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Instituto Ekko Brasil
O Instituto Ekko Brasil (IEB) é uma Organização
Não Governamental, fundado em 2004. O Instituto
Ekko Brasil possui qualificação de Organização da
Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP) desde o
ano de 2007, renovando esta qualificação nos
últimos, pelo zelo e pela transparência das ações
realizadas. O Instituto é signatário dos Objetivos do
Desenvolvimento Sustentável, ONU, 17 objetivos
para transformar nosso mundo https://
nacoesunidas.org/pos2015/
Atualmente, o IEB gerencia projetos de pesquisas,
próprios e de outras instituições utilizando-se de
boas práticas do PMBOK® Guide. Além do Projeto
Lontra, o IEB possui um Centro de Visitação, o
Engenho da Lontra, para atendimento às escolas e
universidades, e realização de cursos e palestras; o
Criadouro Científico de Conservação - Refugio

MISSÃO
Manutenção da biodiversidade e conservação de
ecossistemas e espécies ameaçadas de extinção
através da pesquisa e da mobilização social.
VISÃO
Tornar-se referência nacional e internacional em
turismo de conservação, estudos de
biodiversidade, conservação de ecossistemas e
proteção de espécies ameaçadas.
VALORES
Responsabilidade, ética e honestidade são os
valores que orientam todas as ações do Instituto
Ekko Brasil. Prezamos pela multisciplinaridade e
interdisciplinaridade na realização de um trabalho
sério, organizado, independente e comprometido
com o ambiente, exercido de forma saudável e
produtiva.

Animal, que hoje abriga lontras recuperadas e órfãs
em cativeiro; um Alojamento para Pesquisadores e
Ecovoluntarios, o Hostel da Lontra; e uma lojinha
de souvenirs do Projeto Lontra, the Otter Shopp.
Neste espaço atendemos cerca de 3.000 (três mil)
pessoas por ano, aproximadamente. A visitação, o
programa de ecovoluntario, consultorias, e os cursos,
traz relativa sustentabilidade e independência
financeira. O IEB atua sempre em conformidade com
os princípios de uma Organização Não
Governamental (ONG).
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O Centro de Pesquisa, Conservação e Educação Ambiental, que é a sede do
IEB, possui um espaço, o qual chamamos de Engenho da Lontra, para a
recepção de escolas, grupos, universidades, além da realização de cursos e
palestras. Este local auxilia no processo de mobilização social e educação
ambiental. Trata-se de um engenho de farinha de mais de 100 anos, um dos
poucos que restaram na região do Contrato. Ali, os alunos das escolas do
entorno e visitantes podem ver de perto um engenho de farinha, preservado,
restaurado e utilizado para fins de pesquisa e educação ambiental.
Visitas de Escolas - Programa de Atendimento às Instituições de Ensino da
Grande Florianópolis (PAIE)

O Instituto é
signatário dos
Objetivos do
Desenvolvimento
Sustentável, ONU, 17
objetivos para
transformar nosso
mundo

O PAIE foi especialmente desenvolvido para o Centro de Pesquisa, Visitação e
Educação Ambiental do IEB, representando uma evolução e ampliação do PróLontrinha, iniciado em 2003. O PAIE tem como principal meta o desenvolvimento
do conhecimento integrado através de uma visão holística do indivíduo. As
diferenças são acentuadas e evidenciadas como alavanca a atingir o objetivo
principal, qual seja, a melhoria da qualidade de vida do indivíduo.
A
problemática é apresentada dentro do contexto da água, como um recurso
natural limitado e a ser conservado. No ano de 2017, um total de 38 escolas
3

foram recepcionadas, das quais 1.024 foram alunos e 106 professores.

O PAIE tem como
principal meta o
desenvolvimento
do conhecimento
integrado através
de uma visão
holística do
indivíduo.

Visitas de Escolas em 2016
De forma a atingir o objetivo principal, a abordagem é fundamentada na
visão crítica sobre temas diversos e atuais, como desenvolvimento social
e econômico, e o desenvolvimento sustentável.
Esses temas são
analisados e interpretados à luz das implicações que eles apresentam no
contexto ecológico, social e econômico. O entendimento desses
assuntos é considerado como base para a definição e de propostas para
problemáticas atuais, a exemplo do uso racional da água e conservação
dos mananciais. Para tanto, os conceitos físicos, principalmente os
relacionados com energia, são os mais explorados.
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Portanto, a atuação do Centro de Pesquisa,
Visitação e Educação Ambiental do IEB,
fundamenta-se em uma abordagem inter e
transdisciplinar. A abordagem em questão, busca a
integração do indivíduo, como corpo e mente, e
deste com a ciência, a filosofia, a arte e as
tradições espirituais. Esta integração tem como
principal meta a formação de indivíduos e líderes
para as situações atuais e futuras que se
apresentam na sociedade. O pressuposto teórico
do PAIE parte da constatação do caráter
fragmentado do ser humano e, portanto, da
dificuldade deste em entender o próprio papel,
importância e responsabilidade no ambiente. O
programa de ensino do IEB propõe um processo de
reintegração do indivíduo através da formação de
uma visão holística.

Para tanto, o PAIE é desenvolvido na forma de
projetos, fundamentado na aplicação de uma
pedagogia participativa, dentro dos pressupostos
teórico-metodológicos da Epistemologia Genética
de Piaget. Seguindo as tendências sugerida pelos
Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs), esta
proposta tem um caráter interdisciplinar onde são
trabalhados conteúdos selecionados de Física,
relacionando estes com a biologia, ecologia,
economia e educação ambiental.
As escolas interessadas fazem o agendamento e
indicam pelo menos um professor para participar e
acompanhar os alunos. Dependendo da faixa etária
e/ou necessidade da escola, as atividades podem
ser individualizadas para o grupo. Crianças com
necessidades especiais são incentivadas a
participar. Os alunos participam de um estudo de
observação de campo na região da Lagoa do Peri,
através de atividades ao ar livro e durante a trilha
educativa do Refúgio Animal, onde se encontram as
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lontras e iraras em cativeiro. As atividades incluem
registros por meio de desenhos, vídeos, análise
laboratorial, e leituras de documentos sobre a
Lagoa do Peri. A partir daí é realizado a produção
final de textos e material didático pedagógicos para
o Ensino Fundamental e Médio, na forma de
cartilhas educativas. como as já produzidas e
impressas cartilhas: A Viagem da Lontra Tupi e Tupi
Visita Napini.

laboratório, além do material didático pedagógico
produzido.

Essa integração horizontal e transversal tem como
objetivo o aprofundamento de conteúdos e
pesquisas, além de fomentar opiniões diferentes e
busca de soluções alternativas para os problemas
ambientais da região, oferecer acompanhamento e
assessoria às escolas e professores.
O material paradidático é produzido a partir da
interação entre os professores e os pesquisadores
envolvidos no projeto. A avaliação é feita a partir
dos relatórios dos trabalhos de campo e de
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Projeto Lontra

O Projeto Lontra fez 31 anos em 2017. É um

também realiza pesquisa com as lontras e ariranhas

projeto catarinense, que faz história na conservação

selvagens. Em todos esses locais, o projeto,

da lontra no Brasil, na América Latina e em outros

através da mobilização social, procura atingir

continentes. Atualmente, as ações do Projeto

pessoas de todas as idades para que elas possam

incluem o resgate, conservação, e aplicação de

entender a importância da conservação da

metodologias e tecnologia para pesquisa com

biodiversidade

lontras e outros membros da família mustelidae.
O Projeto Lontra do Instituto Ekko Brasil (IEB),
O Projeto Lontra têm a base principal situada na

durante o ano 2017, deu continuidade aos

Ilha de Santa Catarina. Desde 2013, o Projeto

trabalhos de pesquisa e monitoramento, iniciados

Lontra possui uma base no Pantanal do Mato

nos anos anteriores. As pesquisas foram e estão

Grosso do Sul, na cidade de Aquidauana, onde

em processo de refinamento e renovação
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constante, com novas metodologias, técnicas,
conceitos e tecnologias.
Um dos projetos em andamento é o da Intensidade
da Presença da Lontra Neotropical em diferentes
áreas do estado de SC, com o objetivo de melhor
definir o status de conservação da espécie com

Sobre as espécies e o banco de dados
A lontra, irara, ariranha, furão e doninha amazônica,
são espécies da família mustelidae. A lontra é
estudada pelo Projeto desde 1986, que possui o
maior banco de dados gerados por uma só
iniciativa no Brasil.

base na tendencia da população, se negativa ou

O Projeto Lontra é a única iniciativa, de

positiva.

funcionamento continuo e regular no estudo de
lontras, no Brasil e na América Latina. Possui base
de pesquisa própria, estrutura para resgate,
recuperação e reintrodução. Tem também na
parceria, um forte aliado nos estudos com a
espécie. A abordagem é multi e interdisciplinar, em
cativeiro e no ambiente natural. Por exemplo,
estudos de qualidade de água, modelos
energéticos, estudos ecossistêmicos, pesquisas
medico-veterinárias voltadas para o uso da
homeopatia e o método Quantec, análises
parasitológicas, ecologia básica das espécies,
vocalização, enriquecimento ambiental, técnicas de
manejo, uso de corredores ecológicos e áreas “hot
spot”, bem como o estudo de alternativas para a
manutenção de Unidades de Conservação.

Dentre as áreas de amostragem se destacam o Rio
Itajaí e afluentes, e as lagoas costeiras do estado
de SC.

O IEB trabalha de forma integrada com a IUCN, da
qual tem o total apoio (Apêndice 2a). Dr. Oldemar
Carvalho Junior, por exemplo, é o Chair para o
Sub-Grupo Lontra Neotropical para a America
Latina do OZ Task Force (Apêndice 2b).
Área de amostragem das Lagoas Costeiras

No que se refere a parcerias, cabe destacar a UFSC
(Universidade Federal de Santa Catarina), por meio
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do Laboratório de Parasitologia Animal,
Departamento de Zootecnia e Desenvolvimento
Rural, Centro de Ciências Agrárias. Por meio desta
parceria, foi criado um grupo de estudos no CNPq,
o primeiro no Brasil, com morfofisiologia de Lontra
longicaudis. O IEB também faz parte da Comissão
de Ética no Uso de Animal, da UFSC (APÊNDICE 3).
Desde 2013, a ariranha e a lontra são espécies alvo
dos estudos e pesquisas no bioma Pantanal. Um
exemplo disso, é um estudo inédito, denominado:
Definição de um modelo energético para o trecho
de estudo do Rio Aquidauana-MS, em parceria com
a UF - University of Florida (Apêndice 1). Esta
pesquisa é feita através do Modelo Emergy. Este
modelo parte da definição de um conjunto de
símbolos, que representam os principais processos
energéticos no ecossistema. A partir desses é
construído um diagrama do sistema, conectando os
símbolos em configurações que representem as
principais feições do sistema estudado. Esse
primeiro diagrama é um qualitativo do sistema. A
partir deste, os fluxos e estocagens do sistema são
q u a n t i fic a d o s e e x p r e s s o s e m u n i d a d e s
equivalentes energéticas. A transformação dos
valores em unidades equivalentes/lista de unidades
equivalentes é obtida pela multiplicação dos valores
de energia reais por transformidades padrões.
Ações relacionadas com a recuperação e
conservação da lontra neotropical em ambientes
costeiros, marinhos e de água doce sempre
marcaram a identidade da instituição IEB/Projeto
Lontra. As pesquisas são realizadas em Santa

Catarina, com uma Base de Pesquisa em
Florianópolis, e no Mato Grosso do Sul, na cidade
de Aquidauana.

Duas áreas de estudo fazem parte das ações de
pesquisa, e nestas, três biomas estão sendo
favorecidos: Mata Atlântica e Ambientes Costeiros
em Santa Catarina; e o Pantanal, no Mato Grosso
do Sul. O Projeto objetiva a recuperação e
conservação da lontra e da ariranha, mapeando a
distribuição espaço-temporal dos animais,
descrevendo os padrões comportamentais,
dinâmica fisiológica e hormonal, e aumentando a
consciência ecológica e preocupação das
comunidades envolvidas para com a conservação
da biodiversidade.
A área de estudo no Pantanal coincide com a área
territorial do município e o rio Aquidauana que
cruza o mesmo. Toda a área foi mapeada em SIG
para a produção de mapas temáticos ambientais,
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sociais e econômicos. O Rio Aquidauana possui
cerca de 1.200 km, sendo que, deste total, 60 km
foram amostrados.

representa cerca de 20 km², onde o espelho de
água da lagoa corresponde a 5 km².
A pesquisa desenvolvida no Pantanal, de 2013 até
2015, teve por objetivo principal estudar a ecologia
da lontra e ariranha e definir um projeto
auto-sustentável baseado na mobilização social
com participação de ecovoluntarios. Os dois se
retro-alimentam. Os estudos com a ariranha e a
lontra servem para definir protocolos de pesquisa
na área de estudo, ao mesmo tempo que fornece
informações para que o ecovolunturismo possa ser
implantado. As pesquisas com a ecologia de lontra
e ariranha objetivam o levantamento de
informações básicas de forma a preencher lacunas
de conhecimento sobre as espécies no bioma
Pantanal e Mata Atlântica, além de servirem de
subsídios para a educação ambiental e mobilização
social.

A abordagem é feita de forma integrada, entre as
pesquisas em campo com lontras e ariranhas, e a
educação ambiental e mobilização social junto às
comunidades presentes nas áreas de estudo. A
área de estudo da Grande Florianópolis incluiu um
conjunto de Bacias Hidrográficas de extrema
importância como o da Lagoa do Peri, da Lagoinha
PARTS PRODUCED AND DISTRIBUTED
do TOLeste,
Praia dos Naufragados e do Rio
ALL EVENTda
GIFTS:
Cubatão
em
SantoT,Amaro
dafolder
Imperatriz.
Kit delivered
to participants:
memo pad, mug,
Institutional do Lontra Project,
key chain Otter Project

PARTNERSHIPS:

As Bacias Hidrográficas da Lagoa do Peri, Lagoinha
do PRODUCTS
Leste eGENERATED:
dos Naufragados correspondem a um
total de aproximadamente 30 ha de áreas
protegidas. Estas áreas compõem o sistema natural
principal de captação de água do sul da Ilha de
ACHIEVEMENTS:
Santa Catarina. A principal destas é a da Lagoa do
Peri, situada na faixa costeira sudeste da Ilha de
inserted into the OSG.
Santa Catarina, aos 27º43’30” de latitude sul e
48º32’18” de longitude oeste.
A área total da
principal bacia hidrográfica, da Lagoa do Peri,

27
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Programa Ecovoluntario
O Instituto Ekko Brasil (IEB), uma organização não
governamental, tem a missão de coordenar e apoiar
projetos que tenham como foco a conservação da
biodiversidade e o turismo de conservação. Por
meio do Programa Ecovoluntário, focado em
atividades de turismo de conservação, o Instituto,
através do Projeto Lontra, já contou com
aproximadamente 700 pessoas interessadas em
uma experiência inovadora de turismo. Nesta
iniciativa, o voluntário tem participação ativa em um
projeto de pesquisa e mobilização social, voltado
para a conservação da biodiversidade.

A proposta é oferecer opções a viajantes que
buscam a experiência única de participar no dia a
dia de um projeto de pesquisa, tornando-se mais
ativos na preservação do meio ambiente. “Esse tipo
de atividade ainda é pouco conhecida pelo turista
brasileiro. Nesses anos, notamos que ele ainda é
uma atividade quase restritiva a estrangeiros,
principalmente europeus. O maior volume de visitas
acontece entre janeiro e julho. Dos turistas que
recebemos, 50% são estudantes, que têm a
oportunidade de realizar estágios conosco”, afirma
Alesandra Bez Birolo, presidente do Instituto Ekko
Brasil.
No Programa de Ecovoluntário do IEB o
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O ecovoluntario

participante é instruído e acompanhado por técnicos e pesquisadores do
próprio Instituto. Os ecovoluntarios participam de atividades que são
desenvolvidas diariamente, com lontras no cativeiro e lontras no ambiente
natural. No Pantanal do Mato Grosso do Sul as atividades são também
com as ariranhas no Rio Aquidauana e nas baias existentes ao longo deste
rio.

ajuda com as
rotinas de manejo
sanitário dos
animais do
Criadouro
Científico Refugio
Animal, local onde
lontras órfãs
encontram um lar,
atenção e carinho.

Além de inovador, o turismo de conservação pode ser uma ferramenta
importante para a conservação da biodiversidade, bem como de
importante auxílio nas pesquisas relacionadas com espécies ameaçadas. O
IEB desenvolve o programa na base do Projeto Lontra, localizada na Lagoa
do Peri, na parte sul da Ilha de Santa Catarina, Florianópolis. Ali o Instituto
mantém o “Refugio Animal – Centro de Recuperação e Conservação“, um
criadouro científico com fins de pesquisa e conservação, único na America
Latina, voltado exclusivamente para a pesquisa da família Mustelidae. No
local, há um laboratório de pesquisa, um ambulatório veterinário, e um
centro de visitação e enisno, que promove palestras e cursos técnicos para
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escolas e visitantes, além de um alojamento (hostel) para pesquisadores,
estagiários e ecovoluntários.

Um processo de
mobilização
representa uma
convocação de
vontades que, por
sua vez, é feita
através de ações de
comunicação

Turismo de Conservação
O envolvimento das comunidades, como forma de mobilização social, é
visto como de fundamental importância. Um processo de mobilização
representa uma convocação de vontades que, por sua vez, é feita através
de ações de comunicação. O projeto de comunicação para mobilização
social inclui a coletivização dos objetivos, ou seja, a causa pela
conservação passa a ser coletiva. As ações sociais são baseadas
principalmente no processo educativo e informativo, objetivando
implementar alternativas para a conservação local.

O conceito de turismo de conservação ainda não é bem definido, sendo
pouco conhecido no Brasil, podendo muitas vezes ser confundido como
ecoturismo ou turismo de aventura. No caso do turismo de conservação, o
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O Centro de
Pesquisa,
Conservação e
Educação Ambiental,
que é a sede do IEB,
possui um espaço, o
qual chamamos de
Engenho da Lontra,
para a recepção de
escolas, grupos,
universidades, além
da realização de
cursos e palestras.

turista tem participação ativa em um projeto de pesquisa e/ou
conservacionista voltado para a conservação da biodiversidade. O turismo
de conservação pode representar uma alternativa econômica importante
em Unidades de Conservação, em especial Áreas de Proteção Ambiental
(APAs). Turismo de Conservação pode ser definido como: o segmento do
turismo que utiliza o patrimônio natural e cultural, por meio de um projeto
de pesquisa sócio-ambiental, com a participação de ecovoluntarios,
promovendo o empreendedorismo social das comunidades envolvidas,
focado na experiência e no aprendizado em Unidades de Conservação,
contribuindo para o planejamento, uso, sustentabilidade e conservação
destas com responsabilidade social.
ESTÍMULO AO SERVIÇO DE ENTORNO
O Turismo de Conservação gera retorno financeiro também para o
comércio do entorno, pois o ecovoluntario utiliza os serviços locais para
sua estadia, na compra de refeições, compras de supermercados,
restaurantes, mercados de frutas e legumes, passeios em trilhas, dentre
outras coisas. Esta é uma das características do turismo de conservação,
consumir produtos locais, sem precisar deslocar-se para outros pontos
mais distantes. Portanto, pode-se afirmar que o turismo de conservação
também contempla o turismo de base comunitária.
Este nicho de serviços pode representar uma alternativa econômica
importante para comunidades que vivem nas adjacências ou no interior de
Unidades de Conservação, e também para projetos conservacionistas,
unidades gestoras e poder público, pois auxiliam na sustentabilidade.
A comunidade também passa a valorizar mais a própria cultura. Portanto,
como tema transversal em um projeto de pesquisa, o turismo de
conservação pode representar uma ferramenta de mobilização social.
Turismo de Conservação pode ser definido como o segmento do turismo
que utiliza o patrimônio natural e cultural, por meio de um projeto de
pesquisa sócio-ambiental, com a participação de ecovoluntarios,
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No ano de 2017 o
Programa de
Ecovoluntarios do
Instituto Ekko Brasil,
recebeu 95
ecovoluntarios,
sendo 52
estrangeiros e 33
brasileiros.

promovendo o empreendedorismo social das comunidades envolvidas,
focado na experiência e no aprendizado em Unidades de Conservação,
contribuindo para o planejamento, uso, sustentabilidade e conservação
destas, com responsabilidade social.
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Parceiros - internacionais e nacionais
O Centro de Pesquisa, Conservação e Educação Ambiental, que é a sede

O Turismo de
Conservação vem
mostrando uma nova
forma de fazer
turismo,
conservação e
mobilização. O
Programa de
Ecovoluntarios, traz
pessoas do mundo
inteiro,
pesquisadores ou
não, para ajudar nos
trabalhos de
pesquisa com a
lontra.

do IEB, possui um espaço, o qual chamamos de Engenho da Lontra, para
a recepção de escolas, grupos, universidades, além da realização de
cursos e palestras. Este local auxilia no processo de mobilização social e
educação ambiental. Trata-se de um engenho de farinha de mais de 100
anos, um dos poucos que restaram na região do Contrato. Ali, os alunos
das escolas do entorno e visitantes podem ver de perto um engenho de
farinha, preservado, restaurado e utilizado para fins de pesquisa e
educação ambiental.
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Participação - internacionais e nacionais
No ano de 2017 o Programa de Ecovoluntarios “Projeto Lontra” do Instituto Ekko Brasil, recebeu 95
ecovoluntarios no total, sendo 52 estrangeiros e 33 brasileiros. De 2002 a 2017 são 683 ecovoluntarios
participantes. A Figura abaixo mostra o número de ecovountarios por ano. A maioria são estrangeiros (64%),
seguidos por brasileiros (36%). A variação mensal de ecovoluntarios para o ano de 2017 pode ser vista
abaixo.
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Criadouro Científico de Conservação - Refúgio Animal
O Criadouro Científico - Refugio Animal, abriga
as lontras órfãs, e atende a chamados para
resgates de lontras e membros da família
mustelidae em todo o estado de Santa Catarina. É
o único Centro de Resgate e Criadouro Científico
exclusivo para a família Mustelidae na America
Latina.

O Criadouro possui um ambulatório totalmente equipado
onde lontras são recuperadas e tratadas.

Tratamento dos Resíduos Sólidos

No ano de 2017, foram realizados 4 resgates, sendo
3 lontras mortas, e 1 filhote vivo que morreu 2,5
meses mais tarde.
Os dados coletados são
analisados pelo IEB e/ou em parceria com outras
instituições.
Estes dados são posteriormente
publicados em jornais científicos ou apresentados
em eventos acadêmicos. Igualmente importante
são os estudos das lontras em cativeiro, como
comportamento e morfofisiologia, além de estudos
de enriquecimento ambiental, depois replicados em
outros locais como zoológicos e criadouros de
pesquisa.

Em 20 de fevereiro de 2008 foi instituída a Instrução
Normativa no 169, que normatizou as categorias de
uso e manejo da fauna silvestre em cativeiro em
território brasileiro, visando atender às finalidades
socioculturais, de pesquisa científica, de
conservação, de exposição, de manutenção, de
criação, de reprodução, de comercialização, de
abate e de beneficiamento de produtos e
subprodutos, constantes do Cadastro Técnico
Federal (CTF) de Atividades Potencialmente
Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Naturais do
IBAMA (www.ibama.gov.br).
O Refúgio Animal possui um plantel pequeno, de 7
lontras e 2 iraras e, portanto, não é um grande
gerador de resíduos sólidos. Os resíduos
produzidos pelo Refúgio são oriundos de material
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O Refúgio Animal possui
um plantel pequeno, de 7
lontras e 2 iraras e,
portanto, não é um grande
gerador de resíduos
sólidos.

de varrição, podas, lixo orgânico, resíduos animais, e material de escritório,
representando em média 3,5 kg/dia.

O material de escritório, plástico, vidro, metal e papel é separado para
reciclagem. Material químico e remédios vencidos são armazenados e
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posteriormente levados para um local de coleta
adequado. Excrementos de lontras, restos de
alimentação dos animais, material de poda e
varrição são levados para uma compostagem
própria do IEB.

Tratamento da Água - Sistema de Suporte a Vida
(SSV)
O Sistema de Tratamento da Água do Refúgio
Animal, caracteriza-se como semi-aberto, porque,
ao mesmo tempo em que utiliza equipamentos e
estratégias de filtragem para a recirculação da água
no sistema, promove a renovação periódica da
água.
O Sistema interliga todos os tanques expositivos
através de um lago de tratamento e uma única linha
de bombeamento e filtragem, que distribui a água
de volta para os tanques expositivos.

Portanto, nenhum material é levado por empresa de
limpeza urbana, sendo tudo reciclado pelo própria
Instituição. Apesar da pouca quantidade de resíduo
gerado, o Refúgio Animal está em conformidade
com o disposto pela Política Nacional de Resíduos
Sólidos em seu Art. 7o, II, Capítulo II (BRASIL,
2010).

A taxa de recirculação adotada permite a renovação
total da água dos tanques expositivos a cada 2 hs.
A sequência de recirculação pode ser assim
descrita:
(1) A água sai dos tanques expositivos pela
superfície e pelo fundo, por gravidade, (2) a água
cai em uma caixa de passagem, se interligando
com a água dos demais recintos. (3) A água passa
por uma caixa de decantação, para retenção de
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O Sistema de Tratamento
da Água do Refúgio
Animal, caracteriza-se
como semi-aberto, porque,
ao mesmo tempo em que
utiliza equipamentos e
estratégias de filtragem
para a recirculação da
água no sistema, promove
renovação periódica da
água.

sólidos grosseiros. (4) A água entra no lago de tratamento e é bombeada
do lago pela superfície, pelo leito de substrato filtrante e pelo fundo do
lago, (5) A água passa pelo conjunto de filtros e retorna para os tanques
expositivos, com registros independentes para o controle de vazão de cada
um dos mesmos, permitindo-se inclusive o bay-pass.
SEQUÊNCIA DE FILTRAGEM
A água dos recintos chega por gravidade no Lago de Tratamento, após
passar por uma caixa de decantação. O Lago de Tratamento possui leito
de substrato filtrante em sua porção rasa,
plantado com macrófitas
aquáticas para tratamento complementar da água.
Recinto de Lontras

Instituto EKKO Brasil

HUGO GALLO NETO

Florianópolis / SC

TERRAMARE CONSULT., PROJ. E CONST. DE AQUARIOS LTDA

DETALHES

SISTEMA DE FILTRAGEM
PROJETO CONCEITO

SSV-02

A água é bombeada do Lago de Tratamento por uma bomba centrífuga de
3 CV, cuja sucção é controlada através de registros de controle,
proveniente de três pontos diferentes do Lago: da caixa coletora de água
de superfície, da porção mais funda do lago e de um tubo dreno
posicionado no leito do substrato filtrante. Uma bomba reserva, com as
mesmas características da bomba principal, pode ser acionada em caso
de falha da bomba principal, ou em períodos de manutenção preventiva da
mesma.
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A água é direcionada para
um Filtro de Areia,
passando em seguida por
sistema de ozônio, cuja
injeção se dá por venturi,
instalado em by-pass da
tubulação, passando
depois por filtro de carvão
ativado e finalmente por
esterilizador ultra-violeta,
para então ser
encaminhada para os
recintos expositivos.

A água é direcionada para um Filtro de Areia, passando em seguida por
sistema de ozônio, cuja injeção se dá por venturi, instalado em by-pass da
tubulação, passando depois por filtro de carvão ativado e finalmente por
esterilizador ultra-violeta, para então ser encaminhada para os recintos
expositivos.
ABASTECIMENTO E DESCARTE DA ÁGUA
Com o sistema de recirculação e filtragem da água, a necessidade de
captação de água do lençol é drasticamente reduzida, sendo necessária
apenas para controle do nível de água do lago de tratamento por ocasião
da retrolavagem do filtro de areia. A demanda de água é de cerca de 1,5
mil litros a cada 7 dias. A retrolavagem do filtro de areia ocorre a cada 2
dias (mais ou menos - dependendo da saturação).
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A água dos recintos chega
por gravidade no Lago de
Tratamento, após passar
por uma caixa de
decantação. O Lago de
Tratamento possui leito de
substrato filtrante em sua
porção rasa, plantado com
macrófitas aquáticas para
tratamento complementar
da água.

A água descartada através da retrolavagem do filtro de areia é direcionada
para uma caixa redutora de vazão para então ser direcionada para uma
fossa e para um jardim de infiltração. Alternativamente está água pode ser
direcionada para irrigação de outros jardins, conforme interesse e
necessidade. A água de transbordo do lago de tratamento (quando houver)
é direcionada para o jardim de infiltração.
Com estas medidas, além de se reduzir drasticamente a necessidade de
captação de água da Lagoa do Peri ou do lençol, o descarte de água dos
recintos expositivos de volta na lagoa é praticamente eliminado, salvo em
situações de esgotamento dos recintos expositivos, observando-se a
premissa de que a água descartada passe antes pelo sistema de
tratamento para garantir a filtragem e esterilização da mesma nesta
situação.
A operação de esgotamento é realizada com uma bomba ‘tipo submersa’,
conectada à tubulação de descarte através de mangueira flexível e engate
rápido ou abraçadeiras.
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Manejo Nutricional
25

Manejo Sanitário

Área de manejo, restrita para o Staﬀ

Área de Manejo

Cambiamentos para
manter as lontras
enquanto a limpeza e
manutenção é realizada

Área de Manejo

Equipamento para limpeza e manejo

Sanitário

Coleta diária de excrementos de lontras, restos de comida e folhas

Sanitário

Sanitário

Profilático - Desinfecção

Todo visitante passa por um processo de desinfecção, cal-virgem para os calçados
e álcool gel para as mãos.

Contatos:
Fone: 48 3237-5071
email:
atendimento@ekkobrasil.org.br
www.ekkobrasil.org.br
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