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-" . OCORRÊNCIA DE BALEIA FRANCA, Euba/aena australis, EM ÁREA DE
t' Jt:PRODUÇÃO DA BALEIA JUBARTE, Megaptera novaeangliae, NO BANCO

DOS ABROLHOS, BAHIA
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o Banco dos Abrolhos, localizado sobre um alargamento da plataforma
continental brasileira entre as latitudes 15° 54'S e 19° 35'S, constitui a única área
de reprodução das baleias jubarte, Megaptera novaeang/iae, no Atlântico Sul
Ocidental. A primeira avistagem de Euba/aena austra/is na região ocorreu em
1991, quando foi observada uma fêmea acompanhada de filhote. Desde 1993 o
Projeto Baleia Jubarte, durante cruzeiros para fotoidentificação de jubartes e
observações de ponto fixo, tem realizado registros com freqüência crescente de
ocorrência de Euba/aena australis no Banco dos Abrolhos. Nestas ocasiões são
realizadas observações relativas ao número de indivíduos, comportamento, data,
presença de cicatrizes e outros e preenchida ficha padrão de avistagem. Sempre
que possível a posição geográfica do grupo é determinada através de GPS e são
realizadas fotografias. Em 15/09/93 durante observações de cruzeiro, foi
registrado indivíduo solitário da espécie, identificado pelo borrifo em forma de "V'
característico e pela ausência de nadadeira dorsal. Em 13/10/94, foLobserv~do
indivíduo de Euba/aena australis a uma distância de 5 milhas a N/NW da Ilha de
Santa Bárbara, no arquipélago de Abrolhos, a partir de ponto fixo. Em 1°/10/95,
novamente um provável subadulto da espécie foi registrado nas coordenadas 17°
55'34"S e 3go 01'85"W. Em 1996, baleias francas foram identificadas pelo
Projeto Baleia Jubarte na região de Abrolhos em três diferentes oportunidades: no
dia 08/09/96 foram avistados a partir de cruzeiro, cujo registro foi realizado nas
coordenadas 17° 53'820"S e 38° 56'683"W; em 22/09/96 uma dupla foi observada
a cerca de 0,5 milha a NW da Ilha de Santa Bárbara, a partir de ponto fixo; no dia
25/09/96 foi registrada interação entre uma franca e duas jubartes adultas nas
coordenadas17°53' 417"S e 038° 31'851"W. O aumentodo númerode registros
da Euba/aena australis no banco dos Abrolhos pode estar relacionado ao
incremento anual do esforço de avistagem do Projeto Baleia Jubarte, mas
também pode estar relacionado à lenta mas gradual recuperação da espécie.
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