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A baleia franca austral, Eubalaena australis, espécie ameaçada de extinção, tem no litoral
sul do Brasil uma de suas áreas reprodutivas no Hemisfério Sul. A Praia de Itapirubá Norte,
localizada na Área de Proteção Ambiental (APA) da Baleia Franca, representa um dos
locais de maior freqüência de avistagem de baleias nos últimos anos. Este trabalho tem
como objetivo analisar o comportamento de pares de fêmea-filhote na Praia de Itapirubá
Norte durante a temporada reprodutiva de 2007. O monitoramento foi realizado diariamente
a partir de um ponto fixo, dividido em dois turnos (manhã e tarde) com duração aproximada
de 3 horas/dia. Os dados de comportamento selecionados para análise foram observações
diretas de no mínimo 30 minutos. De 25/Jul a 10/Nov/07 foram registrados 92 pares de
fêmea-filhote (184 indivíduos) incluindo possíveis contagens duplas. O esforço amostral
totalizou 254,15h, sendo 38,35h na presença de pares fêmea-filhote. Durante 23,15h de
observações focais foram analisados os estados comportamentais de 29 pares de fêmeafilhote (58 indivíduos). Natação foi o estado comportamental predominante para as fêmeas
(43,7%) e para os filhotes (43,5%), seguido de descanso (filhote: 28%; fêmea: 26,8%),
mergulho/não-definido (fêmea: 15%; filhote: 15%) e brincadeiras (fêmea: 14,5%; filhote:
13,5%). O litoral de Santa Catarina oferece locais apropriados para as interações entre mãe
e filhote por possuir águas calmas e enseadas bastante recortadas, conferindo proteção
contra predadores. Este estudo fornece informações a respeito do comportamento das
baleias francas tornando-se subsídio para pesquisas posteriores. É imprescindível a
continuidade dos monitoramentos acerca da espécie como ferramenta para sua conservação.
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