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Reforço Populacional de Lontras na Lagoa do Peri 

Esta proposta segue as diretrizes políticas elaboradas pelo Grupo de Especialistas da 

Comissão de Sobrevivência de Espécies da IUCN e está alinhada diretamente com três ODS 

(Objetivos do Desenvolvimento Sustentável), o ODS 14 Vida na Água, o ODS 15 Vida na 

Terra, e o ODS 17 Parcerias. A crescente ocorrência de projetos de soltura em todo o mundo 

exige a definição de diretrizes, normas e procedimentos de segurança. O objetivo principal 

é garantir que as solturas alcancem o benefício de conservação pretendido e não causam 

efeitos colaterais de maior impacto. 

No Brasil os dados de soltura de animais são esparsos. Goiás, por exemplo, apreendeu 

13.691 animais de 1997 a 2005. Estima-se que cerca de 12 milhões de animais silvestres são 

retirados do ambiente natural ao ano (WWF, 1995). A maioria é solta sem nenhum 

acompanhamento, sendo o restante encaminhado à zoológicos e criadouros. Dados 

relativos a soltura de lontras no Brasil não existem, mas nos Estados Unidos, de 1976 a 1998, 

4.018 lontras (Lontra canadensis) foram reintroduzidas (Raesly, 2001). Projetos de soltura 

fizeram uso de radiotransmissores para o monitoramento do animal solto. Os locais de 

soltura eram definidos com base na condição do hábitat, disponibilidade de alimentos, 

qualidade de água, uso da terra, e presença de terras públicas.  

O objetivo principal do presente projeto é o reforço populacional usando indivíduos órfãos 

resgatados do ambiente selvagem e nascidos no cativeiro Criadouro de Pesquisa Refúgio 

Animal. Da mesma forma, a iniciativa irá servir para a soltura de lontras da região, adultas, 

recuperadas no Refúgio. No momento, órfãos e nascidos no local, não podem ser soltos no 

ambiente natural por não existir uma estrutura adequada para tal. 

Cabe ressaltar que a soltura é sempre um processo muito longo, complexo e caro. Solturas 

ou translocações de espécies para curto prazo, fins desportivos ou comerciais - quando não 

há intenção de estabelecer uma população viável - é uma questão diferente e fora do 

presente escopo, porque atendem atividades de pesca e caça. Este documento foi escrito 

para abranger apenas a soltura de lontras, portanto, é específico, e será regularmente 

revisado.  
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O embasamento teórico da proposta considera a necessidade de abordagens com 

envolvimento da comunidade e  na participação na conservação sustentável de recursos 

naturais. Através de ações de mobilização social e educação ambiental, o projeto busca a 

servir como apoio à melhoria da  qualidade de vida, à necessidade de conservar e,  se 

necessário, restaurar partes do ecossistema. 

O termo ”soltura”, diz respeito à uma tentativa de estabelecer uma espécie em uma área que 

já foi parte de seu alcance histórico, mas que foi extinta. O "restabelecimento" é um 

sinônimo, mas implica que a soltura foi bem sucedida. A “translocação" representa o 

movimento deliberado e mediado de indivíduos selvagens de um local para outro. O 

"reforço ou suplementação” é a adição de indivíduos a uma população existente. Como a 

população de lontras na Lagoa do Peri apresenta tendência negativa de crescimento, mas 

que ainda possui indivíduos ali presentes, o termo mais adequado é o do reforço. 

Instituto Ekko Brasil (IEB) 

O Instituto Ekko Brasil (IEB) é uma Organização Não Governamental, fundado em 2004. O 

IEB possui qualificação de Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP) 

desde o ano de 2007, renovando esta qualificação nos últimos anos, 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/. O IEB, por meio do Projeto Lontra foi um dos finalistas do 

Prêmio Nacional ODS 2018 em Brasília. 

Atualmente, o IEB gerencia projetos de pesquisas, próprios e de outras instituições, 

utilizando-se de boas práticas do Guia PMBOK®. 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 Animal, 

que hoje abriga lontras recuperadas e órfãs em cativeiro; um alojamento para 

pesquisadores e ecovoluntários; e uma lojinha de souvenirs do Projeto Lontra. A visitação, o 

programa de ecovoluntário, consultorias, e os cursos, trazem relativa sustentabilidade e 

independência financeira. O IEB atua sempre em conformidade com os princípios de uma 

Organização Não Governamental (ONG). 
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MISSÃO: Manutenção da biodiversidade, 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 multidisciplinaridade e interdisciplinaridade na realização de um trabalho sério, 

organizado, independente e comprometido com o ambiente, exercido de forma saudável e produtiva. 

Projeto Lontra 

O Projeto Lontra é o principal e mais antigo projeto de pesquisa e conservação 

desenvolvido pelo Instituto Ekko Brasil (IEB). O objetivo principal do projeto é desenvolver 

pesquisas para auxiliar a conservação de recursos aquáticos por meio da determinação do 

valor econômico e ambiental dos serviços ecológicos prestados por duas espécies 

ameaçadas: a lontra (Lontra longicaudius) e a ariranha (Ptenonura brasiliensis). 

Desde 2010, o trabalho conta com patrocínio da Petrobras, por meio do Programa Petrobras 

Socioambiental. Com base principal em Florianópolis, Santa Catarina, onde realiza estudos 

no bioma Mata Atlântica, o projeto ampliou seu escopo de atuação em 2013, instituindo 

uma base na cidade de Aquidauana, Mato Grosso do Sul, para implementar pesquisas no 

bioma Pantanal.  

O Projeto Lontra, que segue as boas práticas do PMBOK© – padronização que identifica e 

conceitua processos, áreas de conhecimento, ferramentas e técnicas desenvolvidas pelo 

Project Management Institute –, é organizado na forma de subprojetos, integrados entre si, e 

tem a mobilização social como tema transversal entre eles, para atingir diferentes públicos 

com foco nas mulheres, negros, indígenas, crianças e jovens. 

Fortemente integrada às pesquisas, aos objetivos e cronograma de execução do programa, 

a mobilização socioambiental e a educação ambiental, são vistas como ferramentas para 

atingir as várias metas propostas. Os principais temas abordados na educação ambiental 

são o turismo de conservação no Pantanal e Mata Atlântica; as mudanças climáticas; a 

conservação da água; e a conservação da biodiversidade. 

A mobilização e a educação ambiental pretendem fortalecer a participação e a 

responsabilidade das comunidades presentes nas áreas estudadas. Para isso, com as 
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atividades que objetivam à conservação da biodiversidade, realizam-se ações que culminam 

em ganhos econômicos e na melhoria da qualidade de vida destas pessoas. A proposta do 

turismo de conservação, fundamentada na autosustentabilidade e na geração de 

informações é um exemplo disso.   Além de auxiliar no planejamento e gestão dos recursos 

naturais, gera-se empregos indiretos para os atores locais. 

Elemento integrante e relevante do projeto é a comunicação, cujo objetivo é informar, de 

forma clara e compreensiva, seu valor, ou seja, o que, por meio de suas atividades, 

subprojetos, produtos e serviços, o projeto tem para oferecer às partes interessadas. Os 

resultados esperados incluem a criação de bancos de dados socioeconômicos e ambientais, 

o estudo da densidade e distribuição de ariranhas e lontras, o conhecimento do efeito do 

cativeiro no stress do animal, a determinação da maturidade sexual da espécie, o 

entendimento dos padrões etológicos natos e inatos dos indivíduos em cativeiro, além de 

procurar criar um sentimento de responsabilidade social quanto aos problemas enfrentados 

ou a serem enfrentados. 

Refúgio Animal - Criadouro Científico de Fauna Silvestre para Fins de Conservação 

O Refúgio Animal é um criadouro conservacionista com fins de pesquisa, localizado na 

Servidão Euclides João Alves, s/n, Lagoa do Peri, distrito do Pântano do Sul, Ilha de Santa 

Catarina, SC, e registrado junto ao IBAMA sob o número 1661279. Recebeu a licença para 

funcionamento em 28 de Novembro de 2007 e desde então realiza operações de busca e 

salvamento, recuperação e manutenção de animais silvestres, prestando apoio ao IBAMA/

SC, Polícia Ambiental Instituto do Meio Ambiente de SC (IMA), e Fundação Municipal do 

Meio Ambiente de Florianópolis (Floram), além de Centros de Triagem de Animais Silvestres 

de vários estados brasileiros. Esta licença é renovada anualmente mediante vistoria do 

órgão governamental responsável. 

Muitas vezes os órgãos responsáveis pela busca e salvamento de animais silvestres não 

possuem disponibilidade de pessoal, equipamentos, ou conhecimento adequado para 

certas situações. Nesses casos, o IEB é regularmente solicitado a atender e resgatar animais 

silvestres, principalmente os pertencentes à família mustelidae.  

O Criadouro tem como objetivo principal recuperar e estabilizar animais oriundos da 

natureza ou de cativeiros irregulares. Quando acionado, é colocado em prática o plano de 
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busca e salvamento para, no menor tempo possível e da forma mais segura para o animal, 

prestar o atendimento necessário. Os indivíduos resgatados, quando não podem retornar 

de imediato à natureza, permanecem no criadouro em quarentena até a devida destinação.  

Regulado o manejo, e estabilizado o quadro clínico, os animais passam para uma segunda 

fase dentro do criadouro. Nessa fase, acontece uma aproximação dos tratadores, veterinário, 

e demais pessoas que fazem parte do corpo técnico pertencente à rotina dos animais. Essa 

aproximação é importante para que o animal fique tranqüilo e o mínimo estressado 

possível. 

Muitas vezes, por motivos técnicos, comportamentais e/ou sanitários, os animais não 

podem mais voltar para a natureza. Exemplo disso são os órfãos, que não podem ser 

reintroduzidos com a estrutura atual do Refúgio. Nesses casos e outros, onde animais 

fadados ao cativeiro não possuem destino adequado para sua instalação legal, os indivíduos 

permanecem no Refúgio Animal. Nesse momento cada animal recebe um registro definitivo 

com os devidos dados cadastrais, um nome, um recinto apropriado e uma planilha de 

manejo adequado à espécie, idade, e as particularidades de cada indivíduo. 

No ano de 2018, foram realizados 3 resgates de lontras vivas, todas filhotes órfãs, duas de 

Porto Alegre/RS e uma de Balneário Camboriú. Além destas, quatro lontras mortas foram 

resgatadas, sendo uma mãe com filhote, em maio, afogados em uma armadilha de covo no 

Canal Sangradouro, que liga a Lagoa do Peri ao mar. Outra veio de Blumenau, em agosto, e a 

última de Cacupé - Florianópolis. Um total de 10 lontras, as 4 resgatadas mortas e mais 6 

lontras armazenadas em freezer, foram necropsiadas, resultando em importantes trabalhos 

científicos, como o Anatomia macroscópica dos testículos da Lontra longicaudis e Aspectos 

macroscópicos dos rins da Lontra longicaudis. 

São diversos os casos de filhotes de lontras neotropicais que se perdem de seu habitat e 

acabam na residência de algum morador da região, ou  presos na rede ou covo de um 

pescador. Uma das importantes ações do Projeto Lontra é o resgate de filhotes de lontras 

nos arredores da Ilha de Santa Catarina, em  Florianópolis. A maioria é resgatada pelo 

próprio Projeto  Lontra. Nos casos em que os filhotes precisam ser pegos em lugares 

mais distantes, há o auxílio da Polícia Ambiental, que entrega as lontras em diversos locais, 

tais como zoológicos, Centro de Triagens de Animais  Silvestres (Cetas) e bases da Polícia 
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Ambiental. Após o resgate, o veterinário do refúgio animal do Projeto Lontra faz  uma 

avaliação clínica do filhote. Se não for constatado problema de  saúde, a lontra é re-

introduzida de forma imediata ao ambiente. Caso  contrário, o animal precisa ficar algum 

tempo em recuperação, que pode variar de uma semana a quatro meses. 

O tratamento é realizado no ambulatório do Refúgio Animal, que está equipado inclusive 

para pequenas cirurgias. A área de vida de uma lontra, no Brasil, pode chegar a 4.800 Km² 

(Carvalho Junior, 2016). Dessa forma, elas precisam se locomover com frequência e acabam 

passando por muitas ameaças, como cachorros, áreas urbanas, carros, e poluição. Contudo, 

os filhotes de lontra são os que mais sofrem. Quando a mãe não retorna, o filhote órfão 

acaba saindo da toca, desorientado e com fome. Alguns são achados e entregues ao Projeto. 

A maioria se torna presa fácil. Um filhote de  lontra macho abatido por uma pancada de 

remo na cabeça, ou morto a tiro  porque entrou para comer peixes em um tanque de 

piscicultura, representa  uma perda irreparável. Subpopulações de lontras são 

muito  pequenas, de cinco a 11 indivíduos solitários, e não são permanentes ou fixas. 

Além disso, trata-se de um animal que dá poucos filhotes por ninhada, que não ocorre todo 

ano. O tempo de vida de uma lontra também não é muito longo, de 8 a 12 anos. 

A lontra é estudada pelo Projeto desde 1986, o qual possui o maior banco de dados gerados 

por uma só iniciativa no Brasil. A lontra é uma espécie considerada ameaçada pela 

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

qual o Brasil é signatário, pela U.S. Endangered Species Act (USESA) e "quase ameaçada" pela 

International Union for Conservation of Nature (IUCN). Além da importância ecológica, a 

lontra também tem importância econômica. É tão importante que a IUCN possui um grupo 

específico, o IUCN Otter Specialist Group. O IEB trabalha de forma integrada com a IUCN, da 

qual tem o total apoio. Dr. Oldemar Carvalho Junior, coordenador do Projeto Lontra, é 

membro da IUCN Otter Specialist Group. 

O Projeto Lontra é a única iniciativa, de funcionamento continuo e regular no estudo de 

lontras, no Brasil e na América Latina. Possui base de pesquisa própria, estrutura para 

resgate, recuperação e soltura. 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, 
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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 sustentabilidade de áreas protegidas.  

Objetivo Geral 

O objetivo geral da soltura ou do reforço populacional de lontras na Lagoa do Peri é garantir uma 

população viável e de vida livre na área. Para tanto os indivíduos serão reintroduzidos dentro do 

habitat natural da espécie, exigindo assim uma gestão a longo prazo. 

Objetivos específicos 

‣ Melhorar a sobrevivência a longo prazo da espécie Lontra longicaudis no sistema da Lagoa do 

Peri; 

‣ Garantir a presença da lontra como uma espécie chave (no sentido ecológico ou cultural) no 

ecossistema da Lagoa;  

‣ Auxiliar na manutenção da biodiversidade natural do sistema da Lagoa;  

‣ Fornecer a longo prazo benefícios para a economia local; 

‣ Promover a consciência da conservação. 

Área de Estudo 

A Lagoa do Peri é um resultado de milhões de anos de adaptação de processos físicos, 

químicos e biológicos. Atualmente, as espécies que vivem ali representam uma rede de 

informações que, ao longo desse tempo, foram e são transportadas no DNA destas, 

responsável pela manutenção e pelo futuro de ecossistema. A bacia hidrográfica e a planície 

costeira que circundam a lagoa são cobertas pela Floresta Atlântica, um importante bioma 

brasileiro, rico em biodiversidade. Juntamente com as macrófitas aquáticas, elas são 

responsáveis por capturar a energia solar e torna-la disponível para o resto da cadeia trófica. 

A área de estudo está localizada aos 27°42’S e 48°30’O, no sudeste da Ilha de Santa Catarina, 

Sul do Brasil (Figura 1). A Lagoa do Peri tem aproximadamente 5 km2 de superfície de água, 

mantida principalmente pela precipitação. A profundidade média é de 7 a 8 metros, com 
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um máximo de 11 metros. Ela está em contato com o Oceano Atlântico através de um canal 

estreito de 4 km de comprimento, paralelo a costa, mas que não é afetada pelas marés. Este 

canal representa um corredor ecológico vital, utilizado pela população local de lontras para 

chegar ao oceano e, pelo menos à duas outras importantes áreas próximas, a Lagoinha do 

Leste e Praia dos Naufragados (Carvalho-Junior, 2007). 

Figura 1. Localização da Lagoa do Peri. 

O clima local pode ser considerado como ameno, com uma precipitação anual total de 

128,5 mm, um mínimo de 78 mm em Junho e um máximo de 189 mm em Fevereiro. A 

temperatura média anual é de 20,68oC, mínimo de 17.1oC em Julho, e máximo de  24,2oC 

durante o mês de Fevereiro. A temperatura da água varia de 15oC em Junho a 30oC em 

Janeiro (Laudares-Silva, 1999). A insolação média anual é 5.068,435 kWh/m2/dia. A descarga 

média da água do sistema é 433,78 l/s, ou 0,43 m3/s (IPUF, 2010). 

A Bacia da Lagoa do Peri é constituída por um embasamento cristalino formado no 

Pleistoceno e Holoceno. A lagoa está relacionada com a presença de um terraço costeiro 

adjacente ao corpo d'água, formada durante o quaternário, decorrente da flutuação do nível 

do mar nos último 5 mil anos. Como consequência, o sedimento da Lagoa do Peri é uma 

mistura de materiais originados do embasamento cristalino, transportados por rios, e 

sedimentos carreados por processos marinhos oriundos da planície costeira adjacente 

(Oliveira, 2002).  A idade estimada da Lagoa do Peri, como a conhecemos hoje, é de 7.500 

anos (Saupe and Mosimann, 2003).  A 120.000 anos atrás, a lagoa era uma baia marinha 

abrigada (Castilhos, 1995; Oliveira, 2002). A cerca de 18.000 anos atrás, durante o Holoceno, 

barreiras intercaladas de depósitos de areia marinha começaram a formar as característica 

do que a lagoa é hoje. 

O complexo cristalino que circunda a Lagoa do Peri é formado por um material à prova 

d'água que promove uma rápida drenagem da água para dentro da lagoa. Como 

consequência, os compartimentos geomorfológicos presentes na área são representados 

por costões rochosos, restinga e pequenas áreas úmidas, influenciadas por córregos e 

riachos. No lado oeste da bacia, os córregos possuem um forte gradiente longitudinal, 

situados em encostas muito íngremes. Este gradiente resulta na ocorrência de várias 
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cachoeiras e corredeiras. Nas áreas mais baixas, onde as águas deslizam sobre os planos, 

formam-se meandros e pequenas áreas úmidas. 

Os córregos na bacia dependem da precipitação. A maioria são considerados intermitentes, 

desaparecendo na ausência das chuvas. Entretanto, a distribuição regular da chuva ao longo 

do ano, garante o suprimento desta fonte. De maneira geral, estes cursos de água possuem 

duas máximas, primavera e final de verão, e duas mínimas, início do verão e outono. O 

sistema de drenagem da lagoa ocupa uma área de 20 km². Esta área é equivalente a 4.66% 

do território da Ilha de Santa Catarina, representando uma das feições ecológicas mais 

importantes no sul da Ilha. 

Ecossistemas cobertos por Floresta Atlântica, como a Lagoa do Peri, são conhecidos pela 

alta biodiversidade. A área é residência de inúmeras espécies, entretanto, esta riqueza ainda 

não está devidamente quantificada. Podemos encontrar, na Lagoa do Peri, 19 espécies de 

anfíbios (Assis, 2012), 7 espécies de fitoplâncton (Figueiredo and Giani, 2009), 18 espécies 

de zooplâncton (Nemar, 1999), 17 espécies de borboletas (Silva, 2008), 244 espécies de aves, 

7 espécies de peixes (Carvalho Junior, 1990), 3 espécies de crustáceos (Nemar, 1999), e 13 

espécies de mamíferos (Graipel et al, 2006; Carvalho Junior, 2007). A Tabela 1 mostra a 

riqueza de espécies conhecidas na Lagoa do Peri. Entretanto, devido a falta de inventários 

sistemáticos, este número está provavelmente subestimado. 

Tabela 1. Riqueza de espécies no Parque Municipal da Lagoa do Peri. 

Fonte: 1Graipel et al, 2006; 1Carvalho Junior, 2007; 2Assis, 2012; 3Carvalho Junior et al, 2010;  4Naka et al, 2002, 5Ghizoni-Jr 
and Graipel, 2005, 1Carvalho Junior, pers. obs.; 6Silva, 2008, Carvalho Junior, 2010, Nemar, 1999; 7Saupe and Mosimann, 
2028, Carvalho Junior, 1990, Figueiredo and Giani, 2009. 

Grupo # Espécies

Plantas7 80

Invertebrados6 53

Reptils5 6

Aves4 244

Peixes3 7

Anfíbios2 19

Mamíferos1 13

Total 422
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O entorno da lagoa consiste principalmente de Floresta Atlântica em diferentes estágios 

sucessionais. O mosaico de vegetação consiste de vegetação de restinga, vegetação 

arbustiva, e macrófitas aquáticas no corpo d'água. Esta alta diversidade é consequência da 

presença de diferentes compartimentos geomorfológicos presentes na área. Entre os 

diferentes tipos de comunidades de plantas, pode-se observar que, na hierarquia vertical, a 

Floresta Atlântica possui uma estratificação marcante. Por outro lado, a vegetação de 

restinga e arbustiva, é dominada por arbustos lenhosos e ramificados a partir do chão. No 

caso das populações herbáceas, estas são dominadas por macrófitas aquáticas. 

Vegetação arbustiva e herbácea respondem por 13 Km2 do total da área. A vegetação 

primária nas encostas ocupa 57 km2, enquanto que a presente na restinga cobre uma área 

de 0,3 km2. A vegetação secundária em processo de regeneração conta com 9,4 km2. A área 

reflorestada é de 0,5 km2, localizada no campo de restinga. Esta é representada por espécies 

de pinus e eucaliptus (Carvalho Junior, 1990; Cardoso et al, 2008). 

A Floresta Atlântica ocupa as área de maiores declives, áreas de inundação e parte da 

restinga. Do total da área de captação, cerca de 8 quilômetros quadrados (40%) 

representam área de montanha, onde as espécies predominantes são a Ocotea 

catharinensis, Sloanea guianensis, Euterpe edulis e Schizolobium parahyba. Estas espécies 

apresentam alturas dominantes, copas largas, formando uma cobertura de topo bastante 

densa. Sob esta cobertura, existe um ambiente bastante ensombreado e húmido, onde 

espécies tolerantes e dependentes da cobertura de topo podem sobreviver. 

Não existe um inventário completo e organizado das espécies de vegetais no Parque 

Municipal da Lagoa do Peri. O que se sabe até o momento, somam 28 espécies principais, 

sendo 18 terrestres, 4 macrófitas aquáticas, e 7 espécies de fitoplâncton. A maioria ainda 

não possui o status de conservação definido, sendo que a Ocotea catharinensis é 

considerada vulnerável, e duas espécies de macrófitas (Typha e Nymphoides) e uma de 

fitoplâncton (Alaucoseira) são reconhecidas como pouco preocupante. 

A vegetação de restinga corresponde a 0.35 quilômetros quadrados, se extendendo em 

uma faixa de 250 metros de largura em média, paralela a linha de praia. Ali a espécie 

dominante é a Guappira opposita (Maria-mole), representando cerca de 60% da formação 

vegetal local. Outras espécies encontradas são Eugenia catharina, Eugenia umbellifora, 
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Camponesia littoralis, e Gomidesia palustris. As margens da vegetação arbustiva, que 

delimita as dunas fixas e móveis, consistem principalmente de Cactaceae, Opuntia vulgaris, 

Vitex megapotamica, Epidendrum ellipticum e Grassy stenotaphum. Na restinga é comum a 

presença do Ficus organensis, da Tabebuia umbellata, da Myrcia dichrophylla, da Myrcia 

multiflora, da Genoma  schottiana e da Bactris lindmaniana (Bresolin, 1979). 

Na água, sete espécies de fitoplâncton podem ser encontradas, sendo Chlorophyceae e 

Cyanophyceae as mais abundantes. Com relação ao zooplâncton, existem registros para um 

cyclopodida, seis Cladoceros, e oito rotíferos (Nemar, 1999). 

A Lagoa do Peri é a casa de 7 espécies de peixes principais. Estes podem ser tanto estuarinos 

como de água doce: Mugil platanus (Günther, 1880), Centropomus parallelus (Poey, 1860), 

Eucinostomus melanopterus, (Bleeker, 1863), Geophagus brasiliensis (Quoy and Gaimard, 

1824), Tilapia rendalli (Boulenger, 1897), Gymnogeophagus rhabdotus (Hensel, 1870) e 

Hoplias malabaricus (Bloch, 1794) (Carvalho-Junior, 1990; Ribeiro and Marcon, 1999; Mafra et 

al., 2003; Zank et al., 2010). Os principais peixes predados pelas lontras são o Geophagus 

brasiliensis e a Tilapia rendalli que, juntamente com o Gymnogeophagus rhabdotus, são 

distribuídos ao longo das margens da lagoa, entre as macrófitas aquáticas Typha 

domingensis, Fuirena robusta, Helio ccocharis geniculata, e Nymphoides indica (Carvalho-

Junior, 1990). 

Portanto, ciclídeos como Geophagus brasiliensis, Gymnogeophagus rhabdotus e Tilapia 

rendalli são facilmente encontrados entre a vegetação, próximos às margens. Por outro lado, 

Mugil platanus e Centropomus parallelus são mais frequentes nas águas abertas da lagoa, em 

constante movimento, formando pequenos cardumes ou nadando solitários. Hoplias 

malabaricus é encontrada em pequenos números, próximo a margem ou em pequenas 

partes dos córregos. Um crustáceo comum na Lagoa do Peri é o Pitú, lagosta de água doce, 

Macrobrachium carcinus (Linnaeus, 1758) e M. olfersii (Wiegmann, 1836) (Ribeiro and 

Marcon, 1999). Como os ciclídeos,  os pitús são também comumente vistos próximos às 

margens. 

Peixes menores são importantes fontes de alimento para aves aquáticas e peixes maiores. 

Espécies como Geophagus brasiliensis, Tilapia rendalli, Centropomus parallelus, e Hoplias 

malabaricus, são importantes para a pesca recreacional. Nenhum dos peixes listados estão 

ameaçados, mas alguns ainda não foram avaliados pela Lista Vermelha da IUCN. 
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Treze espécies de mamíferos estão presentes no Sistema da Lagoa do Peri, três marsupiais 

(Didelphimorphia, Didelphidae), sete roedores (Rodentia, Muridae), dois mustelídeos (Eira 

barbara e Lontra longicaudis) e um canídeo (Cerdocyon thous) (Graipel et al., 2006; Carvalho-

Junior, 2007) (Tabela 2). Este número de espécies é mais baixo do que em outros estudos 

realizados em biomas de Floresta Atlântica (Graipel et al, 2006). Isto reflete, provavelmente, 

a falta de pesquisas na área e, consequentemente, pode estar subestimado. 

Tabela 2. Mamíferos da Lagoa do Peri. 

International Union For Conservation of Nature (1Least Concern - Pouco Preocupante), 2Near Threatened - Quase Ameaçado) 
Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna e Flora (3Espécies ameaçadas com extinção, 4Espécies 
não necessariamente ameaçadas com extinção, 5Espécies que são protegidas em pelo menos um país) 

A maioria das espécies de mamíferos, dentro do Sistema da Lagoa do Peri, são listadas como 

"Pouco Preocupante", ou Least Concern (LC) pela Lista Vermelha da IUCN.  De acordo com 

esta mesma lista, a Lontra longicaudis é considerada como "Quase Ameaçada", ou Near 

Threatened (NT), mas está incluída no Appendix I do CITES, como uma espécie ameaçada de 

extinção.  Ainda no CITES, Cerdocyon thous e Eira barbara estão no Appendix II e III, 

respectivamente. Independente dessas inconsistências, a maioria das espécies listadas 

como LC pela IUCN, exibem uma população com tendência negativa, ou seja, de 

decréscimo em tamanho. 

Espécies Status IUCN Status CITES

Didelphis aurita (Gambá) Pouco Preocupante1 -

Marmosa paraguayanus (Tate's Woolly Mouse Opossum) Pouco Preocupante -

Lutreolina crassicaudata (Little Water Opossum) Pouco Preocupante -

Akodon montensis (Montane Akodont) Pouco Preocupante -

Nectomys squamipes (Rato-d'água) Pouco Preocupante -

Oligoryzomys nigripes (Black-footed Pygmy Rice Rat) Pouco Preocupante -

Euryoryzomys russatus (Russet Rice Rat) Pouco Preocupante -

Sooretamys angouya Pouco Preocupante -

Oxymycterus sp - -

Juliomys sp. - -

Lontra longicaudis (lontra neotropical) Quase Ameaçado2 Appendix I3

Cerdocyon thous (Cachorro-do-Mato) Pouco Preocupante Appendix II4

Eira barbara (Irara) Pouco Preocupante Appendix III5
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Lontra - Adaptações às  condições ecológicas da área de soltura e fundamentos 

biológicos do pré-projeto 

A lontra neotropical tem origem no Mesozoico (251- 65,5 milhões de anos). O ancestral dela 

é um mamífero fóssil semiaquático, chamado Castorocauda lutrasimilis, que viveu  à cerca de 

164 milhões de anos atrás (Hecht, 2006), portanto, anterior à formação do Sistema da Lagoa 

do Peri, cuja origem é mais recente, ligada ao Pleistoceno e Holoceno.  

A Lontra longicaudis é um mamífero carnívoro semi-aquático que pertence a família 

Mustelidae e subfamília Lutrinae (Wilson and Reeder, 2005). A espécie é considerada "Quase 

Ameaçada" pela International Union for Conservation of Nature (IUCN), “Vulnerável" na Mata 

Atlântica pela Lista Nacional de Espécies Ameaçadas, e "Criticamente Ameaçada" pela 

Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES). 

A lontra neotropical pode ser encontrada na America do Sul e America Central, do sul do 

Mexico ao Uruguai e até 3.000 m de altitude (Emmons, 1997). Na America do Sul, a espécie é 

registrada na Argentina, Belize, Brasil, Colombia, Costa Rica, Equador, El Salvador, 

Guatemala, Honduras, Mexico, Nicaragua, Panama, Paraguai, Peru, Uruguai e Venezuela 

(Wilson and Reeder, 2005). No estado de Santa Catarina, a Lontra longicaudis pode ser 

encontrada das montanhas (até 1.200 m) à costa, florestas, rios, lagoas e ilhas costeiras 

(Quadros and Monteiro-Filho, 2001; Alarcon and Simões-Lopes, 2004; Carvalho-Junior et al., 

2010). A Figura 2 mostra a distribuição da espécie, área que abrange cerca de 11.257.192 

Km2 (IUCN, 2015). 

Figura 2. Distribuição da lontra neotropical, área em amarelo, que corresponde à cerca de 11,2 milhões de Km2. 
Fonte: IUCN, 2015. 

A espécie é organizada na forma de metapopulação, pequenas subpopulações separadas 

por barreiras geográficas, mas que mantém contato entre si. Os indivíduos precisam migrar 

de um local para outro de forma a garantir o fluxo gênico, mantendo a população viável e 

saudável. Isto afeta particularmente a área de distribuição ou a área vital para sobrevivência 

da espécie. Estudos sobre a distribuição e características dos ambientes utilizados pela 

lontra neotropical na região costeira do estado de Santa Catarina, Brasil, revelam que esta 

área pode ser estimada como cerca de 610 Km2 (Carvalho Junior et al, 2004, Carvalho Junior, 

2007; Carvalho Junior et al, 2010) (Figura 3). 
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Figura 3. Área estimada da distribuição da lontra neotropical da Lagoa do Peri. A área é aproximadamente 80 
Km de comprimento e 60 Km de largura. Os valores exibidos são para radiação solar, em uma grade de 10x10 
km2, e a unidade é kWh/m2/dia. 

O Projeto Lontra possui estudos sobre tocas, dieta, comportamento, distribuição e tamanho da 

população na área de estudo, subsidiando o trabalho com os indivíduos a serem soltos. Na Lagoa do 

Peri, as tocas de lontras são formadas pelo granito intrusivo tipo Guabiruba, uma formação rochosa 

comum ao longo da costa sul do Brasil, o substrato para a Floresta Atlântica. Esta formação resulta 

em ambientes semi-fechados, com a parte externa coberta pela vegetação de Floresta Atlântica. 

Existem 7 tocas de lontras na Lagoa do Peri, importantes como suporte para a socialização, descanso 

e alimentação da população local (Figura 4). 

Figura 4. Localização das tocas de lontra neotropical na Lagoa do Peri. Fotos menores mostram a entrada e 
interior das tocas. Fonte: Carvalho Junior et al., 2010. 

As tocas possuem entradas emersas e submersas, áreas internas de diferentes tamanhos, e 

galerias naturais que conectam estes espaços. Estas entradas dão acesso a uma grande sala 

onde uma pessoa pode confortavelmente ficar ereta e caminhar. Existem extensas galerias 

naturais que conectam várias salas menores, alguma com até 50 metros de comprimento. A 

sobreposição de rochas resulta em frestas por onde as raízes penetram e o ar circula.  

A dieta da lontra na área consiste de peixes, crustáceos, aves e pequenos mamíferos. Ela 

representa um carnívoro de topo, ou seja, situado no topo da cadeia trófica, se alimenta de 

outros organismos, e não possui predador. É um predador ativo que mata a sua presa 

diretamente. Algumas vezes a espécie pode comer um peixe fresco já morto, preso numa 

rede. O comprimento do corpo pode variar de 0,8 a 1,9 m e pesar até 15 kg. A espécie 

desenvolveu algumas adaptações únicas tais como membrana interdigital, garras afiadas, 

velocidade combinada com agilidade e flexibilidade, força extraordinária, dentes afiados, e 

uma visão adaptada tanto para embaixo como fora da água (Carvalho Junior, 2007). 

Portanto, dado a todas essas características, ela é responsável pelo controle de cima para 

baixo no nível trófico, controlando o estoque de carbono no sistema, causando efeitos 

profundos no ecossistema, principalmente se for extinta do local. 

De fato, a remoção de um predador de topo do ecossistema pode causar impactos 

inesperados e negativos. Por exemplo, na Lagoa do Peri, a lontra neotropical é responsável 

pelo controle das populações do Geophagus brasiliensis e da Tilapia rendalli, sendo esta 

última uma espécie exótica (Carvalho-Junior, 2007; Carvalho-Junior et al, 2010). A Tilápia foi 
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introduzida na lagoa na década de 60, mas, ao contrário do que se esperava, o tamanho da 

população está em equilíbrio com o da Geophagus. Acredita-se que a lontra neotropical é a 

responsável por manter este balanço, já que as principais presas são o Geophagus e a 

Tilápia.  

Também é conhecido que a Lontra longicaudis é um hospedeiro natural para parasitas como 

o Amblyomma ovale, que podem causar problemas severos para o homem se não for 

naturalmente controlado pelo ambiente (Andrade et al, 2015). Controle populacional e de 

parasitas são exemplos de alguns serviços ecológicos fornecidos pela lontra neotropical 

dentro do sistema e com benefícios ao ser humano. 

Assim como qualquer outro carnívoro, a lontra requer energia e nutrientes para sobreviver 

e, portanto, ela depende da biomassa que é regulada de baixo para cima, por fatores 

abióticos tais como luz solar, vento, chuva e nutrientes. O controle de cima para baixo, 

exercido pela lontra neotropical impacta na abundância de organismos nos níveis tróficos 

mais baixos. Por exemplo, a remoção ou extinção da lontra da Lagoa do Peri pode resultar 

em um aumento da abundância da Tilapia rendalli. Caso isto aconteça, a sobrevivência da 

espécie local Geophagus brasiliensis pode ser colocada em risco. 

Entre as populações de peixes na Lagoa do Peri, a Lontra longicaudis preda principalmente 

os peixes da família Cichlidae (tilápia e cará) (79,6%) (Carvalho et al, 2010). Cichlidae é a 

família mais abundante, representando 51.7% do número total de peixes existentes na 

lagoa (Ribeiro and Marcon, 1999). Crustáceos representam o segundo mais importante item 

na dieta da lontra. 

Na Lagoa do Peri, o gênero Macrobrachium é representado pelas espécies M. olfersii e M. 

carcinus, frequentes nas margens da lagoa, próximo às pedras ou macrófitas (Carvalho et al, 

2010). Aves representam um ítem menor na dieta da lontra, com 2% de frequência. A pena 

de ave mais comum, encontrada nas fezes de lontra é da espécie Phalacrocorax brasilianus 

(Gmelin, 1789) (Biguá). Outra ave encontrada nas fezes de lontra é a Jacana jacana 

(Linnaeus, 1766) (Jaçanã).   

Pelos de ratos também podem ser encontrados nas fezes  (Carvalho Junior, 1990, Quadros 

and Monteiro-Filho, 2001; Alarcon and Simões-Lopes, 2004; Carvalho Junior et al, 2010). 

Portanto, a composição da dieta da lontra neotropical, mostra que ela se alimenta 

principalmente de espécies omnívoras (~80%), próximas a base da cadeia trófica.  Em uma 
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menor proporção, ela também se alimenta de peixes carnívoros e aves migratórias 

(Carvalho et al, 2007). 

De acordo com Odum (1976), a energia aumenta em qualidade conforme ela passa através 

do sistema. A posição da lontra neotropical, como carnívoro no final da cadeia trófica, indica 

que a espécie tem um alto valor e uma energia de alta qualidade. Para um sistema ser capaz 

de manter o estado de equilíbrio de uma forma sustentável, a diversidade necessita se 

adaptar à capacidade suporte do meio e, portanto, o número de espécies pode ser limitado.  

O fato da lontra ser organizada na forma de metapopulação revela uma estratégia de 

sustentabilidade. É muito caro para um sistema manter um carnívoro topo como a lontra 

neotropical, portanto, pequenas populações ocupando diferentes ecossistemas, 

compartilhando os recursos naturais de diferentes áreas, pode ser uma solução para a 

sobrevivência da espécie. A alta diversidade tem um alto custo porque a energia 

transportada como informação é cara. Portanto, se uma espécie é extinta ela não pode ser 

imediatamente reposta. 

A lontra neotropical também representa uma espécie carismática, além de uma espécie 

bandeira para a educação ambiental e mobilização social, para a conservação da 

biodiversidade. Por exemplo, o Projeto Lontra do Instituto Ekko Brasil, baseado na Ilha de 

Santa Catarina e Pantanal, Brasil, tem mobilizado centenas de ecovoluntários, estudantes, e 

visitantes de todos os países para participar da pesquisa com a lontra e ações sociais 

planejadas pelo Projeto.  

Em 2014, esta participação resultou em 7.870 horas de trabalho ecovoluntariado. De 2013 a 

2015, isto representou em uma entrada de US$65.326,00 para o Projeto, recurso utilizado 

para manter e recuperar órfãos e lontras injuriadas, para promover a pesquisa e projetos de 

mobilização social (IEB, 2015). Isto representa um novo serviço fornecido pela espécie, 

juntamente com uma inovativa estratégia de auto-sustentabilidade. O Programa de 

Ecovoluntários do Instituto Ekko Brasil, associado com as pesquisas do Projeto Lontra e 

ações de mobilização social, resultaram na definição de uma nova categoria de turismo que 

é o Turismo de Conservação (Carvalho Junior et al, 2014). 

Para uma determinada atividade ou projeto ser considerada como Turismo de Conservação, 

ela precisa, necessariamente, incluir um projeto de pesquisa integrado à conservação e 

atividades de mobilização social, com a participação de ecovoluntários. Dessa forma, o 
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conhecimento produzido é utilizado para a modificação de uma realidade adversa, com o 

envolvimento ativo dos pesquisadores, e através do suporte técnico e institucional 

(Carvalho Junior et al, 2014). Este tipo de abordagem não é inteiramente novo, e é parte do 

princípio da pesquisa-ação como estratégia de pesquisa (Coughlan et al., 2012). Portanto, a 

informação, imagem e benefícios sociais exportados do sistema através do Projeto, serve 

para ilustrar os serviços oferecidos e o alto valor da espécie Lontra longicaudis. 

O principal objetivo deste trabalho é mostrar como os processos energéticos são 

organizados na área de estudo, e discutir a adaptação, serviços e valor dos componentes do 

ecossistema, em especial o papel da lontra neotropical. Os valores definidos neste trabalho 

são baseados em um ponto de vista de sistema doador, ou seja, baseado nos custos de 

produção de bens e serviços (Odum, 1996), e não do receptor, no qual o valor é definido 

tendo como base a economia de mercado, fundamentado na vontade humana de pagar 

por um produto.  Compreender o funcionamento destes processos de energia, pode ser 

importante para o estabelecimento de planos de conservação e sustentabilidade mais 

confiáveis e eficazes. 

O conhecimento da história natural da Lontra longicaudis é crucial para o esquema de 

soltura. Um entendimento do efeito que as lontras soltas terão no ecossistema é importante 

para determinar o sucesso da soltura  população. Os indivíduos liberados devem ser 

monitorados sob vários conjuntos de condições, a fim de especificar o número ideal e 

composição dos indivíduos a serem libertados por ano, além do número de anos 

necessários para garantir a presença saudável da população de lontras na Lagoa do Peri. 

Por meio deste monitoramento será possível uma análise de viabilidade da população de  

lontras no local. Também ajudará na identificação de variáveis ambientais e populacionais 

significativas, além de avaliar as interações potenciais, o que orientaria a gestão 

populacional a longo prazo. 

Referencias de soltura 

No Brasil não se conhece a existência de um programa de soltura de lontras no ambiente 

natural, o que faz deste um trabalho pioneiro e inédito. Não confundir soltura de filhotes à 

própria sorte com um trabalho sério de soltura. Portanto, faz-se necessário buscar exemplos 

no exterior sobre experiências bem sucedidas de soltura de lontras, com outras espécies. 
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Por exemplo, Ruiz-Olmo et al., realizaram um monitoramento da lontra Lutra lutra na 

Península Ibérica. Neste estudo106 lontras foram monitoradas. Ambos os sexos atingiram 

seu tamanho final e peso entre o primeiro e o segundo ano de vida. Os machos saudáveis 

com 101 cm de comprimento e peso inferior a 5,5 kg e fêmeas com menos de 90 cm e 4,6 kg 

corresponderam a animais jovens. Os machos adultos e sub-adultos foram 

significativamente maiores que as fêmeas, em peso e em todas as medidas estudadas.  

Os machos adultos alcançaram um comprimento total de 126 cm, maiores que os 

registrados para Lontra longicaudis que atingiram o máximo de 118 cm no cativeiro do 

Projeto Lontra. Os pesos registrados para adultos de Lutra lutra são similares aos adultos da 

especie brasileira, cerca de 10 kg. As fêmeas de Lutra lutra atingiram cerca de 113 cm e 6,5 

kg.  As lontras fêmeas do Projeto Lontra registraram média de 107 cm e 7,25 Kg de peso.  

Diferenças significativas não foram encontradas entre as proporções de machos e fêmeas na 

Península Ibérica. Todas as fêmeas sexualmente maduras pertenciam à classe adulta. As 

categorias de idade jovem mostraram uma alta taxa de mortalidade. As lontras jovens 

representaram 40,5%, os subadultos 16,5% e os adultos 43,0%. A idade máxima encontrada 

foi de 12 anos. A expectativa de vida foi de 2,06 anos para animais jovens e de 3,45 para 

subadultos. Tais informações não existem para a Lontra longicaudis, o que aumenta a 

importância e relevância do presente projeto. 

Escolha do local 

A escolha do local representa uma decisão crucial. São 32 anos de estudos sobre a espécie 

no estado de Santa Catarina, em especial na Lagoa do Peri. A Lagoa do Peri é considerada 

um hot spot para a espécie, devido às caraterísticas hidrológicas e geofísicas, assim como da 

localização.  A Lagoa do Peri está dentro da área de vida da espécie, e tem como vantagem 

o fato de possuir lontras selvagens remanescentes. Por outro lado, os indivíduos a serem 

soltos devem antes passar por uma detalhada análise física e de saúde. Isto é importante 

para prevenir a disseminação de doenças, desordem social e  introdução de genes 

alienígenas. No presente caso, tal risco é mínimo pois os indivíduos vivem no Refúgio 

Animal desde a tenra idade, órfãos, e com total controle do estado de saúde. Além disso, a 

maioria vem da mesma área de vida dos selvagens, com alta probabilidade de serem parte 

da mesma sub-população. 
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Outro fator que pesou na seleção do local é o de que a área de soltura dá a garantia de 

proteção a longo prazo. Trata-se de uma área protegida onde o IEB possui base própria. A 

lagoa possui disponibilidade de habitat adequado, onde os requisitos de habitat e 

paisagem da espécie estão satisfeitas e, provavelmente, sustentáveis num futuro previsível. 

A área possui capacidade de carga de 1 indivíduo por km linear, num perímetro de 11 km de 

lagoa,  suficiente para sustentar  uma população de até 11 indivíduos, e apoiar uma 

população viável e auto-sustentável a longo prazo.   

Ao longo de 32 anos de estudos foi identificado a tendência negativa da população de 

lontras na Lagoa do Peri e em outras áreas. A Figura abaixo exibe a tendência populacional 

de subpopulações de lontras na Lagoa da Conceição (A), Lagoa do Peri (B), Naufragados (C),  

Saquinho (D), Lagoinha do Leste (E), e Pântano do Sul (F). Todas as áreas apresentam uma 

marcante diminuição na intensidade da presença da espécie (Figura 5). Essa redução pode 

estar ligada à doenças transmitidas por cachorros e gatos; poluição; envenenamento; 

atropelamentos em rodovias sem passagem de fauna; perda de habitat; retaliação por 

pescadores e aquicultores, e efeitos desfavoráveis  decorrentes de um plano de manejo 

equivocado da UC. Mesmo que a Lagoa do Peri não inclua diretamente algumas das 

atividades listadas, é importante lembrar que a lontra neotropical está organizada na forma 

de metapopulação, o que a obriga a se deslocar de uma área para outra, podendo percorrer 

dezenas de quilômetros em uma semana. 

Figura 5. Evolução do número de fezes de lontra coletadas a cada ano na (A) Lagoa da Conceição, (B) Lagoa do 
Peri, (C)  Naufragados, (D) Saquinho, (E) Lagoinha do Leste, e (F) Pântano do Sul. As linhas azuis são curvas 
estimadas por um modelo de regressão polinomial de Loess. Os dados mostram uma significativa queda na 
intensidade da presença da espécie de 2004 a 2019. 

Tais resultados ilustram a necessidade de uma série de ações, como pesquisa, mobilização 

social, educação ambiental e políticas públicas. Dentro desse contexto, o Criadouro Refúgio 

Animal assume um papel de fundamental importância nos estudos e soltura de lontras 

órfãs recuperadas. O Refúgio, ao longo dos últimos 10 anos demonstra que possui 

disponibilidade de estoque de liberação adequado. A maioria dos animais em cativeiro são 

de origem selvagem, a exceção das lontras nascidas no próprio local. Portanto, estão 

geneticamente relacionadas ao estoque nativo original e mostram características ecológicas 

(morfologia, fisiologia, comportamento, preferência de habitat) semelhantes às da 

subpopulação original. Esse estoque é constantemente renovado com novos órfãos que 
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chegam regularmente. Portanto, a remoção de indivíduos para soltura não coloca em 

perigo a população populacional em cativeiro ou a população de origem selvagem.  

O Refúgio é o único criadouro no mundo que conseguiu o nascimento com sucesso da 

lontra neotropical em cativeiro. Portanto, um número proporcional de machos e fêmeas é 

mantido no criadouro para que a população em cativeiro seja sustentável. O animal a ser 

solto será cuidadosamente selecionado, levando em consideração o gênero e o 

comportamento. Como a maioria das lontras em cativeiro chegaram como órfãs, vindas de 

Santa Catarina e dos estados vizinhos, não há perigo para as populações selvagens. 

O estoque do Criadouro do Projeto Lontra é mantido numa base regular e previsível, de 3 a 

7 lontras. O estoque cativo, usado para reforço populacional, é gerido demograficamente e 

geneticamente, de acordo com os princípios de biologia contemporânea da conservação. 

Excedentes serão soltos no ambiente natural, atendendo às especificações do protocolo do 

projeto. Cabe ressaltar que  indivíduos não são removidos de uma população selvagem, 

prevenindo assim efeitos negativos da translocação na população doadora. 

A liberação de estoque cativo de lontras órfãs e nascidas no Refúgio Animal depende muito 

do preparo e aprendizados destas para a sobrevivência no ambiente selvagem. É preciso 

que elas tenham a oportunidade de adquirir a informação necessária para permitir a 

sobrevivência na natureza, através do treinamento em ambiente cativo. A probabilidade de   

sobrevivência na natureza, de um indivíduo criado em cativeiro, deve aproximar-se de uma 

contraparte selvagem. Paralelo a isso, deve-se tomar cuidado para garantir que as lontras 

liberadas não representem um perigo para habitantes locais e turistas que visitam a lagoa 

para se banhar. 

Requisitos Socioeconômicos e Legais 

As solturas são geralmente projetos de longo prazo que exigem compromisso de apoio 

financeiro e político de longo prazo. Portanto, o presente trabalho apresenta uma análise 

financeira para avaliar impactos, custos e benefícios do programa de soltura para a 

sociedade. 

Uma avaliação da reação das pessoas locais em relação à proposta é feita para garantir a 

proteção de longo prazo da população de lontras na Lagoa do Peri. Isso é de particular 
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importância pelo fato de que a causa do declínio do tamanho das populações está 

relacionada com a alteração de hábitat e falta de conectividade entre os ecossistemas 

utilizado pela espécie. A presente proposta deve ser totalmente compreendida, aceita e 

apoiada pela comunidade local e do entorno. 

A segurança da população de lontra no local é ameaçada com a presença de cachorros, que 

podem atacar as lontras e transmitir doenças. Portanto, medidas adequadas devem ser 

tomadas para minimizá-las. Se estas medidas forem inadequadas, o projeto de soltura deve 

ser abandonado e áreas de liberação alternativas deverão ser selecionadas. Dessa forma o 

Instituto Ekko Brasil se compromete a colocar placas ao longo da área de soltura avisando as 

pessoas sobre o perigo da presença de cachorros na lagoa. Entretanto, será necessário uma 

ação de fiscalização conjunta da parte do órgão responsável pela gestão da lagoa. 

Cabe ressaltar que a lontra neotropical não oferece risco para a população. Não existe 

registro de ataque de lontra ao homem, pelo contrário a espécie é indefesa aos ataques 

oriundo de retaliação da parte de pescadores e aquicultores. No caso da Lagoa do Peri, a 

lontra se concentra mais na parte sul da lagoa, onde estão localizadas as sete tocas 

utilizadas por elas. A porção norte, devido ao movimento intenso de visitantes, promovido 

pela Sede do Parque, acabou por afugentar a espécie do local. O natural é ela se afastar do 

homem — por isso é raramente vista na natureza. Independente disso o Instituto Ekko 

Brasil se compromete a “cercar” com cordas e boias uma área de soltura de cerca de 5 mil 

m2. Dentro dessa área, várias placas serão instaladas informando o público sobre as ações 

desenvolvidas. 

O Refúgio Animal é autorizado pelo Ibama, segundo Instrução Normativa IBAMA No 7, de 30 

de Abril de 2015. Está definido no Art. 3o, V, como "criadouro científico para fins de 

conservação: empreendimento de pessoa jurídica, ou pessoa física, sem fins lucrativos, 

vinculado a plano de ação ou de manejo reconhecido, coordenado ou autorizado pelo 

órgão ambiental competente, com finalidade de criar, recriar, reproduzir e manter 

espécimes da fauna silvestre nativa em cativeiro para fins de realizar e subsidiar programas 

de conservação e educação ambiental, sendo vedada a comercialização e exposição”.  

A soltura de espécimes da fauna silvestre é prevista no Art. 6o, II, da Instrução Normativa No 

179, de 25 de Junho de 2008 relativo ao Reforço Populacional. Para o objetivo da soltura um 
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novo recinto será construído, contendo área mínima de 60 m2, para um indivíduo, com um 

tanque ocupando pelo menos 40% do recinto, com profundidade de 1,5 m, um 

cambiamento de 2 m2, com piso de terra com grama ou outra vegetação rasteira sobre 

material resistente compatível com as tocas existentes na Lagoa do Peri. Estes requisitos 

estão de acordo com a Instrução Normativa IBAMA No 7, de 30 de Abril de 2015. O projeto 

de construção do recinto já foi devidamente autorizado pela Floram/Florianópolis, 

conforme figura abaixo. 

Planejamento, Preparação e Estágios de Soltura 

A presente proposta tem como premissa a aprovação das agências governamentais e  

participação da IUCN, por meio do IUCN Otters in Zoo Task Force da America Latina. Dessa 

forma, o projeto será formado por uma equipe multidisciplinar com acesso à especialistas e 

assessoria técnica para todas as fases do programa. A Tabela 3 exibe a equipe. Além dos 

pesquisadores do Instituto Ekko Brasil, a presente proposta inclui pesquisadores da 

Universidade Federal de Santa Catarina - Departamento de Zootecnia e Desenvolvimento 

Rural - DZDR. 

Tabela 3. Equipe envolvida no projeto. 

Função Nome Documento Formação 

Coordenador de Pesquisa Oldemar Carvalho 
Junior

CTF 537246 Oceanógrafo - Gerente de 
Projetos - IEB

Pesquisador e Anotação de 
Responsabilidade Técnica

Luis Carlos Stein CRMV-SC 2229 Veterinário

Pesquisadora Fisiologia de Lontra Procassia Barbosa Veterinária - UFSC

Pesquisadora Reprodução de Lontra Denise Lemos Veterinária - UFSC

Pesquisadora Parasitos de Lontra Patrizia Bricarello Veterinária - UFSC

Tratador e Auxiliar de Campo Marcelo Tosatti CTF 876492 Técnico Auxiliar

Consultora IUCN Jan-Reed Smith - Coordenadora Geral IUCB 
Otters in Zoo Task Force

Projeto Bruna Dal Grande 
Tosin

CREA/SC 
151146-3

Engenheira Civil

Consultor ICMBio A ser indicado - -

Consultor Floram A ser indicado - -

Consultor IMA A ser indicado - -
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No momento, a única espécie a ser solta no Sistema da Lagoa do Peri é a Lontra longicaudis, 

portanto essa proposta é valida e exclusiva para a lontra neotropical. Apesar do Refúgio 

Animal possuir, no cativeiro, espécimes de Eira barbara (irara) e Galictis cuja (furão-

pequeno), estes necessitam de mais pesquisas e de um projeto de soltura específico. Dado a 

complexidade do processo de soltura e monitoramento, além de manter a saúde da 

população em cativeiro, o Instituto Ekko Brasil planeja a soltura de um a três indivíduos por 

ano. 

Indicadores de sucesso a curto e longo prazo serão representados pelo nascimento de 

lontras em cativeiro, número de órfãos e nascidos soltos no ambiente, adultos selvagens 

recuperados e soltos, e o tempo de vida estimado das lontras em liberdade. O 

monitoramento da intensidade de lontras no local será outro indicador importante, o que já 

vem sendo desenvolvido a mais de 20 anos. A previsão da duração do projeto é de 3 anos, 

no contexto das metas e objectivos acordados, após o qual deverá ser revisto e decidido 

sobre a continuidade ou não. 

A primeira fase do projeto, da construção do recinto e acesso à área de soltura, será 

realizada mediante captação de recursos junto à empresas e editais. Os custos de 

manutenção e monitoramento serão custeados com recursos próprios do Instituto Ekko 

Brasil, oriundo do Programa Ecovoluntário, e de taxas de visitação.  

Uso da tecnologia na conservação da lontra neotropical 

O monitoramento pós-lançamento faz uso de equipamento de telemetria. Telemetria é um 

Sistema de localização e monitoramento através de transmissores e receptores de sinais 

VHF/UHF ou via Satélite, utilizado para monitorar vida selvagem de qualquer espécie, 

localizar animais, cargas, pessoas, veículos e objetos ente outras aplicações. Existem vários 

Consultor Asmope A ser indicado - -

Consultor APAAPS A ser indicado - -

Consultor Associação Comunitária Morro 
das Pedras

A ser indicado - -

Consultor Associação Comunitária das 
Areias

A ser indicado - -

Função Nome Documento Formação 
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tipos de transmissores para serem usados de acordo com as necessidades específicas de 

cada projeto. Os mais conhecidos deste sistema são os colares, mochilas, ou mesmo 

dispositivos aderidos ao corpo do animal, como acontece, com o peixe-boi marinho, 

tartaruga marinha, e baleias.  

Há vários tipos de receptores com capacidade de monitorar apenas um ou mais animais ao 

mesmo tempo, e ainda armazenar dados da pesquisa em arquivos. Este avanço da 

tecnologia facilitou o monitoramento de animais silvestres e selvagens, animais marinhos e 

de agua doce. Apresenta-se como uma ferramenta com a qual pesquisadores obtêm 

informações sobre os hábitos e movimentos de espécies na natureza, com mínima 

interferência humana. Os dispositivos de rastreamento modernos são capazes de 

determinar exatamente onde um animal está no momento do registro. Os dados recolhidos 

a partir destes dispositivos podem determinar os movimentos diários do animal, o tamanho 

da área em que circula e quais os seus habitats naturais.  

A análise destas informações permite, por exemplo, indicar novas formas de manejo das 

populações estudadas, determinar o impacto do desenvolvimento humano sobre elas, ou, 

ainda, ajudar na compreensão se em uma área há um número suficiente de indivíduos de 

uma espécie que permita a sua sobrevivência. Para uma espécie como a lontra neotropical, 

este tipo de metodologia, irá ser um dos primeiros estudos, se não o primeiro, a analisar e 

verificar o home range dela, além do deslocamento ao longo da costa, períodos de maior 

atividade, e o uso de áreas marinhas como ilhas costeiras. 

A proposta, em parceria com a Lunus ambiental (www.lunus.com.br), é utilizar o sistema de 

posicionamento da VEMCO-VPS, com transmissores de marcação codificados de 69 kHz nas 

lontras em cativeiro para um teste de transmissão. Tais testes são importantes, pois variáveis 

como o tipo de fundo, presença de rochas, turbidez da água, e corrente, podem interferir na 

transmissão do sinal. 

O VPS (Sistema de Posicionamento VEMCO) é um sistema de posicionamento acústico 

subaquático de alta precisão, capaz de fornecer resolução na escala de metros, monitorando 

a posição de diversos indivíduos simultaneamente. A Lunus  trabalhará com o Instituto Ekko 

Brasil para projetar um layout de receptores e o processamento dos dados coletados. Não 
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há limite para o tamanho da área de cobertura e normalmente pode ser executado sem 

supervisão por até um ano.  

Os transmissores de marcação codificados da VEMCO (69 kHz e 180 kHz) são oferecidos em 

tamanhos diferentes, definidos em função da espécie que será monitorada, da duração da 

pesquisa e do ambiente onde ela será conduzida. Cada transmissor transmite um código de 

ID único. Os transmissores maiores podem ser integrados com sensores complementares de 

temperatura e/ou profundidade. 

Transmissores e os diferentes tamanhos. Fonte: lunus.com.br/2019. 

O VR2W-69 kHz  é um receptor de monitoramento acústico capaz de identificar todos os 

transmissores VEMCO codificados na frequência de 69 kHz. É ideal para os mais variados 

projetos de pesquisa, desde o monitoramento em pequenos cursos d'água até operações 

em grandes sistemas oceânicos, fornecendo meios confiáveis de estudar os padrões de 

migração e comportamento de uma grande variedade de espécies. 

Processamento dos dados 

Portanto, o programa de monitoramento pré e pós-lançamento, para cada soltura, prevê 

testes metodológicos com dados cientificamente coletados. Baseado em experiências 

anteriores, espera-se dados que não seguem uma distribuição normal. Portanto, testes 

estatísticos não paramétricos deverão ser aplicados, utilizando o software R (R Studio 

1.0.44).  Da mesma forma, teste de Kruskal-Wallis deverá ser aplicado em todo o conjunto de 

dados  produzido para investigar se existe alguma diferença significativa entre as condições 

testadas. No caso de diferenças, o teste de Wilcoxon será executado, para conhecer quais 

condições são significativamente diferentes de outras. Finalmente, um modelo de regressão 

polinomial, com um ajuste de Holm, usando o software R Studio 1.0.44 e o pacote ggplot2,  

será utilizado para saber se existe alguma diferença na presença das lontras soltas ao longo 

dos anos. Durante todas as análises estatísticas, as diferenças serão consideradas 

significativas com P <0,05. 

Portanto, o programa tem como objetivo monitorar, em campo, a saúde e a sobrevivência 

dos indivíduos soltos, podendo determinar a necessidade de alguma intervenção, caso a a 

25

http://lunus.com.br/2019


situação se mostre imprevisivelmente desfavorável.  De forma a minimizar riscos, protocolos 

de saúde relacionadas à área de soltura serão definidos e aplicados às lontras em cativeiro 

para posterior liberação. Com isso, busca-se garantir que o estoque esteja livre de parasitas 

e patógenos infecciosos ou contagiosos antes da soltura, e que o estoque não seja exposto 

a vetores de agentes de doenças que podem estar presentes no local de liberação, e para o 

qual ele pode não ter  imunidade adquirida. 

Para tanto, vacinas serão aplicadas antes da liberação - durante a "Fase de Preparação", de 

modo a permitir tempo suficiente para   desenvolvimento da imunidade necessária. As 

lontras serão testadas para detecção das patologias mais comuns que acometem os animais 

domésticos na região da soltura: cinomose, parvovirose, leptospirose, e giárdia.  Após esse 

exame prévio, os animais serão vacinados para essas patologias, seguindo cronograma de 

vacinação sugerido pelo fornecedor, para espécies afins, que podem ser MSD, ZOETIS, 

MERIAL e HERTAPE-CALIER. Os testes utilizados para a detecção seguem o método 

imunocromatológico, podendo ser utilizadas três marcas distintas, ALERE, sensPERT e 

IDEXX. 

Para eliminação de endoparasitas, prevenindo a contaminação do ambiente, serão 

promovidas desvermifugações aos 33, 18 e 3 dias de antecedência à soltura. Serão 

utilizados vermífugos a base de praziquantel, pirantel, febantel e ivermectina, 

contemplando assim o controle de vermes gastrointestinais, cardiopulmonares e hepáticos. 

No caso dos ectoparasitas serão utilizado os produtos a base de fipronil (MERIAL E VIRBAC). 

Exames de sangue também serão realizados para saber se as lontras de cativeiro não 

possuem doenças que possam contaminar a população livre. Treinamento em cativeiro 

serão realizados para que os indivíduos possam obter alimento, fazendo uso das presas 

naturais que já ocorrem no ambiente de soltura. A alimentação em cativeiro será fornecida 

sem que haja contato visual com o tratador, prevenindo a aproximação da lontra solta com 

humanos. Enriquecimento ambiental será focado para exercícios que fortaleçam a 

musculatura para longos deslocamentos. Ocasionalmente o cardápio deverá ser 

modificado, com espécies marinhas, presentes na área de vida da lontra.  

Todas as lontras serão microchipadas (numeradas) e com transmissores internos GPS para 

monitoramento. O estresse de transporte não existe pois os animais serão liberados no 

26



mesmo local, sem necessidade de captura, fazendo uso de canos de ligações entre os 

recintos de recuperação e o de soltura. Dessa forma, todos os indivíduos a serem soltos já 

estarão aclimatados ao local; com treinamento comportamental - incluindo caça e 

alimentação; considerando a composição do grupo selvagem local, tamanho da população; 

e seguindo padrões de soltura e  técnicas, internacionalmente conhecidas. 

Paralelo à soltura, o programa inclui o desenvolvimento de educação conservacionista para 

apoio a longo prazo; formação profissional continuada da equipe técnica envolvida; 

relações públicas através dos meios de comunicação de massa e rede social; assim como o 

envolvimento sempre que possível de pessoas locais no programa. 

ATIVIDADES PÓS-LIBERTAÇÃO 

• Monitoramento pós-liberação é para todos indivíduos: microchipagem e telemetria; 

• Análise de DNA - estudos demográficos, ecológicos e comportamentais dos indivíduos 
liberados;  

• Estudo dos processos de adaptação a longo prazo para os indivíduos liberados; 

• Protocolo para coleta e pesquisa das mortalidades; 

• Intervenções: alimentação suplementar e ajuda veterinária quando necessário; 

• Decisões de revisão;  

• Propostas para proteção ou restauração dos habitats utilizados pela lontra no sistema 
da  Lagoa do Peri; 

• Atividades de relações públicas contínuas, incluindo educação e cobertura da mídia de 
massa e redes sociais; 

• Avaliação de custo-efetividade, e sucesso das técnicas de soltura; 

• Publicações regulares em literatura científica, Notas Técnicas, e artigos populares. 

Vários dos aspectos aqui discutidos foram discutidos e analisados previamente por 

pesquisadores da IUCN, como a Dra. Jan Reed Smith e Dra. Nicole Duplaix da IUCN - Otter 

Group Specialist em visita ao Projeto Lontra. 
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Equipamento de radiotelemetria do Projeto Lontra 

Segue abaixo uma imagem da área de soltura e adaptação da lontra ao ambiente natural. A 

área é composta por uma trilha terrestre com placas educativas para não prejudicar o 

deslocamento das pessoa. 

  

Proposta para área de adaptação e soltura de lontras 

A proposta de construção do espaço para as lontras a serem soltas no ambiente natural 

segue padrão internacional, aplicado na Europa, Estados Unidos e Canadá. Abaixo são 

exibidos as figuras do recinto a ser construído. 

Comentário Final 

Trata-se de uma iniciativa inédita na America Latina e que seria de grande importância no 

desenvolvimento de pesquisas e conservação da espécie Lontra longicaudis no Brasil. O 

Refúgio Animal já representa um criadouro único na America Latina, de projeção 

internacional. O Programa de soltura vem complementar o processo de amadurecimento da 

pesquisa e conservação voltada para a lontra neotropical iniciado em 1986. Esse processo, 

com certeza, representará um marco na pesquisa da lontra no Brasil. 
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