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Dedicamos esta obra e
os resultados desses 25 Anos

 de trabalho do Projeto Baleia Franca ao
Vice-Almirante (Rrm) IBSEN DE GUSMÃO CÂMARA,

herói da conservação da Natureza no Brasil
e fonte permanente de inspiração para continuarmos lutando

 contra a devastação criminosa de nosso patrimônio natural,

E a nossas famílias,
Sem cujo apoio há muito teríamos desistido.

We dedicate this book and
the achievements of our 25 years

in the Brazilian Right Whale Project to
Vice-Admiral IBSEN DE GUSMÃO CÂMARA,

a true hero of conservation in Brazil
and a permanent source of inspiration for us to

keep on fighting against the criminal destruction
of our natural heritage,

And to our families,
without whose support we would have

given up a very long time ago.
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O que é preciso para se construir um projeto bem sucedido de conservação da Natureza no Brasil?
E para que ele alcance seus objetivos, influenciando na criação e implementação de políticas
públicas nos planos local, nacional e internacional? E para que atinja um quarto de século de
atuação contínua, tornando-se referência de êxito e seriedade?

Quanto investimento financeiro faz um projeto de conservação ter êxito?
E quantas horas de sono perdidas?

Quantas batalhas e desgastes pessoais, quantas calúnias e agressões morais (e físicas, às vezes) sofridas
em defesa da missão de conservação e dos nossos ideais de um mundo ambientalmente sadio?

Qual o custo em famílias postas em segundo plano, em pais que não desfrutamos em seus anos
finais e não vimos morrer porque estávamos longe, em filhos que crescem sem vermos de perto
porque estamos “a campo” atendendo à conservação do patrimônio natural que deveria ser
responsabilidade de todos, mas que, como sempre, só uns poucos cuidam?

No momento em que o Projeto de Pesquisa e Conservação da Baleia Franca Austral no Brasil –
Projeto Baleia Franca, como ficou mais conhecido de nossos amigos, apoiadores e da comunidade
científica e ambientalista internacional, completa seus 25 anos de atividades, as pessoas à nossa
volta esperam que estejamos somente festejando. De fato, trata-se de um momento de muita
alegria para nós, mas também de muita reflexão. Rememorar tudo o que passamos nesses 25
anos, nós, nossas famílias e amigos e nossos poucos apoiadores – dentre os quais a Petrobras, que
veio a tornar-se a principal força motriz de nosso trabalho, com o aporte tanto de recursos
financeiros como de confiança institucional irrestrita – é também lembrar como é difícil fazer
com que um trabalho de longo prazo para a conservação de ambientes e espécies ameaçadas
perdure no Brasil. Se estamos aqui para contar, através deste livro, a história das baleias francas
e do Projeto que as resgatou da quase extinção em nossas águas, é porque tivemos, sobretudo,
uma paciência imensa com as incompreensões que ameaçaram a continuidade de nosso trabalho,
não uma ou duas vezes, mas diuturnamente.

A conservação da Natureza, um imperativo e uma ação necessária à própria sobrevivência humana
e que beneficia a todos indistintamente, ainda é vista no Brasil pelos setores mais retrógrados da
política e da sociedade em geral como algo supérfluo ou que “atrapáia o pogreço”. Que tipo de
“pogreço” se fala aí é difícil definir, pois promover crescimento à custa da degradação ambiental
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não melhora a qualidade de vida dos mais necessitados, não pacifica os povos e não erradica as
mazelas sociais, resultando, via de regra, apenas no enriquecimento das elites de sempre enquanto
resta à população apenas a degradação ambiental e a exaustão dos recursos naturais que, se bem
utilizados, poderiam sustentar várias gerações de seres humanos.

O Projeto Baleia Franca, e seus parceiros nas ações de conservação de outras espécies ameaçadas
e dos últimos ambientes naturais do Brasil, fazem mais do que defender suas espécies-bandeira;
antes, engajam-se aberta e ativamente na tentativa de mudar o perverso paradigma do crescimento
a qualquer custo. A matança das grandes baleias foi (e, infelizmente, ainda é em algumas regiões)
apenas uma faceta dessa visão míope e imediatista da Natureza. Reverter essa situação no Brasil
foi uma das lutas do Projeto; entender as baleias e suas necessidades de conservação em nossas
águas, outra batalha; e por fim, fazer com que as baleias francas se tornem vetor de
desenvolvimento econômico e social sem a matança de um único animal, através de seu uso não-
letal pelo ecoturismo e valorização histórico-cultural, outra frente de luta para fazer com que
conservação seja sinônimo de qualidade de vida humana.

A cada passo desses 25 anos de trabalho, ergueram-se em nosso caminho barreiras para que ele
não avançasse. Descobrimos que a preservação de espécies muitíssimo ameaçadas não é
unanimidade, como poder-se-ia pensar ingenuamente; contra cada medida de conservação
proposta, insurge-se um interesse mesquinho contrariado e que luta com unhas e dentes para
prevalecer, ainda que à custa dos interesses de toda sociedade.

Como pode, então, a extinção da baleia franca no Brasil (e de várias outras espécies) ter sido
evitada por um pequeno bando de malucos? Isso é parte da história que buscamos contar neste
livro. O que conseguimos fazer e está aqui relatado tem a indelével marca de nosso Patrocinador
Oficial, mas também de um sem-número de outros malucos que acreditam em nosso trabalho, de
ambientalistas como Daniel J. Morast, pousadeiros como Renato Sehn, Armando Salzberg e Mozart
Antunes Maciel, restaurateurs como Breno Moraes e Karen, pesquisadores como Vicky Rowntree,
servidores públicos como Régis Pinto de Lima e Ricardo Soavinski, jornalistas como Marcos Sá
Corrêa, empresários como Rogério Giassi, surfistas como Gerson “Pilão” Perrenaud e diplomatas
como Maria Tereza Mesquita Pessôa. Nomes, muitos nomes, que não caberiam em sua totalidade
aqui, mas que nos vêm à cabeça cada vez que pensamos no privilégio que nos foi dado em receber
o apoio de tanta gente que acreditava na defesa das baleias francas como imperativo inadiável,
mesmo enquanto estávamos debaixo da habitual, constante chuva de críticas e de pessimismo
vindos sempre dos mesmos setores imobilistas.

Este livro é, portanto, ao mesmo tempo uma celebração de sucessos de conservação de uma
espécie e seus ambientes vitais de reprodução no Brasil, e um chamamento à responsabilidade
para que mais ações de conservação dos ambientes costeiros e marinhos sejam encetadas. É preciso
que mais pessoas se engajem na defesa não apenas das baleias, mas de todo o fabuloso patrimônio
natural brasileiro.
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Este livro é o testemunho de que fizemos e seguimos fazendo a nossa parte pela conservação das
baleias que sobreviveram a séculos de matança criminosa. Fomos e ainda somos poucos, mas
temos conseguido fazer muito, com tenacidade, perseverança e a certeza de que travamos o bom
combate. Se a leitura do que aqui relatamos inspirar outros cidadãos a pegar em armas em defesa
da Natureza, nossa missão ao escrevê-lo estará plenamente cumprida.

O desafio de conservação das baleias e do meio marinho no século XXI é, certamente, o de
conseguirmos continuar estudando esses animais ameaçados e implementando, com base nos
conhecimentos gerados pela pesquisa, medidas formais de proteção; mas precisamos também
nos preocupar com o impacto que diariamente cada um de nós causa ao planeta como um todo.
As mudanças climáticas que batem à nossa porta são o atestado mais cabal de que não haverá
futuro para as baleias ou para a humanidade se não melhorarmos nossa conduta de uso dos
recursos naturais.

Agora sim, ao por no papel o quanto nos custou chegar até aqui e o quanto ainda é preciso fazer
para que a Natureza marinha brasileira, incluindo as baleias francas, estejam a salvo, já podemos
comemorar, e dizer ao final desta Apresentação: valeu a pena! E esperar que todos os leitores
estejam conosco nas ações que ainda virão em defesa das baleias francas e do ambiente marinho
nas próximas décadas.

Praia de Itapirubá, SC, novembro de 2007 - 25 Anos de Projeto Baleia Franca.

Hemerson  Truda Karina
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É madrugada de julho na costa de Santa Catarina, e as praias quase desertas apenas assistem ao
movimento das aves marinhas que, à primeira luz do dia, saem em busca do alimento que as
mantém capazes de fazer do vôo um modo de vida. Os raios do sol nascente clareiam as cristas
das ondas que se estendem em paralelo à praia, levantando pequenos borrifos de espuma. Logo
atrás da última linha de ondas, entretanto, um par desses borrifos parece desafiar o vento,
elevando-se muito acima dos demais. Primeiro um “V” alto, logo seguido de um menor,
denunciam ao observador a presença da baleia franca adulta e seu filhote nascido há poucos dias
– o primeiro da temporada. O ciclo de vida das baleias francas se repete mais um ano ao longo da
costa do Brasil.

I

A Baleia Certa

Conhecendo
a Baleia Franca

Podendo atingir até 18 metros
de comprimento e pesar cerca
de 60 toneladas, a baleia franca
austral (cujo nome científico é
Eubalaena australis, ou “a baleia
verdadeira do sul”) recebeu
esse nome – baleia franca, certa
ou verdadeira – por ser
considerada pelos caçadores,
desde os tempos antigos, a
baleia mais “certa” para ser
morta, principalmente por ser
um animal lento, freqüentar
áreas costeiras durante seu

O borrifo em “V” é
característico das baleias
francas.
A V-shaped blow is typical

of right whales.
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período reprodutivo, e fornecer uma grande quantidade de óleo por animal abatido, proveniente
de sua grossa camada de gordura, que pode chegar a 40 centímetros em algumas partes do corpo
dos animais adultos.

As baleias francas possuem diversas características peculiares que nos permitem distinguí-las
facilmente dos outros grandes cetáceos. A principal delas é a ausência da nadadeira dorsal,
característica exclusiva dentre as baleias que habitam o Hemisfério Sul, e ausência das pregas
ventrais características das outras espécies de grandes baleias. Apesar de viverem no mar, as
baleias francas são mamíferos, que sofreram adaptações para a vida aquática, mas possuem sangue
quente, realizam fecundação interna, e respiram ar como nós. Necessitam, portanto, vir à superfície
para respirar. O borrifo observado nestas ocasiões pode atingir de 5 a 8 metros de altura nos
adultos, e resulta da condensação do ar quente expelido pelos pulmões durante a respiração. Seu
formato característico em “V” deve-se aos dois orifícios respiratórios, que nas baleias francas são
bastante separados.

Outra característica única da baleias francas são as calosidades de pele existentes na região da
cabeça, ao redor do orifício respiratório e da boca. Essas calosidades são espessamentos da
epiderme infestados por colônias de ciamídeos, diminutos crustáceos comumente conhecidos
como piolhos-de-baleia, os quais conferem às calosidades uma coloração branca ou amarelada,
facilmente percebida à distância. O papel desempenhado por estes crustáceos acompanhantes
das baleias francas - se de parasitas alimentando-se da pele, ou meros comensais - ainda não se
encontra perfeitamente estabelecido, muito embora não causem dano aparente às baleias. A
distribuição das calosidades nas baleias francas segue um padrão geral, equivalente à dos pêlos
na face humana, porém o formato, tamanho e número de calosidades variam entre os indivíduos
e em geral são assimétricos num mesmo indivíduo. Esta distribuição, que se estabelece logo nos
primeiros meses de vida dos filhotes, permanece constante ao longo dos anos e funciona como
uma impressão digital, permitindo a identificação individual das baleias francas. Além dos
piolhos-de-baleia, as calosidades podem conter, ocasionalmente, incrustações de cracas.  Apesar
da sutil diferença, os machos possuem calosidades em maior quantidade e tamanho que as fêmeas.
Muito se especula sobre a função destas calosidades, mas acredita-se que sejam utilizadas para o
reconhecimento entre os indivíduos, de onde o seu uso para a pesquisa por foto-identificação
seria mera repetição do que as baleias já fazem entre si. Além disso, baseado na maior quantidade
de marcas e arranhões temporários existentes no dorso dos machos em relação às fêmeas, sugere-
se que as calosidades funcionem como instrumento para agressão entre os machos, quando
competindo pelo acesso às fêmeas.
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As calosidades da cabeça são a mais notável característica das baleias francas, e
“piolhos-de-baleia” – na verdade pequenos crustáceos revestem essas calosidades.
Head callosities are the most distinctive trait of right whales, and  ‘whale lice’ -  in

fact small crustaceans – form colonies on it.

O borrifo em “V” é característico
das baleias francas.

A V-shaped blow is typical of

right whales.
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Manchas brancas (esq.) e acinzentadas (abaixo)
nas costas podem ajudar a distinguir indivíduos
com facilidade.
White (left) and gray (below) markings may help

distinguish individuals easily.
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As baleias francas também são conhecidas como as “baleias pretas” por sua coloração
predominante do corpo, podendo variar a acinzentado, com manchas brancas no ventre e no
queixo. Alguns indivíduos podem apresentar, ainda, manchas brancas ou acinzentadas no dorso,
que também podem ser usadas para fotoidentificação. Cerca de 10% da população de baleias
francas austrais apresentam estas manchas. Os indivíduos que apresentam manchas acinzentadas,

As nadadeiras peitorais das baleias francas
são curtas e largas, com formato trapezoidal,
e a cauda larga e pontuda. A cabeça é
bastante robusta, podendo atingir até 1/3 do
comprimento total do corpo, com rostro
estreito, mandíbulas bastante arqueadas e
numerosos pêlos sensoriais na região da
mandíbula e maxila.

As baleias francas atingem a maturidade
sexual aos seis anos de idade, podendo ter
seu primeiro filhote aos nove anos. Após
quase um ano de gestação as fêmeas dão à
luz um único filhote, podendo ter um a cada
três anos. Ao nascer, os pequenos filhotes já
possuem em média 5 metros de
comprimento, podendo pesar 4-5 toneladas!
Os filhotes passam todo seu primeiro ano
de vida com a mãe, e o desmame parece

ou a combinação destas com manchas brancas são
invariavelmente fêmeas, e indivíduos com
manchas brancas apresentam proporção sexual de
1:1. Estas manchas podem, também, ocorrer em
todo o corpo, resultando em indivíduos
parcialmente albinos. O indivíduo parcialmente
albino possui a maior parte do corpo branca com
pequenas pintas pretas quando filhote, mas
escurece nos primeiros anos de vida adquirindo
aparência marrom ou acinzentada. Esses
indivíduos são invariavelmente machos.

A larga cauda das baleias francas permite impulsionar seu enorme corpo com
facilidade no meio aquático.
A large and powerful tail allows right whales to move their enomous body

through the aquatic world with ease.

As nadadeiras peitorais são muito típicas da espécie.
Right whales´ pectoral fins are rather typical.
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Os filhotes brancos das baleias francas não são albinos verdadeiros, e vão ficando menos claros à medida em que crescem.
White right whale calves are not true albinos, and become darker as they grow.
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ocorrer após este período. A expectativa de vida reprodutiva da fêmea é de aproximadamente 30
anos, sendo que uma fêmea pode produzir até nove filhotes ao longo de sua vida.

Como em todos os grandes cetáceos, não se sabe ao certo a idade máxima alcançável pelas baleias
francas. Entretanto, a avançada idade a que podem chegar é confirmada pelo achado de pontas
de arpões primitivos no corpo de baleias “bowhead” (Balaena mysticetus), espécie pertencente à
mesma família das baleias francas, capturadas por esquimós do Alaska a partir de 1980.
Antropólogos estimaram que estas pontas teriam entre 130 e 200 anos de idade, e eram
provavelmente utilizadas pelos esquimós no final do século XVIII. Pesquisas mais recentes
envolvendo a análise das camadas de crescimento da lente do olho das “bowhead” corroboram
esta evidência. Das amostras analisadas, quatro baleias tinham mais que 100 anos de idade e uma
foi estimada em 211 anos. No Atlântico Norte, vale mencionar, uma baleia franca boreal (Eubalaena

glacialis) identificada por fotografias em 1935
e novamente em 1995 comprovou uma idade
mínima de 65 anos. Não há razão plausível
para supor que as baleias francas austrais
tenham longevidade menor, podendo atingir,
quem sabe, mais de 200 anos.

Distribuição e Uso de Habitat

As baleias francas impressionam não só por
seu tamanho e características, mas também
pelos seus hábitos de vida. São animais que
ao longo de sua história evolutiva optaram
por realizar duas das suas principais
necessidades biológicas, alimentação e
reprodução, em locais bem diferentes um do
outro. Assim como algumas outras espécies
de baleias, as francas realizam grandes
migrações anuais, passando o verão na região
subantártica, onde se alimentam, e o inverno
em águas tropicais e subtropicai mais quentes
para acasalamento e procriação. Para
completar esta jornada, as francas
possivelmente percorrem uns 6000
quilômetros entre ida e volta.

Os filhotes permanecem sempre muito próximos às mães durante
seus primeiros meses de vida.
Newborn calves remain close to their mothers during their first

months of life.
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Áreas de concentração e migrações das baleias francas no Atlântico Sul Ocidental.
Concentration areas and migratory paths for right whales in the Western South Atlantic.
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Mas o que faz as baleias francas realizarem tamanha viagem entre essas áreas? Por quê não realizam
todas as suas atividades em um único local?

As áreas de alimentação das baleias francas estão associadas a áreas de alta produtividade primária,
ou seja, onde há grandes concentrações de zooplâncton (principalmente krill, um tipo de pequeno
camarão, e copépodos), diminutos organismos dos quais se alimentam. Não se sabe ao certo
quais as áreas de alimentação das baleias francas que freqüentam o litoral brasileiro, contudo no
Hemisfério Sul, existem duas áreas conhecidas, as regiões próximas à Convergência Antártica e o
entorno das Ilhas Geórgias do Sul. Como estas regiões são bastante frias, e os filhotes nascem
quase sem camada de gordura sob a pele, as baleias francas tiveram que se adaptar, migrando
para águas mais quentes objetivando minimizar o stress térmico, garantindo assim a sobrevivência
dos filhotes ao nascer.

No Hemisfério Sul existem quatro áreas principais de concentração reprodutiva das baleias fran-
cas, localizadas na África do Sul, Austrália, América do Sul e região sub-Antártica da Nova
Zelândia. Na América do Sul a principal concentração reprodutiva ocorre nas águas costeiras da
Península Valdés, Argentina, com uma pequena área de concentração encontrada no sul do Brasil
e outra no Uruguai. Outra pequena concentração reprodutiva é encontrada na região de Tristan
da Cunha e Ilhas Gough, localizadas no meio do oceano Atlântico.

Além da temperatura mais amena, as áreas de reprodução das baleias francas estão relacionadas
a águas calmas e rasas. Sugere-se que a manutenção do retorno a determinadas áreas ocorra
simplesmente por tradição, como um reflexo da história evolutiva das baleias francas, podendo
ocorrer também preferência por regiões que ofereçam proteção contra predadores naturais, como
orcas e tubarões. Além disso, pares de mãe-filhote parecem ter preferência por águas rasas para
evitar interações com outros grupos de baleias francas, interações essas que podem representar
um alto custo energético.

Estudos de fotoidentificação realizados há mais de 30 anos em várias áreas de concentração das
baleias francas no Hemisfério Sul mostraram haver uma certa fidelidade às áreas de reprodução.
As fêmeas grávidas tendem a retornar à mesma região a cada 3 anos, em geral no mesmo local ou
em áreas adjacentes a locais onde foram avistadas anteriormente, para concepção de um novo
filhote. Já as baleias adultas não acompanhadas por filhotes podem retornar às áreas de reprodução,
porém a intervalos variados, podendo retornar em anos subseqüentes, mas em geral não seguem
o mesmo padrão de fidelidade por área. Em algumas regiões observa-se, ainda, uma separação
entre áreas de concentração de fêmeas com filhotes e grupos de acasalamento. Em geral, nas áreas
de reprodução, as baleias francas são encontradas bem próximas da costa. As fêmeas com filhotes
costumam ser avistadas logo após a arrebentação das ondas em áreas de pouca profundidade
(menores que 20m) e mais freqüentemente entre as isóbatas de 5 e 10m. Adultos não acompanhados
de filhotes costumam permanecer um pouco mais afastados da região das ondas.
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Durante o período reprodutivo, no inverno e
primavera, as baleias francas podem ser vistas
muito próximo à costa.
During their breeding season in winter and spring,

right whales can be observed very close to shore.



22

O resgate de uma fêmea
subadulta que encalhou no
interior do sistema lagunar

em 2003 só foi bem-
sucedido graças à ajuda

dos Bombeiros e da
comunidade local.

The successful rescue of a

subadult female stranded

in the lagoon complex

happened thanks to the

help of the Fire Dept. and

the local community.
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Apesar de ocorrerem próximas à costa e em locais de pouca profundidade, um fato bastante
impressionante é que as baleias francas não encalham, com a exceção extremamente rara de
indivíduos subadultos que aparentemente se desorientam – caso, por exemplo, de um dos únicos
dois casos de resgate de baleia franca encalhada viva no Hemisfério Sul, em que em julho de 2003
uma fêmea subadulta adentrou o complexo lagunar na cidade de Laguna até encalhar a mais de
8km do mar, e ser salva pelo esforço coordenado do Projeto Baleia Franca, Bombeiros, pescadores
e funcionários da balsa de travessia do canal.

Não se sabe ao certo se os acasalamentos observados em determinada área de concentração
reprodutiva resultam nos filhotes observados no ano seguinte na mesma área. Sabe-se, no entanto,
que a concepção ocorre na mesma região onde as fêmeas são avistadas com seus filhotes. As
fêmeas grávidas se aproximam da costa alguns dias antes do nascimento dos filhotes, e
permanecem com os recém-nascidos em torno de 11 semanas na mesma área de concentração.
Neste período, apresentam menos movimentação ao longo da costa do que outros indivíduos,
em função da presença do filhote, que depende exclusivamente dos cuidados da fêmea para
sobreviver e se desenvolver.  O tempo de permanência observado para adultos sem filhotes varia
bastante e, pelo menos em algumas regiões como no Brasil, permanecem próximos à costa du-
rante bem menos tempo que fêmeas com filhotes (em torno de seis semanas). A estação reprodutiva
dura em torno de cinco meses, após o que as baleias francas iniciam a migração para as áreas de
alimentação.

Organização Social e Comportamento

As baleias francas são animais pouco gregários, tanto em áreas de alimentação quanto em áreas
de reprodução. Animais solitários ou grupos de dois indivíduos são os mais freqüentemente
observados, podendo vários grupos estar distribuídos em pequenas áreas de agregação. Os grupos
de baleias francas podem ser constituídos por pares de mãe e filhote ou grupos de adultos e
juvenis. Apesar deste hábito, nas áreas de alimentação grupos com mais indivíduos podem ser
avistados. Nestas áreas grupos de 3 a 8 baleias francas, em pares de adultos, ou em pares de mãe
e filhote podem ser encontrados. Além disso, ocasionalmente podem ocorrer agregações mais
dispersas de até 30 animais em áreas de alguns quilômetros quadrados. Aparentemente os mesmos
animais permanecem na mesma área por alguns dias ou até semanas. Costumam se alimentar
seguindo grandes concentrações de zooplâncton na superfície, ou logo pouco abaixo em
profundidades de até 10 metros. As baleias francas possuem cerdas filtradoras (também chamadas
de barbatanas, termo proveniente do inglês “baleen”), em substituição aos dentes, com as quais
filtram o alimento. As cerdas são formadas por queratina, e consistem de duas fileiras suspensas
a partir de cada lateral da maxila. Cada lado é composto por cerca de 250 lâminas de cerdas
longas, estreitas e relativamente flexíveis. Na parte interna, as lâminas possuem franjas com cerdas
ainda mais finas. Na parte frontal, possuem apenas pequenas cerdas rudimentares. Durante a
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alimentação, as baleias francas nadam lentamente com a
boca aberta na superfície, deixando a água penetrar na
boca através da abertura frontal, e filtrando através das
cerdas laterais. O alimento é coletado através das franjas
internas, conforme a água vai passando entre as cerdas.
O som das cerdas filtradoras batendo na água é
freqüentemente ouvido durante a alimentação na
superfície, aparentemente sem função específica,
ocorrendo de forma casual.

Interações sociais entre grupos e/ou indivíduos são
observados, podendo ocorrer durante horas,
principalmente em se tratando de grupos de
acasalamento. No entanto, interações entre pares de mãe
e filhote são raramente observadas, mesmo estando
próximos uns dos outros.

Grupos de acasalamento são identificados pela concentração de adultos
em movimentos vigorosos na superfície.

Mating groups can be identified for its vigorous surface movements.

Nadando para a esquerda de boca aberta, esta baleia franca
deixa entrever a negra cortina de barbatanas que usa para filtrar
seu alimento.
Swimming towards the left with na open mouth, this right whale

exhibits its black baleen curtain, used for filter feeding.
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Vários níveis de interações inter-específicas
são relatadas entre baleias francas e aves, bem
como com outros mamíferos marinhos. Dentre
as aves o caso mais extremo já relatado é o que
ocorre com os gaivotões, Larus dominicanus, os
quais desenvolveram o hábito de se alimentar
de pedaços de pele descamada e da gordura
do dorso das baleias francas. Este
comportamento ocorre com grande freqüência
na Patagônia Argentina, na Península Valdés,
onde o molestamento provocado é bastante
crítico, e tem aumentado drasticamente nos
últimos anos. Os ataques dos gaivotões podem
alterar o comportamento calmo e tranqüilo
que pode ser vital para as baleias francas em
fase de lactação, podendo comprometer o
desenvolvimento dos filhotes e provocar o

O ataque de gaivotas é uma das piores perturbações para as baleias
francas que se reproduzem na Península Valdés.
Gull attacks harass right whales seriously in their breeding grounds of

Península Valdés.

As bicadas de gaivotas em busca de pele e gordura deixam
feridas profundas e de difícil cicatrização.
Gull pecking for skin and blubber leave deep wounds which are

slow in healing.

Uma baleia franca mergulha acompanhada de um golfinho
nariz-de-garrafa no canal de Laguna.

A right whale is followed on its dive by a bottlenose

dolphin in the Laguna channel.

abandono de determinadas áreas de
reprodução. Em Santa Catarina, alguns
episódios de molestamento já foram
observados, porém são esporádicos e a
freqüência tem se mantido constante até o
presente. Na Península Valdés, no entanto,
medidas mitigatórias devem ser
implementadas imediatamente de modo a
prevenir o comprometimento do sucesso
reprodutivo das baleias francas. As baleias fran-
cas interagem, ocasionalmente, com outros
mamíferos marinhos, tendo sido observadas
interações com leões-marinhos, baleias jubarte,
golfinhos nariz-de-garrafa e golfinhos Dusky.
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Durante o período reprodutivo observam-se nas baleias
francas que acorrem à costa brasileira diversos padrões
comportamentais que vão desde descansar, boiando na
superfície com o dorso parcialmente exposto e cauda
relaxada, até os espetaculares saltos fora d`água e
batidas de cauda, que podem constituir demonstrações
com significado social, experiências de movimentos
vigorosos em filhotes, ou forma de anunciar sua
presença para outros animais na região. Um
comportamento comumente observado na costa
catarinense, no entanto, é o que chamamos de exposição
ventral. Este comportamento é freqüentemente
realizado pelas fêmeas quando acompanhadas de
filhote, com duas finalidades: proporcionar períodos

de descanso ao filhote, carregando-o no ventre, mantendo-o na superfície e facilitando a respiração,
e evitar o acesso do filhote às fendas mamárias, como forma de controlar sua alimentação. Nas
primeiras semanas de vida, os filhotes terão que aprender a subir à na superfície para respirar,
desenvolver habilidades e coordenação motora, e aumentar sua camada de gordura, para poder
enfrentar a viagem às áreas de alimentação. Isto faz com que as necessidades energéticas do
filhote sejam grandes.
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Os filhotes podem ser bastante
ativos e brincalhões, expondo a
cabeça e os olhos fora d´água

(acima) ou saltando no corpo da
mãe (ao lado e abaixo).

Calves can be active and playful,

exposing their heads and eyes in

the air (above) or jumping on their

mother´s body (right and below).
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Acima: fêmeas com filhotes freqüentemente
são vistas de barriga para cima, uma

possível maneira de controlar a
amamentação ou os movimentos do filhote.

Estes muitas vezes brincam colocando-se
sobre os orifícios respiratórios da mãe (ao

lado) ou sua cauda (abaixo).
Females with calves are often seen belly-

up, a possible means of controlling nursing

or the calf´s movements. Calves like to

play positioning over the mother´s

blowholes (right) or tail (below).



30

Contudo, enquanto estão nas áreas de reprodução, as baleias francas adultas não se alimentam, e
obtém sua energia a partir da gordura armazenada nas áreas de alimentação. Nos primeiros
meses de vida, portanto, toda a nutrição do filhote dependerá das reservas acumuladas pela
fêmea durante o verão. O leite das baleias francas é 10 vezes mais gorduroso que o de vaca e os
filhotes chegam a beber 200 litros de leite por dia. Isto faz com que nas primeiras semanas de vida
os filhotes tenham um rápido crescimento, podendo engordar 50 kg e crescer 2,8 cm por dia. Aos
3 meses de idade o filhote pode atingir a metade do tamanho de suas mães, e irá dobrar de
tamanho no primeiro ano de vida. A fêmea irá, portanto, amamentar o filhote faminto para seu
adequado crescimento, mas também garantir reserva suficiente de modo a permitir o retorno às
áreas de alimentação aumentando, assim, a probabilidade de sobrevivência do filhote e garantindo
a própria sobrevivência.

As baleias francas são poliândricas, ou seja, para ocorrer o acasalamento, é necessário que vários
machos cortejem uma única fêmea. A corte pode ocorrer durante horas e a fêmea tende a evitar a
cópula virando com o ventre para cima. Para evitar esta postura da fêmea, os machos, por sua
vez, podem se posicionar um de cada lado antes que ela se vire, possibilitando que um terceiro
macho acasale com ela. Os machos das baleias francas possuem os maiores testículos do reino
animal, chegando a meia tonelada cada; isso é devido a uma adaptação evolutiva, resultado da
estratégia reprodutiva adotada pela espécie, denominada competição espermática. Neste tipo de
estratégia, as interações entre os machos na disputa pela fêmea não são tão agressivas quando
comparado a outras espécies, e a fêmea pode acasalar com vários machos sucessivamente. Cada
macho produz um grande volume de esperma, de modo que a cada cópula o esperma do macho
anterior é “lavado”, e a fêmea irá engravidar do último macho com o qual acasalar. Talvez por
este motivo o pênis de uma baleia franca também seja um dos maiores do reino animal, tendo um
comprimento médio de 2,3 metros, o que representa cerca de 14% do comprimento médio do seu
corpo.
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Os mergulhos mais demorados observados na espécie estão em torno de 20 minutos, muito embora
quando de sua permanência nas áreas de reprodução a freqüência de emersão seja muito maior,
assim como é mais freqüente o repouso ou a lenta movimentação à superfície, principalmente na
companhia do filhote. As velocidades de deslocamento variam, embora estime-se que durante a
migração sazonal estejam entre 5 a 12 Km/h.

As baleias francas não são exímias cantoras como as jubartes, porém reconhecem os sons
produzidos por indivíduos da mesma espécie e diferenciam estes de outros sons do ambiente.
Algumas atividades comportamentais exibidas pelas baleias francas, e seu contexto social, podem
ser correlacionadas com o tipo de som produzido. Oito padrões sonoros são conhecidos e, embora
não se saiba ao certo sua função comunicativa, sabe-se que os diferentes padrões estão relacionados
a diferentes níveis de interação entre os indivíduos e entre estes e seu habitat. As baleias francas
produzem sons registrados na faixa entre os 50 e 5.000 Hertz. Os sons na faixa dos 100 a 200 Hz
são utilizados para comunicação de longa distância ou, no caso de pares de mãe e filhote, manter
contato mesmo a distâncias menores. Tais sons podem atingir intensidades da ordem de 170-187
dB (re 1?Pa). Os outros sons são complexos, de finalidade ainda indefinida, e a sua emissão é
mais intensa quando os animais estão mais ativos. No tocante à capacidade auditiva, é de se
notar que as informações referentes a misticetos como a baleia franca ainda são fragmentárias e
preliminares. Sabe-se, entretanto, que tais baleias são bastante sensíveis a sons inferiores a 1 kHz,
mas podem ouvir freqüências muito mais altas. É provável que as baleias francas possam não
apenas reconhecer-se entre si pelos sons que emitem, mas ainda que possam reconhecer locais
específicos do mar e da costa pelas qualidades específicas da acústica física desses locais.



32

Uma População Sobrevivente

As populações de baleias francas foram alvo da explotação comercial no mundo inteiro até a
metade do século passado. Estima-se que a população original no Hemisfério Sul, antes das
atividades de caça, pode ter superado 100.000 indivíduos e atualmente esteja reduzida a menos
de 10%, entre 7000 e 8000 indivíduos. A proteção internacional teve início em 1935, mas mesmo
após esta data, atividades de explotação ilegais tiveram continuidade em diversas regiões (veja
mais adiante). A maioria das populações de baleias francas no Hemisfério Sul foram reduzidas a
níveis extremamente baixos até metade da década de 30 - quando estima-se que teriam “sobrado”
cerca de 300 indivíduos - e aparentemente não demonstraram recuperação até cerca de 40 anos
atrás. A única exceção é a população que freqüenta Tristão da Cunha. Esta população teria escapado
da atenção dos baleeiros no final do século XIX e início do século XX, período de maior atividade
de caça comercial, demonstrando sinais de recuperação um pouco antes, há cerca de 60 anos
atrás.  Mesmo esta população, entretanto, acabaria vítima das frotas baleeiras soviéticas, que nas
décadas de 1960-70 mataram baleias francas e outras espécies supostamente protegidas no
Atlântico Sul.

A proteção contra a caça em áreas de reprodução parece estar surtindo efeito na recuperação
populacional da baleia franca austral. A taxa de crescimento populacional estimada na maioria
das áreas de concentração reprodutiva está entre 7 e 8% ao ano, o que é bastante satisfatório
biologicamente falando, mas em função do ciclo de vida da espécie representa uma recuperação
bastante lenta. Com base em dados de 20 anos de sobrevôos, as estimativas para o Brasil são mais
otimistas. A taxa de crescimento está estimada em 14% ao ano. Esta estimativa, contudo, reflete,
além do crescimento natural da população, a imigração de baleias advindas de outras áreas de
concentração reprodutiva, como a Argentina.  A estimativa mais recente de abundância das baleias
francas na costa sul do Brasil é de um pouco mais que 500 indivíduos, os quais freqüentam a
costa brasileira em anos alternados.

Apesar das populações de baleias francas do Hemisfério Sul apresentarem sinais de recuperação,
ainda são consideradas vulneráveis. Vários fatores de ameaça à recuperação são indicados, como:
condição nutricional dos indivíduos, poluição química, emalhamento em equipamentos de pesca,
interações com embarcações (p. ex. colisões com navios e distúrbios sonoros) e perda e degradação
de habitat. Por sorte, as taxas naturais de mortalidade para a espécie são bastante baixas: em
torno de 1-3% para os adultos, e 1% para os filhotes.
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A pesca da baleia na baía de Guanabara, obra de Leandro Joaquim pintada por volta de 1785 e que
retrata a matança de baleias francas no Rio de Janeiro colonial. Acervo do Museu Histórico Nacional.
Whale fishery in Guanabara Bay, by Leandro Joaquim (circa 1785), depicting the slaughter of right

whales in the Rio de Janeiro of early times. Collection of the Brazilian National Historical Museum.
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II

Nestes tempos de muita cultura de rápido consumo - e mais rápido esquecimento ainda - poucos
brasileiros refletem sobre o papel de determinadas figuras de nossa História que estiveram muito
adiante de seu tempo. Um desses personagens, que é para muitos apenas uma ilustração em
livros escolares, é José Bonifácio de Andrada e Silva, estadista e Patriarca da Independência do
Brasil. Em sua momentosa vida, José Bonifácio encontrou tempo para dedicar-se a um tema que
ainda sequer merecia estudos no século XVIII: a conservação da Natureza e o uso racional dos
recursos naturais, naquela época tidos como inesgotáveis. De seus muitos estudos e reflexões
ficou uma publicação emblemática, oferecida como seu primeiro ensaio científico à Real Academia
das Sciencias de Lisboa em 1790, para efetivar sua filiação à prestigiosa instituição: a Memoria sobre
a pesca das Baleas, e Extracção do seu Azeite, com algumas reflexões a respeito das nozas Pescarias. Nesta,
José Bonifácio deixava claro seu repúdio à forma como as Armações, ou estações de caça à baleia,
operavam na costa brasileira matando as baleias em sua época de reprodução, arpoando os filhotes
para atrair e sangrar as mães zelosas:

“He fora de toda duvida...”

José Bonifácio de Andrada e Silva, o Patriarca da
Independência e crítico da atividade baleeira.
Patriarch of Brazilian Independence and a critic of

whaling.

Deve certo merecer tambem grande contemplaçaõ a perniciosa pratica
de matarem os baleotes de mamma, para assim harpoarem as mãis com
maior facilidade. Tem estas tanto amor aos seus filhinhos, que quasi
sempre os trazem entre as barbatanas para lhes darem leite; e se por
ventura lhos mataõ,  não  desamparaõ o lugar, sem deixar igualmente
a vida na ponta dos farpões: he seu amor tamanho, que podendo
demorar-se no fundo da agua por mais de meia hora sem vir a respirar
assima, e escapar assim ao perigo, que as ameaça, folgaõ antes expôr a
vida para salvarem a dos filhinhos, que não podem estar sem respirar
por tanto tempo. Esta ternura das mãis facilita sem duvida a pesca
(...)"  He fora de toda a duvida, que matando-se os baleotes de mamma
vem a deminuir-se a geração futura; pois que as baleas por uma dessas
sabias leis da economia geral da Natureza só párem  dous em dous
annos hum unico filho(a) ; morto o qual perecem com elle todos os seus
descendentes (...)

A preocupação de Bonifácio sobre a ganância destruidora das
Armações baleeiras revelou-se não apenas procedente, mas
tristemente profética.
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Quando da união das Coroas de Espanha e Portugal, o então monarca Filipe III  autorizou em
1602 a exploração da caça do “peixe-real”, como eram chamadas as baleias àquela época por
serem monopólio do rei, em águas do Recôncavo baiano por caçadores bascos. Famosos por sua
eficiência na matança, os bascos já haviam exterminado grande parte das baleias francas boreais
(Eubalaena glacialis) da Baía de Biscaia pela caça continuada desde o século VII. Com a união dos
reinos português e espanhol, estava aberta a porta para que os bascos, grandes navegadores e já
então matando baleias francas na costa norte-americana, tivessem acesso às baleias da costa
brasileira, que segundo relatos históricos eram tantas que perturbavam o sono dos habitantes de
Salvador com seus ruídos.

No início do século XVII, os caçadores espanhóis vinham à Bahia com seus navios para neles praticar
a caça às baleias. Um arranjo perfeito, já que o grosso das baleias francas remanescentes da Baía de
Biscaia lá estava no inverno boreal, enquanto que as baleias da costa brasileira aqui acorriam du-
rante o inverno austral – portanto garantindo um ano inteiro de atividades para os baleeiros bascos.

Graças à abundância de baleias francas, possivelmente suplementada por jubartes (Megaptera
novaeangliae) que também freqüentavam a costa baiana em abundância, o negócio deu certo. Tão
certo que os bascos resolveram estabelecer no recôncavo baiano as primeiras Armações, ou estações
baleeiras implantadas na costa, destinadas a abrigar as tripulações dos pequenos barcos de
matança, cada qual com seu arpoador, e também a processar a gordura das baleias, convertendo-
a por aquecimento no óleo que servia tanto para a iluminação urbana na Metrópole européia (e
depois nas crescentes cidades do Brasil-Colônia e Império) como para servir de ligante na
argamassa dos prédios, em particular dos fortes, igrejas e depois faróis da costa brasileira. Tão
bom era o negócio que em poucos anos a Coroa resolveu que seu lucro deveria ser direto, e
cancelou as concessões dos bascos, passando a administrar a partir de 1614, diretamente ou por
concessionários reais o monopólio da matança de baleias no Brasil.

Contam-se regularmente nas escolas brasileiras alguns dos grandes ciclos econômicos que
movimentaram a colonização e o crescimento demográfico do País: ciclo da cana de açúcar, ciclo do
ouro, ciclo do café... mas o ciclo das Armações, que propiciou a colonização do nosso litoral do
Recôncavo Baiano para o sul, é pouco divulgado. De fato, a partir das experiências baleeiras dos
bascos, as Armações foram sendo estabelecidas em direção ao Sul durante quase duzentos anos,
legando aos nossos dias o topônimo de “Armação” que caracteriza os locais onde, em algum momento
da história, as baleias francas foram massacradas para servir ao interesse da expansão colonial
européia ou, depois, do nascente Império do Brasil. As últimas estações baleeiras desse ciclo foram
estabelecidas no Sul do Brasil, em Santa Catarina, respectivamente em Garopaba em 1792 e Imbituba
em 1796. Gradativamente, do norte ao sul, as populações reprodutivas das baleias francas foram
sendo exterminadas, num ciclo de devastação que durou quase quatrocentos anos, já que a última
estação baleeira do Brasil a matar baleias francas – justamente a de Imbituba, no limite austral das
Armações – somente encerrou suas atividades em 1973, com o virtual desaparecimento das baleias.
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“Plano da Armação e Inseada
de Imbetuba mandado tirar

pelo Governador Interino
João Alberto de Miranda

Ribeiro pelo Tenente Manoel
Jozé Xavier Palmeirim no Mez

de Maio de 1799”. Cópia de
1828, do Arquivo Histórico

do Exército.
Plan of the Whaling Station

and Cove of Imbituba ordered

by the Temporary Governor

João Alberto de Miranda

Ribeiro, by Lieutenant Manoel

Jozé Xavier Palmeirim, the

Month of May, 1799. Copy

made in 1828. Brazilian Army

Historical Archive.

“Plano da Armação de Garupaba
cituada na costa da terra Firme
pertencente a Freguezia da Enciada
de Britto, mandado ellevar pelo
Governador Interino da Ilha de Sta.
Catharina João Alberto de Miranda
Ribeiro em 1799”. Cópia de 1829.
Biblioteca do Serviço de
Documentação da Marinha do
Brasil.
Plan of the Whaling Station of

Garopaba located in the continental

coast belonging to the Enseada de

Brito District, ordered by the

Temporary Governor of Santa

Catarina Island João Alberto de

Miranda Ribeiro in 1799. Copy

made in 1829. Library of the

Brazilian Navy Documentation

Service.
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Assim como os gananciosos administradores coloniais e imperiais brasileiros, outros também se
beneficiaram do massacre das baleias francas no Atlântico Sul. Desde o século XVIII, baleeiros
norte-americanos procedentes da Nova Inglaterra, que faziam a volta ao Cabo Horn para caçar
cachalotes (Physeter macrocephalus) nas águas do Oceano Pacífico, aproveitavam a passagem pela
costa brasileira para sazonalmente – e ilegalmente – matar baleias francas e também cachalotes, e
aumentar seus lucros. Tamanha era a audácia dos baleeiros norte-americanos que em 1819 os
administradores oficiais da caça à baleia no Brasil, Joaquim José de Sequeira e Manoel Dias Lima,
assim queixaram-se ao Imperador:

Representam a Vossa Magestade os actuaes Administradores da
pesca das Baleas nesta Corte; que havendo-lhes confiado V. Mageste
 esta Administração, por esperar do seu zelo os necessários methodos para
augmento e prosperidade deste importante ramo de comercio em beneficio
do Patrimônio Régio e da Nação; Estão reduzidos á extremidade mais cruel
de verem frustrados todos os seus direitos em tantos melhoramentos
promovidos ao augmento da mesma pesca e consumada a sua ruína
pelas indispensáveis e grossas sommas despendidas com elles malogradas
infelizmente pela causa que vão expor. He do Direito das gentes não fazer
pescarias nas Costas de Mar de qualquer Reino Extranho; porisso sempre
foi vedado aos Estrangeiros pescar nas Costas do Brazil, e se algum aparecia
hera logo confiscado como há tantos exemplos nesta Corte; porem desde que
os Administradores das Amrações do Sul só cuidarão em seus próprios
interesses, e fazer juz ao ordenado que V. Magete lhes pagava nem tiveram
o cuidado de representar a V. Magete o abuzo dos Navios Estrangeiros
nem lhes pezou que a pesca se aniquilasse por isso tão consideravelmente
como se aniquilou. Tem gradualmente augmentado o numero de navios
Estrangeiros em pescaria na Costa do Mar da Capitania de Sta. Catara
nas de S. Paulo e Rio Grande, de tal modo, queaparecendo apenas o anno
passado sete ou oito Navios pescadores a refrescarem o porto de Sta. Catarina,
no prezente anno de 1819 aparecerão vinte grandes navios como dos
Documtos no.1 e 2 os quais assustarão e afogentarão o peixe [sic]
naquelas costas desde o mês de Junho até os fins de Setembro
com desavergonhamento, que á vista mesmo das lanxas baleeiras de V. Magete
lançarão as suas ao Mar e se punhão a pescar; e por este modo perderão de todo
a Real pesca de V. Mageste (porque he de advertir, que nos mezes mencionados
o peixe se aproxima à terra em diversas partes a fogir do frio; porem se o ferem
na Costa, ou no Mar largo, nunca foge para a Costa mas sempre para o Mar:
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O recurso à autoridade real, muitas vezes reiterado por diversas instâncias de governo na Colônia
do Brasil, de nada valeria: os navios baleeiros não só dos Estados Unidos, mas também da Inglaterra
e da França, completariam a tarefa genocida das Armações baleeiras brasileiras no extermínio
das baleias francas do Atlântico Sul. Em tempos modernos, já no século XX, estações baleeiras na
costa oeste da África também contribuiriam para dizimar a espécie em toda a bacia oceânica.

Tamanho foi o dano causado às baleias francas que já no início do século XX a espécie era
reconhecida internacionalmente como ameaçada de extinção – uma triste distinção que àquela
época era dada a muito poucos animais. O primeiro acordo internacional para regulamentar a
caça à baleia, promovido pela Liga das Nações graças aos esforços de um intelectual argentino,
Dr. José Leon Suárez, foi assinado em 1931 e já proibia a caça às baleias francas, o que depois foi
ratificado pela Convenção baleeira firmada em 1946, após o fim da II Guerra Mundial, e que
vigora até os nossos dias.

Em 1983, o então jovem Projeto Baleia Franca denunciou à Comissão Internacional da Baleia –
CIB, o organismo criado pela Convenção de 1946 para gerir a caça e a conservação das baleias, a
matança ilegal de baleias francas no Brasil, com base nos estudos iniciais do Projeto em Santa
Catarina e nas valiosíssimas fotos feitas pelo fotógrafo catarinense João Hypólito na década de
1950, não deixando qualquer dúvida sobre qual espécie vinha sendo abatida em Imbituba. A
denúncia causou furor entre as autoridades do setor pesqueiro do governo militar da época, que
tentaram de todos os modos encobrir o crime praticado com o beneplácito governamental.

quando as Lanxas de V. Mageste o arpoão na Costa, he necessário fazelo
tão próximo a terra, que prudentemente possão acompanhalo na sua Carreira
para o Mar, até enfraquecer, e matar com repetidas Lançadas). (...)
Portanto recorrem e suplicão a V. Magestade Se Digne Mandar
pello seu Real Erário se fação Nottas aos Ministros das Cortes Estrangeiras
junto á Real Pessoa de Vossa Magestade enteligenciando-os de que a Pesca
de Baleas nas Costas do Brazil pertence ao Real Patrimônio de V. Magestade,
e por consequencia necessária, qualquer Navio Estrangeiro pescador
entrado nos Portos do mesmo Reino será confiscado a beneficio d´Administração
da mesma Real Pesca: Expedindo-se sobre este assumpto as competentes
participações aos Governos de Sta. Catarina, S. Paulo e Bahia. (...)
P. a Vossa Magestade se digne attender a justa cauza, que Poe na
Sua Real Prezença, a bem do Estado e da Nação.
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South Sea Whaling Off the Coast of Brazil, Oswald Brierly, aprox. 1850.
New Bedford Whaling Museum.

Página de logbook do navio baleeiro
William Baker, registrando um dia de

caça à baleia no Atlântico Sul em 1838.
Old Dartmouth Historical Society.

Logbook of the Whaling Ship William

Baker recording whaling activities in the

South Atlantic in 1838.
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O fotógrafo João Hypólito legou à
História uma inestimável coleção de
imagens da matança de baleias francas
em Imbituba na década de 1950.
Photographer João Hypólito left na

invaulable historic legacy of right whale

killings in Imbituba during the 1950´s.
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Não apenas o Brasil desrespeitou a proibição internacional que deveria prevenir a extinção das
baleias francas. A extinta União Soviética, uma das nações baleeiras mais ativas no século XX,
falsificou durante décadas os registros de suas frotas baleeiras, que matavam espécies
supostamente protegidas pela CIB aos milhares. No Atlântico Sul, a matança das baleias francas
pelos soviéticos continuou até 1975, e só foi descoberta em toda a sua criminosa extensão graças
ao colapso da União Soviética em 1991 e ao empenho de ambientalistas russos, que se apressaram
então em divulgar ao mundo a extensão das fraudes dos baleeiros.

Estima-se que nas década de 1930 a população total de baleias francas no Atlântico Sul possa ter
caído a aproximadamente 300 indivíduos – próximo demais da extinção. No início da década de
1970, as baleias francas estavam aparentemente condenadas ao desaparecimento total. A crescente
indignação mundial contra o massacre das grandes baleias parecia ter chegado tarde demais
para esta espécie dócil e costeira, e não obstante registros esparsos de animais encalhados mortos
e de uma ou outra avistagem em mar aberto, tudo indicava que a população reprodutiva brasileira
havia desaparecido para sempre.
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III

Um Projeto,
Muitos Resultados
Corria o ano de 1981 e muitas coisas preocupavam os brasileiros de então, mas os temas ambientais
não estavam na ordem do dia, nem do povo e muito menos da maioria dos integrantes do governo
militar. No Sul não se matavam mais baleias, mas na Paraíba funcionava a todo vapor uma indústria
baleeira japonesa, a Nippon Reizo Kabashiki Kaisha, conveniente travestida sob o nome abrasileirado
de COPESBRA – Companhia de Pesca Norte do Brasil. Alicerçada em décadas de atividade
livremente exercida, e em contribuições vultosas para as campanhas políticas de governadores,
senadores, deputados e prefeitos, a empresa atuava com todas as características de uma boa
mineradora – sim, porque a caça à baleia não é mais do que a mineração sistemática e terminal do
“recurso” baleia.

O ciclo reprodutivo e a complexa eco-etologia das espécies de grandes cetáceos fazem com que
nenhuma delas se preste a uma “captura sustentável”, farsa que a indústria baleeira tenta vender
ao público envolta num manto de estatísticas indecifráveis pela maioria das pessoas viventes
neste planeta, mas que conferem à atividade predatória um manto de “supervisão científica” que
alguns acadêmicos se prestam a endossar, em troca de estipêndios nada banais ou mesmo de
migalhas de poder político no Comitê Científico da Comissão Internacional da Baleia.

A matança de baleias
minke e muitas outras

espécies por japoneses na
costa da Paraíba só cessou

com uma enorme
mobilização da opinião

pública.
It took a long public

campaign to finish the

killing of minke whales and

many other species off

Paraíba State by Japanese

whalers.
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Naquele ano, um militar de alta patente e rara cepa havia deixado o serviço ativo para se dedicar
integralmente, qual avis rara de seu meio, à conservação da Natureza. De fato, o Vice-Almirante
Ibsen de Gusmão Câmara, já àquela época reconhecido como um dos mais ardorosos defensores
das causas ambientais no meio governamental, tinha feito todo o possível para acabar com a
aberração que era a caça à baleia no Brasil a partir de seu posto como Vice-Chefe do Estado Maior
das Forças Armadas. Uma outra única voz se elevava em Brasília para fazer-lhe coro: o incansável
Paulo Nogueira-Neto, primeiro Secretário de Meio Ambiente do Brasil, que durante muitos anos
e à custa de muita vaia das ONGs mal-agradecidas estava construindo no seio mesmo dos governos
militares os alicerces da política ambiental brasileira e das nossas melhores leis federais sobre o
assunto.

O Vice-Almirante Ibsen de Gusmão Câmara, além de fundador do Projeto
Baleia Franca, foi a figura de proa do movimento cidadão contra a
caça à baleia no Brasil.
Vice-Admiral Ibsen de Gusmão Câmara was both the founder of the

Right Whale Project and the figurehead of the civic mobilization against

whaling in Brazil.
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Anúncios como este no Jornal da Tarde de São Paulo, que se engajou na
campanha contra a matança, pressionavam o Congresso Nacional a
votar os projetos de lei para proibir a caça à baleia no Brasil.
Ads like this one, published by the Jornal da Tarde, São Paulo, helped

the campaign for the Brazilian Congress to vote the bills which would

ban whaling in Brazil.

Tendo deixado recentemente o serviço ativo,
o Almirante Ibsen, como ficaria conhecido
desde então, promovido à mais alta patente
naval não pelo boletim militar oficial, mas
pelo reconhecimento público de seu papel
fundamental na defesa das espécies
ameaçadas e dos últimos ambientes
preservados no Brasil, passou a dedicar seu
tempo a presidir a Fundação Brasileira para
a Conservação da Natureza - FBCN, uma das
mais antigas instituições ambientalistas
brasileiras. De seu escritório modesto em
Botafogo, resguardado do crescente
furdúncio das ruas cariocas, o Almirante
seguia lutando para acabar com o reino dos
baleeiros japoneses no Nordeste do Brasil.
Contava, para tanto, com a colaboração de
verdadeiras “células subversivas” espalhadas
por todo o país e que, dispondo apenas da
indignação cidadã como arma e de recursos de centenas de voluntários, contribuíam
diuturnamente para a maior campanha ambiental já vista na História brasileira – o grito uníssono
pelo fim do massacre das baleias em nossas águas.

Uma dessas células ficava em Porto Alegre, berço histórico de campanhas em defesa da Natureza.
Num apartamento de classe média no bairro Moinhos de Vento, José Truda Palazzo Jr. deixava os
estudos do primeiro ano de faculdade de lado para reproduzir os panfletos enviados pelo
Almirante, organizar manifestações com apoio de ambientalistas veteranos como José
Lutzemberger e Augusto Carneiro, e nas últimas horas do dia usar clandestinamente um enorme
aparelho Telex (o fax e a Internet só seriam popularizados muitos anos depois) no escritório de
seu pai no hoje extinto Banco Sulbrasileiro, para comunicar-se com entidades ambientalistas do
Exterior, receber relatórios confidenciais mandados por simpatizantes dentro do próprio governo,
e disparar comunicados de imprensa condenando japoneses, políticos apoiadores destes e a
cúmplice Superintendência do Desenvolvimento da Pesca de então pela continuidade injustificada
da matança das baleias.

Não apenas no Nordeste, entretanto, concentrava-se a preocupação do Almirante. Num
determinado dia de 1981 chegava a Truda Palazzo a carta do Presidente da FBCN pedindo ajuda
para buscar, na costa Sul do Brasil, vestígios de uma espécie que aparentemente resistia à beira
do abismo da extinção: a baleia franca austral. Para realizar levantamentos sistemáticos da costa
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A persistência dos voluntários do Almirante foi finalmente
premiada em agosto de 1982, quando enfim uma fêmea de baleia
franca acompanhada de seu filhote foi avistada na praia de
Ubatuba, Ilha de São Francisco do Sul, no litoral norte de Santa
Catarina, redescobrindo assim “oficialmente” a população
reprodutiva brasileira de baleias francas austrais.

Começava assim a epopéia do já então intitulado Projeto Baleia
Franca, que se dedicaria nos próximos 25 anos – e agora além
destes! - a trabalhar em duas linhas fundamentais: uma, a
pesquisa e monitoramento dos animais pertencentes a essa
espécie ainda muito ameaçada, e outra, a educação e
conscientização do público brasileiro, tanto as comunidades
costeiras como os demais cidadãos e as autoridades
responsáveis, para as suas necessidades de proteção e
recuperação.

e entrevistas com as comunidades, bem como a distribuição de
folhetos informativos pedindo a comunicação de eventuais
avistagens, o grupo de voluntários disporia de uma soma
“astronômica”: dois mil dólares da Universidade de Miami para
dois anos de trabalho de campo.

A velha Toyota Bandeirante então já muito usada pelo bando
de ativistas comandado por Truda Palazzo para promover ações
de fiscalização na Estação Ecológica do Taim e outras áreas
supostamente preservadas no Rio Grande do Sul, mas muito
ameaçadas pela caça predatória, passou a ser mais avistada então
no litoral gaúcho, catarinense e paranaense. Durante dois anos,
viajando nos finais de semana à costa e dormindo em barracas,
casas emprestadas, no chão de praças ou no próprio jipe, o grupo
foi lentamente amealhando uma quantidade de relatos de
pescadores e freqüentadores da costa sobre o reaparecimento
daquelas estranhas “baleias pretas com calombos na cabeça”,
aparentemente com filhotes, sempre durante os meses de
inverno.

O primeiro folheto do Projeto Baleia Franca, distribuído
em 1982, era uma folha fotocopiada com os desenhos
de baleias feitos à mão.
The first leaflet of the Right Whale Project, distributed

in 1982, was a photocopy with hand drawings.

O primeiro cartaz do Projeto, realizado em 1988,
com fotos obtidas na Argentina.

The first poster of the Project, printed in 1988

containing photos taken in Argentina.
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Atividades nas escolas, realizadas ao longo de todo ano, fazem parte da rotina do Projeto, e são coordenadas pela bióloga
Giselle Paes.
Reaching out to schools year-round is part of the Projects' routine tasks, coordinated by the biologist Giselle Paes.

O trabalho do Projeto Baleia Franca nas últimas duas décadas do século XX não seria nada fácil.
Sem vínculos com grandes instituições financiadoras e tendo entre seus integrantes pessoas
extremamente combativas na defesa da Natureza, o Projeto não era bem-visto pelos donos do
poder acadêmico ou governamental, tendo de lutar muito para manter-se em funcionamento.
Ainda que o grosso dos recursos para suas atividades nesse período viesse mesmo das poupanças
da família Palazzo, e o trabalho da equipe fosse exclusivamente voluntário, diversas pequenas
doações foram sendo conseguidas para alavancar a pesquisa de campo, essencial ao conhecimento
da distribuição, características e necessidades de conservação dessa população reprodutiva de
baleias francas. Instituições como o WWF, a Fundação Boticário de Proteção à Natureza, a Whale
and Dolphin Conservation Society e diversos pequenos negócios do meio turístico na costa catarinense
contribuíram para que o Projeto não tivesse de paralisar suas atividades. Nesse difícil período,
nomes do meio empresarial regional tão distintos como a premiada Pousada Ilha do Papagaio, a
pequena Pizzaria Margherita na Praia do Rosa e a conhecida Mormaii, dentre vários outros,
mantiveram à tona também com apoio material, mas principalmente com incentivo e estímulo
permanentes, o pequeno grupo de voluntários que se esforçava para não paralisar o
monitoramento das baleias e o lobby para a adoção de medidas efetivas para a sua proteção.
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Em 1986, graças à união de diversas entidades ambientalistas do Canadá, Estados Unidos e
Inglaterra que operavam projetos internacionais, funda-se a International Wildlife Coalition ou
Coalizão Internacional da Vida Silvestre, que através de seu escritório brasileiro, a IWC/BRASIL,
passaria a dedicar-se principalmente à defesa dos ambientes e espécies marinhos, tendo o Projeto
Baleia Franca como seu principal programa de longo prazo. Neste mesmo ano, Truda Palazzo e a
Dra. Maria do Carmo Both, Ph.D., esta hoje integrando os quadros da Fundação Zoobotânica do
Estado do Rio Grande do Sul, realizam treinamento de pesquisa de campo na Península Valdés,
Patagônia Argentina, com o maior especialista mundial em baleias francas e um dos gênios da
Biologia do século XX, o Dr. Roger S. Payne, Ph. D., qualificando o Projeto como a primeira
iniciativa brasileira de pesquisa sistemática das grandes baleias.

Graças ao apoio do Dr. Payne, a embrionária equipe do Projeto passa a conviver com os mais
recentes avanços na pesquisa e conservação de baleias no planeta. Em 1987, com a vitória do
Deputado Federal Constituinte Fábio Feldmann e seu parceiro Gastone Righi em lograr a
aprovação da Lei Federal 7.643, a caça à baleia passa a ser definitivamente proibida no Brasil,
coroando uma mudança radical na política brasileira iniciada por José Sarney em 1985, que
enquanto Presidente da República havia suspendido a matança japonesa na Paraíba por Decreto
federal. Isso abriria para o Brasil um horizonte inteiramente novo na pesquisa e gestão adequada
dos seus mamíferos aquáticos; uma vez livre da pressão espúria dos baleeiros japoneses, foi-se
formatando, em grande parte com a participação ativa do Projeto Baleia Franca, uma nova política
brasileira para os mamíferos aquáticos, centrada na conservação e nas pesquisas não-letais das
espécies. A criação, em 1998, do Centro Nacional de Pesquisa e Conservação de Mamíferos
Aquáticos do IBAMA, e a liderança exercida pelo seu primeiro Chefe, o Oceanógrafo Régis Pinto
de Lima, viriam a criar um foco governamental para o desenvolvimento e implementação dessas
políticas. O final do século XX veria florescer no Brasil um grande número de instituições e grupos
de pesquisa e conservação de baleias e golfinhos, não por mérito das academias, mas sempre a
partir de iniciativas voluntárias de quem se achou responsável por cumprir um papel na proteção
e no conhecimento desses animais fascinantes.

A falta de patrocinadores de porte em boa parte de sua trajetória não impediu que o Projeto fosse
acumulando importantes vitórias para consolidar a proteção da espécie em sua área reprodutiva
da costa brasileira. Em 1995, com base numa proposta do Projeto, a espécie é decretada como
Monumento Natural do Estado de Santa Catarina, ampliando a valorização das baleias como
parte do patrimônio natural do Sul do Brasil. Neste mesmo período, a participação ativa do
fotógrafo gaúcho Marcelo Ruschel no Projeto, produzindo uma exposição sobre a espécie que
percorreu o Brasil, gerando interesse nacional na conservação das baleias, assegurou uma maior
visibilidade pública para o trabalho do Projeto.
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Exposições educativas levam a
mensagem de conservação aos

públicos mais diversos.
Educational exhibits take the

conservation messages to

different segments of the public.

Em 1997, a Prefeitura Municipal de Imbituba tomba como Patrimônio Histórico as ruínas da
última estação baleeira do sul do Brasil, depois cedidas ao Projeto para a instalação do Museu da
Baleia (vide Capítulo V). Em 1999, ano de publicação do Plano de Ação para a Conservação da Baleia
Franca em Santa Catarina, elaborado pelo Projeto em parceria com o Governo do Estado, de acordo
com recomendação aprovada pelo Comitê Científico da Comissão Internacional da Baleia o Projeto
Baleia Franca propõe ao Ministério do Meio Ambiente a criação da Área de Proteção Ambiental da
Baleia Franca, uma Unidade de Conservação federal criada em setembro de 2000 e que protege a
mais importante área de concentração reprodutiva da espécie no Brasil, determinada a partir de
dados de pesquisa do próprio Projeto.
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A promoção do turismo de observação de baleias a partir de terra estimula a valorização da espécie como patrimônio turístico.
Land-based whale watching is promoted as a means to promote the species as a touristic heritage.

Durante este período, o Projeto Baleia Franca passa a se empenhar para o reconhecimento do
potencial das baleias francas como atrativo turístico na costa catarinense, e contribuiu para a
efetivação desse turismo não apenas através da sua divulgação, mas também do apoio técnico à
implementação da primeira operação comercial de turismo de observação de baleias em Santa
Catarina, em 1999, da realização de eventos de capacitação, cursos e seminários, e da propositura
de regulamentação adequada para o setor de forma a conciliar o desenvolvimento desse turismo
com a necessária proteção às baleias e seus filhotes contra perturbações indevidas.

Todo esse trabalho de colaboração para que se formulem e implementem políticas adequadas de
gestão e conservação da espécie está alicerçado num vasto conhecimento científico da espécie,
acumulado ao longo das duas décadas e meia de atuação contínua do Projeto.
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Este conhecimento científico é gerado por duas linhas principais de pesquisa: o monitoramento
terrestre para o estudo do uso de habitat e do comportamento das baleias francas, e o
monitoramento aéreo, para o estudo da distribuição e dinâmica populacional, através da
fotoidentificação individual.

Amostra dos padrões de calosidades
das baleias foto-identificadas pelo

Projeto Baleia Franca, e que permitem
a realização de estudos

comportamentais e de dinâmica
populacional.

A sample of callosity patterns in right

whales photo-identified by the Project,

which allow the development of

behavioral and population studies.
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O monitoramento terrestre é realizado desde a criação do Projeto Baleia Franca. Durante os
primeiros anos as atividades consistiram de levantamentos pontuais e entrevistas para obtenção
das primeiras informações sobre a presença das baleias francas em Santa Catarina. Com o aumento
no número de baleias francas na costa catarinense tornou-se imprescindível intensificar esta
atividade.

Atualmente são realizadas observações a partir de terra, em pontos fixos estrategicamente localizados
ao longo de cerca de 130 km de costa em Santa Catarina, onde são monitoradas diariamente as
águas pertencentes à Área de Proteção Ambiental da Baleia Franca (veja adiante), além das praias
do município de Torres no Rio Grande do Sul. Este monitoramento é feito com auxílio de estudantes
de biologia e oceanografia vindos de diversas Universidades de todo o país, selecionados a cada
ano. O monitoramento em Torres é feito em parceria com a Universidade Luterana do Brasil (Ulbra)
- Torres, e no Balneário do Rincão, limite sul da APA, em parceria com a Universidade do Extremo
Sul de Santa Catarina (Unesc) – Criciúma. As atividades do monitoramento terrestre são realizadas
diariamente, seguindo metodologia sistemática específica, desenvolvida e aprimorada pelo Projeto
ao longo dos anos. Este monitoramento proporciona aos estudantes uma oportunidade ímpar de
vivenciar o dia-a-dia da pesquisa de cetáceos por meios não-letais, bem como (e o mais importante)
a aplicação dos resultados para a conservação das baleias francas e para a educação e conscientização
do público. A metodologia desenvolvida permite a obtenção de informações sobre a presença e
localização das baleias francas nas enseadas, composição dos grupos e comportamento dos
indivíduos observados. Tais informações são, posteriormente, utilizadas pelos voluntários para o
desenvolvimento de seus trabalhos de conclusão de curso, levando, desta forma, de volta à
Universidade os conhecimentos adquiridos durante o voluntariado.

O monitoramento aéreo tem sido o “carro-chefe” da pesquisa desenvolvida ao longo destes anos
de existência do Projeto. A metodologia  adotada tanto aqui como no monitoramento terrestre
tem como fundamento buscar informações relevantes para a conservação da espécie com um
mínimo de perturbação dos indivíduos, buscando não interferir em suas atividades normais.

No início da década de 70 descobriu-se que as calosidades existentes na cabeça das baleias fran-
cas funcionavam como uma espécie de impressão digital de cada indivíduo. A identificação indi-
vidual é uma ferramenta importantíssima para estudos de comportamento, ecologia e biologia
populacional, pois permite o reconhecimento de "quem faz o quê, com quem, quando e onde"!
Isso, associado à informações como sexo e idade facilita a obtenção de uma ampla gama de
informações essenciais à compreensão dos padrões de história de vida dos animais. Por exemplo,
o acompanhamento de um indivíduo ao longo dos anos permite muitas vezes determinar idade
da maturidade sexual, intervalo entre filhotes, taxa de sobrevivência e expectativa de vida dos
filhotes, permitindo estimarmos o sucesso reprodutivo de uma espécie. Além disso, a identificação
individual é uma das melhores ferramentas para se estimar taxas de imigração e emigração, pois
possibilita a documentação de intercâmbio de indivíduos entre populações.
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Acima, o helicóptero habilmente pilotado pelo
Comandante Rogério Giassi (de camiseta preta) permite
obter as imagens que identificam individualmente as
baleias. O monitoramento aéreo é complementado pela
observação a partir de pontos fixos (ao lado), e os dados
obtidos são analisados no laboratório do Centro Nacional
de Conservação da Baleia Franca (abaixo), usando
softwares de última geração.
Above, the helicopter ably flown by Commander Rogério

Giassi allows for the gathering of images to individually

identify right whales. Aerial monitoring is complemented

by land observation (left) and data gathered are analyzed

at the lab in the National Right Whale Conservation

Center, using last-generation software.
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A maioria dos cetáceos pode ser identificada individualmente, pelo padrão de coloração do corpo
ou da cauda, através de cicatrizes e outras marcas na nadadeira dorsal. As francas, contudo,
possuem as "marcas naturais" mais ímpares dentre os cetáceos. Em função desta peculiaridade
das francas, a maneira mais eficiente de identificar um indivíduo é através de sobrevôos, pois
permitem visualizarmos as calosidades a partir de um ângulo vertical.

Desde 1986 o Projeto realiza sobrevôos ao longo da costa sul do Brasil, principalmente para
fotoidentificação individual da população remanescente de baleias francas. Além destes sobrevôos,
em algumas oportunidades foram realizados sobrevôos ao longo da costa Sudeste do Brasil, e do
litoral sul da Bahia. A metodologia aplicada consiste em sobrevoar cerca de 400 km ao longo da
costa sul do Brasil, desde Florianópolis em Santa Catarina, até Cidreira no Rio Grande do Sul, e
registrar a localização e composição de cada grupo de baleias encontrado, bem como fotografar
para identificação individual. As fotografias são analisadas posteriormente utilizando-se um
programa de computador chamado “Right Whale Automated Catalogue”, criado especialmente
para automatizar a catalogação das fotografias, bem como facilitar a comparação com fotografias
tiradas em outras áreas de ocorrência das francas.

O Catálogo Brasileiro de Fotoidentificação das Baleias Francas conta com 332 baleias identificadas
individualmente até 2003, a partir de baleias francas fotografadas ao longo do litoral sul, sudeste
e Bahia. Destas, 31 já foram reavistadas em outros anos no litoral Brasileiro, incluindo 23 fêmeas,
3 filhotes de um ano e 5 baleias de sexo e idade desconhecidos. A maioria (71%) dessas reavistagens,
contudo, foram registradas somente em 2003, o que representa um reflexo da reutilização da
costa brasileira como área de concentração reprodutiva pelas baleias francas, e resultado de todo
o esforço de pesquisa e conservação de longo prazo realizado pelo Projeto. No momento em que
este livro é escrito, novos dados estão sendo analisados e o Catálogo deve crescer
consideravelmente.

A partir dos dados de localização obtidos durante os sobrevôos, uma área de concentração das
baleias francas em Santa Catarina foi definida, localizada entre Garopaba e Araranguá, com um
pico maior de ocorrência nas praias de Laguna, em especial do Cabo de Santa Marta. A distribuição
dos pares de fêmea e filhote e dos indivíduos não-acompanhados é um pouco sobreposta, mas a
principal área de concentração para as fêmeas com filhotes está localizada entre Imbituba e La-
guna. O litoral norte do Rio Grande do Sul também tem sido local de importante ocorrência das
francas, sendo a maioria dos indivíduos adultos não acompanhados de filhotes. A partir de 2002,
sobrevôos mensais começaram a ser realizados na temporada de baleias, permitindo consolidar
as informações sobre os padrões intra-anuais de ocorrência das francas no sul do Brasil. Em geral
as baleias francas chegam à região a partir de Julho e Agosto, atingindo pico de presença em
Setembro, e diminuindo a partir de Outubro, sendo que os últimos indivíduos têm sido avistados
no máximo até a primeira quinzena de Novembro.
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Através do intercâmbio com pesquisadores da Argentina, que ocorre desde as primeiras pesquisas
realizadas pelo Projeto, alguns resultados bastante significativos têm sido obtidos, o principal
deles no que diz respeito à constatação de que as baleias francas que acorrem à costa brasileira
também utilizam as águas da Argentina durante o inverno. Uma comparação inicial entre as
fotografias do Catálogo Brasileiro e Argentino de Fotoidentificação das Baleias Francas mostrou
que em torno de 10% das baleias catalogadas no Brasil já estiveram em águas Argentinas em anos
diferentes de quando foram fotografadas aqui. Alguns exemplos são as fêmeas chamadas “Troff”
e “J-Dot”, que têm um longo histórico de avistagem na Argentina, desde a década de 1970, e
recentemente foram avistadas no Brasil! Ao que tudo indica algumas fêmeas tem o hábito de
alternar em anos distintos a utilização das áreas de reprodução no Brasil e na Argentina para ter
os seus filhotes. Em tratando-se de animais com um longo ciclo de vida e hábitos bastante
complexos, que passam a maior parte do tempo longe dos nossos olhos, realizam longas migrações
por caminhos desconhecidos, sobre os quais sabemos quase nada, informações como estas podem
nos ajudar a revelar alguns mistérios que envolvem a vida das baleias francas.

A análise das fotografias é um trabalho bastante minucioso e demanda tempo, mas traz os
resultados mais relevantes à conservação da espécie. O Projeto conta com um vasto banco de
dados resultante de novos sobrevôos realizados desde 2004, o qual está sendo analisado e novos
indivíduos catalogados. Em breve novas informações serão geradas a partir destas análises,
aumentando o histórico de avistagem de várias baleias conhecidas tanto no Brasil como também
na Argentina.

Em 2002, prestes a completar seus 20 Anos de atividades, o Projeto Baleia Franca recebeu um
presente à altura, que vem permitindo realizar essas atividades de pesquisa tão especializadas

O músico Ivan Lins, padrinho do Projeto Baleia Franca, dá
a primeira martelada na obra do Centro Nacional de
Conservação da Baleia Franca, assistido por José Truda
(de preto) e pela atleta e apneísta Karoline Meyer (em pé,
à esquerda), madrinha do Projeto. Setembro de 2002.
Musician Ivan Lins hammers the first nail in the

construction of the National Right Whale Conservation

Center, assisted by José Truda and athlete-apneist

Karoline Meyer, September 2002.

quanto necessárias à conservação adequada da espécie: o
primeiro patrocínio da PETROBRAS Petróleo Brasileiro S/A,
que desde então torna-se parceira essencial das atividades de
pesquisa e conservação das baleias francas no Brasil. O suporte
dado pela PETROBRAS permitiu ao Projeto, já alicerçado em
sua credibilidade de duas décadas de trabalho, estruturar-se
definitivamente com equipamentos e instalações que lhe
permitiram dar um salto de qualidade, tanto na pesquisa como
na educação do público para a defesa das baleias. No mesmo
ano, o Projeto ganha dois padrinhos de peso nos meios cul-
tural e esportivo, o músico e compositor Ivan Lins e a
recordista mundial de mergulho em apnéia Karoline Meyer.
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O Centro Nacional de Conservação da Baleia Franca, em Itapirubá, SC.
The National Right Whale Conservation Center, Itapirubá, Santa Catarina.

Em setembro de 2003, contando com os recursos do patrocínio PETROBRAS, apoio das empresas
FunDive, Cerâmica Itagres e Intelbrás, e com a doação de um terreno à beira-mar, resultante de
uma mobilização da comunidade local, o Projeto inaugura na praia de Itapirubá sua sede própria,
o Centro Nacional de Conservação da Baleia Franca, onde estão sediados seu laboratório de
pesquisa, biblioteca especializada, centro de visitantes e deck de observação de baleias, além de
alojamento da equipe de campo e escritório administrativo. Durante a preparação deste livro
está sendo iniciada a construção no Centro o auditório e salas de apoio que constituirão a EcoEscola
do Mar, um centro de educação e capacitação voltado integralmente para a conservação da
Natureza, em especial dos oceanos e zonas costeiras.
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As crianças recebem atenção especial no espaço interpretativo do Centro.
Children deserve special attention at the Center´s interpretive hall.

Também em 2003, integrando o patrocínio
da PETROBRAS ao apoio de diversos
empresários da região e da Prefeitura Mu-
nicipal de Imbituba, o Projeto completou o
processo de reconstrução histórica da última
estação baleeira do sul do Brasil, e inaugura
nela o Museu da Baleia de Imbituba,
primeiro no gênero na América Latina e
cujas exposições contam para os visitantes
a difícil relação dos seres humanos com as
baleias ao longo da História, documentam
a matança das baleias francas no Brasil e a
luta para acabar com a atividade baleeira, e
remetem para um futuro de mais
consciência ambiental e convivência
pacífica, através do uso não-letal dos
cetáceos pela pesquisa, ecoturismo e
valorização sociocultural das baleias como
espécies-símbolo da conservação marinha.

A consolidação de sua estrutura
operacional, e a modernização
administrativa da IWC/BRASIL enquanto
sua entidade mantenedora, permitiram ao
Projeto ampliar também a sua atuação no
front educativo. Além da produção e
distribuição de materiais educativos e
informativos, a partir de 2005 um programa
permanente de Educação Ambiental passou
a ser desenvolvido, tendo como públicos-alvos principais as crianças da costa sul catarinense e os
visitantes da região. Através de atividades diversas, os participantes aprendem sobre os ambientes
costeiros e marinhos e a nossa responsabilidade em preservá-los adequadamente, tendo as baleias
francas como espécie-símbolo dessa necessidade de preservação.

Ao mesmo tempo em que continua envidando esforços no Brasil para assegurar a sobrevivência
das baleias em nossas águas jurisdicionais, é evidente que a proteção de uma espécie que realiza
grandes migrações exige que esses esforços sejam acompanhados por ações de conservação em
outros países onde elas ocorrem e junto aos organismos responsáveis pelas atividades humanas
em águas internacionais. Assim, o Projeto Baleia Franca colabora desde sua criação com instituições
congêneres no Uruguai, Argentina e Chile, além de atuar, em parceria com o Centro Nacional de
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O Projeto Baleia Franca tomou a si a tarefa de restaurar
as ruínas da última estação baleeira do sul do Brasil, em

Imbituba.The Right Whale Project took on the

responsibility of restoring the ruins of the last whaling

station in Southern Brazil, at Imbituba.
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O Museu da Baleia de Imbituba, único no gênero na
América Latina, conta a saga das baleias francas da caça
à preservação. The Whale Museum of Imbituba, unique in

Latin America, tells the story of right whales from

hunting to protection.
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A delegação brasileira à Reunião Anual da Comissão Internacional da Baleia
em Ulsan, Coréia do Sul, 2005. Da esquerda para a direita, Régis Pinto de
Lima (Centro Nacional de Mamíferos Aquáticos), Conselheira Maria Teresa
Mesquita Pessôa (Ministério das Relações Exteriores) e José Truda, do Projeto
Baleia Franca.
The Brazilian delegation to the International Whaling Commission, Ulsan,

South Korea, 2005. Left to right: Régis Pinto de Lima (National Aquatic

Mammals Center), Counsellor Maria Tereza Mesquita Pessôa (Foreign Affairs

Ministry) and José Truda from the Right Whale Project.

O Dr. Mariano Sironi, do Instituto de Conservación de Ballenas, com
uma das amistosas baleias da Península Valdés.
Dr. Mariano Sironi from the Whales Conservation Institute, and one

of the friendly whales of Península Valdés.

O Projeto vem auxiliando as autoridades
brasileiras na construção de uma nova
doutrina nas relações internacionais, que
advoga o direito soberano dos países à
apropriação não-letal dos recursos representados
pelas baleias, e a defesa desse direito contra
as pretensões dos países baleeiros
hiperdesenvolvidos, como o Japão, que
pretende voltar a caçar baleias em larga
escala e com o mínimo de restrições. Parte
da contribuição do Projeto à consolidação
dessa doutrina eminentemente
conservacionista foi a coordenação de um
grupo internacional de cientistas e gestores
ambientais que preparou a proposta de um
Santuário de Baleias no Atlântico Sul, que
segue em discussão em diversos foros
internacionais relevantes. Apesar da
oposição ferrenha dos países baleeiros à
adição formal desse Santuário pela CIB, o

Pesquisa, Conservação e Manejo de
Mamíferos Aquáticos do IBAMA (CMA) e
com o Ministério de Relações Exteriores,
nos organismos diplomáticos que
influenciam a conservação das baleias e do
ambiente marinho. Em especial, os
integrantes do Projeto têm participado
desde a década de 1990 da delegação oficial
brasileira à Comissão Internacional da
Baleia e à Convenção CITES para o controle
do tráfico internacional de fauna e flora
ameaçadas, buscando reforçar a política do
Brasil e outros países do Hemisfério Sul
contra a volta da caça comercial de baleias
e a favor do seu uso não-letal.
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A equipe do Projeto Baleia Franca participa
ativamente da campanha do Brasil, Argentina e

África do Sul pela declaração do Atlântico Sul como
Santuário de Baleias, da criação de seu logotipo à

produção de documentos técnico-científicos que
embasam a proposta.

The Right Whale Project team is actively involved in

the campaign by Brazil, Argentina and South Africa

to declare the South Atlantic Ocean as a Whale

Sanctuary, from the design of its logo to the

preparation of technical and scientific documents.

conceito de um Atlântico Sul livre da caça
de baleias, e transformado em zona de
cooperação para a pesquisa e o uso não-letal
desses animais, já é uma realidade política
que as negociações internacionais hoje não
podem mais ignorar.

No extremo sul da Argentina, a Fundación Cethus monitora a
recuperação das baleias francas.
In Argentina's extreme south, the Cethus Foundation monitors

the recovery of right whales.
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IV

O Berçário das Baleias
Voltamos à madrugada de inverno que abre este livro, na costa sul de Santa Catarina. É julho e as
primeiras baleias francas estão chegando, buscando o lugar e a hora ideal de parir, ou já
acompanhadas dos seus filhotes, recém-nascidos nos instantes finais da longa jornada desde as
áreas de alimentação nos mares subantárticos. O visitante logo se extasia com a presença dos
gigantes marinhos, mas aqui as baleias não são a única atração. As enseadas e as longas praias
arenosas em frente às quais os pares de mãe e filhote desfilam até o final da primavera são apenas
a moldura de um riquíssimo quadro de ambientes naturais que, apesar de já bastante impactados
em alguns locais, ainda compõem um patrimônio natural ímpar.

Como em várias outras partes do litoral brasileiro, essa riqueza toda estaria destinada a desaparecer
sob o peso da especulação imobiliária e da continuidade de atividades extrativas desordenadas.
A presença das baleias francas, entretanto, veio oferecer uma ferramenta para que as comunidades
possam buscar o desenvolvimento e a melhoria de sua qualidade de vida sem degradar o ambiente.
Essa ferramenta foi a decretação, em 14 de setembro de 2000, da Área de Proteção Ambiental da
Baleia Franca, uma Unidade de Conservação Federal para cuja implantação estão sendo envidados
esforços conjuntos da sociedade civil e do IBAMA, seu órgão gestor.

Segundo a legislação federal, uma Área de Proteção Ambiental – APA é uma área em geral extensa,
com um certo grau de ocupação humana, dotada de atributos abióticos, bióticos, estéticos ou
culturais, especialmente importantes para a qualidade e o bem-estar das populações humanas, e
tem como objetivos básicos proteger a diversidade biológica, disciplinar o processo de ocupação
e assegurar a sustentabilidade do uso dos recursos naturais.”(Artigo 15 da Lei Federal 9.985.)

As APAs devem promover o ordenamento das atividades humanas, visando garantir o uso
adequado do patrimônio natural para benefício de todos. Dentre as atividades que podem ser
desenvolvidas de forma ordenada no interior de uma APA estão o ecoturismo, a pesca artesanal
e outras atividades econômicas ligadas às comunidades locais, os esportes não-impactantes como
o trekking, surf e o windsurf, e várias outras que devem ser licenciadas previamente pelo IBAMA,
segundo o Decreto de Criação da Área.

A APA da Baleia Franca, como tantas outras medidas de conservação, teve sua origem no trabalho
do Projeto Baleia Franca, que conseguiu ao longo dos anos determinar qual a mais importante
área de concentração reprodutiva das baleias francas no Brasil. Descobriu-se, cruzando os dados
de monitoramento desde terra com os sobrevôos regulares realizados pelo Projeto, que esta área
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tinha seu núcleo na costa centro-sul catarinense, e que, ademais, nesta área havia a maior
probabilidade de incidência de impactos das atividades humanas, necessitando uma atenção
especial para a sua gestão de forma a assegurar a proteção indispensável das baleias e seu berçário.

Em 1998, num workshop internacional realizado na África do Sul com pesquisadores especialmente
convocados para discutir o status das baleias francas em todo o planeta, o Projeto apresentou
seus dados sobre a área de concentração reprodutiva da espécie no Brasil, resultando numa
recomendação do Comitê Científico da Comissão Internacional da Baleia para que fosse criada
uma área especialmente protegida na costa centro-sul do Estado de Santa Catarina, Brasil. Com base
nessa recomendação, o Projeto trabalhou juntamente com o Instituto de Ecoturismo do Brasil, a
empresa MRS Estudos Ambientais e o Centro Mamíferos Aquáticos/IBAMA para redigir a proposta
técnica de criação da APA da Baleia Franca, que foi apresentada ao então Ministro de Meio
Ambiente, José Sarney Filho, a 9 de março de 1999.

No ano e meio seguintes, o Projeto Baleia Franca enfrentaria o que seria apenas a primeira de
uma série de ondas de oposição – e, não raro, difamação - que o atingem cada vez que algum
grupo de interesse vê os seus negócios contrariados pelo imperativo de interesse público
representado pelas necessidades de conservação das baleias. Nesse período, enquanto que por
um lado se acumulavam as “denúncias” falsas de que a proposta fecharia o porto de Imbituba,
proibiria a pesca artesanal e mais um sem-número de disparates, por outro não pararam de chegar
as manifestações de apoio de pesquisadores, instituições ambientalistas, e mesmo de lideranças
políticas da própria região. Em particular, num gesto raramente repetido por outros políticos nos
dias atuais, o então Governador Esperidião Amin Helou Filho manifestou de público o seu apoio
à criação da nova APA, oferecendo o endosso que faltava para dirimir as dúvidas do governo
federal sobre a importância de criar esta Unidade de Conservação.

A análise técnica realizada pelo IBAMA sobre a proposta do Projeto indicou que seria adequado
incluir na área protegida, além das áreas marinhas essenciais à reprodução das baleias francas,
vários ambientes terrestres e de água doce adjacentes. Foi assim que a Área passou a incluir
praias arenosas, cordões de dunas, costões rochosos, lagoas e banhados, num conjunto
verdadeiramente singular de ambientes naturais a preservar, ou cuja ocupação devia ser objeto
de atenção e regulamentação especial. Os limites da APA da Baleia Franca se estendem, assim
desde a praia da Lagoinha do Leste, em Florianópolis, seguindo a linha de costa ou adentrando-
a para abranger áreas de grande interesse ambiental e paisagístico (vide mapa), abrangendo parte
dos Municípios de Palhoça, Paulo Lopes, Garopaba, Imbituba, Laguna, Jaguaruna e Içara, e
adentrando o mar até a linha de 50 metros de profundidade, que está a aproximadamente 5
milhas da costa. Sua área total é de aproximadamente 156.100 hectares, compreendendo cerca de
130 Km da costa catarinense.
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As diversas enseadas da APA são os ambientes preferidos pelas baleias e seus filhotes nas primeiras semanas de vida
destes. Em primeiro plano, a ilha do Batuta.
The many bays and coves of the EPA are favored by right whales accompanied by their young calves. Batuta Island is in the

foreground.
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Áreas de concentração e migrações das baleias francas no Atlântico Sul.
Concentration areas and migratory paths for right whales in the South Atlantic.
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Os diversos ambientes que compõem a paisagem do berçário das baleias e seus arredores na APA
da Baleia Franca têm origem na intrincada dinâmica costeira que caracteriza a costa sul do Brasil.
As flutuações climáticas ocorridas em ciclos de milhares de anos fizeram com que o mar moldasse
e definisse a costa ao longo de flutuações bastante amplas do nível do mar. Assim, há cerca de
17.000 anos a Terra passou por um ciclo de resfriamento e as calotas polares cresceram, deixando
o nível do mar cerca de 100 a 120 metros abaixo do nível atual e expondo, na região da APA da
Baleia Franca, uma imensa faixa de planície costeira com cerca de 60 Km de largura para além
das praias atuais. Nessa planície deve ter prosperado a vegetação de restinga cujos remanescentes
se observam hoje nas margens das lagoas e fundos de dunas, e uma abundante fauna pré-histórica,
perseguida pelos primeiros habitantes da região, enquanto as baleias francas se reproduziam em
enseadas cujo desenho só podemos imaginar.

Há pouco mais de 5.000 anos, portanto num tempo em que as grandes civilizações da Antiguidade
já floresciam ao redor do planeta, o aquecimento global fez com que o mar avançasse terra adentro
até a borda da Serra do Mar em alguns lugares do sul catarinense, encobrindo quase totalmente
a região que hoje abriga as lagoas costeiras. Provavelmente nesse tempo as baleias francas
amamentariam seus filhotes à sombra dos contrafortes dos Aparados da Serra. Pouco a pouco o
mar novamente retrocedeu; a linha de costa foi tomando a forma atual, e as ilhas rochosas que
pontilhavam o berçário das ancestrais de nossas baleias francas de hoje se transformaram nos
promontórios que atualmente emolduram as belas baías e enseadas da região da APA.

Enquanto a humanidade, no seu ritmo insensato e imediatista, depreda os ambientes costeiros,
constrói e ocupa até a borda do mar, este novamente começa a se elevar lentamente, desta vez
provocado pela queima abusiva de combustíveis fósseis que causam o efeito estufa, aquecendo
artificialmente o planeta. No futuro, as baleias francas que aqui vierem criar seus filhotes poderão
estar passeando distraídas sobre as ruínas das mansões de veraneio de ignorantes que outrora
grilaram dunas, restingas e praias na vã esperança da permanência de suas posses... Mas enquanto
isso não acontece, cabe a nós lutar para que os ambientes naturais do presente sejam preservados,
acreditando que através da proteção dos ambientes naturais e da mudança dos paradigmas de
desenvolvimento poderemos reverter a marcha insana do aquecimento global acelerado
artificialmente.
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Acima, o costão rochoso entre as praias do Ouvidor e da Barra da
Ferrugem, que vem tendo a sua vegetação restaurada e protegida
graças aos esforços da família Werlang. Ao lado, belo exemplo de
intrusão de basalto na rocha granítica, costão norte da praia do
Rosa. Abaixo, Dickya encholirioides var. encholirioides, uma
bromélia endêmica da costa catarinense que no final da primavera
enche os costões de cor – e de beija-flores por ela atraídos.
Above, the rocky outcrops between Ouvidor and Barra da

Ferrugem beaches has had its vegetation restored and protected

thanks to the efforts of the Werlang family. Left, a nice example

of basaltic intrusion in granite, northern limits of Rosa beach.

Below, Dickya encholirioides var. encholirioides, an endemic

bromeliad of the coast of Santa Catarina which fills the

promontories with color – and with hummingbirds it attracts – in

late spring.
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Costões Rochosos

Uma característica marcante da paisagem da costa catarinense, os promontórios rochosos “ancoram” as faixas de areia das
praias nas enseadas e baías a partir do cabo de Santa Marta, ao sul. Constituídos basicamente de granito, rocha acinzentada
ou rosada que beira os 600 milhões de anos, muitos deles apresentam listras de outra rocha, negra – o basalto, resultado de
derrames vulcânicos ocorridos na região há bem menos tempo – possivelmente próximo dos 140 milhões de anos, como parte
do maior derrame de lava já ocorrido no planeta, responsável pela formação de boa parte do relevo do sul do Brasil.

Sobre esse substrato rochoso, a vegetação que recobre os promontórios é caracteristicamente baixa e moldada pelo vento,
composta de espécies que apresentam adaptações ecológicas que as fazem resistir ao ressecamento, insolação e salinidade
excessivas. É um conjunto florístico muito rico e diverso, que é ameaçado por queimadas, pastoreio e pela ocupação ilegal por
loteamentos e casas de veraneio de abastados inconseqüentes.

Vivendo no limite, muitas plantas do costão rochoso se dependuram nos penhascos verticais sobre o mar, formando verdadeiros
jardins suspensos. É o caso da bela e rara Dickya encholirioides var. encholirioides, uma bromélia endêmica dos costões
catarinenses e que está ameaçada pela sua ocupação
desordenada. Sua floração a partir da primavera atrai
numersos beija-flores e insetos polinizadores aos penhascos
marítimos da APA.

Ao pé dos costões rochosos e no limite entre estes e as
areias das praias há sempre um acúmulo de rochas
desprendidas do maciço dos promontórios pela ação do
tempo e das águas. Nas rochas banhadas pelo mar,
submetidas ao vaivém das marés, é possível observarmos
um fenômeno ecológico muito interessante, chamado
zonação, e que é a distribuição das espécies de fauna e
flora desse ambiente em “andares”, conforme a maior ou
menor exposição ao ar e ao sol. Assim, nos “andares”
superiores temos os organismos mais resistentes à
ressecação e que sobrevivem apenas com os respingos do
mar ou submersos nas marés mais altas, como as cracas;
logo abaixo, os que necessitam ser cobertos pela água a
cada maré alta, como as alfaces-do-mar (Ulva) e outras al-
gas verdes; e no pé das rochas, onde o mar as cobre
permanentemente ou regularmente, estão espécies mais
delicadas como as belíssimas anêmonas-do-mar, animais
comumente confundidos com plantas devido ao seu hábito
de ficarem parados por longo tempo no mesmo lugar,
capturando suas diminutas presas e matérias orgânica
flutuante em seus tentáculos. Baratas-da-pedra (que não
são baratas nem insetos, mas sim crustáceos) e pequenos
caranguejos circulam nesse rico meio entremarés, buscando
alimento incessantemente.
.

O morro de Itapirubá é um típico promontório
rochoso da região da APA.

Itapirubá Hill is a typical rocky outcrop like

many existing in the EPA.
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Acima, a vegetação rasteira das dunas assegura a proteção do ambiente
costeiro contra a erosão marinha. Ao lado, a Maria-farinha (Ocypode

quadrata) é um habitante muito comum das praias da APA, ocultando-se em
sua toca ao primeiro sinal de perigo. Abaixo, a APA abriga um grande
número de aves ligadas ao ambiente costeiro, das pequenas garças
residentes aos majestosos petréis migratórios observados no inverno.
Above, sand dune vegetation protects coastal environments against marine

erosion. Left, the ghost crab Ocypode quadrata is widespread in the EPA

beaches and disappears into its burrow at any hint of danger. Below, the

EPA harbors a large number of birds related to coastal enviroments, from

the resident egrets to the majestic migratory petrels usually seen in winter.
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Praias e Dunas

Entre as elevações rochosas, num dos setores mais recortados da costa brasileira, arcos de praias de areia clara marcam a
paisagem do norte e centro da APA da Baleia Franca, enquanto que a sua costa ao sul do Cabo de Santa Marta é o início de
uma das praias arenosas mais extensas do mundo. Essas areias - praias e dunas – dão ao observador mais desatento a
impressão de conter pouca vida; nada mais equivocado. O ambiente de praia arenosa abriga espécies de fauna e flora também
particularmente adaptados às inclemências do vento, ressecamento e alta salinidade. As dunas são fixadas no pós-praia por
um conjunto de gramíneas e outras plantas que, se removidos, resultam em imediata erosão e deslocamento da areia para cima
de casas e ruas. O efeito da destruição das dunas é evidente nas ressacas, quando o mar, sem esse anteparo natural, avança
terra adentro, levando por diante os “calçadões” e “avenidas beira-mar” que prefeitos desavisados insistem em construir onde
as dunas antes ofereciam proteção à costa. A remoção de dunas vegetadas, aliás integralmente protegidas por lei, e sua
substituição por construções é crime de responsabilidade dos administradores públicos que assim procedem, pois lesam direta
e irreversivelmente o patrimônio público.

Se observarmos a linha da maré na praia com calma, veremos ao seu redor um sem-número de organismos vivos, pequenos
crustáceos, vermes e moluscos que extraem seu sustento da matéria orgânica abundante nessa areia úmida do entremarés.
Não raro veremos correr um caranguejo branco-amarelado,
a Maria-farinha (Ocypode quadrata) que vive em tocas na
areia do setor mais elevado da praia, antes das dunas.

É também nas praias, ou olhando a partir delas, que vemos
a enorme diversidade de aves costeiras e marinhas que
freqüentam a APA da Baleia Franca. De manhã cedo é
comum se escutar aqui o chamado dos piru-pirus ou
ostreiros, com seus longos bicos vermelhos de abrir
mexilhões. Muitas garças e socós de distintas espécies
buscam pequenas presas no entremarés, onde não raro são
acompanhadas de quero-queros e bem-te-vis ecologicamente
adaptados à vida de praia. Também na beira do mar
encontraremos ao longo do ano diversas espécies de
pequenos maçaricos, avezinhas migratórias que percorrem
anualmente milhares de quilômetros entre o Círculo Ártico
e a América do Sul meridional. Ao menos 15 espécies desses
viajantes extraordinários podem ser observados nas praias
da APA na primavera e verão.

Quando as tormentas de inverno agitam o Atlântico Sul,
pode-se ver próximo à costa outros viajantes de longe, os
enormes albatrozes, identificáveis pela enorme envergadura
de suas asas brancas e negras, e ainda os petréis gigantes,

A corujinha-buraqueira (Athene cunicularia) é uma habitante
das dunas que vem desparecendo por culpa da especulação

imobiliária e da destruição criminosa das áreas naturais
costeiras, das quais depende para sobreviver.

The burrowing owl Athene cunicularia is na inhabitant of

sand dunes which is disappearing due to abusive real estate

development and the criminal destruction of the natural

coastal areas of which it depends to survive.
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Lagoas Costeiras e os Golfinhos de Laguna

O resultado dos milhares de anos de expansão e retração do nível do mar pode ser visto na deposição desigual dos sedimentos
arenosos que formaram a atual planície costeira do sul catarinense. Nas depressões, um extenso sistema lagunar se formou,
no qual a produtividade pesqueira, ainda que hoje ameaçada pela expansão urbana e industrial da região, representa a
sobrevivência de centenas de famílias de pescadores artesanais. As lagoas costeiras da APA da Baleia Franca são verdadeiros
berçários de vida, em que águas doces ou salobras geram ambientes riquíssimos, mantendo vivos tanto uma variada gama de
animais e plantas como também dessas comunidades que aqui vivem da pesca, principalmente do camarão.

A barra do complexo lagunar de Imaruí-Laguna é palco de um espetáculo ímpar que só existe no sul do Brasil: a pesca cooperativa
de pescadores artesanais de tarrafa (rede de lance manual) e os golfinhos nariz-de-garrafa (Turisops truncatus) ali residentes.
Essa cooperação inter-específica remonta a tempos imemoriais da colonização costeira na região, e hoje tanto pescadores
como golfinhos conhecem-se mutuamente a ponto de interpretar os sinais de um e outro grupo. Os golfinhos encurralam e
trazem os peixes para a beira do canal; os pescadores, atentos e de tarrafa em punho, aguardam pacientemente em linha. Os
golfinhos movem-se rapidamente, batem a cabeça na superfície, sinalizam o momento certo; os pescadores lançam com
destreza as redes circulares. Os peixes são encurralados de
um lado pela rede, do outro por bocas munidas de poderosos
dentes; ambos os grupos, golfinhos e pescadores, se
beneficiam da parceria, aumentando sua eficiência de
captura. É um evento diário inesquecível, e que nos faz
pensar sobre quantas oportunidades teria a humanidade de
viver em harmonia com os demais seres vivos, se apenas
pudéssemos conviver em paz com eles ao invés de exterminá-
los.

Conciliar os usos tradicionais com o desfrute sustentável
de seu potencial turístico é o grande desafio de gestão das

lagoas costeiras da APA.
The harmonizing of traditional and modern tourism uses of

the coastal lagoons is a great challenge to the EPA

management.
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Os barracões de barcos artesanais de pesca, como estes no Cabo de Santa Marta Grande, fazem parte da
notável diversidade cultural da APA.
Artisanal fishing boat houses like these in Santa Marta Cape are part of the rich cultural diversity found in

the EPA.
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A Presença Humana

A aurora dos tempos humanos no continente sul-americano ainda é fruto de grande controvérsia; é possível, entretanto, que no
Brasil grupos organizados de Homo sapiens tenham vivido já há cerca de 20.000 anos e talvez até bem antes disso. Na bacia
do Rio Uruguai o homem já estava presente há pelo menos 13.000 anos, e na costa sul-brasileira possivelmente na mesma
época. É possível que sítios arqueológicos muito antigos, existentes na antiga linha de costa brasileira, estejam hoje inacessíveis
e a grandes profundidades na plataforma continental. Mesmo assim, para cima da atual linha de costa, assentamentos humanos
com pelo menos 8.000 anos são conhecidos na região. Nossos predecessores em santa Catarina não se limitavam a olhar o
mar; antes, tinham nele fonte de alimentação e inspiração mágica, como provam os restos de povoamentos e artefatos neles
encontrados. Navegavam ao menos até as ilhas mais afastadas na região, como demonstra a existência de um sambaqui na
atual Reserva Biológica do Arvoredo, situada não longe do limite norte da APA da Baleia Franca e distante vários quilômetros
da costa, e de inscrições rupestres na Ilha do Coral, esta encravada na própria APA.

Muitos são os vestígios dessa presença humana pré-
histórica na APA da Baleia Franca, desde os majestosos
sambaquis, montes artificiais recobertos de areia e datados,
alguns, de cerca de 5.000 anos atrás, até as oficinas líticas
– lugares de produção e afiamento de ferramentas de uso
rotineiro – que muitos visitantes menos atentos ou ilustrados
pisoteiam nos seus passeios pelos costões rochosos da
região.

Nas rochas que margeiam as enseadas de Garopaba a Imbituba
são freqüentes as inscrições rupestres, diligentemente
catalogadas pelo pesquisador Keler Lucas (e retratadas em
seu site www.keler.lucas.nom.br). O sítio arqueológico do
Ilhote da Barra, junto à praia da Ferrugem, em Garopaba, é
um dos mais belos e acessíveis exemplos de oficina lítica da
região e do qual se podem avistar as baleias francas com
freqüência.

Marcos da ocupação humana pré-histórica da APA
podem ser vistos no Ilhote da Ferrugem, onde os

antigos moradores da costa afiavam e poliam seus
artefatos.

Landmarks attesting the ancient human  occupation of

the EPA can be found at Ferrugem Islet, where the

coastal dwellers of a bygone age polished and

sharpened their instruments.
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Os habitantes indígenas da região conviviam com, e
utilizavam certamente, as baleias francas. Havia caça pré-
histórica da espécie na costa brasileira? É hipótese muito
improvável. Mais certo é concluir que, dada a abundância
de baleias do período pré-europeu, com populações desses
animais que podem ter superado dez, vinte vezes mais do
que vemos hoje, encalhes de animais mortos ou moribundos
fossem muito mais regulares, oferecendo uma variedade
de produtos que os antigos habitantes sabiam aproveitar
para uma diversa gama de utilidades. A carne de animais
encalhados ainda semi-frescos deveria ser motivo de festa
e banquete. Dos ossos das baleias francas já foram
encontrados instrumentos de corte semelhantes a facas;
bastões com ganchos que segundo o arqueólogo André Prous
poderiam ser propulsores de lanças ou dardos, alguns deles
belamente esculpidos;  espátulas; recipientes feitos a partir
de vértebras escavadas, com tampas feitas a partir de dis-
cos intervertebrais; tábuas e caixotes feitos de costelas
aparadas; adornos e contas, além de esculturas zoomorfas
(em formatos de animais) trabalhados a partir de bulas
timpânicas. A importância das baleias no imaginário mágico
dos indígenas costeiras é algo que apenas podemos
teorizar... mas que deve ter existido em tradições, cantos e
contos há muito perdidos na areia que recobre os vestígios
dessa humanidade que nos precedeu no contato com as
baleias.

A vinda dos europeus, como sabemos, representou um
desastre ecológico de grandes proporções. Baleias,
florestas, fauna terrestre, a depredação havida nos últimos
500 anos empobreceu de forma vasta o litoral brasileiro.

Aferrados ao uso dos recursos pesqueiros que ainda restam
depois de tão longo e continuado crime como foi a espoliação
do mar brasileiro de 1500 até o presente, comunidades
tradicionais subsistem em uma margem cada vez mais
estreita: os pescadores artesanais. Dependentes de
populações de peixes, moluscos e crustáceos cada vez mais
escassos, com suas instituições representativas muitas
vezes manipuladas por interesses político-partidários
mesquinhos, alienados das técnicas e equipamentos mais
modernos pela falta de capacitação ou de recursos de apoio,
espremidos na sua base territorial pela especulação
imobiliária até agora irrefreada, são, como as baleias fran-
cas, sobreviventes.

Artefatos pré-históricos encontrados na costa catarinense, feitos com ossos
de baleias (provavelmente francas). Desenho modificado de Proes,
Arqueologia Brasileira, UnB, 1992.
Prehistoric artifacts found along the coast of Santa Catarina, made of whale

bones (most likely from right whales). Drawings modified after Proes,

Arqueologia Brasileira, UnB, 1992.

O pescador artesanal depende a conservação marinha e
costeira para manter seu modo de vida.
Artisanal fishermen depend on coastal and marine

conservation to maintain their way of life.
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A APA da Baleia Franca conta, entretanto, com algumas comunidades de pesca artesanal que Vêm se mobilizando para fazer
frente a todos esses problemas, e que buscam assegurar, juntamente com seus direitos fundamentais à continuidade de sua
atividade ancestral, a sustentabilidade do uso dos recursos naturais na região – já sejam os peixes ou a terra, por sabê-los
todos interconectados. A pesca artesanal na região só sobreviverá se for possível deter o avanço da destruição dos ambientes
naturais que ainda restam, e regular a extração dos recursos pesqueiros de maneira a assegurar sua continuidade. A mobilização
cidadã do pescador artesanal é fundamental, portanto.

A história da colonização européia está contada em monumentos arquitetônicos ainda felizmente abundantes na APA da Baleia
Franca e seu entorno. Igrejas remanescentes dos povoados baleeiros como Garopaba; casarios coloniais como o do centro
Histórico de Laguna; e o notável Farol de Santa Marta, situado no cabo de mesmo nome e mais alta estrutura do planeta
erguida com óleo de baleia como ligante da argamassa. Inaugurado em 1891, com aparelho ótico francês, o farol se ergue a 74
metros sobre o nível do mar, com 29 metros de torre e cujo
facho pode ser visto até a 75 Km de distância em noites
claras.

Datando do final do século XIX, o Farol do Cabo de Santa
Marta Grande é a mais notável construção da APA, sendo

considerado a mais alta estrutura do planeta feita com
argamassa de óleo de baleia.

Dated from the late 19th Century, the Santa Marta Cape

Lighthouse is the most famous building of the EPA,

considered as the tallest structure in the world built with

whale oil as cement.
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Pouco se pode dizer a favor da ocupação recente da região da APA da Baleia Franca. Os administradores públicos, em particu-
lar os municipais, têm estimulado por ação ou omissão a proliferação de verdadeiros favelões costeiros,  em áreas que antes
eram um paraíso de Natureza e hoje a caminho de se tornar um exemplo de péssima gestão territorial, com pousadas e casas
particulares amontoando-se num emaranhado de desmatamentos ilegais e arruamentos confusos, sem saneamento básico
mínimo nem proteção às belíssimas paisagens que desaparecem a olhos vistos. Note-se que o termo favelão é usado aqui de
propósito e desprovido de ranço de nível socioeconômico; a pior favelização e ocupação irregular da costa catarinense é
promovida não pelos pobres, mas pela elite econômica inconseqüente.

A praia do Rosa, vendida aos turistas como um refúgio ecológico, na
verdade está sendo destruída pela especulação imobiliária e fluxo
descontrolado de visitantes.
Rosa Beach, sold to tourists as an ecological refuge, is in fact being

destroyed by abusive development and an unchecked influx of visitors.

Assim mesmo, é o turismo – se adequadamente planejado e regulado – que oferece a melhor alternativa econômica de longo
prazo para a região. Para que um turismo de base ecológica e cultural de qualidade, e que aporte benefícios econômicos e
sociais democraticamente distribuídos, se desenvolva na costa centro-sul catarinense, contribuindo para a conservação das
baleias francas e do patrimônio natural e cultural, é essencial que a atual onda de devastação imobiliária seja freada, e
substituída por um planejamento esclarecido da ocupação territorial. Mais do que loteamentos a perder de vista, um turismo
qualificado precisa de profissionalização das hospedagens e dos receptivos, da criação de um sistema de interpretação do
patrimônio ambiental e histórico-cultural que inclua formas ordenadas de acesso a esse patrimônio, como trilhas, mirantes,
formação de guias comunitários, e, sine qua non de certo, a proteção urgente desse conjunto de bens ambientais e culturais ora
em franca retração por conta da falta de cuidado.
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A decretação da APA da Baleia Franca em setembro de 2000 não acabaria, portanto, com as
dificuldades para assegurar sua efetiva implantação. Primeiro, o Projeto Baleia Franca teve de
lutar contra a burocracia do próprio IBAMA de então para assegurar que a sede da nova unidade
estivesse fora de Florianópolis, no extremo norte da APA, e fosse localizada em ponto mais central.
A pedido do Projeto, O então Prefeito de Imbituba Osny de Souza Filho propôs, e a Câmara de
Vereadores aprovou, a cessão de uma casa na área da extinta Indústria Carboquímica Catarinense
para sediar a APA, estabelecendo-se em 2001 a sede até hoje existente. A luta seguinte seria para
designar-se uma Chefia eficiente e não comprometida com os interesses políticos e/ou empresariais
contrários à regulamentação do uso dos recursos naturais na região. Após alguns tropeços, a APA
da Baleia Franca encontrou na pessoa de Maria Elizabeth Carvalho da Rocha sua primeira Chefe
efetiva e dedicada. Com profundo conhecimento da realidade social e ambiental da região, Maria
Elizabeth está vencendo lentamente as muitas dificuldades estruturais e transformando a APA da
Baleia Franca numa verdadeira Unidade de Conservação. São muitos os desafios, mas também
muitos, felizmente, os atores sociais dispostos a lutar juntos para consolidar a APA. O futuro da
gestão ambiental que sua decretação determinou será, esperamos, bem melhor que o presente.

Maria Elizabeth Carvalho da Rocha, símbolo
de dedicação e integridade na gestão da APA

da Baleia Franca.
Symbol of dedication and integrity as

Manager of the Right Whale EPA.
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O turismo de observação de baleias desde terra vem crescendo anualmente em Santa Catarina, trazendo
benefícios econômicos diretos como resultado da proteção às baleias francas.
Land-based whale watching is growing yearly in Santa Catarina, providing direct economic benefits from the

protection of the right whales.
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V

Observando

as Baleias Francas
Mesmo nos primórdios da evolução humana, quando os primeiros hominídeos vivendo no sul
do continente africano percorriam as praias em busca de oportunidades de alimentar-se – incluindo
com toda certeza a eventual baleia encalhada – é certo que o aparecimento das baleias ao longo
da costa sempre foi motivo de espanto e admiração, mesmo para aqueles que só as viam como
uma potencial refeição do dia seguinte. De fato, é impossível deixar de admirar a passagem de
animais que, de tão enormes e aparentemente tão distantes do que consideramos familiar em
nossas vidas terrestres, parecem saídos de outra dimensão. Dos alunos da escola primária de
Imbituba ao pesquisador que conversa com eles no morro de Itapirubá, todos indistintamente
sentem estar diante de um dos grandes monumentos à evolução orgânica na Terra – e se
maravilham imaginando como é possível que esses gigantes voltem todos os anos a Santa Catarina
para se reproduzir e aos mares antárticos para se alimentar, como se orientam nesse imenso
mundo tridimensional dos oceanos, como é possível que sejamos tão próximos do ponto de vista
evolutivo, enquanto mamíferos... e como fomos tão insensatos a ponto de quase exterminá-los
inteiramente.

A curiosidade humana para com as baleias continuou à medida que nossos ancestrais desciam
das árvores em definitivo e, num átimo do tempo evolutivo na Terra, construíram as sociedades
cada vez mais urbanas que pretensiosamente ousamos chamar de civilização, mesmo frente às
evidências em contrário. Na Europa medieval, gravuras da época mostram as multidões acorrendo
às praias para ver o dúbio espetáculo de baleias encalhadas mortas, fato que se repete ainda hoje
a qualquer evento de encalhe.

Os locais das costas continentais onde as baleias se aproximam, natural e regularmente, de forma
regular o suficiente para se tornarem eventos sazonais, são poucos e privilegiados. Nesses locais,
as primeiras avistagens dirigidas tinham razão clara: alertar os caçadores para saírem à matança.
Seria assim até o século XX, quando as populações de grandes baleias em todo o mundo já estavam
tão dizimadas que o “olheiro” dos caçadores costeiros havia já perdido seu emprego de há muito.
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A observação sistemática de baleias com finalidade recreativa iniciou na costa oeste dos Estados
Unidos, mais precisamente na Califórnia, onde na década de 1940 o Professor Carl H. Hubbs, da
Instituição Scripps de Oceanografia, começou a utilizar seus alunos como colaboradores num
projeto de censagem das baleias cinzentas (Eschrichtius robustus) que migravam anualmente ao
longo da costa entre o Alaska e o México. Os estudantes empoleiravam-se nos penhascos costeiros
e também no telhado das casas dos arredores de San Diego, chamando a atenção dos passantes.
O interesse em olhar as baleias acabou contaminando os moradores, e na década de 1950 o
Monumento Nacional Cabrillo, uma área costeira protegida com pontos elevados de observação,
passou a ser regularmente visitado por grupos de turistas interessados em ver a migração das
baleias. Em 1955, a primeira operação comercial de turismo embarcado de observação de baleias
foi iniciada nesta mesma área, cobrando um dólar por pessoa; logo o negócio se expandiu, e no
primeiro ano cerca de 10.000 visitantes fizeram o passeio para aproximar-se das baleias.

De 1950 aos dias de hoje, o turismo de observação de baleias transformou-se num dos segmentos
do ecoturismo que mais cresce em todo o planeta; segundo o especialista no tema Erich Hoyt, no
início do século XXI essa modalidade de turismo já era praticado por cerca de 11.300.000 pessoas,
movimentando aproximadamente US$ 1,5 bilhões em 87 países e territórios, beneficiando quase
500 comunidades costeiras diretamente.

No Brasil, dois núcleos principais de desenvolvimento do turismo de observação de baleias se
desenvolveram a partir de iniciativas de entidades ambientalistas. Na Bahia, graças ao trabalho
do Instituto Baleia Jubarte, a atividade começou a ser desenvolvida na região do Parque Nacional
Marinho dos Abrolhos, mas passou a ser mais expressiva ao norte de Salvador, quando se constatou
que as jubarte se aproximavam bastante da costa nas proximidades da Praia do Forte. Estima-se
que em 2006 mais de 3.000 turistas fizeram observação embarcada de baleias apenas nesta região.

Em Santa Catarina, desde a década de 1990 o Projeto Baleia Franca buscou conscientizar
autoridades públicas e empresários do setor para o enorme potencial que a observação de baleias
representa para a costa centro-sul catarinense. As primeiras reações a essa iniciativa foram do
mais puro desprezo, senão mesmo de hostilidade; jornais locais de Imbituba, cidade-sede do
Projeto e localizada numa das áreas de maior presença regular de baleias, lançavam editoriais
“denunciando” como “farsa” a presença das baleias francas... o tempo viria a comprovar que a
razão estava com o Projeto. Graças à capacitação oferecida por sua equipe técnica a empresários
locais, que passaram a operar atividades específicas de turismo de baleias, a região foi lentamente
firmando-se no mapa do ecoturismo nacional, a ponto de Imbituba ter passado a denominar-se a
Capital Nacional da Baleia Franca.
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Ainda que continue a prestar informação e capacitação gratuita a qualquer empresário interessado
no tema, o Projeto Baleia Franca adotou a política de não participar, diretamente ou através de
parcerias com ganho financeiro, de qualquer operação de turismo de baleias, o que poderia ser
interpretado como conflito de interesse com sua função primordial de assegurar a proteção da
espécie.

Para que seja sustentável e possa gerar emprego e renda através da conservação das espécies-
alvo, a atividade de turismo embarcado de observação de baleias exige regulamentação adequada.
Além de ter impulsionado a criação da APA da Baleia Franca, o Projeto participou ativamente da
redação das normas federais vigentes para a atividade (vide Anexo ao final do livro) e da
normatização específica que determina áreas abertas e fechadas ao turismo embarcado na própria
APA. Como tantas outras vezes, também nesta última iniciativa o Projeto e o próprio IBAMA
tiveram de enfrentar a oposição cerrada de interesses contrariados... felizmente prevaleceu o
interesse de conservação das baleias, e as restrições parciais ao turismo embarcado foram
ratificadas por esmagadora maioria de votos – incluindo todos os representantes legítimos das
comunidades tradicionais - pelo Conselho Gestor da APA.

Para assegurar a sustentabilidade do turismo e ao mesmo tempo prevenir o molestamento indevido
das baleias, o Projeto desenvolve um monitoramento de longo prazo, voltado para avaliar as
reações das baleias à aproximação dos barcos de turismo e analisar os possíveis impactos
resultantes dessa interação.

Estes impactos não são necessariamente prejudiciais às baleias, contudo a principal preocupação
consiste da dificuldade de se avaliar os potenciais prejuízos do turismo embarcado sobre os
cetáceos. É fato que vários parâmetros podem ser utilizados para este tipo de avaliação. Parâmetros
comportamentais, fisiológicos e acústicos podem ser medidos a curto prazo, e parâmetros como
produtividade, condição física dos indivíduos, distribuição, habituação e tolerância podem ser
avaliados a longo prazo. Contudo, as reações das baleias a atividades humanas tais como o turismo
embarcado variam de acordo com a espécie e ao longo do tempo, e podem variar também de
acordo com o tipo de embarcação, bem como o modo de aproximação realizado pela mesma. No
caso específico das baleias francas, em algumas das outras áreas de concentração reprodutiva no
Hemisfério Sul, tem-se observado que aproximações bruscas e ofensivas podem resultar em
respostas evasivas, enquanto aproximações mais cautelosas podem resultar na aproximação dos
animais à embarcação.
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Estudos dos impactos antropogênicos sobre os cetáceos têm sido desenvolvidos em diversos
lugares no mundo todo. Enquanto a maioria tem relatado alterações significantes no
comportamento dos cetáceos, tem sido mencionado, quase sem exceção, que o significado biológico
a longo prazo destas alterações ainda não está claro. Ademais, o pouco que se sabe provém de
observações relativas a determinadas espécies em algumas regiões, e geralmente as informações
obtidas não podem ser diretamente comparadas com outras espécies ou outros lugares.

Para a avaliação das interações entre os grupos de baleias francas presentes nas enseadas e as
embarcações de turismo o Projeto se utiliza das técnicas mais avançadas disponíveis. Para a coleta
dos dados, um equipamento chamado teodolito é utilizado. O teodolito é um equipamento de
varredura, que mede ângulos horizontais em relação a algum ponto constante de referência, e
verticais em relação à gravidade da Terra, sendo utilizado normalmente para levantamentos
topográficos. Contudo, se a altura do instrumento acima da superfície do mar, a posição da estação

A Bióloga Audrey Amorim Corrêa, uma
das integrantes do Projeto, e o teodolito

eletrônico usado para monitorar o
comportamento das baleias e sua reação

às embarcações de turismo.
Project Biologist Audrey Amorim Corrêa

and the electronic theodolite used to

monitor whale behavior and reactions to

tourism boats.

de observação e o ponto de referência
são precisamente determinados, estas
medidas angulares podem ser
convertidas em coordenadas
geográficas e plotadas em um mapa.
Desta forma, medidas sucessivas
associadas a horários podem ser
utilizadas para se obter informações
como velocidade e orientação de
deslocamento de uma baleia, bem
como informações sobre
profundidade, distância da costa e
características do fundo da região em
que o animal se encontra.
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O grande avanço obtido através desta técnica de monitoramento consiste no fato de permitir a
localização dos animais e o estudo de seu comportamento em ambiente natural, e sem nenhuma
interferência humana. Obviamente, como toda a técnica de pesquisa, esta também tem suas
limitações. Uma delas baseia-se no fato de somente poder ser utilizada para o monitoramento de
animais com hábitos costeiros, e a outra no fato de que o equipamento deve ser montado em
locais com uma altura mínima em relação do nível do mar, e quanto mais afastados da costa
estiverem os animais, maior a altura necessária da estação de observação, desta forma assegurando
uma maior precisão na coleta dos dados. Por exemplo, animais a uma distância de 5 km da costa
deverão ser monitorados preferencialmente a partir de um ponto a uma altitude de pelo menos
20 m acima do nível do mar. Em função dos hábitos costeiros das baleias francas na época de
reprodução, bem como da fisionomia da maior parte da principal área de ocorrência das baleias
francas no Brasil, esta técnica torna-se uma excelente ferramenta de pesquisa, e passou a ser
utilizada pelo Projeto desde 2002.

A metodologia de amostragem utilizada pelo Projeto para avaliação das interações entre as baleias
e as embarcações se baseia principalmente na comparação do padrão de movimentos e no
comportamento realizado pelas baleias antes, durante e depois da chegada e aproximação das
embarcações, bem como na comparação destes movimentos com observações realizadas em dias
em que as baleias não foram alvo das embarcações de turismo. Os dados coletados são então
analisados através de um programa chamado Pythagoras, desenvolvido especificamente para a
análise deste tipo de informação.

Através do Pytaghoras, um sofisticado programa de análise em computador,
os pesquisadores do Projeto podem determinar se as baleias reagem às

aproximações dos barcos de turismo ou a outras interferências.
Using Pythagoras, a sophisticated computer analysis software, Project

researchers can determine if the whales react to tourism boat approaches or

other interferences.
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Numa situação ideal, espera-se que o comportamento das baleias não seja afetado pela
aproximação dos barcos de turismo. Aspectos como direção e velocidade de natação, intervalo
respiratório, tempo que as baleias permanecem em mergulho e na superfície podem ser utilizados
para se avaliar possíveis alterações comportamentais. As análises preliminares realizadas pelo
Projeto indicam que não há alterações significativas nas velocidades médias de natação. Contudo,
a velocidade média de natação das baleias antes, durante e depois dos encontros com embarcações
varia, dependendo da enseada e da fase de aproximação. Da mesma forma, em algumas enseadas
observou-se que a probabilidade das baleias nadarem em direção aos barcos é bastante variada
em alguns momentos dependendo da proximidade às embarcações. As baleias podem reagir
nadando em direção às embarcações tanto quando estão mais próximas ou mais afastadas das
mesmas. Apesar da dificuldade de se avaliar impactos a longo prazo, estas análises preliminares
mostram que as reações observadas são bastante variadas e não há evidências claras sobre
distúrbios a curto prazo nas baleias francas.

Contudo, é de se notar que as informações existentes provém do monitoramento de uma pequena
indústria de turismo embarcado, numa região com grande potencial para o crescimento, contudo
um crescimento descontrolado se a atividade não for monitorada e gerenciada apropriadamente,
devido ao crescente interesse econômico.  De fato, nos últimos anos tem-se observado um número
crescente de turistas que acorrem à costa catarinense para a observação de baleias francas, bem
como um crescente interesse da população local pela atividade. Isto torna imprescindível a
continuidade a longo prazo do monitoramento realizado pelo Projeto, tornando-se uma valiosa
ferramenta para o manejo apropriado do turismo embarcado, o que pode ser vital para esta
população de baleias francas.

Além do turismo de observação embarcada, entretanto, graças ao seu hábito costeiro na época da
reprodução as baleias francas se prestam maravilhosamente à observação desde terra. É assim
que a imensa maioria dos visitantes da costa catarinense no inverno e primavera se dedicam a
ver as baleias, percorrendo trilhas nos promontórios e costões rochosos, ou simplesmente subindo
à duna mais próxima para apreciar os tranqüilos gigantes passeando com seus filhotes logo após
a arrebentação.  A costa da APA da Baleia Franca oferece excelentes oportunidades para observar
as baleias a partir de terra, em locais como a Ilha do Papagaio, em Palhoça; o costão da Gamboa,
a praia do Silveira e o ilhote da Ferrugem, em Garopaba; os costões que limitam a praia do Rosa,
o morro da Ribanceira, o mirante do Silvestre Praia Hotel e o morro de Itapirubá (além do deck de
observação do Projeto Baleia Franca, na mesma praia), em Imbituba; o mirante do Laguna Tour-
ist Hotel e o Cabo de Santa Marta Grande, em Laguna; e o mirante da Prefeitura construído na
praia do Arroio Corrente, em Jaguaruna.

Aos interessados em ver as baleias de perto, o Projeto oferece informação gratuita sobre as últimas
avistagens, tanto em seu website (www.baleiafranca.org.br) como pelo telefone do Centro Nacional
de Conservação da Baleia Franca, (48) 3255 2922.
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O costão da Ribanceira costuma ser um excelente ponto de observação das baleias na região de Imbituba.
The rocky promontory of Ribanceira offers an excellent viewing point to watch whales in Imbituba.
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Ilustrações: Tymen Engelaar, cortesia do Centro de
Conservación Cetácea – Chile.
Drawings by Tymen Engelaar, courtesy of the Cetacean

Conservation Center – Chile.
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VI

Uma Grande Família

As baleias francas, sozinhas, já seriam razão suficiente para nos preocuparmos com a conservação
desse imenso pedaço de oceano cuja responsabilidade de adequada gestão é do Brasil. Entretanto,
assim como existem nesses 3,6 milhões de quilômetros quadrados de mar brasileiro miríades de
outras espécies vivas de flora e fauna, também os cetáceos estão representados por uma enorme
diversidade. Com efeito, estão registradas para o Brasil 40 espécies de baleias e golfinhos. E esta
lista pode aumentar, já que algumas espécies menos conhecidas, como as grandes baleias-de-
bico (gênero Mesoplodon e outros), habitantes de áreas de grande profundidade, têm sua
distribuição no Hemisfério Sul ainda pouco conhecida e mesmo espécies novas vêm sendo
descobertas com base em encalhes ocasionais.

Além do Projeto Baleia Franca, outras iniciativas de longo prazo buscam a conservação dos cetáceos
no Brasil. Vale uma breve menção dos mais atuantes e importantes, para que o leitor possa
interessar-se por eles e buscar informação mais detalhada diretamente em seus websites.
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Fundado em 1988 pelo IBAMA e então vinculado ao Parque Nacional Marinho de Abrolhos, o
Projeto Baleia Jubarte, hoje mantido pelo Instituto Baleia Jubarte, dedica-se à conservação da
Megaptera novaeangliae e de outros cetáceos brasileiros na região Nordeste. Atua diretamente no
desenvolvimento do turismo de observação de baleias na costa da Bahia, firmando parcerias e
orientando operadores para que a atividade continue sendo sustentável. Com sedes em Caravelas
e Praia do Forte na Bahia, o Projeto é patrocinado pela Petrobras dentre outros apoiadores
empresariais, e pode ser melhor conhecido acessando www.baleiajubarte.com.br.

Graças ao trabalho de conservação e pesquisa do
Projeto Baleia Jubarte, que inclui foto-identificação
através dos padrões das caudas das baleias da
espécie e análise genética realizada em amostras de
pele (ao lado), estes animais ameaçados voltam a
ser vistos regularmente na costa nordeste, inclusive
em frente a Salvador (ao lado).
Thanks to the conservation and research efforts of

the Humpback Whale Project, which includes photo-

ID and genetic sampling (left), these threatened

animals are seen again regularly along the Brazilian

Northeastern coast, including off Salvador in Bahia

(below).
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O  mais recente programa brasileiro de pesquisa e conservação de grandes baleias é o Projeto
Baleia de Bryde, mantido pelo CEMAR – Centro de Estudos para a Conservação Marinha.
Coordenado pela Oceanógrafa-Bióloga Mabel Augustowski e pela Bióloga Leandra Gonçalves, o
projeto busca gerar uma base de conhecimentos sobre essa espécie enigmática no Sudeste do
Brasil, e estudar seu potencial para o desenvolvimento do turismo de observação. Mais informações
podem ser obtidas em www.cemarbrasil.org.

Usando as embarcações oceanográficas da USP e o
apoio de operadores de mergulho para observações
em alto-mar, o Projeto Baleia de Bryde está
obtendo informações sobre esta espécie pouco
conhecida do Sudeste brasileiro.
Using the oceanographic ships of the São Paulo

University and the support of diving operators for

offshore observation, the Bryde´s Whale Project is

shedding light on this little-known species of the

Brazilian Southeast.

As baleias de Bryde não realizam grandes
migrações latitudinais, aproximando-se da

costa Sudeste no verão.
Bryde´s whales do not undertake long

latitudinal migrations, getting close to the

Brazilian Southeastern shores in Summer.
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Fernando de Noronha é, merecidamente, conhecido como o paraíso dos golfinhos. De 1985 a
1988, a IWC/Brasil conduziu uma vigorosa campanha para que o arquipélago fosse transformado
em Parque Nacional, o que acabou sendo efetivado graças ao apoio de muitas instituições e pessoas.
Hoje, os golfinhos de Noronha e o próprio Parque tem no Centro Golfinho Rotador o seu maior
defensor. Criado a partir do trabalho pioneiro do Dr. José Martins da Silva Jr., que em 1990 passou
a estudar sistematicamente esses animais e a lutar de forma incansável para sua conservação e do
patrimônio natural do arquipélago como um todo. Recentemente, a Petrobras tornou-se sua
patrocinadora oficial. Mais sobre o Centro Golfinho Rotador e sobre a vida dos golfinhos em
Noronha pode ser lido em www.golfinhorotador.org.br.

O Dr. José Martins da Silva Jr. é o protetor dos golfinhos-rotadores de Fernando de Noronha, onde o Centro Golfinho
Rotador promove a conservação e a promoção social sustentável usando a espécie como símbolo.
Dr. José Martins da Silva Jr. is the protector of the spinner dolphins in Fernando de Noronha, where his Spinner Dolphin

Center promotes conservation and sustainable social development using the species as a symbol.
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A cooperaçao entre pescadores e
golfinhos em Laguna é um espetaculo

unico no mundo
Cooperation between dolphins and

fishermen at Laguna is a unique

spectacle.
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Já mencionamos anteriormente que o sul do Brasil é palco de um espetáculo único no mundo, que
se pode apreciar nas embocaduras dos rios Tramandaí (RS) e Araranguá e no canal do sistema
lagunar de Laguna (SC), que é a cooperação inter-específica entre os golfinhos nariz-de-garrafa
(Tursiops truncatus) e os pescadores artesanais. O fenômeno é mais intenso nos meses da “corrida
da tainha”, entre abril e junho, quando esses peixes deixam o mar e entram nos rios e lagunas para
se reproduzir. Em Laguna, entretanto, ele pode ser observado praticamente todos os dias do ano.

O visitante nota primeiro a linha de pescadores alinhados na borda do canal, com água até quase
a cintura, com suas redes de lance manual (tarrafas) a postos, como se esperassem um sinal. De
fato, é o que esperam, e o sinal vem dos golfinhos, que perseguem os peixes numa ação coordenada
e os encurralam em direção aos pescadores, que em uníssono jogam suas redes. A cooperação
beneficia a ambos: os pescadores e os golfinhos dividem os peixes; os que não ficam presos à
tarrafa voltando ao canal direto para a boca dos espertos cetáceos. Ninguém sabe ao certo como
e quando essa parceria ímpar começou, mas o fato é que ela continua, uma benção para os
pescadores e uma riqueza turística incompreensivelmente ignorada pelas autoridades do setor.

Muitos dos golfinhos são residentes do sistema lagunar, e são conhecidos individualmente pelos
pescadores através das marcas em suas aletas dorsais. Alguns animais são conhecidos como “mais
trabalhadores”, ou seja, ajudam mais na pesca de tarrafa, e são estimados pela ajuda que dão à
dura faina do pescador artesanal.

Apenas na Mauritânia se tem notícia de uma situação semelhante de parceria entre pescadores e
golfinhos, e a cooperação na pesca artesanal de Laguna poderia atrair ainda mais visitantes para
esta cidade histórica se adequadamente divulgada.

Outros freqüentadores da costa brasileira cuja biologia e comportamento em nossas águas são
praticamente desconhecidos, as orcas (Orcinus orca) são avistadas com alguma freqüência em
águas oceânicas pelas tripulações dos barcos atuneiros que pescam com “longline” (espinhel).
As orcas aparentemente aprendem rápido que os espinhéis são uma fonte facilmente acessível de
peixes, e muitas vezes levam boa parte do pescado. Apontadas como uma fonte de “depredação”
da pesca pelos empresários donos das frotas pesqueiras, as orcas estão simplesmente fazendo o
que fazem há milênios, ou seja, alimentando-se em seu ambiente natural. Se há predadores
criminosos no meio marinho, somos nós mesmos. Muitos armadores de pesca industrial,
geralmente tão resistentes a qualquer medida de controle de sua atividade francamente predatória,
deveriam ser lembrados que nós é que invadimos o mar e tiramos a comida das baleias, além de
bagunçar toda a teia alimentar com uma verdadeira mineração dos peixes, exaurindo rapidamente
os estoques em todo o planeta. Seria irônico, se não fosse uma trágica e criminosa mentira, a
alegação de que devemos matar baleias porque elas estão comendo muito peixe. Um espelho não
faria mal aos maus industriais da pesca para verem quem é que está acabando com a riqueza
pesqueira do Brasil e do mundo.
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Ainda que nas últimas décadas a pesquisa e as ações de conservação dos cetáceos no Brasil tenham
crescido de forma exponencial, ainda há muito que fazer para assegurar que as nossas populações
de baleias e golfinhos sejam adequadamente conhecidas e protegidas. Há espécies sobre as quais
não se sabe absolutamente nada, a não ser que estão à beira da extinção ou já desaparecidas para
sempre de nossas águas. As majestosas baleias azuis (Balaenoptera musculus), maior ser vivo que
já habitou o planeta, foram massacradas impiedosamente pelos baleeiros japoneses atuantes na
Paraíba até a década de 1960; quando a caça da espécie foi finalmente proibida pela Comissão
Internacional da Baleia em 1965, era muito tarde: nunca mais houve nenhum registro confirmado
de avistagem de baleia azul viva no Brasil, ainda que animais encalhados mortos tenham sido
encontrados no Rio Grande do Sul posteriormente ao fim da caça.

As baleias minke também foram massacradas pela
indústria baleeira e seu status atual no Brasil é
desconhecido.
Minke whales were also massacred by the whaling

industry and their current status in Brazil is unknown.

Podendo alcançar 30 metros e mais de 100 toneladas, as baleias azuis foram dizimadas pela caça no Hemisfério Sul; a
última avistagem confirmada de animal vivo no Brasil é de 1965.
Reaching up to 30 meters and 100 tons, blue whales were decimated by hunting in the Southern Hemisphere, and the last

one seen alive in Brazil was back in 1965.

maiores é que a máfia assassina da caça à baleia
se voltou contra as minkes, que passaram nas
últimas duas décadas do século XX a perfazerem
a maior parte das capturas. No Brasil, mais de
15.000 minkes foram mortas pelos baleeiros
japoneses até a suspensão da caça em 1985.
Apesar da realização de algumas expedições de
pesquisa organizadas pelo IBAMA no Nordeste
brasileiro há poucos anos, o status das suas
espécies de minke que ocorrem no Brasil continua
absolutamente desconhecido. Assim mesmo, é a

Sobre as baleias fin (Balaenoptera physalus) e sei (Balaenoptera borealis) não se sabe absolutamente
nada, além do fato de que foram também mortas aos milhares, e esporadicamente aparecem
encalhadas em nossa costa.

As pequenas baleias minke (Balaenoptera acutorostrata e sua aparentada B. bonaerensis) eram até
décadas recentes desprezadas pelos baleeiros, que as consideravam demasiado diminutas para
que valessem o custo da perseguição. Apenas com a destruição maciça das populações das espécies
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Os cachalotes podem ser avistados em águas brasileiras na borda da plataforma continental, onde realizam profundos
mergulhos em busca de alimento.
Sperm whales can be found in Brazilian waters along the continental shelf limits, where they dive deep in search of food.

única baleia que possui um nome indígena brasileiro – tauaçu, como a chamam os pescadores da
Bahia. Em frente à praia do Forte, na costa baiana, vários encontros com minkes já foram registrados
nas imediações dos atratores de peixes instalados pelo Projeto TAMAR, o que indica um potencial
de aproveitamento turístico da espécie, se apenas conseguirmos impedir que as minkes brasileiras
sejam novamente ameaçadas pela ganância dos baleeiros estrangeiros.

Os cachalotes (Physeter macrocephalus), imortalizados no romance Moby Dick por Herman Melville,
são animais gregários, que se organizam em grupos sociais e familiares complexos, e as únicas
baleias de grande porte com dentes. Podendo atingir até 20 metros e pesar 50 toneladas, alimentam-
se prioritariamente de cefalópodes (lulas) a grande profundidade; no Brasil são encontradas
principalmente na borda da plataforma continental, onde devem encontrar condições favoráveis
de alimentação. Apesar de também atingidas pela caça japonesa no Nordeste brasileiro, suas
populações parecem estar se recuperando, e as avistagens em mar aberto por embarcações de
pesquisa tornaram-se mais freqüentes em anos recentes. Ainda assim, não se tem qualquer idéia
sobre a população remanescente de cachalotes em águas brasileiras, e nenhuma instituição
atualmente se dedica ao estudo desta espécie no Atlântico Sul – uma oportunidade desperdiçada.

Como já mencionado, as baleias-de-bico estão entre os animais menos conhecidos da megafauna
oceânica. Há registros esporádicos no Brasil de diversas espécies, mas nada se sabe sobre sua
distribuição e/ou hábitos em nossas águas jurisdicionais. Talvez, se houvesse um esforço de
observação científica mais regular nas águas oceânicas brasileiras, nosso conhecimento sobre as
espécies de cetáceos menos estudadas pudesse ser grandemente ampliado. Para tanto, seria preciso
convencer nossas autoridades de que a soberania ambiental marinha brasileira precisa ser defendida
contra os avanços predatórios das frotas pesqueiras, e que também integra esse moderno conceito
de soberania uma presença científica mais consistente do Brasil nos nossos domínios de águas
profundas. Para tanto, seria fundamental concretizar a integração de nossa Marinha e dos órgãos
ambientais, além de instituições científicas, para concretizar uma presença efetiva do Brasil nas
suas águas jurisdicionais para muito além das áreas costeiras.
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VII

Um Futuro
para as Baleias?
A história do Projeto Baleia Franca, contada brevemente neste livro, é uma história de sucesso.
De animais caçados a animais preservados, as baleias francas puderam ser resgatadas à undécima
hora da borda da extinção, para ganharem importância econômica, social e cultural no contexto
do mar brasileiro através do seu uso não-letal.

O Brasil pode, hoje, ter muito orgulho do que vem sendo feito no País para a conservação dos
cetáceos em suas águas. Entretanto, é preciso que nos preocupemos com o futuro. Acabar com a
matança das baleias e assegurar sua proteção nas áreas reprodutivas brasileiras são passos
importantes, mas não garantem a sobrevivência desses animais frente às ameaças que outras
atividades humanas estão trazendo, e que podem por a perder todos esses esforços se não as
atacarmos frontalmente.

Não pode haver baleias se não houver oceanos vivos, equilibrados, limpos. E a humanidade, na
sua corrida desesperada rumo à destruição certa, está produzindo cada vez mais exemplos de
uso insustentável dos recursos naturais marinhos, negando-se a aprender com a sucessão de
desastres causados. É tempo de acordar os nossos governantes para a iminência do colapso glo-
bal dos oceanos, cuja conseqüência direta será não só o desaparecimento das baleias, mas também
de nós mesmos.

Demasiado apocalíptica a previsão? Ora bem, vejamos então os fatos. Somente entre 1995 e 2005
a pesca industrial desenfreada retirou dos oceanos para comércio mais de 568 milhões de toneladas
de toneladas de biomassa, isso é, de peso total de espécies vivas. Uma enorme quantidade de vida
marinha além dessa retirada – até 60% em algumas pescarias, como a de camarão -  foi puro e
simples desperdício, na forma de “captura incidental”, ou seja, espécies que a pesca comercial
não aproveita para venda e que são mortas e atiradas ao mar para não ocupar espaço nos porões
dos pesqueiros. A pior prática de pesca, a mais predatória e criminosamente destrutiva, é o arrasto
de fundo, na qual as redes são arrastadas por pesos sobre o fundo marinho, destroçando sistemas
ecológicos inteiros para capturar uma ou duas espécies rentáveis para os armadores de pesca.
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A destruição criminosa da biodiversidade
marinha por meios diretos está em companhia
igualmente má se considerarmos o que os
complexos industriais vêm fazendo com a
atmosfera e o clima da Terra, ambos
diretamente relacionados à estabilidade dos
oceanos. O aumento artificial do teor de gás
carbônico e outros gases-estufa na atmosfera,
hoje já inegável mesmo pelo mais tacanho de-
fensor do “crescimento” industrial a qualquer
custo.

Os piores efeitos para as baleias francas, e para
a maioria dos misticetos migratórios, podem
vir da desestabilização dos sistemas oceânicos
do entorno da Antártida. O aumento
desmesurado da temperatura e a continuada
destruição da camada de ozônio podem
combinar seus efeitos numa sinergia maligna,
alterando significativamente a temperatura, a
circulação e a disponibilidade de nutrientes nas
águas circumpolares, causando a redução
seqüencial da produtividade primária, do
zooplâncton e, portanto, das baleias que dele
dependem para sua alimentação.A colisão com embarcações de grande porte é uma das ameaças

potenciais às baleias francas que precisa ser evitada através de ações de
manejo adequadas.
Collision with ships is a potential threat to right whales which must be

avoided through adequate management action.

Os resultados terríveis da colisão com navios estão evidentes
nesta impressionante foto da Organización para Conservación de
Cetáceos – Uruguai. Neste caso, felizmente a fêmea acidentada

sobreviveu e seguiu tendo filhotes.
The terrible results of collision are seen in this impressive photo

from the Uruguayan Cetacean Conservation Organization. Here,

luckily, the stricken female survived and continued to bear calves.
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É uma triste ironia a recente constatação científica de que as baleias eram importantes elementos
da ciclagem e retenção de carbono nos oceanos, e a matança de mais de dois milhões de baleias pela
humanidade “moderna” resultou numa perda mensurável da capacidade dos oceanos de absorver
carbono, e portanto de equilibrar as temperaturas da Terra como um todo!

A caça desses mais de dois milhões de baleias representou um dos piores crimes da humanidade
contra o patrimônio natural do planeta. Ainda assim, ele parece diminuir em relevância perto da
desorganização geral dos sistemas de suporte de vida do planeta que estamos promovendo ao
longo dos séculos XX e XXI.

É fundamental que as pessoas de bem, de todos os credos, ideologias e etnias, levantem-se contra
esse estado de coisas. A destruição progride graças à apatia e omissão da imensa maioria de
cidadãos. É preciso que estejamos dispostos a mudar nosso padrões de consumo, economizar
energia, reciclar materiais, apoiar ações de conservação, proteger os ambientes naturais que
ainda restam,  combater, vaiar e não reeleger políticos contrários às mudanças rumo a uma
sociedade sustentável. Só assim, com atitudes individuais somadas, conscientes, poderemos
assegurar um futuro comum para as pessoas e as baleias. O poder de definir o futuro é de cada
um de nós!
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Apêndice II
Legislação Federal de Proteção aos Cetáceos

(atualizada até novembro de 2007)

Lei Federal 7.643 de 18 de dezembro de 1987 – Lei de Proteção aos Cetáceos

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA,
faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. 1º Fica proibida a pesca, ou qualquer forma de molestamento intencional, de toda espécie de
cetáceo nas águas jurisdicionais brasileiras.

Art. 2º A infração ao disposto nesta lei será punida com a pena de 2 (dois) a 5 (cinco) anos de
reclusão e multa de 50 (cinqüenta) a 100 (cem) Obrigações do Tesouro Nacional - OTN, com
perda da embarcação em favor da União, em caso de reincidência.

Art. 3º O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de 60 (sessenta) dias, contados de sua
publicação.

Art. 4º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 5º Revogam-se as disposições em contrário.

Brasília, 18 de dezembro de 1987; 166º da Independência e 99º da República.

JOSÉ SARNEY

Decreto Federal de 20 de setembro de 2000 – Cria a APA da Baleia Franca

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA , no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, inciso IV, da
Constituição, e tendo em vista o disposto no art. 8º da Lei nº 6.902, de 27 de abril de 1981, e na Lei
nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, e o que consta do Processo nº 02001.001314/99-59, DECRETA:

Art 1º - Fica criada, na região costeira do Estado de Santa Catarina, a Área de Proteção Ambiental
da Baleia Franca, com a finalidade de proteger, em águas brasileiras, a baleia franca austral
Eubalaena australis, ordenar e garantir o uso racional dos recursos naturais da região, ordenar a
ocupação e utilização do solo e das águas, ordenar o uso turístico e recreativo, as atividades de
pesquisa e o tráfego local de embarcações e aeronaves.
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Art 2º - A Área de Proteção Ambiental da Baleia Franca tem os seguintes limites, descritos a partir
das cartas topográficas em escala 1:50.000, nºs MI 2904-4/2910-3, 2925-2, 2925-3, 2925-4, 2940-2,
2940-4 e 2941-1, editadas pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística-IBGE, e das
Cartas Náuticas nºs 1901 (8ªed., 1992), 1904 (2ªed., 1977), 1907 (1ªed., 1957), 1908 (4ªed., 1992) e
1909 (1ªed., 1957), editadas pela Diretoria de Hidrografia e Navegação da Marinha Brasileira:
começa na porção sul da Ilha de Santa Catarina, no local denominado Ponta da Lagoinha, de
coordenadas planas aproximadas (c.p.a.) 748834 E e 6925794 N (ponto 01); segue, contornando a
costa, em direção sul, até atingir a Ponta dos Naufragados, de c.p.a. 739292 E e 6918606 N (ponto
02); segue por linha reta até o extremo nordeste da Ilha da Fortaleza, ponto de c.p.a. 739149 E e
6918099 N (ponto 03); contorna a Ilha da Fortaleza no sentido horário até atingir o ponto de c.p.a.
738780 E e 6917959 N (ponto 04); continua por linha reta até o extremo norte da Ilha dos Papagaios
Grande, ponto de c.p.a. 738701 E e 6917786 N (ponto 05); segue para o sul, pela linha costeira, até
atingir o ponto de c.p.a. 737927 E e 6898401 N situado na base de uma grota, entre o Pesqueiro do
Cação e da Praia da Vigia (ponto 06); segue por esta grota até atingir o topo da elevação, contin-
uando a partir daí pela linha divisora de águas, passando pelos pontos de c.p.a. 735126 E e 6897506
N (ponto 07), 734850 E e 6897225 N (ponto 08), 734110 E e 6896080 N (ponto 09), 734218 E e
6895177 N (ponto 10), 734614 E e 6894315 N (ponto 11), chegando ao topo do Morro Alto ou do
Capão, ponto de c.p.a. 733812 E e 6893489 N (ponto 12); continua pelo divisor até atingir o topo
do Morro da Ferrugem-4, ponto de c.p.a. 733824 E e 6892797 N (ponto 13); desce a encosta desse
morro, por linha reta, até atingir a linha d'água, no ponto de c.p.a. 733614 E e 6892222 N (ponto
14); segue pela linha costeira até atingir aponta da Ilha da Barra, ponto de c.p.a. 733119 E e 6891485
N (ponto 15); deste local, segue por linhas retas, unindo os pontos de c.p.a. 732619 E e 6891592 N
(ponto 16), 732403 E e 6892273 N (ponto 17), e 729682 E e 6893505 N, situado na estrada, no
sentido Garopaba à BR-101 (ponto 18); segue por esta estrada, no sentido Garopaba-BR-101, até
atingir o ponto de c.p.a. 729496 E e 6891026 N (ponto 19); daí, continua, por linhas retas, ligando
os pontos de c.p.a. 730253 E e 6888592 N (ponto 20) e 731884 E e 6887975 N, situado no topo de
uma elevação (ponto 21); segue pelo divisor de águas local, passando pelos pontos de c.p.a. 731761
E e 6887378 N (ponto 22), 731612 E e 6887033 N (ponto 23), 731221 E e 6886666 N (ponto 24),
730930 E e 6885940 N (ponto 25), 730777 E e 6885187 N (ponto 26), atingindo o ponto de c.p.a.
730662 E e 6885015 N (ponto 27); segue por linha reta até a margem da Lagoa de Ibiraqüera,
ponto de c.p.a. 729946 E e 6884694 N (ponto 28); segue por linhas retas, unindo os pontos de c.p.a.
729550 E e 6884191 N (ponto 29) e 729770 E e 6883721 N, situado na margem da Lagoa (ponto 30);
segue pela margem da Lagoa de Ibiraqüera, do seu canal de ligação com o mar e pela linha de
praia até atingir o ponto de c.p.a. 730200 E e 6882755 N (ponto 31); segue por linha reta até atingir
o ponto de c.p.a. 729574 E e 6882965 N, situado na margem da Lagoa de Ibiraqüera (ponto 32);
segue pela margem da Lagoa até atingir o ponto de c.p.a. 729125 E c 6882438 N (ponto 33); daí,
continua por linhas retas, unindo os pontos de c.p.a. 728449 E e 6881634 N (ponto 34), 726747 E e
6880529 N (ponto 35), 727346 E e 6879790 N (ponto 36), 726573 E e 6878118 N (ponto 37), 727346
E e 6878067 N (ponto 38), 728460 E e 6879549 N (ponto 39), e 729476 E e 6879608 N, situado na
Praia de Ibiraqüera (ponto 40); segue pela praia até atingir o ponto de c.p.a. 7297562 E e 6879270
N (ponto 41); segue por linhas retas, unindo os pontos de c.p.a. 729687 E e 6878921 (ponto 42),
729532 E e 6878609 N (ponto 43), 729427 E e 6878307 N (ponto 44), 729240 E e 6878144 N (ponto
45), 728980 E e 6877865 N (ponto 46), 728981 E e 6877637 N (ponto 47); 729279 E e 6877607 N
(ponto 48); e 730817 E e 6877471 N, alto-mar (ponto 49); segue em linha reta até o ponto de c.p.a.
731457 E e 6876551 N (ponto 50); segue em linha reta até o ponto de c.p.a. 731457 E e 6875631 N
(ponto 51); segue até o ponto de c.p.a. 731457 E e 6875332 N (ponto 52); segue até o ponto de c.p.a.
731262 E e 6875000 N (ponto 53); segue por linha reta até o topo do Morro de Imbituba, ponto de
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c.p.a. 730858 E e 6874763 N (ponto 54); segue pela crista do Morro até atingir o ponto de c.p.a.
730376 E e 6874359 N (ponto 55); daí, segue por linhas retas, unindo os pontos de c.p.a. 730252 E
e 6874125 N (ponto 56) e 728518 E e 6873180 N, situado na margem da Lagoa do Paes Leme
(ponto 57); segue pela margem desta Lagoa até atingir o ponto de c.p.a. 727733 E e 6872392 (ponto
58); daí, segue por linha reta até o ponto de c.p.a. 725077 E e 6868904 N, situado na margem da
Estrada de Ferro Teresa Cristina (ponto 59); segue acompanhando o leito da ferrovia até atingir o
ponto de c.p.a. 723182 E e 6866114 N (ponto 60); daí, segue por linhas retas, unindo os pontos de
c.p.a. 723713 E e 6865428 N (ponto 61), 722853 E e 6863294 N (ponto 62), 723591 E e 6863458 N
(ponto 63), 724501 E e 6863292 N (ponto 64), atingindo o ponto de c.p.a. 724741 E e 6863652 N,
situado na orla litorânea (ponto 65); segue pela orla até o ponto de c.p.a. 725070 E e 6863253 N
(ponto 66); daí, segue por linha reta até o ponto de c.p.a. 724820 E e 6862925 N, situado na base do
Morro de Itapirubá, junto à linha costeira (ponto 67); segue pela orla marinha até o ponto de c.p.a
723930 E e 6862024 N (ponto 68); segue por linha reta até o ponto de c.p.a. 722219 E e 6862703 N,
situado na margem da ferrovia (ponto 69); segue, acompanhando o leito da ferrovia, até o ponto
de c.p.a. 716955 E e 6854111 N (ponto 70); segue por linha reta até atingir a linha costeira, no
ponto de c.p.a. 719482 E e 6851695 N (ponto 71); segue por linha reta até atingir o ponto c.p.a.
721185 E e 6846120 N (ponto 72); segue por linha reta até o ponto de c.p.a. 721303 E e 6845633 N
(ponto 73); segue por linha reta até o ponto c.p.a. 719838 E e 6845293 N, situado no topo do Morro
da Barra (ponto 74); segue pelo divisor de águas local, passando pelos pontos de c.p.a. 719855 E
e 6845293 N (ponto 75), 719762 E e 6845086 N (ponto 76), 719538 E e 6844896 N (ponto 77), 719462
E e 6844843 N (ponto 78), 719429 E e 6844717 N (ponto 79), 719467 E e 6844462 N (ponto 80),
719394 E e 6844362 N (ponto 81), atingindo o topo do Morro do Rufino, ponto de c.p.a. 719388 E
e 6844247 N (ponto 82); segue por linha reta até atingir o ponto de c.p.a. 718682 E e 6843772 N
(ponto 83); segue pelo divisor de águas local, passando pelos pontos de c.p.a. 718515 E e 6843398
N (ponto 84), 718542 E e 6843170 N (ponto 85), até atingir o ponto c.p.a. 718284 E e 6842805 N,
situado na margem de um caminho que leva até Passagem da Barra (ponto 86); segue por linha
reta até o ponto de c.p.a. 717558 E e 6842568 N, situado na margem da estrada que vai para
Araranguá (ponto 87); segue por linha reta até o ponto de c.p.a. 717339 E e 6843321 N (ponto 88);
segue pela linha d'água, cruza o rio Tubarão, e continua pela Unha d'água da Lagoa Santo Antônio
até o ponto de c.p.a. 709847 E e 6848606 N, situado na margem do Rio Sambaqui (ponto 89);
segue por este rio até o ponto de c.p.a. 707386 E e 6847299 N, situado na confluência do Rio
Sambaqui com o Canal da Lagoa do Ribeirão Grande (ponto 90); segue por este canal e pela
margem da Lagoa do Ribeirão Grande até atingir o ponto de c.p.a. 706356 E e 6845664 N (ponto
91); segue por linha reta até atingir o ponto de c.p.a. 706201 E e 6845315 N, situado na base de
uma elevação local (ponto 92); acompanha a base desta elevação, passando pelos pontos de c.p.a.
706051 E e 6845042 N (ponto 93), 706368 E e 6844445 N (ponto 94), 706289 E e 6843918 N (ponto
95), atigindo o ponto c.p.a. 706574 E e 6843256 N, situado na margem do Rio Sambaqui (ponto
96); segue pelo Rio Sambaqui até sua confluência com o Rio Tubarão, ponto c.p.a. 706116 E e
6842473 N (ponto 97); segue a montante, pelo Rio Tubarão, até o ponto de c.p.a. 704943 E e 6842478
N, situado na sua confluência com o Rio Tubarão das Conchas (ponto 98); segue pelo Rio Tubarão,
até atingir o Rio da Madre, ponto de c.p.a. 705089 E e 6841997 N (ponto 99); segue pelo Rio da
Madre até a confluência com o Canal de Jaguaruna, ponto de c.p.a. 706616 E e 6839267 N (ponto
100); segue pelo Canal de Jaguaruna até atingir o Rio das Congonhas, ponto de c.p.a. 699316 E e
6837409 N (ponto 101); segue pelo Rio das Congonhas até sua foz na Lagoa de Garopaba do Sul,
ponto de c.p.a. 700932 E e 6835274 N (ponto 102); segue pela margem da Lagoa de Garopaba do
Sul até atingir o ponto de c.p.a. 705021 E e 6832057 N (ponto 103);daí, segue por linha reta até
atingir o ponto de c.p.a. 700419 E e 6831916 N, situado sobre uma estrada vicinal (ponto 104);
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segue por esta estrada até atingir o ponto de c.p.a. 695911 E e 6828315 N (ponto 105); segue por
linha reta até atingir o ponto de c.p.a. 693827 E e 6827356 N, situado sobre uma estrada que dá
acesso a praia (ponto 106); segue por esta estrada em direção a praia, até o seu cruzamento com o
Arroio que vem da Lagoa Arroio Corrente, ponto de c.p.a. 693475 E e 6824627 N (ponto 107);
segue por este Arroio até sua foz no oceano, ponto de c.p.a. 693956 E e 6824193 N (ponto 108);
segue pela orla marinha até o ponto de c.p.a. 692737 E e 6823436 N (ponto 109); segue por linha
reta até o ponto de c.p.a. 692722 E e 6824884 N, situado na margem da Lagoa Corrente (ponto
110); segue pela margem da Lagoa, no sentido horário, até atingir o ponto de c.p.a. 690758 E e
6824976 N (ponto 111); segue por linhas retas. Ligando os pontos de c.p.a. 688760 E e 6824129 N
(ponto 112), 686717 E e 6824263 N (ponto 113), e 679677 E e 6819176 N, situado sobre uma estrada
vicinal (ponto 114); segue por esta via em direção ao litoral até atingir sua confluência com outra
estrada, no ponto de c.p.a. 680625 E e 6817943 N (ponto 115); segue por esta outra estrada, em
direção a Torneiro, cruzando o Rio Uruçanga e atingindo outra estrada no ponto de c.p.a. 674911
E e 6815747 N (ponto 116); segue por esta estrada em direção a Lagoa dos Esteves até sua
confluência com a estrada que dá acesso ao Balneário de Rincão, ponto de c.p.a. 671301 E e 6812375
N (ponto 117); segue pela estrada de acesso a Rincão até atingir o ponto de c.p.a. 672809 E e
6810358 N (ponto 118); daí, segue por linha reta até atingir a orla marinha, no ponto de c.p.a.
673732 E e 6809929 N (ponto 119); daí, segue pelo oceano, por linhas retas, ligando os pontos de
c.p.a. 681996 E e 6808808 N (ponto 120); 693215 E e 6816466 N (ponto 121); 698681 E e 6818915 N
(ponto 122); 710399 E e 6825552 N (ponto 123); 716048 E e 6827513 N (ponto 124); 719999 E e
632700 N (ponto 125); 726565 E e 6844280 N (ponto 126); 729286 E e 6852594 N (ponto 127);
736025 E e 6860089 N (ponto 128); 736686 E e 6863262 N (ponto 129); 737810 E e 6872643 N (ponto
130); 742511 E e 6891012 N (ponto 131); 746166 E e 6908032 N (ponto 132); 748964 E e 6914181 N
(ponto 133); 755303 E e 6917626 N (ponto 134), atingindo o ponto de c.p.a. 748834 E e 6925794 N,
ponto inicial desta descrição, fechando o perímetro da Área de Proteção Ambiental da Baleia
Franca e perfazendo uma área total aproximada de 156.100 ha.
Parágrafo único. Ficam excluídas do perímetro acima definido as Ilhas Moleques do Sul, Três
Irmãs, Siriú, Coral e as áreas de fundeadouro, de fundeio de carga e descarga, de inspeção sanitária
e de polícia marítima, de despejo, dos canais de acesso e bacias de manobra dos Portos de Imbituba
e Laguna, bem como as destinadas a plataformas e a navios especiais, navios de guerra e
submarinos, navios de reparo ou aguardando atracação e navios com cargas inflamáveis ou
explosivas, que serão estabelecidas pela administração do porto, sob coordenação da autoridade
marítima, e fixadas nas respectivas cartas náuticas.

Art 3º - Na Área de Proteção Ambiental da Baleia Franca, ficam sujeitas à regulamentação específica
dos órgãos competentes as seguintes atividades, dentre outras:
  I - a realização de campeonatos náuticos, no período de maio a dezembro, envolvendo o uso de

embarcações a motor de qualquer natureza;
 II - o uso de explosivos e a realização de atividades que envolvam prospeção sísmica, no período

de maio a dezembro;
III - a retirada de areia e material rochoso;
IV - a exploração de serviços turísticos voltados à observação das baleias francas e demais espécies

de cetáceos, bem como o acesso às ilhas públicas englobadas em seu perímetro;
V - a implantação ou alteração de estruturas físicas e atividades econômicas na faixa de marinha

e no espaço marinho;
VI - a implantação de projetos de urbanização, novos loteamentos e a expansão daqueles já

existentes;
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 VII - a implantação ou ampliação de atividades de maricultura;
VIII - a construção de edificações nas ilhas englobadas em seu perímetro, ressalvadas as destinadas
            à segurança da navegação conforme determinar a Marinha do Brasil;
  IX - a pesca;
     X - a implantação ou execução de qualquer atividade potencialmente degradadora do ambiente;
  XI - a abertura de vias de circulação e canais;
XII - a drenagem de áreas úmidas.
§ 1º - Na área de Proteção Ambiental da Baleia Franca, fica assegurada a liberdade de navegação,
respeitadas as disposições deste artigo.
§ 2º - As cartas náuticas e os roteiros de região farão constar os limites da Área de Proteção
Ambiental da Baleia Franca e o seu propósito, para alertar os navegantes.
§ 3º - Os exercícios operativos considerados pela Marinha do Brasil como necessários à defesa
dos portos envolvidos nesta Área de Proteção Ambiental da Baleia Franca, bem como toda e
qualquer atividade necessária à salvaguarda da vida humana no mar e à segurança do tráfego
aquaviário, poderão ser desenvolvidos sem restrições.

Art 4º - Na Área de Proteção Ambiental da Baleia Franca, deverão ser adotadas medidas para
recuperação de áreas degradadas, proteção da vegetação fixadora de dunas e melhoria das
condições de disposições e tratamento de efluentes e lixo.

Art 5º - Fica garantido o acesso à área portuária de pesquisadores e observadores de baleias,
desde que atendidas as respectivas normas dos Portos de Imbituba e Laguna.

Art 6º - A Área de Proteção Ambiental da Baleia Franca será administrada pelo Instituto Brasileiro
do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA, que deverá tomar as medidas
necessárias para sua proteção e gestão.

Art 7º - O Plano de Gestão da Área de Proteção Ambiental da Baleia Franca deverá ser elaborado
no prazo de cinco anos.

Art 8º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 14 de setembro de 2000; 179º da Independência e 112º da República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Sarney Filho

PORTARIA Nº 117, DE 26 DE DEZEMBRO DE 1996 (Alterada pela Portaria n° 24, de 8 de
fevereiro de 2002)

O PRESIDENTE DO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS
NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA, no uso das atribuições previstas no artigo 24 da Estrutura
Regimental anexa ao Decreto nº 78, de 5 de abril de 1991, e pelo artigo 83, inciso XIV, do Regimento
Interno, aprovado pela Portaria GM/MINTER nº 445, de 16 de agosto de 1989, e o que consta do
processo nº 02001.4424/90-25;



118

- Considerando a necessidade de reformulação da Portaria nº 2306, de 22 de novembro de 1990,
que define normas para evitar o molestamento intencional de cetáceos em águas jurisdicionais
brasileiras, de forma a possibilitar sua aplicação a toda espécie de cetáceo;
- Considerando o crescente desenvolvimento do turismo voltado para a observação de cetáceos
em águas jurisdicionais brasileiras e a necessidade de seu ordenamento, de forma a garantir a
adequação desta observação às necessidades de conservação desses animais; resolve:

Art 1º - Fica definido o presente regulamento visando prevenir e coibir o molestamento intencional
de cetáceos encontrados em águas jurisdicionais brasileiras, de acordo com a Lei nº 7643, de 18 de
dezembro de 1987.

Art 2º - É vedado a embarcações que operem em águas jurisdicionais brasileiras:
a) aproximar-se de qualquer espécie de baleia (cetáceos da Ordem Mysticeti; cachalote Physeter

macrocephalus, e orca Orcinus orca) com motor engrenado a menos de 100m (cem metros) de
distância do animal mais próximo, devendo o motor ser obrigatoriamente mantido em neutro,
quando se tratar de baleia jubarte Megaptera novaeangliae, e desligado ou mantido em neutro,
para as demais espécies;

b) reengrenar ou religar o motor para afastar-se do grupo antes de avistar claramente a(s) baleia(s)
na superfície a uma distância de, no mínimo, de 50m (cinqüenta metros) da embarcação;

c) perseguir, com motor ligado, qualquer baleia por mais de 30 (trinta) minutos, ainda que
respeitadas as distâncias supra estipuladas;

d) interromper o curso de deslocamento de cetáceo(s) de qualquer espécie ou tentar alterar ou
dirigir esse curso;

e) penetrar intencionalmente em grupos de cetáceos de qualquer espécie, dividindo-o ou
dispersando-o;

f) produzir ruídos excessivos, tais como música, percussão de qualquer tipo, ou outros, além
daqueles gerados pela operação normal da embarcação, a menos de 300m (trezentos metros)
de qualquer cetáceo;

g) despejar qualquer tipo de detrito, substância ou material a menos de 500m (quinhentos metros)
de qualquer cetáceo, observadas as demais proibições de despejos de poluentes previstas em
Lei;

h) aproximar-se de indivíduo ou grupo de baleias que já esteja submetido à aproximação de, no
mesmo momento, de pelo menos, duas outras embarcações.

Art 3º - É vedada a prática de mergulho ou natação, com ou sem o auxílio de equipamentos, a
uma distância inferior a 50m (cinqüenta metros) de baleia de qualquer espécie.

Art 4º - Quando da operação de embarcações de turismo comercial no interior de Unidades de
Conservação, nas quais ocorram regularmente a presença de cetáceos, caberá à Unidade em
questão determinar:
a) o cadastramento das embarcações que operem regularmente na Unidade de Conservação,

devendo constar o seu registro competente junto ao Ministério da Marinha, nome, tamanho,
tipo de propulsão e lotação de passageiros da embarcação, bem como qualificação e endereço
de seu responsável ou responsáveis;

b) o número máximo de embarcações cuja operação simultânea seja permitida no interior da
Unidade de Conservação;

c) quando da existência de áreas de concentração ou uso regular por cetáceos, a(s) rota(s) e
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velocidade(s) para trânsito de tais embarcações no interior e/ou na proximidade de tais áreas.

Art 5º - Para a operação de embarcações de turismo comercial no interior de Unidades de
Conservação nas quais ocorrem regularmente a presença de cetáceos, é obrigatória a provisão,
em caráter permanente, de informações interpretativas sobre tais animais e suas necessidades de
conservação, aos turistas transportados até aquelas Unidades.

Art 6º - Para efeito do disposto nesta Portaria, considera-se embarcação de turismo comercial
aquela que transporta passageiros com finalidade turística, mediante pagamento.

Art 7º - É proibida a aproximação de quaisquer aeronaves a cetáceos em altitude inferior a 100m
(cem metros) sobre o nível do mar.

Art 8º - O IBAMA, ouvido o Grupo de Trabalho Especial de Mamíferos Aquáticos, instituído pela
Portaria nº 2097, de 20 de dezembro de 1994, poderá permitir, em caráter excepcional e restrito a
aproximação de embarcações e aeronaves a cetáceos em condições distintas das estabelecidas
nos art. 2º, 3º e 7º, exclusivamente para finalidades científicas.

Art 9º - Os infratores das normas estabelecidas nesta Portaria estarão sujeitos às penalidades
determinadas pela Lei nº 7643, de 18 de dezembro de 1987, e demais normas legais vigentes.

Art 10º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário, especialmente a Portaria nº 2306, de 22 de novembro de 1990.

EDUARDO DE SOUZA MARTINS
Presidente

(Publicada no Diário Oficial da União de 27 de dezembro de 1996, emendada pela Portaria n° 24/
2002 publicada no DOU 13 de fevereiro de 2002).

Instrução Normativa 102/IBAMA de 19 de Junho de 2006

O PRESIDENTE DO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS
NATURAIS RENOVÁVEIS – IBAMA, no uso das atribuições que conferem os artigos 2º, inciso
X, e 24, do Anexo I da Estrutura Regimental anexa ao Decreto nº 3.833, de junho de 2001, publicado
no Diário Oficial da União do dia subseqüente, e pelo Decreto s/n, de 16 de janeiro de 2001,
publicado no Diário Oficial da União do dia subseqüente, e que consta no processo nº 02001.4424/
90-25;
- Considerando as determinações da PORTARIA N º 117, DE 26 DEZEMBRO DE 1996 e da Portaria
N º 24, DE 08 DE FEVEREIRO DE 2002, que definem normas para evitar o molestamento
intencional de cetáceos em águas jurisdicionais brasileiras e para ordenar o turismo comercial de
observação de baleias no interior de unidades de conservação;
- Considerando o decreto s/n, de 14 de setembro de 2000, que cria a Área de Proteção Ambiental
da Baleia Franca e determina a regulamentação da exploração de serviços turísticos voltados à
observação de cetáceos;
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- Considerando recomendação enfática do Grupo de Trabalho Especial de Mamíferos Aquáticos,
instituído pela portaria nº 2.097, de 20 de dezembro de 1994, em sua IX reunião, em 3 de dezembro
de 2002, em relação ao cumprimento dos artigos 4º e 5º da Portaria nº 117, de 26 de dezembro de
1996, segundo os quais é obrigatório o cadastramento das embarcações de turismo comercial que
operam no interior das unidades de conservação e a provisão de informações interpretativas
sobre cetáceos e suas necessidades;
- Considerando o consenso expresso no relatório final do workshop sobre Ciência para a
Sustentabilidade no Turismo de Observação de Baleias, realizado em Cape Town, África do Sul,
em março de 2004, sob o patrocínio do Comitê Científico da Comissão Baleeira Internacional,
que o Brasil faz parte, e que ressalta a importância, tanto do ponto de vista do manejo como da
avaliação científica, da existência de áreas de refúgio onde o turismo de observação de baleias
não ocorre. Recomendando assim, a adoção de áreas fechadas como ferramenta de gestão
precautória e cientificamente embasada;
- Considerando a necessidade de definição de Áreas Controle para os estudos científicos de
comportamento desses cetáceos;
- Considerando o crescente desenvolvimento do turismo voltado para a observação de cetáceos
no território da Área de Proteção Ambiental da Baleia Franca e a necessidade de seu ordenamento
e regulamentação, de forma a garantir a adequação desta atividade às necessidades de conservação
desses animais;
- Considerando a existência de cetáceos que percorrem o interior da Área de Proteção Ambiental
da Baleia Franca e a necessidade de garantir sua adequada proteção contra o molestamento, de
acordo com a lei nº 7.643, de 18 de dezembro de 1987; resolve:

Art. 1º - Estabelecer restrição a atividades náuticas específicas em setores da Área de Proteção
Ambiental da Baleia Franca durante os meses de junho a novembro, nos termos desta Portaria.

Art. 2º - Nestas áreas é vedada a realização das seguintes atividades náuticas por embarcações
motorizadas:
a) O transporte de passageiros com finalidade turística, mediante pagamento ou não;
b) A prática e apoio a qualquer forma de esporte náutico;
c) Atividades recreativas em geral.

Art. 3º Os setores sujeitos a estas restrições são:
a) Praia da Vila – Imbituba/SC (mapa 01)

No interior da área delimitada pelo polígono que se inicia no ponto com coordenadas UTM x=
730979 e y= 6874610, seguindo em linha reta até o ponto de coordenadas UTM x= 730284 e y=
6873040, contornando a ilha no sentido horário até o ponto de coordenadas UTM x= 730007 e
y= 6873026, seguindo em linha reta até o ponto de coordenadas UTM x=729525 e y= 6873624,
seguindo posteriormente pela linha d’água pela praia no sentido horário até atingir o ponto
inicial, fechando o polígono.

b) Praia d’Água – Imbituba/SC (mapa 02)
No interior da área delimitada pelo polígono que se inicia no ponto com coordenadas UTM x=
729482 e y= 6878207, na ponta mais ao norte do costão da referida praia, seguindo em linha reta
até o ponto correspondente as coordenadas UTM x= 729437 e y= 6877503.

c) Praia da Gamboa – Garopaba/SC (Mapa 03)
No interior da área delimitada pelo polígono que se inicia no ponto com coordenadas UTM
SAD 69 x= 734090 e y= 6906576, seguindo em linha reta até o ponto localizado no costão da
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Praia da Gamboa com as coordenadas UTM x= 734126 e y= 6904678, segundo no sentido anti-
horário pela Praia da Gamboa e fechando o polígono no ponto inicial.

d) Praia do Luz  (Ibiraquera) – Imbituba /SC (Mapa 04)
No interior da área delimitada pelo polígono que se inicia no ponto com coordenadas s UTM
x= 732140 e y= 6885214, no costão sul da Praia do Rosa, seguindo em linha reta até o ponto
correspondente as coordenadas s UTM x= 731658 e y= 6883710, seguindo pela ilha no sentido
horário até o ponto correspondente à coordenada  UTM x= 731308 e y= 6883673, de onde seguem
em linha reta, no sentido NW, até a Praia do Luz no ponto correspondente à coordenada  UTM
x= 731023 e y= 6883936, seguindo posteriormente pela Praia do Luz e pelo costão posterior até
atingir o ponto inicial, fechando o polígono.

e) Praia do Silveira – Garopaba/SC (Mapa 05)
No interior da área delimitada pelo polígono que se inicia no ponto com coordenadas UTM x=
735192 e y= 6895274, seguindo pelo costão para NW até encontrar com a Praia do Silveira, de
onde segue em direção NE pela referida praia até se encontrar com o costão norte, de onde
continua em direção a SE até o ponto com coordenadas UTM x= 735951 e y= 6896691, de onde
segue em linha reta até o ponto inicial, fechando o polígono.

f) Praia de Garopaba – Garopaba/SC (Mapa 05)
No interior da área delimitada pelo polígono que se inicia no ponto com coordenadas UTM x=
735053 e y= 6898655 (Ponta da Vigia), seguindo para SW pelo Costão da Vigia até a Praia de
Garopaba, de onde continua até encontrar com o ponto no costão norte da Praia de Garopaba,
com as coordenadas UTM x= 733126 e y= 6899195, seguindo em linha reta até o ponto inicial
localizado no costão, e fechando o polígono.

Parágrafo único. Procedimentos de atracação serão permitidos, excepcionalmente, na área
delimitada na enseada de Garopaba.

Art. 4º  Os infratores das normas estabelecidas nesta Portaria estarão sujeitos às penalidades
determinadas pela Lei n º 7.643, de 18 de dezembro de 1987, à Lei n° 9.605 de 12 de fevereiro de
1998 e demais normas legais vigentes.
Art. 5° Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação.

MARCUS LUIZ BARROSO BARROS

(Nota: os mapas correspondentes a esta IN estão disponíveis no website do Projeto Baleia Franca,
www.baleiafranca.org.br .)



122



123

Créditos Fotográficos
Agência Estado:
Página 45.

Almir Martins:
Página 60 (alto).

Audrey A. Corrêa:
Página 25 (abaixo).

Berenice Gomes:
Páginas 7, 127.

Carlos J. Blasius Moreira:
Página 55 (alto).

Conservation International:
Página 46.

Daniel J. Morast:
Página 62 (alto).

Diego Taboada:
Página 62 (embaixo).

Enrico Marcovaldi:
Páginas 10, 16 (alto), 25 (alto), 29 (alto), 94, 95
(abaixo), 100.

Fábio Daura:
Página 98.

Haroldo Palo Jr.:
Páginas 8, 11, 55 (meio), 64 (alto e meio).
Hemerson Adair Silveira:
Página 51.

Hudson Garcia:
Páginas 29 (meio e embaixo), 103.

Janir Sartório:
Página 70 (esquerda abaixo).

João Hypólito:
Página 41.

José Martins da Silva Jr.:
Página 96.

José Truda Palazzo Jr.:
Páginas 13 (detalhe), 14, 21, 24 (direita
abaixo), 26 (alto), 27 (alto e embaixo), 29, 44,
48, 53, 55 (embaixo), 58, 60, 61, 70 (alto e
esquerda alto), 72 (alto e esquerda), 74
(centro), 75, 76, 77, 78, 79, 80, 106, 112, 122,
última capa.

Karina R. Groch:
Páginas 4, 13, 15, 16 (abaixo), 17, 18, 22, 24
(alto e esquerda abaixo), 25 (meio), 27 (meio),
28, 33, 43, 49, 52, 57, 59, 67, 71, 72 (abaixo
direita), 73, 74 (alto), 82, 86, 89, 90, 104 (alto),
105.

Leandra Gonçalves:
Página 95 (alto).

Mariano Sironi:
Página 170.

Miguel Iñiguez:
Página 63.

Paulo A.C. Flores:
Página 26 (abaixo).

Priscila Farone:
Página 64 (abaixo), 74 (abaixo).

Renato Sehn:
Capa e página 70 (abaixo).

Rodrigo García Píngaro:
Página 104 (abaixo).



124



125

English Text
Foreword

What would anyone need to build a conservation Project in Brazil with measurable results? And
to ensure that it achieves its objectives, influencing the development and consolidation of public
policies at the local, national and international levels? And to make it reach a quarter century of
continued efforts, becoming a reference in success and seriousness?

How much financial investment is needed to make a successful conservation project?
And how many hours of sleep wasted?

How many personal battles and grievances, defamation and moral aggressions (sometimes
physical too), suffered in defense of conservation and our ideals of an environmentally healthy
planet?

What´s the cost in families relegated to a second thinking, of parents we didn´t enjoy during their
final years and didn´t see dying because we were in the field, defending the natural heritage
which belongs to everyone but very few, as usual, care about?

In the moment that the Brazilian Right Whale Research and Conservation Project – Projeto Baleia
Franca as it became better known by our friends, supporters and the international scientific and
conservation community, completes its 25 Years of activities, people around us expect to see us
only cheering. Indeed, it is a very happy moment for us, but also one for reflection. To remind us
of all that we, our families and few supporters had to endure in these 25 years – and speaking of
supporters, also Petrobras, which became the vital force behind our actions both with financial
support and institutional trust – is also to remind everyone about how difficult it is to consolidate
a long-term conservation effort for endangered species and ecosystems in Brazil. If we´re still
here to tell this story, the story of right whales and the project which rescued them from almost
certain extinction in our waters, it´s because we have had, above all, an immense degree of patience
with the many obstacles that were erected by many foes to bog down our work, not once or
twice, but frequently.

Nature conservation, an imperative and a vital action to ensure that humankind itself survives,
and which benefits everyone indistinctively, is still seen in Brazil by the most retrograde sectors
of society and politics as something superfluous, which “prevents progress”. What kind of progress
are they talking about is hard to fathom, as the promotion of economic “growth” based on
environmental degradation has never enhanced the quality of life of the poor, promoted peace or
eradicated social evils, resulting instead only in wealth for the usual few, while the society as a
whole is left to deal with environmental degradation and the exhaustion of natural resources
which could last for endless generations if only better managed right now.
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The Brazilian Right Whale Project, and its partners in the conservation of other endangered species
and the last natural environments in Brazil, are doing more than defending their respective flagship
species; they go much further, engaging openly and actively in challenging the criminal paradigm
of limitless economic growth at any cost. The slaughter of great whales was (and unfortunately
still is in some corners) just one glimpse at this immediatist, myopic vision of Nature. To reverse
this situation in Brazil has been one of the Project´s main battles; to understand the whales and
their conservation needs in our waters, another battle; and finally, to turn the right whales into
ambassadors of socio-economic development through non-lethal uses such as ecotourism and
historic and cultural insertion – a new front to equal conservation with the improvement of quality
of life for people.

In every step we took during these 25 years there were barriers erected to hamper our progress.
We soon found out that the preservation of critically endangered species is not even near unanimity,
as one could naively believe; against every conservation measure proposed, there raises a greedy
interest against it, which will fight you tooth and nail to prevail, even against the interests of the
public at large.

How could, then, the sure extinction of right whales in Brazil (and that of several other species)
be averted by a small band of lunatics? This is part of the story we attempted to tell in this book.
What we were able to achieve is portrayed here with the indelible mark of our Official Sponsor,
but also of countless other loonies who believe in our work, from environmentalists like Daniel J.
Morast, innkeepers like Renato Sehn, Armando Salzberg and Mozart Antunes Maciel, restaurateurs
like Breno Moraes and Karen, scientists like Vicky Rowntree, government officials like Régis
Pinto de Lima and Ricardo Soavinski, journalists like Marcos Sá Corrêa, businessmen like Rogério
Giassi, surfers like Gerson “Pilão” Perrenaud, diplomats like Maria Teresa Mesquita Pessôa,
musicians as Ivan Lins and sports icons like Karoline Meyer. Names, many names, which wouldn´t
fit in here by lack of space, but which come frequently to our minds when we consider the privilege
it is to be helped by so many people who believed right whales deserved protection right now,
even as we weathered the usual storm of criticism and pessimism coming from the very same
corners.

This book is, therefore, at the same time a celebration of achievements in the conservation of a
species and its vital breeding grounds in Brazil, and a call for responsibility so more actions to
protect coastal and marine environments and species are undertaken. It is essential that more
people become engaged in defending not only the whales, but also the entirety of the dazzling
natural heritage of Brazil.

This book testifies to our actions towards the conservation of whales which survived centuries of
criminal massacre. We were and still are few, but we have achieved a lot through tenacity,
perseverance and certainty that we are fighting the good fight. If the reading of our saga serves to
inspire other citizens to take arms in defense of Nature, then our mission in writing it will be
truly fulfilled.

The challenge of saving the whales and the marine environments in the 21st Century is indeed to
continue studying these endangered animals and implementing, based on the best knowledge
generated by this research, formal protection measures. But we also have to worry about the
impact that each of us inflict on the planet as a whole, on a daily basis. The climate change that
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currently knocks on our door is the clearest sign that there will be no future either for whales or
people if we don´t improve our own behavior in relation to the use of natural resources.

Now then, by writing on paper how much it has cost us to arrive at this 25th Anniversary, and
how much we still have to do to save the Brazilian natural marine heritage – including whales –
we can finally celebrate, and finally declare: it was well worth it! And we hope that our readers
will be alongside us in the many actions that we will still undertake on behalf of whales and the
marine environment in the decades ahead.

Itapirubá Beach, Santa Catarina, Brazil, November 2007
25 Years of the Brazilian Right Whale Project.

Hemerson  Truda Karina
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I. The Right Whale

It is early dawn in July along the coast of Santa Catarina State, and the almost-deserted beaches
bear witness to the coming and going of seabirds which, at first daylight, go about their hunt for
the nourishment that lets them make a way of life out of flying. The first sun rays brighten the
wave crests which extend in parallel to the shore, raising small foam clouds into the air. Right
after the last such waveline, however, a couple of these little clouds seem to defy the wind, raising
much higher than the rest. First a tall ’V’, then a smaller one, betray to the observer the presence
of the adult Southern Right whale and its newborn calf – the first of the season here. The life cycle
of right whales repeats itself once more along the coast of Southern Brazil.

Getting to Know the Right Whale

Reaching up to 18 meters in length and weighing up to 60 tons, the Southern Right whale (Eubalaena
australis being its scientific name) has been so called – the ‘right’, ‘true’ or ‘sure’ whale – from the
early hunters who considered it the ‘right’ whale to kill, especially for its coastal habits during
the breeding season and its thick fat (blubber) layer (up to 40 centimeters in some parts of the
adult´s body), which provided for a large oil yield per animal killed.

Right whales exhibit a series of peculiar characteristics which allow us to easily distinguish them
from other large whales. First and foremost we note the lack of a dorsal fin, an exclusive trait
among Southern hemisphere whales, and the absence of ventral grooves so typical of other species.
Right whales are mammals which, despite many adaptations to their ocean lives, possess warm
blood, reproduce by internal fertilization and breathe air just like us. Therefore, they need to
surface at regular intervals to breathe. The famous blow observed in these occasions can rerach
up to 8 meters in adults, and is the result of condensation of the warm air expelled by the whale´s
lungs at high speed. Its typical V-shape is produced by two nostrils (blowholes) which in right
whales are rather separated.

Another typical trait of right whales is skin callosities, which appear on top of the head, around
the blowholes and the mouth. These callosities are basically thickened skin and are covered by
cyamid colonies – minute crustaceans commonly known as ‘whale lice’, which confer the callosities
a whitish or creamy coloration, easily seen from a distance. The role of these crustaceans on a
whale´s life – whether as parasites or mere commensals living on shed skin – is not entirely
known, though apparently they cause no harm to the whales. The distribution of callosities on
the head of a right whale follow a general patterns which equals that of facial hair in humans, but
the format, size and number of callosities vary among individuals and are generally asymmetric
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in a same animal. This distribution, which is a
born trait and becomes permanently settled in
the first months of a calf´s life, remains constant
over its entire life just like a human fingerprint,
allowing researchers to individually identify
right whales. Besides ‘whale lice’, callosities
may eventually harbor barnacles. Males usually
have more and bigger callosities than females.
Whether they serve any practical purpose is
debatable, but it is believed that it may help
whales recognize individuals – and therefore
its use for photo-identification studies would
be just mimicking what whales already do.
Besides, based on the larger number of
scratches and temporary lesions found in the
backs of males, it was suggested that callosities
may serve as weapons for male aggression
during mating competitions.

Right whales are also known as ‘black whales’
for its predominant color, which can sometimes
vary towards grayish tones, with white patches
on the belly and chin. Some individuals may
also have white or grayish markings in their
backs, which can also be used for photo-
identification. About 10% of the right whale
population has this kind of marking.
Individuals with grayish marks or these
combined with white ones are invariably
females, and white-marked individuals are
found to be in a sexual proportion of 1:1. These
markings may also cover the whole body,
resulting in partial albinos, which are born with
a largely white body with dark blotches or
streaks but which gradually darken overall
with age, becoming grayish or dark brown.
These individuals are invariably males. Pectoral
fins of the species are short and wide, trapezoid,
and the tail is wide and pointed. The head is
very robust, reaching up to one-third of the

animals´ length, with a narrow rostrum, arched
jaws and many sensory hairs around the
mandibular/maxillar regions.

Right whales reach sexual maturity when they
are around six years old, bearing the first calf
around nine. After about a year´s gestation
females give birth to a single calf, and they can
usually bear one every three years. At birth the
right whale baby can be as large as 5 meters
and weigh 4-5 tons! Calves spend their entire
first year alongside their mother, and weaning
seems to occur right afterwards. The
reproductive life of an adult female is about 30
years and it is therefore estimated that females
can bear up to nine calves during this period.

As in all large cetaceans, the maximum life span
of right whales is not known. However, that
they may reach rather advanced age is
confirmed by the findings of primitive harpoon
heads in the bodies of Bowhead whales (Balaena
mysticetus), a species belonging to the same
family as right whales, captured by Alaskan
Eskimos after 1980. Anthropologists estimated
that those harpoon heads would be between 130
and 200 years old, and were probably used by
Eskimos from the late 18th century. Recent
research on the analysis of growth layers in the
eye lenses of Bowhead whales have confirmed
these estimates; from analyzed samples, four
whales were older than 100 years and one was
estimated at 211 years.  In the North Atlantic a
northern right whale (Eubalaena glacialis) photo-
identified in 1935 was resighted in 1995, with a
proven age of at least 65 years. It would be
therefore reasonable to assume that Southern
right whales could live as long, attaining,
perhaps, more than 200 years.
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Distribution and Habitat Use

Right whales amaze us not only for their sheer
size and physical traits, but also for their life
history. They´re animals which, in the course
of their evolutionary history, have opted for
performing two of their most important
biological needs, namely breeding and feeding,
in places very much apart. Just like other whale
species, right whales undertake long yearly
migrations, spending summers in the
Subantarctic region to feed and winter in
tropical and subtropical waters for mating and
calving.  To complete such a journey, right
whales probably cover some 6,000 kilometers
round-trip.

But why would right whales undertake such a
tremendous voyage between these areas? Why
wouldn´t they just center their life activities in
a narrower stretch?

Right whale feeding areas are associated to high
primary productivity regions, and where great
concentrations of zooplankton, on which they
prey (especially krill, a kind of minute shrimp,
and copepods), are found. Feeding grounds for
the ’Brazilian’ right whales are not well
established; however, two main areas do exist
in the Southern hemisphere, near the Antarctic
Convergence and around the South Georgia
Islands. As these are cold regions and calves
are born almost without any blubber layer, right
whales had to adapt, migrating to warmer
waters in order to minimize thermal stress,
thereby ensuring the calves´ survival at birth.

In the Southern hemisphere four main breeding
grounds are known for right whales, off South
Africa, Australia, South America and the

subantarctic region of New Zealand. In South
America the main breeding concentration is
found in the coastal waters of Península Valdés,
Argentina, with a smaller population breeding
in Southern Brazil and another, smaller yet, in
Uruguay. Another small breeding assemblage
can be found seasonally around Tristan da
Cunha and Gough islands, in the middle of the
South Atlantic vastness.

Besides warmer waters, right whale breeding
grounds relate to calm and shallow areas. It
may as well be that the continued return to
some areas occurs simply by tradition, as a
byproduct of the evolutionary history of right
whales, or it may be that they prefer regions
that offer some protection against natural
predators such as orcas and sharks.
Additionally, mother/calf pairs seem to favor
shallow waters to avoid interactions with other
groups of right whales, which could result in a
high energy cost.

Photo-identification studies undertaken over 30
years in several right whale concentration areas
in the Southern Hemisphere have shown that
there is some site fidelity regarding breeding
grounds. Pregnant females tend to return to the
same region every three years, generally around
the same place or adjacent areas, in places where
they´ve been seen before, to mate and generate
a new calf. Adult whales unaccompanied by
calves may return to the same breeding areas,
though at varied intervals, perhaps returning in
subsequent years, but in general without the
same area fidelity pattern. In some regions a
separation between mother/calf pair areas and
mating groups can be observed. Also generally,
in breeding grounds, right whales are found very
close to shore. Females with calves are usually
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sighted right after the waves in very shallow
areas - less than 20 meters deep and more
frequently between the 5 and 10 meter isobaths.
Lone adults usually stay further off to sea.

Though they occur close to shore and in places
with very little depth, an impressive feature of
right whales is that they do not strand, with
the very rare exception of subadult individuals
which apparently get disoriented – as in the
case, for instance, of one of the only two
successful rescues of live stranded right whales
in the Southern Hemisphere. In July 2003, a
subadult female entered the lagoon channel at
Laguna until it stranded more than 8 km from
the sea. It was saved by the coordinated efforts
of the Right Whale Project, the Fire Department,
fishermen and workers of the channel ferry
which ultimately pulled it to freedom.

It is not known for sure whether matings
observed in a given area result in the calves seen
in the same area the following year. It is
however known that conception occurs in the
same region where females are later recorded
with their calves. Pregnant females hug the
shoreline a few days before giving birth, and
stay with their newborns up to around 11 weeks
in the same coastal region. During this time,
they move about less than other individuals,
due to the presence of the calf, which depends
exclusively on maternal; care to survive and
develop. Permanence time in breeding areas for
adults without calves varies greatly, and at least
in regions like Brazil these stay near shore for a
much shorter period than mother/calf pairs,
usually around six weeks. Breeding season
extends for about five months, at which end
right whales begin their long migration back
to the feeding grounds.

Social Organization and Behavior

Right whales are not markedly gregarious, either
in feeding or breeding grounds. Solitary animals
or groups of two individuals are most frequently
seen, with several such small units sometimes
distributed in small aggregation areas. Right
whale groups can be constituted by mother/calf
pairs or groups of juveniles and adults. Despite
these habits, in feeding areas, right whales can
be found in groups of three to eight animals, in
adult pairs, or mother/calf pairs. Occasionally
sparse aggregations may occur with up to 30
animals in a few square kilometers. Apparently
the same animals stay in an area for a few days
or even weeks, following large aggregations of
zooplankton near the water surface or just below
it down to ten meters. Right whales are equipped
with a filtering bristle apparatus – baleen – which
replaces teeth and is used to capture their food
by skimming. Baleen is formed of keratin, and it
forms a couple of curtains suspended from the
upper jaws´ sides, each with some 250 long,
narrow and relatively flexible blades. Internally,
these blades have fine bristle fringes. In the
frontal part they sport only rudimentary bristles.
During feeding, right whales swim slowly with
their mouths open at the surface, letting water
flow through the mouth and filtering food with
the baleen. The sound made by baleen hitting
the passing water is often heard during surface
feeding, apparently with no specific function by
itself.

Social interactions between groups and/or
individuals are observed, sometimes during
hours, especially in mating groups. However,
interactions between different mother/calf pairs
are rarely observed, even as they stay relatively
close to each other.
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Several levels of inter-specific interactions are
reported between right whales and birds, as
well as with other marine mammals. Among
birds the most extreme of such interactions
happens with Dominican gulls Larus
dominicanus, which developed the odd habit of
feeding on whale skin and fat from the whales´
backs. This behavior is being observed with
great frequency in Península Valdés,
Argentinian Patagonia, where the harassment
of whales by gulls has become critical, and is
drastically increasing in recent years. The gull
attacks may alter the quiet behavior of lactating
whales and therefore compromise the
development of calves, and may cause the
abandonment of some nursing areas. At Santa
Catarina, in Brazil, some gull harassment cases
were already recorded, but frequency has been
low and constant so far. At Valdés, in the
meantime, mitigation measures must be
implemented immediately in order to prevent
damage to the reproductive success of right
whales there.

Right whales also interact occasionally with
other marine mammals such as sea lions,
humpback whales, bottlenose dolphins and
dusky dolphins.

During breeding season, several behavioral
patterns can be observed among the right
whales which reach the Brazilian coastline.
From resting and surface floating with the back
partially exposed to the spectacular breaching
somersaults and tail-slapping, which may
constitute socially significant displays, vigorous
movement trials with calves or just a means to
broadcast their presence for other animals in
the region. A commonly observed behavior in
the Santa Catarina coast is what we call ventral

exposure, frequently undertaken by females
with calves, with two objectives: offer the calf a
resting period, carrying it over the mother´s
belly above the surface and facilitating
breathing, and avoid the calf´s access to the
mammary slits, thereby controlling his feeding.
In the first weeks of life, calves will have to learn
how to surface to breathe, to develop their
abilities and motor coordination, and to widen
its blubber layer in order to survive the long
trip to the feeding grounds. All this makes the
energetic demand of calves a rather high one.
However, while they are in the breeding
grounds adult right whales do not feed, and
take their energy from the stored fat they built
inside their bodies while at the feeding grounds.
In the first months of life, therefore, all the
nutrition for the calf will depend on its mother´s
reserves accumulated by her during the
preceding summer. Right whale milk is about
ten times fatter than cow milk, and calves can
drink up to 200 liters per day. This makes them
grow really fast in the first few weeks,
sometimes up to 50 Kg and 2,8 cm per day. At 3
months old the calf may reach half the length
of its mother, and will double its size during
the first year of life. The female will have to
nurse its hungry baby but also ensure she has
sufficient reserves to return with it to the
feeding grounds, thereby guaranteeing her own
survival and enhancing her calf´s.

Right whales are polyandric, that is, mating
occurs with several males courting a single
female. Courtship may take hours and the
female tends to avoid copulation, turning belly-
up. Males may react to this by positioning
themselves sideways to the female (one at each
side) before she turns, allowing a third male to
copulate with her. Right whale males have the
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largest testicles of the animal kingdom,
reaching up to half a ton each; this is due to an
evolutionary adaptation, a result of the
reproductive strategy of the species. Through
it, interactions between males disputing
females are not so aggressive if compared to
other species, and the female may mate with
several males successively. Each male produces
a huge amount of sperm, so that in each new
mating the sperm of the preceding male is
washed away and the female will become
pregnant of the last male to mate with her.
Maybe for this reason a male right whale´s
penis is also one of the longest in the animal
kingdom, with an average length  of 2.3 meters,
or some 14% of the mean length of his body.

Longer dive times observed for the species are
about twenty minutes, but during their
permanence in the breeding grounds the
surfacing frequency is much higher, as well as
resting and slow movements observed much
more often, especially for mothers with calves.
Speed varies, though it has been estimated that
during their seasonal migration it ranges
between 5 and 12 Km/h.

Right whales are not amazing singers like the
humpback whales, but they do recognize the
sounds produced by individuals of their own
species and differentiate these from
environment sounds. Some behavioral patterns
of right whales can be correlated with some
sounds they produce. Eight sound patterns are
known, and while we do not know their
communication meaning, it is known that these
different patterns are related to different levels
of interaction between individuals and between
these and their environment. Right whales
produce sounds in a range between 50 and

50,000 Hertz. Sounds between 100 and 200 Hz
are used for long-range communication or, in
mother/calf pairs, to keep contact in short
distances. These sounds may attain intensities
in the range of 170-187 dB (re 1?Pa). Other
sounds are complex, of unknown use, and their
emission is more intense when the animals are
more active. As regards hearing capacity,
information regarding mysticetes like the right
whale is still fragmentary and preliminary. We
know however that these whales are rather
sensitive to sounds lower than 1 kHz, but can
also hear much higher frequencies. It is likely
that right whales could not only recognize
individuals through sound but also that that
may recognize and locate specific places in the
sea and coasts through their specific acoustic
qualities.

A Surviving Population

Right whale populations were targeted by
commercial exploitation worldwide until the
middle of the 20th Century. It is estimated that
their original population could have surpassed
100,000 animals and actually is reduced to less
than 10% of that, probably between 7,000 and
8,000 individuals. International protection
began in 1935, but even after that, illegal
hunting continued in several regions (see
below). Most of the right whale populations in
the Southern Hemisphere were reduced to
extremely low levels until the middle of the
1930´s, and apparently did not recover until
some 40 years ago. The only exception is the
population recorded around Tristan da Cunha,
which would have escaped the whalers´
attention in the end of the 19th and beginning
of the 20th centuries. Even this population, as
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we shall see, would end up being a victim of
modern whaling later on.

The protection against whaling in the breeding
grounds seems to be positively affecting the
recovery of Southern right whale populations.
The growth rate estimated in most of the
breeding concentration areas is between 7 and
8% per year, which biologically speaking is
satisfactory, although still a very slow recovery
considering the species ́ life cycle. Based on data
acquired in some 20 years of aerial surveys,
estimates for Brazil are a bit more optimistic.
Growth rate here seems to be around 14% per
year. This estimate, however, beyond the
natural population increase reflects
immigration of whales arriving from other
breeding concentration areas such as those in
Argentina. The most recent abundance estimate
for right whales off the Southern Brazilian coast
is of 500+ individuals, which appear along our
shores in alternate years.

Although Southern Hemisphere right whale
populations do show signs of recovery, their
must still be considered vulnerable. Many
threats can still be feared, such as nutritional
condition, chemical pollution, net entanglement
in fishing gear, boat interactions (e.g. ship
collisions and acoustic disturbance) and
degradation/loss of habitat. Fortunately, natural
mortality rates for the species are definitely low:
between 1-3% for adults and 1% for calves.



135

II. It is Beyond Any Doubt…

During the present times of fast consumption and even faster forgetting, very few Brazilian reflect
upon the role of some prominent people in our History. Such is the case of a man often only
thought of as an old textbook illustration, José Bonifácio de Andrada e Silva, statesman and
Patriarch of Brazilian Independence. In his momentous life, José Bonifácio found time to dedicate
himself to an issue that didn´t deserve any studies during the 18th century: Nature conservation
and the rational use of natural resources then thought to be inexhaustible. From his many essays
and studies an emblematic publication stands out as his first scientific paper offered to the Royal
Academy of Sciences of Lisbon in 1790, as a means of formally being accepted as a Member of
that prestigious institution: the Memory on the Fishing of Whales and Extraction of their Oil, with
some reflections about our Fisheries. In it José Bonifácio expressed his rejection of the way the
Armações, or coastal whaling stations, operated along the Brazilian coast killing whales during
breeding season and harpooning the calves to attract and then bleed the caring mothers to death:

‘It must certainly deserve great contemplation the pernicious
practice of killing the nursing calves to then harpoon the

 mothers more easily. These have so much love for their babies
that almost always bring them between their fins to give them milk;
and if eventually they are killed, mothers do not leave the place and

hence lose their lives there at harpoon point; their love is so great that,,
 being able to stay in the bottom for more than half an hour without breathing,
therefore escaping danger, they expose their life in trying to save their calves´,

who cannot be without air for so long. The mothers´ caring undoubtedly facilitates
the fishing(…) It is beyond any doubt that killing the nursing calves we diminish

 the future generations, as whales, for one of these wise laws of the general
economy of Nature, only give birth to a calf every two years; which

 if killed, take with it all its descendants (…)’

Bonifácio´s concerns about the destructive greed of the whaling stations were not only right, but
sadly prophetic.

When the Crowns of Portugal and Spain merged under Filipe III, the king in 1602 authorized
Biscayan whalers to go hunting for the ‘royal fish’ – so named for being royal monopoly at that
time – in the Bahia coastal region of Brazil. Famous for their hunting efficiency, the Basques had
by then wiped out almost all the Northern right whales (Eubalaena glacialis) from the Bay of Biscay,
which they hunted recklessly since the 7th Century. With the merging of the Portuguese and
Spanish empires, the door was open for the Basques, great navigators then already slaughtering



136

whales off North America, to grab the whales
along the Brazilian coast, which according to
historical records were so abundant that they
disturbed the sleep of the residents of Salvador
with their noises.

In the beginning of the 17th Century, the Spanish
whalers sailed to Bahia with their ships to kill
whales there. A perfect business arrangement,
since the remaining Northern right whales in
the Bay of Biscay were found there in the boreal
winter, while the Brazilian whales were
breeding here in the austral winter, thereby
ensuring the Basques a full year of reaping.

Thanks to the abundance of Southern right
whales, possibly complemented by the killing
of humpback whales (Megaptera novaeangliae)
too, the profits were huge. So huge that the
Basques decided to begin establishing in Bahia
the first Armações, or coastal whaling stations,
destined to shelter the crews of the small
whaling vessels, each with its own harpooner,
and also to try the whales´ fat, converting it by
boiling into the oil that was used for public
lights in the cities of the European metropolis
(and later in the urban settlements of the
Brazilian colony and, later on, the Brazilian
Empire), as well as to make cement for the forts,
churches and later lighthouses of the Brazilian
coast. So good was this business that in a few
years the Crown decided that it should be
profiting directly, and cancelled the Basques´
whaling concessions, becoming directly
responsible for the management of whaling in
Brazil from 1614 onwards as a royal monopoly,
only seldom later given to new concessionaries.

Brazilian schools usually teach about some of
the great economic cycles that built the nation

and influenced its demography: sugarcane
cycle, gold, coffee… however, the Armações
cycle, which created conditions for the
settlement of a large part of the Brazilian
coastline south from Bahia, is rarely taught or
publicized. In fact, based on the achievements
of the Basque whalers, coastal whaling stations
were established Southwards for the next two
hundred years, giving the name Armação to
quite a few places along the coast where, at
some point in our history, right whales were
massacred to serve the interests of European
colonial expansion or, later, of the young
Empire of Brazil. The last whaling stations to
be established in this cycle were built in Santa
Catarina, respectively in Garopaba in 1792 and
Imbituba in 1796. Gradually, from North to
South, the breeding populations of right whales
were exterminated in a devastating cycle which
lasted almost 400 years, as the very last whaling
station to kill right whales, the Southernmost
Armação of Imbituba, only closed its doors in
1973, when the species virtually disappeared.

Just like the greedy colonial and imperial
administrators of Brazil, others also benefited
from the wholesale slaughter of right whales
in the South Atlantic. Since the 18th Century,
North American whalers based in New
England who circled Cape Horn to hunt sperm
whales (Physeter macrocephalus) in the Pacific
Ocean, seized the opportunity of cruising along
the Brazilian coast to kill right whales
seasonally – and illegally, and therefore enhance
their profits. Their audacity was such that in
1819 the official administrators of Brazilian
whaling, Joaquim José de Sequeira and Manoel
Dias Lima, complained to the King in these
terms:
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´The current Administrators of the fishing of Whales represent to Your Majesty
in this Court, that having Your Majesty entrusted them with this Administration,
for expecting of their zeal the necessary methods to augment and make prosper this

important branch of commerce to benefit the Royal Patrimony and that of the Nation;
Are reduced to the most cruel extreme of seeing frustrated all their efforts

for so many improvements promoted to increase such fishery, and its
ruin consummated with  the indispensable and gross sums unfortunately

for the reason they will now expose. It is of the Right of peoples not to fish along
the Sea Coasts of any Foreign Kingdom; therefore it was always forbidden for Strangers

to fish off the Coasts of Brazil, and if any one appeared was immediately
confiscated as there are so many examples in this Court; however

since the Administrators of the Southern Whaling stations only cared for
their own interests, and receive the salary that Your Majesty has paid them,

didn´t even care to represent to you on the abuses of the Foreign Ships
nor they cared that the fishery was being annihilated by those as it did.

It is gradually increasing the numbers of Foreign ships in fishery at the Sea Coast
of the Capitany of Santa Catarina, São Paulo and Rio Grande, in such a fashion

that only last year seven or eight whaling Ships refreshed in the harbor of
Santa Catarina, in the present year of 1819 twenty large ships as those on documents 1 and 2

appeared, which disturbed and scared the fish [sic] off those coasts since the month
of June until the end of September, shamelessly, which even within sight

of the whaling boats of Your Majesty launched theirs in the Sea and began whaling;
and through these means all the Royal fishery of Your Majesty will be lost (because we have to warn that

in the months mentioned the fish approaches land in several places
to escape the cold; but if it is wounded near the Coast or in the open Sea

it never flees towards the coast but always to the Sea: when the
boats of Your Majesty harpoon it near the Coast, it has to be done so close to land

that prudently it is possible to follow it in its race towards the Sea,
until it weakens and can be killed with repeated lance stabs).(…)

Therefore appeal and supplicate for Your Majesty to send through Your
Royal authority be made Notes to the Ministers of Foreign Courts to

the Royal Person of Your Majesty informing them that the Fishing for Whales
 off the Coasts of Brazil belongs to the Royal Patrimony of Your Majesty,

and that consequently any whaling Foreign Ship entering the Ports of this same Kingdom
will be confiscated to benefit the Administration of such Royal Fishery: Forwarding about this subject

the competent participations to the Governments of Santa Catarina, São Paulo and
Bahia (…) ask Your Majesty to consider attending to this just cause,

Which they put at Your Royal Presence, on behalf of
The State and the Nation.’
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Recourse to the royal authority, many times
reiterated by several levels of government in
the Colony of Brazil, would never be honored;
whaling ships not only from the United States,
but also from England and France, completed
the genocidal task of the Brazilian Armações in
wiping out the right whales from the South
Atlantic. In modern times, already in the 20th
Century, whaling stations in the Western coast
of Africa would also contribute to decimate the
species in the entire oceanic basin.

The damage caused to right whale populations
was of such magnitude that already in the
beginning of the 20th century the species was
internationally recognized as in danger of
extinction – a sad distinction that by such time
was awarded to very few animal species. The
first international agreement to regulate
whaling, promoted by the League of Nations
thanks to the efforts of an Argentinian scholar,
Dr. José Leon Suárez, was signed in 1931 and
already included the protection of right whales
against hunting, which was subsequently
ratified by the Whaling Convention of 1946,
signed after World War II and still in place
today.

In 1983 the then young Right Whale Project
denounced the illegal killing of right whales in
Brazil to the International Whaling Commission
– the body created by the 1946 Convention to
manage whaling and whale conservation.
Based in the initial investigations of the Project
and invaluable photos taken by the local
photographer João Hypólito during the 1950´s,
there was no doubt that the species was being
slaughtered in Imbituba at that time. The
evidence caused uproar among fisheries
authorities of the military government at that

time, which tried to do a cover-up to disguise
the crime perpetrated with governmental
complicity.

But it wouldn´t be just Brazil to disrespect the
international protection for right whales. The
now defunct Soviet Union, one of the most
active whaling nations of the 20th Century,
falsified its whaling fleet records for decades,
disguising the slaughter of supposedly
protected whales by the thousands. In the South
Atlantic, the criminal massacre of the Soviets
continued until 1975, and was only uncovered
in its appalling extent thanks to the collapse of
the Soviet Union in 1991 and the efforts of
Russian environmentalists, who rushed to
publicize the extension of such frauds to the
world at large.

It is estimated that during the 1930´s the total
population of right whales in the South Atlantic
may have fallen to some 300 individuals - too
close to extinction. In the beginning of the
1970´s, right whales were apparently sentenced
to oblivion. The growing international outcry
against the slaughter of the great whales
seemed to have arrived just too late for this
docile and coastal species, and besides sparse
records of dead animals stranded on shore and
one or two sightings in open sea, it appeared
certain that the Brazilian breeding population
of right whales had vanished forever.
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III. One Project, Many Results

The year was 1981 and many things worried Brazilians then – the least of which being
environmental issues, a concern neither of the people nor of the vast majority of the members of
the military government. Down South no more whales were being killed, but up in Paraíba State
in the Northeast a Japanese whaling station, owned by Nippon Reizo Kabashiki Kaisha –
conveniently disguised under a Brazilian name, Companhia de Pesca Norte do Brasil/COPESBRA
– was in a full killing spree. Anchored in decades of freely exercised activities, and in generous
contributions to the political campaigns of governors, senators, federal representatives and mayors,
the industry acted as any good mining company – indeed, as whaling is nothing else but the
systematic and terminal mining of the whale ‘resource’.

The reproductive cycle and the complex etho-ecology of large cetacean species make none of
them suitable for a supposed ‘sustainable catch’, a farcical notion that the whaling industry tries
to sell to the public using a plethora of indecipherable statistics, which are pure nonsense to the
majority of human beings but which confers to this essentially predatory activity a veil of ‘scientific
overview’ which some academics rush to endorse, in exchange for rather interesting stipends or
even a few leftovers of political power in the Scientific Committee of the International Whaling
Commission.

In that year of 1981, a high-ranking military officer of very unusual making had left active duty to
dedicate himself entirely to the cause of Nature conservation. Indeed, Vice-Admiral Ibsen de
Gusmão Câmara, then already recognized as one of the most ardent defenders of environmental
causes inside the government, had done everything he could, suing his prestige as Deputy Chief
of Staff of the Armed Forces, to stop that aberration which was whaling in Brazil. Only one other
voice paired with his: that of the indefatigable Professor Paulo Nogueira-Neto, the first Secretary
of the Environment of Brazil, whom for many years and facing the booing of ungrateful NGOs
was building inside the military governments the foundations of Brazilian environmental policy
and some of our best federal laws on the matter.

Having recently left active duty, Admiral Ibsen, as he would become better known since (promoted
to the highest rank in his career not by the official military gazette but by popular acclaim for his
vital role in defending threatened species and environments), became the President of the Brazilian
Conservation Foundation – FBCN, one of the most traditional conservation institutions in Brazil.
From his modest office in Botafogo, a retreat from the growing melée of the streets of Rio de
Janeiro, the Admiral kept on fighting to end the rule of Japanese whalers in Northeastern Brazil,
counting on veritable ‘subversive cells’ spread all over the country which, fueled solely by the
indignation of citizens, hundreds of them, contributed diuturnally to wage the largest
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environmental campaign ever seen in the
History of Brazil – an unison cry demanding
the end of the massacre of whales in our waters.

One such cell was in Porto Alegre, a historical
cradle of campaigns in defense of Nature. In a
middle-class apartment, José Truda Palazzo Jr.
left the studies of the first year in university to
print copies of the pamphlets sent by the
Admiral, organize demonstrations with the
support of veteran activists such as José
Lutzemberger and Augusto Carneiro, and, in
the last hours of the day, clandestinely engage
a vintage Telex machine (fax and internet were
still years away in the future) in his father´s
office at the now-extinct Sulbrasileiro Bank, to
communicate with foreign environmental
organizations, obtain confidential government
reports sent in by sympathizers inside the
government itself, and shoot press releases
condemning the Japanese, their puppet
politicians and the accomplice Fisheries
Development Authority (SUDEPE) for the
continuation of the whale slaughter in Brazil.

The Admiral wasn´t only concerned about the
situation in the Northeast, however. One certain
day in 1981 Truda Palazzo received a letter from
him asking for help to search the Southern
Brazilian coast for clues of a species that
apparently was resisting on the brink of
extinction: the right whale. To undertake a
systematic survey of the coastline and interview
people in the coastal communities, as well as
distribute pamphlets about the whales, the little
group of volunteers would rely on an
‘astronomical’ funding of US$ 2,000 provided
by the University of Miami for two years of
work!

The old Toyota Land Cruiser then already
battered by Palazzo´s group of volunteers to
undertake enforcement missions in the
Ecological Station of Taim and other protected
areas in Rio Grande do Sul State threatened by
poaching, became spotted regularly along the
coasts of Paraná, Santa Catarina and Rio Grande
do Sul states. In the course of two years,
traveling over weekends to the coast, sleeping
in tents, borrowed houses, in park benches or
the jeep itself, the group began slowly to gather
sound evidence from fishermen and other
coastal dwellers about the appearances of those
odd ‘black whales with bumps on their heads’,
supposedly with calves, always during winter.

Persistence finally paid off for the Admiral´s
volunteers in August 1982, when at last a right
whale female accompanied by a calf was
sighted off Ubatuba beach, in São Francisco do
Sul Island, Northern coast of Santa catarina,
thereby ‘officially’ rediscovering the Brazilian
breeding population of Southern right whales.

That´s how the saga of the then already named
Projeto Baleia Franca begins. During the next 25
years – and now beyond it – the Project would
focus on two main lines: scientific research and
monitoring of the surviving right whales off
Brazil, and the education and awareness
buildup of the Brazilian public, both coastal
communities and all other citizens and
responsible authorities, to ensure the whales´
protection and recovery.

The efforts of the Right Whale Project during
the last two decades of the 20th century would
be fraught with difficulty. With no ties to large
funding institutions, and led by extremely
combative activists, the Project was not well
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regarded by the powerful rulers of the academic
or governmental establishment, and had to
fight very hard to keep working. While most of
the resources to maintain its work then had to
come from the savings of the Palazzo family,
and the volunteers remained fully unpaid for
years, several small donations were obtained
over time to maintain field research, essential
to improve knowledge of the distribution,
characteristics and conservation need of this
breeding population of right whales.
Institutions such as WWF, the Boticário
Foundation for Nature Protection, Whale &
Dolphin Conservation Society and several small
tourism-related businesses in the coast of Santa
Catarina helped to keep the Project afloat.
During those difficult times, distinct names of
the regional scene such as the prize-winning
Ilha do Papagaio Inn, small and trendy
Margherita Pizzeria at Rosa beach and Mormaii
Surfwear, among many others, helped the
Project survive with material support but
mainly with permanently cheering up and
stimulating the small group of volunteers who
struggled to continue monitoring the whales
and lobbying for effective protection measures.

In 1986, thanks to the merging of several
environmentalist institutions from Canada, the
United States and the United Kingdom which
undertook international conservation projects,
the International Wildlife Coalition was
founded.  Through its Brazilian office, IWC/
BRASIL, the Coalition would become a major
force for the protection of marine species and
environments, with the Right Whale Project
becoming its main long-term program. During
that same year Truda Palazzo and Dr. Maria do
Carmo Both, Ph.D., who now works for the
State Zoobotanical Foundation of Rio Grande

do Sul, undertook fieldwork training in
Península Valdés, Argentina, with the world´s
greatest right whale specialist and one of the
geniuses of Biology of the 20th Century, Dr.
Roger S. Payne, Ph.D., qualifying the Project as
the first Brazilian initiative to systematically
study large whales on a long-term basis.

Thanks to the support of Dr. Payne´s team, the
young Project group became acquainted with
the most recent global advances in whale
research and conservation. In 1987, with the
victory of federal Representatives Fábio
Feldmann and his partner Gastone Righi in
approving Federal Law 7,643, whaling was
permanently banned in Brazil, crowning a
radical turn in Brazilian policy which had
begun in 1985 when President José Sarney
suspended Japanese whaling in Paraíba for five
years through a federal Decree. These decisions
would bring Brazil to an entirely new horizon
in research and proper management of aquatic
mammals; once free from the spurious pressure
of the Japanese whaling interests, a new
national policy for aquatic mammals was
evolving, with much input given by the Right
Whale Project, and centered on the non-lethal
use and research of our many species. The
establishment, in 1988, of the National Aquatic
Mammals Research, Conservation and
Management Center of the national
environmental authority and the leadership of
its first Director, Oceanographer Régis Pinto de
Lima, would create a governmental hub for the
development and implementation of these
policies. The end of the 20th Century in Brazil
would witness the blooming of several
institutions and research and conservation
groups aimed at whales and dolphins, not a
merit of the academy per se, but always as a
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result of volunteer initiatives of people who
took responsibility for the study and protection
of these fascinating animals.

The lack of strong sponsors during most of its
history did not prevent the Project from
accumulating important achievements to
consolidate the protection of right whales in
their Brazilian breeding grounds. In 1995, based
on a proposal by the Project, the State
Government of Santa Catarina declares the
species a State Natural Monument, highlighting
its importance as part of our natural heritage.
During the same period, acclaimed
photographer Marcelo Ruschel became a close
supporter of the Project and produced a photo
exhibit which was shown all over Brazil,
generating national interest both in the animals
and in the Project´s efforts.

In 1997, the Township of Imbituba declares the
ruins of the last whaling station in Southern
Brazil as Historic Heritage, later transferring it
to the Project for the creation of the Whale
Museum (see Chapter V). In 1999, the year of
publication of the Plan of Action for the
Conservation of the Right Whale in Santa Catarina
(prepared by the Project in partnership with the
State government), the Project acts on a
recommendation of the Scientific Committee of
the International Whaling Commission and
presents to the Ministry of the Environment a
proposal to establish the Right Whale
Environmental Protection Area, a federal
protected area created in September 2000 and
which protects the most important breeding
concentration area for right whales in Brazil,
determined using the Project´s own fieldwork
data.

At about that time the Project begins to strive
for the recognition of the right whales´ tourism
potential in Santa Catarina, and contributes to
implement this tourism not only by publicizing
the whales, but also providing technical
support for the establishment of the first
commercial whalewatching operation in Santa
Catarina in 1999, organizing capacity-building
workshops, courses and seminars, and
proposing adequate rules to harmonize tourism
development with the protection of whales and
their calves against any form of harassment.

All this cooperative effort to help authorities
formulate and implement adequate policies for
the management and conservation of the
species is anchored in vast scientific knowledge
gathered along the two and a half decades of
continuous Project fieldwork.

This scientific knowledge is generated through
a couple of main research lines: land-based
monitoring for habitat use and behavioral
studies and aerial monitoring for distribution
and population dynamics studies, besides
photo-identification of individuals.

Land-based monitoring is undertaken since the
inception of the Right Whale Project. During
the first years the efforts consisted mainly of
focal surveys and interviews to obtain the first
data on the presence of right whales in Santa
Catarina. With the increase in right whale
sightings along the coast it became vital to
systematize and expand this effort.

Currently land-based observations are
undertaken from fixed points strategically
located along some 130 Km of coastline in Santa
Catarina, where the sea encompassed by the
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Right Whale Environmental Protection area
(see below) are monitored daily, together with
beaches in the township of Torres in Rio Grande
do Sul State. This monitoring is achieved with
the dedicated help of Biology and
Oceanography student volunteers coming from
universities all around the country, selected
every year. Monitoring in Torres is undertaken
in partnership with the Lutheran University of
Brazil (Ulbra) and in Rincão Beach, Southern
limit of the protected area, in partnership with
the Southern Santa Catarina University (Unesc).
This daily monitoring follows a specific
methodology, developed and perfected by the
Project over the years. This monitoring offers
participating students a unique opportunity to
experience daily cetacean non-lethal research
routines, as well as – and most importantly –
the use of its results for the conservation of right
whales and the enhancement of public
awareness. The methodology allows for the
gathering of data on the presence and location
of right whales in the bays, group composition
and individual behavior. These data are later
used by the volunteers for their own university
work, bringing back to the universities the
knowledge acquired during their internships
with the Project.

Aerial monitoring has been the cornerstone of
the research developed over time by the Project.
Just like in the land-based monitoring, the
methodology utilized aims at gathering
relevant information to promote the species´
conservation, with minimal disturbance of the
individual whales, trying not to interfere in
their normal activities.

In the early 1970´s it was found that the
callosities on right whales´ heads worked as a

sort of fingerprint. Individual identification is
a vital tool for behavioral studies, ecology and
population biology, as it allows for the
recognition of who does what, with whom,
when and where. This, in association with
information like sex and age, helps to obtain a
wide variety of essential clues to understand
the life history patterns of these animals. For
instance, following the same individual over the
years may allow for determining age at sexual
maturity, calving interval, survival rate and life
expectancy of calves, enabling us to estimate
reproductive success of the species. Besides,
individual identification is one of the best tools
to estimate immigration and emigration rates
as it allows for documenting the exchange of
individuals between populations.

Most cetaceans can be identified individually
for the color patterns of their bodies and tails,
through scars and other markings on the dorsal
fin. Right whales, however, are born with the
most unique natural markings among
cetaceans. The best way to tale advantage of this
peculiar physical trait is through survey flights,
which allows to see and photograph the
callosity pattern from a vertical angle.

Since 1986 the Project undertakes aerial surveys
along the Southern coast of Brazil, mainly for
photo-ID of the surviving right whale
individuals. Apart from these regular flights,
in some opportunities longer surveys were
flown along Southeastern Brazil and up to the
Southern coast of Bahia State. Methodology
consists of flying a stretch of about 400
kilometers along the Southern coast, from
Florianópolis in Santa Catarina State to Cidreira
in Rio Grande do Sul, recording location and
group composition and also photographing
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individuals for identification. Pictures taken are
analyzed with the help of a software called
Right Whale Automated Catalogue, created
especially for this purpose and to facilitate
comparison with pictures taken in other areas
where right whales occur.

The Brazilian Right Whale Photo-
Identification Catalogue incorporated 332
individual whales until 2003, including
animals photographed along the Southern and
Southeastern Brazilian coast and Bahia State.
Of those, 31 were already resighted in further
years off Brazil, including 23 females, three
year-old calves and five animals of
undetermined sex and age. Most (71%) of these
resightings were, however, recorded only in
2003, which represents an indication of the
recurring use of the Brazilian coast as a
breeding concentration area for right whales
– encouraging result of the long term research
and conservation efforts undertaken by the
Project. More recent data is under analysis as
this book is written and the Catalogue should
increase considerably.

Based on location data obtained during aerial
surveys, a concentration area for right whales
in Santa Catarina was found, ranging from
Garopaba to Araranguá, with a higher
occurrence peak in Laguna, in particular
around Santa Marta Cape. The distribution of
mother/calf pairs and lone individuals is
somewhat overlapped, but the main
concentration for mothers and calves is found
between Imbituba and Laguna. The Northern
coast of Rio Grande do Sul State has also grown
in importance for right whale sightings, the
majority being of individual adults without
calves. Since 2002, monthly flights are

undertaken during whale season, allowing us
consolidate information about the intra-annual
occurrence patterns of right whales in Southern
Brazil. In general, right whales arrive in the
region from July and August onwards, with a
peak presence in September, and starting to
leave in October, with the last individuals in
the season usually sighted until the second
week of November.

Through the exchange with researchers in
Argentina, which occurs since the very
inception of the Project, some rather significant
results are coming to light, in particular
confirming that the right whales which come
to the Brazilian coast to breed also utilize
Argentinian waters during different winters.
An initial comparison of the photos kept in the
Brazilian and Argentinian catalogues indicated
that around 10% of the animals recorded in
Brazil had already been to Argentina in
different years. Some examples are the well-
known females ‘Troff’ and J-Dot’, who have a
long history of sightings in Argentina since the
1970´s, and recently were resighted in Brazil. It
seems that some females have the habit of
alternating between the breeding grounds in
Brazil and Argentina to calve in different years.
Being animals with a long life cycle and rather
complex habits, and which spend most of their
life hidden from our eyes, migrate along
unknown pathways about which we know
literally nothing, information as this may help
us unravel the mysteries that enshroud the lives
of right whales.

The analysis of those photographs is a
painstaking work and takes a lot of time, but
brings most relevant results to the species´
conservation. The Project harbors a vast
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databank resulting from new surveys
undertaken since 2004 which is being analysed
and new individuals catalogued. Soon new
information will be produced from these
analyses, enhancing our knowledge of the right
whales both in Brazil and Argentina.

In 2002, on the verge of completing 20 years of
activities, the Project received a meaningful gift
which would allow it to enhance its vital
specialized research activities: the first grant
from Petrobras Brazilian Oil Company, which
has since then become a vital partner for right
whale research and conservation in Brazil.
Funding from Petrobras has allowed the Project
to build upon its own credibility and create
structural improvements to its work, with
equipment and physical space that improved
the quality of its conservation output, both in
research and in public awareness for whale
conservation. In the same year, the Project was
blessed with two heavyweight promoters in the
cultural and sports communities; musician and
composer Ivan Lins and the champion freediver
Karoline Meyer.

In September 2003, with Petrobras sponsorship,
support from local companies FunDive, Itagres
Ceramic Tiles and Intelbrás, and the donation
of beachfront property by the local community,
the Project inaugurates in Itapirubá, Santa
Catarina, the National Right Whale
Conservation Center, housing its research
laboratory, library, visitor center and
observation deck, plus accommodations for
field researchers and its management office.
While this book was being prepared plans are
going ahead for the Center´s second phase, with
an auditorium and support structures for the
EcoSchool of the Sea, an educational facility

focused on Nature conservation and oceans and
coasts in particular.

Also in 2003, and again with PETROBRAS
support and help from several businesspeople
in the region and the Township of Imbituba,
the Project completed the historical restoration
of the last whaling station in Southern Brazil,
first of its kind in Latin America and which
exhibits tell visitors about the difficult
relationship of whales and men, expose the
slaughter of right whales in Brazil and the fight
to ban all whaling in the country, and lead
towards a future of awareness and peaceful
coexistence through non-lethal uses in research,
ecotourism and sociocultural valoration of
whales as flagship species for marine
conservation.

The consolidation of its operational structure
and managerial modernization of IWC/BRASIL
allowed the Project to also expand its
educational activities. Besides continuing to
produce and distribute educational and
informative materials, since 2005 a permanent
Environmental Education Program has been
developed targeting in particular children of the
Southern Santa Catarina coast and visitors of
the region. Through a diverse array of activities,
participants learn about coastal and marine
environments and our responsibility towards
these, using right whales as symbols of this
much needed preservation efforts.

While continuing to undertake efforts in Brazil
to ensure the survival of whales in our
jurisdictional waters, it is clear to the Project
that the protection of species which undertake
long migrations demands a follow-up in the
form of conservation actions in other countries,
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and in obtaining necessary measures from the
multilateral organisms in charge of
international waters. Therefore, the Right
Whale Project cooperates since its inception
with sister institutions in Uruguay, Argentina
and Chile, besides working side by side with
the National Biodiversity Institute and the
Foreign Affairs Ministry in several issues
related to multilateral agreements which affect
whale conservation. In particular, Project
members have participated actively since the
1990´s in Brazilian official delegations to the
International Whaling Commission and the
CITES Convention, aiming at supporting and
reinforcing the policies of Brazil and other
Southern Hemisphere countries against the
resumption of commercial whaling and in
support of their non-lethal use.

The Project is helping the Brazilian authorities
in the crafting of a new international relations
doctrine, which promotes the sovereign right
of nations to the non-lethal appropriation of whale
resources, and the defense of such sovereign
rights against the intent of some hyper-
developed whaling countries like Japan, which
intend to resume large-scale whaling with only
minimal controls. An example of the Project´s
collaboration to the consolidation of this
eminently conservationist doctrine was the
coordination of a selected international group
of scientists which prepared the proposal for a
Whale Sanctuary in the South Atlantic, which
continues to be discussed in several
international fora. Despite the staunch
opposition of whaling countries who keep
blocking the adoption of such a Sanctuary by
the Whaling Commission, the concept of a
whaling-free South Atlantic, turned instead into
a cooperation zone for research and non-lethal

use of these animals, is already a political reality
that international negotiations can no longer
ignore.
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IV. The Whales´ Nursery

We are back to the winter dawn which opens this book, at the Southern coast of Santa Catarina. It
is July, and the first right whales are arriving, seeking the right place and time to give birth, or
already followed by their new calves, born in the very final moments of the long journey from the
feeding grounds in Subantarctic seas. The visitor is soon overwhelmed by the presence of the
marine giants, but here whales are not the only attraction. The coves and long sandy beaches in
front of which mother and calf pairs will swim until the end of spring are just the frame of an
extremely rich painting of natural environments which, despite serious human impacts in some
places, are still components of an invaluable natural heritage.

As in many other parts of the Brazilian coastline, all this treasure would be destined to disappear
under the weight of uncontrolled land subdivision and the continuity of unchecked extractive
activities.  The presence of right whales, however, offered a tool for the local communities to seek
development and an improvement of their quality of life. This tool was the establishment, by
Federal Decree in September 14, 2000, of the Right Whale Environmental Protection Area, for which
implementation civil society and the National Biodiversity Institute are joining forces.

According to the Brazilian legislation, an Environmental Protection Area (EPA) is a ‘generally
extensive area, with some degree of human occupation, with abiotic, biotic aesthetic or cultural
attributes especially important to the well-being and quality of life of human populations, and
which aims to protect biodiversity, organize territorial use and ensure sustainability of natural
resource uses’ (Article 15 of federal Law 9,985).

EPAs should promote the regulation of human activities to ensure the adequate use of the natural
heritage for the benefit of everyone. Among the activities that may be developed in an orderly
fashion inside an EPA are ecotourism, artisanal fishing and other economic activities linked to
local communities, low-impact sports such as trekking, surfing and windsurfing, and many others
that need to be previously licensed through the federal environmental authority as determined
in the Decree which established the EPA.

The Right Whale EPA, as so many other conservation measures, originated fully through the
Right Whale Project, which through its research efforts was able to determine the most important
breeding concentration area for right whales in Brazil. Crossing aerial survey with land monitoring
data, it was determined that this particular stretch of coastline was it, and besides, that in this
area there was a higher probability of human impact, thereby demanding special attention to
ensure its protection.
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In 1998, in a special scientists´ workshop
convened in South Africa to discuss the
worldwide status of right whales, the Project
shared its data about the breeding
concentration area in Brazil, and as a result the
Scientific Committee of the International
Whaling Commission recommended that a
specially protected area should be established
along the South-central coast of Santa Catarina.
Based on this recommendation, the Project
joined forces with the Brazilian Ecotourism
Institute, MRS Environmental Studies and the
National Aquatic Mammals Center to prepare
a technical proposal for the establishment of an
EPA. The proposal was presented by the Project
to the then Minister of the Environment, José
Sarney Filho, in March 9th 1999.

On the following year and a half, the Right Whale
Project would have to face what would be just
the first of a series of waves of opposition – and
quite often defamation – which hit every time
an interest group thinks its businesses are
somehow threatened by the public interest
imperative of whale conservation. During this
period, while in one hand there accumulated
false allegations that the proposed EPA would
close down the commercial harbor in Imbituba,
ban artisanal fishing and a plethora of other
foolishness, in the other hand a continuous
stream of support from scientific and
environmental institutions from all over the
world continued to arrive, and support from local
politicians started to emerge. In particular, in a
gesture seldom seen in politicians in present days,
then Governor of Santa Catarina, Esperidião
Amin Helou Filho, publicly expressed his
support for the new EPA, offering the final
endorsement which made up the minds in the
federal government in favor of the new sanctuary.

The technical analysis undertaken by federal
authorities indicated that it would be
appropriate to include in the EPA, besides the
vital marine areas for right whales, a system of
land and coastal lagoon environments.
Therefore the EPA included also sandy beaches,
dune cordons, rocky promontories, lagoons and
wetlands, creating an unique natural
environments complex to be protected. The
final limits of the EPA extend thus from the
Lagoinha do Leste beach in Florianópolis,
following the coastline or going inland to cover
those areas of great environmental significance
(see map), and through the townships of
Palhoça, Paulo Lopes, Garopaba, Imbituba,
Laguna, Jaguaruna and Içara, and entering the
ocean until the 50 meters isobath,
approximately five miles from shore. Its total
area is around 156,100 hectares, encompassing
some 130 Km of the Santa Catarina coastline.

The diverse environments which compose the
landscape of the whales´ nursery and its
surroundings in the EPA originate in the
complex coastal dynamics which characterizes
the Southern coast of Brazil. Climactic
fluctuations which occurred over cycles of
thousands of years made the sea sculpt and
define the coastline through rather wide sea
level changes. Therefore, some 17,000 years ago
the Earth experienced a cooling phase and polar
caps grew, leaving sea levels some 100 to 120
meters below its present line and exposing, at
the EPA region, an immense stretch of coastal
plain some 60 Km wide beyond current
beaches. On this plain a lush coastal scrub
should have prospered (which remnants can be
seen today along dune and lagoon areas)
together with an abundant prehistoric wildlife,
certainly pursued by the first human
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inhabitants in the region, while right whales
swam in bays and coves which contours we can
only imagine.

A little before 5,000 years ago, in a time when
great ancient civilizations where already
flourishing worldwide, global warming made
the oceans advance towards the land, until the
slopes of the Coastal Range in some places of
Southern Santa Catarina, covering almost
entirely the region which now harbors the
coastal lagoons. Probably at that time right
whales would nurse their young in the shadow
of the steep Aparados cliffs. Little by little the
sea retreated again; the coastline took the
current form, and the rocky islands which
dotted the nursery of ancestral whales became
the promontories which currently frame the
beautiful bays and coves of the EPA region.

While humankind, in its immediatist and
insensitive rhythm, destroy the coastal
environments, build and occupy everything to
the very border of the sea, waters again slowly
begin to rise, this time due to the abusive
burning of fossil fuels which cause the
greenhouse effect, artificially warming up the
planet. In the future, the right whales who come
yearly here to raise their young might as well
be swimming casually over the submerged
ruins of the summer mansions of the ignorants
who invaded dunes, scrublands and beaches
in the vain hope of their possessions lasting…
but while it doesn´t happen, we have to fight
to preserve today´s last natural environments,
believing that through this protection and the
change in the paradigms of development we´ll
be able to reverse the insane march of artificial,
accelerated global warming.

Rocky Coasts

A marked characteristic of the coastal landscape
of Santa Catarina, rocky promontories ‘anchor’
the sand belts of the beaches in bays and coves
north of the Santa Marta Cape. Made basically
of granite, a grayish or pinkish rock which
borders 600 million years of age, several of those
exhibit intrusions of another, very dark, rock –
basalt, resulting from monumental lava flows
(the largest ever on Earth) which occurred in
the region in a much more recent time, probably
around 140 million years ago, resulting in the
formation of Southern Brazil´s topography as
it is today.

Above this rocky substrate, the vegetation
which recovers the promontories is typically
short and molded by the winds, and composed
of species which have adaptations to withstand
high salinity, drought and excessive sunshine.
It´s a rich and diverse floristic complex,
threatened by burning, grazing, and illegal
occupation by summer houses and
subdivisions of irresponsible wealthy people.

Living at the edge, many plants of the rocky
coast hang off the vertical cliffs over the sea,
forming veritable suspended gardens. Such is
the case of the beautiful and rare Dyckia
encholirioides var. encholirioides, an endemic
bromeliad of the Santa Catarina rocky
promontories which is threatened by the
unchecked coastal occupation. Its flowering
since early spring attract numerous
hummingbirds and pollinating insects to the
maritime cliffs of the EPA.

At the bottom of the rocky shores and in the
limit between these and the beach sands there
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is always an accumulation of loose rocks freed
by the ages and the waves from the rock massif.
In the rocks bathed by the sea, subjected to the
coming and going of the tides, it is possible to
observe an interesting ecological phenomenon
called zonation – the distribution of animal and
plant species in well-marked ‘floors’, according
to their higher or lower tolerance to being dried
up during low tides. In the upper layer, able to
survive for long periods with only the spray
and sprinkle of the waves, are the barnacles;
immediately below those organisms that need
a full immersion during high tide like the sea
lettuce (Ulva) and several green algae; and at
the bottom, where the sea covers them
permanently or most of the time, are the
delicate species such as the wonderful sea
anemones, animals easily mistaken as plants
due to their habit of staying put for very long
times, capturing their minute prey and passing
organic matter in their tentacles. Rock
cockroaches (which are neither roaches nor
insects at all, but crustaceans) and small crabs
circulate widely in this intertidal environment,
incessantly searching for food.

Dunes and Beaches

Between the rocky elevations, in one of the most
carved sectors of the Brazilian coast, arches of
clear sandy beaches define the landscape of the
north and central parts of the EPA, while the
coast south of Santa Marta Cape is the limit of
one of the longest sandy beaches on Earth.
These sands – beaches and dunes – may give
the observer the impression of containing little
life, but that´s a wrong assumption. The sandy
beach environment harbors fauna and flora
species which too are particularly adapted to

the hard conditions of wind, dryness and high
salinity. Dunes are fixed right beyond the
beaches by several species of grasses and other
plants which, if removed, result in immediate
erosion and movement of sand which invade
streets and houses. The effect of dune
destruction becomes evident during storm
surges, when the ocean, unchecked by that
natural barrier, stretches inland, destroying
unabated the concrete walkways and
beachfront avenues that ignorant municipal
administrators insist on building where dunes
offered protection before. The eradication of
vegetated dunes, which are totally protected by
law in Brazil, and its replacement by buildings
or streets is a crime perpetrated by public
managers whom, by so acting, wastefully and
irreversibly damage our public heritage.

If we look at the tide line on the beach with
enough patience, we´ll see around it a great
number of living organisms, small crustaceans,
worms and mollusks which extract their
livelihood from the abundant organic matter
that exists in this humid intertidal sand belt.
Very often one can see a dashing white-
yellowish beach dweller, the ghost crab
(Ocypode quadrata), which lives in burrows dug
in the highest sectors of the beach profile, near
the dunes.

It is also on the beaches, or looking to the sea
from them, that we can see the great diversity
of shore and marine birds that inhabit the Right
Whale EPA. Early in the morning it is common
to hear the call of the piru-pirus or
oystercatchers, with their long red beaks
adapted to open mussels. Many egrets and
heron species seek small prey in the intertidal
area, sometimes in the company of Southern
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lapwings and kiskadees ecologically adapted
to a life on the beach. Also at seaside we will
seasonally find several species of plovers and
other small migratory birds which annually
travel thousands of kilometers between the
Arctic Circle and Southern South America. At
least 15 species of these extraordinary migrants
from afar can be seen along the EPA beaches
during spring and summer.

When the winter storms rage over the South
Atlantic, other long-distance travelers can be
seen close to the coast: the huge albatrosses,
identified by the enormous span of their black
and white wings, and the giant petrels, all black
and also huge.

Coastal Lagoons

The result of the thousands of years of sea level
expansion and retreat can be seen in the
unequal deposition of the sandy sediments
which formed the current coastal plain of
Southern Santa Catarina. In the depressions, an
extensive lagoon system was formed, in which
the fisheries productivity, though currently
threatened by urban and industrial expansion,
still means survival for hundreds of families of
artisanal fishermen. The coastal lagoons of the
Right Whale EPA are veritable life cradles in
which fresh or brackish waters generate
extremely rich environments, sustaining both
a varied animal and plant life and the human
communities depending on fishing,
particularly for shrimp.

The mouth of the lagoon complex of Imaruí-
Laguna is the stage for an unique event that
only occurs in Southern Brazil: the cooperative

fishing of artisanal fishermen using hand-
thrown nets, and resident bottlenose dolphins
(Tursiops truncatus). This inter-specific
cooperation dates back to immemorial times of
the coastal settlement of the region, and today
both fishermen and dolphins known each other
to the point where signs from each group are
interpreted by the other. Dolphins corral and
bring the fish closer to the channel banks;
fishermen, attentive and holding their nets, wait
patiently in line. The dolphins move quickly,
hitting the surface with their heads and
signaling the right moment; fishermen ably
throw the circular nets. Fish are cornered by
the nets in one side and by mouths full of sharp
teeth in the other; both groups, dolphins and
fishermen, benefit from the partnership, which
enhances capture success. It is a daily
unforgettable spectacle which makes us reflect
about the many opportunities humankind
would have to live in peace with all other living
beings, if only we could share the world with
them instead of exterminating them.

The Human Presence

Human dawn in the South American continent
is still a matter of great controversy; it is
however possible that in Brazil organized
groups of human beings have lived already
some 20,000 years ago, and perhaps well before
that. In the Uruguay River basin man was
already present at least 13,000 years ago, and
along the Southern Brazilian coast possibly at
the same time. It is possible that an abundance
of very ancient archeological sites, which
existed in the former Brazilian coastline, are
nowadays inaccessible, lying in the ocean
depths of the continental shelf. Even so,



152

landwards from the current sea level limits,
human settlements with at least 8,000 years are
known in the region. Our predecessors in Santa
Catarina didn´t limit themselves to watch the
sea; rather, they saw it as a source of
nourishment and also of magic inspiration, as
attested by the settlement remains and the
artifacts found there. They navigated at least
until the islands farthest from shore in the
region, as demonstrated by a shell mound
(sambaqui) found in the Biological Reserve of
Arvoredo Island, located not far from  the
Northern limits of the Right Whale EPA and
several kilometers away from the mainland,
and also by the petroglyphs of Coral Island,
inside the EPA itself.

Many are the vestiges of the prehistoric human
presence in the Right Whale EPA, from the
majestic sambaquis, shell mounds covered by
sand and dated in some places to some 5,000
years ago, to the impressive lithic workshops –
places where stone tools or utensils were
produced and/or sharpened – which many
unwary or ignorant visitors trample upon while
strolling along the rocky coasts in the region.

In many rocks framing the bays from Garopaba
to Imbituba petroglyphs can be found, having
been diligently catalogued by researcher Keler
Lucas (and portrayed in his website
www.keler.lucas.nom.br). The archeological
site of Barra Islet, adjacent to Ferrugem beach,
in Garopaba, is one of the most beautiful and
accessible examples of lithic workshop sites in
the region, and from it one can frequently watch
right whales passing by.

The indigenous inhabitants of the region
coexisted with, and certainly utilized, right

whales. Would there be prehistoric hunting of
the species off Brazil? That is a rather
improbable hypothesis. It seems more plausible
to conclude that, given the sheer abundance of
whales in the pre-European arrival period of
South America, with populations that could
have been ten to twenty times larger than today,
dead or dying animal strandings would be
much more regular, offering a variety of
welcome byproducts that the ancient coastal
dwellers knew how to enlist for an array of uses.
Meat of fresh stranded animals would certainly
be reason for a feast. From the bones of right
whales a variety of instruments were already
found: cutting devices similar to knives; batons
with hooks which according to Archaeologist
André Prous could be lance or dart propellers,
beautifully sculpted; spatulas; holding
recipients made from carved vertebrae, with
lids made of intervertebral disks; planks and
crates made of sheared ribs; jewelry and beads;
and zoomorphic (animal-like) sculptures made
from tympanic bullae. The importance of
whales in the magic repertoire of the coastal
Indians is something that we can only dream
about… but which must have surely existed in
traditions, songs and stories long lost in the
sands that cover the last vestiges of that
humankind which predated us in the contact
with right whales.

The arrival of the Europeans, as we all know,
meant an ecological disaster of large
proportions. Whales, forests, terrestrial wildlife,
a vast impoverishment of the Brazilian Coast
during the last 500 years.

Hanging on to the use of fisheries resources that
still exist after so ruthless and continued a crime
as laying waste to the Brazilian seas from 1500
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to the present, traditional communities of
artisanal fishermen survive on an ever-
narrowing edge. Depending on increasingly
scarce fish, crustacean and mollusk
populations, with their supposedly
representative institutions often held hostage
of spurious political party interests, alienated
from modern techniques and equipment by the
lack of capacity or funding, squeezed in their
living spaces by the land speculation so far
unchecked, they are, just like the right whales,
survivors.

The Right Whale EPA encompasses,
nevertheless, some artisanal fishing
communities which are mobilizing to face all
these challenges, and which are bent on
ensuring, together with their fundamental
rights to continue their ancestral use of natural
resources, its sustainability – be it fish or land,
which they recognize as interconnected.
Artisanal fisheries in the region will only
survive if we succeed in blocking the continued
destruction of remaining natural environments,
and in regulating the extraction of fisheries
resources with a view for tomorrow. The active
mobilization of artisanal fishermen is therefore
essential.

The story of European settlement is told by
several architectural monuments still
fortunately abundant in the Right Whale EPA
and its surroundings. There are remaining
churches of the first whaling villages like
Garopaba; colonial houses like those of the
Laguna Historic Center, and the magnificent
Santa Marta Lighthouse, located on the
similarly named Cape, the tallest structure in
the world erected with whale oil as cement. It
stands firm since its inauguration in 1891, with

a French optical apparatus, 74 meters above sea
level and with a tower of 29 meters, its beam
visible up to 75 kilometers away in clear nights.

Very little could be said in favor of the recent
occupation of the EPA region. Public
administrators, in particular municipal ones,
have stimulated either by action or omission
the proliferation of veritable coastal slums,
some of which natural paradises just a few years
ago, now converted into examples of very bad
land management, with guesthouses and
private properties piling upon one another in a
tangle of illegal clearing of native vegetation
and confused, improvised streets, without
minimal sanitation nor care for the once unique
landscapes which disappear before our very
eyes. It is to be noted that the term slum is used
on purpose and without socio-economic
connotation; the worst of it along the coast of
Santa Catarina is made not by poor people, but
by the irresponsible economic ‘elite’.

Despite that, it is tourism – if adequately
planned and regulated – which offers the best
economic alternatives in the long term for the
region. For an environmentally responsible and
culturally sensitive, quality tourism to develop,
one which provides socio-economic benefits
democratically shared and contributes to the
conservation of right whales and the natural
and cultural heritages, it is essential that the
current tsunami of devastation by land
subdivisions be stopped, and replaced by a wise
planning of land occupation.

More than subdivisions stretching towards the
reaches of one´s view, a qualified tourism needs
professional hostelling and reception, the
creation of an interpretive system for the
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environmental and historic-cultural heritage
which includes orderly access to it, such as
trails, lookouts, capacity-building for local
guides, and, surely sine qua non, the urgent
protection of this array of environmental and
cultural treasures currently being lost to
carelessness.

The creation of the Right Whale EPA in
September 2000 would not resolve, therefore, the
many difficulties to ensure the region´s effective
protection. First, the Right Whale Project had to
confront the federal bureaucracy itself to secure
the implementation of the new sanctuary´s head
office in a central location, as opposed to in the
Northern corner of it in Florianópolis. Upon the
Project´s request, then Mayor of Imbituba Osny
de Souza Filho proposed and the Township
Council approved the cession of a building in
the premises of the long-closed Santa Catarina
Carbochemical Industry to host the EPA
headquarters, inaugurated in 2001 and to this
date its only physical office. The next battle
would be to designate and efficient EPA
Manager, not compromised by the political or
business interests contrary to the proper
regulation of natural resource use in the region.
After a short period of uncertainty, the Right
Whale EPA found in Maria Elizabeth Carvalho
da Rocha its ideal Manager. With a profound
knowledge of the social and environmental
realities in the region, Maria Elizabeth is slowly
winning over the many structural difficulties
and turning the Right Whale EPA into a true
protected area. There are still many challenges
but also, thankfully, many stakeholders willing
to join forces to consolidate the EPA. The future
of the environmental management as envisaged
in its founding legislation will be, we hope,
much better than at present.
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V. Watching Right Whales

Even in the aurora of human evolution, when the fisrt hominids living in the Southern African
continent strolled along the beaches in search of feeding opportunities – there included for sure
the occasional stranded whale – there is no doubt that the sighting of whales along the coast has
always been a reason for amazement and awe, even for those who only saw them as a potential
next meal. Indeed it is impossible not to admire the passage of animals which, in being so large
and apparently so distant from what´s familiar to our landlubber´s lives, seem to belong to another
dimension. From the primary school children of Imbituba to the Project scientist who talks to
them in the Itapirubá promontory, everybody feel like they´re  watching one of the great
monuments of organic evolution on Earth – and marvel, pondering how is it possible that these
giants return every year to Santa Catarina to reproduce and back to the Antarctic seas to feed,
how do they navigate in this immense tridimensional world of the oceans, how is it possible that
we are so closely related from an evolutionary standpoint as mammals… and how could we be
so insensitive as to almost exterminate them altogether.

Human curiosity towards whales has continued as our ancestors went down from the trees
permanently and, in a glimpse of evolutionary time on Earth, built the ever more urban societies
which we dared call civilization, despite all evidence to the contrary. In medieval Europe,
engravings of those times show huge crowds gathering on the beach to see the dubious attraction
of a stranded whale, a fact that repeats itself still today whenever a stranding occurs.

The continental coasts regularly approached by whales in their natural life cycle – regularly enough
to become predictable – are few and privileged. In those places, the first directed sightings had a
clear reason: to alert hunters for the killing. It will be like that until the 20th Century, when whale
populations worldwide would already be so diminished that the ‘watcher’ of coastal whalers
had lost his job a long time ago.

The systematic observation of whales with recreational intent begun along the Western coast of the
United States, where during the 1940´s Professor Carl L. Hubbs from the Scripps Institution of
Oceanography started using his pupils as collaborators in a project to census gray whales (Eschrichtius
robustus), which migrated annually along the coast between Alaska and Mexico. The students would
perch themselves on coastal cliffs and also on house roofs around San Diego, enticing the interest of
local residents, and in 1950 Cabrillo Natural Monument, a coastal protected area and one of the
very few spots with an elevated viewpoint, started to be regularly visited by tourists interested in
watching the gray whales´ migration. In 1955, the first commercial whale watching operation was
started in this same area, charging one dollar per person. Soon the business expanded, and in the
first year alone some 10,000 people boarded the boat to get closer to the whales.
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From 1950 to the present, whale watching
became one of ecotourism segments which
expands more rapidly worldwide; according to
expert Erich Hoyt, in the beginning of the 21st
Century this modality of tourism was being
undertaken by some 11,300,000 people,
generating approximately US$ 1.5 billion in 87
countries and territories and benefiting some
500 coastal communities directly.

In Brazil, a couple of core whale watching areas
have developed thanks to the initiatives of
environmental institutions. In Bahia State, as a
result of the efforts by the Humpback Whale
Institute, this activity began in the Abrolhos
National Marine Park region, but became better
consolidated north of Salvador when the
Institute found that humpback whales
approached very close to the coast in the
vicinity of Praia do Forte. Is is estimated that in
2006 alone more than 3,000 tourists took whale
watching trips in this region.

In Santa Catarina, since the 1990´s the Right
Whale Project has strived to raise awareness
among authorities and business leaders for the
huge potential of whalewatching as an
alternative for the Central-South coast region.
The first reactions to this initiative were mostly
negative, and sometimes truly hostile; local
newspapers in Imbituba, a township right at the
core of the whales´ main concentration area,
launched editorials ‘denouncing’ the ‘fraud’ of
the whales´ presence… time would prove that
the Project was right though. Thanks to the
capacity-building and outreach efforts of its staff,
enabling local businesses to begin operating
whale watching enterprises, the region slowly
raised to fame in the national ecotourism map,
to the point  that Imbituba was christened the

National Capital of the Right Whale.

Although it continues to provide free
information and capacity-building to any
interested entrepreneurs, the Right Whale
Project has adopted a policy of not participating
directly, or through any partnerships with
financial gain, in the operation of whale
watching enterprises, which could be
interpreted as a conflict of interest with its
primary mission of ensuring the species´
protection.

To be truly sustainable and generate jobs and
income through the conservation of its target
species, whale watching must be adequately
regulated. Besides having promoted the
creation of the Right Whale Environmental
Protection Area, the Project participated
actively in drafting the current federal
regulations for whale watching (see Annex on
legislation), and the specific norms for boat
restrictions inside the EPA. As in many other
occasions, this time again the Project and the
federal environmental authority faced a barrage
of opposition from commercial interests and
their political allies. Fortunately, whale
conservation has prevailed, as the partial
restrictions on boat-based tourism were
endorsed by an overwhelming majority of
stakeholders in the EPA management Council,
including all the representatives of local
communities.

To ensure tourism sustainability and at the
same time prevent the undue harassment of
whales, the Project undertakes a long term
monitoring program, aimed at ascertaining the
reactions of whales to tourism boat approaches
and analyzing the potential impacts of these
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interactions, which are not necessarily
detrimental to the whales. The main concern,
nevertheless, is the difficulty to assess the
potential detrimental effects of boat-based
tourism on cetaceans. As a matter of fact, that
several parameters can be used to this type of
evaluation. Behavioral, physiological and
acoustic parameters can be measured on the
short term, and others such as productivity,
physical condition of individuals, distribution,
habituation and tolerance can be gauged in a
long term basis. However, whale reactions to
human activities such as boat-based whale
watching vary according to the species and
along time, and may also vary according to the
type of vessel as well as to the approaching
mode. In the specific case of right whales, in
some other breeding concentration areas of the
Southern Hemisphere it has been observed that
sudden and aggressive approaches may result
in evasive responses, while more cautious
approaches can result in the animals approach
the boat on their own.

Studies on anthropogenic impacts on cetaceans
have been undertaken in several places around
the world. While the majority has reported
significant changes in cetacean behavior, it has
been mentioned, almost without exception, that
the long term biological significance of these is
not yet clear. Besides, what little we know
comes from observation of a few species and
regions, and generally information gathered in
a given circumstance cannot be directly
extrapolated to other species or locations.

To evaluate the interactions between right
whale groups in the bays and tourism boats,
the Project utilizes the most advanced
techniques currently available. To gather data

an equipment called theodolite is used. It is a
swiping device which measures horizontal
angles in relation to some constant reference
point, and vertical angles in relation to the
Earth´s gravity, generally used for topographic
surveying.  If the instrument height above sea
level, the observation station´s geographical
position and the reference point are precisely
established, the angular measurements can be
converted into geographical coordinates and
plotted on a map. In this way successive
measurements taken in conjunction with times
can be utilized to gather information such as
whale speed and movement direction, as well
as information on the depth, distance from
shore and bottom type of the region where the
animal is.

The great advancement of this technique is that
one can locate the animals and study their
behavior in the natural environment without
any interference. Obviously, as any research
technique, this one also has its limitations. One
of these is the fact that it can only be used for
monitoring animals with coastal habits, and
another is that the equipment has to be mounted
in places with a minimum sufficient height
above sea level, and the farthest away the
animals are, the higher the height necessary to
ensure precision sampling. For instance, animals
5 Km  away need an observation height of at
least 20 meters above sea level. Given the coastal
habits of right whales during breeding season,
as well as the topography of most of their main
concentration area in Brazil, this technique is an
excellent research tool, and has been utilized by
the Right Whale Project since 2002.

The sampling methodology used by the Project
to evaluate the interactions between whales and
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boats is based mainly in the comparison of
movement patterns of whales before, during
and after the arrival and approach of tourism
boats, as well as the comparison of these
movements with observations undertaken in
days when the whales were not subject to
tourism boat interaction. Data gathered is
analyzed using a software called Pythagoras,
developed specifically for this purpose.

In an ideal situation, it is hoped that the
whales´behavior is not affected by tourism
boats. Aspects such as swimming direction and
speed, breathing interval, diving time and
surface time can be used to evaluate possible
behavioral changes. Preliminary analyses
undertaken by the Project indicate that there are
no significant changes in the mean swimming
speed. However, the mean wimming speed
before, during and after encounters with boats
vary depending on the bay and the approach
phase. In the same manner, in some bays it was
noted that the probability of whales swimming
towards the boats varies over time depending
on boat distance. Whales may react swimming
towards the boats both when they are closer or
farther away from them. Despite the difficulty
in interpreting long term impacts, these
preliminary analyses indicate that reactions
observed are rather varied and there are no clear
evidences about short term disturbances to right
whales from boat-based whale watching.

It is to be noted however that existing
information is gathered from a very small boat-
based tourism industry in a region with great
potential for its expansion, which could be an
uncontrolled one if the activity is not monitored
and managed adequately. In recent years a
growing number of tourists visits the coast of

Santa Catarina to watch right whales, and an
increasing interest of local communities in the
activity follows on their wake. This makes the
continuation of the long term monitoring
undertaken by the Project a necessity, as a
valuable tool for the proper management of
boat-based tourism and the conservation of
whales in the region.

Besides boat-based tourism, however, and
thanks to their amazing coast habits during
breeding season, right whales are marvelous
subjects to land-based whale watching.
Therefore, the vast majority of visitors to the
Santa Catarina coast in winter and spring go
whale watching from trails in promontories or
simply climbing the nearest sand dune to enjoy
the antics of the peaceful giants swimming
about with their playful calves, just beyond the
waves. The Right Whale EPA coast offer
excellent opportunities for watching whales
from shore, in places like Papagaio Island, in
Palhoça; the rocky shores of Gamboa, Silveira
beach and Ferrugem Islet in Garopaba; the
rocky coasts framing Rosa beach, Ribanceira
hill, the Silvestre Praia Hotel lookout and
Itapirubá promontory, plus the observation
deck of the Right Whale Project, in this same
beach; the Laguna Tourist Hotel lookout and
the Cape of Santa Marta Grande, in Laguna;
and the township lookout in Arroio Corrente
beach, in Jaguaruna.

To those interested in seeing right whales up
close, the Project offers free information about
the most recent sightings, either through its
website (www.baleiafranca.org.br ) or the
phone at the National Right Whale
Conservation Center, (48)32552922.
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VI. A Large Family

Right whales alone would be sufficient reason for us to care about the conservation of this immense
stretch of ocean under Brazilian management responsibility. However, as thousands of other
living species coexist in these many millions of square kilometers of Brazilian seas, cetaceans too
are represented in great diversity. No less than 40 species inhabit our waters, and this list tends to
grow, as some lesser known species such as the large beaked whales (Mesoplodon and other genera),
which dwell in greater depths, are poorly known in relation to their Southern Hemisphere
distribution. Even new species are still being discovered based on occasional strandings.

Besides the Right Whale Project, other long term initiatives seek the protection of cetaceans in
Brazil. It is worth to mention the most important ones here, so that  interested readers may look
for more detailed information in the projects´ own websites.

Founded in 1988 by the federal environmental authority (IBAMA) and then linked to the National
Marine Park of Abrolhos, the Brazilian Humpback Whale Project – Projeto Baleia Jubarte, nowadays
maintained by the Humpback Whale Institute, dedicates itself to the study and protection of
Megaptera novaeangliae and other cetaceans in Northeastern Brazil. It works directly with the
development of whale watching off Bahia State, effecting partnerships and advising operators to
ensure the industry is environmentally sustainable. With offices in Caravelas and Praia do Forte
in Bahia, the Project is mainly sponsored by Petrobras, among other Brazilian corporations, and
its work is accessible through www.baleiajubarte.com.br .

The most recent large whale research and conservation project in Brazil is the Bryde´s Whale
Project undertaken by CEMAR, the Center for Marine Conservation Studies. Coordinated by
Biologist-Oceanographer Mabel Augustowksi and Biologist Leandra Gonçalves, it aims at
generating knowledge about this elusive poorly-known species in Southeastern Brazil and
determining its potential for the development of whale watching. More can be learned about
their efforts at www.cemarbrasil.org.

Fernando de Noronha is rightly recognized as a dolphin paradise. From 1985 to 1988, IWC/BRASIL
engaged on a vigorous campaign to turn this archipelago into a National Park, which was achieved
thanks to worldwide support. Today, the spinner dolphins (Stenella longirostris) of Noronha and
the Park itself have a strong defender embodied in Dr. José Martins da Silva, Jr., who in 1990
started to systematically study these animals and to fight for their conservation and that of the
natural heritage of the archipelago as a whole. Recently, Petrobras became his official sponsor.
More about the Spinner Dolphin Center and the lives of dolphins in Fernando de Noronha can be
seen at www.golfinhorotador.org.br .
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We already mentioned that in Southern Brazil
a unique natural phenomenon can be seen, at
the river and lagoon mouths of Tramandaí in
Rio Grande do Sul State and Araranguá and
Laguna in Santa Catarina: the inter-specific
cooperation between fishermen and bottlenose
dolphins. The event is more intense during the
fall months of the ‘mullet run’, between April
and June, when these fish leave the ocean and
seek rivers and lagoons to spawn. In Laguna,
nevertheless, it can be seen all year round.

The visitor first notices the fishermen standing
in line, parallel to the channel banks, waist-deep
in water, with their hand-thrown nets (tarrafas)
ready, as if waiting for a sign. Indeed that´s what
they are waiting for, and the sign comes from
the dolphins, which pursue the fish and in a
coordinated action corral them towards the
fishermen, who in turn throw their nets in
unison. The cooperative action benefits both
species, as dolphins and men share the fish
either netted or eaten by the clever cetaceans
while trying to escape. No one knows exactly
how this partnership began, but the fact is that
it continues through generations, a blessing for
fishermen and a tourism asset still largely
untapped.

Many of these dolphins at Laguna are residents
of the lagoon system, and are recognized by
fishermen through markings on their dorsal
fins. Some animals are known as ‘hard
workers’, that is, they help the fishermen more
often, and are highly esteemed for the help they
offer to the strenuous daily routine of the
artisanal fishermen.

Only in Mauritania does this kind of
cooperation finds a simile, and this

extraordinary partnership could attract many
more visitors to the historic city of Laguna if
only it were better publicized.

Other visitors of the Brazilian coast which
biology and behavior in our waters remain
largely unknown, are the orcas (Orcinus orca),
sighted with some frequency in oceanic areas
by the crews of longline fishing boats.
Apparently orcas are quick learners and
consider longlines an easily accessible food
source, and sometimes take a good percentage
of the catch. Accused of ‘depredation’ of
fisheries by the fleet owners, orcas are simply
doing what they´ve done through millennia,
that is, feeding in their own natural
environment. If any criminal predator do roam
the marine environment, it´s ourselves. Many
industrial fishing tycoons, in general adamantly
reactive to any controls brought upon their
predatory activities, had to be reminded that
we are the invaders plundering the oceans and
depriving whales of their food, besides turning
the entire food web to shambles with a veritable
fish mining, rapidly exhausting fish stocks all
over the planet. It would be ironic, if not for
being a tragic and criminal lie, to hear the
whaling industry allegations that we should kill
whales due to their eating all the world´s fish.
A mirror would come handy to the bad fisheries
businessmen to show who´s actually wasting
the Brazilian and global fisheries riches.

Although in recent decades cetacean research
and conservation actions in Brazil have grown
exponentially, there is still much to be done to
ensure that our populations of whales and
dolphins are adequately known and protected.
There are species about which we know
virtually nothing other than they´re on the brink
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of extinction or already vanished from our
waters. The majestic blue whales (Balaenoptera
musculus), largest living beings ever to roam the
planet, were recklessly slaughtered until the
1960´s by the Japanese whalers installed in
Paraíba State; when hunting of the species was
at last forbidden by the International Whaling
Commission, in 1965, it was just too late for
Brazil; never again would we have a sighting
of a living blue whale in our waters, although
stranded dead animals have been found in Rio
Grande do Sul after that.

About fin whales (Balaenoptera physalus) and sei
whales (Balaenoptera borealis) we know
absolutely nothing, besides the fact that both
were also killed by the thousands.

The comparatively small minke whales
(Balaenoptera acutorostrata and its relative B.
bonaerensis) were despised and ignored by
whalers until a few decades ago, considered not
worth the effort of the chase. It was only with
the massive extermination of the populations
of larger whales that the murderous mafia of
whaling turned its greed towards the minkes,
which by the last two decades of the 20th
Century were already the bulk of the catch. In
Brazil alone, more than 15,000 minkes were
slaughtered by Japanese whalers until the
suspension of  the hunt in 1985. Despite the
efforts of some dedicated surveys off the
Brazilian Northeast a few years ago, the status
of these species in our waters remain entirely
unknown. It is worth noting that minkes are
the only whales with a Brazilian Indian name,
Tauaçu, as they are still known to the artisanal
fishermen of Bahia.  In front of Praia do Forte,
off the Bahian coast, several encounters with
minkes were already recorded in the vicinity

of fish attractors installed by the Brazilian Sea
Turtles Project (TAMAR), indicating a tourism
potential for the species, if we succeed in
preventing the Brazilian minkes to once again
fall prey of the greed of foreign whalers.

Sperm whales (Physeter macrocephalus),
immortalized in Moby Dick by Herman
Melville, are gregarious animals, which
organize in complex social and familiar groups,
and the only very large toothed cetaceans. They
can reach 20 meters in length and weigh 50 tons,
feeding mainly on cephalopods (squid) at great
depths. In Brazil, they are found mainly along
the border of the continental shelf, where they
likely find ideal conditions for feeding. Besides
having been heavily impacted by Japanese
whaling in the Brazilian Northeast, their
populations seem to be recovering as sightings
in oceanic waters became more frequent in
recent years. Even so, there is no estimate of
the surviving numbers of sperm whales in
Brazilian waters, nor is any institution focusing
on their study in the South Atlantic – no doubt
a missed opportunity.

As already mentioned, beaked whales are
among the lesser known animals of the oceanic
megafauna. There are sporadic records in Brazil
from different species, but nothing is known of
their distribution and/or habits in our
jurisdictional waters. Perhaps, if we had a more
regular scientific survey effort in our offshore
domains, our knowledge about these less
studied cetaceans would be highly improved.
To achieve that, we need to convince our
authorities that the Brazilian Marine
Environmental Sovereignty must be defended
against the predatory encroachment of the
fishing fleets, and that this modern sovereignty
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concept demands a more consistent Brazilian
scientific presence over and into our deeper
waters. It would be therefore fundamental to
consolidate the integration of our Navy and the
environmental authorities, besides scientific
institutions, to materialize an actual Brazilian
presence in our jurisdictional waters well
beyond the coastal stretch.
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VII. A Future for Whales?

The history of the Brazilian Right Whale Project, briefly told in this book, is a history of
achievements. From hunted to protected animals, right whales could be rescued at the eleventh
hour from the brink of extinction, to attain social, cultural and economic importance through
their non-lethal use.

Brazil can be very proud nowadays of its achievements towards cetacean conservation in its
waters. However, we need to be concerned about the future. To end the killing of whales and
ensure their protection in the Brazilian breeding grounds are vital steps already taken, but they
don´t guarantee their survival in the face of the threats posed by other human activities, which in
the end may jeopardize all these efforts if we don´t act quickly enough.

There can be no whales without living, functioning, healthy oceans. And humankind, in its insane
rush towards certain doom, is providing ever increasing examples of unsustainable use of marine
natural resources, refusing to learn from the succession of disasters it already caused. It is time to
wake up our governments to the imminent global collapse of the oceans, which direct consequence
will not be the demise of whales alone, but our own.

Is it too apocalyptic a prophecy? Well, let´s see. Between 1995 and 2005 alone industrial fishing
removed from the oceans more than 568 million tons of biomass, that is, of total living species´
weight. An absurd amount of marine life besides this removal – even up to 60% more in some
fisheries like that for shrimp – was taken for pure wastage, as ‘bycatch’, species which commercial
fishing cannot or does not want to sell and which are killed and dropped overboard to save space
in fishing ships´ storage. The worst fishing practice, the most predatory and criminally destructive,
is bottom trawling, in which nets are dragged through the sea bottom with heavy weights,
destroying entire ecological systems to capture one or two profitable species.

The criminal extermination of marine biodiversity through direct means is in equally bad company
with what the global industrial complex is doing to the atmosphere and climate on Earth, both
directly related to ocean stability. The artificial increase of carbon dioxide and other greenhouse
gases in the atmosphere is now undoubtedly proven despite the claims of the defenders of
industrial ‘growth’ at any cost.

The worst effects for right whales, and for the majority of migratory mysticetes, may come from
destabilizing the oceanic systems around Antarctica. The unchecked increase of temperature and
the continued destruction of the ozone layer may combine its effects in a malignant synergy,
significantly altering water temperature, circulation and nutrient availability in circumpolar seas,
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thereby causing a sequential reduction of
primary productivity, of zooplankton and
hence of the whales that depend on it for food.

It is a sad irony to read the recent scientific
findings which reveal that whales were vital
elements on the cycling and retention of carbon
in the oceans, and that the killing of more than
two million whales by ‘modern’ humankind
resulted in a measurable reduction of the
oceans´ capacity to absorb carbon, and therefore
of stabilizing temperatures on a global scale!

The slaughter of these more than two million
whales was one of the worst crimes of
humankind against our shared natural heritage.
Still, it seems to pale when compared to the
wrecking of the global life support systems that
we are promoting during the 20th and 21st
centuries.

It is fundamental that all the people of good
faith, of all creeds, ideologies and ethnic
backgrounds, now rise against this state of
things. Environmental degradation advances
thanks to the apathy and omission of the
majority of people. It is essential for us to be
willing to change our consumption patterns, save
energy, recycle, support conservation actions,
protect remaining natural areas, fight, challenge and
not re-elect politicians who are against the changes
needed for a sustainable society. Only this way,
with conscious individual actions multiplied,
will we be able to ensure a common future for
whales and people alike. The power to define the
future rests within each of us!

APPENDIX I: Bibliography
of the Right Whale Project

1982-2007

[please refer to corresponding section in the
main Portuguese text]
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APPENDIX II: Brazilian Federal Legislation for the
Protection of Cetaceans

(updated until November 2007)

Federal Law 7.643 of September 18, 1987.

THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC, makes it known that the National Congress decreed and
I sanction the follow Law:

Article 1 – It is forbidden to fish for, or intentionally harass, any cetacean species in Brazilian
jurisdictional waters.
Art. 2 – The infraction of this Law will be punished with 2 (two) to 5 (five) years imprisonment
and fine of 50 (fifty) to 100 (hundred) National Treasury Obligations – OTN, with the confiscation
of the boat on behalf of the Union in any reincidence.
Art. 3 – The Executive Power will issue regulations to this Law in 60 (sixty) days counting from
its publication.
Art. 4 – This Law enters into force on the date of its publication.
Art. 5 – All dispositions in contrary are hereby revoked.

Brasília, December 18, 1987, 166o. of the Independence and 99o.  of the Republic.

JOSÉ SARNEY

EDICT 117 OF DECEMBER 26, 1996

THE PRESIDENT OF THE BRAZILIAN INSTITUTE OF THE ENVIRONMENT AND
RENEWABLE NATURAL RESOURCES – IBAMA, in the use of his authority as provided in
Article 24 of the Regimental Structure annexed to decree 78 of April 5, 1991, and in Article 83,
item xiv of its Internal Rules, approved by EDICT GM/MINTER no. 445 of August 16, 1989, and
what is contained in Process no. 02001.4424/90-23;

Considering the need to reform Edict no. 2306 of November 22, 1990, which defined rules to
avoid intentional harassment of cetaceans in Brazilian jurisdictional waters, in order to allow its
application to every cetacean species;

Considering the existence of several cetacean species, which regularly occur inside Conservation
Units where public access is allowed and the need to ensure their adequate protection against
intentional harassment;
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Considering the growing development of tourism aimed at the observation of cetaceans in Brazilian
waters and the need to regulate it, in order to provide for its adequacy to the conservation needs
of these animals;

Resolves:

Article 1 – It is hereby defined a regulation to prevent and suppress the intentional harassment of
cetaceans found in Brazilian jurisdictional waters, in accordance with Law 7.643 of December 18,
1987.

Article 2 – it is forbidden to all vessels operating in Brazilian jurisdictional waters:
a) approach any whale species (cetaceans of the order Mysticeti, sperm whale Physeter

macrocephalus, and orca Orcinus orca) to less than 100 meters of the closest animal, with engines
operating, but under obligation in neutral when approaching humpback whales Megaptera
novaeangliae, and turned off or in neutral for other species;

b) resume or engine operation to go away from the whale before clearly sighting the whale(s) at
the surface, or in a distance of at least 50 meters from the vessel;

c) chase any whale, with engine operating, for more than 30 minutes, even when respecting the
above mentioned distances;

d) interrupt the path of any cetacean of any species, or try to direct or alter its movement;
e) intentionally penetrate in a group of cetaceans of any species, dividing or dispersing it;
f) make excessive noises, such as music, any kind of percussion, or others beyond those generated

by the normal operation of the vessel, when less than 300m from any cetacean;
g) dump overboard any sort of detritus, substance or materials when less than 500m of any

cetaceans, in addition to all other pollutant dumping prohibitions contained in the laws.
h) approach a individual or group of whales if approached by at least two other vessels at the

same time.

Article 3 – It is forbidden to swim within a distance of 50m from any whale.

Article 4 – During operation of commercial tour vessels inside Conservation Units where cetaceans
regularly occur, such Unit will determine:
a) the registration of vessels regularly engaged in operation inside the Conservation Unit, including

its Navy registration number, name, size, propulsion type and passenger capacity, as well as
qualifications and address of its responsible person(s);

b) the maximum number of vessels which are allowed to simultaneously operate inside the
Conservation Unit;

c) in the case of units with know areas of regular cetacean use, the route(s) and speed(s) for vessel
traffic inside such areas;
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Article 5 – It is mandatory, for commercial tour vessels operating inside Conservation Units where
cetaceans regularly occur, the provision for passengers, on a permanent basis, of interpretive
information on these animals and their conservation needs.

Article 6 – For the effect of enforcing this Edict, commercial tour vessel is any vessel transporting
paying tourists.

Article 7 – It is forbidden to approach any cetacean with aircraft in altitudes less than 100 meters.

Article 8 – the IBAMA, after listening the Special Working Group on Aquatic Mammals established
by the Edict 2097 of December 1994, could authorize, in exceptional and restricted basis, the
approach of vessels and aircrafts in distinct conditions from the established by articles 2, 3 and 7,
exclusively for scientific purposes.

Article 9 – Infractions to this Edict and its norms will be punished according to Law 7,643 of
December 18, 1987.

Article 10 – This Edict is valid from its publication date, all dispositions in contrary being hereby
revoked.

EDUARDO DE SOUZA MARTINS
President

(Published in the Union Official Register of December 27, 1996, amended by the Edict 24/2002
published at the Union Official Register of February 13, 2002).

Normative Instruction 102/IBAMA of June 19, 2006

THE PRESIDENT OF THE BRAZILIAN INSTITUTE FOR THE ENVIRONMENT AND
RENEWABLE NATURAL RESOURCES – IBAMA, using the authority entrusted to him in
accordance to art. 24, Annex II, of the Regimental Structure approved by Decree 4,756 of June 20,
2003, and art. 95, item VI, of the Internal Regiment of IBAMA, approved by Edict GM/MMA no.
230 of May 14, 2002;

Considering the contents of Edict 117, of December 26, 1996 and of Edict 24, of February 8, 2002,
which define norms to prevent intentional harassment of cetaceans in Brazilian jurisdictional
waters and to organize commercial whalewatching inside protected areas;

Considering the Decree of September 14, 2000, which established the Right Whale Environmental
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Protection Area and requires the regulation of the exploitation of commercial tourism services
focused on cetaceans;

Considering the emphatic recommendation of the Special Working Group on Aquatic Mammals,
established by Edict 2097 of december 20, 1994, in its IX Meeting in december 3, 2002, related to
the enforcement of Articles 4 and 5 of Edict 117 of December 26, 1996, according to which it is
mandatory to register commercial whalewatching operations inside protected areas and the
provision of interpretive information on cetaceans and their needs;

Considering the consensus expressed in the final report of the workshop on Science for the
Sustainability of Whalewatching held in Cape Town, South Africa, in march 2004, sponsored by
the Scientific Committee of the International Whaling Commission, of which Brazil is a Party,
and which emphasizes the importance, both for management and scientific monitoring, of the
existence of refuge areas where whalewatching does not occur, and which recommends the
adoption of closed areas as a precautionary and scientifically based management tool;

Considering the need to define Control Areas for scientific studies on the behavior of these
cetaceans;

Considering the growing development of whale watching inside the Right Whale Environmental
Protection Area and the need to manage and regulate it in order to ensure the compliance of the
activity with these animals´ conservation needs;

Considering the existence of cetaceans which roam the interior of the Right Whale EPA and the
need to ensure their adequate protection against harassment, according to Law 7643 of december
18, 1987; and,

Considering the proposals presented by the Ecosystems Directorate – DIREC, in the process
IBAMA no. 02001006441/2005-53, resolves:

Art. 1 – Establish restrictions to specific nautical activities in sectors of the Right Whale
Environmental Protection Área during the months of June to November, in the terms of this
Normative Instruction.

Art. 2 – In those sectors the following nautical activities using engine-powered boats are forbidden:
       I – transportation of passengers for tourism, subject or not to payment:
      II – the practice or support to any type of nautical sports; and
     III – recreational activities in general.
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Art. 3 – The sectors subject to these restrictions are:
        I – Praia da Vila - Imbituba/SC, [geographical coordinates in the original]
       II – Praia d'Água - Imbituba/SC, [geographical coordinates in the original]
      III – Praia da Gamboa - Garopaba/SC, [geographical coordinates in the original]
      IV – Praia do Luz (Ibiraquera) - Imbituba /SC, [geographical coordinates in the original]
       V – Praia do Silveira - Garopaba/SC, [geographical coordinates in the original]
      VI – Praia de Garopaba - Garopaba/SC, [geographical coordinates in the original]

Paragraph 1 – The right of boat Access to Sector VI - Praia de Garopaba is guaranteed with the
sole purpose of promoting the embarkation and disembarkation of passengers.

Paragraph 2º - All the polygonals here described are found in Zone UTM 22J, datum SAD-69
America.

Art. 4 – Infractions to the norms established in this Normative Instructors are subject to the penalties
determined by Law 7643 of December 18, 1987, by Law 9605 of February 12, 1998 and further
legal norms as applicable.

Art. 5 – This Normative Instruction enters into force on the date of its publication.

MARCUS LUIZ BARROSO BARROS
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