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é de US$ 4.047,23 por filhote em cativeiro, desde sua
chegada até o seu desmame aos 24 meses de vida. Valor
utilizado US$l,OOreferente a R$2,50. 'O-lac leite em pó
fórmula infantil para lactentes Mead Johnson NulTitional@.
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Em março/abril de 2002, durante a época de chuvas, foi
realizada uma expedição à Amazônia Colombiana visando
o desenvolvimento de metodologia para a obtenção de
estimativas de abundância de Inia geoffrensis e Sotalia
lIuviatilis. A região Colombiana do Rio Amazonas (30 43' -
4° 12' S,0690 O'-0700 41'W)tem uma extensão total de
aproximadamente 120km, e está delimitada pelas fronteiras
entre Colombia, Perú e Brasil. Essa ârea do Rio Amazonas

. foiestratificada de acordo com o habitat(rio principal, canal,
ilha, ârea de confluência, tributário, e lago), e transecções
porfaixa (no rioprincipal,ilhas, canais, tributários, e margens
dos lagos), transecções lineares (no rio principal e lagos, a
distâncias> 300m da margem) e contagens diretas (em
áreas de confluência) foram realizadas. Cerca de 140km
foram amostrados. Durante todo o periodo de amostragem
foi utilizada uma plataforma na dianteira (proa) da
embarcação, composta por 4 observadores, e outra na parte
traseira (popa), composta por 2-3 observadores. Avistagens
feitas pela plataforma dianteira eram comunicadas à
plataforma traseira, para que esta confirmasse a espécie e
tamanho do grupo referente a cada avistagem. Avistagens
feitas pela plataforma traseira, porém não acusadas pela
plataforma dianteira, também foram anotadas. Anâlises
preliminares dos dados mostraram que, de 54 avistagens
de Inia,3.7% foram feitas somente pela plataforma traseira,
sendo que em 14.3% das avistagens feitas pelas duas
plataformashouve uma subestimativa do tamanho dos
grupos por parte da plataforma dianteira. No caso de Sotalia,
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1.6% das 62 avistagens analisadas foram feitas somente
pela plataforma traseira, sendo que em 37.5% das avistagens
feitas pelas duas plataformas houve uma subestimativa do
tamanho dos grupos por parte da plataforma dianteira. Esses
resultados sugerem que a utilização de duas plataformas
minimiza o risco de uma subestimaçao da abundância de
Inia e Sotalia. Nenhuma avistagem foi feita durante
transecções lineares realizadas na região central (>300m
da margem) do rio principal, corroborando resultados
anteriores de que essa área nao é muito utilizada pelas
duas espécies durante o período de chuvas. Estimativas
preliminares baseadas somente nos dados obtidos através
de transecções porfaixa indicaram densidades extremamente
elevadas de Iniae Sotalianas margens de lagos (15.18e
26.68 individuos/km', respectivamente). As densidades
obtidas em canais (3.28 e 4.12 indivíduos/km'), ilhas (3.32 e
3.82 individuos/km') e tributários (0.71 e 3.48 individuosl
km') foram mais altas do que as observadas nas margens
do rio principal (0.15 e 3.02 individuos/km' para Inia e
Sotalia, respectivamente). Um total de 17 Inia e 6 Sotalia foi
contado em 3 áreas de confluência, indicando a importância
desse habitat
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Uma das recomendações do National Marine Fisheries
Service (1991) no Plano Final para a Recuperação da Baleia
Jubarte, Megaptera novaeangliae, preconiza manter e
melhorar os habitats utilizados pela espécie ao longo da
história e nos dias atuais. Para tanto, é necessário identificar
os habitats essenciais, sendo os de reprodução
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especialmente críticos para a espécie. Uma detalhada
caracterizaçao e descriçao do seu uso podem contribuir
para efetivar decisOes de manejo, combinando informaçOes
básicas sobre biologia e comportamento com as
características físicas e biológicas do habitat utilizado. Um
levantamento aéreo objetivando estimar a densidade e
abundância da espécie, no trecho da costa leste
compreendido entre as latitudes 12°10'5 e 20°42'5, vem
sendo realizado desde 2001 como parte das medidas
mitigatórias para a construçao e operaçao do Terminal de
Barcaças LucianoVillas Boas em Caravelas-BA.No primeiro
ano, 77 transedos (perpendiculares a linha de costa,
traçados desta à isóbata de SOOm)foram amostrados em 8
dias que totalizaram aproximadamente 56 horas de vôo.
Os dados foram coletados utilizando a metodologia de
Distâncias.Em2001. foram avistadas em esforço 377 baleias
jubarte,2 baleias franca, 14 misticetos e 3 odontocetos nao
identificados;fora de esforço, 168 baleias jubarte e 1 baleia
minke. Os dados relativos à distribuiçao da espécie foram
adicionados a um banco de dados georreferenciado da área
de estudo, para análise através de um Sistema de Informaçao
Geográfica(SIG).O mapa temático relativoà densidadeda
espécie será cruzado com os seguintes mapeamentos:
composiçao de grupos de baleia jubarte, batimetria, recifes
de coral, rotas de grandes embarcaçOes, blocos de petróleo
da ANP,proximidades de áreas portuárias e pólos turísticos,
áreas de relevante importância biológica para conservaçao
(e.Q.áreas de desova de tartaruga) e Unidades de
Conservaçao. Busca-se, desta forma, cartografar áreas
críticas reconhecidas como prioritárias para implantaçao
de medidas conservacionistas mais restritivas, visando a
proteçao da baleia jubarte, justamente por esta área ser
considerada de relevante importância para a conservaçao
da Biodiversidade(HotSpoO e principal área de reproduçao
da espécie. Análises do primeiro ano de resultados
embasaramo traçado preliminar da rota a ser utilizada pela
empresaNorsul Cia.de Navegaçao a partir de outubro para
o escoamento de toras de eucalipto da empresa AraCruz
Celulosede Caravelas-BA à Barra do Riacho-ES.O uso de
SIG,por sua capacidade de análise de padrOes de
distribuiçãoespacial. tem sido de grande importância na
definiçaode políticas de conservaçao da biodiversidade.

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