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Dados sobre ocorrência e tamanho de grupo das baleias francas (Eubalaena australis) foram 

compilados durante levantamentos aéreos realizados em 1997 (avião monomotor), 1998 e 1999 

(helicóptero) em cerca de 150km de costa no centro-sul de Santa Catarina, Brasil (~27º50´S e 

28º50´S). Os vôos foram concentrados em cinco dias consecutivos em setembro de 1997 e 1998, 

enquanto em 1999 distribuíram-se em cinco vôos entre julho (1 vôo), agosto (2), setembro (1) e 

outubro (1). Obteve-se um total de 153 indivíduos em 76 grupos, incluindo possíveis duplas 

contagens. As baleias foram avistadas em todos os vôos exceto em julho de 1999, com mínimo de 4 

indivíduos e 2 grupos /vôo (set/1998) e máximo de 30 indivíduos e 15 grupos/vôo (set/1998). 

Pares de fêmeas com filhotes constituíram 86,8% dos grupos avistados (n = 76), enquanto outros 

grupos foram minoritários: adultos solitários (5,3%), sub-adultos solitários (3,9%) e grupos de 

acasalamento (3,9%). O número máximo de filhotes registrados foi 15/vôo (set/1998). 

Embora grupos de fêmeas e filhotes tenham sido avistados em toda a área de estudo, a maioria das 

ocorrências (25% dos grupos, n = 76) foi registrada na Praia da Vila, Imbituba. Os dados reafirmam 

que a costa de Santa Catarina é uma importante área de nascimento e criação da baleia franca no 

Brasil. 
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