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Ao ICMBio 

Prezado Senhor(a), 

Ao cumprimentá-lo, vimos por meio deste, encaminhar Nota Técnica referente aos trabalhos 

de pesquisa realizados nas Lagoas do Sul, de 2018 a 2020 status de conservação da Lontra 

Neotropical na Ilha de Santa Catarina e no Estado de Santa Catarina. 

Sendo o que se apresentava, com nossos mais altos protestos de estima e consideração, 

despedimo-nos. 

Atenciosamente, 

 

Marcelo Tosatti 

Presidente do IEB 
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1 Introdução 

O presente trabalho representa um estudo preliminar que visa subsidiar informações para a 

atualização da definição do status de conservação da Lontra Neotropical no Estado de Santa 

Catarina e no Brasil. Esta pesquisa representa o monitoramento técnico da presença da 

espécie Lontra longicaudis no território da APA da Baleia Franca. Parte-se do pressuposto 

que este projeto terá continuidade para que os dados possam ser validados 

estatisticamente. 

A Área de Proteção Ambiental da Baleia Franca localiza-se no litoral do sul de Santa Catarina, criada 

pelo decreto federal s/nº em 14 de setembro de 2000. Possui área de 156 mil hectares, 130 km de 

costa marítima e compreende nove municípios (Garopaba, Içara, Imbituba, Laguna, Palhoça, Paulo 

Lopes, Florianópolis, Jaguaruna e Tubarão). Está inserida nos biomas da Mata Atlântica e Zona 

Costeira e Marítima.  Na APA da Baleia Franca, verifica-se além da Baleia-Franca (Eubalaena australis),  

outras espécies ameaçadas como a Toninha (Pontoporia blainvillei), a Tartaruga-Cabeçuda (Caretta 

careta), a Tartaruga-Verde (Chelonia mydas), e a presença da Lontra Neotropical (Lontra longicaudis), 

esta última classificada como Quase Ameaçada na IUCN Red List, e vulnerável na Mata Atlântica. 

A lontra neotropical (Lontra longicaudis) é considerada uma espécie ameaçada pela 

Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna e Flora (CITES), da qual 

o Brasil é signatário, e pela U.S. Endangered Species Act (USESA). A International Union for 

Conservation of Nature (IUCN) considera o status de conservação da espécie no Brasil como 

quase ameaçada. A Lista Nacional do Brasil, define a espécie como vulnerável na Mata 

Atlântica (Rodrigues et al. 2013). 
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No Brasil, a Lei de Proteção a Fauna, que proíbe o comércio de produtos feitos a partir de 

animais, também protege a lontra, mesmo que de forma indireta. Relatos indicam que esses 

animais não são populares ou bem vistos por alguns setores da sociedade. Pescadores e 

aquicultores, por exemplo, reclamam que as lontras são prejudiciais, danificando redes, 

comendo peixes cultivados, e causando prejuízos em fazendas de ostras e mariscos.  

Apesar de o Brasil ser signatário do CITES, existe uma clara preferência por parte dos 

pesquisadores brasileiros pela Red List da IUCN. A IUCN possui um processo de análise 

(http://www.iucnredlist.org/about/red-list-overview), considerado como um padrão 

mundial para determinar risco de extinção de espécies, em operação desde 1994. Esse 

padrão acabou por definir a Lista Vermelha da IUCN, baseada no Programa de Espécies da 

IUCN. 

A IUCN é estruturada através da IUCN Species Survival Commission (SSC) e Membros da 

IUCN, além de uma rede de cientistas e organizações parceiras.  Essa estrutura visa 

identificar e documentar espécies que necessitam atenção, além de oferecer um índice 

global de mudança de biodiversidade. 

Santa Catarina, por meio do Projeto Lontra, tem se destacado em trabalhos realizados com a 

Lontra longicaudis. Desde 1986, foram inúmeros trabalhos publicados e um livro inédito 

sobre a lontra brasileira. Isto tem conferido ao IEB autoridade e respeitabilidade nos estudos 

com a Lontra Neotropical. Além disso, pesquisadores do IEB/Projeto Lontra integram o 

Grupo de Especialista de Lontras da IUCN (OGS-IUCN) e da Species Survival Commission 

(SSC), também da IUCN. 

A Lontra Neotropical 

Lontras Neotropicais (Lontra longicaudis) são mamíferos com uma ampla distribuição na 

America do Sul e America Central, do Mexico ao Uruguai. A espécie pertence à família 

Mustelidae, subfamília Lutrinae (Wilson and Reeder 2005). O corpo estreito e muscular, 

pesando cerca de 10 kg, permite movimentos rápidos e ágeis, na água e na terra. A cabeça 

arredondada e achatada, com pequenas orelhas alinhadas com os olhos e o nariz, 

proporcionam uma boa audição, olfato e visão ao nadar discretamente na água, além de 

minimizar perda de calor corpóreo. As patas com membranas permitem movimentos 
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bruscos e rápidos para a frente e para os lados, auxiliados pela longa cauda, responsável 

pelo equilíbrio e direção.  

Estas características físicas são bons exemplos da adaptação da lontra a uma vida semi-

aquática, ocupando o topo da cadeia trófica, alimentado-se principalmente de peixes e 

crustáceos, e ocasionalmente de pequenos mamíferos, aves, répteis e moluscos (Alarcon e 

Simões-Lopes 2004; Carvalho Junior et al. 2010 a e b; Colares e Waldemarin 2000; Quadros e 

Monteiro-Filho 2001). 

Devido ao papel desempenhado como predadores de ponta, as lontras fornecem um 

exemplo interessante de bioamplificação, o que as torna mais sensíveis aos impactos  

negativos gerados nos ecossistemas aquáticos, e nas áreas de preservação permanente 

(APPs) ao longo destes, chamadas por isso de “sentinelas da água”. Isso serve para alertar da 

necessidade de proteger os vários hábitat utilizados pela lontra, como estuários, lagos de 

água doce, rios, mangues, baías, pântanos e ilhas costeiras. 

O Índice de Qualidade Morfológico (IQM), criado para avaliar a qualidade morfológica dos 

rios na Itália (Rinaldi et al. 2012), pode ser um método útil para avaliar a qualidade 

ambiental para a Lontra Neotropical. Além da poluição da água, vivendo perto de atividades 

antropológicas como agricultura, aquicultura, pecuária, e pesca, as lontras enfrentam 

conflitos com a sociedade humana, especialmente os pescadores e aquicultores (Barbieri et 

al. 2012; Castro et al. 2014), e lidam com a fragmentação do hábitat (González e Utrera 2001; 

Rheingantz e Trinca 2015). Mesmo que as lontras neotropicais sejam predadoras de topo, 

ataques da parte de jacarés-de-papo-amarelo e cães domésticos, a adultos e filhotes, 

também podem ocorrer. 

Essas diferentes ameaças têm um impacto ainda mais negativo sobre a Lontra longicaudis 

do que o próprio aquecimento global (Cianfrani et al. 2018). Elas resultam em um 

decréscimo no tamanho da população (Pacifici et al. 2013), prejudicando a diversidade 

genética da população. Por pertencerem ao inestimável patrimônio natural brasileiro, a 

preservação da lontra não é apenas uma questão para os acadêmicos, mas também para o 

desenvolvimento econômico e social do país (Carvalho Junior 2016b). De modo a  

implementar estratégias eficientes de conservação, é obrigatório avaliar corretamente a 
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distribuição das subpopulações de lontras e estimar a intensidade da presença da espécie 

nas áreas de estudo. 

A determinação do status da Lontra Neotropical, como aqui explicitado e aplicado, tem 

como base referencial estudos que vêm sendo desenvolvidos na Europa, com a Lutra lutra, 

desde a década de 70. Estes estudos são baseados em métodos utilizados por Erlinge 

(1967), descritos por Jeffries, em Lenton et al. (1980). Os trabalhos que se seguiram a estes 

(Chapman and Chapman 1982; Strachan et al. 1996; Green and Green, 1997; Chanin, 2003a, 

b; Hamilton and Rochford, 2000; Reuther et al., 2000; Chanin 2003; Jones and Jones 2004; 

Bailey and Rochford 2006) obtiveram sucesso em demonstrar a distribuição e a presença da 

lontra em diversos hábitats, determinando a tendência de aumento ou declínio das 

subpopulações. A metodologia foi aplicada com sucesso na Ilha de Santa Catarina  

(Carvalho Junior et al., 2021). 

O Plano de Execução consistiu de um levantamento preliminar nos dois primeiros meses, 

seguido do monitoramento propriamente dito nos meses seguintes. O levantamento 

preliminar serviu como uma preparação para o monitoramento, definindo os locais de 

amostragem, enquanto o monitoramento propriamente dito, consistiu na coleta e análise 

dos dados. Esta metodologia que já foi testada com sucesso em outros locais (Carvalho 

Junior 2016 a e b; Carvalho Junior et al. 2014), criando uma linha de base para 

monitoramento futuro de populações de lontras no sul do Brasil.  

Essa mesma metodologia poderá ser replicada em outros estados da federação, auxiliando 

no embasamento de planos de gestão para a espécie brasileira. Para cada local de 

amostragem foi registrado o número de referência do local; presença ou ausência de sinais 

de lontras; número de excrementos em 3 categorias: seco fragmentado (Sf ), seco intacto 

(Si); não totalmente seco (Ns); e mudanças ocorridas desde o levantamento preliminar. Os 

resultados foram anotados em uma tabela, registrando para cada local 1=positivo ou 

0=negativo. A interpretação e análise dos dados inicia com a plotagem da distribuição dos 

locais positivos e negativos na bacia, utilizando um SIG. A partir dai os registros devem ser 

comparados com os levantamentos anteriores. A proporção de locais positivos foi 

comparada com os levantamentos anteriores. 
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Através da análise da intensidade da presença da espécie, este trabalho pretende responder 

a três questões de conservação: a cada ano, há locais significativamente preferidos pelas 

lontras? Em cada local, há alguma variação sazonal na presença de lontra? Há uma 

diminuição significativa na intensidade de presença de lontras desde 2018. 

2 Material e Métodos 

O planejamento do monitoramento para determinar o status da lontra neotropical na APA da Baleia 

Franca, incluiu a execução de cinco saídas de campo no período de 24 meses, uma por 

quadrimestre. O levantamento preliminar para definição dos pontos amostrais realizado in situ e 

com auxílio do mapeamento (Figura 1), indicam 15 pontos para monitoramento (Figura 2). Os 

círculos na Figura, ao redor de cada ponto, representam a área de vida central da lontra, cerca de 5 

km2. A Figura 2 exibe os números de cada ponto amostral, os mesmo da Figura 1. 

 
Figura 1. Mapa de distribuição dos pontos amostrais para determinação do status de conservação da Lontra 
longicaudis, outubro de 2019. 
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Figura 2. Numeração dos pontos amostrais apresentados na Figura 1. 

A rede de pontos amostrais foi inicialmente definida em escritório, recorrendo a imagens de satélite 

CNES 2017/Airbus e Digital Globe 2017, disponíveis no Google Earth. Esses pontos são confirmados 

em campo e ajustados conforme a necessidade. Durante o levantamento preliminar, os trabalhos de 

campo foram executados usando mapas para localização de saídas de água para o rio, trapiches, 

estradas públicas e pontes. Os registros são baseados em uma grade geográfica de referência.  

Espaçamento excessivo entre pontos foram identificados, procurando locais alternativos para 

preencher estes “vazios”. O monitoramento inicia com a obtenção dos formulários descritivos dos 

pontos amostrais preenchidos. Os pontos de amostragem são registrados com um GPS Garmin map 

60CSX.  Para cada local de amostragem é registrado o número de referência do local; presença ou 

ausência de sinais de lontras; número de excrementos em três categorias: seco fragmentado (Sf ), 

seco intacto (Si), e parcialmente/não seco (Ns). Mudanças ocorridas desde o levantamento anterior 

também são registradas. Os resultados são anotados em uma tabela, registrando para cada local o 

número de excrementos encontrados e a ausência ou presença da espécie (1=positivo ou 

0=negativo). 
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3 Resultados 

As saídas de campo tinham início em Florianópolis, às 7:30h da manhã. O primeiro ponto é 

amostrada às 8:45 h, na ponte sobre o rio Maciambu. A bacia hidrográfica do rio Maciambu está 

localizada nos limites do Parque Estadual da Serra do Tabuleiro, da nascente até a sua foz, no oceano 

Atlântico, ao sul da Ilha de Santa Catarina. Na sequência, os outros 14 pontos são amostrados, 

conforme definidos na imagem de satélite. A Tabela 1 apresenta os pontos amostrados com a 

presença ou ausência da Lontra longicaudis. 

Tabela 1. Presença e ausência de lontras, Lagoas do Sul, APA da Baleia Franca, Santa Catarina 
(Legenda: 1 - presença; 0 ausência). 

Cada ponto foi descrito seguindo um formulário de registro. A Figura 3 exibe, como exemplo, o 

primeiro ponto amostral, no Rio Maciambu. 

Ponto Amotral Coord A Coord B 08/2018 10/2018 03/2019 07/2019 10/2019 Total

P1 733384 6920382 0 0 0 0 0 0

P2 732699 6902036 0 0 0 1 1 2

P3 734828 6895461 0 0 0 0 0 0

P4 730024 6894587 0 1 0 0 0 1

P5 727944 6885967 0 0 0 0 0 0

P6 721700 6877305 0 1 0 0 0 1

P7 718309 6873967 0 0 0 1 0 1

P8 713180 6865058 0 0 0 0 0 0

P9 708439 6873456 0 0 0 0 0 0

P10 708610 6874881 0 0 0 0 0 0

P11 707694 6870428 0 0 0 0 0 0

P12 706668 6862397 0 1 1 0 0 2

P13 707148 6859242 0 0 0 0 0 0

P14 710532 6853349 0 0 0 0 0 0

P15 724866 6871292 1 1 0 0 1 3

Total número 1 4 1 2 2 10

Total % 6,7 26,7 6,7 13,3 13,3 66,7
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Figura 3. Descrição do ponto amostral P1, no Rio Maciambu. Os demais pontos seguiram essa 

mesma formatação. 

A Tabela 2 apresenta o número de excrementos por ponto amostral. Ao todo, durante o estudo, 92 

excrementos foram coletados. 

Tabela 2. Distribuição de número de excrementos por ponto amostral. 

Registro preliminar de amostragem de latrinas potenciais para monitoramento - 2018

Número de referência P1 Sub bacia Rio Maciambu

Grade de referência/GPS 733384 / 6920382 Nome do rio

Apropriado para uso? sim Largura da ponte

Necessita de local artificial? Não Prof. máxima sob a ponte

Necessita permissão? Não

Registro do excremento 
Não

seco fragmentado seco intacto parcialmente seco

Pegadas? Não 

Obs: A bacia do rio Maciambu está localizada no Parque Estadual da Serra do Tabuleiro, e mantém-se dentro dos limites do parque desde a sua nascente até a 
sua foz, no oceano Atlântico, ao sul da Ilha de Santa Catarina.

Ponto Amotral Coord A Coord B 08/2018 10/2018 03/2019 07/2019 10/2019 Total

P1 733384 6920382 0 0 0 0 0 0

P2 732699 6902036 0 0 0 1 1 2

P3 734828 6895461 0 0 0 0 0 0

P4 730024 6894587 0 52 0 0 0 52

P5 727944 6885967 0 0 0 0 0 0

P6 721700 6877305 0 1 0 0 0 1

P7 718309 6873967 0 0 0 9 0 9

P8 713180 6865058 0 0 0 0 0 0

P9 708439 6873456 0 0 0 0 0 0

P10 708610 6874881 0 0 0 0 0 0

P11 707694 6870428 0 0 0 0 0 0

P12 706668 6862397 0 2 2 0 0 4

P13 707148 6859242 0 0 0 0 0 0

P14 710532 6853349 0 0 0 0 0 0

P15 724866 6871292 8 11 0 0 5 24

Total número 8 66 2 10 6 92
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A Figura 4 são fotos de alguns dos pontos amostrais com presença de lontra. 

Figura 4. Fotos dos pontos amostrais P4, P6, P12, e P15. 

4 Discussão 

Comparando as seis diferentes áreas de amostragem, é possível perceber uma maior 

intensidade de presença de lontras no Ponto 15, seguida dos Pontos 12, 2, 4, 6, e 7. Por 

outro lado, o maior número de excrementos é observado no Ponto 4, com 52 excrementos, 

seguido do Ponto 15 com 24, e Ponto 12 com 4. 

O Ponto 15 fica localizado às margens da Lagoa do Imaruí, noroeste da lagoa, entre os 

ranchos de pescadores. O Ponto 12 também fica localizado às margens da Lagoa do Imaruí, 

na foz de um pequeno afluente, sudoeste da lagoa, oposto ao Ponto 15. O Ponto 12 

também coincide com a presença de rancho de pescadores. O Ponto 2 fica localizado na 

Ponte do Siriú. O Ponto 4 fica sob uma ponte próxima ao município de Garopaba, na BR-434. 

O Ponto 6 está localizado no Rio Una, afluente da Lagoa do Imaruí. O Ponto 7 está num 

P12 P15

P6P4

11



pequeno afluente que deságua no Imaruí. Os pontos podem ser vistos na Figura, iniciando 

ao norte do mapa, onde está localizado o Ponto 1, finalizando ao sul onde está o Ponto 15. 

Os resultados obtidos com a intensidade da presença e número de excrementos confirmam 

que as lontras neotropicais preferem viver em ambientes protegidos, de água doce, ou água 

salobra com presença de água doce (Carvalho Junior et al., 2021).  

A menor intensidade da presença da lontra menor nos outros pontos de amostragem pode 

estar associada ao movimento de embarcações no local, além das inundações dos abrigos 

pelas marés. Com efeito, Gomez et al. (2014) identificaram alguns fatores antropogênicos 

que influenciam a adequação de habitat de lontras na Argentina, como assentamentos 

humanos e tráfego de barcos. 

Os resultados obtidos são ainda insuficientes para demonstrar tendência crescente ou 

decrescente da intensidade da lontra em todas as áreas estudadas. Para tanto, é necessário 

outras campanhas, em diferentes anos, para que os resultados possam ser comparados e 

analisados estatisticamente. Independente disso, os resultados apoiam a necessidade de 

aumentar imediatamente nossos esforços de conservação, que devem ser constantes 

durante os anos, focados em ambientes de água doce e salobra, típico das lagoas do sul, 

assim como na identificação e mapeamento das áreas utilizadas como pontos de apoio e 

descanso, e corredores ecológicos.   

Este estudo pode servir de subsigo para a implantação de um programa de mobilização 

social e educação ambiental nas escolas e associações de pescadores, criando uma imagem 

positiva para a lontra. A lontra já é demonstrada, com sucesso, como uma espécie bandeira 

e ativo ambiental, importante na economia local (Carvalho Junior, 2016b; Carvalho Junior e 

Birolo, 2019a; Carvalho Junior e Birolo, 2019b). Por outro lado, a presença da espécie 

próximo a barracos de pescadores é preocupante pela possibilidade de retaliação da parte 

de pescadores, o que aumenta a importância de ações de mobilização social e educação 

ambiental. 

Na APABF, as principais atividades econômicas estão ligadas à pesca artesanal e industrial, a 

rizicultura, a mineração, a pesca, e turismo (ICMBIO-APABF, 2022). Estas atividades múltiplas 

exigem uma gestão integrada e adequada do Poder Público Municipal, que garanta os 
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melhores esforços para cada um desses serviços, associados com a conservação de lontras. 

Para tanto, vem sendo discutido um plano de manejo adequado para a região. 

O Plano de Manejo da APABF, é uma importante referência no Brasil para as áreas 

protegidas, pois se trata de um documento elaborado  por um coletivo de instituições 

conselheiras, composta pelo primeiro, segundo e terceiro setor e consensualizado por  

pactos sociais. Assim como os Planos de Ação Nacional, consistem em importantes 

documentos de gestão e proteção das espécies, pessoas e saberes locais.  

O fato da lontra neotropical estar presente no território da APABF, utilizando as lagoas 

costeiras, córregos e rios da região, impõe-se a necessidade de medidas de proteção para a 

espécie, para garantir a permanência dela. Esta estratégia de conservação, deve ser ampla e  

não somente focada nas espécies exclusivamente marinhas, mas também em espécies 

como as lontras, que transitam e utilizam os diferentes  ecossistemas no território. São nove 

municípios dentro de um território, onde muitas espécies da fauna e flora necessitam ter 

seu habitat garantido, e que compõem um mosaico importante de ativos ambientais 

naturais. Nesse particular cabe ressaltar a existência do PAN das Ariranhas/Lontra e do PAN 

Lagoas do Sul. 

O PAN da Ariranha, consiste no documento onde as ações de conservação da ariranha e 

lontra estão contempladas.  O PAN Lagoas do Sul visa "melhorar o estado de conservação 

das espécies ameaçadas e dos ecossistemas das lagoas da planície costeira do sul do Brasil, 

promovendo os modos de vida sustentáveis e/ou tradicionais associados ao território”. Dado 

o objetivo de ambos, sāo documentos que podem complementar para uma maior 

efetividade na proteção de ecossistemas e espécies.  

É  sabido da imensa dificuldade em se trabalhar recursos e destina-los para a execução dos 

PAN’s no sistema atual de governança do país, e principalmente no PAN dessas duas 

importantes espécies da fauna brasileira.  Uma sugestão é que estes PAN’s  possam ser 

integrados para complementar informações e recursos, alinhado com políticas públicas de 

proteção das espécies e projetos de pesquisa existentes. 
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Matriz de Planejamento das Lontra no PAN  -  5 problemas e 6 metas 

Segundo o documento elaborado pelo ICMBio, para alcançar o objetivo do PAN foram 

estabelecidas 42 ações distribuídas em seis metas a serem executadas até agosto de 2015. 

Passados sete de anos, nenhuma orientação foi aplicada, e se aconteceu, deve ter sido feita 

com pouco alcance de comunicação sem ressoar e consolidar num plano estratégico e 

integrado com  as ações e iniciativas existentes.  

O Projeto Lontra, desde 1986 trabalha em Santa Catarina, com pesquisa e dispõe de um 

vasto banco de dados e trabalhos publicados, que podem ajudar nas estratégias de 

conservação dessas espécies e desses ecossistemas. Desses mais de 36 anos de trabalho,  

foram feitas pesquisas nos biomas mais afetados pelas crises ambientais: Pantanal, 

Amazonia, e Mata Atlântica.  Das 42 ações distribuídas, o Lontra trabalha 16 ações de forma 

constante,  com pesquisa básica, monitoramento nas áreas de estudo, mobilização social, e 

modelagem energética de ecossistemas, alinhadas com a Agenda 2030. 

 Agenda 2030 - As Lontras e as Lagoas 

A Agenda 2030 foi assinada pelo Brasil e mais 192 países, para fortalecer os direitos 

humanos e promover o desenvolvimento sustentável. Estes países são considerados 

signatários de um tratado global. Em 2000, a ONU (Organizações das Nações Unidas), 

definiu um Plano de Ação para promover mudanças positivais na sociedade, chamado 

Agenda Global. Para tanto foram definidos 8 Objetivos, denominados objetivos do milênio, 

os ODM’s. No ano de 2015, a Agenda Global incorporou mais metas e objetivos, chamada 

de Agenda 2030, com 17 objetivos e 169 metas (Figura 5). 

 
Figura 5. Os 17 objetivos da Agenda 2030. 

Esse estudo nas lagoas do Sul, complementa indicadores que tem que ser gerados para a 

efetiva aplicação desta agenda mundial e global. Dentre os ODS (Objetivos do 
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Desenvolvimento Sustentável),  os trabalhados nesse estudo são os ODS 13, 14 e 15, com 

conexão com o ODS 6. Cada ODS tem um objetivo principal com metas e indicadores 

definidos globalmente, adaptados para cada região. A Figura 6 exibe os últimos indicadores 

gerados e atualizados para o Brasil (www.odsbrasil.gov.br). 

 
Figura 6. Evolução dos indicadores ODS no Brasil. 

Os ODS 6, 13, 14 e 15 fazem parte do bloca da biosfera que representa os pilares da Agenda 

2030, na busca por um planeta saudável (Figura 7).  Nenhum outro objetivo pode ser 

alcançado se este pilar da Biosfera não estiver trabalhado. Este bloco trabalha de forma 

integrada com as outras bases acima dele, como sociedade sustentável. Uma sociedade 

para ser sustentável necessita ter uma Biosfera segura e protegida, para que uma economia 

consciente possa ser desenvolvida e as parcerias possam ocorrer. 
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Figura 7.  Os pilares da Agenda 2030. 

5 Conclusão 

Os resultados confirmam a presença da Lontra longicaudis no território da APABF. 

Entretanto, é necessário campanhas anuais para monitoramento e para a determinação do 

status da espécie na região. A proximidade da espécie com pescadores indica a necessidade 

de um trabalho de mobilização social e educação ambiental associado ao projeto de 

pesquisa. Dado a importância do turismo na região, a lontra neotropical representa um 

importante  potencial ativo ambiental que pode contribuir com a economia local. Além 

disso, pode ser outra espécie bandeira na divulgação da APABF e na educação ambiental, 

com outras espécies da fauna e flora presentes no território da  APABF. Este conjunto de 

espécies, importantes representantes da biodiversidade do território, podem fortalecer 

ainda mais os objetivos do Plano do Manejo e da educomunicação na região.  

De fundamental importância seria incluir nos Planos de Utilização das Unidades de 

Conservação, ações de proteção às lontras quando na área de ocorrência dessa espécie, 

conforme indica o PAN das ariranhas/lontras. Trata-se de uma importante integração de 

documentos, aliando o objetivo do PAN das Lagoas do Sul que é: promover a conservação 

das espécies e ecossistemas, e o reconhecimento e apoio aos modos de vida sustentáveis e/
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ou tradicionais associados ao território das lagoas da planície costeira do sul do Brasil, e o 

PAN das lontras, conservar as populações nas suas áreas de distribuição  geográfica e iniciar 

a recuperação. 
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