
Programa de Monitoramento
da Lontra longicaudis

AÇÕES PARA CONSERVAÇÃO

A União Internacional para a Conservação da Natu- 
reza publicou um Plano de Ação para conservação 
de todas as espécies de lontras, adotado pelo ICMBio 
(Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodi- 
versidade). O documento contém pontos prioritários
para a conservação da espécie: 
• Estudar a distribuição atual das espécies.
• Estudar a biologia e ecologia com fins de conser- 
vação.
• Monitorar as populações em áreas protegidas.
• Estabelecer novas áreas protegidas para as 
espécies.
• Desenvolver pesquisas que contemplem estudos 
sobre parâmetros populacionais em diferentes 
biomas.
• Avaliar conflitos com pescadores e criadores 
comerciais.

CUIDANDO DA LONTRA

Desde 2014, a BAESA desenvolve o Programa de 
Monitoramento da Lontra Longicaudis, voltado à 
conservação da espécie na área do reservatório da 
Usina Hidrelétrica Barra Grande. Dentre os pontos 
prioritários preconizados pelo ICMBio, a BAESA já 
vem realizando as seguintes ações:  

• Monitoramento das populações existentes em 
áreas protegidas.
• Planejamento de meios para reduzir os conflitos 
entre lontras e piscicultores.
• Recuperação e preservação de matas ciliares e 
habitat ribeirinhos e dos corpos d’água utilizados 
pelas lontras.
• Estudos sobre os potenciais impactos de empreen- 
dimentos hidrelétricos na ecologia e comportamento 
das lontras.
• Desenvolvimento de estratégias de educação am- 
biental e sensibilização em áreas de conflitos



CONHECENDO A LONTRA

A lontra, cujo nome científico é Lontra longicaudis, é 
um mamífero da família dos Mustelídeos, de hábito 
semiaquático, ou seja, vive tanto na terra quanto na 
água. Pode ser encontrado em todo o Brasil, em rios, 
lagos, córregos e também em ambientes marinhos. 
Permanece em terra para descansar entre períodos 
de atividade e crescimento dos filhotes.

Carnívora, a lontra se alimenta de peixes, insetos, 
crustáceos, anfíbios e moluscos. Apresenta corpo 
alongado e fino, com 1,5 metro de comprimento. Sua 
cabeça é alongada e chata, as pernas são curtas e as 
orelhas pequenas e arredondadas. Sua pelagem 
varia do marrom claro ao marrom escuro.

Utiliza diferentes tipos de abrigos, desde escavações 
nas margens de rios e sob raízes de árvores, quanto 
emaranhados de mata fechada, galerias sob rochas e 
até estruturas como pontes ou dutos de drenagem. 

Na área do lago da Usina Hidrelétrica Barra Grande 
foram encontrados diversos abrigos, o que oferece
maior equilíbro ao ambiente em que vivem. É que a 
presença da lontra costuma aumentar a diversidade 
de espécies, pois animais predadores ajudam a con-
trolar populações de outras espécies.

2ª Regra – Siga sempre os procedimentos
                     e as instruções

ESPÉCIE “QUASE AMEAÇADA”

PRINCIPAIS AMEAÇAS

As lontras possuem predadores naturais, como as 
onças-pintadas, anacondas, cachorros do mato e 
aves de rapina. Esses animais, no entanto, não 
representam risco a sua extinção. Ao contrário do 
homem, cujas interferências no meio ambiente, 
como desmatamento, queimadas e poluição de rios, 
lagos e córregos, causam enormes ameaças, pois 
alteram a condição adequada do habitat da espécie. 

Por desconhecimento, o homem também caça a 
lontra, por entender que sua presença acaba com os 
peixes nos rios, o que não é verdade, pois elas se 
encontram em equilíbrio com o ambiente.

As principais ameaças à lontra são as seguintes:
• Destruição de ambientes: sem “casa”, não há como 
a lontra se estabelecer, alimentar-se ou reproduzir.
• Caça e perseguição: seja para alimentação ou lazer, 
a caça é um fator de desequilíbrio da espécie.
• Poluição de lagos e rios: qualquer alteração na 
qualidade da água afeta diretamente a lontra.

Como se percebe, é a ação humana a principal ame- 
aça à lontra e o desafio que se impõe é o de coibir 
essa prática, seja pela atuação de órgãos ambientais, 
seja pela conscientização das pessoas.

Muitas espécies são raras naturalmente e outras não 
se adaptam a alterações ambientais. Em todos os 
ecossistemas do planeta, o homem foi o principal 
responsável por acelerar o processo de degradação 
ambiental e, consequentemente, de extinção de 
espécies. 

Justamente por essa razão, há necessidade de for-
malizar normas para promover a conservação das 
espécies. Uma delas é a criação da Lista Vermelha de 
Espécies Ameaçadas da União Internacional para a 
Conservação da Natureza. 

Nesta Lista Vermelha, a lontra está classificada 
atualmente na categoria de “quase ameaçada” e sua 
tendência populacional é de diminuição. Ainda 
assim, mesmo não sendo classificada como “amea- 
çada de extinção”, essa espécie merece atenção, 
pois sofre com a caça e destruição de seu habitat, o 
que poderá levar à mudança do status em um futuro 
próximo.


