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1. Introdução 
 
 Para a agência governamental norte-americana National Oceanic and Atmospheric 
Administration (NOAA, 2018), um encalhe é: 

 um mamífero marinho morto na praia ou na água; 

 um mamífero marinho que está vivo na costa e incapaz de retornar à água sob seu próprio poder; 

 um mamífero marinho que esteja vivo na costa e, embora possa retornar à água, precisa de 
atenção médica aparente; 

 um mamífero marinho na água e não pode retornar ao seu habitat natural sob seu próprio poder 
ou sem assistência. 

Eventos de encalhes fornecem importantes registros para o monitoramento de mamíferos marinhos em 
águas costeiras (MACLEOD et al., 2005, PYENSON, 2010, PRADO et al., 2016). Podem ocorrer por fatores 
naturais ou antropogênicos. Fatores naturais podem ser definidos como biotoxinas, parasitas, doenças e 
fatores ambientais (GERACI & LOUNSBURY 2005). Fatores antropogênicos como o enredamento em artes 
de pesca (ZAPPES et al. 2013, LODI e RODRIGUES, 2007), colisões com embarcações (LAIST et al., 2001; 
JENSEN & SILBER, 2003, VAN WAEREBEEK et al. 2007) e poluição (KANNAN et al., 1993) são consideradas 
as principais ameaças. Importante ressaltar que as correntes marinhas e ventos costeiros predominantes 
podem interferir na localização e frequência da carcaça e encalhe (PELTIER et al. 2012, VAN WAEREBEEK et 
al. 2007). 

Enquanto a maioria dos animais encalhados são encontrados mortos, alguns estão vivos. Em um número 
limitado de casos, é possível transportá-los para centros regionais de reabilitação para atendimento. Em 
casos raros, animais reabilitados com sucesso são devolvidos à natureza. 

A causa do encalhe, na maioria das vezes, não é aparente e a possiblidade de realização de exames 
diagnósticos é limitada. No caso de animais que encalham mortos, muitas vezes o acesso à carcaça, 
tamanho, condições logísticas e o estado de decomposição em que se encontram impede a determinação 
da causa do encalhe e morte. Entretanto, eventos de mortalidade de cetáceos representam oportunidades 
únicas para incrementar o conhecimento sobre sua história de vida e subsidiar a implantação de medidas 
de conservação eficientes e adequadas à realidade de cada região (DI BENEDITTO et al., 2010). 

Considerando-se que em situações de emergência que envolvam risco de vida para animais marinhos e 
para as pessoas próximas a eles, como em um evento de encalhe de um mamífero marinho, é necessário 
um grande número de pessoas habilitadas para agir, e de forma coordenada, torna-se imprescindível que 
as mesmas saibam com bastante clareza quais serão os papéis a serem desempenhados por cada um.  

Nestas situações de emergência diferentes níveis de envolvimento são necessários. Coordenadores das 
atividades devem iniciar o trabalho bem antes de qualquer ocorrência, identificando as pessoas e 
instituições–chave para a ação imediata em campo. Outro nível de envolvimento deve preocupar-se com 
as informações que são repassadas ao público em geral, que se aglomera ao redor de um evento como 
este, ou mesmo para a imprensa que se faz sempre presente. O isolamento do público e animais 



 2
domésticos também é muito importante. Além disso, algumas entidades devem ser responsáveis pela 
agilidade na destinação de potenciais carcaças. Sendo de fundamental importância a otimização da coleta, 
destinação e análise de amostras biológicas que serão as informações científicas necessárias para o manejo 
e conservação de mamíferos marinhos.  

Ressalta-se que a notificação ágil aos órgãos responsáveis sobre a ocorrência de um evento que envolva 
mamíferos marinhos também é de fundamental importância para a sobrevivência dos mesmos, bem como 
para a obtenção de informações necessárias para futuras medidas de manejo e conservação destas 
espécies marinhas. 

No Brasil, existem poucos programas de capacitação contínuos para que instituições governamentais e 
grupos de voluntários estejam aptos a atuarem nestes casos. A iniciativa do estabelecimento de um 
protocolo de atendimento a encalhes específico para a APA da Baleia Franca (APABF) visa a ação eficaz 
para o atendimento de encalhes ou outras emergências relacionadas a mamíferos marinhos em toda a 
extensão desta Unidade de Conservação. 

 

2. Histórico 
 

Em 2005 o IBAMA criou a Rede de Encalhes para o Sul do Brasil / REMASUL. Coordenada pelo Centro 
de Mamíferos Aquáticos (CMA), na época com sede em Itajaí/SC, a REMASUL é composta por instituições 
sediadas nos três estados do Sul do Brasil (RS, SC, PR). Sua finalidade é realizar, coordenar e promover 
estudos e atividades nas áreas de monitoramento, resgate, reabilitação e reintrodução destes mamíferos 
ao ambiente natural.  

O Protocolo de Encalhes e Enredamentos da APABF começou a ser discutido e planejado desde o final de 
2007, quando a equipe de servidores da unidade e as entidades do Conselho da APABF: IWC Brasil/Projeto 
Baleia Franca (atualmente Projeto Baleia Franca/ Instituto Australis -PBF/IA), Associação R3 Animal e 
Instituto Sea Shepherd observaram a importância de construir coletivamente um protocolo de 
atendimento para mamíferos marinhos ao longo dos 130 km de costa da APA da Baleia Franca. 

Ressalta-se que para a equipe da APA da Baleia Franca, de acordo com o decreto de criação desta Unidade 
e dos objetivos de conservação da biodiversidade do próprio ICMBio, salvar ou destinar adequadamente 
animais marinhos em situações de emergência foi considerado uma prioridade. 

Após a elaboração do protocolo, deu-se início a realização de oficinas de capacitação, considerando-se 
uma metodologia participativa que envolveu as comunidades que utilizavam as zonas costeiras, 
pescadores, surfistas, operadores de observação de baleias, instituições científicas e de pesquisa entre 
outras partes interessadas que poderiam ser envolvidos em encalhes ou ser o primeiro a notificá-los às 
autoridades. Entre 2008 e 2009, doze oficinas atenderam a 353 participantes. As oficinas apresentaram 
informações sobre mamíferos, aves e quelonios marinhos que ocorrem na área, bem como textos sobre 
doenças, zoonoses e procedimentos corretos para ajudar a salvar vidas de animais e proteger a saúde 
humana, além de informações básicas para evitar erros cometidos pela população como uma tentativa de 
alimentar os animais, a hipotermia causada por forçá-los a voltar para a água, lavagem inadequadade 
animais oleados, especialmente pinguins, entre outras ações.  

Em reunião da REMASUL em março de 2009, a APABF passa a integrar o grupo de instituições da rede.  

Em 2010, após o encalhe de uma baleia franca viva em Itapirubá, percebeu-se a necessidade de um Plano 
de Contingência para aprimorar a resposta aos eventos de encalhes. Foi construido baseando-se em uma 
série de protocolos nacionais e internacionais (Protocolo de Conduta para Encalhes de Mamíferos 
Aquáticos – REMANE (IBAMA, 2005); Marine Mammals Ashore – A Field Guide for Strandings (Geraci and 
Lounsbury, 2005); Marine Mammal Stranding Contingency Plan and Guidelines for dealing with other 
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distressed marine wildlife (Department of Conservation, North Canterbury Area Office, Canterbury 
Conservancy, New Zealand, 2000). Trabalharam, inicialmente a equipe da APABF, PBF/IA, Associação R3 
Animal e CMA chegando à construção do Plano de Contingência da APABF. A finalidade desse plano foi 
estabelecer um protocolo padrão para a APABF que incentivasse a comunicação sólida e o espírito de 
cooperação entre todas as instituições atuantes na área, de modo a propiciar um entendimento claro dos 
papéis e responsabilidades de cada participante em caso de emergências. Posteriormente, a elaboração do 
plano incluiu a contribuição de convidados externos para a elaboração de seções específicas como 
segurança no mar, atendimento veterinário, descarne e destinação das carcaças, saúde e segurança, 
acessos costeiros e plano de mídia. 

Em 2011, a Rede de Encalhe e Informação de Mamíferos Aquáticos do Brasil (REMAB) é publicada no Diário 
Oficial da União (DOU), integrando todas as redes nacionais. Sob gestão do Instituto Chico Mendes e do 
Centro Nacional de Pesquisa e Conservação de Mamíferos Aquáticos (CMA), a REMAB tem o objetivo de 
melhorar o monitoramento e atendimento a encalhes e capturas de mamíferos aquáticos e a função de 
desenvolver pesquisas e armazenar um banco de dados sobre os mamíferos aquáticos, de forma que 
viabilize a intercâmbio de informações entre as instituições que trabalham com essas espécies no Brasil. 

Em 2012 o CMA/ICMBio promoveu uma reunião para a elaboração do Plano de Ação Nacional (PAN) para 
Atendimento a Encalhes de Grandes Cetáceos em parceria com a Petrobras e a Coordenação Geral de 
Petróleo e Gás do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis 
(CGPEG/IBAMA), contando com a participação de membros da REMAB. A APABF apresentou seu Plano de 
Contingência para Encalhes de Mamíferos Marinhos na APA da Baleia Franca/ICMBio, que acabou servindo 
como referência para a elaboração do Plano Nacional. 

Na sequência do evento anterior, ocorreu um evento de capacitação para respostas sobre os 
enredamentos das baleias de grande porte organizado também pelo CMA/ICMBio, após recomendação do 
"Second Workshop on Welfare Issues Associated with the Entanglement of Large Whales’ 'realizada pela 
Comissão Internacional da Baleia. Como resultado, uma rede formal de resposta ao comprometimento foi 
estabelecido na região da APABF, envolvendo especialistas em cetáceos e autoridades marinhas. 

Em maio de 2014 foi realizado o I Seminário de Práticas Inovadoras na Gestão de Unidades de Conservação 
Federais, na sede do ICMBio, em Brasília e o Protocolo foi apresentado, sendo selecionado e publicado em 
uma plataforma on-line sobre Inovação na Gestão de Áreas Protegidas (MOREIRA, ROCHA e SERAFINI, 
2014). 

A partir de 21 de agosto de 2015, iniciou o Projeto de Monitoramento de Praias da Bacia de Santos (PMP-
BS) com o objetivo de avaliar a interferência das atividades de produção e escoamento de petróleo sobre 
as aves, tartarugas e mamíferos marinhos, através do monitoramento das praias e do atendimento 
veterinário a animais vivos e mortos. O PMP-BS tem caráter regional e está relacionado ao processo de 
licenciamento ambiental da Etapa 2 do pré-sal. A área de abrangência do monitoramento engloba os 
municípios litorâneos dos estados de Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, e de Santa Catarina, até Barra da 
Lagoa de Santo Antônio dos Anjos, no município de Laguna, compreendendo a área norte e central da APA 
da Baleia Franca. Na área da APABF, o Projeto conta com a implantação de um Centro de Reabilitação e 
Despetrolização de Animais Marinhos (CRD) no município Florianópolis e uma Unidade de Estabilização de 
Animais Marinhos (UE), em Laguna (SC). 

Atualmente são membros da coordenação do Protocolo de Encalhes e Enredamentos de Mamíferos 
Marinhos da APA da Baleia Franca as seguintes instituições: ICMBio/APABF, Projeto Baleia Franca/Instituto 
Australis (PBF/IA), Associação R3 Animal, Universidade do Estado de Santa Catarina/UDESC/CERES, Museu 
de Zoologia Professora Morgana Cirimbelli Gaidzinski da UNESC, Corpo de Bombeiros, Polícia 
Federal/Núcleo Especial de Polícia Marítima/NEPOM, Capitania dos Portos e Policia Militar Ambiental. 

 



 4
3. Encalhes de mamíferos marinhos na APABF 

 
Foi registrado na unidade um total de 425 eventos de encalhe de mamíferos marinhos envolvendo animais de sete famílias e 22 espécies, não sendo possível 
determinar espécies para 45 eventos (Tabela 1).  
 
Tabela 1. Resumo de informações de encalhes de mamíferos marinhos na APA da Baleia Franca durante 2003-2018. Estes dados são oriundos do banco de 
dados da APABF, PBF/IA, R3 Animal e UDESC até o ano de 2015 e foram resultados de acionamentos. A partir de 21 de agosto de 2015, iniciou-se o PMP-BS 
com monitoramentos diários entre os municípios de Florianópolis e Laguna (até Barra da Lagoa de Santo Antônio dos Anjos), com exceção das praias de 
Lagoinha do Leste, Naufragados e Vermelha, que por serem de difícil acesso, o monitoramento foi realizado semanalmente. Não foi possível avaliar se os 
registros de pinípedes são de fato encalhes ou somente avistagens de animais saudáveis descansando. Os dados abaixo apresentados de 2018 são até 30 de 
junho. 
 

Nome científico Nome vulgar 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Total  
Eubalaena australis baleia-franca 2  1 1  1  3 3 1  2 2  1  17 
Balaenoptera acutorostrata baleia-minke-anã       1 1       1  3 
Balaenoptera bonaerensis Baleia-minke-antartica 1                1 
Balaenoptera borealis baleia- sei  1               1 
Balaenoptera brydei baleia-de-Bryde   1  1  1    1  1  2  7 
Balaenoptera physalus baleia-fin 1  1              2 
Megaptera novaeangliae baleia-jubarte        1    1 3 3   8 
Balaenoptera sp.       1  1   1  1  3  7 
Physecter macrocephalus cachalote         1        1 
Kogia breviceps cachalote-pigmeu              1  1 2 

Globicephala melas 
baleia-piloto-de-peitorais-
longas      1           1 

Tursiops truncatus golfinho-nariz-de-garrafa 1  4  1   1 1 1 1 1  5 7 8 31 
Delphinus delphis golfinho-comum      1           1 
Orcinus orca orca        1         1 
Stenella frontalis golfinho-pintado-do-atlântico         1    2 1   4 
Steno bredanensis golfinho-de-dentes-rugosos            1     1 
Lagenodelphis hosei golfinho-de-Frazer              1   1 
Delfinideo              2 1   3 
Pontoporia blainvillei toninha      1   5 8 1 1 20 36 35 16 123 
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Continuação da Tabela 1 
 
 
Nome científico Nome vulgar 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Total  
Arctocephalus australis lobo-marinho-do-sul      23 10 5 2    13 21 15 2 91 
Arctocephalus tropicalis lobo-marinho-subantártico      2 1  1    1  4  9 
Arctocephalus sp lobo-marinho      2 11 7 9     4 2  35 
Otaria flavescens leão-marinho-do-sul       4 12 45*    2 2 1 2 68 
Mirounga leonina elefante-marinho-do-sul          3   1  2  6 
Lobodon carcinophagus foca-caranguejeira           1      1 
Total Total 5 1 7 1 2 32 28 32 68 13 5 6 48 75 73 29 425 

 
*Dados observados e repassados pelas empresas de Turismo de Observação de Baleias Embarcado, visualizados apenas durante a época da baleia franca e devem conter avistagens do 
mesmo indivíduo mais de uma vez. 
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Encalhes por espécies e grupos: 
 

1) Baleia-franca 
Tabela 2. Resumo de informações de encalhes de baleia-franca (Eubalaena australis) na APABF durante 2003-2017. 

N° Data Local Cidade/Estado Classe Etárea Condição do 
Encalhe Sexo Comprimento 

total Instituição Nota 

1 18-jul-03 Lagoa Santa Marta Laguna Sub adulto Vivo Fêmea 8,0 m* PBF 
Encalhe vivo. 

Resgatada 

2 10-set-03 Balneário Rincão Rincão Filhote Vivo Indeterminado 6,0 m UNESC 
Encalhe vivo, mas 

logo após veio a óbito 

3 15-set-05 Praia do Porto Imbituba Filhote Morto Fêmea 5,8 m UNIVALI  

4 6-set-06 Guarda do Embaú Palhoça Filhote 
Morto 

Indeterminado 5,0 m PBF Sem mandibula 

5 5-set-08 Praia de Figueirinha Jaguaruna Filhote 
Morto 

Fêmea 4,9 m PBF/UNESC  

6 9-ago-10 Praia do Gi Laguna Filhote 
Morto 

Macho 5,3 m PBF/R3/UNESC  

7 7-set-10 Praia de Itapirubá Sul Laguna Adulto Vivo Fêmea 13,9 m PBF/APA/R3/UNESC/CMA Encalhe vivo. 
Eutanasiada 

8 17-set-10 Praia do Campo Bom Jaguaruna Filhote 
Morto 

Macho 4,3 m PBF Evidencia de colisão 
com embarcação 

9 7-ago-11 Ponta do Gi Laguna 
Filhote Morto 

Macho 5,5 PBF/R3 Evidencia de colisão 
com embarcação 

10 28-ago-11 Praia do Rincão Praia do Rincão 
Filhote Morto 

Fêmea 4,6 m PBF  

11 7-set-11 Pântano do Sul Florianópolis Subadulto Vivo Indeterminado 9,0 m* PBF/ R3/APA BF/ ICMBIO/ BOMBEIROS 
Encalhe vivo. 

Resgatada 

12 1-ago-12 Praia do Gi Laguna Filhote Morto Macho 4,8 m PBF/APA 
BF/R3/LAMAQ/UNESC/UDESC 

Evidência de colisão 

13 8-ago-14 
Lagoa Santo Antônio dos 

Anjos 
Laguna Adulto e Filhote Vivo 

Fêmea + Filhote 
indeterminado 

14,0 m* 
PBF / UDESC / APABF / MARINHA / 
BOMBEIROS / POLICIA AMBIENTAL 

Encalhe de mãe e 
filhote vivos. 

Resgatada 

14 29-ago-14 Pântano do Sul Florianópolis 
Filhote Morto 

Macho 5.0 m 
PBF/R3/LAMAQ/APABF/ ICMBIO / 

PREFEITURA  

15 22-jul-15 Guarda do Embaú Paulo Lopes 
Filhote Morto 

Fêmea 5,2 m 
PBF / R3 / POLICIA AMBIENTAL / 

DEFESA CIVIL / UDESC 
Dúvida sobre colisão 

16 1-ago-15 Praia do Rosa Imbituba 
Filhote Morto 

Fêmea 5,4 m PBF / APA BF / R3 / UDESC  

17 11-ago-17 Praia do Rincão Rincão 
Filhote 

Vivo Macho 4,6 m PBF / APA BF / R3 / UDESC / UNESC 
Encalhe vivo, mas 

logo após veio a óbito 
*Dado estimado 
*1 A descrição “colisão com embarcações” apresenta evidencia de cortes com hélices e a descrição “colisão” refere-se a presença de hematomas, entretanto sem evidência de cortes com hélices. 
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Um total de 17 encalhes de baleias-franca, totalizando 18 individuos foi registrado entre 2003 e 2017 na 
área da Unidade de Conservação, com uma a quatro baleias encalhadas a cada ano, exceto em 2004, 2007 
e 2009 (Tabela 2). Todos os encalhes foram de baleias solitárias ou individuais, com exceção do encalhe de 
8 de agosto de 2014, onde mãe e filhote entraram na lagoa de Santo Antônio (ver item relatos de casos 
mais emblemáticos).  
 

Os encalhes ocorreram em julho, agosto e setembro, atingindo um pico no último com 47% dos registros 
(Figura 1). As fêmeas corresponderam a 45%, os machos a 33% e os indivíduos de sexo indeterminado 22% 
das baleias encalhadas (Figura 2). O comprimento total das 15 baleias medido variou de 4,3 a 13,9m. O 
comprimento total médio dos filhotes foi de 5,1 m (N = 13). 

Sete encalhes foram de animais vivos (39%), dos quais dois morreram logo após, quatro indivíduos foram 
resgatados com sucesso (mãe e filhote e dois juvenis) e um teve que ser eutanasiado. Onze encalhes foram 
de animais já mortos (61%) – Figura 3. 
 

 

Figura 1 – Número de baleias-franca encalhadas na APA da Baleia Franca, por mês, durante 2003-2017. 

 

Figura 2 – Proporção de baleias-franca encalhadas na APA da Baleia Franca, por sexo, durante 2003-2017. 
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Figura 3 – Proporção de baleia-franca encalhada na APA da Baleia Franca, por condição, durante 2003-
2017. 

A localização dos encalhes de baleia-franca na APA da Baleia Franca foi principalmente no centro, definido 
nos municipios de Garopaba, Imbituba e Laguna, com 47% (N = 8), seguido pelo sul, nos municipios de 
Jaguaruna e Balneareo Rincão, com 29% (N = 5) e norte , nos municípios de Florianópolis e Palhoça, com 
24% (N = 4; Figura 4). 

 
Figura 4 – Proporção de baleia franca encalhada por localização na APA da Baleia Franca, durante 2003-
2017. 
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Apenas duas baleias (11% dos encalhes) apresentaram clara evidência de colisão com embarcações 
(Tabela 2 – casos N° 8 e 9). Os casos N° 12 e 15 foram descritos pelas necrópsias como de evidência de 
colisão (podendo não ser com embarcações) e dúvida sobre a colisão, respectivamente. Em um destes 
casos, o filhote apresentava marcas cicatrizadas de colisão (Figura 5).  No entanto, no nível em que as 
necropsias foram conduzidas, não foi possível determinar se as colisões ou os enredamentos em artes de 
pesca causaram a morte de qualquer outra baleia relatada aqui. 
 

 
 

Figura 5 – Filhote de baleia franca encalhado em 17 de setembro de 2010 (Tabela 2 – caso N° 8) na praia de 
Campo Bom, Jaguaruna/SC com evidência de colisão com embarcação. 
 
Embora os dados sugiram que há pouca interação com atividades antrópicas na APABF, alguns trabalhos 
têm demonstrado que o trânsito de embarcação pode estar impactando as baleias em outras regiões. 
Colisões de embarcações foram indicadas por causar a morte de baleias-franca ao sul da APABF (GREIG et 
al., 2001; GOMES, 2005). Uma revisão ao longo da costa brasileira com 45 registros de encalhe entre 1936 
e 2004 reporta a morte de 6 baleias-franca causada por colisões com embarcações (GOMES, 2005). A 
maioria desses registros ocorreu no estado do Rio Grande do Sul, ao sul da principal área de concentração 
de espécies em Santa Catarina. O tráfego marítimo na área é intenso devido à presença do Porto de Rio 
Grande, a única instalação de navios de pesca e carga na costa do Estado, o que aumenta a probabilidade 
de colisões (GREIG et al. 2001). Segundo VAN WAEREBEEK et al. (2007) o maior tráfego de navios ou 
densidade de baleias pode ser a causa mais provável para o alto número de eventos de encalhe no estado 
do Rio Grande do Sul, comparado ao de Santa Catarina. FIGUEIREDO et al. (2017) também relacionam a 
expansão dos principais portos de São Paulo e Rio de Janeiro causando um aumento alarmante no tráfego 
de embarcações e relatam o primeiro registro confirmado de morte de uma baleia-franca devido a colisão 
com navio ocorrido no estado do Rio de Janeiro. 
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2) Outros Misticetos 
 

Tabela 3. Resumo de informações de encalhes de mamíferos marinhos subordem Mysticeti na APA da Baleia Franca durante 2003-2018. Estes dados são 
oriundos do banco de dados da APABF, PBF/IA, R3 Animal e UDESC até o ano de 2015 e foram resultados de acionamentos. A partir de 21 de agosto de 2015, 
iniciou-se o PMP-BS com monitoramentos diários entre os municípios de Florianópolis e Laguna (até Barra da Lagoa de Santo Antônio dos Anjos), com 
exceção das praias de Lagoinha do Leste, Naufragados e Vermelha, que por serem de difícil acesso, o monitoramento foi realizado semanalmente. Os dados 
abaixo apresentados de 2018 são até 30 de junho. 
 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Total  
Balaenoptera sp. 

     
1 

 
1 

  
1 

 
1  3  7 

Balenoptera acutorostrata
      

1 1 
     

 1  3 
Balenoptera bonaerensis 1 

            
   1 

Balenoptera borealis 
 

1* 
           

   1 
Balenoptera brydei 

  
1 

 
1 

 
1 

   
1 

 
1  2*2  7 

Balenoptera physalus 1 
 

1 
          

   2 
Megaptera novaeangliae 

       
1 

   
1 3*3 3*4   8 

 2 1 2 0 1 1 2 3 0 0 2 1 5 3 6 0 29 
* Encalhe vivo, morrendo horas depois (detalhes no registro de casos mais emblemáticos) 
*2 Uma delas foi encalhe vivo, resgatada (detalhes no registro de casos mais emblemáticos) 

*3 Um enredamento seguido de encalhe morto e um enredamento com remoção de cabos (detalhes no item Enredamentos) 
*4 Enredamento seguido de encalhe morto (detalhes no item enredamentos) 

Um total de 27 encalhes de misticetos foi registrado entre 2003 e 2018 na área da Unidade de Conservação, com uma a seis baleias encalhadas a cada ano, 
exceto em 2006, 2011, 2012 e 2018, onde os registros foram zero. (Tabela 3). Todos os encalhes foram de baleias solitárias ou individuais. Tres encalhes 
foram de animais vivos, sendo de uma baleia-sei (Balenoptera borealis) em 2004, uma baleia-de-Bryde (Balenoptera brydei) em 2017, que foi resgatada 
(detalhes no registro de casos mais emblemáticos) e uma baleia-jubarte enredada que teve os cabos cortados (detalhes no item Enredamentos - Casos 
Jubartes). Sete registros não puderam ser identificados em nível de espécie. Os encalhes ocorreram de fevereiro a dezembro, com uma maior ocorrência em 
agosto e outubro com 18,5% (N = 5), seguido de junho e setembro com 14,8% (N = 4). Quatro encalhes foram identificados com interação com petrechos de 
pesca. O número de registros de encalhes de cada espécie é muito pequeno para uma análise mais aprofundada. Uma análise a nível nacional dos dados do 
PMP-BS está sendo realizada por especialistas. 
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3) Odontocetos 

Tabela 4. Resumo de informações de encalhes de mamíferos marinhos subordem Odontoceti na APA da Baleia Franca durante 2003-2018. Estes dados são 
oriundos do banco de dados da APABF, PBF/IA, R3 Animal e UDESC até o ano de 2015 e foram resultados de acionamentos. A partir de 21 de agosto de 2015, 
iniciou-se o PMP-BS com monitoramentos diários entre os municípios de Florianópolis e Laguna (até Barra da Lagoa de Santo Antônio dos Anjos), com 
exceção das praias de Lagoinha do Leste, Naufragados e Vermelha, que por serem de difícil acesso, o monitoramento foi realizado semanalmente. Os dados 
abaixo apresentados de 2018 são até 30 de junho. 

 
 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Total 

Globicephala melas      1           1 
Physeter macrocephalus         1*        1 
Pontoporia blainvillei      1   5 8 1 1 20*4 36 35*5 16 123 
Tursiops truncatus 1    1 1  4*2 1 1 1 1  5 7 8 31 
Delphinus delphis      1           1 
Orcinus orca        1         1 
Stenella frontalis         1*3    2 1   4 
Kogia breviceps              1  1 2 
Steno bredanensis            1     1 
Lagenodelphis hosei              1   1 
Delfinidae             2*6 1   3 
Total Geral 1 0 0 0 1 4 0 5 8 9 2 3 24 45 42 25 169 

*encalhe vivo de filhote recém-nascido, eutanasiado. 
*2um indivíduo aparentemente encalhado, entretanto saiu sozinho 
*3encalhe vivo, devolvido ao mar por moradores 
*4um encalhe de filhote vivo 

*5um encalhe de adulto vivo 
*6 um encalhe vivo  

Um total de 169 encalhes de odontocetos foi registrado entre 2003 e 2018 na área da Unidade de Conservação, com um a 45 indivíduos encalhados a cada 
ano, exceto em 2004, 2005, 2006 e 2009 (Tabela 4). Todos os encalhes foram de individuos solitários ou individuais. Seis encalhes foram de animais vivos. 
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Três registros não puderam ser identificados em nível de espécie. A toninha (Pontoporia blainvillei) foi a que apresentou a maioria dos registros com 73% 
(N = 123), seguida do boto-nariz-de-garrafa (Tursiops truncatus) com 18% (N = 31). Os encalhes de toninha ocorreram de janeiro a dezembro, com uma maior 
ocorrência em novembro com 21% (N = 22), seguido de janeiro com 14% (N = 15) e fevereiro e outubro com 11% (N = 12). Esta grande quantidade de 
encalhes de toninha pode ser melhor avaliada a partir do PMP-BS com monitoramentos diários. 
 

4) Pinípedes 
 

Tabela 5. Resumo de informações de encalhes de mamíferos marinhos subordem Pinnipedia na APA da Baleia Franca durante 2008-2018. Os pinípedes 
iniciaram a ser identificados e monitorados através de acionamentos somente a partir de 2008 e são oriundos do banco de dados da APABF até o ano de 
2015. A partir de 21 de agosto de 2015, iniciou-se o PMP-BS com monitoramentos diários entre os municípios de Florianópolis e Laguna (até Barra da Lagoa 
de Santo Antônio dos Anjos), com exceção das praias de Lagoinha do Leste, Naufragados e Vermelha que por serem de difícil acesso, o monitoramento foi 
realizado semanalmente.  Não foi possível avaliar se os registros de pinípedes são de fato encalhes ou somente avistagens de animais saudáveis descansando. 
Os dados abaixo apresentados de 2018 são até 30 de junho. V-Animais Vivos e M-Animais Mortos. 
 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 total 

 V M V M V M V M V M V M V M V M V M V M V M  
Arctocephalus australis   19 4 7 3 5  2        4 9 4 17 7 8  2 91 
Arctocephalus tropicalis   2  1    1        1    4    9 
Arctocephalus sp   2  5 6 7  9          3 1 2    35 
Otaria flavescens     3 1 12  45*        2  2  1  2  68 
Mirounga leonina           3      1    2    6 
Lobodon carcinophagus             1            1 
Total 23 4 16 10 24 0 57 0 3 0 1 0 0 0 8 9 9 18 16 8 2 2 210 
* Dados observados e repassados pelas empresas de Turismo de Observação de Baleias Embarcado, visualizados apenas durante a época da baleia franca e 
devem conter avistagens/encalhes do mesmo indivíduo mais de uma vez, avistados no Ilhote do Siriú (Garopaba, SC). 
 
 
Um total de 210 encalhes de pinipedes foi registrado entre 2008 e 2018 na área da Unidade de Conservação, com 57 indivíduos encalhadas a cada ano, 
exceto em 2014 (Tabela 5). Todos os encalhes foram de individuos solitários ou individuais. Destes, 159 encalhes foram de animais vivos (76%) e 51 animais 
mortos (24%). O lobo-marinho-do-sul (Arctocephalus australis) foi o que apresentou a maioria dos registros com 43% (N = 91). O leão-marinho-do-sul (Otaria 
flavescens) foi o segundo de maior ocorrência com 32% (N = 68), entretanto esta espécie deve ter tido avistagens do mesmo indivíduo mais de uma vez. Os 
encalhes ocorreram de fevereiro a novembro, com exceção de abril e uma maior ocorrência foi observada em agosto com 33% (N = 5), seguido de outubro 
com 23% (N = 46) e setembro com 18% (N = 36). 
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4. Relatos dos casos mais emblemáticos 

 
1) Encalhe de baleia franca na lagoa de Santa Marta  

 
GROCH et al. (2007) relataram sobre uma baleia franca encontrada entrando em um canal do rio nas 
lagoas e sistema fluvial de Laguna, Laguna/SC,em 18 de julho de 2003. Às 12:00h, hora local, a baleia 
encalhou em 2m de profundidade lagoa lamacenta, a cerca de 12 km do mar aberto, com redes de pesca 
em volta da cabeça. Estava quase completamente imersa em água. A baleia tinha cerca de 8 m de 
comprimento e parecia estar em boas condições de saúde. No primeiro dia a baleia foi monitorada e o 
resgate foi planejado. Os desafios a serem enfrentados incluíam a maré vazante, fundo da lagoa lamacento 
muito macio, uma ponte no canal até o rio principal que comprometeria a passagem de um barco de 
reboque, restrição de tempo, equipamento inadequado e pessoal não treinado. As tentativas de resgate 
começaram às 10h30min do dia seguinte. O plano era colocar uma mangueira de incêndio ao redor da 
baleia logo atrás de suas barbatanas peitorais, puxá-la para o canal mais profundo da lagoa e deixá-la 
encontrar o caminho de volta para o mar aberto ou tentar "rebocá-la" com um puxão de reboque. Por 
volta das 4:00h da tarde, depois de várias tentativas, conseguiram levá-la dos baixios. A baleia foi 
conduzida nadando pelo rebocador através dos canais, até ser libertada em um ponto a cerca de 500 m do 
oceano, onde permaneceu por cerca de 15 minutos, provavelmente encontrando seu caminho de volta. 
Calosidades na cabeça e uma chama cinzenta no lado esquerdo permitiram o monitoramento adicional da 
baleia. Houve uma combinação eficaz de forte disposição de todos os participantes, um pouco de 
improvisação e algum conhecimento e experiência. A baleia foi reavistada ilesa 45 dias depois, 13 km ao 
sul de Laguna. Em 2017, a análise das fotografias das baleias avistadas durante os sobrevôos de 
monitoramento para inserção no catálogo brasileiro de fotoidentificação das baleias-franca, mantido pelo 
PBF/IA, foi constatado o retorno desta baleia a Santa Catarina, pela primeira vez após o resgate, com um 
filhote. O primeiro registro do retorno ocorreu no dia 31 de julho de 2017, por isso este dia foi definido 
como o Dia Nacional da Baleia Franca. O registro foi feito durante o sobrevoo de monitoramento da 
espécie, realizado pela SCPar/Porto de Imbituba, e executado pela Aquaplan em parceria com o Instituto 
Australis. Após esta data o par de mãe e filhote permaneceu cerca de tres semanas na praia de Itapirubá 
Norte, em frente à sede do PBF/IA, em Imbituba. A baleia está catalogada desde 2003, com o número 
B291. 
 

 
Foto: Karina Groch – PBF/IA 

Figura 6 –Encalhe de baleia franca na lagoa de Santa Marta, Laguna/SC ocorrido em 2003. 
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2) Encalhe de baleia-sei na praia do Porto 
 

Em 5 de setembro de 2004, uma baleia-sei (Balaenoptera borealis) encalhou viva na praia do Porto, 
Imbituba/SC, no amanhecer de domingo. Media 12,9m de comprimento e não apresentava ferimentos. 
Foram realizadas várias tentativas de resgate com cabos e redes deslocando o animal por cerca de 10m em 
direção ao mar aberto. Às 13:30h o animal acabou vindo a óbito. Até a remoção da carcaça, a população 
local promoveu a retirada de parte da carne e gordura do animal provavelmente para consumo próprio.  
 

   
Fotos: Karina Groch – PBF/IA 

Figura 7 –Encalhe de baleia sei praia do Porto,Imbituba/SC ocorrido em 2004. 
 

3)  Encalhe de baleia-de-Bryde no costão de Itapirubá 
 

Em 6 de setembro de 2009, um adulto de baleia-de-Bryde (Balenoptera brydei) encalhou morto em uma 
praia de seixos no costão da Praia de Itapirubá, Imbituba/SC. O local é de difícil acesso (por terra e mar) e 
há oficinas líticas na porção norte. Apesar de ser uma área de preservação permanente (APP), existem 
habitações da população local que sofreram com o avançado estado de decomposição da carcaça. Para 
tanto a articulação de diversos atores foi necessária para realizar a correta destinação do espécime. A 
primeira opção, considerada inicialmente a mais viável pela equipe, foi a retirada por mar. Porém, devido 
as condições desfavoráveis do mar, do local e logística envolvida, esta foi descartada. A partir disto, a 
retirada por terra mostrou-se a única alternativa, apesar das condições de difícil acesso e dos fatores 
anteriormente citados. Diversas reuniões foram realizadas para a discussão, programação e obtenção dos 
equipamentos necessários para a operação. A equipe de apoio recebeu treinamento específico para o 
atendimento deste encalhe. De 23 a 28 de setembro, as equipes trabalharam em conjunto no 
retalhamento, transporte e destino final da carcaça, além de fornecer informações para a comunidade 
local através da imprensa, instalação de placas e distribuição de folders (MOREIRA et al., 2010). 
 

 
Fotos:Luciana Moreira - ICMBio/APABF 

Figura 8 –Encalhe de baleia-de-Bryde no costão de Itapirubá,Imbituba/SC ocorrido em 2009. 
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4) Encalhe de baleia-franca na praia de Itapirubá Sul 

 
O outro encalhe de animal vivo de baleia-franca ocorreu na manhã do dia 7 de setembro de 2010, na praia 
de Itapirubá Sul, Laguna/SC. A fêmea adulta, lactante, medindo 14m de comprimento total, estava em bom 
estado corporal, sem sinais de emagrecimento ou feridas externas. Com base no seu comprimento, o peso 
foi estimado entre 40 a 50 toneladas. Devido às condições do mar não serem apropriadas no dia do 
encalhe e nos dois dias seguintes (ondas de praia de 1,7-2m de altura, zona de surf a cerca de 300m, 
ventos até 35km/h), combinadas com má situação logística, tentativas de resgate não foram possíveis de 
serem realizadas. Como a logística não melhorou, a situação de encalhe deteriorou-se e a avaliação clínica 
evidenciou claramente a saúde precária da baleia, a eutanásia foi a única abordagem viável e foi realizada 
no dia 10 de setembro. Mais detalhes de todo o evento de encalhe, avaliação clínica e procedimento de 
eutanásia estão em KOLESNIKOVAS et al. 2012. 
 

   
Fotos: Karina Groch – PBF/IA 

Figura 9 –Encalhe de baleia-franca na praia de Itapirubá Sul, Laguna/SC ocorrido em 2010. 
 

5) Encalhe de baleia-franca na praia do Pântano do Sul 
 

MOREIRA et al. (2013) relataram um evento realizado em sete de setembro de 2011, onde um juvenil de 
baleia-franca, medindo aproximadamente 8m de comprimento e pesando cerca de 15 toneladas, encalhou 
vivo em um banco de areia na praia do Pântano do Sul, Florianópolis/SC. Os procedimentos adotados no 
encalhe duraram aproximadamente 30 horas até o resgate. No 1º dia, realizou-se avaliação das condições 
do animal bem como do local de encalhe. A primeira tentativa de resgate foi planejada para a maré cheia. 
Foi passado um cabo pet torcido de 36 mm de espessura em volta do animal, abaixo da inserção das 
nadadeiras peitorais, para tentativa de tração do animal com o auxílio de embarcações de pesca tipo 
traineira. Somente com o uso de três embarcações simultaneamente foi possível deslocar o animal, por 
cerca de 15m, entretanto não o suficiente para a saída do banco de areia. A análise das condições de 
encalhe, do equipamento e pessoal disponível, bem como da variação da maré resultou no planejamento 
para nova tentativa de resgate no dia seguinte, com auxílio de uma embarcação com capacidade de tração 
de até sete toneladas. Uma lancha balizadora da Marinha do Brasil - Capitania dos Portos de Florianópolis 
foi disponibilizada para o resgate. Foram realizadas duas tentativas de colocação de cintas de poliéster, 
lisas, com 23 cm de largura, com capacidade para 40 toneladas, utilizadas no transporte de carga portuária, 
sem êxito. O objetivo do emprego desta cinta foi proporcionar maior conforto e menos pressão ao redor 
do corpo do animal durante a tração no momento do resgate, porém esta se mostrou ineficiente, sendo de 
difícil manuseio, pesada e escorregadia com a movimentação do animal. Em seguida, usou-se cabo e a 
forma de colocação utilizada no dia anterior. Durante o procedimento de resgate, ocorreram lesões 
cutâneas superficiais próximas à calosidade existente na parte superior da cabeça (“calombo”). A avaliação 
realizada através de vídeo e fotos indicou não haver comprometimento à sobrevivência do animal. O 
sucesso no resgate ocorreu com a baleia sendo rebocada durante cerca de 3 minutos até afastamento de 
aproximadamente 800m do local do encalhe. O animal foi monitorado a partir da praia e observado 
durante 30 minutos após o resgate, deslocando-se para fora da enseada e afastando-se da costa. 
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Foto: Cristiane Kolesnikovas - R3 Animal                                         Foto: Karina Groch – PBF/IA 

Figura 10 –Encalhe de baleia franca na praia do Pântano do Sul, Florianópolis/SC ocorrido em 2013. 
 

6) Encalhe de baleia-franca (mãe e filhote) na lagoa de Santo Antônio 
 

Na tarde do dia 8 de agosto de 2014 uma baleia-franca adulta e um filhote entraram no canal da barra de 
Laguna, permanecendo na Lagoa de Santo Antônio, Laguna/SC. Às 16:00h, a baleia adulta encalhou a cerca 
de 6,5 km do mar aberto. Foi realizado um monitoramento noturno constante verificando a possibilidade 
de saída espontânea. Às 7:00h do dia seguinte, iniciou-se o monitoramento dos animais. Foi estabelecido 
um perímetro com raio de 300m em torno do local do encalhe, onde não foi permitida a aproximação de 
embarcações estranhas ao trabalho de monitoramento e resgate do animal, para evitar estresse e 
sofrimento adicional para a baleia encalhada. O filhote, que não foi mais avistado, reapareceu novamente 
na manhã do dia seguinte, e encalhou em banco de areia longe da mãe, desencalhando sozinho às 
12:45h.Às 13:28h o filhote aproximou-se da mãe, circulando a mesma e seguiu em direção à saída para o 
mar, que ocorreu por volta das 17:05h. A fêmea adulta estava quase completamente imersa em água e foi 
hidratada no dorso com uma motobomba. As tentativas de amarração da cinta ao redor da baleia 
iniciaram com apoio de mergulhadores às 16:25he foram realizadas cinco vezes, sendo a última às 17:06 
horas, com sucesso. Cerca de 3 horas foram necessárias para a condução da baleia mãe até a saída do 
canal da barra de Laguna, que ocorreu as 19:45h.A necessidade de sincronização dos desencalhes da mãe e 
do filhote, além do vento forte e maré foram fatores de dificuldade para as ações de resgate a serem 
adotadas. Os animais estavam em boas condições de saúde. O filhote saiu praticamente ileso. A mãe, por 
outro lado, estava cansada e com descamação na pele. No dia 11 de agosto, três dias após o encalhe, foi 
realizado um sobrevoo para localização dos animais, entretanto, mãe e filhote não foram mais reavistados. 

 

 
Fotos:Miguel Von Behr - ICMBio/APABF 

Figura 11 ––Encalhe de baleia franca na Lagoa de Santo Antônio,Laguna/SC ocorrido em 2014. 
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7) Encalhe de baleia-de-Bryde em Paulo Lopes 
 

Uma baleia-de-Bryde, medindo 10m e aproximadamente 15 toneladas, encalhou viva na praia de Baixo, 
em Paulo Lopes/SC, no início da manhã do dia 21 de dezembro de 2017. O animal apresentava alguns 
ferimentos superficiais no queixo e na cauda. Após mais de 10 horas de avaliação clínica e monitoramento, 
a baleia foi rebocada por uma embarcação de pesca e seguiu mar adentro. 

 

   
Foto: Marcelo Wiegan-– PBF/IA    Foto: Karina Groch – PBF/IA 

Figura 12 –Encalhe de baleia-de-Bryde na praia de Baixo, em Paulo Lopes/SC ocorrido em 2017. 
 

5. Como agir em casos de encalhes 
 

Entre em contato com as instituições responsáveis. 
 
Em casos de encalhes de animais mortos: 
- Informe o local do encalhe e outras informações úteis a um dos membros do Protocolo (contatos abaixo); 
- Evite se aproximar do animal sob risco de contaminação biológica; 

Em caso de animais vivos: 
- Não tente devolver o animal para a água, pois pode ser perigoso; 
- Obtenha fotografias do animal, possibilitando a identificação da espécie e documentação do caso. 
Proteja a sua saúde: 

Os animais encalhados podem transmitir doenças aos seres humanos. 
Evite respirar o ar expirado pelos animais. 
Não se aproxime da cauda. São animais grandes em situação de debilidade física, que podem se 
tornar ariscos com a aproximação de outros indivíduos e causar ferimentos. 

 
6. Enredamentos  
 
O enredamento de mamíferos marinhos em artes de pesca é uma questão global e uma fonte conhecida 
de lesão e mortalidade para muitas espécies. Por exemplo, no Atlântico Norte, o enredamento em artes de 
pesca e as colisões com navios são as principais causas de mortalidade de baleias francas do norte 
(Eubalaena glacialis), afetando negativamente o crescimento da população (eg. KRAUS et al. 2005). 
 
Devido ao seu comportamento costeiro, a espécie é provavelmente sujeita a efeitos prejudiciais 
resultantes da interação com muitas atividades humanas, como colisões de navios, enredamentos em 
artes de pesca, poluição e perda de habitat. Enredamentos de baleias francas já foram relatados na 
maioria das áreas de reprodução (MEYER et al, 2011; IWC,2012). O litoral catarinense tem uma grande 
atividade pesqueira. Nesta área, a pesca artesanal é comum e equipamento de superfície em águas rasas é 
usado nas áreas de ocorrência de baleias francas. A rede de emalhe é a principal arte de pesca utilizada 
pela frota artesanal. Enredamentos acidentais de baleias francas foram ocasionalmente relatados (SIMÕES-
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LOPES et al. 1992; LODI et al., 1996; LODI e RODRIGUES, 2007; DANIELSKI et al., 2006; PONTALTI e 
PRINZLER, 2010; PONTALTI e DANIELSKI, 2011). 

Desde 2007, com o estabelecimento do protocolo de encalhes ocorreu uma melhoria na notificação e a 
resposta aos encalhes na Unidade de Conservação. Além disso, a APABF estabeleceu uma série de 
condições para a operação do turismo de observação de baleias embarcado na região e desde 2011 exigia 
notificações sobre animais enredados. Em março de 2012, com a capacitação realizada pelo CMA/ICMBio, 
uma rede formal de resposta ao comprometimento foi estabelecido na região da APABF, envolvendo 
especialistas em cetáceos e autoridades marinhas. As primeiras ações foram avaliação dos casos de 
enredamentos, planejamento para aquisição de um kit de ferramentas de desenredamentos, 
estabelecimento de parcerias formais para apoiar ações na resposta e a realização de cursos anuais para 
formação de uma equipe de desenredamento. Em 2016 e 2017 a APA promoveu, em conjunto com os 
coordenadores do Protocolo, o 1º e 2º Cursos de Atendimento a Enredamentos de Grandes Cetáceos. O 
desenredamento dos animais é uma atividade de alto risco e deve seguir uma série de critérios, visando a 
integridade das pessoas que realizam o trabalho. 
 
A principal fonte de informação sobre o enredamento de baleias franca foi obtida a partir do banco de 
dados do PBF/IA. Informações adicionais foram compiladas de artigos publicados, mídia (internet, jornal), 
notificações de operadores de observação de baleias e fotografias enviadas pelo público em geral. Estão 
incluídas informações de 1999 a 30 de julho de 2018. O esforço para monitorar a população de baleias 
franca no Brasil e dentro da APABF foi realizado por meio de levantamentos aéreos pelo PBF/IA, desde 
1987. Os dados obtidos nestes sobrevoos incluem identificação individual e são aplicados para análise do 
uso do habitat, estimativas de abundância, caracterização do comportamento (GROCH, 2005; GROCH et al. 
2005; ESPÍRITO SANTO, 2013; SEYBOTH, 2013; BRAGA, 2014) e avaliação de ameaças antropogênicas. 
Pesquisas embarcadas também foram realizadas, de forma não regular.  
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Tabela 6. Resumo de informações de enredamentos de baleia franca (Eubalaena australis) na APA da Baleia Franca durante 1999-2018. Os dados de 2018 foram 
compilados até 30 de julho. 
 

No. Data Indivíduo Local 
Situação última 

avistagem Local da rede Fonte 
1 18/08/1999 Fêmea adulta Praia do  Siriú, Garopaba sem fotoidentificação calosidades da cabeça GROCH et al., 2014 
2 16/08/2000 Fêmea adulta Praia da Ferrugem, Garopaba sem fotoidentificação calosidades da cabeça GROCH et al., 2014 
3 23/08/2000 Adulto Praia da Vila, Imbituba sem emalhe calosidades da cabeça GROCH et al., 2014 
4 07/10/2000 Fêmea adulta Praia da Vila, Imbituba com emalhe calosidades da cabeça GROCH et al., 2014 
5 12/09/2003 Juvenil Praia do Mar Grosso, Laguna sem emalhe calosidades da cabeça GROCH et al., 2014 
6 agosto /2005 Fêmea adulta Praia do Luz, Imbituba com emalhe cabeça DANIELSKI et al., 2006 
7 13/08/2006 Fêmea adulta Praia de Garopaba, Garopaba sem emalhe calosidades da cabeça GROCH et al., 2014 

8 29/07/2008 Adulto Praia da Ibiraquera, Imbituba com emalhe calosidades da cabeça IBF, APABF 

9 30/07/2009 Fêmea adulta Praia de Rincão sem registro posterior calosidades da cabeça GROCH et al., 2014 

10 09/08/2009 Fêmea adulta Praia do Siriú, Garopaba não há informação parte superior da cabeça PONTALTI & PRINZLER, 2010 
11 05/09/2009 Fêmea adulta Praia do Siriú, Garopaba não há informação calosidades da cabeça PONTALTI & PRINZLER, 2010 

12 12/10/2009 Fêmea adulta Praia da Ribanceira, Imbituba não há informação calosidades da cabeça PONTALTI & PRINZLER, 2010 

13 24/08/2010 Fêmea adulta Praia da Solidão, Florianópolis sem registro posterior calosidades da cabeça GROCH et al., 2014 
14 23/07/2010 Juvenil Praia do Rosa Imbituba não há informação calosidades da cabeça PONTALTI & DANIELSKI, 2011 
15 28/08/2010 Adulto Praia do Siriú, Garopaba não há informação calosidades da cabeça PONTALTI & DANIELSKI, 2011 

16 07/09/2010 Fêmea adulta Praia do Siriú, Garopaba não há informação 
Calosidade frontal da cabeça e 

enrolada ao longo do corpo. 
PONTALTI & DANIELSKI, 2011 

17 06/11/2010 Fêmea adulta Praia do Siriú, Garopaba sem registro posterior calosidades da cabeça GROCH et al., 2014 

18 17/07/2011 Fêmea adulta Praia da Gamboa, Garopaba sem emalhe calosidades da cabeça GROCH et al., 2014 

19 22/07/2011 Fêmea adulta Praia da Gamboa, Garopaba com emalhe calosidades da cabeça GROCH et al., 2014 

20 22/07/2011 Fêmea adulta Praia do Siriú, Garopaba sem registro posterior 
calosidades da cabeça com um 

feixe de rede solto no dorso 
GROCH et al., 2014 

21 26/07/2012 Adulto Praia de Itapirubá Sul, Laguna com emalhe calosidades da cabeça GROCH et al., 2014 

22 27/07/2012 Adulto Ponta da Pinheira, Palhoça sem registro posterior calosidades da cabeça GROCH et al., 2014 

23 23/09/2012 Fêmea adulta Praia da Gamboa, Garopaba sem registro posterior 
calosidades e parte superior da 

cabeça 
GROCH et al., 2014 

* as fêmeas adultas foram classificadas como fêmeas uma vez que estavam acompanhadas de filhote 
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Continuação da Tabela 6. 

No. Data Indivíduo Local 
Situação última 

avistagem Local da rede Fonte 

24 24/07/2013 Fêmea adulta Praia do Mar Grosso, Laguna sem emalhe 
calosidades e parte superior da 

cabeça 
GROCH et al., 2014 

25 02/08/2013 Adulto 
Praia Grande, Cabo de Santa Marta, 

Laguna sem registro posterior calosidades da cabeça 
GROCH et al., 2014 

26 15/08/2013 Fêmea adulta Praia do Rosa, Imbituba sem emalhe 

calosidades e parte superior da 
cabeça com um feixe de rede e 

boias e solto no dorso 

GROCH et al., 2014 

27 21/08/2013 Filhote Praia da Ribanceira, Imbituba com emalhe feixe de rede preso dentro da boca GROCH et al., 2014 

28 03/09/2013 Adulto Praia D’Água, Imbituba sem registro posterior 
calosidades e parte superior da 

cabeça 
GROCH et al., 2014 

29 03/09/2013 Fêmea adulta Praia da Ribanceira, Imbituba sem emalhe cabo no dorso (superficial) GROCH et al., 2014 
30 12/08/2014 Juvenil Praia do Sol, Laguna sem registro posterior calosidades da cabeça UDESC 
31 15/07/2015 Fêmea adulta Praia da Ribanceira, Imbituba sem registro posterior calosidades da cabeça PBF/IA, APABF, UDESC 
32 04/08/2015 Fêmea adulta Praia da Gamboa, Garopaba sem registro posterior calosidades da cabeça PBF/IA 
33 15/09/2016 Fêmea adulta Praia da Ribanceira, Imbituba sem registro posterior calosidades da cabeça PBF/IA, APABF 
34 30/09/2016 Fêmea adulta Praia da Ribanceira, Imbituba sem registro posterior calosidades da cabeça PBF/IA, APABF 
35 31/07/2017 Fêmea adulta Mar Grosso, Laguna sem registro posterior calosidades da cabeça PBF/IA 
36 19/09/2017 Fêmea adulta Praia do Rincão, B Rincão sem registro posterior calosidades da cabeça PBF/IA 
37 15/07/2018 Fêmea adulta Praia da Silveira, Garopaba sem registro posterior calosidades da cabeça PBF/IA 
38 15/07/2018 Fêmea adulta Praia da Ibiraquera, Imbituba sem registro posterior calosidades da cabeça PBF/IA 

* as fêmeas adultas foram classificadas como fêmeas uma vez que estavam acompanhadas de filhote 
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Um total de 37 baleias-franca enredadas foi registrado entre 1999 e 2018 na APA da Baleia Franca/ICMBio. 
Não foram registrados enredamentos em 2001, 2002, 2004 e 2007 (Figura 13). Todos os registros foram de 
animais vivos. Uma média de 1,3 enredamento/ano foram registrados nos primeiros 10 anos do estudo 
(1999-2008), e 3 enredamentos/ano foram registrados nos últimos 10 anos (2009-2017). A maioria dos 
registros era de baleias adultas (90%, N = 35), sendo os outros três juvenis (8%) e um filhote (3%; Figura 
14). Na APA, a região com maior ocorrência de registros é a central (90%, N = 35), considerada nos 
municipios de Garopaba, Imbituba e Laguna, seguida das regiões sul (municipios de Jaguaruna e Balneário 
Rincão) e norte (municipios de Florianópolis e Palhoça), ambos com 5% e N = 2. Esta concentração pode 
estar associada ao fato de que a localização da sede da unidade se encontra nesta região, gerando um 
maior esforço de monitoramento e acionamentos. Os enredamentos foram registrados de julho a 
novembro, com pico em agosto, com 36% (N = 14) dos registros (Figura 15). Julho teve 33% (N = 13) dos 
registros, setembro 23% (N = 9) e foram registrados 2% (N = 1) em novembro. Esses dados indicam que, na 
APA da Baleia Franca/ICMBio, os enredamentos da baleia franca foram registrados principalmente no 
início da estação de reprodução (julho a meados de agosto) até o pico de abundância, que ocorre no final 
de agosto e setembro (GROCH, 2005). 
 
As redes de pesca presas nas baleias consistiam principalmente de redes de nylon de monofilamento, tipo 
comum de equipamento utilizado pela pesca artesanal na região (ZAPPES et al., 2013). Por causa de seu 
tamanho, as baleias geralmente rasgam essas redes. No entanto, este é um tipo de rede muito fina e difícil 
de detectar, e se prende nas calosidades das baleias quando elas atravessam. A maioria dos registros era 
de pedaços de redes de emalhar presos às calosidades na cabeça das baleias (Figura 16). Segundo 
pescadores entrevistados em estudo realizado por ZAPPES et al. (2013) no setor central da APABF, as 
baleias rasgam e/ou arrastam a rede enquanto está "flutuando" na água, danificando ou movendo a rede 
enquanto elas nadam. Todos os casos relatados aqui pareciam ser superficiais. Não há sinais de lesões 
físicas externas associadas aos enredamentos que foram observados ou registrados nesses casos. Os dados 
até 2014 foram apresentados por GROCH et al. (2015) no workshop "Report of the Third Workshop On 
Large Whale Entanglement Issues” na reunião da International Whaling Comission em Provincetown, MA, 
USA. 
 

   
Figura 13 –Número anual mínimo de baleias francas enredadas registradas entre 1999 e 2014 na APA da 
Baleia Franca/ICMBio. (Dados de 2018 até 30 de julho). 
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Figura 14 - Classe etária das baleias francas enredadas registradas entre 1999 e 2018. Dados de 2018 até 
30 de julho. 
 

Figura 15 - Distribuição mensal dos enredamentos de baleias francas na APA da Baleia Franca/ICMBio, 
entre 1999 e 2018. Dados de 2018 até 30 de julho. 
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Foto: Paulo Flores – ICMBio                                                                                                   Foto: Karina Groch – PBF/IA       

 
Figura 16 - Exemplo de enredamentos típicos da baleia franca registradas na APA da Baleia Franca/ICMBio. 
(a) fêmea adulta fotografada em 6 de novembro de 2010, na Praia do Siriú, Garopaba, SC; (b) Baleia adulta 
(sexo desconhecido) fotografada em 3 de setembro de 2013, na Praia d'Água, Imbituba, SC.  
 

Por causa da natureza dos enredamentos, e dos casos documentados de baleias identificadas, reavistadas 
sem pedaços de rede, nenhuma intervenção foi necessária. Todos os registros foram de animais vivos, 
principalmente fêmeas adultas acompanhadas de um filhote (74%). Nenhuma morte foi relatada devido a 
estes casos e foto-identificação permitiu um acompanhamento de 16 baleias, das quais nove (56%) 
estavam livres de artes de pesca quando reavistadas. Registros de encalhes associados ao enredamento 
em artes de pesca foram relatados principalmente no sudeste do Brasil, onde um total de sete casos foram 
registrados (GOMES 2005; LODI e RODRIGUES 2007). De acordo com GREIG et al. (2001), apesar do grande 
esforço de pesca na costa do estado do Rio Grande do Sul, casos de enredamento em artes de pesca foram 
registrados até 1995. A avaliação das interações entre a pesca e as baleias exige o monitoramento regular 
da população de baleias e das atividades de pesca, esforços continuados para documentar as complicações 
das baleias e o estabelecimento de medidas. ZAPPES et al. (2013) propõem possíveis soluções para 
diminuir os conflitos na APABF, como inovações em técnicas de pesca e substituição de áreas escolhidas 
para atividades de pesca. GROCH et al. (2015) relata o único caso de enredamento de filhote que foi 
registrado em 03 de setembro de 2013 (Figura 17). O enredamento consistia de um feixe de rede de pesca 
preso à barbatana dentro da boca do filhote, com um trecho solto pendurado ao redor do corpo. Este 
filhote foi reavistado em duas ocasiões na mesma temporada, ainda enredado. Em todas as avistagens, o 
indivíduo estava muito ativo, nadando e brincando com a mãe. Não havia sinais de lesões físicas externas e 
o filhote parecia estar em boa condição corporal (Escore 1, de acordo com PETTIS et al., 2004). Nenhum 
sinal de enredamento foi observado em sua mãe.  
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Foto: Pedro Volkmer Castilho - UDESC                                                                Foto: Paulo Flores – ICMBio      
 
Figura 17 – Filhote enredado avistado em 3 de setembro de 2013 na APA da Baleia Franca, durante um 
levantamento embarcado. Em 13 de setembro, foi reavistado durante um levantamento aéreo, mostrando 
comportamento ativo.  

Casos Jubartes 

Desde 2014 a região também passou a registrar grande incidência de baleias-jubartes (Megaptera 
novaeangliae), que comumente vão para a região de Abrolhos, na Bahia, durante o inverno e primavera 
para se reproduzir. Menores que as francas e muitas vezes ainda filhotes, as jubartes se enroscam mais 
facilmente nas redes de pesca e terminam por encalhar nas praias. MARCONDES et al. (2017) avaliaram 
registros de encalhes no Brasil de 2002 a 2016 e relacionaram a densidade de krill nas áreas de 
alimentação desta população nas proximidades da ilha Geórgia do Sul em um, dois e três verões anteriores 
ao período de encalhes. Encontraram uma correlação inversa, na qual uma menor densidade de krill 
corresponde a um maior número de registros de encalhes. A correlação foi mais forte e significativa 
quando compararam a média dos três últimos anos, sugerindo que uma sequência de anos com menor 
densidade de krill pode ter um efeito cumulativo e levar a um aumento dos encalhes. Com o aumento da 
população de jubartes do Brasil (taxa de crescimento anual de 12%) variações cíclicas da densidade de krill 
podem estar se tornando mais críticas para as jubartes, o que poderia explicar os picos de encalhes 
observados em 2010 e 2016. BORTOLOTO et al (2016) estimaram a população de jubartes no Brasil em 
16.410 (CV = 0.228, 95% CI = 10.563–25.495) animais em 2008. Em 2015, houve 45 encalhes do animal no 
país e 10 em SC, sendo tres dentro da APA. Em 2016 foram registrados 78 encalhes desta espécie no litoral 
brasileiro, dos quais 11 em Santa Catarina e tres dentro da APA. Em 2017 foram registrados 122 encalhes 
desta espécie no litoral brasileiro, dos quais cinco em Santa Catarina e nenhum dentro da APA. Os dados 
de encalhes no Brasil e Santa Catarina foram obtidos através de comunicação pessoal de Milton 
Marcondes, do Instituto Baleia Jubarte. A seguir serão apresentados os casos de evidência de 
enredamentos registrados na APA da Baleia Franca.  
 
 

1) Enredamento de baleia Jubarte na praia do Campo Bom 
 
No final da tarde do dia 8 de junho de 2015, uma baleia Jubarte encalhou morta na praia do Campo Bom, 
Jaguaruna/SC. O animal media 9,45m. Vídeo veiculado na mídia identificou a presença de petrecho de 
pesca no corpo todo e bastante enrolada na nadadeira caudal. Entretanto durante a noite, a rede foi 
retirada. Não foi possível confirmar a causa da morte, entretanto a principal hipótese é de que o animal 
teria morrido após se enroscar nas redes de pesca. 
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Fotos: Luciana Moreira - ICMBio/APABF                 

Figura 18 - Enredamento de baleia Jubarte em Campo Bom, Jaguaruna/SC ocorrido em 2015. 
 

2) Enredamento de baleia Jubarte em Garopaba 
 

No dia 12 de junho de 2015, uma baleia Jubarte foi identificada enredada na praia da Vigia, Garopaba/SC. 
Equipes se deslocaram até o local, entretanto o animal não foi mais avistado e relatos de pescadores 
informaram que a mesma havia se liberado e se deslocado da área. No dia 15 de junho, novamente o 
animal foi avistado e sua posição estimada. O animal estava exausto e não movimentava a nadadeira 
caudal. O local apresentava profundidade de 14m. Uma equipe do Corpo de Bombeiros de Garopaba 
decidiu cortar os cabos. Entrou na água e com auxílio de uma faca cortou os cabos de rede que prendiam o 
animal. A baleia deslocou-se no sentido norte. 
 

 
Foto: Karina Groch – PBF/IA                                                                          Foto: Carolina Bezamat – PBF/IA 

Figura 19 - Enredamento de baleia Jubarte em Garopaba/SC ocorrido em 2015. 
 

3) Enredamento de baleia Jubarte na praia do Campo Bom 
 

No dia 1° de agosto de 2015, uma baleia Jubarte encalhou morta na praia do Campo Bom, Jaguaruna/SC. O 
animal media 8,5m. Segundo populares, havia um petrecho de pesca na região da nadadeira caudal, 
entretanto quando as equipes chegaram no dia seguinte pela manhã, o petrecho não foi observado. Não 
foi possível confirmar a causa da morte, entretanto uma das hipóteses é de que o animal teria morrido 
após se enroscar nas redes de pesca. 
 

 
Foto: Geraldo Garcia 

Figura 20 - Enredamento de baleia Jubarte em Campo Bom, Jaguaruna/SC ocorrido em 2015. 
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4) Enredamento de baleia Jubarte na praia do Gi 
 
No dia 26 de outubro de 2016, uma baleia Jubarte encalhou morta na praia do Gi, Laguna/SC. Havia um 
petrecho de pesca na região da nadadeira caudal. Não foi possível confirmar a causa da morte, entretanto 
uma das hipóteses é de que o animal teria morrido após se enroscar nas redes de pesca 
 
Cursos de desemalhe  
 
Em 2012, a APA, PBF e R3 participaram do treinamento prático de desenredamento de baleias, promovido 
pelo CMA como uma das atribuições do Brasil estabelecida após a reunião da Comissão Baleeira 
Internacional (International Whale Comission - IWC), realizada em 2011. Em 2016 e 2017 a APA promoveu, 
em conjunto com os coordenadores do Protocolo, o 1º e 2º Cursos de Atendimento a Enredamentos de 
Grandes Cetáceos. Na primeira versão, a instrução foi realizada por especialista da organização 
governamental norte-americana NOAA e na segunda por analista ambiental do IBAMA, que em 2013 
participou de formação pela Comissão Baleeira Internacional (IWC) nos Estados Unidos. O curso foi voltado 
para diversas instituições, principalmente para o Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina. 
Participaram do 1º e 2º curso 66 e 15 pessoas, e representadas 25 e oito instituições, respectivamente. 
Cursos como estes têm sido realizados em diversos países com apoio técnico do IWC, replicando técnicas 
bem-sucedidas de resgate e contribuindo para a conservação de baleias e golfinhos em todo o mundo e foi 
um importante passo para a criação e formalização do primeiro grupo de atendimento a enredamentos no 
País. 
 

 
Foto: Solange Zanoni – ICMBio/CMA                                          Foto: Luciana Moreira - ICMBio/APABF  

Figura 21 – Equipes participantes da parte prática dos 1º e 2º Cursos de Atendimento a Enredamentos de 
Grandes Cetáceos realizados na APABF em 2016 e 2017 respectivamente. 

 

 
Foto: Agência RBS                             Foto: Cristiane Kolesnikovas - R3 Animal 

Figura 22 – Equipes participantes da parte prática dos 1º e 2º Cursos de Atendimento a Enredamentos de 
Grandes Cetáceos realizados na APABF  em 2016 e 2017 respectivamente. 
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7. Como agir em casos de enredamentos 

Em caso de enredamentos: 

Nunca entre na água!  

Avise imediatamente as autoridades. 

Não tente remover a rede. 

Registre o local da ocorrência. 

Obtenha fotografias do animal, possibilitando a identificação da espécie e documentação do caso, para 
que possa ser avaliado. 

Proteja a sua saúde: 

Os animais enredados podem reagir de forma abrupta ou inesperada e ferir gravemente os seres humanos. 

Evite respirar o ar expirado pelos animais. 

Não se aproxime da cauda. São animais grandes em situação de debilidade física, que podem se tornar 
ariscos com a aproximação de outros indivíduos e causar ferimentos. 

 
8. Ocorrências geoespacializadas: 

As ocorrências de encalhes e enredamentos foram geoespacializadas para uma melhor visualização e 
compreensão da localização apresentadas nas Figuras 23 a 31. 
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Figura 23 – Ocorrências geoespacializadas de encalhes de baleia-franca na APA da Baleia Franca entre os 
anos de 2003 a 2018 (dados até 30 de junho).  
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Figura 24 – Ocorrências geoespacializadas de encalhes de outros misticetos na APA da Baleia Franca entre 
os anos de 2003 a 2018 (dados até 30 de junho). 
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Figura 25 – Ocorrências geoespacializadas de encalhes de odontocetos na APA da Baleia Franca entre os 
anos de 2003 a 2018 (dados até 30 de junho).  
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Figura 26 – Ocorrências geoespacializadas de encalhes de toninhas (Pontoporia blainvillei) na APA da Baleia 
Franca entre os anos de 2003 a 2018 (dados até 30 de junho). 
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Figura 27 – Ocorrências geoespacializadas de encalhes/avistagens de pinípedes na APA da Baleia Franca 
durante o outono entre os anos de 2008 a 2018 (dados até 30 de junho). 
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Figura 28 – Ocorrências geoespacializadas de encalhes/avistagens de pinípedes na APA da Baleia Franca 
durante o inverno entre os anos de 2008 a 2018 (dados até 30 de junho). 
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Figura 29 – Ocorrências geoespacializadas de encalhes/avistagens de lobo-marinho-do-sul (Arctocephalus 
australis) na APA da Baleia Franca durante o inverno entre os anos de 2008 a 2018 (dados até 30 de junho). 
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Figura 30 – Ocorrências geoespacializadas de encalhes/avistagens de pinípedes na APA da Baleia Franca 
durante a primavera entre os anos de 2008 a 2018 (dados até 30 de junho). 
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Figura 31 – Ocorrências geoespacializadas de enredamentos de baleia-franca na APA da Baleia Franca 
entre os anos de 2003 a 2018 (dados até 30 de junho).  
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9. Conclusões e Recomendações 
 
 Algumas das espécies que encalham na APABF (toninha, golfinho-nariz-de-garrafa e leões 
marinhos-do Sul) são primariamente costeiras e altamente vulneráveis à mortalidade relacionada com a 
pesca. A baleia-franca também pode ser afetada pelo enredamento em artes de pesca, pois possui hábito 
costeiro nas áreas de reprodução, apesar de que nenhum dos encalhes registrados teve morte atribuída 
aos enredamentos. 

O ICMBio publicou em 2013 o Livro Vermelho da Fauna Brasileira Ameaçada de Extinção que proporciona 
uma compreensão do estado de conservação da biodiversidade nacional e permite definir prioridades nas 
políticas públicas de conservação e de uso de recursos. A avaliação do estado de conservação das espécies 
deve ser contínua e está prevista para ocorrer em ciclos de cinco anos. Para a conservação da 
biodiversidade, as unidades de conservação são os instrumentos mais utilizados. Um segundo instrumento 
que o ICMBio utiliza para a conservação das espécies são os Planos de Ação Nacional para a Conservação 
das Espécies Ameaçadas de Extinção (PAN), elaborado e executado em conjunto com governos estaduais, 
municipais, universidades e sociedade civil. Os PANs são os instrumentos que definem e organizam a 
implementação de ações para conservação de espécies ameaçadas. No momento, uma terceira estratégia 
está sendo desenvolvida, os Planos de Redução de Impactos à Biodiversidade causados por Atividades 
Antrópicas, visando compreender os vetores de ameaça e identificar medidas que evitem ou minimizem 
seus efeitos, buscando compatibilizar as atividades humanas com a conservação das espécies. Com base 
no Livro Vermelho da Fauna Brasileira Ameaçada de Extinção, entre as espécies que ocorreram na APABF, 
destaca-se a toninha que se encontra definida como criticamente em perigo, as baleias-franca, baleia-fin e 
baleia-sei definidas como em perigo e o cachalote definido como vulnerável. O mesmo documento define 
que para as espécies marinhas, o principal fator de ameaça é a pesca desordenada, seja a espécie alvo ou 
capturada incidentalmente. Outros fatores que afetam as espécies são aqueles relacionados à degradação 
do habitat, como poluição, aqui incluindo poluição física, química, sonora e luminosa, transporte marítimo, 
urbanização da região litorânea e atividades ligadas ao turismo. O Plano Nacional de Ação para a 
Conservação de Mamíferos Aquáticos no Brasil – Grandes Cetáceos e Pinipedes (ROCHA-CAMPOS e 
CAMARA 2011) lista como potenciais ameaças a conservação de baleias as colisões com embarcações e 
enredamento em artes de pesca, principalmente para as baleias-franca.  

Neste sentido a continuidade de ações para a formação de uma equipe de desenredamento com a 
realização de cursos anuais, aquisição de materiais de apoio e logística, criação de uma rede de 
informações ampla, bem como a continuidade de articulações interinstitucionais são fundamentais para 
permitir uma resposta adequada, se necessário. A pesquisa de artes de pesca e relação com capturas 
acidentais são de extrema importância para conhecimento dos reais impactos e proposição de medidas de 
mitigação e assim atuar na prevenção deste impacto na Unidade de Conservação. 

A expansão do Porto de Imbituba representa uma ameaça adicional às baleias, especialmente para a 
baleia-franca, em relação ao risco de colisões e ruído subaquático causado pelo aumento do tráfego de 
embarcações. O porto, apesar de estar fora dos limites da unidade, está localizado na área central da 
APABF, adjacente à principal baía com concentração de baleias-franca (PIRES RENAULT-BRAGA, 2018). 
Durante a expansão, concluída em 2011, foi implementado o “Programa de Monitoramento da Baleia 
Franca”. O programa incluiu rastreamento de teodolito de baleias de uma estação em terra para 
monitoramento da ocorrência das baleias na área portuária, e levantamentos aéreos para monitoramento 
populacional ao longo da APABF e áreas adjacentes (GROCH, 2018). Após a conclusão da expansão, o 
programa tornou-se de monitoramento permanente incluído no Plano de Controle Ambiental do Porto. 
Além deste programa, é necessária a proposição de regulamentações específicas, principalmente em 
regiões e períodos de maiores ocorrências, como a gestão do tráfego de grandes navios dos principais 
portos. Outra medida de prevenção de colisões indicada seria o investimento das autoridades portuárias 
em um monitoramento acústico das baleias. Importante destacar que já existe uma normativa da Marinha 
do Brasil intitulada “NPCP-SC/2016”estabelecendo a velocidade máxima permitida de 7 nós do ponto de 
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espera do prático até o molhe do Porto de Imbituba e de 4 nós, dentro da área abrigada pelo molhe do 
porto de Imbituba até o canal de aproximação. 

A ampliação do conhecimento do comportamento da baleia-franca, como a caracterização do 
comportamento vocal desenvolvido por DOMBROSKI et al. (2016) são também ferramentas de 
conservação para esta espécie e devem ser apoiadas e estimuladas. 

Embora o status de conservação dos pinipedes seja de baixa preocupação, as espécies encontradas na 
APABF estão incluídas no Plano Nacional de Ação para a Conservação de Mamíferos Aquáticos no Brasil – 
Grandes Cetáceos e Pinipedes. Atividades antrópicas que ameaçam as espécies foram definidas em 
ROCHA-CAMPOS E CAMARA (2011) como utilização, alteração e degradação do habitat costeiro marinho, 
expansão urbana da zona costeira, atividade portuária e contaminação química. A remoção desnecessária 
dos animais que encalham para descansar também são citadas como problemas, principalmente para as 
espécies antárticas e subantárticas (Arctocephalus gazella, Arctocephalus tropicalis, Mirounga leonina, 
Lobodon carcinophagus, Hydrurga leptonyx, Leptonychotes weddellii), seguindo a recomendação XXV-6 da 
Scientific Comittee on Antartic Research (SCAR) do Tratado da Antártica. Segundo Amorim (2014) que 
estudou causas de mortalidade do lobo-marinho-do-sul e 38% dos espécimes foram a óbito por ataques de 
cães, sugerindo implementar medidas de diminuição de cães errantes nas praias, acreditamos que podem 
ser também implementadas na APABF. Campanhas educativas fomentando maiores informações sobre 
estes animais voltadas a comunidade local também são necessárias. Para maiores informações, consultar 
artigo específico “Pinípedes na Área de Proteção Ambiental da Baleia Franca” no Plano de Manejo. 

Destaca-se que ações de pesquisa e medidas de conservação devem ser priorizadas em relação a toninha, 
e o apoio e participação no Projeto Toninhas desenvolvido pela Univille são de fundamental importancia 
para compreender o padrão de distribuição dessa espécie na APABF. Ações para o boto-nariz -de-garrafa 
também são consideradas importantes e de valor etnobiológico com a pesca cooperativa que vem 
ocorrendo ao longo de várias gerações (SIMÕES-LOPES, 1998). Para maiores informações consultar artigo 
específico sobre o “Boto-da-tainha Tursiops truncatus” no Plano de Manejo. 

Ferramentas de compreensão ampla como a elaboração de mapas de risco para mamiferos marinhos 
envolvendo riscos acumulativos de várias atividades antrópicas e a mitigação desses impactos como 
realizado por AVILA et al. (2018) são ferramentas úteis para a avaliação do estado de conservação destas 
espécies. 

Destaca-se aqui a aquisição de expertise da equipe do Protocolo na reintrodução de grandes cetáceos com 
quatro casos de sucesso (tres de baleia-franca e um de baleia-de-Bryde). 

A continuidade das pesquisas de monitoramento e da rede de encalhes e enredamentos são vitais para 
aprimorar o conhecimento científico e os procedimentos de gestão para a conservação dos mamíferos 
marinhos que frequentam a APA da Baleia Franca. 

Os dados aqui apresentados foram divulgados pela equipe da APA e parceiros por meio de resumos e 
artigos de trabalho em diversos congressos e reuniões científicas, listados a seguir: 
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