proteger espécies vulneráveis (Smultea, 1994). A espécie é considerada 

vulnerável pelo Livro Vermelho da União Mundial para a Conservação da Natureza 

(Klinowska, 1991) e encontra-se na Lista Oficial de Espécies da Fauna Brasileira 

Ameaçadas de Extinção (Portaria IBAMA 1522 de 19/12/89) (IBAMA/FUNATURA, 

1991; IBAMA, 2001). 

Com o crescimento das pressões antrópicas na zona costeira, intensificadas pela 

expansão da indústria do Petróleo, torna-se fundamental mapear a distribuição da espécie 

na costa do Brasil. Neste cenário, dados coletados ao longo de três anos de levantamentos 

aéreos na Costa Leste do Brasil, foram analisados a fim de identificar os padrões de 

distribuição populacional da baleia jubarte durante o pico de ocorrência da espécie para 

reprodução. 
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METODOLOGIA 

 

Coleta de dados 

Os levantamentos aéreos foram realizados nas temporadas reprodutivas de 2001, 

2002 e 2003, entre o fim do mês de agosto e o início de setembro, período coincidente 

com o pico de avistagem da espécie nos arredores do Arquipélago dos Abrolhos (Martins 

et al., 2001). 

O trabalho foi realizado entre as latitudes de 12o 10’S, no limite norte do estado da 

Bahia, ao paralelo 20o 42’S no limite sul do estado do Espírito Santo, onde 77 

(aproximadamente 2125,27 km) transecções foram delineadas. As transecções foram 

dispostas de forma paralela (separadas por aproximadamente 25 km) desde a linha de 

costa até a isóbata de 500m (em alguns trechos da costa atingem a isóbata de 1000 m 

devido à declividade da plataforma continental - Figura 2). O planejamento e o desenho 

das transecções foram feitos com o auxilio do programa “GPS Trackmaker 11.4”. A 

disposição paralela de transecções evita a sobre e sub-amostragem dependente do 

formato da costa. Como a plataforma apresenta-se muito estreita no norte da Bahia optou-

se, então, pela execução de transecções em zigzag nessa área a fim de melhor aproveitar a 

cobertura. 

A aeronave usada para o trabalho foi um Mitsubishi Modelo Marquese, em 2001, 

e um Aerocomander, em 2002 e 2003, ambos bimotores de asa alta que sobrevoavam a 

500 pés de altitude (152m) a uma velocidade constante de 120 nós, em 2001, e de 90 nós, 

em 2002 e 2003. As janelas utilizadas pelos observadores foram adaptadas com vidros 

em forma de “bolha” a partir de 2002, permitindo uma melhor visualização dos animais, 

além de permitir a observação de animais diretamente abaixo da aeronave (Figura 3). 
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Figura 2. Transecções pré-determinadas para o levantamento aéreo da distribuição da 

baleia jubarte na Costa Leste do Brasil. 
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Figura 3. Janela bolha adaptada à aeronave utilizada a partir de 2002. 

 

Quatro pesquisadores participaram de cada sobrevôo, dos quais três em esforço e 

um em descanso. A rotação de posições foi feita aproximadamente a cada 30 minutos, 

geralmente coincidindo com o final da transecção.As janelas laterais foram usadas por 

dois observadores, enquanto o registrador posicionava-se próximo a eles para fazer os 

registros das avistagens em planilha de coleta de dados (Anexo 1). Cada observador 

possuía um clinômetro (Figura 4) com o qual registrava o ângulo vertical correspondente 

ao grupo de baleia jubarte quando este passava perpendicularmente ao avião (Figura 6). 

Neste momento o registrador anotava a posição da aeronave, bem como informações 

adicionais relevantes (Figura 5). Informações meteorológicas e condições de visibilidade 

também foram registradas. Os dados foram coletados seguindo a metodologia de 

transecções lineares com amostragem de distância (Burnham et al., 1980; Hiby & 

Hammond, 1989; Buckland et al., 1993). 
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Figura 4. Posição de observador e clinômetro sendo utilizado para registro do ângulo da 

baleia avistada. 

 

 
 

 

Figura 5. Grupo de baleia jubarte avistado na temporada reprodutiva e 2003. 

Enrico Marcovaldi / Instituto Baleia Jubarte 
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Figura 6. Posição de registrador e uso do GPS para marcar a posição da aeronave no 

momento da avistagem. 

 

Análise dos dados 

 

As coordenadas geográficas relativas à avistagem de cada grupo de baleia jubarte 

foram corrigidas considerando a distância do grupo no momento da avistagem, de forma 

que: 

1) Se a transecção foi realizada no sentido oeste-leste e o registro foi realizado 

pelo observador posicionado no lado direito da aeronave, ou se foi no sentido oposto 

tendo sido registrada pelo observador do lado esquerdo: 

 

Lr = La +D  

 

2) Se a transecção foi realizada no sentido leste-oeste e o registro foi realizado 

pelo observador posicionado no lado esquerdo da aeronave, ou se foi no sentido oposto 

tendo sido registrada pelo observador do lado direito: 

 

Lr = La -D 
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Lr: Latitude real do grupo de baleia jubarte no momento da avistagem. 

La: Latitude do avião no momento da avistagem. 

D: distância relativa do grupo de baleia jubarte à transecção (convertida para 

graus decimais – 1º=60’, 1’=1 milha náutica (mn)= 1852m), sendo que, 

 

D = tanө x H 

 

ө: ângulo entre o grupo de baleia jubarte e a aeronave quando a mesma está 

perpendicular ao grupo(medido com o clinômetro); 

H: altura da aeronave no momento da avistagem (500pés=152m). 

 

A correção só foi aplicada aos grupos avistados nas transecções posicionadas no 

sentido leste – oeste. Foi considerada a posição da aeronave no momento da avistagem 

para as avistagens efetuadas nas transecções 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27 e 

29 (Figura 2). 

As posições corrigidas foram plotadas utilizando o programa ArcView 8.3, 

adotado para a construção do SIG no presente trabalho, onde já estavam inseridos os 

dados de linha de costa e as isóbatas de 500, 1000 e 2000m e recifes de coral. Durante o 

levantamento aéreo os dados foram coletados utilizando o Datum WGS84 e todos os 

mapas temáticos utilizados neste trabalho foram convertidos para o mesmo datum. 

Utilizando a extensão Spacial Analyst (SA), do programa ArcView 8.3, foi calculada a 

densidade da espécie através do índice de Kernel (Worton, 1989) para cada ano 

separadamente. A densidade foi calculada levando em consideração o número de 

indivíduos avistados (ao invés do número de grupos) e uma área de procura (ou largura 

de banda) equivalente a 27 milhas náuticas (0,45 graus decimais). O tamanho da área de 

procura foi assim determinado a fim de permitir que pelo menos duas transecções fossem 

englobadas.  
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RESULTADOS 

 

Ao longo dos três anos de levantamento aéreo foram registrados 547 grupos de 

baleia jubarte nas transecções percorridas. Em 2001, as 77 transecções foram realizadas 

em oito dias de amostragem que totalizaram aproximadamente 56 horas de vôo. Em 

2002, das 77 transecções, três delas (Número 18, 66 e 67) não foram realizadas devido à 

condições meteorológicas inadequadas. Neste ano, foi realizada uma transecção adicional 

ao sul da transecção 65, a fim de averiguar se o gradiente de densidade seguia além da 

isóbata de 500m. Nesta transecção não foi registrada nenhuma avistagem. Em 2003, as 77 

transecções pré-determinadas foram realizadas em nove dias de amostragem. As médias 

de tamanho de grupo obtidas de 2001 a 2003 foram, respectivamente: 1.54; 1.53 e 1.79. 

A tabela 1 sumariza os resultados obtidos nos três anos.  

  

Tabela 1. Número de grupos, indivíduos (total), filhotes e média (µ) do tamanho de 

grupo, da espécie Megaptera novaeangliae, registrados em esforço ao longo dos 

levantamentos aéreos realizados na plataforma continental da Costa Leste do Brasil de 

2001 a 2003. 

 

Ano Grupos Baleias jubarte Filhotes Tamanho de grupo 

(µ) 

2001 158 244 6 1.54 

2002 178 273 18 1.53 

2003 211 378 29 1.79 

Total 547 895 53 1.64 

 

Foram gerados mapas individuais com o resultado espacial da análise de 

densidade utilizando o índice de Kernel para 2001, 2002, 2003 e para a média µ (Figuras 

3, 4, 5 e 6). Os valores de densidade foram expressos em número de indivíduos por milha 

náutica2 (1milha náutica (mn)=1852m). Nos três anos sob análise, o desvio padrão foi 

maior que a média de animais encontrados por unidade de área (Tabela 2). Nas figuras 3, 

4 e 5, os valores de densidade foram agrupados em 4 intervalos, sendo eles: 0-0,8; 0,8-
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1,6; 1,6-2,5 e 2,5-4. Para a análise da média os intervalos foram: 0-0,3; 0,3-1; 1-1,6 e 1,6-

2.3.  

Tabela 2. Estatísticas geradas pelo programa ArcView (média, desvio padrão e valor 

máximo de densidade – ind/mn2) como resultado da análise de densidade utilizando o 

índice de Kernel para os anos individualmente (2001, 2002 e 2003) e para a média dos 

mesmos (µ).  

 

Ano Média Desvio padrão Máximo 

2001 0,5 0,6 2,8 

2002 0,5 0,6 3,2 

2003 0,7 0,7 3,8 

µ 0,6 0,5 2,2 

 

Na época do levantamento aéreo de 2001, grande parte da população estava 

concentrada na porção sul do BAb (Figura 7), onde foram registradas densidades entre 

0,8 e 2,8 ind/mn2 (Tabela 2). Em linha reta a partir da foz do Rio Doce (Regência), este 

núcleo de densidade estendia-se aproximadamente de 11 a 94mn da costa, acompanhando 

de forma longitudinal a quebra de plataforma. Neste ano, a faixa de densidade na altura 

do Arquipélago dos Abrolhos (dentro do intervalo de 0,8 a 2,5 ind/mn2) estendia-se 

aproximadamente de 11 a 47mn da linha de costa. 

Em 2002, também observou-se apenas um núcleo de maior densidade (0,8 e 3,2 

ind/mn2 – Tabela 2), sendo que neste ano, o mesmo encontrava-se na porção norte do 

BAb, mais precisamente a sudeste do Arquipélago dos Abolhos (na altura deste, entre 23 

e 75 mn da linha de costa) (Figura 8). No geral, os indivíduos estavam mais afastados da 

costa, ocupando parte da área central e externa das transecções utilizadas na coleta de 

dados. Na altura da Foz do Rio Doce, a faixa de densidade entre 0,8 e 2,5 ind/mn2 estava 

entre 51 e 84mn da linha de costa. 

Em 2003, dois núcleos de densidade entre 2,5 e 3,8 ind/mn2 (Tabela 2) foram 

registrados, um na porção norte do BAb, englobando os parcéis, dos Abrolhos e Paredes, 

e o Arquipélago dos Abrolhos, e outro na porção sudeste do BAb próximo a quebra de 

plataforma (Figura 9). Na altura do Rio Doce a faixa de densidade de 0,8 à 4 ind/mn2 
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estava entre cerca de 50 e 94mn a partir da linha de costa. Na altura do Arquipélago dos 

Abrolhos, a mesma faixa de densidade estendia-se de 28 a 66mn da costa. Um pequeno 

núcleo de densidade entre 0,8 e 1,6 ind/mn2 foi identificado em frente às ilhas de Boipeba 

e Tinharé (BA). 

A fim de validar a área de procura utilizada na análise de densidade foi realizada 

uma análise experimental utilizando a extensão Animal Movement (Hooge et al., 1997) 

dentro do ArcView na qual está implementada uma rotina de avaliação da largura de 

banda utilizando LSCV que resultou nos valores: 0,32; 0,34 e 0,46 para 2001, 2002 e 

2003 respectivamente. O valor adotado, 0,45, se mostrou em acordo com o determinado 

pelo método de LSCV além de ter sido suficiente para evidenciar processos de pequena e 

média escala.  
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Figura 7. Índice de densidade da baleia jubarte na Costa Leste do Brasil registrado durante 
o pico de ocorrência da espécie em 2001. 
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Figura 8. Índice de densidade da baleia jubarte na Costa Leste do Brasil registrado durante 
o pico de ocorrência da espécie em 2002. 
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Figura 9. Índice de densidade da baleia jubarte na Costa Leste do Brasil registrado durante 
o pico de ocorrência da espécie em 2003. 

30 0 30 60 90 12015
Nautical Miles

Densidade 2003
Linha de costa

Recifes de coral

500m

1000m

2000m

0 - 0,8 baleias

0,8 - 1,6 baleias

1,6 - 2,5 baleias

2,5 - 4 baleias

Cristiane C. de Albuquerque Martins

43



DISCUSSÃO 

 

A metodologia utilizada a fim de avaliar as áreas de concentração da espécie se 

mostrou bastante eficaz. Foi possível identificar os principais núcleos de concentração da 

espécie na CLB. Ao comparar os resultados de densidade obtidos para cada ano 

separadamente, verificou-se que a espécie apresenta uma certa plasticidade espacial na 

distribuição e uso do habitat. Segundo Silverman (1986 apud Powell, 2000), o índice de 

Kernel é um dos métodos da estatística não-paramétrica mais indicados para estimar 

densidade por produzir estimativas não viciadas e calculadas diretamente a partir dos 

dados sem a influência do tamanho do grid e de seu posicionamento. 

Escolher a largura da banda (área de procura, janela ou h) é um dos aspectos mais 

importantes e mais difíceis ao desenvolver um estimador de Kernel para análise de home 

range (Silverman, 1986 apud Powell, 2000). A área de procura utilizada no presente 

trabalho foi escolhida com o objetivo de permitir a extrapolação dos dados de 

distribuição da espécie para toda a área de estudo. Antes da escolha, outras larguras 

foram testadas, resultando em um maior detalhamento em micro-escala (áreas de procura 

muito pequenas da ordem de 1 mn) ou em superfícies que camuflavam a importância de 

determinadas áreas (áreas de procura muito grandes da ordem de 50mn). Pequenos 

valores de Kernel revelam detalhes de pequena escala e elucidam erros na amostragem 

(erros nos dados de telemetria, por exemplo) enquanto valores altos tendem a suavizar 

erros de amostragem, mas escondem detalhes locais (Powell, 2000).  

Ainda que os dados das transecções do trecho norte da área de estudo não tenham 

sido corrigidos, o erro de posicionamento máximo nestas é de aproximadamente 16 mn 

para os animais registrados no ângulo 1 do clinômetro (que correspode aos animais 

avistados perto do horizonte). Segundo Powell (2000), a área de procura pode ser 

determinada pelo pesquisador com base no erro associado ao posicionamento do animal, 

ao raio de percepção deste e outras informações pertinentes. O importante nesta escolha é 

assegurar que a área de procura seja maior que o erro de posicionamento (Silverman, 

1986 apud Powell, 2000).  

Para distribuições que não se aproximam de uma curva normal, uma largura de 

banda mais apropriada pode ser determinada utilizando validação de cruzamentos de 
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mínimos quadrados (least square cross validation- LSCV), um processo que escolhe 

várias larguras de banda e seleciona aquela com erro de estimativa mínimo (Powell, 

2000).  

Os valores de densidade em si devem ser analisados com cautela, ainda que outros 

estudos com a baleia jubarte no Banco dos Abrolhos tenham revelado valores da mesma 

ordem de magnitude. Martins et al. (2001) apresentam taxas de encontro registradas no 

entorno do Arquipélago de Abrolhos durante cruzeiros para foto-identificação da espécie, 

expressas em número de indivíduos encontrados por hora de observação. Os valores 

variaram ao longo dos anos estudados, de 0.7 (em 1992) a 1,9 grupos/hora (1996). 

Martins & Neves (2004) registraram taxas de encontro entre 0,02 e 0,34 baleias/mn 

monitorando a rota de barcaça mais externa da área de estudo em 2003. Durante o 

monitoramento ao longo da rota da Aracruz Celulose, entre julho e novembro de 2003, 

foram registradas médias mensais entre 0,005 e 0,019 baleias/mn.  

O presente estudo cobre grande parte (12º - 21º de latitude sul) da área de 

ocorrência da espécie na costa brasileira. Há registros de avistagem da espécie desde o 

Rio de Janeiro, ~23º de latitude sul (e.g Pizzorno et al., 1998) até Fernando de Noronha, 

~3º de latitude sul (Lodi, 1994). Macedo et al. (2004) registraram, em 2001 e 2002, 

avistagens da espécie no litoral do Rio Grande do Norte. O registro dos autores de um 

neonato (3,85m) encalhado no município de Touros (litoral norte do RN) atesta a 

utilização desta área como área de cria durante a estação reprodutiva da espécie. Os 

registros de encalhes se estendem desde o Rio Grande do Sul, ~34º S, (Siciliano, 1997; 

Danilewicz et al., 2002) até o Ceará, ~3ºS (Furtado-Neto et al., 1998). Segundo Paiva & 

Granjeiro (1965), as capturas da espécie na temporada de caça de 1960- 1963 a partir da 

base de Costinha – PB (~7º), se concentraram em dias de ventos SW (61 indivíduos 

capturados), SE (62 indivíduos capturados) e ESE (63 indivíduos capturados), entre os 

meses de junho e outubro, sendo que os últimos registros de captura na costa brasileira 

datam de 1967, ano em que 13 indivíduos foram capturados entre 6º 50’ - 7º 30’S e 34º 

20’ - 34º 50’W (Paiva & Granjeiro 1970).  

Bethlem (1998) sugeriu a realização de sobrevôos como ferramenta de avaliação 

da área de ocorrência da espécie, a fim de avaliar se a área de amostragem que vinha 

sendo utilizada pelos pesquisadores na obtenção de dados de foto-identificação da 
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espécie estava adequada. Os dados obtidos ao longo dos três anos de levantamentos 

aéreos, aqui analisados, revelaram a existência de grandes concentrações da espécie 

também na porção sul do Banco dos Abrolhos. Dessa forma, é possível que a amplitude 

da área utilizada pela população seja o fator responsável pelas baixas taxas de re-captura 

de indivíduos foto-identificados mencionadas nos trabalhos de estimativa populacional da 

espécie nesta área reprodutiva, uma vez que os esforços de foto-identificação até 2000 

estavam concentrados na porção norte do Banco dos Abrolhos (Freitas et al., in press). 

Desde 2000, a espécie vem sendo monitorada no litoral norte de Salvador (Más-Rosa et 

al., 2002), onde até 2003, 267 indivíduos foram foto-identificados (Clarêncio Baracho, 

comunicação pessoal). O catálogo de foto-identificação do Instituto Baleia Jubarte 

referente aos dados coletados no Banco dos Abrolhos de 1992 a 2003, possuía 

aproximadamente 1850 indivíduos quando foi realizada a última comparação com os 

dados coletados na Praia do Forte (norte de Salvador) e nenhuma re-avistagem foi 

identificada (Maria Luíza Pacheco de Godoy, comunicação pessoal).  

É possível que com a recuperação da espécie as altas densidades registradas na 

área do Banco dos Abrolhos venham a ser registradas em outras áreas da costa. Os 

núcleos de densidade entre 0,3 e 1 ind/mn2 identificados no litoral norte de Salvador, em 

frente e Ilha de Tinharé e Boipeba e nas proximidades de Vitória devem ser monitorados 

em longo prazo. É importante que seja avaliado o comportamento da espécie nessas áreas 

e suas adjacências a fim de caracterizá-las segundo o uso que a espécie faz das mesmas. 

O elevado número de indivíduos registrados por Más-Rosa et al. (2002) durante as 

temporadas reprodutivas da espécie em 2000 e 2001, no litoral de Salvador, sugere que a 

área esteja sendo re-ocupada com a recuperação da espécie. Indícios de que a maior parte 

dos registros nesta área seja de sub-adultos (Susana Más-Rosa, comunicação pessoal) 

merece avaliação. 

A plasticidade observada na distribuição da espécie ao longo dos três anos pode 

ter sido devida a diversos fatores. Ives & Klopfer (1997) concluíram que variações nos 

padrões espaciais de abundância podem ser explicadas por variação espacial do meio 

ambiente (viabilidade de recursos, variáveis climáticas) e outros fatores que possam 

afetar a reprodução ou sobrevivência de uma espécie, mas que os mesmos podem ser 

guiados por mudanças temporais no meio ambiente. Padrões espaciais e temporais de 
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variação na abundância devem ser considerados ao definir reservas naturais e visando a 

conservação da diversidade biológica (Ives & Klopfer, 1997). Cabe ressaltar o fato da 

baleia jubarte ser um animal de grande porte que percorre grandes distâncias em um curto 

espaço de tempo, necessitando assim de habitats de grandes dimensões (o Banco dos 

Abrolhos possui 48000km2 de área (REMAC, 1979)). O ideal é que áreas destinadas à 

conservação e manejo de espécies sejam grandes o suficiente para conferir autonomia às 

populações que abrigam.  

Os resultados encontrados foram extremamente dependentes da abrangência da 

área amostral utilizada e da cobertura das transecções delineadas, ressaltando a 

necessidade de realizar estudos em larga escala a fim de avaliar os padrões de uso do 

habitat da baleia jubarte. Segundo Stevick et al. (2003), é difícil avaliar a recuperação 

desta espécie uma vez que a mesma possui uma capacidade reprodutiva relativamente 

baixa, ampla distribuição e capacidade de dispersão. A fim de detectar tendências 

populacionais é necessário obter uma base de dados de larga escala temporal e geográfica 

(Stevick et al., 2003).  

Por ser uma ferramenta que permite percorrer grandes áreas em curto espaço de 

tempo, recomenda-se a ampliação da área amostrada nos levantamentos aéreos. A 

ampliação da mesma permitiria fazer pela primeira vez uma estimativa da população total 

que se reproduz na costa brasileira e verificar a existência de outros núcleos de 

concentração. Com os dados coletados nos levantamentos aéreos, em 2001 estimou-se 

uma abundância de 2291 indivíduos (cv: 0,45) (Andriolo et al., 2002), em 2002 de 2663 

indivíduos (cv: 0,13) (Andriolo et al., 2003) e em 2003, análise preliminares resultaram 

em 2563 indivíduos (cv: 0,14) (IBJ, 2004). Zerbini et al. (2004) estimaram uma 

abundância de 628 indivíduos (cv: 0,335) para a plataforma continental do trecho entre 5 

e 12º de latitude sul no ano de 2000, utilizando um navio como plataforma de coleta de 

dados de distância.  

Uma das recomendações feitas pelo National Marine Fisheries Service (1991), no 

Plano Final para a Recuperação da Baleia Jubarte, Megaptera novaeangliae, diz respeito 

a manter e melhorar os habitats utilizados pela espécie. Para tanto, um dos primeiros 

passos é identificar os habitats essenciais, sendo os de reprodução especialmente críticos. 

O presente trabalho contribuiu para a identificação das áreas críticas para a espécie na 
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CLB, gerando subsídio necessário para a elaboração de estratégias de manejo e 

conservação da espécie. 
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CAPÍTULO 2 

 

 

 

Identificação de Áreas Prioritárias para Conservação da 

Baleia Jubarte. 
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INTRODUÇÃO 

 

O geoprocessamento de dados ambientais afigura-se como ferramenta de grande 

importância na conservação da biodiversidade ((Lorini et al., 1996). Um dos 

procedimentos propostos por Xavier-da-Silva & Carvalho-Filho (1993) são os 

diagnósticos ambientais elaborados com base nos bancos de dados geocodificados. A 

partir de análises com o banco de dados, as características ambientais vinculadas à 

ocorrência do fenômeno alvo podem definir as “assinaturas”. Dessa forma, o SIG passa a 

ser utilizado como um híperespaço heurístico onde é possível obter informações 

empiricas sobre associações causais entre variáveis ambientais (Xavier-da-Silva & 

Carvalho-Filho, 1993).Sobre uma base de dados geocodificada podem ser obtidas ainda, 

estatísticas descritivas e classificações, passíveis de aplicação em esquemas inferenciais 

para análise multivariada (Xavier-da-Silva, 1992).  

A baleia jubarte está exposta à influência de diversos fatores antrópicos em seu 

sítio reprodutivo na Costa Leste do Brasil. Alguns desses fatores podem causar em médio 

e longo prazo alterações nos padrões de uso do habitat pela espécie. Dentre eles, o tráfego 

de embarcações e a poluição sonora, os quais estão intimamente ligados, são de extrema 

relevância para a conservação desta espécie. 

Vários estudos demonstram que a presença de embarcações provoca mudanças 

comportamentais em grandes cetáceos, as quais podem ser por exemplo, alterações 

fisiológicas, alterações na taxa respiratória, no tempo de mergulho e no padrão de 

execução de comportamentos aéreos (Bauer, 1986; Bauer & Herman, 1986; Watkins, 

1986; Norris, 1994). Glockner-Ferrari & Ferrari (1985,1990) e Salden (1988) observaram 

um decréscimo progressivo na porcentagem de fêmeas com filhote nas águas costeiras no 

oeste de Maui - Havaí, baseados em dados de cruzeiro não sistemáticos entre 1977 e 

1988, e associaram esse acontecimento ao aumento de tráfego de embarcações nas águas 

costeiras.  

Todas as etapas da exploração de petróleo estão associadas a atividades que 

produzem som no ambiente marinho, seja de forma aguda (sísmicas) ou crônica 

(plataformas de extração). Durante atividades sísmicas, sons de alta intensidade e baixa 

frequência (através de dispositivos denominados de air guns) são direcionados para a 
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crosta terrestre com o objetivo de identificar (por diferença de reflexão) a disposição das 

camadas geológicas no fundo oceânico (Simmonds, et al. 2003). Mate et al. (1994) 

observaram que cachalotes (Physeter macrocephalus) se mantinham a cerca de 60km de 

áreas onde levantamentos sísmicos estavam sendo conduzidos no Golfo do México.  

 A presente análise teve por objetivo identificar incongruências de uso e potenciais 

conflitantes (Xavier-da-Silva & Carvalho-Filho, 1993) no que tange a conservação da 

baleia jubarte e de seu sítio reprodutivo na CLB. Dentre os fatores que de alguma forma 

poderiam vir a influenciar a conservação da espécie no seu sítio reprodutivo, foram 

eleitos os seguintes parâmetros para análise: rotas de barcaça, corredores de navegação, 

portos e terminais de carga, áreas destinadas à exploração de hidrocarbonetos, Unidades 

de Conservação e localidades costeiras.  
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METODOLOGIA 

 
Densidade Média 

Dados sobre a densidade média (µ) da baleia jubarte na área de estudo foram 

obtidos a partir dos arquivos raster (kernel2001, kernel2002, kernel2003) com o resultado 

da análise de densidade para cada ano de levantamento aéreo, gerados no capítulo 

anterior. Utilizando a ferramenta Raster calculator (RC) do SA a seguinte função foi 

executada: 

 

µ = (kernel2001 + kernel2002 + kernel2003) / 3 

 

Onde: 

 

µ: média de densidade na área de estudo 

kernel2001: arquivo raster resultante da análise de kernel para o ano de 2001. 

kernel2002: arquivo raster resultante da análise de kernel para o ano de 2002. 

kernel2003: arquivo raster resultante da análise de kernel para o ano de 2003. 

 

O arquivo do tipo raster com os valores da µ foi utilizado para as demais análises 

do presente trabalho. Os parâmetros antrópicos escolhidos foram: rotas de barcaças, 

densidade dos navios registrados durante o levantamento aéreo (corredores de 

navegação), regiões portuárias e terminais de carga, áreas destinadas a exploração de 

hidrocarbonetos, localidades costeiras e Unidades de Conservação. Os quatro primeiros 

foram identificados como de risco e os demais como de benefício potencial para a 

conservação.   

O objetivo específico 3 do presente estudo - analisar a distribuição da espécie em 

relação às fontes de risco: rotas de barcaça, corredores de navegação, regiões portuárias e 

terminais de carga e áreas destinadas a exploração de hidrocarbonetos - foi atingido 

através da sobreposição dos seguintes mapas temáticos por geoprocessamento (Figura 

10): 

a. Mapa de densidade populacional; 
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b. Mapa de proximidade/influência das rotas de barcaças; 

c. Mapa de densidade dos navios registrados durante os três anos de 

levantamento aéreo; 

d. Mapa de proximidade/influência de regiões portuárias e terminais de carga; 

e. Mapa de proximidade/influência de áreas destinadas à exploração de 

hidrocarbonetos; 

 

Para alcançar o objetivo específico 4 - Identificar áreas com potencial para 

conservação da espécie - foi efetuado o cruzamento dos seguintes temas, também por 

geoprocessamento: 

a. Mapa de densidade populacional; 

b. Mapa das Unidades de Conservação existentes na área de estudo; 

 

Para alcançar o objetivo específico 5 - Identificar áreas com potencial para 

desenvolver atividades de Turismo de Observação de Cetáceos (TOC) - foi efetuado o 

cruzamento dos seguintes temas, também por geoprocessamento: 

a. Mapa de densidade populacional; 

b. Mapa de proximidade/influência das localidades costeiras da BA e ES; 

 

O cruzamento dos três mapas resultantes: a) de risco para baleias jubarte; b) com 

potencial para conservação e c) com potencial para TOC, permitiu a identificação de 

áreas prioritárias para implementação de ações de manejo mais restritivas. A estrutura de 

análise por sobreposição de mapas temáticos no SIG se acha descrito no fluxograma 

(Figura 11).  
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b). Organização do SIG baleia jubarte. 

 

No presente trabalho o programa ArcView 8.3 foi adotado para a construção do 

SIG e para a execução das sobreposições dos fatores eleitos para a obtenção do resultado 

final. Dentro do ambiente do programa foi adotado o Datum WGS84, o qual é 

amplamente utilizado em estudos com mamíferos marinhos. Ao trabalhar com 

coordenadas não projetadas, as medidas de distância não podem ser analisadas com 

precisão devido à esfericidade da Terra que faz com que haja uma diferença latitudinal 

nas medidas de distância. No caso deste estudo, as distorções são irrelevantes devido à 

escala de trabalho e à percepção da espécie sob análise. Entende-se que para um animal 

que pode atingir 16m (Clapham & Mead, 1999), erros da ordem de 50 a 100m possam ser 
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desconsiderados. Os dados espaciais aqui utilizados não foram projetados, foram 

analisados utilizando coordenadas geográficas.  

As sobreposições foram realizadas utilizando a ferramenta Raster calculator (RC) 

da extensão Spatial Analyst (SA) implementada no programa ArcView 8.3. A extensão 

Xtools (DeLaune, 1997) foi utilizada na geração de alguns arquivos utilizados na análise. 

Outras ferramentas do ArcView 8.3 amplamente utilizadas nas análises foram o 

Geoprocessing Wizard (GW) utilizado para gerar um arquivo único com base em 

arquivos individuais (função merge) e o Buffer Wizard (BW) para gerar áreas de entorno 

para a análise de proximidade dos fatores.  

Para cada intervalo de µ de densidade da espécie e para cada fator antrópico a ser 

avaliado, foi atribuído um valor de 1 a 4, crescente e decrescente, respectivamente 

(Tabela 3). A legenda final adotada após cada sobreposição apresentou até 8 categorias 

de classificação (Tabela 4). 

 

Tabela 3. Valores dos pesos adotados para cada intervalo de densidade e proximidade 

dos fatores de risco ou com potencial para conservação da baleia jubarte. 

 
µ de densidade Valor Fator Valor 

0 – 0,3 baleias/ mn2 1 Fator em si ou seu entorno mais adjacente 4 

0,3 – 1 baleias/ mn2 2 Entorno mais adjacente ou 2o entorno 3 

1 – 1,6 baleias/ mn2 3 2o ou 3o entorno 2 

1,6 – 2,3 baleias/ mn2 4 3o ou 4o entorno, quando existente 1 
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Tabela 4. Legenda adotada após a sobreposição dos fatores com a µ de densidade da 

espécie. 

 
Somatório Legenda 

2 BAIXÍSSIMO RISCO OU POTENCIAL 

3 BAIXO RISCO OU POTENCIAL 

4 MÉDIO - BAIXO RISCO OU POTENCIAL 

5 MÉDIO RISCO OU POTENCIAL 

6 MÉDIO - ALTO RISCO OU POTENCIAL 

7 ALTO RISCO OU POTENCIAL 

8 ALTÍSSIMO RISCO OU POTENCIAL 

 

O somatório referente a cada categoria foi obtido através da sobreposição dos 

fatores de acordo com a tabela 1. Por exemplo, nas áreas onde a densidade da espécie 

encontrava-se no intervalo entre 1 e 1,6 baleias/mn2 ( valor 3) e dentro da área do fator 

sob análise (valor 4) o somatório equivalente (somatório 7) as classificou como de alto 

risco ou potencial para a conservação da espécie. A gradação dos valores adotados 

considerou que quanto maior a densidade maior sua importância e quanto mais próximo o 

fator sob análise (seja ele de risco ou potencial para conservação) maior sua influência. 

As áreas localizadas a uma distância maior que o limite externo das áreas de 

entorno geradas para cada fator não foram consideradas na análise. Assume-se que o 

risco ou potencial para essas áreas seja baixíssimo, não sendo no momento relevante para 

a análise. A seguir encontram-se descritas as metodologias de aquisição e análise dos 

dados utilizados na geração de cada um dos fatores antrópicos sob análise. 
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Rotas de Barcaças 

 

Os dados utilizados na geração do mapa temático relativo às rotas de barcaça 

foram as rotas utilizadas por duas empresas particulares que escoam toras de eucalipto 

para a fábrica de celulose em Barra do Riacho – ES. A rota mais externa (Figura 12) foi 

utilizada pela empresas Veracel Celulose S.A. por pelo menos um ano (de 2002 a 2003) 

estando temporariamente suspensa. A mesma deverá voltar a ser utilizada quando da 

inauguração da fábrica de celulose da empresa no município de Eunápolis (BA), prevista 

para 2005, para escoar a celulose produzida para o super porto de Barra do Riacho. A rota 

mais costeira (Figura 12) vem sendo utilizada pela empresa Aracruz Celulose S.A. desde 

março de 2003. Ambas as rotas têm como ponto final o Portocel em Barra do Riacho 

(ES), sendo que a rota da Veracel se inicia no Terminal Marítimo de Belmonte (BA) e a 

da Aracruz no Terminal Luciano Villas Boas em Caravelas (BA).  

 Os pontos de inflexão das rotas foram obtidos juntos às empresas de navegação 

responsáveis pelas barcaças. A rota foi construída utilizando a extensão Xtools. Com a 

ferramenta GW, as rotas foram unificadas em um mesmo arquivo. Para cada rota foram 

criadas áreas de entorno de 5 e 10 mn a fim de analisar de que forma as rotas e seu 

entorno estavam sobrepostos à distribuição e densidade da baleia jubarte na área de 

estudo. O arquivo raster com o entorno de 5mn de largura foi utilizado para avaliar o 

risco à conservação da espécie no intervalo de distância 0-5mn da rota para cada um de 

seus bordos, e o de 10mn, no intervalo de distância 5-10mn da mesma (Figura 12). Os 

arquivos raster foram sobrepostos ao arquivo com a µ de densidade da espécie utilizando 

o RC, onde foram executadas as operações descritas na tabela 5.  
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Tabela 5. Operações executadas utilizando o Raster Calculator, valores atribuídos e 

legendas utilizadas na análise do fator rotas de barcaças. 

 
µ Valor Proximidade Valor ∑ Legenda 

0-0,3 ind/mn2 1 0-5 milhas náuticas 4 5 MÉDIO RISCO 

0,3-1 ind/mn2 2 0-5 milhas náuticas 4 6 MEDIO - ALTO RISCO 

1-1,6 ind/mn2 3 0-5 milhas náuticas 4 7 ALTO RISCO 

1,6-2,3 ind/mn2 4 0-5 milhas náuticas 4 8 ALTISSIMO RISCO 

0-0,3 ind/mn2 1 5-10 milhas náuticas 3 4 MEDIO- BAIXO RISCO 

0,3-1 ind/mn2 2 5-10 milhas náuticas 3 5 MEDIO RISCO 

1-1,6 ind/mn2 3 5-10 milhas náuticas 3 6 MEDIO - ALTO RISCO 

1,6-2,3 ind/mn2 4 5-10 milhas náuticas 3 7 ALTO RISCO 

 

 

Corredores de Navegação 

 

As embarcações de grande porte foram sistematicamente registradas durante os 

três anos de levantamento aéreo na BA e ES (Figura 10). Foi registrada a posição 

geográfica da aeronave no momento da avistagem e, sempre que possível, a que categoria 

de embarcação a mesma pertencia. Devido à distância que os navios se encontravam da 

aeronave no momento da avistagem, em muitos dos casos não foi possível identificar a 

categoria, não sendo possível quantificá-los segundo esta. Na presente análise, eles foram 

agrupados como embarcações de grande porte. Não foi possível corrigir a posição dos 

mesmos com o ângulo entre a aeronave e a embarcação, pois foram considerados tanto os 

navios vistos em esforço como os fora de esforço, onde, em geral a aeronave encontrava-

se em altitudes variáveis. A posição geográfica considerada na análise corresponde à da 

aeronave no momento da avistagem. As posições registradas foram plotadas utilizando o 

programa ArcView 8.3.  

Devido ao elevado número de navios registrados ancorados em frente ao Porto de 

Vitória, os mesmos foram descartados desta análise a fim de evitar tendências na análise 

de densidade. Este dado foi utilizado na escolha do raio de influência do parâmetro 

regiões portuárias e terminais de carga. Em 2001 foram registrados 47 navios, em 2002, 
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49 e em 2003 56. As categorias de embarcação identificadas durante os levantamentos 

aéreos foram: cargueiros, rebocadores, petroleiros, navios plataforma, rebocadores de 

plataformas e barcaças (Figura 13).  

Utilizando a extensão SA, foi calculado um índice de densidade para os navios 

utilizando o índice de Kernel (Worton, 1989) utilizando os dados de todos os anos 

agrupados. A densidade foi calculada levando em consideração a posição geográfica da 

aeronave no momento de registro de cada navio utilizando a mesma área de procura (ou 

largura de banda) utilizada na análise de densidade da baleia jubarte, equivalente a 27 

milhas náuticas (0,45 graus decimais). 

 

 

    
 

Figura 13. Embarcações registradas durante o levantamento aéreo. 

 

Os valores de densidade encontrados foram agrupados em 3 categorias: 0-0,3 

navios/ mn2, 0,3 – 0,5 navios/ mn2 e > 0,5 navios/mn2. Essas foram as categorias 

utilizadas para realizar a sobreposição com a µ de densidade de baleias jubarte. Os pesos 

atribuídos aos intervalos de densidade dos navios variaram no mesmo intervalo dos 
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demais, sendo que aqui foi considerado que quanto menor a densidade menor sua 

influência (menor seu peso – 2) e quanto maior a densidade maior sua influência (maior 

seu peso – 4). Na tabela 6 se encontra a lista das operações executadas utilizando o RC 

assim como a legenda utilizada após a sobreposição. 

 

Tabela 6. Operações executadas utilizando o Raster Calculator, valores atribuídos e 

legendas utilizadas na análise do fator corredores de navegação. 

 
µ Valor Proximidade Valor ∑ Legenda 

0-0,3 ind/mn2 1 0-0,3 navios/mn2 2 3 BAIXO RISCO 

0,3-1 ind/mn2 2 0-0,3 navios/mn2 2 4 MEDIO-BAIXO RISCO 

1-1,6 ind/mn2 3 0-0,3 navios/mn2 2 5 MEDIO RISCO 

1,6-2,3 ind/mn2 4 0-0,3 navios/mn2 2 6 MEDIO-ALTO RISCO 

0-0,3 ind/mn2 1 0,3-0,5 navios/mn2 3 4 MEDIO-BAIXO RISCO 

0,3-1 ind/mn2 2 0,3-0,5 navios/mn2 3 5 MEDIO RISCO 

1-1,6 ind/mn2 3 0,3-0,5 navios/mn2 3 6 MEDIO - ALTO RISCO 

1,6-2,3 ind/mn2 4 0,3-0,5 navios/mn2 3 7 ALTO RISCO 

0-0,3 ind/mn2 1 0,5 navios/mn2 4 5 MEDIO RISCO 

0,3-1 ind/mn2 2 0,5 navios/mn2 4 6 MEDIO - ALTO RISCO 

1-1,6 ind/mn2 3 0,5 navios/mn2 4 7 ALTO RISCO 

1,6-2,3 ind/mn2 4 0,5 navios/mn2 4 8 ALTISSIMO RISCO 

 

 

Portos e Terminais de Carga 

 

A identificação dos portos e terminais da CLB foi realizada através de busca na 

internet e consulta às cartas náuticas da região (DHN 1200, 1300 e 1400). Os sites 

consultados foram: 

• Agência Nacional de Transportes Aquaviários (www.antaq.gov.br); 

• Ministério dos Transportes (www.transportes.gov.br); 

• Diretoria de Portos e Costas da Marinha do Brasil (www.dpc.mar.mil.br); 

• Empresa de Transportes do Sistema Petrobrás (TRANSPETRO) 

(www.transpetro.com.br). 
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Para cada um dos portos e terminais identificados (Tabela 7) foi associada uma 

coordenada geográfica (localizador) as quais foram plotadas no programa ArcView 8.3. 

Como os portos de Salvador e de Aratu e os terminais da Gerdau, da Dow Química e da 

Petrobrás se localizam no interior da Baía de Todos os Santos, apenas uma coordenada 

geográfica foi utilizada para identificá-los. No mesmo programa, foi criada uma área de 

entorno para cada ponto localizador com raios de 10, 20 e 30 milhas náuticas. Os 

arquivos gerados (entorno10mn, entorno20mn e entorno30mn) com os polígonos 

referentes ao entorno de cada porto ou terminal foram transformados em raster utilizando 

a extensão SA (Figura 14). Estes foram utilizados para realizar a sobreposição com a µ de 

densidade da baleias jubarte. A tabela 8 lista as operações executadas utilizando o RC 

assim como a legenda adotada após o cruzamento. 

 

Tabela 7. Portos e terminais da costa da Bahia e Espírito Santo. 

  

Porto/Terminal Administração 

Porto de Salvador Porto Público 

Porto de Aratu Porto Público 

Terminal Marítimo Dow Química de Aratu Dow Química do Nordeste Ltda. 

Terminal Gerdau Gerdau S.A 

Terminal Marítimo Almirante Alves Câmara PETROBRAS 

Porto de Ilhéus Porto Público 

Terminal Marítimo de Belmonte Veracel 

Terminal Luciano Villas Boas Transect Cia. de Navegação 

Terminal Ponta Ubu Samarco Mineração S.A. 

Terminal de Regência PETROBRAS 

Terminal de Tubarão Vale do Rio Doce 

Portocel Aracruz Celulose S.A. e Celulose Nipo-Brasileira 

Porto de Praia Mole Vale do Rio Doce 

Porto de Vitória Porto Público 
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Tabela 8. Operações executadas utilizando o Raster Calculator, valores atribuídos e 

legendas utilizadas na análise do fator portos e terminais de carga. 

 
µ Valor Proximidade Valor ∑ Legenda 

0-0,3 ind/mn2 1 0-10 milhas náuticas 3 4 MEDIO-BAIXO RISCO 

0,3-1 ind/mn2 2 0-10 milhas náuticas 3 5 MEDIO RISCO 

1-1,6 ind/mn2 3 0-10 milhas náuticas 3 6 MEDIO-ALTO RISCO 

1,6-2,3 ind/mn2 4 0-10 milhas náuticas 3 7 ALTO RISCO 

0-0,3 ind/mn2 1 10-20 milhas náuticas 2 3 BAIXO RISCO 

0,3-1 ind/mn2 2 10-20 milhas náuticas 2 4 MEDIO -BAIXO RISCO 

1-1,6 ind/mn2 3 10-20 milhas náuticas 2 5 MEDIO RISCO 

1,6-2,3 ind/mn2 4 10-20 milhas náuticas 2 6 MEDIO-ALTO RISCO 

0-0,3 ind/mn2 1 30 milhas náuticas 1 2 BAIXISSIMO RISCO 

0,3-1 ind/mn2 2 30 milhas náuticas 1 3 BAIXO RISCO 

1-1,6 ind/mn2 3 30 milhas náuticas 1 4 MEDIO- BAIXO RISCO 

1,6-2,3 ind/mn2 4 30 milhas náuticas 1 5 MEDIO RISCO 

 

 

Áreas destinadas à Exploração de Hidrocarbonetos 

 

Breve Histórico sobre a Exploração de Hidrocarbonetos no Brasil 

 

Em 6 de agosto de 1998, conforme previsto no artigo 33 da Lei 9.478/97 (Lei do 

Petróleo), foram assinados 397 Contratos de Concessão entre a Agência Nacional de 

Petróleo (ANP) e a Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras), sendo os mesmos relativos à 115 

blocos em exploração, 51 campos em desenvolvimento e 231 campos em produção. A 

realização da Primeira Rodada de Licitações, em junho de 1999, entrou para a história da 

exploração de petróleo e gás natural no Brasil, sendo o marco da flexibilização, de fato, 

do monopólio da União sobre as atividades de exploração e produção. A partir de então, 

anualmente, são realizadas rodadas de licitação, de novas áreas destinadas à exploração 

de hidrocarbonetos (previamente oferecidas). 

Algumas das áreas concedidas à Petrobras em 1998 foram, posteriormente, 

cedidas a empresas privadas. Em 1999 e 2000, foram devolvidos, em sua totalidade, 29 
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blocos exploratórios, quatro deles pertencentes à bacias da área de estudo: BCAM – 50, 

BJ-1, BJ- 100 e BJ-30. A partir de agosto de 2001 foi estabelecido pela Lei do Petróleo, 

prazo exploratório de três anos nos 86 Contratos de Concessão de blocos exploratórios 

que ainda estavam sob a posse da Petrobrás. Em 36 Contratos de Concessão, a ANP 

autorizou a prorrogação do prazo exploratório condicionada à ocorrência de descobertas 

de hidrocarbonetos (petróleo ou gás). Em 28 destes blocos os concessionários notificaram 

descobertas à ANP no prazo contratual, tendo então o prazo de exploração prorrogado. 

Os oito blocos restantes com autorização de prorrogação do prazo exploratório não 

tiveram descobertas notificadas pelos concessionários à ANP e tiveram seus Contratos de 

Concessão terminados. Nos blocos objeto dos demais 50 contratos de concessão 

assinados em 1998 e ainda vigentes, somente as áreas que delimitam as descobertas de 

hidrocarbonetos notificadas e cujos planos de avaliação foram apresentados pelos 

concessionários à ANP serão retidas para avaliação técnica e comercial da jazida 

encontrada. Todas as áreas que não registraram descobertas tiveram seus Contratos de 

Concessão terminados. As informações aqui citadas foram adquiridas junto à página da 

ANP (www.anp.gov.br), onde podem ser obtidas informações completas sobre a 

exploração de petróleo na costa brasileira. 

Blocos em exploração são áreas pré-definidas sobre as quais não se tem 

conhecimento prévio sobre a ocorrência de hidrocarbonetos, ou ainda nas quais as 

informações existentes não são suficientes para caracterizar a área. Essas áreas irão 

passar por processo de avaliação através de um Estudo de Impacto Ambiental 

(EIA/RIMA) inicial com o foco na fase exploratória a fim de licenciar a área para 

execução de levantamentos sísmicos. Após a realização da sísmica, caso haja a 

identificação de áreas favoráveis à exploração de hidrocarbonetos, dá-se início a um 

segundo processo de avaliação através de EIA/RIMA com foco na perfuração. 

Normalmente nesta fase algumas áreas são perfuradas para avaliar o potencial do poço 

identificado. Os assim denominados campos em desenvolvimento, caso sejam avaliados 

de forma positiva, darão origem a campos de produção. Previamente à execução de cada 

uma das etapas (sísmica, perfuração e exploração) o IBAMA exige a elaboração de um 

estudo específico, cujas diretrizes são determinadas com base em documento técnico ou 
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protocolo emitido pelo Escritório de Licenciamento de Petróleo e Nuclear (ELPN) / 

IBAMA.  

 

A fim de avaliar a situação da baleia jubarte perante a atividade de exploração de 

petróleo e derivados, buscou-se junto à ANP informações referentes à atividade entre as 

latitudes 10ºS e 22ºS. Foram obtidas as coordenadas limites de cada um dos 18 blocos 

(áreas destinadas à exploração e petróleo) identificados na área de estudo junto à página 

da ANP (última atualização em maio de 2004) (Tabela 9). As coordenadas constantes nos 

arquivos (.txt) encontravam-se em formato grau minuto segundo e no datum SAD 69. 

Foram transformadas para o formato de graus decimais e, com o auxílio da extensão 

Xtools, os polígonos referentes a cada bloco foram construídos. Utilizando a ferramenta 

ArcView Projection Wizard os polígonos foram convertidos para o datum WGS84. Foi 

realizado um merge (GW) com os shapefiles individuais resultando um arquivo único 

relativo a este fator. A partir do arquivo resultante do merge, foram definidas áreas de 

entorno de 10mn e 60mn ao redor de cada bloco. O arquivo resultante foi convertido para 

um arquivo raster (blocos, entorno10mn e entorno 60mn), os quais foram utilizados para 

avaliar as áreas de risco relativas à este fator (Figura 15). A tabela 10 mostra as operações 

executadas no RC e a legenda final adotada. Os blocos SEAL – 100, BM-SEAL-4 e BM-

SEAL-9 (Tabela 9) localizados na Bacia de Alagoas – Sergipe, não foram utilizados na 

análise de risco deste fator devido à inexistência de dados de distribuição da espécie para 

esta área.  
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Tabela 9. Áreas da Costa Leste do Brasil destinadas à exploração hidrocarbonetos, Bacia 

a que pertencem, ano de licitação, proprietários e situação atual (segundo informações 

constantes na página da Agência Nacional do Petróleo até maio de 2004).* blocos 

costeiros localizados ao norte da área de estudo; # Comunicação pessoal de Milton César 

C.Marcondes, **Comunicação Pessoal de Alexandre Campos. 

 
Bloco Bacia Rodada Proprietário Situação 

SEAL-100* Sergipe-Alagoas 0/1998 Petróleo Brasileiro S.A. Avaliação 

BM-SEAL-4* Sergipe-Alagoas 1/2000 Petróleo Brasileiro S.A. Não informado 

BM-SEAL-9* Sergipe-Alagoas 2/2001 Petróleo Brasileiro S.A. Não informado 

BCAM-40 Camamu-Almada 0/1998 Petróleo Brasileiro S.A. Avaliação/Sísmica 2004# 

BM-CAL-4 Camamu-Almada 1/2000 El Paso Óleo e Gás do Brasil Ltda Sísmica 2004# 

BM-CAL-5 Camamu-Almada 2/2001 Petróleo Brasileiro S.A. Avaliação 

BM-CAL-6 Camamu-Almada 2/2001 Petróleo Brasileiro S.A. Não informado 

BM-J-1 Jequitinhonha 2/2001 Petróleo Brasileiro S.A. Em licenciamento para sísmica # 

BM-J-2 Jequitinhonha 3/2002 Queiroz Galvão Perfurações S.A. Em licenciamento para sísmica# 

BM-J-3 Jequitinhonha 3/2002 Petróleo Brasileiro S.A. Sísmica 2004# 

BM-ES-5 Espírito Santo 2/2001 Petróleo Brasileiro S.A. Não informado 

BM-ES-6 Espírito Santo 2/2001 El Paso Óleo e Gás do Brasil Ltda Sísmica em 2002** 

BM-ES-7 Espírito Santo 2/2001 Wintershall Ltda Sísmica em 2002** 

BM-ES-9 Espírito Santo 2/2001 Petróleo Brasileiro S.A. Não informado 

BM-ES-10 Espírito Santo 2/2001 Shell Brasil Ltda. Não informado 

BM-ES-11 Espírito Santo 2/2001 Statoil do Brasil Ltda. Não informado 

BM-ES-20 Espírito Santo 3/2002 Newfield Brasil Ltda. Em licenciamento para sísmica** 

BES-100 Espírito Santo 0/1998 Petróleo Brasileiro S.A. Avaliação 
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Costa Leste do Brasil. 
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Tabela 10. Operações executadas utilizando o Raster Calculator, valores atribuídos e 

legendas utilizadas na análise do fator áreas destinadas à exploração de hidrocarbonetos. 

 
µ Valor Proximidade Valor ∑ Legenda 

0-0,3 ind/mn2 1 Área dos blocos 4 5 MEDIO RISCO 

0,3-1 ind/mn2 2 Área dos blocos 4 6 MEDIO - ALTO RISCO 

1-1,6 ind/mn2 3 Área dos blocos 4 7 ALTO RISCO 

1,6-2,3 ind/mn2 4 Área dos blocos 4 8 ALTÍSSIMO RISCO 

0-0,3 ind/mn2 1 Entorno 10mn 3 4 MEDIO -BAIXO RISCO 

0,3-1 ind/mn2 2 Entorno 10mn 3 5 MEDIO RISCO 

1-1,6 ind/mn2 3 Entorno 10mn 3 6 MEDIO - ALTO RISCO 

1,6-2,3 ind/mn2 4 Entorno 10mn 3 7 ALTO RISCO 

0-0,3 ind/mn2 1 Entorno 60mn 2 3 BAIXO RISCO 

0,3-1 ind/mn2 2 Entorno 60mn 2 4 MEDIO - BAIXO RISCO 

1-1,6 ind/mn2 3 Entorno 60mn 2 5 MEDIO RISCO 

1,6-2,3 ind/mn2 4 Entorno 60mn 2 6 MEDIO -ALTO RISCO 

 

 

Áreas de Risco para a Conservação da Baleia Jubarte na CLB 

 

Após a análise individual de cada fator de risco, foram selecionadas as áreas 

classificadas entre médio e altíssimo risco para os quatro fatores de risco. Os arquivos 

selecionados foram agrupados a fim de obter um panorama geral dos riscos à 

conservação da espécie na CLB. Quando houve sobreposição de áreas, prevaleceu a 

legenda com o mais alto somatório.  

 

 

Unidades de Conservação 

 

 Foi realizado um levantamento das Unidades de Conservação (UC) marinhas e 

costeiras dos estados da Bahia e do Espírito Santo. Para cada uma das nove UC’s 

marinhas identificadas (Tabela 11) foi construído seu polígono envolvente (polígono que 

localiza a UC no espaço) a partir das coordenadas geográficas limites constantes no 
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memorial descritivo das mesmas, utilizando a extensão Xtools (DeLaune, 1997). Os 

polígonos da UC’s marinha do ES foram cedidos pelo Instituto de Pesquisas da Mata 

Atlântica (IPEMA). Esses foram convertidos de coordenadas planas para geográficas e 

para o Datum WGS84. Os polígonos individuais de cada UC foram unidos em um 

arquivo único utilizando o GW (merge). Com o arquivo resultante do merge, foram 

determinadas áreas de entorno (amortecimento) de 10, 20 e 50mn (Figura 16). Os 

arquivos com os entornos foram convertidos para raster utilizando o SA para 

sobreposição no RC, onde foram executadas as operações descritas na tabela 12. Para 

sobreposição foram utilizadas 4 categorias, sendo elas a área da UC em si, e cada um dos 

entornos gerados. 
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Tabela 11. Unidades de Conservação identificadas na BA e ES, localização e esfera 

administrativa (APA: Área de Proteção Ambiental, APP: Área de Proteção Permanente; 

*UC’s utilizadas na análise). 

 
Unidade de Conservação Localização Esfera Estado 

APA de Mangue Seco Costeira Estadual BA 
APA do Rio Capivara  Costeira Estadual BA 
APA Lagoas de Guarajuba Costeira Estadual BA 
APA Lagoas e Dunas do Abaeté Costeira Estadual BA 
APA Joanes Ipitanga Costeira Estadual BA 
APA do Litoral Norte* Marinha Estadual BA 
APA Baía de Todos os Santos Costeira Estadual BA 
APA do Pratigi Costeira Estadual BA 
APA de Guaibim Costeira Estadual BA 
APA da Baía de Camamu Costeira Estadual BA 
APA Tinharé Boipeba Costeira Estadual BA 
APA da Lagoa Encantada Costeira Estadual BA 
APA da Costa de Itacaré e Serra Grande Costeira Estadual BA 
APA Coroa Vermelha Costeira Estadual BA 
APA Caraíva – Trancoso Costeira Estadual BA 
APA da Ponta da Baleia* Marinha Estadual BA 
APA da Ilha do Frade Costeira Municipal ES 
APA Guanandy Costeira Estadual ES 
APA de Tres Ilhas* Marinha Estadual ES 
APA de Praia Mole Costeira Estadual ES 
APA de Conceição da Barra Costeira Estadual ES 
APP Fazenda Goitacazes Costeira Estadual ES 
APP Morro da Concha Costeira Estadual ES 
APP Lagoa Grande Costeira Municipal ES 
Parque Estadual Marinho do Recife de Fora* Marinha Estadual BA 
Parque Nacional Marinho dos Abrolhos* Marinha Federal BA 
Parque Natural Ilha Meirelles Costeira Federal ES 
Parque Municipal do Tabuazeiro Costeira Municiapl ES 
Parque Municipal de Guarapari – Morro da Pescaria Costeira Municipal ES 
Parque Estadual Paulo César Vinha Costeira Estadual ES 
Parque Estadual de Itaúnas Costeira Estadual ES 
Reserva Ecológica Municipal Restinga de Camburi Costeira Municipal ES 
Reserva Ecológica de Jacarenema Costeira Estadual ES 
Reserva Extrativista Marinha do Corumbau* Marinha Federal BA 
Reserva Biológica de Comboios Costeira Federal ES 
Reserva Ecológica do Córrego do Jacarandá Costeira Municipal ES 
Estação Ecológica Municipal do Papagaio Costeira Municipal ES 
Estação Ecológica da Barra Nova Costeira Municipal ES 
Ilha do Gambé* Marinha Bem Tombado ES 
Morro do Moreno Costeira Bem Tombado ES 
Monte AGH Costeira Bem Tombado ES 
Bem natural integrante da cadeia de ilhas:do Meio, de 
Fora e dos Franceses* 

Marinha Bem tombado ES 
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Tabela 12. Operações executadas utilizando o Raster Calculator, valores atribuídos e 

legendas utilizadas na análise do fator Unidades de Conservação. 

  
µ Valor Proximidade Valor ∑ Legenda 

0-0,3 ind/mn2 1 UC 4 5 MÉDIO POTENCIAL 

0,3-1 ind/mn2 2 UC 4 6 MÉDIO - ALTO POTENCIAL 

1-1,6 ind/mn2 3 UC 4 7 ALTO POTENCIAL 

1,6-2,3 ind/mn2 4 UC 4 8 ALTÍSSIMO POTENCIAL 

0-0,3 ind/mn2 1 0 – 10 mn 3 4 MÉDIO – BAIXO POTENCIAL 

0,3-1 ind/mn2 2 0 – 10 mn 3 5 MÉDIO POTENCIAL 

1-1,6 ind/mn2 3 0 – 10 mn 3 6 MÉDIO - ALTO POTENCIAL 

1,6-2,3 ind/mn2 4 0 – 10 mn 3 7 ALTO POTENCIAL 

0-0,3 ind/mn2 1 10 – 20 mn 2 3 BAIXO POTENCIAL 

0,3-1 ind/mn2 2 10 – 20 mn 2 4 MÉDIO – BAIXO POTENCIAL 

1-1,6 ind/mn2 3 10 – 20 mn 2 5 MÉDIO POTENCIAL 

1,6-2,3 ind/mn2 4 10 – 20 mn 2 6 MÉDIO - ALTO POTENCIAL 

0-0,3 ind/mn2 1 20 – 50 mn 1 2 BAIXÍSSIMO POTENCIAL 

0,3-1 ind/mn2 2 20 – 50 mn 1 3 BAIXO POTENCIAL 

1-1,6 ind/mn2 3 20 – 50 mn 1 4 MÉDIO – BAIXO POTENCIAL 

1,6-2,3 ind/mn2 4 20 – 50 mn 1 5 MÉDIO POTENCIAL 

 

 

Localidades com Potencial para TOC 

 

Com o auxílio das cartas náuticas DHN 1100, 1200, 1300 e 1400 (DHN, 1970), 

dentro de cada município da BA e ES, foram identificados locais (praias, barras de rio, ou 

o próprio município) de onde poderia haver a possibilidade de partir uma embarcação 

para realizar atividades de TOC (Tabela 13). Informações relativas à existência da 

atividade de TOC nos municípios dos dois estados foram adquiridas com profissionais da 

área ambiental que atuam nos dois estados (Tabela 13). As coordenadas geográficas dos 

35 locais identificados foram utilizadas na análise a fim de verificar o potencial das 

mesmas ao desenvolvimento da atividade. Foi gerado um mapa de pontos com uma 

coordenada identificadora para cada local e entornos de 15, 30 e 60mn (Figura 17). Os 
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entornos gerados com o BW foram convertidos para raster e os arquivos resultantes 

foram sobrepostos ao mapa de µ de densidade da baleia jubarte no ambiente do RC. A 

tabela 14 mostra as operações executadas no RC e as legendas adotadas..  

 

Tabela 13. Localidades costeiras do estado da BA e ES utilizadas na análise de potencial 

para Turismo de Observação de Cetáceos classificadas quanto à existência da atividade 

no local (informações obtidas com profissionais da área ambiental atuantes nos dois 

estados). 

 
Estado Localidades que não apresentam TOC Localidades que apresentam TOC 

BA Mangue Seco, Barra do Itariri, Subaúma, Sauípe, 

Barra do Rio Joanes, Itaparica, Jaguaribe, Valença, 

Ilha de Tinharé, Ilha de Boipeba, Cairu, Ponta do 

Mutá, Camamu, Maraú, Itacaré, Ilhéus, Una, 

Canavieiras, Santa Cruz de Cabrália, Belmonte, 

Porto Seguro, Alcobaça, Nova Viçosa e Mucuri 

Praia do Forte, Salvador, Prado e 

Caravelas 

ES Conceição da Barra, Regência, Nova Almeida, 

Jacareípe, Vitória, Ponta de Setiba, Guarapari e 

Piúma 

 

Santa Cruz  
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Tabela 14. Operações executadas utilizando o Raster Calculator, valores atribuídos e 

legendas utilizadas na análise do fator localidades com potencial para Turismo de 

Observação de Cetáceos. 

 
µ Valor Proximidade Valor ∑ Legenda 

0-0,3 ind/mn2 1 0 – 15 mn 3 4 MÉDIO – BAIXO POTENCIAL 

0,3-1 ind/mn2 2 0 – 15 mn 3 5 MÉDIO POTENCIAL 

1-1,6 ind/mn2 3 0 – 15 mn 3 6 MÉDIO - ALTO POTENCIAL 

1,6-2,3 ind/mn2 4 0 – 15 mn 3 7 ALTO POTENCIAL 

0-0,3 ind/mn2 1 15 – 30 mn 2 3 BAIXO POTENCIAL 

0,3-1 ind/mn2 2 15 – 30 mn 2 4 MÉDIO – BAIXO POTENCIAL 

1-1,6 ind/mn2 3 15 – 30 mn 2 5 MÉDIO POTENCIAL 

1,6-2,3 ind/mn2 4 15 – 30 mn 2 6 MÉDIO - ALTO POTENCIAL 

0-0,3 ind/mn2 1 30 – 60 mn 1 2 BAIXÍSSIMO POTENCIAL 

0,3-1 ind/mn2 2 30 – 60 mn 1 3 BAIXO POTENCIAL 

1-1,6 ind/mn2 3 30 – 60 mn 1 4 MÉDIO – BAIXO POTENCIAL 

1,6-2,3 ind/mn2 4 30 – 60 mn 1 5 MÉDIO POTENCIAL 

 

 

Áreas Prioritárias para Conservação da Baleia Jubarte 

 

Foram sobrepostos ao Mapa de Risco para a Conservação da espécie as áreas das 

UC’s marinhas, os entornos de 10 e 20mn dessas e as áreas de entorno de 15 e 30mn das 

localidades costeiras da CLB. A análise foi realizada partindo-se do pressuposto de que 

as áreas até 20mn de UC’s já estão protegidas e que nas localidades costeiras existem 

mecanismos que permitem o monitoramento da espécie. Dessa forma foi possível 

identificar as áreas prioritárias para implantação de medidas mais restritivas visando a 

conservação da espécie e de seus sítios reprodutivos ao longo da área de estudo. 
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RESULTADOS 

 

 

Densidade Média 

 

A média (µ) dos valores obtidos para o índice de densidade de Kernel nos três 

anos permitiu a identificação de dois núcleos de maior densidade (1,6 a 2,2 ind/mn2 – 

Tabela 2) um na porção norte do BAb, nos arredores dos parcéis dessa região e 

englobando o Arquipélago dos Abrolhos e outro na porção sul, mais precisamente no 

sudeste, limitado ao sul pela quebra de plataforma (Figura 18). O resultado da média 

apresentou o núcleo de densidade entre 1 e 2,3 ind/mn2 estendendo-se, na direção da foz 

do Rio Doce, de aproximadamente 7 a 87mn da costa e na altura do Arquipélago dos 

Abrolhos de 7 a 80mn. Pequenos núcleos de densidades entre 0,3 e 1 ind/mn2 foram 

identificados: em frente a Vitória (ES), Ilhéus (BA), entre a ilha de Boipeba e a Ponta do 

Garcez (Jaguaribe – BA) e entre Lauro de Freitas e Praia do Forte (norte de Salvador).  

 

Rotas de Barcaças 

 

 Ambas as rotas apresentadas cruzam a principal área de concentração da espécie, 

o Banco dos Abrolhos (Figura 19). A rota mais costeira evita núcleos de maiores 

densidades da espécie, tendo sido, em sua quase totalidade, classificada como de médio 

risco para a conservação da baleia jubarte. Não foi identificada na presente análise 

nenhuma área de alto ou altíssimo risco ao longo desta rota e de seu entorno. Duas áreas 

de médio alto risco foram identificadas na área de entorno de 10mn desta rota nas 

proximidades de Coroa Vermelha e Sebastião Gomes (formações recifais costeiras – 

Figura 19) e nas proximidades do município de Conceição da Barra. Para a rota mais 

externa há áreas de alto e altíssimo risco ao longo de boa parte do trajeto percorrido. Uma 

área de altíssimo risco foi verificada na inflexão da rota externa à sudeste do Arquipélago 

dos Abrolhos. Ao longo desta rota, o entorno de 5mn foi classificado como de alto risco e 

o entorno de 10mn como de médio-alto risco desde a latitude do município de Prado até o 

sul de Conceição da Barra, aproximadamente.  
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Figura 18. Média dos índices de densidade da baleia jubarte na Costa Leste do Brasil 
registrados em 2001, 2002 e 2003.
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Corredores de Navegação 

 

A análise de densidade dos navios registrados durante os levantamentos aéreos 

permitiu identificar os corredores de navegação que cruzam a área de estudo. Três 

núcleos de densidade >0,5 navios/mn2 foram identificados, estando o maior localizado a 

leste e sudeste do Arquipélago e Parcel dos Abrolhos (Figura 20).  

A sobreposição da média de densidade dos navios e da densidade média da baleia 

jubarte na CLB identificou um núcleo de altíssimo risco para a conservação da espécie a 

sudeste do Arquipélago. Quase a totalidade da área de densidades >que 1 ind/mn2 no BAb 

está sobreposta aos corredores de navegação. Dois núcleos de densidade maior que 1,6 

ind/mn2 foram classificados como de risco médio alto e alto para a conservação da 

espécie (Figura 21). 
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Figura 20. Índice de densidade dos navios registrados durante os levantamentos aéreos 
realizados em 2001, 2002 e 2003 na Costa Leste do Brasil.
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Portos e Terminais de Carga 

 

No estado Bahia foram identificados três portos e cinco terminais e no ES, dois portos 

e quatro terminais (Tabela 7). Não foram identificadas áreas de alto ou altíssimo risco 

para este fator (Figura 22). As proximidades dos portos e terminais foram classificadas no 

máximo como de médio risco. A única área para qual foi atribuída médio-alto risco se 

localiza nas proximidades do terminal Luciano Vilas Boas, em Caravelas. Nas demais 

localidades costeiras ao longo do trecho em estudo existem apenas portos de pequeno 

porte utilizados por embarcações de pesca e de turismo. 
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Figura 22. Resultado da sobreposição das regiões portuárias e de terminais de carga (e seu entorno) 
e da média dos índices de densidade da baleia jubarte na Costa Leste do Brasil.

Linha de costa
Recifes de coral
500m
1000m
2000m
médio alto risco
médio risco
médio baixo risco
baixo risco
baixíssimo risco

Caravelas

Vitória

Salvador

Belmonte

Ilha de Boipeba

Arquipélago 
dos Abrolhos

Cristiane C. de Albuquerque Martins

85



Áreas destinadas à Exploração de Hidrocarbonetos 

 

Todo o trecho entre Itaparica e Belmonte foi classificado como de médio – alto a 

médio – baixo risco. Nessa área há uma alta concentração de áreas destinadas à 

exploração de hidrocarbonetos, porém as densidades da espécie são menores que 0,3 

ind/mn2 e apenas na área sobreposta ao bloco BCAM-40 e em BM-CAL-4 há um núcleo 

de densidade entre 0,3 e 1 ind/ mn2 (Figura 23). 

No Banco dos Abrolhos há uma forte sobreposição entre os blocos BMES-6 e 

BMES-7 e áreas de densidade da espécie entre 1 e 2,3 ind/mn2. A área dos dois blocos foi 

classificada como de alto e altíssimo risco e seu entorno adjacente de 10mn como de 

médio – alto risco. A proximidade do bloco BM-ES-20 ao núcleo de densidade que 

engloba o Arquipélago dos Abrolhos (dentro da área de entorno de 60mn) classificou esta 

área como de médio-alto risco à exploração de hidrocarbonetos. Toda a área de densidade 

> 1 ind/mn2 no Banco dos Abrolhos está sob médio risco relativo a este fator. 

 Os blocos SEAL – 100, BM-SEAL-4 e BM-SEAL-9 (Tabela 9), estão localizados 

no estado de Alagoas. Os mesmo não foram utilizados na análise de risco pela ausência 

de dados de densidade da baleia jubarte na área.  

 

 

Áreas de Risco para a Conservação da Baleia Jubarte na CLB 

 

Ao longo do Banco dos Abrolhos foram identificadas áreas de médio alto a 

altíssimo risco nas áreas de maior concentração da espécie (Figura 24). A área mais 

crítica é a porção sul do Banco dos Abrolhos onde se localizam os blocos de exploração 

BM-ES-6 e BM-ES-7 (principalmente).  
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Figura 23. Resultado da sobreposição das áreas destinadas à exploração de
 hidrocarbonetos (e seu entorno) e da média dos índices de densidade da
baleia jubarte na Costa Leste do Brasil.
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Unidades de Conservação 

 

No litoral norte da BA, a área da APA do Litoral Norte (que cobre a plataforma 

continental deste trecho) foi classificada como de médio e médio – alto potencial para 

conservação da baleia jubarte (Figura 25). O seu entorno de 20 e 50mn oferecem 

proteção para as áreas localizadas desde a entrada da Baía de Todos os Santos até a Ilha 

de Boipeba, ainda que o potencial seja de baixo a baixíssimo.  

O núcleo de densidade da espécie entre Itaparica e a Ilha de Boipeba está em uma 

área onde nenhuma UC marinha foi identificada. Esta área ficou sem classificação 

alguma pela ausência de UC’s e distância maior que 50mn da UC marinha mais próxima 

(Figura 24). Neste trecho há APA’s costeiras: Pratigi, Guaibim, Baía de Camamu, 

Tinharé Boipeba, Lagoa Encantada e Costa de Itacaré e Serra Grande (Tabela 11).  

O núcleo de densidade da espécie maior que 1,6 ind/mn2 nos arredores do 

Arquipélago dos Abrolhos está dentro da área do PARNA Marinho dos Abrolhos e da 

APA da Ponta da Baleia. O entorno de 10mn dessas confere de médio a médio - alto 

potencial de proteção para a área de maior densidade da espécie na porção norte do 

Banco dos Abrolhos.  

O entorno de 10mn da RESEX Corumbau, APA da Ponta da Baleia e PARNA 

Marinho dos Abrolhos foi classificado de médio a médio alto potencial para a 

conservação da baleia jubarte. O entorno de 20mn das mesmas, de médio baixo a baixo e 

o de 50mn, de médio baixo a baixíssimo. Ainda que com baixo potencial, o entorno de 

50mn das mesmas engloba boa parte das áreas de densidade maior que 1 ind/mn2 no 

Banco dos Abrolhos.  

O núcleo de densidade da espécie maior que 1,6 ind/mn2 localizado na porção sul 

do BAb escontra-se fora da área de entorno das UC’s marinhas identificadas. Neste 

trecho existem UC´s costeiras (Tabela 11). 

Devido a relativa baixa densidade da espécie na área ao sul de Regência e a 

pequena abrangência das UC’s marinhas identificadas neste trecho, essa área foi 

classificada de médio baixo a baixíssimo potencial para a conservação da espécie.  
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Figura 25. Resultado da sobreposição das Unidades de Conservação marinhas (e seu entorno) 
e da média dos índices de densidade da baleia jubarte na Costa Leste do Brasil.

0 40 80 120 16020
Nautical Miles

Royal 
Charlote

Banco dos 
Abrolhos

Caravelas

RESEX 
Corumbau

APA Ponta 
da Baleia

PARNA Marinho
dos Abrolhos

APA 
Litoral Norte

APA 
Três Ilhas

SIG Baleia Jubarte - Costa Leste do Brasil

90



Localidades com Potencial Para TOC 

 

As áreas de densidade entre 0,3 e 1 ind/mn2 no litoral norte de Salvador e entre 

Itaparica e a Ilha de Boipeba foram classificadas como de médio potencial para a 

atividade de TOC (Figura 26). Os municípios entre Prado e Mucuri, apresentaram de 

médio a médio - alto potencial para desenvolver a atividade. Nas proximidades de 

Conceição da Barra e Regência encontram-se áreas com médio - baixo a médio potencial. 

 O entorno do Parcel dos Abrolhos (recife de coral do arco interno do Bando dos 

Abrolhos) foi classificado com potencial médio e médio – alto. A área nos arredores do 

Arquipélago dos Abrolhos foi classificada com médio potencial (a mesma se encontra no 

entorno de 60 mn da costa). O núcleo de densidade maior de 1,6 ind/mn2no sul do BAb 

foi classificado com médio - baixo e médio potencial. Parte deste encontra-se dentro do 

entorno de 60mn. Para a área mais externa do BAb (relativa ao bloco de transecções mais 

externo do levantamento aéreo - à mais de 60mn da costa), não foi realizada análise 

relativa ao potencial de desenvolvimento de TOC.  

 

 

Áreas Prioritárias para Conservação da Baleia Jubarte 

A sobreposição resultante permitiu identificar as áreas da CLB onde, devido à 

presença de alguma UC, já existem mecanismos com potencial para preservar áreas de 

alta densidade da baleia jubarte, as áreas que por estarem dentro dos entornos de 

localidades litorâneas tem potencial para conservação da espécie e àquelas onde ações 

emergenciais devem ser tomadas a fim de garantir a conservação da espécie e de seu 

habitat reprodutivo (Figura 27). 
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Figura 26. Resultado da sobreposição das localidades litorâneas (e seu entorno) e da média 
dos índices de densidade da baleia jubarte na Costa Leste do Brasil.
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Figura 27. Áreas prioritárias para a conservação da baleia jubarte na Costa Leste do Brasil, obtido
 através da sobreposição das áreas de risco identificadas (Figura 24) e áreas com potencial para a 
 conservação da espécie.  (As áreas classificadas com baixíssima, baixa e médio baixa prioridade 
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entorno de 15 - 30mn de localidades costeiras).
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DISCUSSÃO 

 

 

Rotas de Barcaça, Corredores de Navegação & Portos e Terminais de Carga 

 

As áreas de risco identificadas ao longo das rotas de barcaça existentes na área de 

estudo refletem, em parte, a forma como as rotas foram concebidas. Das rotas analisadas, 

uma (Aracruz) foi traçada com o intuito de evitar as áreas de maior densidade da espécie 

no BAb, tendo como base os resultados dos dois primeiros anos de levantamento aéreo 

aqui apresentados, e a outra (Veracel) foi traçada sem a execução de estudos prévios da 

distribuição e densidade de cetáceos na área. Por terem a necessidade de cruzar o Banco 

dos Abrolhos, área onde as maiores densidades da espécie foram registradas, ambas as 

rotas apresentam risco em médio e longo prazo para a conservação da baleia jubarte. Em 

relação à rota costeira (Aracruz), vale mencionar a ocorrência de outras espécies de 

cetáceos nesta zona e a possibilidade de conflito de uso com embarcações de pesca 

artesanal.  

A baleia franca austral, Eubalaena australis, é considerada vulnerável à extinção 

pela classificação apresentada na versão II do Plano de Ação para Mamíferos Aquáticos 

do Brasil e consta da lista de espécies brasileiras ameaçadas de extinção (IBAMA, 2001). 

Inexistem, até o momento, estimativas da população que se reproduz na costa brasileira. 

Há registros da espécie na CLB (Engel et al., 1997; Baracho et al., 2002), sendo 

frequente a avistagem de fêmeas com filhotes, nas proximidades da zona de arrebentação, 

em praias entre Caravelas e Regência (IBJ, dados não publicados).  

A rota de barcaça utilizada pela empresa Veracel está em parte sobreposta ao 

corredor de navegação identificado através da análise de densidade das embarcações 

registradas durante os levantamentos aéreos. A área de altíssimo risco identificada na 

análise desta rota coincide com a área identificada como de altíssimo risco na análise dos 

corredores de navegação, localizada a sudeste do Arquipélago de Abrolhos.  

Um outro núcleo de densidade de navios foi observado nas proximidades de 

Regência, porção sul do Banco dos Abrolhos. Nesta área trafega grande parte das 

embarcações que fazem o transporte de celulose de Portocel para o exterior e também 
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aquelas que tem como ponto de saída ou chegada o porto de Vitória vindo da Europa ou 

da América do Norte. O grande tráfego de embarcações nesta área pode ser um dos 

fatores responsáveis pela maior distância da costa do núcleo de densidade da espécie na 

altura de Regência. Observando o mapa com os corredores de navegação que cruzam a 

área de estudo verifica-se que o mesmo está posicionado a oeste da área onde as baleias 

se concentram, corroborando esta hipótese. Além do alto tráfego de embarcações nas 

proximidades de Regência, o terminal de Regência é responsável pelo escoamento de 

toda a produção de Petróleo dos poços em terra e da plataforma continental do Espírito 

Santo e dos campos produtores do sul da Bahia. Esse escoamento é feito através de um 

oleoduto que vai da terra até o local onde as embarcações atracam, a aproximadamente 5 

milhas náuticas da costa.  

A poluição sonora constante pode causar sérios danos às populações de cetáceos, 

desde perda da capacidade auditiva à perda da coesão do grupo (Richardson et al., 1995). 

A distribuição e densidade da baleia jubarte nas proximidades do porto de Salvador, com 

dois núcleos de densidades separados por um corredor de menor densidade posicionado 

na frente da entrada da Baía de Todos os Santos, pode já estar refletindo uma resposta 

comportamental da espécie aos altos níveis de ruído desta área.  

As reações de mamíferos aquáticos a embarcações são, presumivelmente, ao ruído 

que elas produzem, pois estas ocorrem a longas distâncias e, principalmente, quando há 

uma mudança brusca na velocidade dos motores (Richardson et al., 1995). O ruído das 

embarcações tem freqüências que variam dentro da faixa de reação das baleias jubarte, 

fin e franca (15Hz a 28 KHz, segundo Watkins, 1986). Tais ruídos mascaram os sons 

sociais das baleias fin e minke (Richardson et al., 1995) e induzem alterações no canto 

das baleias jubarte (Norris, 1994; Biassoni et al. 1999; Sousa-Lima et al., 2002), ou até 

mesmo a interrupção do comportamento vocal que tem função na comunicação e 

estruturação social (Tyack, 1981). As conseqüências deste distúrbio, tanto no nível de 

indivíduo como de população, resultariam em uma falha na ordenação social, no 

comportamento sexual, no cuidado parental e em atividades cooperativas, 

comprometendo a eficiência dos processos de acasalamento e amamentação nas áreas de 

reprodução. Tais alterações afetam, em última instância, o sucesso reprodutivo destas 

populações, comprometendo a sua recuperação (Richardson et al., 1995).  
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O grande fluxo de embarcações e a alta produção de ruídos são fatores que fazem 

das regiões portuárias uma ameaça constante à conservação de espécies de cetáceos. Nas 

proximidades do porto de Rio Grande – RS, o registro de um filhote de baleia franca 

encalhado mostrava sinais evidentes de colisão com navios (Secchi, 1994). Segundo Laist 

et al. (2001), das onze espécies de grandes cetáceos para as quais já foi comprovada a 

ocorrência de colisão, a baleia jubarte e a baleia franca são consideradas como espécies 

frequentemente “atropeladas”.  

Laist et al. (2001) revisando a ocorrência de colisões de cetáceos com 

embarcações de grande porte verificou que na maioria dos casos os animais exibem 

reações apenas no último instante (least time response). Essa demora pode ser atribuída 

ao “canal de lloyd” que formaria uma área de “silêncio” ao redor e diretamente à frente 

da embarcação o que retardaria a propagação do som da embarcação se aproximando 

(Gerstein et al., 2002). 

No Brasil inexiste até o momento legislações que considerem a presença de 

grandes cetáceos em grandes densidades em uma determinada área como um fator a ser 

observado por embarcações de grande porte. A Portaria IBAMA 117/96, que institui 

regras relativas à prevenção do molestamento de cetáceos em águas brasileiras, 

regulamenta todos os procedimentos a serem observados por embarcações de turismo que 

no geral são de pequeno porte, mas não contempla embarcações de grande porte.  
 

 

Áreas Destinadas à Exploração de Hidrocarbonetos 

 

A análise das áreas destinadas à exploração de hidrocarbonetos na CLB revelou 

resultados importantes no que tange à garantia da conservação da população de baleia 

jubarte em seu habitat reprodutivo. No norte da área de estudo, verificou-se a 

sobreposição dos blocos BM-CAL-4 e BCAM-40 com áreas de densidade da espécie 

entre 0,3 e 1 ind/mn2 identificadas em frente às Ilhas de Boipeba e Tinharé. 

Levantamentos sísmicos foram realizados na área desses dois blocos no início de 2004 

(Milton C.C. Marcondes, comunicação pessoal) onde estão implementados dois campos 

de exploração. No interior do bloco BCAM-40, localiza-se o campo denominado Manati, 
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e ao sul do BM-CAL- 4, localiza-se um campo denominado Sardinha (ANP, 2004). Os 

dois campos estão classificados como campos em desenvolvimento (ANP, 2004). O 

campo Manati está em fase de licenciamento da produção de gás, sendo que já ocorreram 

seis perfurações na área do campo e outras estão previstas (Alexandre Campos, 

comunicação pessoal). Foi emitido um parecer técnico que concluiu pela necessidade de 

informações adicionais para emissão de uma licença de instalação para a unidade de 

produção (Luciara Figueira, comunicação pessoal). No campo Sardinha, já houve pelo 

menos quatro perfurações sendo que outras estão previstas para o desenvolvimento da 

produção (Alexandre Campos, comunicação pessoal).  

Os blocos BM-J-1, BM-J-2, BM-J-3, BM-CAL-6, BM-CAL-5, BMCAL-4 E 

BCAM-40 (nesta ordem do sul para o norte) e seu entorno de 10mn ocupam toda a 

extensão da plataforma continental no trecho compreendido entre Canavieiras e Valença. 

Até o momento, as informações disponíveis sobre os padrões de uso do habitat pela 

baleia jubarte neste trecho não são suficientes para caracterizá-la, porém, ainda que a 

mesma não seja utilizada como área de permanência e/ou amamentação, essa é utilizada 

como corredor de passagem entre o Banco dos Abrolhos e áreas de concentração mais ao 

norte.  

Foi verificada uma sobreposição total das áreas de maior densidade da espécie no 

sul do Banco dos Abrolhos com os blocos BM-ES-6 (densidades entre 1 e 1,6 ind/mn2) e 

BM-ES-7 (densidades entre 1,6 e 2,3 ind/mn2). O BM-ES-7 foi avaliado através de 

levantamentos sísmicos de outubro a dezembro de 2002 sob a licença de operação 

IBAMA 242/02. Outras informações sobre o BM-ES-6 não foram disponibilizadas até o 

presente momento. 

Na área do Banco dos Abrolhos, foram identificados (através do BDEP) os 

campos de exploração Arraia e Área-do-BAS104 (Bacia de Cumuruxatiba), no norte do 

Banco, e Cação, Peroá e Cangoá, na porção sul do Banco, todos classificados como em 

etapa de desenvolvimento pela ANP. Através de contato com o ELPN foi possível 

averiguar mais informações sobre os mesmo. Os campos Cangoá e Peroá já estão em fase 

de instalação da unidade de produção e do sistema de escoamento e, portanto, já 

ocorreram perfurações (Luciara Figueira, comunicação pessoal). O próximo passo é a 

emissão da licença de operação (Luciara Figueira, comunicação pessoal). 
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Devido ao impacto das atividades sísmicas nos cetáceos, o Instituto Baleia Jubarte 

firmou um acordo com o ELPN através do qual ficaria proibida a realização de atividades 

sísmicas em águas rasas (menos que 500m) entre Barra do Riacho (19o50,4´S - 

40o4,8´W) e Mangue Seco (11o29,4´S - 37o23,4´W) no período de julho a novembro, 

época de maior ocorrência da baleia jubarte nesta área. Além da sísmica realizada em 

2002 no BM-ES-7, outra sísmica (aparentemente sem licença) foi realizada em uma área 

pertencente aos blocos BM-ES-3 (que foi devolvido à ANP) e BM-ES-5, entre julho e 

setembro do mesmo ano. As altas densidades da espécie na área do Banco dos Abrolhos 

levaram à suspensão dos trabalhos em um dos primeiros monitoramentos de atividades 

sísmicas realizado em 1996 à bordo de um navio à serviço da Petrobrás. O levantamento 

teve que ser cancelado devido ao excesso de interrupções solicitadas por parte da equipe 

do Instituto Baleia Jubarte quando da proximidade de grupos de baleia jubarte. 

Eventos de mortalidade de cetáceos em massa ocorridos nas décadas de 80 e 90, 

foram associados à uma baixa na imunidade dos indivíduos resultante da ação de agentes 

impactantes, como estress por poluição sonora (Fair & Becker, 2000). A insuficiência de 

experimetnos acústicos e a dificuldade em analisar os seus efeitos isoladamente de 

outros, torna dificil a compreensão dos impactos de curto e longo prazo na biota (Perry, 

1999). 

Ao redor das plataformas de extração de petróleo se forma um ambiente 

constantemente sonoro. Associado às plataformas está o tráfego dos navios que escoam 

os hidrocarbonetos e daqueles que dão suporte às mesmas. Durante a fase de exploração 

outras sísmicas são executadas com o objetivo de monitorar o poço sob exploração. 

Schick & Urban (2000) verificaram que baleias da groelândia (Balaena misticetus) 

evitam áreas onde estão instaladas plataformas de petróleo durante sua migração pelo no 

Mar de Beaufort – Alaska. Vários estudos têm verificado que cetáceos evitam ou 

abandonam áreas acusticamente impactadas (Richardson & Würsing 1995; McCauley et 

al. 2000; Simmonds et al. 2003), já tendo sido observado que o som pode causar perda 

temporária ou permanente da sensibilidade auditiva (Fair & Becker, 2000). Estudos 

sugerem que o impacto acústico pode aumentar a captura acidental de cetáceos, o índice 

de colisão com navios e encalhes em massa, como resultado a danos no sistema auditivo 

ou interferência na recepção de sinais acústicos essenciais (Perry, 1999). 
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Marchioro & Nunes (2003) construíram um SIG utilizando como base de dados os 

resultados do Workshop para avaliação e identificação de áreas e ações prioritárias para a 

Conservação da Biodiversidade Brasileira (Brasil, 2002) com o objetivo de avaliar o 

impacto da exploração de hidrocarbonetos no Banco dos Abrolhos em 2003, ano em que 

243 blocos destinados à exploração estavam sendo oferecidos para licitação nesta área. 

Esse trabalho partiu da iniciativa de ONG´s atuantes na conservação (Conservation 

International do Brasil, Instituto Baleia Jubarte, Núcleo de Educação e Monitoramento 

Ambiental, BirdLife Brasil, Sociedade Brasileira de Estudos de Recifes de Coral e 

Fundação S.O.S. Mata Atlântica) e resultou na exclusão de 183 dos blocos pré-oferecidos 

pela ANP, sendo que os restantes não receberam oferta naquela rodada. A publicação de 

Marchioro & Nunes (2003) apresenta uma revisão completa sobre a história da indústria 

do petróleo no Brasil.  

O fato do licenciamento das atividades de exploração de hidrocarbonetos ser 

compartimentado e tratado de forma diferenciada em cada uma de suas fases (sísmica, 

perfuração e exploração), como se uma não fosse conseqüência da outra, faz com que 

áreas de extrema sensibilidade ambiental como as do norte do estado da Bahia e o Banco 

dos Abrolhos sejam licitadas, licenciadas para sísmica e assim por diante. Essa divisão do 

processo faz com que o impacto da atividade petrolífera seja diluído em impactos 

“menores” relativos a cada uma de suas fases. Avaliações estratégicas devem ser 

realizadas previamente a alocação dos blocos exploratórios por parte da ANP, sob pena 

da freqüente repetição deste cenário de ameaça configurado pela alocação de blocos 

exploratórios sobre áreas de elevada sensibilidade ambiental (Marchioro & Nunes, 2003).  

 

 

Unidades de Conservação & Cidades com potencial para TOC 

 

As UC’s marinhas hoje existentes na área de estudo não se mostraram suficientes 

para proteger as áreas hoje intensamente utilizadas pela baleia jubarte na CLB. Na análise 

executada no SIG, para avaliar o grau de proteção conferido pelas UC’s marinhas, não 

foram atribuídos pesos diferenciados para as Unidades consideradas na análise (fossem 

elas mais ou menos restritivas). Porém, a única UC marinha da CLB mais restritiva é o 
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Parque Nacional Marinho dos Abrolhos. Este é responsável por garantir a conservação de 

um dos núcleos de concentração da espécie, ao mesmo tempo que oferece proteção às 

comunidades recifais da porção norte do Banco.  

Na atualidade, toda a porção capixaba do Banco dos Abrolhos onde núcleos de 

densidade maior que 1,6 baleias jubarte/mn2 foram identificados, encontra-se sem 

ferramentas de proteção legal. Visando garantir a conservação desta área, seria necessário 

além de conferir uma área de entoro de 50 mn para o PARNA Marinho dos Abrolhos 

criar outra UC. Outra estratégia poderia ser ampliar a área do PARNA (e determinar o 

seu entorno) o suficiente para que as atividades pesqueiras continuassem sendo realizadas 

na região mas que atividades de comprovado impacto na biota fossem excluídas da área 

do BAb. A ampliação desta UC foi sugerida como resultado do workshop de avaliação de 

áreas prioritárias para a conservação (Brasil, 2002). Neste workshop foram recomendadas 

ainda a ampliação da REBIO de Comboios (município de Linhares a Aracruz - ES) e do 

Parque Estadual de Itaúnas (município de Conceição da Barra - ES) para a área marinha 

adjacente (Brasil, 2002). 

No geral, pouco se conhece sobre a biodiversidade da porção sul do Banco dos 

Abrolhos. As pesquisas que vêm sendo desenvolvidas em relação a aves, quelônios e a 

comunidade recifal como um todo, tendem a se concentrar no Arquipélago dos Abrolhos 

e entorno. Em relação à baleia jubarte, só com o início dos levantamentos aéreos, em 

2001, foi revelada a importância desta área para a reprodução da espécie. Moreno et al. 

(2004) registraram avistagens de Pontoporia blainvillei, espécie brasileira ameaçada de 

extinção, nas proximidades de Regência.  

O Princípio da Precaução (The Precautionary Principle) “indica que a falta de 

certeza científica não é motivo para adiar ações que evitem danos potencialmente sérios 

ou irreversíveis ao meio ambiente” (Declaração do Rio - Princípio 15). Este Princípio foi 

ratificado pela Comissão Internacional da Baleia e pela Agenda 21 (Capítulo 17), entre 

outros órgãos internacionais, ao sugerir que medidas preventivas ao invés de reativas 

devem ser utilizadas para evitar degradação do ambiente marinho. Além disso, devido à 

importância do manejo dos recursos do entorno para o sucesso das áreas protegidas, 

conceitos como “corredores ecológicos” e “zonas de amortecimento” são complementos 

indispensáveis no planejamento das UC’s (Prates, 2003). 
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As demais UC’s marinhas identificadas na área de estudo foram APA’s. Pela 

definição das mesmas seriam suficientes para impedir que atividades de extremo impacto, 

como a exploração de hidrocarbonetos, fossem implementadas dentro de sua área, mas 

possuem pouca influência em seu entorno. Ainda assim, a compartimentalização dos 

processos de licenciamento faz com que o poder de preservação desta categoria de 

unidade seja minimizado.  

A CLB, apesar de sua extensa zona costeira, apresenta-se ainda hoje em um 

estágio de desenvolvimento urbano inicial, podendo ser caracterizada de maneira geral, 

pela presença de comunidades tradicionais fortemente ligadas à pesca artesanal. O 

turismo, mais especificamente o eco-turismo, vem ganhando área neste trecho do litoral, 

inclusive fazendo parte de um financiamento de grande escala dentro do PRODETUR 

atingindo cerca de US$100 milhões (Marchioro & Nunes, 2003). O forte apelo baseado 

nas características do clima tropical, belezas naturais, valioso patrimônio histórico e 

natural, fizeram do Estado da Bahia o grande destino turístico do Nordeste brasileiro 

(Brumati et al., 2003).  

A indústria do Turismo de Observação de Cetáceos (observação de cetáceos no 

seu habitat natural) vem crescendo no mundo inteiro (IFAW, 1995). Essa atividade, além 

de ter um valioso cunho científico e educativo, permite utilizar este recurso natural de 

modo sustentável e tem contribuído significativamente com a economia de diversos 

países (IFAW, 1995; Forestell & Kaufman, 1995). O Fundo Internacional para o Bem-

estar Animal (International Fund for Animal Welfare – IFAW) (1995) sugere que as 

atividades de TOC devem ser desenvolvidas de modo a não alterar as características 

vitais da população de cetáceos, como taxa de nascimento e mortalidade, distribuição e 

comportamento de alimentação e reprodução. Os objetivos do manejo da mesma devem 

incluir formas de avaliar o impacto que está sendo causado e verificar possíveis 

alterações nessas taxas vitais. Esta atividade tem o potencial de contribuir para a pesquisa 

científica, conservação das espécies e educação ambiental, além de ser uma alternativa 

para o desenvolvimento econômico da localidade em que ocorre (Hoyt, 1995). 

Algumas das áreas identificadas com potencial pra desenvolvimento de atividades 

de TOC encontram-se dentro de UC’s marinhas. Este fato, favorece o desenvolvimento 

sustentado da atividade, e assegura que a atividade será executada de acordo com a 

Cristiane C. de Albuquerque Martins

101



legislação vigente. Porém é preciso que outros mecanismos de controle da atividade 

sejam criados para que a atividade não venha a ser impactante para a espécie alvo, mas 

sim que o desenvolvimento do TOC seja mais uma ferramenta que auxilie na 

conservação da espécie.  

As embarcações utilizadas durante a atividade turística podem e devem ser 

utilizadas como plataformas de oportunidade na obtenção de dados comportamentais das 

espécies alvo. As mesmas assumem importante papel ao preencher lacunas de 

conhecimento sobre as espécies existentes em determinadas áreas geográficas assim 

como exercendo pressão para a manutenção da qualidade ambiental das áreas onde 

venham a ser implementadas. No Brasil, a atividade vem ocorrendo em Santa Catarina, 

na região de Abrolhos, Salvador e Fernando de Noronha (Brumati et al., 2003). Morete et 

al.(2000) classificaram os arredores do Arquipélago dos Abrolhos dentro da fase de 

“descobrimento” segundo as categorias descritas por Forestell & Kaufman (1995) para o 

desenvolvimento desta atividade. Desde a execução deste trabalho houve um crescimento 

no número de empresas que vem oferencendo a atividade, sendo recomendável uma 

reavaliação desta.   

Existe uma preocupação mundial quanto ao possível molestamento que esta 

atividade de ecoturismo, a qual implica no tráfego de embarcações, pode causar aos 

cetáceos (IFAW, 1995). Como uma atividade geradora de impactos sociais, econômicos e 

ambientais, deve ser estruturada e organizada, visando, preferencialmente, impactos 

positivos e uma prática sustentável. Sendo que o conceito de sustentabilidade ou de 

desenvolvimento sustentado, é aqui entendido como o preconizado pela comissão de 

Brundtland definido como aquele que visa satisfazer as necessidades do presente sem 

comprometer as possiblidades das gerações futuras satisfazerem as suas (Diegues, 2001). 

Devido aos altos investimentos no desenvolvimento turístico da zona costeira na 

Bahia, o direcionamento da economia desses locais poderia ser altamente prejudicado na 

ocorrência de incidentes críticos de derramamento de óleo ou perda de qualidade 

ambiental pelos impactos efetivos da indústria do petróleo. Vale citar o fato de que esta 

região foi apontada como uma das áreas mais piscosas pelo REVIZEE e que os recifes 

coralíneos brasileiros são reconhecidos como áreas prioritárias para conservação da 

biodiversidade marinha (Marchioro & Nunes, 2003).   
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CONCLUSÃO 

 

 O Banco de Dados construído no presente trabalho utilizando o Sistema de 

Informações Geográficas permitiu obter um panorama geral da distribuição e densidade 

da baleia jubarte, assim como de sua relação com as principais fontes de risco para a 

conservação da mesma. Devido à sua característica intrínseca, o Banco de Dados gerado 

pode e deve ser constantemente atualizado, inserindo-se novas variáveis e refazendo as 

análises a fim de gerar cenários atualizados da realidade sob questão.O SIG apresentado 

analisou sob a ótica da conservação da espécie como estão dispostos os agentes dentro da 

CLB, contemplando as seguintes classes: áreas de preservação (em que não se permite 

atividade econômica produtiva, reservadas para pesquisa científica, PARNA’s por 

exemplo), áreas de conservação (em que se permite atividade econômica produtiva, 

controlada de forma a manter a sustentabilidade dos processos ecológicos, APA’s), áreas 

de uso econômico extensivo (áreas de lazer, localidades costeiras em geral) e áreas de uso 

econômico intensivo (por exemplo, de atividades portuárias, de pesca, industriais) 

(Diegues, 2001). 

 De forma geral, ficou claro que é preciso repensar, à nível nacional, a vocação das 

diferentes áreas da CLB a fim de que atividades como a de exploração de petróleo não 

venham a comprometer não só a qualidade ambiental em si, mas o desenvolvimento de 

outras atividades econômicas de grande importância à nível local. Lorini et al. (1996) 

ressaltam que, perante as proporções registradas na degradação de habitat e extinção de 

espécies, otimizar o planejamento e implantação de estratégias de conservação eficazes 

torna-se uma necessidade imediata, sobretudo em países tropicais.  

Na área de estudo do presente trabalho, urge a criação de UC’s marinhas que 

venham a garantir a integridade deste ecossistema considerando o fato de que a 

manutenção apenas de “ilhas” protegidas não é suficiente, uma vez que a pressão dos 

seus limites é cada vez maior. As áreas protegidas ou UC’s – conforme preconizado pela 

Convenção sobre Diversidade Biológica, Agenda 21 e outros atos e diplomas 

internacionais - devem ser representativas dos ambientes a serem protegidos e funcionar 

de maneira eficaz na proteção dos mesmos (Prates, 2003). A área de estudo em quase sua 
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total extensão estão contempladas como áreas prioritárias da zona costeira e marinha para 

a conservação da biodiversidade brasileira (Brasil, 2002). 

No Banco dos Abrolhos foram registradas as maiores densidades da baleia 

jubarte, espécie considerada vulnerável a extinção (IBAMA, 2001). A área do Banco e 

suas adjacências foram decretados pelo Ministério do Meio Ambiente e UNESCO como 

Reserva da Biosfera da Mata Atlântica e Sítio do Patrimônio Mundial Natural (Marchioro 

e Nunes, 2003), o que, por si só, deveria inviabilizar algumas das atividades que vêm 

sendo implementadas nesta área.  

Ao longo de muito tempo na história humana, os oceanos têm sido percebidos e 

manejados como áreas abertas de comum acesso, porém se faz crescente a necessidade de 

que os esforços de conservação se voltem para os mesmos. É preciso que os conceitos de 

“gestão integrada”e “gestão participativa” tornem-se efetivos a fim de assegurar a 

conservação dos ecossistemas marinhos e a continuidade das atividades deles 

dependentes.  
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RECOMENDAÇÕES 

 

Gerais 

• Dar continuidade à atualização do Banco de Dados aqui apresentado, inserindo 

outras variáveis relacionadas ao meio físico do habitat reprodutivo e outros 

fatores antrópicos que possam de alguma forma influenciar na conservação da 

baleia jubarte; 

 

Distribuição 

• Analisar os dados de distribuição da espécie coletados durante os levantamentos 

aéreos a fim de verificar relações de causalidade entre a distribuição observada e 

fatores físicos como temperatura, profundidade, distância da quebra de plataforma 

e distância da linha de costa; 

• Implementar estudos sistemáticos sazonais a fim de avaliar a distribuição e uso do 

habitat pela espécie nas áreas ao longo da Costa Leste onde há carência de 

informações da espécie com especial foco nas áreas onde foi identificada 

sobreposição de interesses de uso: área adjacente à baía de Todos os Santos; área 

englobada pelo BCAM-40, BM-CAL-4 e BM-CAL-6; na porção sul do Banco 

dos Abrolhos e nas proximidades de Vitória.  

• Dar continuidade, em longo prazo, e aumentar a área de abrangência dos 

experimentos acústicos a fim de avaliar o impacto da poluição sonora no 

comportamento e padrão de uso do habitat pela baleia jubarte na CLB; 

  

Rotas de barcaça e corredores de navegação 

• Dar continuidade, em longo prazo, ao monitoramento realizado a bordo das 

barcaças que trafegam na rota costeira entre Caravelas e Barra do Riacho a fim de 

monitorar a taxa de encontro da espécie e se possível fazer ajustes na rota 

atualmente utilizada; 

• Identificar as empresas que utilizam a área do Banco dos Abrolhos como corredor 

de navegação solicitando às mesmas que o canal de navegação localizado a leste 
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do Arquipélago dos Abrolhos seja deslocado para, pelo menos 20 mn, o leste de 

onde o mesmo se encontra hoje; 

• Elaborar um programa de Educação e/ou Informação Ambiental com o objetivo 

principal de trabalhar junto aos tripulantes dos navios que trafegam 

constantemente na área;  

• Criar um programa de observadores a bordo que irá efetivar o programa de 

Educação/Informação Ambiental, assim como realizar observação de cetáceos 

durante a passagem da embarcação.  

• Solicitar à Marinha do Brasil que a área e época de ocorrência da espécie sejam 

informados via Boletins específicos ou que venham a constar nas cartas náuticas; 

 

Regiões portuárias e terminais de carga 

• Elaborar e aplicar um programa de Educação e/ou Informação Ambiental nos 

mesmo moldes do programa a ser trabalhado a bordo; 

 

Áreas destinadas à exploração de hidrocarbonetos 

• Criar a médio prazo um cronograma para exclusão do Banco dos Abrolhos das 

áreas destinadas à exploração/explotação deste recurso; 

• Efetivar monitoramentos aéreos e acústicos sazonais em áreas de exploração de 

hidrocarbonetos a fim de avaliar o impacto desta atividade nos cetáceos; 

 

Cidades com potencial para TOC 

• Acompanhar o desenvolvimento da atividades nas diferentes cidades da Costa 

Leste a fim de assegurar o cumprimento da Portaria IBAMA 117/ 96; 

• Estabelecer parcerias com empresas que estejam oferecendo a atividade a fim de 

viabilizar a presença de profissionais (biólogos, ecólogos, oceanógrafos) a bordo 

das embarcações para coletar dados biológicos da espécie; 

• Criar mecanismos que permitam regulamentar o número de embarcações em cada 

área a fim de que a atividade não cause impacto negativo na espécie; 
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Unidades de Conservação 

• Definir a área de entorno das seguintes UC´s de forma que: 

o APA marinha do Litoral Norte: possa englobar o núcleo de densidade 

observado em frente à Itaparica ou tenha 20mn pelo menos; 

o Ressex marinha do Corumbau: englobe toda a porção da plataforma 

continental imediatamente à frente da Resex ou tenha 20mn pelo menos; 

o PARNA Marinho dos Abrolhos: inclua o núcleo de densidade da espécie 

localizado a Leste do Parcel dos Abrolhos para que o mesmo possa 

subsidiar a modificação da rota das embarcações de grande porte nesta 

área para pelo menos 20 milhas mais ao leste de onde se encontra o 

corredor de navegação hoje; 

• Acelerar o processo de criação do Parque Estadual de Aracruz englobando as 

áreas de densidades identificadas nas proximidades de Vitória;  

• Ampliar a área do PARNA Marinho dos Abrolhos e / ou criar uma Unidade de 

Conservação no sul do BAb a fim de garantir a conservação da área aí utilizada 

pela espécie; 

• Ampliar as UC costeiras da BA e ES para a área marinha adjacente a fim de que 

as mesmas sirvam de ferramenta na regulamentação das atividades de TOC na 

zona costeira; 

• Criar mecanismos que assegurem a efetivação dos “corredores ecológcos” a partir 

de um mosaico de UC; 
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ANEXOS 

1. Planilha de coleta de dados utilizada durante os levantamentos aéreos da distribuição e 

densidade da baleia jubarte na Costa Leste do Brasil. 
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