
Referencia: Carvalho Junior, Oldemar de Oliveira. Análise emergética do Sistema da Lagoa do Peri e o papel da Lontra Neotropical na 
contabilidade ambiental e econômica. Florianópolis: Instituto Ekko Brasil, 2016. 40 p. (Série Texto Técnico, TT/IEB/02).

Análise emergética do Sistema da Lagoa 
do Peri e o papel da Lontra Neotropical 
na contabilidade ambiental e econômica 
local

Lagoa do Peri. Foto do autor.



RESUMO

O principal objetivo deste trabalho é avaliar o capital natural 
e os serviços ecossistêmicos do Sistema da Lagoa do Peri, 
e o papel que a Lontra neotropical (Lontra longicaudis) 
exerce como espécie bandeira para a mudança de 
realidades adversas, baseado na ecologia de sistema e 
sínteses emergéticas. Os principais serviços, com valor de 
mercado, fornecidos pelo sistema da Lagoa do Peri são 
fornecimento de água potável e pescado. As principais 
atividades econômicas estão relacionadas com a extração 
de água para abastecimento púbico, pesca, e turismo. 
Entretanto, estas atividades não estão em equilíbrio. O 
histórico da pesca na Lagoa do Peri é marcado por conflitos 
de interesses e um forte decréscimo da captura nos últimos 
18 anos. Dois grupos de pesca principais estão ativos na 
área, um profissional e outro amador. O caso específico da 
Lontra neotropical é emblemático. Como um carnívoro de 
topo, ela é responsável pelo efeito cascata de cima para 
baixo na cadeia trófica, com consequências e efeitos ainda 
pouco conhecidos. A avaliação da lontra é de fundamental 
importância, e a proteção da mesma na Lagoa do Peri 
requer, não apenas pesquisa científica, mas também 
mobilização social da comunidade da Lagoa do Peri, 
Armação e comunidades do entorno, incluindo 
comunidades tradicionais.  Nessa pesquisa, a bacia 
hidrográfica da Lagoa do Peri, a própria Lagoa, incluindo o 
Canal Sangradouro, foram amostrados. Primeiro, uma 
diagrama do sistema é construído, de forma a organizar o 
raciocínio e as relações entre os componentes, e os 
caminhos de troca e fluxo de recursos. Este proporciona 
uma visão geral do sistema, combinando diferentes fontes 
de informações e organizando os esforços. O segundo 
passo é a construção de uma tabela síntese dos fluxos 
emergéticos, diretamente do diagrama. Esta contabiliza o 
fluxo anual do material, da energia, e das informações que 

suportam o sistema. Finalmente, os índices emergéticos são 
calculados de forma a sumarizar e relacionar os fluxos de 
emergia da economia com os do ambiente.  Quantidades de 
emergia estocada dos recursos ambientais são calculadas 
da soma da emergia de todas as entradas, e então 
multiplicadas pelo tempo que elas levam para acumular e 
formar o estoque.  Para o cálculo da emergia dos estoques 
econômicos, todas as entradas de energia, materiais, e o 
trabalho empregado para produzi-los são somados. O 
objetivo é prever a viabilidade econômica e ambiental do 
sistema. Para a avaliação das entradas renováveis para a 
Lagoa do Peri, são utilizados médias anuais da energia solar, 
chuva, vento, e escoamento da água superficial. 
Transformidade e emergias específicas são calculadas para 
a lontra. Estas são calculadas primeiro quantificando toda a 
emergia usada em fazer o produto ou serviço, e dividindo 
pela energia do produto ou serviço. As unidades podem ser 
em sej/J se o produto é dividido pela energia ou sej/g se a 
emergia do produto é dividida pela massa. O emdollar é 
uma medida do dinheiro circulando na economia como 
resultado do fluxo de emergia. O emdollar é obtido pela 
divisão da emergia total que movimenta a economia pelo 
Produto Interno Bruto da economia (PIB).  Oa dados são 
organizados em planilhas de cálculo do Excel e Numbers. 
Ao final desse trabalho é apresentado uma avaliação do 
capital natural e serviços ecossistêmicos da Lagoa do Peri, 
além da Lontra neotropical como espécie bandeira para a 
mudança de realidades adversas, baseado na ecologia do 
sistema e síntese de emergia.

Palavras-Chave: Emergia; Ecologia de Sistema; Biodiversidade; Análise 
Econômica
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ABSTRACT

The main objective of this work is to evaluate the natural 
capital and ecosystem services of the Peri Lake System, and 
the role of the Neotropical otter (Lontra longicaudis) as a flag 
species to change adverse realities, based on system 
ecology and emergy synthesis. The main services with 
market values provided by the Peri Lake are water supply, 
and fish harvest. The main economic activities are related to 
water supply, fishing, and tourism. However, these activities 
are not in balance. The historic of the fishery in the Peri Lake 
is marked by conflicts of interests and a strong decrease on 
capture over the last 18 years. Two main fishery groups are 
active in the area, one professional and another amateur.  
The specific case of the Neotropical otter is emblematic. As 
a top carnivore, it is responsible for a top-down cascade 
effect in the whole trophic chain, with consequences and 
effects still poorly known. Its evaluation is of paramount 
importance and its protection in the Peri Lake requires not 
only scientific research but also a social mobilization of the 
community in the Peri Lake, Armação and surrounding 
villages, including traditional communities. In this research, 
Peri Lake is sampled, including the Sangradouro Channel.  
First, a system diagram is constructed to organize the 
thinking and the relationships between components and 
pathways of exchange and resource flow. It is an overview of 
the system, combining different sources of information and 
organizing the efforts. The second step is to construct the 
emergy synthesis tables of flows directly from the diagrams. 
It accounts the annual flows of material, energy, and 
information that support the system. Finally, emergy indices 
are calculated in order to summarize and relate emergy flows 
of the economy with those of the environment. Quantities of 
stored emergy of environmental resources are calculated 
from the sum of the emergy of all inputs and then multiply 
them by the time it takes to accumulate the storage. To 

calculate the emergy of economic storages, all inputs of 
energy, materials, and labor to produce them will be 
summed. The objective is to be able to predict the economic 
and environmental viability. For the evaluation of renewable 
inputs to the Peri Lake, annual averages of solar energy, 
rainfall, runoff, and wind,  will be used. Transformities and 
specific emergies are calculated for biodiversity and 
endangered species. They are calculated by first quantifying 
all the emergy used in making the product or service and 
dividing by the energy of the product or service. The units 
can be in sej/J if the product is divided by the energy or sej/g 
if the emergy of the product is divided by the mass. Emdollar 
is a measure of the money circulating in the economy as a 
result of the emergy flow. The emdollar is obtained by 
dividing the total emergy driving the economy by the 
economy's Gross Domestic Product (GDP).  The data is 
organized in Excel and Numbers spreadsheets. At the end, 
this work intends to evaluate the natural capital and 
ecosystem services of the Peri Lake and the role of the 
Neotropical otter as a flag species to change adverse 
realities, based on system ecology and emergy synthesis.

Key Words: Emergy; Ecology of Systems; Biodiversity; Economic 
Analysis
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Introdução
1

Agências governamentais estão sendo cada vez mais 
questionadas quanto aos custos e benefícios  do orçamento 
financeiro anual empregado para manter a conservação de 
áreas como o Parque  Municipal da Lagoa do Peri, na Ilha 
de Santa Catarina, estado de Santa Catarina, Brasil. 
Enquanto bens e serviços que suportam a visitação são 
relativamente fáceis de serem contabilizados,  serviços 

ambientais menos tangíveis, como produtos medicinais, 
controle climático, e biodiversidade, podem ser bastante 
difíceis de se serem valorados (Campbell and Brown, 2012). 
Benefícios sociais desses serviços ambientais e do capital 
natural dos quais eles circulam são geralmente ignorados.

Emergia representa a energia 
disponível requerida para fazer um 
produto ou serviço, e tem como 
unidade o emjoule.
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Neste trabalho, os métodos de ecologia de sistemas (Odum, 
1983) e sínteses emergéticas (Odum, 1996), são aplicadas 
para avaliar o capital natural, o papel da Lontra neotropical, 
e o Projeto Lontra do Instituto Ekko Brasil no Parque 
Municipal da Lagoa do Peri. A síntese das emergias 
objetivam avaliar o capital natural e os serviços ambientais, 
incluindo custos e benefícios econômicos, e valores de 
ativos sociais e econômicos, incluindo os sem valor de 
mercado. 

Emergia representa a energia disponível requerida para fazer 
um produto ou serviço, e tem como unidade o emjoule. Ela 
também mede o trabalho empregado para produzir bens e 
serviços, expressos em emdollars (Odum, 1976). Também 
pode ser utilizada para avaliar os processos ecossistêmicos 
relacionados com os componentes geológicos, hidrológicos, 
ecológicos e econômicos. Dessa forma, as principais 
entradas da economia humana e do ambiente, podem ser 
integradas, aplicando métodos emergéticos, para 
abordagem de políticas públicas e gerenciamento ambiental 
(Campbell and Brown, 2012).

Cada tipo de energia possui uma qualidade diferente, ou 
uma diferente transformidade. Utilizando a emergia, 
diferentes fluxos de energia, materiais e serviços podem ser 
comparados, somados ou subtraídos. Por exemplo, perdas 
decorrentes de impactos e taxas de uso e exploração 
podem ser analisadas de uma forma mais realística 
(Campbell and Brown, 2012). Portanto, métodos de síntese 
emergética representam uma ferramenta de tomada de 
decisão. Como exemplo, o Parque Municipal da Lagoa do 
Peri se depara hoje com um desafio que é o de definir uma 
nova categoria de conservação, baseada no Sistema 
Nacional de Unidades de Conservação (SNUC). Desde que 
o Parque foi criado, em 1981, conflitos têm se acentuado, 
relacionados com direito à propriedade, pesca, turismo, 
exploração da água para uso público e privado, e a 
conservação da fauna e flora. 

Todas as partes envolvidas com o ecossistema da Lagoa do 
Peri estão empenhadas em achar soluções para as 
questões sociais, econômicas, e ambientais, associadas 
com o gerenciamento da área.  Habitats críticos, espécies 
ameaçadas, qualidade e quantidade de recursos naturais, 
valores estéticos, turismo e uso econômico, são algumas 
das questões reconhecidas pelas agências, ONGs, e o 
público em geral. Portanto, de forma a serem mais justas e 

realistas, as tomadas de decisões devem ser baseadas não 
apenas no sistema econômico, mas também no ambiental, 
de forma a avaliar melhor as consequências oriundas das 
decisões administrativas, baseadas nos valores sociais 
conflitantes. A conservação da Lontra neotropical, por 
exemplo, só recentemente se incorporou aos interesses de 
diferentes stakeholders, como cientistas, escolares, 
comunidade local e turistas.

A análise emergética pode estabelecer valores para 
espécies ameaçadas, dentro de uma base comum, 
definindo a energia necessária para preserva-las. Vale 
ressaltar que os valores do emdollar associados à vários 
bens e produtos, são externos ao sistema econômico e, 
portanto, não devem ser usados como um sistema de valor 
monetário (Brown and Campbell, 2007). Os emdollars são 
uma medida do dinheiro que circula na economia como um 
resultado do fluxo da emergia (Odum, 1996). Eles são 
calculados através da determinação da emergia do fluxo, e a 
partir deste, convertendo para emdollars usando um fator de 
conversão padrão (Odum and Odum, 2000).

Esta Nota Técnica representa uma análise global do Sistema 
da Lagoa do Peri, de forma a avaliar e descrever os 
principais processos e serviços, econômicos e ambientais. 
Também é feito uma análise da importância do Projeto 
Lontra dentro da área de estudo, através da participação de 
ecovoluntarios e a importância da presença da Lontra 
Neotropical com carnívoro topo de cadeia trófica.
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Área de Estudo
2

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, contida no DNA destas, responsável 
pela manutenção e pelo futuro do 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 do sistema.

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 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 área de estudo. A Lagoa do Peri está localizada 
aos 27°42’S e 48°30’O, no sudeste da Ilha de Santa Catarina, Sul do 
Brasil.

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 (Figura 2). 
A temperatura média anual é de 20.68oC, um 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).
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Figura 2. Precipitação média mensal (2002-2005) na Lagoa do Peri. 
Fonte: Epagri, 2006.

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).  À 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 cachoeiras e corredeiras. Nas áreas 
mais baixas, onde as águas deslizam sobre os planos, elas 
formam 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.

Grupo # Espécies

Plantas7 80

Invertebrados6 53

Reptils5 6

Aves4 244

Peixes3 7

Anfíbios2 19

Mamíferos1 13

Total 422
Fonte: 1Graipel et al, 2006; Carvalho 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.
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Plantas

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.
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 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 (Tabela 2). 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.

Tabela 2. Principais espécies vegetais no Parque Municipal da Lagoa do 
Peri.
Habitat Nome Científico Status IUCN

Terrestre Ocotea catharinensis1 Vulnerável

Terrestre Sloanea guianensis1 -

Terrestre Euterpe edulis1 -

Terrestre Guappira opposita1 -

Terrestre Eugenia catharina1 -

Terrestre Eugenia umbellifora1 -

Terrestre Camponesia littoralis1 -

Terrestre Gomidesia palustris1 -

Terrestre Opuntia vulgaris1 -

Terrestre Vitex megapotamica1 -

Terrestre Epidendrum ellipticum1 -

Terrestre Gramínea stenotaphum1 -

Terrestre Ficus organensis1 -

Terrestre Tabebuia umbellata1 -

Terrestre Myrcia dichrophylla1 -

Terrestre Myrcia multiflora1 -

Terrestre Genoma schottiana1 -

Terrestre Bactris lindmaniana1 -

Terrestre Schizolobium parahyba2 -

Macrófita Typha domingensis2 Pouco Preocupante

Macrófita Fuirena robusta2 -

Macrófita Helio ccocharis geniculata2 -

Macrófita Nymphoides indica2 Pouco Preocupante

Fitoplâncton Aulacoseira granulata3 Pouco Preocupante

Fitoplâncton Cosmarium sp3 -

Fitoplâncton Peridinium umbonatum3 -

Fitoplâncton Cylindrospermopsis raciborskii3 -

Fitoplâncton Cyclotella sp3 -

Fitoplâncton Cryptomonas erosa3 -

Fitoplâncton Planktolyngbya brevicelularis3 -

Fonte: 1Bresolin (1979), 2Carvalho Junior (1990), 3Figueiredo and Giani (2009).

Importante ressaltar que o nome da lagoa vem da macrófita 
Fuirena robusta, popularmente conhecida como Piri. 
Ironicamente, o nome foi erroneamente digitado do início 
pelo governo local como "Peri", e ao invés de ser "Lagoa do 
Piri" ficou "Lagoa do Peri". O termo Piri é originário dos 

índios Tupi-Guaranis, que usavam esta macrófita, misturada 
com cipós, para fazer cestos e tapetes.

No início do século 19, com a chegada dos Portugueses, a 
mudança dos antigos padrões de diversidade imposta pelos 
Tupi-Guaranis foi acentuada com a implantação de 
pequenas fazendas fixas dentro do ecossistema. A 
agricultura nesta época era baseada em mudanças 
regulares de uma área para outra. A nova agricultura foi 
baseada na derrubada da floresta, seguida da queima dos 
troncos e galhos, para o plantio do feijão, mandioca, banana 
e milho. Na década de 30, a área era conhecida por exportar 
a farinha de mandioca. 

A lagoa, fertilizada com matéria orgânica das montanhas do 
entorno, e com nutrientes da agricultura, dejetos humanos e 
animais, também ficou responsável por fornecer proteína 
dos peixes às comunidades do entorno e passou a 
movimentar outro negócio que era a pesca.  Ao mesmo 
tempo, a pequena população humana, baseada no topo das 
montanhas, "Sertão do Peri", e na área de restinga 
"Contrato", era regulada em tamanho principalmente pelas 
doenças e mortalidade infantil. Uma das doenças, a febre 
maculosa, é transmitida por um carrapato, Amblyomma 
ovale (Koch, 1844) (Acari: Ixodidae). Esse carrapato ocorre 
naturalmente dentro do Sistema da Lagoa do Peri. Como 
exemplo, três fêmeas e um macho de Amblyomma ovale 
(Acari: Ixodidae) foram encontrados recentemente 
parasitando uma Lontra Neotropical na área de estudo 
(Andrade et al., 2015). 

Após a década de 80, a agricultura na área começou a 
declinar devido ao empobrecimento do solo e ao aumento 
da urbanização na Ilha como um todo. A paisagem, antes 
dominada por cultivos de banana, milho, feijão e mandioca, 
começa a se modificar. As plantações são abandonadas 
simplesmente porque não valia mais a pena ou o cultivo não 
dava o retorno esperado. Hoje, a maior parte da floresta está 
recuperada, especialmente nas áreas de grandes declives.  
Trata-se de um exemplo natural de crescimento e declínio, 
que nada tem a ver com a posteriori decretação do Parque 
Municipal. Dentro do sistema, podemos identificar um 
mosaico de diferentes tipos de vegetação: restinga, 
arbustiva, herbácea/macrófitas, floresta, e fitoplâncton.

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 50-70% da formação vegetal local. Outras 8



espécies encontradas são Eugenia catharina, Eugenia 
umbellifora, 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, 7 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 
rotiferos (Nemar, 1999).

(a)

(b)
Figura 3. A foto (a) mostra uma das pequenas áreas úmidas presentes 
ao longo da margem lagunar. Na foto (b), espécies com alturas 
dominantes e copas largas. As copas mais claras e achatadas são os 
guapuruvus (Schizolobium parahyba). Fotos do autor.
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Peixes

A Lagoa do Peri é a casa de 7 espécies de peixes principais 
(Tabela 3). 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).

Tabela 3. Peixes da Lagoa do Peri (Carvalho Junior, 2010).
Espécies Status IUCN

Mugil platanus (Tainha) -

Centropomus parallelus 
(Robalo)

Pouco Preocupante

Eucinostomus melanopterus 
(Flagfin Mojarra)

Pouco Preocupante

Geophagus brasiliensis (Cará) -

Tilapia rendalli (Tilapia) Pouco Preocupante

Gymnogeophagus rhabdotus -

Hoplias malabaricus (Traíra) -

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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Mamíferos

Treze espécies de mamíferos estão presentes no Sistema da 
Lagoa do Peri, três marsupiais (Didelphimorphia, 
Didelphidae), sete roedores (Rodentia, Muridae), dois 
Mustelidae (Eira barbara e Lontra longicaudis) e um Canidae 
(Cerdocyon thous) (Graipel et al., 2006; Carvalho-Junior, 
2007) (Tabela 4). 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.

Os padrões de distribuição de mamíferos podem ser 
afetados pela escala do tamanho dos indivíduos, do 
tamanho da área geográfica, e do grau de isolamento 
(Lomolino et al., 1989). Como a Lagoa do Peri está 
localizada dentro de uma ilha costeira, esta exibe um 
isolamento geológico relativo, acrescido de altitudes 

variadas devido às montanhas do entorno, e proximidade do 
mar. Este conjunto de fatores resulta em um clima local, com 
relativa variabilidade animal e vegetal. Portanto, as 
comunidades do Sistema da Lagoa do Peri são 
condicionadas por fatores especiais tais como chuva, 
variabilidade do nível da água, umidade, radiação solar, e 
produtividade.

Nas últimas décadas, a fragmentação do habitat causada 
pela urbanização tem se tornado um dos principais 
impactos negativos em mamíferos da Ilha de Santa Catarina, 
já que, normalmente, eles requerem grandes áreas. O 
aumento da fragmentação torna-os mais vulneráveis, 
especialmente quando precisam se deslocar de uma área 
para outra.  Tudo isso torna-os mais expostos à muitas 
ameaças como venenos, carros, e cachorros de rua. 
Durante o deslocamento, devido às maiores distâncias e das 
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mudanças da paisagem, as lontras correm o risco de se 
perderem, ficando mais vulneráveis à ataques de cachorros 
de rua, atropelamento por carros, podendo, inclusive, morrer 
de fome por não conseguir chegar à outra área de 
alimentação.

Tabela 4. Mamíferos da Lagoa do Peri.
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

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.

A Lontra Neotropical. 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) e "Criticamente Ameaçada" pela Convention 
on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna 
e 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). A Figura 4 mostra a 
distribuição da espécie, área que abrange cerca de 
11.257.192 Km2 (IUCN, 2015).

Figura 4. Distribuição da Lontra Neotropical, área em amarelo, que 
corresponde à cerca de 11,2 milhões de Km2. Fonte: IUCN, 2015.

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). Na Lagoa do Peri, a Lontra Neotropical tem sido 
estudada desde 1986 pelo Projeto Lontra do Instituto Ekko 
Brasil. A população local representa uma subpopulação que 
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varia em número de 5 a 11 indivíduos (Carvalho Junior, 
2007). 

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 genético, 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 (Carvalho Junior et al, 2004, Carvalho Junior, 
2007; Carvalho Junior et al, 2010) revelam que esta área 
pode ser estimada como cerca de 610 Km2 (Figura 5).
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Figura 5. 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.

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 6).

Figura 6. 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. 

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, que 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, causando efeitos profundos no ecossistema, 
principalmente se for extinta do local.

De fato, a remoção de um predador de topo do ecossistema 
pode causar profundos, inesperados, e negativos impactos. 
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 introduzida na lagoa na década de 60, 
mas, ao contrário do que se esperava, o tamanho da 
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população dela 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 da dieta da 
espécie são exatamente 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.

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 presa exótica Tilapia rendalli, 
tornando-se esta última uma peste e afetando a 
sobrevivência da espécie local Geophagus brasiliensis.

Entre as populações de peixes na Lagoa do Peri, a Lontra 
longicaudis preda principalmente peixes da família Cichlidae 
(79,6%) (Carvalho et al, 2010). Cichlidae é a família mais 
abundante do local, representando 51.7% do número total 
de peixes capturados (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 item menor na 
dieta da lontra, com 2% de frequência. A pena de ave mais 
comum, encontrada nas fezes de lontra é da família 
Phalacrocoracidae, 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 onívoras (~80%), 

próximas a base da cadeia trófica.  Em uma 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, e 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. 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 e isso gera um prejuízo enorme para 
o sistema.

A Lontra Neotropical também representa uma espécie 
carismática, e uma espécie bandeira para a educação 
ambiental e mobilização social, assim como 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 
ecovoluntarios, 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 Ecovoluntarios 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).
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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 ecovoluntarios. Dessa forma, o 
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 a partir do 
ponto de vista do 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.
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Métodos
3

Neste trabalho, a emergia da Lontra Neotropical representa 
a emergia necessária para a evolução da espécie. Ela inclui 
o processo de seleção natural, transmitido através da 
informação genética. Esta emergia é o trabalho ambiental 
potencial que seria perdido caso a espécie fosse extinta. De 
maneira a estimar a emergia, a média do tempo de 
reposição da espécie (Weir, 2007) é definido como 3 milhões 

de anos, e um total de 10 milhões de espécies é utilizado 
(Campbell and Brown, 2012). Na Lagoa do Peri somente a 
Lontra Neotropical é considerada como ameaçada.

Como a espécie é organizada na forma de metapopulação, 
a área de distribuição (home range) levada em consideração 
é de 610 Km2, baseado em Carvalho-Junior (2007) e 

De forma a colocar o valor da Lontra 
Neotropical em perspectiva, uma síntese 
emergética dos principais estoques e 
processos ecológicos no Parque Municipal 
da Lagoa do Peri é calculado.
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Carvalho-Junior et al. (2012). Esta área de distribuição para 
uma população viável compreende 0,005423% da área total 
de distribuição da espécie (IUCN, 2015). A emergia da 
espécie é multiplicada por estes valores para obter uma 
estimativa da emergia incorporada na Lontra Neotropical 
que habita o Sistema da Lagoa do Peri (SLP), conforme a 
equação abaixo (Campbell and Brown, 2012).

Lontra Neotropical vulnerável = # de espécies * % da pop total no SLP * 
emergia necessária para desenvolver a espécie

De forma a colocar o valor da Lontra Neotropical em 
perspectiva, uma síntese emergética dos principais 
estoques e processos ecológicos no Parque Municipal da 
Lagoa do Peri é calculado. Além disso, os fluxos de entrada 
de aquisição, trabalho, visitantes, e participação de 
ecovoluntarios no Projeto Lontra do Instituto Ekko Brasil, 
também foram avaliados. Isto inclui os fluxos de entrada de 
produtos renováveis e não-renováveis, importação e 
exportação do sistema.

Primeiro, um diagrama do sistema foi construído, para 
organizar as idéias, e as relações entre os componentes e 
caminhos de trocas e fluxos dos recursos envolvidos. Este 
diagrama é uma visão geral do sistema, combinando 
diferentes fontes de informação e organizando os esforços. 
O segundo passo foi construir a tabela síntese dos fluxos de 
emergia, diretamente do diagrama. Esta contabiliza os fluxos 
anuais de material, energia, e informação que dão suporte 
ao sistema, tais como materiais, energia, e informação.

Finalmente, os índices de emergia são calculados, de 
maneira a sumarizar e relacionar os fluxos de emergia da 
economia com aqueles do ambiente. Quantidades de 
emergia estocada dos recursos ambientais são calculadas 
da soma da emergia de todas as entradas e multiplicadas 
pelo tempo que elas levam para acumular a reserva. O 
tempo necessário é estimado da literatura. Para calcular a 
emergia das reservas econômicas, todas as entradas de 
energia, materiais e mão-de-obra para produzi-las foram 
somadas. O objetivo é poder prever a viabilidade econômica 
e ambiental do sistema e das atividades em análise.

Para a avaliação das entradas de energias renováveis para o 
Sistema da Lagoa do Peri, radiação solar, precipitação 
química e geopotencial, escoamento da água superficial 
(runoff), e vento, foram utilizados. Para a entrada da energia 
econômica, os dados disponíveis mais recentes do Instituto 

Ekko Brasil foram aplicados.  Estes foram patrocínio, 
combustível, eletricidade, e mão de obra. Dados de vários 
anos recentes foram usados, mas o fluxo médio anual 
dominante foi relativo aos anos de 2014 e 2015.

Transformidades e emergias específicas são calculadas para 
a biodiversidade e espécies ameaçadas.  Elas são 
calculadas quantificando toda a emergia usada em fazer o 
produto ou serviço, e dividindo pela energia do produto ou 
serviço. As unidades podem ser em sej/J se o produto é 
dividido pela energia, ou sej/g se a emergia do produto é 
dividida pela massa. Emdollar é uma medida do dinheiro 
circulando na economia como resultado do fluxo de 
emergia. O emdollar é obtido pela divisão da emergia total 
que movimenta a economia pelo Produto Interno Bruto 
(PIB). 

Os serviços do Sistema da Lagoa do Peri são baseados na 
análise emergética, expressa como emergia, e convertida 
para emdollars, de forma a comparar com os valores 
econômicos. Valores econômicos, tais como água e 
eletricidade foram obtidos diretamente das empresas 
relacionadas. Pesca, recreação e informação produzida, 
foram obtidas dos bancos de dados do Instituto Ekko Brasil.
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Resultados
4

Os resultados desta análise para a Lontra Neotropical e para 
o Sistema da Lagoa do Peri, incluem a síntese emergética 
do capital natural e dos principais processos ecológicos. As 
Figuras 7 e 8 representam os diagramas do sistema para a 
Lontra Neotropical e para o Sistema da Lagoa do Peri. Os 
componentes aplicados para a Lontra Neotropical incluem o 
produtor primário, o consumidor primário, o herbívoro, o 

onívoro, o carnívoro e a Lontra longicaudis como carnívoro 
topo. Os componente para o Sistema da Lagoa do Peri são 
organizados em fontes renováveis e não renováveis, assim 
como paisagem, Lontra Neotropical, pesquisa, e ativos em 
geral (bens e valores financeiros).
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Chuva
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Runoff

3% 10% 10% 10%

Produtor!
Primário

Consumidor!
Primário

Onívoro

Carnívoro
Lontra!

Neotropical
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Emigração

Os resultados desta análise para a Lontra 
Neotropical e para o Sistema da Lagoa do 
Peri, incluem a síntese emergética do 
capital natural e dos principais processos 
ecológicos.
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Figure 7. Transferências tróficas e posição trófica da Lontra longicaudis 
no Sistema da Lagoa do Peri. Fonte: autor.

Lontras, órfãs,  em processo de recuperação, mantidas em 
cativeiro no Criadouro Científico do Instituto Ekko Brasil, 
atingem a maturidade sexual por volta dos 3,5 anos, o que 
está de acordo com o tempo de renovação (turnover time) 
estimado de 4 anos para a subpopulação local. Como 
resultado das ameaças e do relativo longo tempo de 
renovação, a Lontra Neotropical é considerada gravemente 
ameaçada na região (Carvalho Junior, 2007).
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Figura 8. Modelo de fluxo energético para o Sistema da Lagoa do Peri, 
mostrando as principais fontes de energia, componentes, caminhos de 
energia, material e fluxo de informação, e exportações, levando em 
consideração a Lontra Neotropical e o Projeto Lontra. Fonte: autor.

Os ativos na Figura 8 representam o trabalho produtivo. 
Estes incluem as pesquisas, o prédio do laboratório, o 
centro de visitação, a lojinha do Projeto, os recintos das 
lontras, o núcleo de mobilização social, equipamentos de 
escritório e pesquisa, o hostel, carros, o conhecimento 
produzido, e o Programa de Ecovoluntário. A 
sustentabilidade do Projeto Lontra e do Instituto Ekko Brasil 

depende em grande parte da manutenção e do crescimento 
desses ativos. Se as reserva e estoques desses ativos 
aumentam, eles podem ser utilizados para obter novas 
energias.

Como pode ser visto na Figura 8, o fluxo do dinheiro está na 
direção contrária (linha pontilhada) ao fluxo do trabalho, 
como troca aos bens e serviços. Portanto, ele representa o 
fluxo de energia que é liberado. As fontes de energia que 
colocam o dinheiro circulando são os patrocinadores, os 
ecovoluntarios, e o trabalho.

A Tabela 4 exibe a avaliação da emergia para o ecossistema 
da Lagoa do Peri da forma como ele é exibido na Figura 8. 
Os fluxos de energia, material e dinheiro que atravessam o 
Sistema da Lagoa do Peri são listados como ítens de linhas.  
Cada item é multiplicado pela Intensidade Emergética (IE), 
de maneira a converter todos os fluxos em emergia. Na 
última coluna, os fluxos emergéticos  são convertidos em 
emdollars. A Tabela é dividida em 5 categorias principais: 
Recursos Renováveis, Entradas de Importados/Comprados, 
Pagamentos Financeiros Recebidos, Exportados, e 
Pagamentos Financeiros Realizados pela Instituição para 
terceiros. 

Recursos renováveis são entradas anuais, resultantes de 
processos globais como radiação solar, chuva, escoamento 
da água superficial (runoff), e vento. Estas entradas anuais 
são responsáveis por movimentar os processos globais e 
econômicos dentro do sistema e, ao mesmo tempo, manter 
a integridade ecológica do sistema.

Recursos importados são combustível, mão de obra, 
eletricidade, e alimento para as lontras. Estes representam a 
compra de energia, material, trabalho e a participação de 
ecovoluntários. Pagamentos recebidos são os fluxos de 
dinheiro recebido de visitantes, ecovoluntarios, e 
patrocínios. Exportação é basicamente a informação 
produzida e exportada pelos pesquisadores, desenvolvida 
pelo Instituto Ekko Brasil, através do Projeto Lontra no 
Sistema da Lagoa do Peri. Finalmente, pagamentos 
realizados representam pagamentos monetários feitos pelo 
Instituto Ekko Brasil, também através do Projeto Lontra no 
Sistema da Lagoa do Peri, para terceiros, que inclui mão de 
obra, serviços e taxas governamentais.
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O fluxo de emergia anual do Sistema da Lagoa do Peri na 
Tabela 4 é apresentado em emdollar na Tabela 4. 

Tabela 4. Fluxos de emergia anual que sustentam o Sistema da Lagoa do 
Peri. Fonte: autor.
Nota Item Unidade Quantidade Intensidade 

Emergética 
(sej/unit)

Emergia 
Solar  

(x1018sej)

EmDollars 
(x105em$)

RECURSOS RENOVÁVEISRECURSOS RENOVÁVEISRECURSOS RENOVÁVEISRECURSOS RENOVÁVEISRECURSOS RENOVÁVEISRECURSOS RENOVÁVEISRECURSOS RENOVÁVEIS

1 Luz solar J 9,11E+16 1.00E+00 0,09 26.805,21

2 Chuva, 
geopotencial

J 1,30E+14 2,79E+04 3,61 1.063.192,7

3 Chuva, 
potencial 
químico

J 1,35E+14 3,10E+04 4,20 1.234.668,7

3 Vento J 3.02E+13 1,50E+03 0,05 13.339,87

7 Runoff J 5,20E+13 6,31E+04 3,28 964.309,05

ENTRADA IMPORTADOS/COMPRADOSENTRADA IMPORTADOS/COMPRADOSENTRADA IMPORTADOS/COMPRADOSENTRADA IMPORTADOS/COMPRADOSENTRADA IMPORTADOS/COMPRADOSENTRADA IMPORTADOS/COMPRADOSENTRADA IMPORTADOS/COMPRADOS

8 Combustível J 1,02E+03 1,11E+05 <0,01 <0.01

9 Ecovoluntario hrs 1,50E+10 1,50E+07 0,22 66.114,18

10 Mão de obra hrs 5,81E+09 1,50E+07 0,09 25.643,65

11 Eletricidade J 2.54E+08 2,92E+05 0,00 21,79

12 Alimentação 
das lontras

$ 1,28E+04 1,68E+07 <0.01 0,06

PAGAMENTOS RECEBIDOSPAGAMENTOS RECEBIDOSPAGAMENTOS RECEBIDOSPAGAMENTOS RECEBIDOSPAGAMENTOS RECEBIDOSPAGAMENTOS RECEBIDOSPAGAMENTOS RECEBIDOS

13 Pagamentos de 
visitantes

$ 1,11E+03 1,90E+12 <0,01 621,60

14 Pagamentos de 
ecovoluntarios

$ 6,78E+04 1,90E+12 0,13 37.893,04

15 Patrocinios $ 5,58E+05 1,90E+12 1,06 312.009,04

16 Lojinha da 
lontra

$ 3,37E+03 1,90E+12 0,01 1.884,91

EXPORTADOSEXPORTADOSEXPORTADOSEXPORTADOSEXPORTADOSEXPORTADOSEXPORTADOS

17 Informação 
(pesquisa)

$ 9,04E+04 2,35E+14 21,25 6.249.963,2

18 Água potável J 5,19E+11 8,10E+04 0,04 12.371,39

19 Pesca J 4,06E+11 1,68E+07 6,82 2.006.512,9

PAGAMENTOS REALIZADOSPAGAMENTOS REALIZADOSPAGAMENTOS REALIZADOSPAGAMENTOS REALIZADOSPAGAMENTOS REALIZADOSPAGAMENTOS REALIZADOSPAGAMENTOS REALIZADOS

20 Pagamentos 
mão de obra

$ 1,58E+05 2,40E+12 0,38 111.269,92

21 Pagamentos 
para serviços

$ 9,12E+04 2,40E+12 0,22 64.364,41

22 Pagamentos 
para o governo

$ 3,73E+04 2,40E+12 0,09 26.340,47

a Notas de rodapé para a Tabela 4 podem ser vistas no Apêndice 1a Notas de rodapé para a Tabela 4 podem ser vistas no Apêndice 1a Notas de rodapé para a Tabela 4 podem ser vistas no Apêndice 1a Notas de rodapé para a Tabela 4 podem ser vistas no Apêndice 1a Notas de rodapé para a Tabela 4 podem ser vistas no Apêndice 1a Notas de rodapé para a Tabela 4 podem ser vistas no Apêndice 1a Notas de rodapé para a Tabela 4 podem ser vistas no Apêndice 1

Como pode ser visto na Figura 9, as fontes renováveis são 
dominadas pela precipitação e escoamento da água 
superficial (runoff). Chuva química e potencial contabilizam 
36% e 31% respectivamente, do total das fontes renováveis 
importadas para o sistema, seguidas pelo runoff (28%). A 
radiação solar e o vento representam menos de 1% do total.

Figura 9. Fontes renováveis e não renováveis expressas em emdollars. O 
gráfico de pizza exibe a importância relativa (%) para cada item. Fonte: 
autor.

As fontes não renováveis mais significativas são o 
ecovoluntario e o trabalho, com em$66 mil, e em$25 mil, 
respectivamente. A maioria dos ecovoluntarios e 
trabalhadores representam indivíduos com nível universitário 
e/ou alta experiência. No caso de uma ONG, as horas 
dedicadas ao trabalho são maximizadas devido a vontade e 
motivação estarem envolvidas em uma causa.

Dos pagamentos recebido e realizados, é possível observar 
que existe uma maior dominância da entrada financeira 
oriundas dos patrocinadores, com uma média anula de 
em$312 mil (Figura 10). Esta influência é refletida nos totais 
recebidos e pagos. A entrada total de ecovoluntarios e 
patrocínio somam cerca de em$350 mil, enquanto os 
pagamento feitos foram perto de em$202 mil.
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Figura 10. Pagamentos efetuados, pagamentos recebidos, e informação 
(pesquisa) exportada do Projeto Lontra. Fonte: autor.

Dos pagamentos feitos, os maiores são para os 
trabalhadores, com em$111 mil, seguido pelos serviços 
(em$64,36 mil) e taxas governamentais (em$26,34 mil). 
Pagamentos para mão de obra representam os maiores 
custos para o Projeto, representando 16% do total, seguido 
pelos serviços (9%) e pagamentos ao governo (4%).

As principais entradas de recursos financeiros são do 
Programa Ecovoluntarios e de patrocínios.  Enquanto a fonte 
dos ecovoluntarios representa 11%, doações de 
patrocinadores respondem por 89% do total. A lojinha do 
Projeto Lontra conta com menos de 1% do total recebido. 
Por outro lado, a informação exportada para fora do 
sistema, na forma de trabalhos científicos, livros, relatórios e 
notas técnicas, e bancos de dados, gerados pelo Projeto na 
área de estudo, responde por em$6,2 milhões, o maior valor 
de retorno para o investimento dos patrocinadores.

Os ativos do Sistema da Lagoa do Peri estão organizados 
em ativos ambientais (capital natural) e ativos econômicos. A 
Tabela 5 resume os valores em emdollar para os ativos 
relacionados para o Sistema da Lagoa do Peri e para o 
Projeto Lontra. Alem do maior valor registrado para a 
biodiversidade (em$354 bilhões), a vegetação arbustiva e 
herbácea se apresenta com em$14 bilhões de  emdollars, em 
terceiro a biomassa arbórea com em$5,7 bilhões de 

emdollars, seguidos por solo com matéria orgânica (em$272 
milhões de emdollars), área de terras (em$618 mil emdollars), 
e por último a água extraída para abastecimento (em$12,4 mil 
emdollars).  Ao todo, os ativos ambientais respondem por 
algo em torno de em$374 bilhões emdollars. A biodiversidade 
representa o maior dos ativos ambientais com 95% do total. 
Ela representa o fluxo de informação dentro do sistema, e 
não deve ser confundido com biomassa arbórea, biomassa 
arbustiva e pesca.

Tabela 5. Emergia em capital natural e econômico do Sistema da Lagoa 
do Peri. Fonte: autor.

Nota Ítem Unidade Quantidade Intensidade 
Emergy 
(seJ/unit)

Emergy 
Solar

EmDollars 
(Em$/ano)

Ativos ambientaisAtivos ambientaisAtivos ambientaisAtivos ambientaisAtivos ambientaisAtivos ambientaisAtivos ambientais

1 Biomassa 
arbórea

J 5,37E+17 3,62E+04 1,94E+22 5,71592E+09

2 Biomassa 
arbustiva/Herb

J 4,90E+18 9,79E+03 4,79E+22 1,41023E+10

3 Área terrestre ha 2,00E+03 1,05E+15 2,10E+18 617.647,06

4 Solo MO J 7,46E+16 1,24E+04 9,25E+20 272.050.602

6 Água superficial 
(potável)

J 5,19E+11 8,10E+04 4,21E+16 12.371,39

7 Biodiversidade # of spp 4,22E+02 2,85E+21 1,20E+24 3,53735E+11

8 Peixes 
capturados

J 4,06E+11 1,68E+07 6,82E+18 2.006.512,94

Total ativos 
ambientais

6,83E+22 3,73828E+11

Ativos econômicosAtivos econômicosAtivos econômicosAtivos econômicosAtivos econômicosAtivos econômicosAtivos econômicos

9 Maquinário & 
ferramentas 

g 2,00E+06 1,13E+10 2,26E+16 6.652,04

10 Equipamento 
escritório 

g 1,42E+06 1,13E+10 1,60E+16 4.713,75

11 Centro de 
Visitação, 
Engenho

g 5,99E+06 3,90E+09 2,34E+16 6.870,65

12 Hostel da Lontra g 5,36E+06 3,90E+09 2,09E+16 6.152,82

13 Núcleo 
Mobilização 
Social

g 1,61E+06 3,90E+09 6,28E+15 1.845,85

14 Lab e coz (área 
de manejo)

g 1,43E+06 3,90E+09 5,58E+15 1.640,75

15 Refeitório e Sala 
de TV

g 1,88E+06 3,90E+09 7,32E+15 2.153,49

Construções 
(Total)

g 1,63E+07 3,90E+09 6,35E+16 18.663,56

Total ativos 
econômicos

30.029,35

a Comentários para a Tabela 5 podem ser vistos no Apêndice 2a Comentários para a Tabela 5 podem ser vistos no Apêndice 2a Comentários para a Tabela 5 podem ser vistos no Apêndice 2a Comentários para a Tabela 5 podem ser vistos no Apêndice 2a Comentários para a Tabela 5 podem ser vistos no Apêndice 2a Comentários para a Tabela 5 podem ser vistos no Apêndice 2a Comentários para a Tabela 5 podem ser vistos no Apêndice 2

Os ativos econômicos na Tabela 5 são exibidos na Figura 11 
e representam uma conexão importante entre as entradas 
financeiras e a pesquisa, a mobilização social e a educação 
ambiental, em especial o Programa de Ecovoluntarios e os 
patrocinadores.
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Figura 11. Ativos e bens do Projeto Lontra. Fonte: autor.

Considerando a estrutura do Projeto Lontra no Sistema da 
Lagoa do Peri, os ativos econômicos contabilizam em$30 mil 
emdollars. Esta é dominada pelo Centro de Visitação (23%), 
seguido por equipamentos e visitação (22%), pelo Hostel 
(20%) e equipamentos de escritório (16%). Esta estrutura é 
que dá apoio para a sustentabilidade do Projeto Lontra, cujo 
cadeia de valores é baseada nos ecovoluntarios e visitantes, 
diretamente relacionados com o Centro de Visitação e o 
Hostel.
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Discussão
5

As principais energias que movimentam o Sistema da Lagoa 
do Peri, a emergia e os emdollars equivalentes, são 
mostrados na Tabela 4. Como pode ser observado, a área é 
dominada pelas fontes de emergia renováveis, e pela 
exportação da informação. Considerando os emdollars 
equivalentes, as entradas de energias dominantes são a 
chuva, o escoamento da água superficial (runoff) e os 
patrocínios. 

Os altos valores emergéticos das fontes renováveis estão 
relacionados com a escala de tamanho do sistema. O 
Sistema da Lagoa do Peri possui 20 km2, uma área 
pequena, se comparada com outros sistemas alagados, 
como o Pantanal, no Brasil, e o Everglades, nos Estados 
Unidos. Sistemas de pequenas dimensões, como o do Peri, 
tendem a receber mais energia por área (Odum, 2001). 
Paralelo a isso, o nível de água da Lagoa do Peri é mantido 
principalmente pelas chuvas, o que está de acordo com os 
altos valores calculados para esta fonte energética, assim 
como para o runoff.

A precipitação na área de estudo é bem distribuída ao longo 
do ano, em geral como chuvas leves de longa duração. 
Como resultado, o solo está normalmente próximo à 
saturação o que facilita o transporte da água morro-abaixo. 
A chuva não é importante apenas para manter o nível da 
lagoa, mas também é responsável por transportar matérias 
particuladas para a lagoa, como nutrientes, responsável pela 
produtividade local. 

A quantidade total de precipitação local por ano é de 1.642 
mm com uma média de 137 mm por mês.  A precipitação 
que não infiltra no solo, e/ou não evapora, atinge a lagoa 
principalmente na forma de escoamento superficial (runoff), 

o que explica o alto valor percentual calculado para esta 
fonte. Ela transporta substâncias químicas tais como o 
fósforo, importante para o ciclo de nutrientes, vital para o 
crescimento e ocorrência de formas de vida.

A maior parte do sistema de captação de água do sistema 
apresenta várias montanhas e vales, formados por rochas 
de granito intrusivo, com fortes inclinações e alturas que 
variam de 180 a 440 m. A água tem pouco tempo para ser 
absorvida pelo solo de pouca espessura e, portanto, escoa 
rapidamente para baixo em direção a lagoa, ou preenche os 
muitos riachos intermitentes no caminho para a lagoa. O 
runoff, representa uma energia valiosa para a cadeia trófica 
da lagoa, não somente por causa da distribuição dos 
sedimentos, nutrientes e matéria orgânica, mas também por 
providenciar importantes serviços como o "pulso de 
inundação" da lagoa.

Dependendo da quantidade de chuvas, o nível da lagoa 
pode variar em até 3 metros, auxiliando na distribuição de 
sedimentos e nutrientes trazidos pelos córregos e 
escoamento superficial para a lagoa, favorecendo as 
diferentes comunidades de produtores primários ali 
presente. Exemplo disso é a quantidade de serrapilheira 
acumulada nas margens da lagoa, fortalecendo e 
intensificando a ciclagem de matéria orgânica e nutrientes. 
Essa troca de energia ocorre na área de transição entre o 
ambiente terrestre e o aquático.

Dentro do Sistema da Lagoa do Peri, a presença da Lontra 
Neotropical é determinante, o que resulta em apoio 
financeiro e interesse por patrocinadores, para a pesquisa e, 
consequentemente, para a exportação de informações. 
Importante notar que água potável extraída da Lagoa do 
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Peri, colabora com menos de 1% do total exportado, 
enquanto a informação representa 76% e a pesca 24% do 
total. Estes números não estão de acordo com a linha 
política e estratégica adotada pelo governo para o sistema, 
a qual é baseada no uso único, que é o da extração de 
água. Estes resultados mostram que a estratégia 
governamental, focada na extração da água não é a mais 
adequada. O turismo de conservação, baseado no capital 
natural local, pode ser muito mais atrativo, como é 
comprovado pelo Programa de Ecovoluntarios do Instituto 
Ekko Brasil, que tem a Lontra Neotropical como espécie 
bandeira para a realização de pesquisas e mobilização 
social. Este programa é responsável por divulgar 
Florianópolis e o Estado de Santa Catarina nas principais 
agências de ecoturismo da Europa e Estados Unidos.

Ativos ambientais e informação são naturalmente 
preservados dentro do sistema. Este é o caso do efeito 
cascata de cima para baixo, ocasionado pela Lontra 
Neotropical sobre as populações de peixes. O ecossistema 
como um todo é preparado para enfrentar mudanças ao 
longo do tempo, relacionadas com crescimento, climax, e 
declínio. Essas mudanças são expressas em termos de 
diminuição de recursos. O papel da Lontra Neotropical no 
sistema pode ser crucial para regular o tamanho das 
populações ao longo da cadeia trófica.

Estudo já realizados sobre a composição da dieta da Lontra 
Neotropical no Sistema da Lagoa do Peri (Carvalho Junior, 
2007; Carvalho Junior, 2010), revelam que a espécie se 
alimenta de peixes que estão situados na parte mais baixa 
da cadeia trófica, como é o caso dos onívoros Tilapia 
rendalli e Geophagus brasiliensis. Estes peixes também são 
mais lentos, o que requer menos gasto de energia pela 
lontra para captura-los. Desde o controle do número de 
Tilapia e Geophagus, até a influência sobre o estoque de 
carbono, a Lontra Neotropical desempenha um papel 
importante de prestação de serviços econômicos e 
ecológicos, mantendo a saúde do sistema, especialmente 
no caso da Tilápia, uma espécie exótica e altamente 
prolífica.  É possível afirmar, portanto, que a lontra exerce 
um controle sobre o número de animais e plantas que vivem 
no Sistema da Lagoa do Peri, assim como sobre doenças 
como a Febre Maculosa (Brazilian Spotted Fever - BSF), 
causada pelo Amblyomma ovale, para o qual a Lontra 
longicaudis é um hospedeiro natural.

A biodiversidade claramente domina os ativos ambientais do 
Sistema da Lagoa do Peri. Ela é seguida pela vegetação 
arbustiva e herbácea, e pela arbórea. De particular interesse 
é a Lontra Neotropical. Ela é tratada separadamente, mas se 
incluída dentro dos ativos ambientais a espécie iria 
contabilizar com a astronômica cifra de em$7.83E+18 
emdollars, mais do que 90% do total dos ativos. A biomassa 
arbórea, arbustiva e herbácea, e a biodiversidade são 
diferentes manifestações dos mesmos recursos. A 
biodiversidade representa a informação do ecossistema 
refletida na diversidade das espécies presentes.

Os serviços prestados pelo ecossistema vêm principalmente 
dos ativos ambientais. O total dos ativos ambientais, 
incluindo a Lontra Neotropical, é 7,83E+18 emdollars, 
enquanto os ativos econômicos contam em$6,1 bilhões, uma 
proporção de 1,3E+9 para 1.  Esta proporção reflete a 
influência da Lontra Neotropical como espécie bandeira, e o 
impacto desta no Programa de Ecovoluntarios do Instituto 
Ekko Brasil.

O Sistema da Lagoa do Peri fornece uma série de serviços 
ecossistêmicos, tais como pesca, Lontra Neotropical, 
fornecimento de água, ar limpo, e informações.  O serviço 
mais alto é o proveniente da Lontra Neotropical com 
em$7,83E+18 emdollars. Este é seguido pela informação, 
que contabiliza em$6,2 milhões de emdollars, a pesca com  
em$2,0 milhões de emdollars, o ar limpo com em$179 mil 
emdollars, e o fornecimento de água com em$12,4 mil 
emdollars.

A aplicação da contabilidade emergética representa uma 
abordagem alternativa para a valoração dos fluxos de 
energia, serviços e ativos que não são levados em 
consideração pela economia. Em geral, os valores 
monetários e os emergéticos não estão alinhados. O 
emdollar da pesca, por exemplo, é 446 vezes maior do que 
o valor econômico. Por outro lado, o valor econômico da 
água de suprimento foi cerca de 80 vezes maior do que o 
valor emdollar. O mesmo ocorre com a informação 
produzida, cujo emdollar é  aproximadamente 42 vezes 
maior do que o valor econômico. Mesmo considerando a 
incerteza das estimativas das fontes e parâmetros, as 
grandes ordens de magnitudes revelam a importância dos 
recursos dentro do Sistema da Lagoa do Peri.
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Apêndice I
6

Notas para a Tabela 4. Análise emergética dos fluxos de suporte do Sistema da Lagoa do 
Peri
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Apêndice 1 

Notas para a Tabela 4. Análise emergética dos fluxos de suporte do Sistema da Lagoa do Peri.

RENEWABLE RESOURCE Sources

1 Sunlight

Annual energy= (Avg. Total Annual Insolation J/yr)(Area)(1-albedo)

Insolation, J.m-2.yr-1 = 5.30E+09 Calculated

Area, m2 = 2.00E+07

Albido= 0.14 Odum, 1987

Annual energy= 9,115E+16

2 Rain Geopotential

Annual energy= (in/yr)(Area)(0.0254 m/in)(1E6g/m3)(4.94J/g)(1 - 
runoff) 

Rain, in.yr-1 =  60.71 Epagri, 2006 

Area, m2= 2.00E+07

Runoff, %= 2,00 Fugida et al., 
2013

avg elevation, m = 330,50 IPUF, 1978

density, kg/m3 = 1,00E+03

gravity, m/s2 = 9,80

Annual energy= 1,30E+14

Transformity, sej/J= 2,79E+04 Brown and Bardi, 
2001

3 Rain, Chemical Potential energy = (area)(rainfall)(% evapotrans)(Gibbs free energy) = (10,000 m2/ha)(0.8l m)
(0.49)(1000 kg/m3)(4.94E+3 J/kg) = 1.95 E10 J/ha/yr

Area, m2 = 20.000.000,00

Rainfall, m/yr= 1,54 EPAGRI, 2006

% Evapotranspiration= 0,89 Pereira et al., 2010

Gibbs free energy, J/kg= 4,94E+03

density, kg/m3= 1.000

Energy (J/yr) = 1,35E+14

Transformity, sej/J= 3,10E+04 Odum et al., 2000
4 Wind kinetic energy

Area, m2 = 2,00E+07
Density of Air, kg/m3 = 1,30E+00

Avg. annual wind velocity, mps = 5,00E+00
Geostrophic wind, mps = 8,33E+00

Drag Coeff. = 1,00E-03
(Miller, 1964 
quoted by Kraus, 
1972)

Energy (J) = (area)(air density)(drag coefficient)(velocity^3)
= (_ m^2)(1.3 kg/m^3)(1.00 E-3)(___mps)(3.14 E7 s/yr)

       Energy, J/yr = 3,02E+13
Transformity, sej/J= 1,50E+03 Brown and 

Bardi, 2001
5 Runoff, J

Runoff=(Volume,m3)(4.82J/g)(1E6g/m3)

Volume runoff, m3= 1,08E+07
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4,82E+00

1,00E+06

Energy/yr= 5,20E+13

Transformity, sej/J= 6,31E+04 Brandt-Williams, 
2000

6 Fuel, J per Km
(litros * 0,35 J/l)

Energy J/l 3,5E-01
Litros (2014) 2900,00 IeB, 2014

Litros R$ 8700,00
Litros $ 2718,75

Annual energy, J 1,02E+03
Emergy per unit input 1,11E+05 Odum, 1996

7 Ecovolunteer
total energy expenditure=kcal/hr*hrs*4186J/Kcal
(total hrs/yr)*(2500 kcal/day)*(4186J/Cal)  / (8 pers- hrs/day) 

Total hours= 3,44E+04
Conversão= 4,19E+03

hrs/day= 2,40E+01
kcal/day= 2,50E+03

annual energy, J = 1,50E+10
Transformity= 1,50E+07

Emergy per unit input (sej/J) = 4,45E+06
(Brandt-

Williams, 
revised 2002)

8 Labor
Total hours= 3,11E+04
Conversão= 4,19E+03

hrs/day 5,60E+01
kcal/day= 2,50E+03

annual energy, J 5,81E+09
Transformity= 1,50E+07

Emergy per unit input (sej/J) = 4,45E+06
9 Electricity, J

Annual energy=KWh*3,6E+06 J/KWh
Conversion= 3,60E+06

KWh = 7,05E+01
Annual energy = 2,54E+08

Transformity= 2,92E+05
10 Food for otters

Total spent= 1,28E+04
Unit Emergy Value, sej/$= 1,68E+07

Annual energy = 2,15E+11
11 Payment from visitors

Unit Emergy Value, sej/$= 1,90E+12
Total payment= 1,11E+03

Annual energy = 2,11E+15
12 Payment from ecovolunteers

Total received= 6,78E+04
Unit Emergy Value, sej/$= 1,90E+12

Annual energy = 1,29E+17
13 Payment from sponsors

Total received= 5,58E+05
Unit Emergy Value, sej/$= 1,90E+12

Annual energy = 1,06E+18
14 Payment from Otter Shop (2015)

Total received, $= 3,37E+03
Unit Emergy Value, sej/$= 1,90E+12

Annual energy = 6,40E+15
15 Information (research)

working days 2014= 2,56E+02
working research days= 1,28E+02

working hours= 1,02E+03
Transformity= 2,35E+14

Total sej of research= 2,40E+17
16 Surface water (drinking)

energy=volume*density*Gibbs Free energy of water
Price (R$/10m3)= 3,00E+01

Price (US$/10m3)= 8,57E+00
Volume of water (m3/yr)= 1,05E+05

Volume of water (US$)= 9,01E+04
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density of water, kg/m3= 1,00E+03
Gibbs Free energy of water, J/kg= 4,94E+03

energy, J= 5,19E+11
Transformity, sej/J= 8,10E+04

17 Fish Harvest
Fish caught, Kg= 400,00

Fish caught, g= 400.000,00
avg. mass, g/fish= 270,00

% dry weight, 20% 0,20
energy content, J/g= 1,88E+04

energy fish caught, J= 4,06E+11
Transformity, sej/J= 1,68E+07

18 Payment for Labor
Total (2014), $/yr= 1,58E+05

Emergy per unit input, sej/$ = 2,40E+12
Annual emergy= 3,79E+17

22 Payment for services (2014)
Total (2014), $/yr= 9,12E+04

Emergy per unit input, sej/$ = 2,40E+12
Annual emergy= ($/yr)*(sej/$)
Annual emergy= 2,19E+17

23 Payment for government
Total (2014), $/yr= 3,73E+04

Emergy per unit input, sej/$ = 2,40E+12
Annual emergy= ($/yr)*(sej/$)
Annual emergy= 8,96E+16
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Apêndice 2
7

Notas para a Tabela 5. Emergia do capital natural e econômico do Sistema da Lagoa do 
Peri.
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Apêndice 2 

Notas para a Tabela 5. Emergia do capital natural e economico do Sistema da Lagoa do Peri.

1 Tree Biomass, J
Altura, m= 20

Area de árvores, km2= 57
Area de árvores, km3= 1,14
Area de árvores, m2= 57000000
Area de Árvore, m3= 1,14E+09

Peso kg/m3 25,00
Peso total, kg/m3 2,85E+10

mass, g dry weight= 2,85E+13
Kcal/g tree biomass= 4,50E+00

J/kcal= 4,19E+03
energy, J= 5,37E+17

Transformity, sej/J 3,62E+04

2 Shrub/Herb Biomass, J
Area, km2= 13
Area, km3= 52
Area, m3= 5,20E+10

Peso Kg/m3, dry weight 5
Peso total Kg/m3, dry weight 2,60E+11

mass, g dry weight 2,60E+14
energy, J= 4,90E+18

Transformity, sej/J 9,79E+03
3 Land Area, ha

Area, ha= 2000
Transformity, sej/J= 1,05E+15

energy, J= 2,10E+18
4 Soil OM, J

volume, m3= 3,00E+06
Bulk density, kg/m3= 1,10E+03

g/kg= 1,00E+03
mass OM= 3,30E+12

kcal/g of OM= 5,40E+00
j/kcal= 4,19E+03

Energy, J= 7,46E+16
Transformity, sej/J 1,24E+04

5 Surface water
volume, m3/yr= 1,36E+07

density water, kg/m3= 1000
Gibbs Free energy of water, J/kg= 494

Energy, J= 6,70E+12
Transformity, sej/J 8,10E+04

6 Biodiversity
# of spp= 4,22E+02

Transformity, sej/J= 2,85E+21
energy, J= 1,2E+24

7 Fish harvest, g
Total caught, g/yr= 6,77E+12

Transformity, sej/g= 1,68E+07
energy, J= 1,14E+20

8 Machinery, Equipment 
# vehicles= 4

avg. mass, g/vehicle= 2001500
avg vehicle lifespan, yrs= 2,00E+01

use per yr= 4,00E+05
Transformity, sej/J 1,13E+10
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9 Office & Equipment
mass, lbs= 3124

g/lb= 4,54E+02
energy of office & equipment, g= 1,42E+06

Transformity, sej/g= 1,13E+10

10 Buildings, Visitation Center
units per m2, g/m2= 2,98E+04

area, m2= 201
building mass, g= 5,99E+06

Transformity, sej/g= 3,90E+09
11 Buildings, Hostel

units per m2, g/m2= 2,98E+04
area, m2= 180

building mass, g= 5,36E+06
Transformity, sej/g= 3,90E+09

12 Nucleo, Social Mobilization
units per m2, g/m2= 2,98E+04

area, m2= 54
building mass, g= 1,61E+06

Transformity, sej/g= 3,90E+09
13 Lab/Kitchen Otters

units per m2, g/m2= 2,98E+04
area, m2= 48

building mass, g= 1,43E+06
Transformity, sej/g= 3,90E+09

14 Refectory/TV Room
units per m2, g/m2= 2,98E+04

area, m2= 63
building mass, g= 1,88E+06

Transformity, sej/g= 3,90E+09
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