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RESUMO 

 

COSTA-BRAGA, DAVID, D.Sc., Universidade Vila Velha – ES, junho de 2016. Dieta 

e áreas de distribuição potencial de Lontra longicaudis (Carnivora: Mustelidae) 

na porção sul do Corredor Central da Mata Atlântica, sudeste do Brasil. 

Orientador: João Luiz Rossi Jr. Coorientadora: Ana Carolina Srbek de Araujo. 

 

A lontra neotropical (Lontra longicaudis) é o principal carnívoro topo de 

cadeia alimentar em ecossistemas aquáticos na Mata Atlântica, sendo atribuído à 

espécie um importante papel no controle de populações de presas e regulação de 

comunidades aquáticas. Apesar da espécie possuir ampla distribuição geográfica e 

ser relativamente tolerante a alterações ambientais ocasionadas pelo homem, a 

degradação dos habitats aquáticos e a caça podem ser apontadas como as 

principais causas de extinção local de suas populações. A presente tese teve como 

objetivos: I) descrever a dieta da lontra em diferentes bacias hidrográficas do 

Espírito Santo, por meio da análise de amostras fecais, verificando a existência de 

diferenças na dieta entre as regiões hidrográficas, caracterizando a dieta quanto a 

integridade biótica, baseada na ocorrência de peixes, como também caracterizado a 

integridade ambiental baseada na quantidade de florestas; II) determinar variáveis 

ambientais importantes para predição do habitat ocupado pela lontra, por meio de 

modelagens de distribuição potencial, para avaliação das áreas mais representativas 

para a conservação da espécie no Espírito Santo, além de verificar a cobertura de 

áreas protegidas em relação às áreas mais adequadas. A dieta da lontra foi 

predominantemente piscívora. Os peixes da Família Cichlidae (principalmente 

exóticos) foram os mais consumidos, seguidos por crustáceos da Família 

Palaemonidae. A variação registrada para a dieta da lontra se mostrou independente 

das regiões de estudo, o que pode estar relacionado com a variabilidade alimentar 

apresentada entre os rios/trechos de cada região, que por sua vez, pode ser 

influenciada pelas diferenças na estrutura dos habitats, incluindo a composição da 

biota aquática. Em relação à distribuição potencial, a precipitação, a altitude e a 

temperatura foram os fatores abióticos que mais influenciaram a previsão da 

adequação de áreas para a lontra em ambos os modelos. O sucesso de previsão foi 

maior frente às variáveis bióticas de densidade da população humana e cobertura de 
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florestas. As áreas atualmente mais adequadas estão situadas próximas ao mar, na 

planície costeira, ao longo dos grandes rios, na região serrana centro-sul e próximas 

ao Parque Nacional do Caparaó (extremo sudoeste do estado). Uma pequena fração 

(~ 5%) do habitat classificado como mais adequado está em áreas protegidas. O 

estudo da dieta da lontra demonstrou que a maior parte das presas consumidas nas 

regiões estudadas está composta por peixes exóticos, o que sugere alteração das 

características naturais e o comprometimento da integridade biológica dos 

ecossistemas aquáticos. A modelagem forneceu informações para um melhor 

entendimento da distribuição potencial da lontra, indicando os fatores que mais 

influenciam a previsão da adequação das áreas para a espécie, incluindo sua 

interação com fatores antrópicos, podendo ser úteis como ferramentas de gestão 

para conservação da espécie. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Adequabilidade, Amostra fecal, Detecção indireta, Lontra 

neotropical, Predação. 
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ABSTRACT 

 

COSTA-BRAGA, DAVID, D.Sc., Universidade Vila Velha – ES, june of 2016. Diet 

and potential distribution areas of Lontra longicaudis (Carnivora: Mustelidae) 

in the southern portion of the Central Corridor of the Atlantic Forest, 

southeastern Brazil. Advisor: João Luiz Rossi Jr. Co-advisor: Ana Carolina Srbek 

de Araujo. 

 

The Neotropical otter (Lontra longicaudis) is the main top carnivore of the 

food chain in aquatic ecosystems in Atlantic Forest, being assigned to the species an 

important role in controlling prey populations and regulation of aquatic communities. 

Although the species has large distribution and be relatively tolerant to environmental 

changes caused by the man, the degradation of aquatic habitats and hunting can be 

identified as the main causes of local extinction of populations. This thesis aimed to: 

I) describe the diet of the otter in different river basins of the state of Espírito Santo, 

southern of Brazil, through the analysis of fecal samples, checking for differences in 

diet between the hydrographic regions, featuring the diet about the biotic integrity 

based on fish occurrence, as also featuring the environmental integrity based on the 

amount of forests; and II) determine the important environmental variables to predict 

the habitat suitability for otter through potential distribution modeling, and to evaluate 

the most significant areas for conservation of the species in the Espírito Santo, in 

addition to check the protected area coverage on the most appropriate areas. The 

otter diet was predominantly piscivorous. Fish of the Cichlidae Family (mainly exotic) 

were the most commonly used, followed by the crustaceans Palaemonidae Family. 

The diet variation was independent of the study regions, which may be related to 

food variability among rivers / segments of each region, which in turn may be 

influenced by differences in the structure of habitats including the composition of 

aquatic biota. Regarding the potential distribution, rainfall, altitude and temperature 

were the abiotic factors that most influenced predict the suitability areas for otters in 

both models. The successful prediction was higher forward to biotic variables of 

human density and forest cover. The currently most suitable areas are situated along 

the major rivers in the coastal plain and mountainous region south-central, and close 

to Caparaó National Park (extreme southwest). A small fraction (~ 5%) of habitat 
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classified as most suitable it is located within protected areas. This study showed that 

in studied regions, most prey consumed by Otter is composed of exotic fish, which 

suggests changing the natural characteristics and commitment of the biological 

integrity of aquatic ecosystem. The modeling provided information for a better 

understanding of the potential distribution of otters, indicating the factors that most 

influence predict the suitability of areas for the species, including its interaction with 

human factors, which may be useful as management tools for conservation of the 

species.  

 

KEY WORDS: Fecal sampling, Indirect detection, Neotropical otter, Predation, 

Suitability. 
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INTRODUÇÃO GERAL 

 

O Brasil possui cerca de 9% da água doce do planeta e quase um terço 

das florestas tropicais remanescentes, as quais são caracterizadas por sua 

importância em termos da biodiversidade que abrigam (Brasil MMA, 2006). Entre os 

biomas brasileiros, a Mata Atlântica é considerada um dos biomas mais ricos e mais 

ameaçados do planeta, sendo classificada como um Hotspot mundial de diversidade 

biológica (Mittermeier et al., 2004). O conjunto de ecossistemas desse bioma é 

reconhecido pela UNESCO como Patrimônio Mundial, estando classificado como 

“Reserva da Biosfera da Mata Atlântica” (UNESCO, 2016a), a qual abriga “Sítios do 

Patrimônio Mundial Natural” (UNESCO, 2016b). Além disso, a Mata Atlântica é 

considerada Patrimônio Nacional pela Constituição Federal do Brasil (Brasil, 1988). 

As florestas da Mata Atlântica brasileira são fundamentais para a 

manutenção dos processos hidrológicos que asseguram a quantidade e a qualidade 

da água potável para mais de 120 milhões de brasileiros, em cerca de 3.400 

municípios, e para os mais diversos setores da economia nacional, como a 

agricultura, a pesca, a indústria, o turismo e a geração de energia, abrigando mais 

de 70% da população nacional (Lino & Dias, 2005). Os rios e lagos da Mata Atlântica 

abrigam ricos ecossistemas aquáticos que, em sua maioria, estão ameaçados pela 

poluição, assoreamento, desmatamento das matas ciliares e construção de represas 

sem os devidos cuidados ambientais (Lino & Dias, 2005). 

A lontra neotropical (Lontra longicaudis, Olfers 1818) possui ampla 

distribuição geográfica, ocorrendo do México ao norte da Argentina (Larivière, 1999), 

estando presente na maioria dos rios brasileiros (Cheida et al., 2006). Consiste em 

uma espécie de mamífero carnívoro semiaquático de topo de cadeia alimentar de 

ambientes aquáticos (Kruuk, 2006), tendo evoluído em agilidade para caçar e se 

alimentar na água, mas é na terra que descansa, se reproduz e se comunica por 

marcações odoríferas (Hutchings & White, 2000; Kruuk, 2006). Esse conjunto de 

características torna as lontras sensíveis a alterações tanto na coluna d’água, o que 

reflete na qualidade e disponibilidade de presas (Pardini, 1998; Colares & 

Waldemarin, 2000; Quadros & Monteiro-Filho, 2001), como na estrutura das 

margens onde são encontrados os refúgios de reprodução e descanso (Pardini & 

Trajano, 1999; Waldemarin & Colares, 2000; Quadros & Monteiro-Filho, 2002; 
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Kasper et al., 2004, 2008). Por serem carnívoros topo de cadeia, requerem boas 

condições do habitat, principalmente no que diz respeito à disponibilidade e 

qualidade do alimento e à disponibilidade de abrigos e refúgios, os quais estão 

relacionados à existência de florestas (Rodrigues et al., 2013; Rheingantz & Trinca, 

2015). Por esses motivos, as lontras podem ser consideradas as “sentinelas das 

águas”, uma vez que são dependentes dos ambientes aquáticos e a persistência da 

espécie na natureza está relacionada com a recuperação e a conservação dos rios 

(Bifolchi & Lodé, 2005). Além disso, espécies com aspecto simpático e carismático, 

como as lontras, são consideradas “espécies-bandeira”, contribuindo para a 

conservação dos ecossistemas em que ocorrem e, consequentemente, de outras 

espécies ali presentes (Cianfrani et al., 2011; Stevens et al., 2011). 

Apesar da ampla distribuição geográfica da lontra neotropical e apesar da 

espécie já ter sido estudada em diferentes regiões, pouco se conhece sobre a 

história natural, demografia e comportamento das populações atuais em grande 

parte da extensão de ocorrência (Rheingantz & Trinca, 2015). A maioria dos 

trabalhos realizados com L. longicaudis analisaram a dieta (e.g., Passamani & 

Camargo, 1995; Spínola & Vaughan, 1995; José & Andrade, 1997; Pardini, 1998; 

Macías-Sanchez & Aranda, 1999; Colares & Waldemarin, 2000; Quadros & 

Monteiro-Filho, 2001; Gori et al., 2003; Alarcon & Simões-Lopes, 2004; Kasper et al., 

2004, 2008; Quintela et al., 2008; Chemes et al., 2010; Carvalho-Junior et al., 2010, 

2013; Rheingantz et al., 2011, 2012; Santos et al., 2012; Silva et al., 2012; Sousa et 

al., 2013), ou analisaram a utilização de locais às margens dos corpos d’água, como 

latrinas e abrigos (e.g., Pardini & Trajano, 1999; Waldemarin & Colares, 2000; 

Quadros & Monteiro-Filho, 2002; Kasper et al., 2004, 2008; Carvalho-Junior et al., 

2012), havendo apenas um trabalho com a descrição da estrutura genética de 

populações comparando amostras coletadas no sul e no sudeste do Brasil (Trinca et 

al., 2007) e dois trabalhos sobre modelagem de distribuição, sendo um em escala 

local (baixo delta do rio Paraná, na Argentina; Gomez et al., 2014) e outro na escala 

da distribuição total da espécie (Rheingantz et al., 2014). 

A distribuição das lontras é condicionada pela existência de habitats 

aquáticos e parece ser influenciada pela integridade física do ambiente, sobretudo 

no que diz respeito à disponibilidade de alimentos (principalmente peixes) e refúgios 

às margens (Soldateli & Blacher, 1996; Kasper et al., 2008). Entretanto, pouco se 
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conhece sobre a distribuição da lontra no Brasil, especialmente na Mata Atlântica 

(Rodrigues et al., 2013), cuja urbanização ocorrida em maior quantidade na região 

sudeste fragmentou paisagens e habitats naturais, comprometendo a qualidade de 

seus rios e fazendo deste bioma um dos mais ameaçados do país (Ribeiro et al., 

2009). Perante o pequeno volume de informação sobre a distribuição da lontra na 

Mata Atlântica, as modelagens de nicho ecológico e de distribuição de espécies 

oferecem meios para elencar áreas com maior probabilidade de ocorrência de 

lontras (Guisan & Thuiller, 2005; Peterson & Soberón, 2012), sendo ferramentas 

utilizadas nos últimos anos na conservação da vida selvagem (e.g., Pearson, 2007; 

Ferraz et al., 2012;. Rheingantz et al., 2014). 

Nos ecossistemas aquáticos na Mata Atlântica, a lontra é o principal 

carnívoro de topo de cadeia alimentar e, por isso, espera-se que esses animais 

atuem no controle de populações de presas (Estes et al., 2011). Contudo, os efeitos 

dos predadores aquáticos em ecossistemas neotropicais ainda são pouco 

conhecidos, havendo necessidade de estudos sobre as interações da lontra com o 

ambiente (Kasper et al., 2008). Neste sentido, estudos sobre a dieta de lontras 

contribuem para o entendimento de como a espécie responde a mudanças 

ecológicas do habitat, sobretudo no que diz respeito à disponibilidade de populações 

de presas (Anoop & Hussain, 2005). 

Muito tem se discutido sobre o grau de ameaça das populações atuais de 

lontras neotropicais (Rodrigues et al., 2013; Rheingantz et al., 2014). O histórico de 

caça predatória para comércio de peles no período de 1950 a 1970 exterminou 

grande parte das populações de lontras no Brasil, causando a redução da 

distribuição original da espécie (Waldemarin & Alvarez, 2008). Sendo que 

atualmente, é provavel que os efeitos das ameaças antrópicas sobre a espécie 

estejam aumentando, estando representandas, por exemplo, pela poluição, 

mineração e destruição de habitats, os quais provavelmente estão causando um 

novo ciclo de declínio populacional da lontra neotropical (Pacifici et al., 2013). Por 

esses motivos, a L. longicaudis está classificada como “Quase Ameaçada” em nível 

internacional (Rheingantz & Trinca, 2015) e, embora em território brasileiro a espécie 

também não esteja enquadrada em nenhuma categoria de ameaça (Brasil MMA, 

2014), no bioma Mata Atlântica as populações da espécie são consideradas 

“Vulneráveis” à extinção (Rodrigues et al., 2013), constando como “Vulnerável” nas 



 

8 

 

listas estaduais de fauna ameaçada do Paraná (Tossulino et al., 2006) e Minas 

Gerais (COPAM/MG, 2010). Na Mata Atlântica, os fatores de ameaça são a 

dependência de cursos d’água e matas ciliares, que já foram extremamente 

degradadas (Silvano et al., 2005), ressaltando que a qualidade e a extensão destes 

ambientes serão ainda mais afetadas pelas alterações no Código Florestal Brasileiro 

(Rodrigues et al., 2013, Alarcon et al., 2015). Além desses fatores, a caça por 

retaliação é uma ameaça importante às populações da espécie na região sul e 

sudeste do Brasil devido aos conflitos com produtores de peixes e pescadores 

(Marchini et al., 2011). Desta forma, embora a espécie possua ampla distribuição 

geográfica na América Latina e possa estar presente em áreas relativamente 

degradadas, ela é suscetível à extinção local (Rodrigues et al., 2013). Apesar da 

carência de informação a cerca da distribuição da lontra no Espírito Santo, das 

incertezas quanto à integridade das populações remanescentes e do reconhecido 

conflito com pescadores e produtores de peixes, a espécie não é citada na lista 

oficial de espécies ameaçadas de extinção do estado, não estando classificada nem 

mesmo como “Deficiente em Dados” (Passamani & Mendes, 2007). 

A presente tese, intitulada “Dieta e áreas de distribuição potencial de L. 

longicaudis (Carnivora: Mustelidae) na porção sul do Corredor Central da Mata 

Atlântica, sudeste do Brasil”, foi desenvolvida visando contribuir para a conservação 

da lontra no estado do Espírito Santo, estando estruturada em capítulos que 

consideram duas questões fundamentais: I) dieta e II) distribuição potencial. Em 

relação à dieta, buscou-se caracterizar as presas consumidas em diferentes regiões 

do estado com o objetivo de avaliar diferenças na composição da dieta entre as 

áreas estudadas. Sobre a distribuição, com base na ocorrência conhecida e nas 

condições ambientais observadas nos locais de detecção da espécie, buscou-se 

determinar as variáveis ambientais mais importantes na predição do habitat ocupado 

e definir a distribuição potencial da espécie no Espírito Santo, identificando as áreas 

mais representativas para a conservação da lontra no estado, além de verificar a 

cobertura de áreas protegidas em relação às áreas mais adequadas para a espécie. 

Os resultados obtidos contribuem para o melhor entendimento de aspectos 

ecológicos da lontra, sobretudo de como ela se relaciona com o ambiente no qual se 

insere, podendo ser empregados em futuros processos de avaliação da 
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vulnerabilidade da espécie no estado e na definição de estratégias para 

conservação da Lontra longicaudis no Espírito Santo. 
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CAPÍTULO I 

 

Dieta de Lontra longicaudis (Olfers, 1818) (Carnivora: Mustelidae) na porção 

sul do Corredor Central da Mata Atlântica, sudeste do Brasil 

 

RESUMO 

O objetivo do presente trabalho foi caracterizar a dieta da lontra em 

diferentes regiões hidrogeográficas do estado do Espírito Santo para verificar 

diferenças na dieta entre as regiões. A dieta foi caracterizada por meio da análise 

das estruturas não digeridas (escamas, fragmentos ósseos, exoesqueleto) contidas 

em 581 fezes coletadas no ambiente e identificação das presas com base na 

comparação com estruturas contidas em uma coleção de referência. A composição 

alimentar foi apresentada em grandes grupos de presas (Classes) sendo que peixes 

e crustáceos foram identificados em nível de família. Foi calculada a frequência de 

ocorrência de cada item alimentar e a amplitude de nicho alimentar das lontras em 

cada região e para toda área de estudo. A similaridade entre as dietas foi visualizada 

por uma analise de agrupamento (Cluster), seguida por uma analise de ordenação 

(PCoA), a partir das frequências de ocorrência normalizadas. A composição de 

presas na dieta da lontra foi comparada entre as regiões por meio de PERMANOVA. 

As lontras apresentaram a dieta predominante piscívora, mas também cancrívora, 

sendo os anfíbios, aves, pequenos mamíferos, répteis, insetos e moluscos, itens 

menos frequentes tidos como alimentação secundária ou complementar. Os peixes 

da família Cichlidae foram os mais consumidos, seguidos por crustáceos da família 

Palaemonidae. A variação registrada para a dieta da lontra se mostrou independente 

das regiões de estudo, o que pode estar relacionado com a variabilidade alimentar 

apresentada entre os rios/trechos de cada região, que por sua vez, pode ser 

influenciada pelas diferenças na estrutura dos habitats, incluindo a composição da 

biota aquática. De forma geral, houve alta frequência no consumo de peixes 

exóticos, indicando a possível degradação da comunidade aquática nos rios 

estudados. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Amostra fecal, Lontra neotropical, Método indireto, Predação. 
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Feeding ecology and potential distribution areas of Lontra longicaudis 

(Carnivora: Mustelidae) in the southern portion of the Central Corridor of the 

Atlantic Forest, southeastern Brazil 

 

ABSTRACT 

Here we have characterized the otter diet of different hydrographic regions 

in the state of Espírito Santo to verify possible differences in the diet composition, by 

analysis of the undigested structures (scales, bone fragments, exoskeleton) 

contained in 581 feces collected on the environment and identification of prey based 

on comparison to structures contained in a collection of reference. The feed 

composition was presented on large prey groups (classes) where fish and 

crustaceans were identified at family level. The frequency of occurrence of each food 

item and the niche breadth of otters was calculated for each region and the whole of 

study area. The similarity between the diets was visualized by clustering analysis 

followed by principal Coordinate Analysis (PCoA), from the normalized frequencies. 

The prey composition in otter diet was compared between the regions by 

PERMANOVA. Otters showed the piscivorous predominant diet, but also 

cancrivorous, and amphibians, birds, small mammals, reptiles, insects and mollusks, 

less frequent items regarded as secondary or complementary feeding. The fish in the 

Cichlidae family were the most consumed, followed by Palaemonidae family of 

crustaceans. The variation recorded for otter diet was independent of the study 

regions, which may be related to food variability among rivers / segments of each 

region, which in turn may be influenced by differences in the habitat structure 

including the composition of aquatic biota. Overall, there was a high frequency in the 

consumption of exotic fish, indicating the possible degradation of the aquatic 

community in the studied rivers. 

 

KEYWORDS: Fecal sampling, Indirect method, Neotropical otter, Predation. 
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INTRODUÇÃO 

 

A lontra neotropical, Lontra longicaudis (Olfers, 1818), é um carnívoro de 

topo de cadeia alimentar em ecossistemas aquáticos e, devido ao controle de 

populações de presas, principalmente peixes, participa da regulação de 

comunidades aquáticas, auxiliando na manutenção da biodiversidade dos locais 

onde ocorrem (Kruuk, 2006; Estes et al., 2011). Por este motivo, os estudos sobre a 

dieta de lontras são úteis para entender como a espécie se comporta em relação às 

mudanças do habitat, sobretudo no que diz respeito à disponibilidade de presas 

(Anoop & Hussain, 2005; Kasper et al., 2008; Rheingantz et al., 2011). 

As lontras consomem principalmente peixes e crustáceos, embora outros 

grupos, como anfíbios, répteis, mamíferos, aves e invertebrados, possam ser 

predados ocasionalmente (Pardini, 1998; Quadros & Monteiro-Filho, 2001; Kasper et 

al., 2008). Essa grande variedade de grupos predados pela lontra pode ser atribuída 

à variedade de ambientes que a espécie habita, os quais variam de riachos de 

montanha, rios e lagoas, até ambientes costeiros (Kruuk, 2006), estando a 

composição e a proporção dos itens predados relacionadas com as características 

de cada local (Alarcon & Simões-Lopes, 2004; Quintela et al., 2008; Carvalho-Junior 

et al., 2010, 2013; Rheingantz et al., 2011; Santos et al., 2012), o que confere um 

caráter flexível à dieta da espécie, havendo generalidade na alimentação secundária 

ou complementar (Rheingatz et al., 2012).  

Apesar da plasticidade entre os itens consumidos, a lontra é considerada 

especialista no consumo de peixes, podendo ser também em crustáceos, e ainda, a 

espécie pode ser considerada seletiva em relação aos peixes que consomem, 

predando preferencialmente certos grupos, mesmo quando estes não são os mais 

abundantes, evitando presas que apresentam grande custo energético de captura 

(Pardini, 1998; Rheingatz et al., 2012). Este comportamento de forrageamento pode 

ser explicado pela Teoria do Forrageamento Ótimo, a partir da qual a dieta ideal de 

um predador é resultado da quantidade líquida de energia adquirida a partir da 

captura da presa em relação à energia gasta na sua procura (MacArthur & Pianka 

1966). Isso irá determinar a melhor estratégia de forrageamento (i.e., especialista, 

generalista) para maximizar sua taxa total de obtenção de energia (MacArthur & 

Pianka 1966). A facilidade de captura faz com que os peixes lentos e de fundo sejam 
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os mais consumidos pela lontra, apesar do fator palatabilidade também poder estar 

envolvido na seleção das presas (Colares & Waldemarin, 2000; Quintela et al., 2008; 

Rheingatz et al., 2012; Sousa et al., 2013). Eventualmente, peixes mais rápidos 

também podem ser predados pela lontra, mas eles ocorrem em baixa frequência na 

dieta (Rheingatz et al., 2012). 

O empobrecimento da comunidade de peixes de água doce tem sido 

reportado como consequência da degradação dos habitats aquáticos continentais 

(Rahel, 2007), onde, geralmente, as espécies nativas sensíveis estão sendo 

eliminadas, enquanto ocorre um favorecimento das espécies mais resistentes e 

oportunistas (Hermoso et al., 2011; Alexander et al., 2015). A poluição da água por 

dejetos urbanos e industriais está entre os principais fatores de degradação dos 

habitats aquáticos (Dudgeon et al., 2006), o que afeta direta e indiretamente a 

qualidade de vida das lontras, tanto pela contaminação direta do meio, quanto pelos 

contaminantes que acumulam devido à ingestão de presas contaminadas, ou seja, 

via cadeia trófica (Carpenter et al., 2014). Por esses motivos, as lontras são 

consideradas bioindicadores da qualidade ambiental sob o conceito de organismos 

sentinela (i.e., indicadores de bioacumulação e biomagnificação), tendo em vista que 

podem indicar a concentração de contaminantes no ambiente pela acumulação ao 

longo dos anos (Ramos-Rosas et al., 2012).  

Entretanto, pelo fato de também ocorrerem em locais considerados não 

íntegros, a presença de lontras parece estar relacionada mais fortemente com sua 

alta capacidade de dispersão pelos cursos d’água e localização de áreas mais 

adequadas quanto à disponibilidade de alimento, do que diretamente com o grau de 

poluição e degradação do ambiente aquático (Reid et al., 2013). Deste modo, a 

simples ocorrência de lontras pode não ser reflexo da integridade do ecossistema, 

mas o tipo de alimento e as proporções em que estão sendo consumidos certamente 

são resultado da disponibilidade de presas (Pardini, 1998; Silva et al., 2012). Essa, 

por sua vez, depende da configuração do habitat e da disponibilidade de nichos, 

podendo ser afetada também por distúrbios antrópicos (Karr, 1981). Por isso, 

espera-se que uma alimentação que apresente ocorrência desproporcional de 

espécies exóticas, oportunistas e/ou tolerantes possa ser indicativa do grau de 

integridade biológica do habitat com base na composição dos grupos de peixes 

consumidos (Casatti, 2004; Pinto & Araújo, 2007).  
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Embora a caracterização da dieta seja um dos temas mais estudados 

com lontras neotropicais, a maioria dos estudos que analisaram a dieta da espécie 

abordou um ou poucos corpos d’água de regiões restritas (e.g., Kasper et al., 2008; 

Quintela et al., 2008; Rheingantz et al., 2011; Carvalho-Junior et al., 2013; Santos et 

al., 2012; Silva et al., 2012; Sousa et al., 2013). Neste sentido, uma abordagem 

espacialmente ampla é interessante para avaliar, a partir do emprego de 

metodologias padronizadas, como a dieta da lontra varia entre diferentes regiões. 

O presente estudo objetivou caracterizar a dieta de populações de L. 

longicaudis em quatro diferentes regiões do Espírito Santo, na porção sul do 

Corredor Central da Mata Atlântica, sudeste do Brasil, para responder se a 

composição da dieta e a proporção no consumo de itens alimentares variam entre as 

regiões estudadas? A hipótese defendida neste estudo é que a composição da dieta 

e a proporção no consumo de peixes e demais grupos são diferentes entre as 

regiões de estudo, sendo o grau de especialização da dieta também diferenciada em 

cada região devido a variações da amplitude de nicho alimentar. Além disso, foram 

avaliadas a qualidade da dieta, com base nas famílias de peixes consumidas 

relacionadas à integridade biótica dos rios, e a qualidade florestal do habitat com 

base na porcentagem de remanescentes florestais em cada região hidrográfica, para 

caracterizar o estado de conservação do habitat nessas áreas. 
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MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Área de estudo 

O estudo foi realizado no estado do Espírito Santo, porção sul do 

Corredor Central da Mata Atlântica, no sudeste do Brasil (Figura 1A). O Corredor 

Central da Mata Atlântica (CCMA) é uma unidade prioritária de planejamento e 

conservação da biodiversidade estabelecida por esforço de ONGs que, juntamente 

com o governo brasileiro, vêm trabalhando a sua implementação a fim de conectar 

fragmentos de habitats isolados para favorecer a restauração e manutenção dos 

processos ecológicos e evolutivos da Mata Atlântica brasileira (Ayres et al., 2005). O 

CCMA abrange todo o Espírito Santo e o sul da Bahia em uma área de mais de 8,5 

milhões de hectares (MMA, 2006) (Figura 1B). O território capixaba abrange mais de 

4,6 milhões de hectares do CCMA (Ayres et al., 2005) e toda sua extensão se insere 

no domínio fitogeográfico do bioma Mata Atlântica (IBGE, 2012). Contudo, os 

remanescentes florestais atuais representam apenas 10,5% da cobertura original do 

estado (FSOS Mata Atlântica & INPE, 2014).  

O estado do Espírito Santo possui 97% do seu território na Região 

Hidrográfica do Atlântico Sudeste (RHAS), caracterizada pela baixa disponibilidade 

hídrica relativa, pelo elevado contingente populacional e pela importância econômica 

da atividade industrial (ANA, 2015). Um dos principais problemas da região está 

relacionado ao uso e ocupação do solo, incluindo a ocupação irregular de encostas, 

áreas ribeirinhas e mananciais. Devido ao intenso e desordenado processo de uso e 

ocupação do solo, podem ser encontrados ao longo dos rios da RHAS apenas 

pequenos trechos com vegetação ciliar e geralmente em mau estado de 

conservação (ANA, 2015).  

Dentro da área de estudo foram definidas quatro diferentes regiões de 

amostragem, denominadas regiões hidrogeográficas, as quais foram selecionadas 

de forma a representar a área total do estado, abrangendo diferentes bacias 

hidrográficas, num total de 12 rios amostrados em diferentes trechos. As regiões 

hidrogeográficas foram: 1) Região Norte, localizada no extremo norte do estado, 

abrangendo as bacias dos rios Itaúnas, São Mateus e Barra Seca; 2) Região da 

Interbacia do rio Doce, contemplando o rio Doce (principal) e os afluentes, rio São 

José, rio Guandú e rio Santa Maria do Doce; 3) Região da Bacia do rio Jucu, 
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incluindo os braços norte, sul e a porção final; e 4) Região Sul, abrangendo as 

bacias dos rios Benevente, Itapemirim, Preto e Itabapoana (Figura 1C). 

 

 

Figura 1. Área de estudo: A) Localização do estado do Espírito Santo no Brasil 

(branco). B) Limites do Corredor Central da Mata Atlântica, abrangendo o sul da 

Bahia e o Espírito Santo (cinza escuro). C) Espírito Santo com delineamento das 

quatro regiões hidrogeográficas estudadas e indicação dos 12 rios selecionados 

para caracterização da dieta da lontra, sendo: 1) Itaúnas; 2) São Mateus; 3) Barra 

Seca; 4) São José; 5) Doce; 6) Santa Maria do Doce; 7) Guandu; 8) Jucu (braços 

norte e sul); 9) Benevente; 10) Itapemirim; 11) Preto; 12) Itabapoana. 
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Coleta, processamento de amostras e identificação dos itens 

A dieta da lontra foi caracterizada a partir da análise de amostras fecais 

coletadas às margens de cursos d’água, nos diferentes regiões hidrogeográficas. As 

campanhas de detecção da lontra ocorreram no período de maio a dezembro de 

2014, consistindo na amostragem assistemática de trechos de rio, com, no mínimo 3 

km de comprimento, vistoriando ambas as margens à procura de vestígios (i.e., 

excrementos, muco e pegadas) depositados em locais típicos de marcação territorial 

pelas lontras (e.g., abrigos, troncos caídos e rochas expostas no leito e na margem 

dos corpos d’água; Figuras 2A e B). O deslocamento em campo ocorreu sob 

diferentes meios, de acordo com a ordem hierárquica dos cursos d’água (Segundo 

Horton, 1945), o que geralmente está relacionado com a navegabilidade do rio. Em 

rios de primeira e segunda ordem e/ou em trechos com relevo acidentado, o 

deslocamento foi realizado a pé pelas margens ou pelo próprio leito do rio. Para o 

deslocamento em rios de terceira ordem ou em trechos iniciais de quarta ordem, o 

trajeto foi realizado pela água utilizando um caiaque a remo. Na parte final de rios de 

quarta ordem, o trajeto foi realizado por meio de barco de alumínio com motor de 

popa. Todas as fezes encontradas foram coletadas e armazenadas individualmente 

em sacos plásticos devidamente identificados (Figura 2C). 

Em laboratório, cada amostra fecal passou por um processo individual de 

lavagem em peneira de malha fina (1 mm) sob água corrente para eliminação da 

massa fecal fina. O material remanescente foi seco em estufa a 40°C por 24h e, em 

seguida, foi triado com auxílio de um estereomicroscópio (Figuras 2D, E e F) para 

seleção das estruturas duras não digeridas (e.g., escamas, pelos, penas, maxilas, 

otólitos, fragmentos ósseos, fragmentos de exoesqueleto e quelípodos de 

crustáceos) (Figuras 2G, H e I).  

Para identificação dos itens alimentares foi preparada uma coleção de 

referência de presas potenciais da lontra, a qual está composta principalmente por 

exemplares de peixes e crustáceos (nativos e exóticos), além de esqueletos de 

anfíbios, aves e pequenos mamíferos, que pudessem auxiliar na identificação dos 

itens consumidos pelas lontras a partir de comparações. Alguns peixes foram 

adquiridos por doação do Laboratório de Ictiologia Aplicada (Labpeixe) da 

Universidade Vila Velha (UVV), relativo à amostragem com redes no baixo rio Jucu. 

Outros foram adquiridos de pescadores tradicionais na região do rio Doce, ou foram 
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coletados às margens dos corpos d’água de forma ocasional, principalmente por 

descarte de pescadores. Além destes, alguns exemplares de presas foram 

encontrados parcialmente consumidos e abandonados pela lontra. Os demais 

grupos de presas potenciais foram oriundos de coleção própria ou foram coletados 

ocasionalmente no decorrer das atividades de campo, quando encontrados mortos. 

Os espécimes reunidos foram macerados, e as partes duras remanescentes de cada 

espécime foram secas em estufa a 40°C por 24h e depositados na Coleção de 

Referência de Presas de Carnívoros Neotropicais do Laboratório de Ecologia e 

Conservação de Biodiversidade (LECBio/UVV). 

 

 

Figura 2. Procedimentos de campo e laboratoriais. Locais típicos de marcação 

territorial: A – Espaço entre rochas utilizado como abrigo por lontras; B – 

Excremento sobre rocha no meio do rio. Coleta de amostra fecal em campo: C – 

Amostra fecal acondicionada para transporte. Lavagem e triagem de amostras: D – 

Amostra após lavagem e secagem; E – Aspecto do material biológico sob 

estereomicroscópio; F – Detalhe de amostra com estruturas para identificação. 
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Identificação de itens alimentares: G – Escama de peixe da Família Cichlidae; H – 

Escama de peixe da Família Characidae; I – Quelípodo de Crustáceo (Família 

Ocypodidae). 

 

Análise de dados 

A composição da dieta da lontra foi analisada considerando a área de 

estudo como um todo e em cada região hidrogeográfica, inicialmente foram 

considerados grandes grupos de presas (Peixes - Actinopterygii, Crustacea - 

Malacostraca, Mollusca, Insecta, Amphibia, Reptilia, Aves, Mammalia), sendo as 

estruturas não identificadas classificadas como “Outros”. Posteriormente, os peixes e 

os crustáceos foram classificados no nível de Família, as quais constituíram grupos 

alimentares em conjunto com os demais grandes grupos de presas. 

A contribuição de cada item alimentar na dieta das lontras foi calculada a 

partir da Frequência de Ocorrência (FO%). Este índice representa quão comum é 

um item na dieta, sendo calculado a partir da fórmula: FOi% = 100 x pi / P, onde a 

frequência de ocorrência (FO) de um dado item (i) é a relação entre o número de 

amostras com partes desse tipo de presa (pi) e o número total de amostras fecais 

analisadas (P), multiplicado por 100 para se obter o valor em porcentagem (Hynes, 

1950). 

O grau de especialização da dieta foi mensurado pelo índice de Amplitude 

de Nicho Alimentar (B; Levins, 1968) que fornece uma estimativa quantitativa do 

grau de especialização da dieta, sendo padronizado em escala de 0 a 1 pelo índice 

de Amplitude de Nicho Padronizada (Bpad; Colwell & Futuyma, 1971), ambos 

considerando o consumo de grandes grupos de presas (B1 e Bpad1) e apenas as 

famílias de peixes (B2 e Bpad2). Os índices em questão foram calculados a partir das 

fórmulas: B = 1 / Ʃpij
2, onde pi representa a porcentagem de ocorrência individual em 

j categorias (Levins, 1968); e Bpad = B – 1 / Bmax – 1, onde Bmax é o número total de 

categorias de presas encontradas (Colwell & Futuyma, 1971). Valores de Bpad  

próximos de 1 indica nicho trófico amplo, sem a predominância de itens na dieta, 

enquanto valores próximos de 0 indicam nicho trófico estreito, com a predominância 

de um ou alguns grupos alimentares na dieta (Krebs, 1999). 

A diferenciação da dieta da lontra entre as regiões hidrogeográficas foi 

realizada por Analise de Grupamento (Cluster), a partir de uma matriz de 
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semelhança pela distância Euclidiana dos dados de FO% normalizados dos grupos 

alimentares (descritores) em relação às regiões de estudo, seguida por Análise de 

Ordenação por Coordedadas Principais (PCoA) (Legendre & Legendre, 2012). O 

Cluster foi realizado pelo método completo de ligação, utilizando a função “hclust” do 

pacote “stats” do Programa R. A PCoA foi realizada a partir da mesma matriz de 

distância utilizada no Cluster, por meio da função “cmdscale” do pacote “vegan” do 

Programa R (Oksanen et al., 2015). Para determinar se as contribuições relativas 

dos descritores na caracterização da dieta variam significativamente entre as 

regiões, foi realizada uma análise permutacional de variância multivariada 

(Permanova, Anderson et al., 2001) considerando os resultados de FO% 

normalizados, segregados por rio ou trecho, conforme a extensão amostrada, de 

forma a compor 4 réplicas por região de estudo. A Permanova foi realizada por meio 

da função “adonis” do pacote “vegan” do Programa R (Oksanen et al., 2015). 

A avaliação da qualidade da dieta da lontra foi realizada com base nas 

famílias de peixes consumidas, as quais foram classificadas, de acordo com a 

literatura, quanto aos aspectos relacionados à integridade biótica dos rios, sendo 

selecionados quatro atributos avaliados como mais importantes pela sua maior 

relação com a integridade ambiental (Karr, 1981; Karr et al., 1986; Ferreira & Casatti, 

2006; Casatti et al., 2009). Os atributos foram: 1 – Origem dos táxons (nativos ou 

exóticos); 2 – Composição e dominância de grupos (Characiformes, Perciformes e 

Siluriformes); 3 – Grupo trófico (carnívoros ou onívoros); e 4 – Tolerância à hipóxia 

(intolerantes ou tolerantes). 

A qualidade florestal do habitat foi avaliada considerando a porcentagem 

de áreas com remanescentes florestais da Mata Atlântica na área total de estudo 

(Figura 3A), bem como nas diferentes regiões hidrogeográficas (Figura 3B), e em 

áreas buffer com raio de 500 metros a partir da margem dos cursos d’água em cada 

região, as quais podem estar diretamente relacionadas ao habitat da lontra (Figura 

3C). A porcentagem de áreas florestadas foi medida pelo calculo da proporção 

florestal (multiplicado por 100 para obter a %), a partir das medições em hectares 

(ha) dos polígonos florestais extraídos do mapeamento FSOSMA & INPE (2012), por 

meio do programa ArcGIS 10.2, sob o sistema de coordenadas planas da projeção 

cônica de Albers. 
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Figura 3. Cobertura florestal na área de estudo. A – Mapa do estado do Espírito 

Santo com a delimitação das regiões hidrogeográficas e os remanescentes florestais 

da Mata Atlântica (FSOSMA & INPE, 2012); B – Detalhe da Bacia do Rio Jucu, como 

exemplo para a mensuração da proporção florestal nas regiões de estudo; C – 

Detalhe da área buffer dos cursos d’água com raio de 500 metros (cada lado) para a 

mensuração da proporção florestal. 
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RESULTADOS 

 

Dieta da lontra no Espírito Santo 

Considerando toda área de estudo, foram coletadas 581 amostras fecais 

de lontras pelas quais foram identificados oito grandes grupos de presas (Figura 4). 

A dieta da lontra se mostrou predominantemente piscívora, sendo os peixes os itens 

mais frequentes, ocorrendo em 85% das amostras (Figura 4) e distribuídos em 17 

famílias (Tabela 1). Os crustáceos foram o segundo grupo mais consumido, tendo 

sido registrados em 29% das amostras analisadas (Figura 4) representado por seis 

famílias (Tabela 1). Demais grupos ocorreram de forma menos frequente, em 8 % a 

2 % das amostras, tais como, anfíbios (FO = 8%), aves (FO = 6%), insetos (FO = 

4%), mamíferos (FO = 3%), répteis (FO = 2%) e moluscos em 2% das amostras. 

Fragmentos não identificados, classificados como “outros”, estiveram presentes em 

15% das amostras (Figura 4). 
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Figura 4. Frequência de Ocorrência (FO%) dos grandes grupos de presas 

consumidos por Lontra longicaudis, no estado do Espírito Santo, porção sul do 

Corredor Central da Mata Atlântica. 
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Tabela 1. Classificação das presas consumidas por Lontra longicaudis nos rios do 
Espírito Santo, a partir da análise de fezes coletadas no ambiente (n=581). 

Grupo Ordem Família Gênero FO % 

Actinopterygii 

(Peixes) 

 

Characiforme Anostomidae Leporinus 4,3 

Characidae Astyanax 2,8 

Curimatidae Cyphocharax 1 

Erythrinidae Hoplias 1,7 

Serrasalmidae Pygocentrus 0,2 

Perciforme 

 

Centropomidae Centropomus 0,2 

*Cichlidae  44,2 

Cichla 0,1 

Geophagus 17,6 

Tilapia 30,1 

Eleotridae Dormitator 0,9 

Gobiidae Awaous 6,2 

Mugilidae Mugil 1,2 

Siluriforme 

 

Auchenipteridae Trachelyopterus 0,5 

Ariidae Genidens 0,7 

Callichthydae Callichthys 7,6 

Clariidae Clarias 15 

Heptapteridae Rhamdia 0,5 

Loricariidae Hypostomus 16,2 

Pimelodidae Pimelodus 6,4 

Malacostraca 

(Crustáceos) 

Decapoda Atyidae Atya 0,7 

Grapsidae Arattus 0,3 

Ocypodidae Uca 0,3 

Palaemonidae Macrobrachium 20,3 

Portunidae Callinectes 1,5 

Trichodactylidae Trichodactylus 6,7 

Aves NI NI NI 6,4 

Reptilia Squamata   1,9 

Ophidia Liophis 1,7 

Sauria NI 0,2 

Amphibia Anura NI NI 8,3 

Mammalia NI NI NI 2,9 

Insecta NI NI NI 3,6 

Mollusca NI NI NI 2,1 

Outros    15 
* Devido ao táxon Cichlidae ser o único representado por mais de um gênero, foi 
apresentado um valor de FO total para a Família e para cada gênero 
separadamente. 
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Dentre os peixes mais consumidos na alimentação da lontra neotropical, a 

família Cichlidae foi a mais frequente (44%), seguida por Loricariidae (16%), 

Clariidae (15%), Callichthyidae (8%) Gobiidae, Pimelodidae (6% cada) e 

Anostomidae (4%; Tabela 1; Figura 5). Dentre os crustáceos consumidos, destacam-

se o camarão-pitú (Palaemonidae: Macrobrachium sp.), ocorrendo em 20% das 

amostras e os caranguejos dulcícolas (Trichodactylidae: Trichodactylus sp.) em 7% 

das amostras (Figura 5). As demais Famílias de peixes e crustáceos obtiveram 

baixas frequências individuais inferiores a 1% (Tabela 1).  

A pesar da grande variedade de grupos alimentares encontrados na dieta 

da lontras, os ìndices gerais de amplitude de nicho alimentar foram baixos, porém 

menor considerando os grandes grupos de presas (B1 = 2,37; Bpad1 = 0,20), em 

relação a amplitude alimentar considerando as famílias de peixes (B2 = 4,59; Bpad2 

= 0,22), indicando um estreito nicho alimentar em que poucos grupos são predados 

majoritariamente em quanto a maioria dos grupos são consumidos em baixas 

frequências. 
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Figura 5. Frequência de Ocorrência (FO%) das principais famílias de peixes e 

crustáceos consumidos por Lontra longicaudis, no estado do Espírito Santo, porção 

sul do Corredor Central da Mata Atlântica. 
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Dieta da lontra por região hidrogeográfica 

Em todas as regiões de estudo os peixes foram os itens mais frequentes 

na dieta da lontra (FO ≥ 80%), sendo os crustáceos o segundo grupo mais 

consumido, com FO chegando a 51% na Região do Doce e 40% na Região Sul 

(Tabela 2). Anfíbios foram particularmente importantes na região Sul (FO = 17%) e 

na região do Doce (10%). Demais grupos ocorreram em frequências menores (<9%) 

com resultados variados entre as regiões de estudo, com destaque para Ave no rio 

Jucu, Insetos na região sul e Moluscos na região do Doce (FO = 9% cada). Itens não 

identificados (Outros) foram registrados em 19% das amostras da região do doce e 

em 14% nas demais regiões (Tabela 2). 

 

Tabela 2. Frequência de ocorrência (FO%) dos grandes grupos de presas e ordens 

de peixes consumidos por Lontra longicaudis em diferentes regiões 

hidrogeográficas do Espírito Santo, Corredor Central da Mata Atlântica, Brasil. 

Grupo Ordem Norte Doce Jucu Sul 

Actinopterygii (Peixes)  88 85 85 80 

Characiforme 17 19 5 11 

Perciforme 46 47 54 50 

Siluriforme 46 41 43 38 

      

Malacostraca (Crustáceos) Decapoda 19 51 20 40 

Ave NI 2 3 9 4 

Reptilia Squamata 7 2 1 3 

Amphibia Anura 5 10 5 17 

Mammalia NI 3 6 2 3 

Insecta NI 3 6 1 9 

Mollusca NI 0 9 1 1 

Outros  14 19 14 14 
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Entre os peixes, os mais frequentes na dieta da lontra em todas as 

regiões de estudo foram os Cichlidae: Norte (37%), Interbacia do rio Doce (27%), 

Bacia do rio Jucu (52%) e Sul (41%). Na região norte o consumo de peixes foi 

distribuído em 12 famílias, onde além dos Cichlidae, destaca-se o consumo de 

Gobiidae (19%), Loricariidae (17%), Pimelodidae (15%) e Callichthyidae (12%). 

Entre os crustáceos consumidos pela lontra na região Norte, destaca-se os 

Thrichodactylidae (12%) entre as três famílias registradas (Tabela 3).  

Na região da Interbacia do rio Doce o consumo de crustáceos 

Palaemonidae (Macrobrachium sp.; 38%) superou o consumo de peixes Cichlidae 

(27%). Nesta região, o consumo da lontra foi registrado para 15 famílias de peixes e 

quatro famílias de cristáceos, em que, além dos grupos citados, destaca-se o 

consumo de Loricariidae (17%), Gobiidae (14%), Clariidae (13%), Anostomidae 

(12%) e Pimelodidae (11%; Tabela 3).  

Na região da bacia do Rio Jucu, o consumo foi registrado sobre 14 

famílias de peixes e duas famílias de crustáceos, sendo que nesta região, além de 

Cichlidae, destaca-se o consumo de Clariidae (20%), Palaemonidae (17%) e 

Loricariidae (15%). Na região Sul,o consumo foi registrado sobre nove famílias de 

peixes e cinco de crustáceos, sendo o destaque a ocorrência de Palaemonidae 

(23%), Loricariidae (19%), Callichthyidae (10%) e Trichodactylidae (10%; Tabela 3). 

 

Tabela 3. Frequência de ocorrência (FO%) das famílias de peixes e crustáceos 

consumidas por Lontra longicaudis em diferentes regiões hidrogeográficas do 

Espírito Santo, Corredor Central da Mata Atlântica, Brasil. 

Grupo Ordem Família Norte Doce Jucu Sul 

Actinopterygii 

(Peixes) 

 

Characiformes Anostomidae 6 8 <1 15 

Characidae 4 4 3 0 

Curimatidae 0 <1 2 0 

Erythrinidae 6 5 <1 3 

Serrasalmidae 0 1 0 0 

Perciformes 

 

Centropomidae 0 0 <1 0 

Cichlidae 37 27 52 41 

Cichlidae Nat 7 23 18 16 

Cichlidae Exo 22 15 37 28 

Eleotridae 2 0 1 2 
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Gobiidae 19 13 2 5 

Mugilidae 0 2 1 3 

Siluriformes 

 

Auchenipteridae 2 2 0 0 

Ariidae 0 1 1 0 

Callichthydae 12 6 7 10 

Clariidae 10 13 20 4 

Heptapteridae 3 1 0 0 

Loricariidae 17 17 15 19 

Pimelodidae 15 11 3 8 

Malacostraca 

(Crustáceos) 

Decapoda Atyidae 0 4 0 0 

Grapsidae 0 0 0 2 

Ocypodidae 0 0 0 2 

Palaemonidae 5 37 17 23 

Portunidae 2 4 0 4 

Trichodactylidae 12 11 3 10 

 

O índice de amplitude da dieta da lontra entre as regiões hidrogeográficas 

foi menor entre o consumo de grandes grupos (Bpad1<0,33) do que entre o consumo 

de peixes (Bpad2 >0,38). A excessão foi registrada para o rio Jucu, onde ambos os 

índices foram baixos (Bpad1 = 0,21; Bpad2 = 0,18 Tabela 4). As regiões Sul e Doce 

apresentaram os maiores valores de amplitude da dieta da lontra entre o consumo 

de gandes grupos (Bpad1 = 0,33 e Bpad1 = 0,27 respectivamente). Na região Sul e 

doce as amplitudes padronizadas foram as mais próximas para o consumo de 

peixes (Bpad2 = 0,38; Bpad2 = 0,40; respectivamente, Tabela 4). Sendo a região Norte, 

a área amostral que obteve a menor amplitude de nicho alimentar entre os grandes 

grupos (Bpad1 = 0,14) e maior entre os peixes (Bpad2 = 0,62; Tabela 4). 
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Tabela 4. Resultados da análise da dieta de lontras neotropicais por região 

hidrogeográfica no estado do Espírito Santo, Brasil. B – Índice de amplitude de nicho 

trófico; Bpad – amplitude de nicho padronizada; 1 – Considerando os grandes grupos 

de presas (peixes, crustáceos, aves, mamíferos, répteis, anfíbios, insetos e 

moluscos); 2 – Considerando as Famílias de peixes; Sobs – riqueza observada das 

Famílias de peixes; N – número de amostras por região. 

Região B1 Bpad1 B2 Bpad2 Sobs N 

Norte 1,99 0,14 7,78 0,62 12 59 

Doce 2,92 0,27 6,64 0,40 15 104 

Jucu 2,46 0,21 3,35 0,18 14 314 

Sul 2,99 0,33 4,42 0,38 10 104 
 

Considerando o consumo entre as famílias de peixes e crustáceos e os 

demais grandes grupos na dieta da lontra neotropical, o dendrograma resultante da 

análise de agrupamento revela uma classificação das regiões hidrogeográficas com 

base na similaridade entre as dietas da lontra, em que as regiões Sul e Doce 

apresentaram a dieta com maior similaridade entre si, sendo ambas com a dieta 

mais similar em relação à região da bacia do rio Jucu do que em relação à dieta da 

lontra registrada para a região Norte (Figura 6). 
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Figura 6. Dendrograma da análise de agrupamento (Cluster) das regiões de estudo 

no estado do Espírito Santo, Corredor Central da Mata Atlântica, pelo método 

completo de ligação, a partir de uma matriz de distância Euclidiana dos dados de 

FO% normalizados (C.Cf.=0.905448). 

 

Pelo resultado da análise de ordenação (PCoA) observa-se uma 

diferenciação da dieta entre as regiões de estudo , bem como os grupos alimentares 

que melhor descrevem a dieta da lontra em cada região, sendo que as dimensões 

representadas pelos eixos 1 e 2 sãos responsáveis por 86% da variância entre os 

grupos formados (Figura 7). A ocorrência de Auchenopiteridae, Gobiidae, 

Callichthyidae e Eleotridae são mais representativas da região Norte, enquanto 

Clariidae e Cichlidae exótico são mais representativas da região do Jucu. As regiões 

Doce e Sul se encontram mais próximas em relação ao consumo de presas do que 

as outras regiões (Figura 7). Apesar do visível distanciamento das regiões no 

espaço ordenado, a variação da composição dos itens alimentares presentes na 

dieta da lontra se mostrou independente das regiões hidrogeográficas (pseudo-F = 

0,914; p(perm) = 0,581). 
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Figura 7. Resultado da aplicação da Análise de Coordenadas Principais (PCoA) a 

partir da matriz de distância Euclidiana dos dados de FO% normalizados (Famílias 

de peixes, crustáceos e demais “grandes grupos”) em cada região de estudo (Norte, 

Doce, Jucu e Sul). Os códigos correspondem aos três primeiros caracteres das 

famílias de peixes, crustáceos, e demais grandes grupos contidos na Tabela 1. Para 

Cichlidae, foram considerados nativos (Cic.n) e exóticos (Cic.e). 
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Dieta da lontra e integridade ambiental e biótica 

A área total de estudo apresentou 11% de proporção dos remanescentes 

florestais da Mata Atlântica, sendo a região da bacia do rio Jucu a área que 

apresentou a maior quantidade de florestas entre as regiões de estudo (31%) e a 

região Norte a menor (9%; Tabela 5A). Em relação às áreas de buffer dos cursos 

d’água (buffer de 500m), a maior proporção de florestas também foi registrada para 

a região do Jucu (73%) e a menor para a região do Doce (24%; Tabela 5B). 

 

Tabela 5. Variáveis utilizadas na avaliação da condição florestal do habitat da lontra 

no estado do Espírito Santo, Brasil, baseada na área total (Área), na área com 

florestas (Florestas) e na porcentagem de áreas com florestas (%Flo.). A) 

Considerando toda a área de drenagem da região hidrogeográfica. B) Considerando 

uma área buffer dos cursos d’água (500m de raio). 

Região 

A) Área total B) Buffer 500m 

Área (km2) 
Florestas 

(km2) 
% Flo. Área (km2) 

Florestas 

(km2) 
% Flo. 

Norte 16.155,52 1.464,02 9 3.074,64 1.017,52 33 

Doce 11.370,66 1.210,49 11 2.440,29 591,39 24 

Jucu 2.148,55 672,89 31 632,78 462,60 73 

Sul 11.426,09 1.633,27 14 2.907,21 979,80 34 

ES 46.096,92 5.300,55 11 10.591,12 3.219,78 30 

 

 

Entre as 17 Famílias de peixes registradas na dieta da lontra no Espírito 

Santo, 15 apresentaram apenas representantes nativos, a Família Cichlidae 

apresentou representantes nativos e exóticos, e a Família Clariidae apresentou 

apenas representante exótico. Para contabilização das frequências de peixes 

nativos e exóticos foram considerados Cichlidae nativo e Cichlidae exótico como 

consta na Tabela 6. 
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Tabela 6. Classificação dos peixes consumidos por Lontra longicaudis no Espírito 

Santo, Brasil, de acordo com o grupo taxonômico (Ordem, Família e Gênero), a 

origem (NAT, nativa; EXO, exótica), o grupo trófico (HEB, herbívoro; ONI, onívoro; 

DET, detritívoro; CAR, carnívoro) e a tolerância à hipóxia (TOL, tolerante; INT, 

intolerante). 

Ordem Família Gênero Origem Grupo Tolerância 

Characiforme Anostomidae Leporinus NAT HEB INT 

Characidae Astyanax NAT ONI INT 

Curimatidae Cyphocharax NAT DET INT 

Erythrinidae Hoplias NAT CAR TOL 

Serrasalmidae Pygocentrus EXO CAR TOL 

Perciforme 

 

Centropomidae Centropomus NAT CAR  

Cichlidae Cichla EXO CAR  

Geophagus NAT ONI TOL 

Tilapia EXO ONI TOL 

Eleotridae Dormitator NAT ONI  

Gobiidae Awaous NAT DET  

Mugilidae Mugil NAT DET  

Siluriforme 

 

Auchenipteridae Trachelyopterus NAT CAR TOL 

Ariidae Genidens NAT ONI  

Callichthydae Callichthys NAT ONI TOL 

Clariidae Clarias EXO ONI TOL 

Heptapteridae Rhamdia NAT CAR TOL 

Loricariidae Hypostomus NAT HEB TOL 

Pimelodidae Pimelodus NAT ONI TOL 

* Classificação de peixes quanto à origem (Casatti et al., 2009); quanto ao grupo 

trófico e tolerância à hipóxia (Araújo et al., 2009; Casatti et al., 2009; Froese & Pauly, 

2016).  
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Apesar da menor proporção florestal registrada na região Norte, a 

ocorrência de peixes nativos foi a maior registrada entre as regiões (86%), bem 

como a de peixes carnívoros (8%), apresentando a segunda maior frequência de 

peixes intolerantes à hipóxia (35%) e a menor FO de peixes exóticos (36%, Tabela 

8). Já a região do rio Jucu apresentou os menores valores para peixes nativos 

(71%), carnívoros e intolerantes à hipóxia (1% cada), bem como a maior frequência 

de peixes exóticos (63%) e tolerantes a baixas concentrações de oxigênio dissolvido 

(82%; Tabela 7). O rio Doce apresentou a maior frequência de Characiformes (19%) 

e peixes intolerantes à hipóxia (35%; Tabela 8). Na região Sul, destaca-se a 

segunda maior frequência de nativos (79%) e Perciformes (50%) e a segunda menor 

de carnívoros (3%) e intolerantes à hipóxia (27%; Tabela 7). 

 

Tabela 7. Variáveis utilizadas na avaliação da integridade biótica da comunidade de 

presas da lontra em quatro regiões hidrogeográficas do Espírito Santo, Brasil, 

considerando as frequências de ocorrência de peixes de acordo com a origem 

(Nativos - Nat; Exóticos – Exo), as Ordens (Characiformes – Cha, Perciformes – Per 

e Siluriformes – Sil), o nível trófico (carnívoros – Car, onívoros – Oni) e a tolerância à 

hipóxia (intolerante – Int, tolerante – Tol). baseada na proporção florestal da área de 

drenagem (Bacia) e do buffer de 500m (Buffer), 

Região 
Frequência de ocorrência (FO%) Prop. Florestal 

Nat Exo Cha Per Sil Car Oni Int Tol Bacia Buffer 

Norte 86 36 17 46 46 8 53 32 71 0,09 0,33 

Doce 77 47 19 47 41 6 49 35 68 0,11 0,24 

Jucu 71 67 5 54 43 1 59 19 82 0,31 0,73 

Sul 79 43 11 50 38 3 58 27 65 0,14 0,34 

ES 75 56 10 51 42 3 62 25 76 0,12 0,30 
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DISCUSSÃO 

 

Dieta de lontra no estado do Espírito Santo  

Neste estudo, a dieta de lontra foi analisada em diferentes regiões 

hidrogeográficas do Espírito Santo, onde pode ser confirmado o padrão de 

alimentação predominantemente piscívoro para todas as regiões, sendo os 

crustáceos, o segundo grupo mais consumido. Os demais grupos como anfíbios, 

aves, insetos, mamíferos, moluscos e répteis, foram predados em proporções 

menores, compondo a alimentação secundária ou suplementar, o que corrobora com 

outros estudos (José & Andrade, 1997; Pardini, 1998; Colares & Waldemarin, 2000; 

Quadros & Monteiro-Filho, 2001; Quintela et al., 2008, Rheingantz et al., 2011; 

Santos et al., 2012). A dieta da lontra apresentou padrão variado entre os grupos 

consumidos nas diferentes regiões de estudo, porém esta variação foi 

estatisticamente independente da região, o que pode estar mais relacionado com a 

variação observada entre os rios amostrados em uma mesma região (intra-grupos) 

do que considerando as variações entre as regiões como um todo (inter-grupos) 

(Anderson et al., 2001). 

Os índices de amplitude alimentar padronizada da lontra considerando os 

grandes grupos de presas foram baixos e menores do que considerando apenas as 

famílias de peixes, indicando um estreito nicho alimentar em que poucas categorias 

de presas são consumidas em grandes frequências, neste caso principalmente 

peixes, mas também crustáceos, enquanto a maioria das categorias são consumidas 

em baixas frequências. Por outro lado, entre as famílias de peixes consumidas, as 

ocorrências foram melhores distribuidas, o que corrobora com os resultados de 

amplitude da dieta, entre grandes grupos e entre as famílias de peixes, obtidos por 

Kasper et al. (2008) no Vale do Taquari, Rio Grande do Sul. Corroborando também 

com os índices de amplitude alimentar da lontra para os grandes grupos de presas 

obtidos por Santos et al. (2012) em um reservatório e em um riacho da bacia do rio 

Paranapanema, São Paulo. No presente caso, a excessão foi registrada para o rio 

Jucu, onde ambos os índices foram baixos e menor entre os peixes, o que pode ser 

traduzido no predominio de peixes na dieta com poucas famílias sendo mais 

consumidas, apesar de terem sido registradas 14 famílias de peixes cujo consumo 

foi registrado para a lontra nesta região (Tabela 5). A exemplo disso, Cichlidae foi o 
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grupo mais frequente (51,6%), enquanto Clariidae e Loricariidae ocorreram em 20% 

e 15% das amostras, respectivamente, sendo que os demais grupos de peixes 

ocorreram em baixas frequências (<7%) na dieta da lontra. Nas regiões Sul e Doce a 

dieta foi mais bem distribuida entre o consumo de gandes grupos, podendo ser 

percebido um maior consumo de crustáceos e anfíbios. A região Norte apresentou a 

dieta da lontra mais especializada em peixes, com o consumo mais bem distribuido 

entre as famílias registradas. 

Entre os peixes consumidos pela lontra, o principal grupo registrado foi 

Cichlidae (territorialistas de fundo), o que corrobora com estudos em ambientes 

lênticos da Mata Atlântica como reservatórios (Passamani & Camargo, 1995; José & 

Andrade, 1997, Santos et al., 2012), em lagoas costeiras com ou sem influência do 

mar (Carvalho-Junior et al., 2010), como também em um lago tributário do rio Paraná 

na Argentina (Gori et al., 2003). A predominância de ciclídeos na dieta da lontra, 

como apresentado aqui, também corrobora com estudos realizados em ambientes 

lóticos, como em um córrego costeiro no sul do Rio Grande do Sul (Quintela et al., 

2008) e em um rio costeiro da Serra do Mar no Rio de Janeiro (Rheingatz et al., 

2012). Os peixes ciclídeos possuem um comportamento territorialista associado ao 

fundo, o que facilita a sua captura (Rheingatz et al., 2012). 

O segundo grupo de peixes mais consumido pela lontra foram os 

cascudos (Siluriforme: Loricariidae) (bentônico associado a rochas), presentes em 

16% de todas as amostras. As diversas espécies deste grupo são reportadas como 

o principal alimento de lontras em rios da Mata Atlântica (Pardini, 1998; Kasper et 

al., 2004, 2008; Chemes et al., 2010; Silva et al., 2012). Sendo o terceiro principal 

grupo de peixes consumidos foram os Clarídeos (bentônico / pelágico) registrados 

em 15 % das amostras. 

Os crustáceos foram o segundo grupo mais importante na dieta da lontra 

no estado do Espírito Santo, ocorrendo em 29% das amostras, e o alto consumo de 

crustáceos na alimentação de lontras também corrobora com os estudos na Mata 

Atlântica (José & Andrade, 1997; Pardini, 1998; Macías-Sanchez & Aranda, 1999; 

Quadros & Monteiro-Filho, 2001; Quintela et al., 2008, Rheingantz et al., 2011; 

Santos et al., 2012). No presente caso, Macrobrachium sp (Palaemonidae) foi o 

crustáceo mais consumido, o que corrobora com o descrito em outras regiões 

(Santos et al., 2012; Carvalho-Junior et al., 2013). O segundo crustáceo mais 
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consumido foi o caranguejo de água doce (Trichodactylidae: Trichodactylus sp.), 

sendo registrado na maior parte das bacias, principalmente na região Norte onde 

foram os crustáceos mais frequentes na dieta das lontras. Estes resultados 

corroboram com Pardini (1998), Quadros & Monteiro-Filho (2001), que reportaram o 

alto consumo de Trichodactylus por lontras, o que pode estar relacionado com a 

disponibilidade deste grupo nos rios da Mata Atlântica e a facilidade de captura por 

serem lentos e terem menor chance de escapar em relação aos outros crustáceos 

consumidos. 

O consumo de presas não aquáticas tem sido reportado como 

alimentação secundária ou complementar, e o seu aumento pode ocorrer quando a 

disponibilidade de peixes é menor (Rheingatz et al., 2012). No presente caso, foram 

consideras como presas não aquáticas: serpentes, anfíbios e aves, animais que 

eventualmente podem estar no habitat aquático, mas que possivelmente podem ter 

sido predados em terra. As presas não aquáticas ocorreram em baixas frequências 

(<8%) na dieta da lontra no presente caso, o que corrobora com a maior parte dos 

estudos publicados (José & Andrade, 1997; Pardini, 1998; Colares & Waldemarin, 

2000, Quadros & Monteiro-Filho, 2001; Kasper et al., 2004; Quintela et al., 2008; 

Santos et al., 2012). Dentre as presas ocasionais, os anuros foram os mais 

consumidos (FO = 8%) e a região Sul foi a que apresentou maior frequência (17%). 

 

Dieta de lontra e integridade ambiental e biótica  

A variedade de ambientes aquáticos que a lontra pode habitar sugere que 

a dieta seja adaptativa, explorando diferentes tipos de presas, principalmente peixes, 

de acordo com a disponibilidade do ambiente (Rheingantz et al., 2012). Por outro 

lado, os estudos que avaliaram a disponibilidade de presas, relata uma relação 

inversa entre a maior abundância de peixes rápidos e o maior consumo de peixes 

lentos e de fundo (Pardini, 1998; Quadros & Monteiro-Filho, 2002; Rheingantz et al., 

2012), demonstrando que a dieta da lontra também pode ser seletiva entre as 

presas disponíveis, onde o consumo é direcionado pela acessibilidade e vantagem 

energética das presas. Por esses motivos, variações na contribuição de itens 

alimentares na dieta de lontras podem ser interpretadas como mudanças na 

disponibilidade de presas (Pardini, 1998), que depende das características 

ambientais, e pode ser afetada por distúrbios humanos (Karr, 1981). 
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Pensando nos peixes como presas, em águas continentais preservadas 

das regiões neotropicais a disponibilidade de Characifromes e Siluriformes é maior, 

em relação a ambientes sob condições alteradas, como represas e águas poluídas, 

onde a comunidade pode ser dominada por espécies mais tolerantes das ordens 

Perciformes e Cyprinodontiformes (Ferreira e Casatti, 2006). As alterações dos 

habitats aquáticos, como a construção de reservatórios e a introdução de peixes 

exóticos, estão entre as principais causas da eliminação de peixes nativos no Brasil 

(Britton e Orsi, 2012) e no mundo (Dudgeon et al., 2006). Sendo a configuração da 

comunidade de peixes utilizada por muitos estudos para gerar índices de integridade 

biótica como forma de avaliar a condição ambiental de rios (e.g., Pinto & Araújo, 

2007; Casatti et al., 2009; Dos Santos & Esteves, 2015), os quais apontaram os 

peixes bons indicadores de integridade biótica, mesmo entre os grupos de fundo 

tipicamente predados pelas lontras. Os cascudos (Loricariidae) são um bom 

exemplo de bom indicador, pois a maior abundância do grupo está relacionada a 

trechos pouco alterados que apresentam diversidade de mesohabitats e geralmente 

são métricas que possuem uma resposta com boa correlação com a integridade do 

ambiente (Casatti et al., 2009). Em via oposta, a maior abundância de Perciformes 

está mais relacionada aos habitats lênticos, como lagos e reservatórios. 

Estudos sobre a dieta da lontra em trechos naturais de rios específicos da 

Mata Atlântica relatam a predominância de cascudos (Siluriforme: Loricariidae) como 

sendo o representante mais frequente entre os itens predados por lontras, quando 

estes eram os mais abundantes (Santos et al., 2012), e mesmo quando sua oferta 

era menor em relação a outros peixes (Pardini 1998; Kasper et al., 2008; Chemes et 

al., 2010; Silva et al., 2012). Nos rios do presente estudo, a maior ocorrência de 

Perciformes em relação os Siluriformes na dieta da lontra, sobretudo os ciclídeos 

exóticos, pode ser indicativo de que as condições biológicas estejam alteradas, o 

que denota uma característica avaliativa à dieta da lontra em relação à integridade 

dos rios. No presente caso a ocorrência de tilápias (Perciforme: Cichlidae) superou a 

ocorrência de cascudos (Siluriforme: Loricariidae) em três das quatro regiões 

estudadas, mas principalmente na região do Jucu, onde houve a maior discrepância 

entre o consumo dos dois grupos. Em contra partida, na região do doce as 

proporções entre os dois grupos praticamente se equivaleram, sendo que nesta 
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região o consumo de camarão (Decapoda: Palaemonidae) superou o consumo de 

tilápia e cascudos. 

Espécies globais como as tilapinas (i.e., Cichlidae: Oreochromis spp. e 

Tilapia spp.) estão sendo disseminadas por vários países por meio da piscicultura e 

pesca desportiva, tendo sido reportadas como os peixes exóticos mais amplamente 

distribuídos no Brasil, o que afeta negativamente a composição de espécies locais 

(Alves et al., 2007; Attayde et al., 2011; Daga et al., 2015). A predominância de 

ciclídeos exóticos na dieta da lontra no Espírito Santo corrobora com outros estudos 

sobre dieta de lontras em ambientes alterados, como em lagos de hidrelétrica 

(Passamani & Camargo, 1995; José & Andrade, 1997, Santos et al., 2012; Silva et 

al., 2012) e possivelmente reflete a baixa qualidade biótica dos rios capixabas de 

forma geral. 

O bagre-africano (Clariidae: Clarias gariepinus) foi outra espécie exótica 

altamente disseminada no Brasil (Vitule et al., 2006 Sarmento-Soares & Martins-

Pinheiro, 2012, 2014; Silva et al., 2013) cujo consumo teve um importante registro 

na dieta da lontra no presente estudo, principalmente na região do rio Jucu. Por ser 

um predador noturno de grande porte e extremamente resiliênte a alterações 

ambientais, existe um alto risco de se tornar espécie dominante, e desta forma, sua 

introdução possui perigo potencial de modificar a estrutura trófica do trecho que 

ocupa (Vitule et al., 2006; Sarmento-Soares & Martins-Pinheiro, 2012). 

A presença de peixes carnívoros nativos na dieta da lontra pode ser 

indicativo da saúde ecológica (Casatti et al., 2009), ao passo que a dominância de 

onívoros podem estar mais relacionados a ambientes alterados (Karr et al., 1986). 

Da mesma maneira, uma dieta que apresente o maior consumo sobre poucas 

espécies que também são tolerantes a hipóxia também pode se indicativo de 

ambientes degradados (Karr, 1981; Ferreira & Casatti, 2006; Casatti et al., 2009). No 

presente caso a alimentação da lontra foi composta principalmente por perciformes 

originários de águas paradas, como Ciclídeos, os invasores tilapinos e os nativos 

Acarás (Cichlidae: Geophagus sp.), os quais possuem hábitos onívoros e suportam 

níveis mínimos de oxigênio na água, além do bagre-africano que é altamente 

tolerante à falta de oxigênio, podendo respirar e caminhar longas distâncias fora da 

água, o que o torna altamente dispersivo (Vitule et al., 2006). 
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A qualidade florestal do habitat foi melhor na região da bacia do rio Jucu, 

tanto no nível total da área de drenagem, quanto nas áreas buffer dos cursos d’água 

(500m), embora tenha apresentado a dieta da lontra com as maiores frequências de 

peixes exóticos, perciformes, onívoros e tolerantes. De maneira oposta, a região 

Norte apresentou os piores valores de cobertura vegetal na área total de drenagem, 

porém as maiores FO de nativos, siluriformes e carnívoros, além das menores FO de 

exóticos, perciformes e onívoros. O rio doce apresentou a pior condição florestal nas 

áreas buffer dos cursos d’água e as maiores FO de Characiformes e intolerantes. 

Esses resultados demonstram que a ocorrência de presas indicadoras de boa 

integridade do ambiente, neste caso, os peixes nativos, carnívoros e intolerantes à 

hipóxia, não parece ser influenciada pela quantidade de floresta remanescente na 

região hidrogeográfica ou nas áreas buffer dos cursos d’água. 

As espécies de peixes presentes na dieta da lontra não representam 

necessariamente a comunidade íctica do ambiente como um todo, por se tratar de 

um predador seletivo e cujo consumo de presas está relacionado ao custo-benéfico 

de obtenção do alimento (Rheingantz et al., 2012). Entretanto, os grupos mais 

consumidos pela lontra no presente estudo são indicadores de perda de integridade 

ambiental, ressaltando a presença de peixes exóticos amplamente utilizados na 

piscicultura, apontados como altamente invasivos e com tendência a dominar 

comunidades ícticas de locais alterados (Daga et al., 2015). Por esse motivo, 

considerando a situação geral das regiões hidrogeográficas estudadas, sugere-se 

que a dieta da lontra neotropical possa indicar o acometimento dos rios amostrados, 

sobretudo pela introdução de peixes exóticos. A presença destas espécies em si não 

representa um aspecto prejudicial para as lontras, uma vez que constituem os itens 

consumidos por elas, mas indica a possibilidade de que os rios estudados estejam 

sofrendo um processo de simplificação e homogeneização biótica aquática. Uma vez 

que a predação de espécies exóticas ocorreu com frequência elevada, as lontras 

podem estar atuando no controle de populações exóticas e, com isso, podem estar 

exercendo um importante papel na manutenção do equilíbrio ecológico da fauna 

aquática dos rios capixabas, principalmente no rio Jucu, cujo consumo de peixes 

exóticos foi bem maior em relação aos demais grupos de presas. 

No estado do Espírito Santo, a gestão apropriada dos recursos hídricos 

ainda é um desafio, sendo que o histórico de mau-uso da água, a redução da 



 

46 

 

cobertura florestal e as estiagens periódicas comprometem a qualidade do 

abastecimento hídrico para consumo humano (Holz, 2012). Neste contexto, as 

ameaças antrópicas que põe em risco a qualidade de vida e a sobrevivência da 

lontra tendem em aumentar (Rheingantz & Trinca 2015). O rio Jucu, por exemplo, 

que é uma das principais fontes de abastecimento de água da Grande Vitória, sofre 

o acometimento de suas águas por dejetos urbanos, rurais e industriais, 

comprometendo seriamente a integridade ambiental aquática (Terra et al., 2008; Da 

Conceição, 2011). O comprometimento da qualidade da água afeta a saúde do 

habitat e da fauna aquática, bem como a qualidade de vida da lontra, tanto pelos 

efeitos da acumulação de contaminantes (Ramos-Rosas et al., 2012 Carpenter et 

al., 2014), quanto pela contaminação microbiológica (Anexo I1). 

 

 

CONCLUSÃO 

 

Os resultados obtidos revelaram que a lontra consome principalmente 

peixes e crustáceos na porção sul do Corredor Central da Mata Atlântica, sendo as 

variações na composição da dieta independente das regiões hidrográficas 

estudadas. Isso pode ser reflexo da variabilidade alimentar entre os rios/trechos de 

cada região, que por sua vez, pode ser influenciada pelas diferenças na estrutura 

dos habitats, incluindo a composição da biota aquática, determinantes nas 

características gerais da dieta. De forma geral, houve alta frequência no consumo de 

peixes exóticos, indicando a possível degradação da comunidade aquática nos rios 

estudados. Entretanto, ressalta-se que a situação da biota aquática, conforme dados 

revelados a partir da dieta da lontra, não está necessariamente relacionada com a 

qualidade florestal do habitat. 

Apesar de não haver dados disponíveis sobre a disponibilidade de peixes 

nas regiões estudadas, é possível que a lontra esteja contribuindo no controle de 

populações de peixes exóticos, visto que foram os grupos mais consumidos em sua 

                                                           
1 Como anexo é apresentado artigo científico sobre parasitos intestinais detectados em fezes de 
lontra provenientes de trecho do rio Jucu inserido nos limites do Parque Natural Municipal de 
Jacarenema. O manuscrito em questão foi elaborado em colaboração com a equipe do Laboratório 
Clínico e Parasitológico do Hospital Veterinário Professor Ricardo Alexandre Hippler, da Universidade 
Vila Velha (UVV), a partir de amostras fecais coletadas durante o presente estudo. 
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dieta. Além disso, considerando a dieta adaptativa da lontra, que varia de acordo 

com a disponibilidade de grupos preferenciais, recomenda-se que sejam realizados 

estudos para avaliar se as lontras podem ser consideradas indicadoras de 

integridade da biota aquática e, consequentemente, da integridade dos ambientes 

aquáticos da Mata Atlântica, não apenas por sua presença, mas por indicarem, a 

partir da dieta, a ocorrência de grupos relacionados à perda de qualidade do habitat 

aquático. 
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CAPÍTULO II 

 

Distribuição potencial de Lontra longicaudis (Carnivora: Mustelidae) no 

Espírito Santo, porção sul do Corredor Central da Mata Atlântica, sudeste do 

Brasil 

 

RESUMO 

O objetivo do presente estudo foi avaliar, a partir de modelagem computacional, a 

área de distribuição potencial da lontra neotropical no Espírito Santo, Corredor 

Central da Mata Atlântica, Brasil. Os registros de ocorrência de lontra foram obtidos 

in situ por detecção de excrementos e pegadas nas margens de habitats aquáticos. 

A modelagem de distribuição da lontra foi realizada pelo MaxEnt 3.3.3k, utilizando 

como variáveis preditoras, sete camadas bioclimáticas, além da altitude, densidade 

humana e proporção florestal. Foram gerados um modelo de nicho de lontras (MNL) 

e um modelo de distribuição potencial de lontras (MDL). A precipitação, altitude e 

temperatura foram os fatores abióticos que mais influenciaram a previsão do espaço 

da adequação de áreas para a lontra em ambos os modelos. O sucesso de previsão 

foi maior frente às variáveis bióticas de densidade humana e florestas, juntamente 

com o clima e o relevo. A distribuição da lontra é claramente influenciada pela 

chuva, temperatura e altitude, devido a sua natureza aquática e onde o habitat está 

disponível. As áreas atualmente mais adequadas estão situadas nas áreas 

litorâneas, nos grandes rios, na região serrana e região próxima ao Parque Nacional 

do Caparaó. Uma pequena fração (~ 5%) do habitat mais adequado está localizado 

em áreas protegidas. Assim, a modelagem forneceu importantes informações para 

um melhor entendimento da distribuição da lontra com base no nicho climático, bem 

como interações antropogênicas, o que pode ser útil como ferramentas para 

determinar como gerenciar melhor a conservação. 

 

 

PALAVRAS-CHAVE: Adequabilidade, Detecção indireta, Lontra neotropical, 

Modelagem de habitat, Maxent. 
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Potential distribution Lontra longicaudis (Carnivora: Mustelidae) in Espírito 

Santo, southern portion of the Central Corridor of the Atlantic Forest, 

southeastern Brazil 

 

ABSTRACT 

Here we model the potential distribution of the neotropical otter in the central corridor 

of the Atlantic Forest in the state of Espírito Santo, southeastern Brazil. Occurrence 

records were based on in situ fecal samples and footprints along the margins of 

bodies of water. Modeling was carried out using MaxEnt 3.3.3k, with seven 

bioclimatic variables, altitude, human population density and the proportion of forest 

cover as predictor variables. We developed two models: the Otter Niche Model 

(ONM) and the Otter potential Distribution Model (ODM). Precipitation, altitude and 

temperature were the climate variables most associated with the prediction of 

suitable habitat in both models. Human density and forests along with the abiotic 

variables obtained the best prediction performance. Also, the otter is clearly 

influenced by rainfall, temperature and altitude, because of their aquatic nature and 

where habitat is available. The most suitable areas for otters are near the ocean, 

along the major rivers, in mountainous areas and near Caparaó National Park. A 

small fraction (~5%) of the most suitable habitat for the Neotropical Otters is found 

within protected areas. Thus, we find that modeling provides important information for 

better understanding otter distribution based on climatic niche as well as 

anthropogenic interactions and thereby can be useful as tools to determine how to 

better manage conservation. 

 

KEY WORDS: Habitat modeling, Indirect detection, Neotropical otter, Suitability, 

Maxent. 
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INTRODUÇÃO 

 

A lontra neotropical (Lontra longicaudis Olfers 1818) é um mamífero semi-

aquático predador de topo em ecossistemas aquáticos na Mata Atlântica 

(Rheingantz et al., 2011), por isso podem ser considerados os organismos mais 

sensíveis à perda de habitat e à redução da disponibilidade de recursos alimentares 

devido aos altos níveis de exigência energética, resultando no alto consumo de 

presas e necessidade de grandes áreas de alimentação (Clavero et al. 2010). Neste 

sentido, o cenário de degradação dos habitats aquáticos preocupa quanto à 

persistência natural das lontras em todo mundo (Kruuk 2006). 

Durante muito tempo a espécie L. longicaudis esteve classificada na lista 

vermelha da IUCN como “deficiente em dados” (Waldemarin & Alvarez 2008) e 

atualmente é tida como “quase ameaçada” (Rheingantz & Trinca 2015). Entretanto, 

no bioma Mata Atlântica, suas populações podem ser consideradas vulneráveis à 

extinção pela dependência de cursos d’água e matas ciliares que já foram 

extremamente degradadas (Rodrigues et al. 2013) e cuja qualidade e extensão 

serão ainda mais afetadas pelas mudanças no Código Florestal Brasileiro 

(Rodrigues et al. 2013; Alarcon et al. 2015). Além da perda de habitats, as lontras 

são consideradas competidoras das atividades pesqueiras e os conflitos com 

pescadores e produtores de peixes são crescentes nas regiões sul e sudeste do 

Brasil, onde a caça por retaliação revela-se uma das ameaças mais importantes às 

populações da espécie (Marchini et al. 2011). Ainda que a espécie possa estar 

presente em ambientes relativamente degradados, extinções regionais podem 

ocorrer (Rodrigues et al. 2013). 

Apesar da ampla distribuição geográfica registrada para a espécie na 

América Central e na América do Sul, do leste da Cordilheira dos Andes até o norte 

da Argentina (Redford & Eisenberg 1992; Larivière 1999), a grande problemática 

atual é quanto às lacunas de informação em certas regiões, uma vez que os 

registros de ocorrência são em sua maioria ocasionais e não sistematizados, o que 

resulta em incertezas quanto a distribuição atual (Rheingantz et al. 2014). Conhecer 

a distribuição geográfica das espécies, bem como entender as condições ecológicas 

que condicionam essa distribuição, é de total importância para a conservação de 

espécies (Peterson et al. 2011). A área de distribuição de uma espécie é resultado 
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de uma complexa expressão da sua ecologia e história natural determinada por 

diversos fatores que operam em diferentes escalas e intensidades (Peterson 2003). 

Neste sentido, quatro classes de fatores estão envolvidos na determinação das 

áreas nas quais a espécie pode ser encontrada: os fatores abióticos, como clima e 

relevo; os fatores bióticos, como recursos e interações; a acessibilidade ou a 

capacidade de dispersão e acesso às áreas; e os fatores históricos, relacionados 

aos aspectos evolutivos, sobretudo à capacidade de adaptação a novas condições 

(Soberón & Peterson 2005). 

Com o avanço das técnicas estatísticas de programação e dos sistemas 

de informações geográficas, diversos modelos algoritimizados baseados na 

ocorrência conhecida e em variáveis climáticas e ambientais foram implantados e 

aprimorados para estimar a distribuição de espécies (Guisan & Zimmermann 2000; 

Elith & Leathwick 2009). Os modelos bioclimáticos de distribuição de espécies estão 

sendo utilizados em uma ampla área da pesquisa ecológica (Guisan & Thuiller 2005; 

Peterson 2006) e tem se mostrado uma ferramenta útil para a conservação de 

espécies ameaçadas, como corujas (Pearson et al. 2007), onças pintadas (Ferraz et 

al. 2012b) e lontras (Rheingantz et al. 2014). A abordagem mais utilizada na 

modelagem de distribuição é a correlativa, que usa a relação entre os pontos de 

ocorrência e os fatores ambientais que condicionam a existência da espécie para 

gerar os chamados modelos de nicho ecológico (MNE) e/ou modelo de distribuição 

de espécies (MDE) (Soberón & Peterson 2005; Peterson et al. 2011; Peterson & 

Soberón 2012). Nesta técnica, a distribuição observada da espécie é correlacionada 

a um conjunto de layers geográficos que resumem a variação ambiental climática e 

de paisagem para fornecer informações relevantes sobre os requerimentos do 

habitat, por meio de uma relação probabilística capaz de inferir sobre a 

adequabilidade de locais não amostrados (Peterson 2006). Neste caso, os 

parâmetros básicos para as estimativas e correlações de adequabilidade ambiental 

estão relacionados ao conceito de nicho Grinnelliano (Soberón 2007), ou seja, o 

nicho ligado ao habitat, representado pelo intervalo ótimo das variáveis ambientais 

(De Marco Jr & Siqueira 2009). O resultado do modelo é uma extrapolação 

probabilística quantitativa das áreas mais adequadas e menos adequadas, locais 

onde a espécie pode ser mais ou menos abundante e quais fatores ambientais são 
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os mais importantes para a adequabilidade de habitat utilizado pela espécie 

estudada (Guisan & Zimmermann 2000; Peterson 2001; Phillips et al. 2006). 

O presente estudo teve como objetivo estimar a distribuição da lontra na 

porção sul do Corredor Central da Mata Atlântica, estado do Espírito Santo, sudeste 

do Brasil. Em combinação com os dados obtidos no campo, foi utilizada modelagem 

para determinar quais variáveis ambientais, que em conjunto, são as melhores 

preditoras na distribuição do habitat da lontra, e se conseguem prever onde elas 

podem ser encontradas na Mata Atlântica melhor do que ao acaso. Com essa 

informação, foi verificado quanto da área mais adequada está protegida e quanto da 

área protegida é mais adequada para a lontra. 

 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Área de estudo 

A modelagem de distribuição de lontras foi realizada sobre o espaço 

geográfico do estado do Espírito Santo, totalmente inserido no bioma Mata Atlântica 

(IBGE 2014), em uma unidade de planejamento e conservação denominada 

Corredor Central da Mata Atlântica – CCMA (Ayres et al. 2005, Figura 1A). 

O território capixaba possui ~46.077 km2, sendo 97% do seu território 

localizado na região hidrográfica do Atlântico Sudeste, caracterizada pela baixa 

disponibilidade hídrica relativa, pelo elevado contingente populacional e pela 

importância econômica da indústria (ANA 2001). A área com remanescentes 

florestais hoje compreende aproximadamente 11% da área florestal original 

(FSOSMA & INPE 2014; Figura 1B). De forma geral, a partir da perspectiva do 

habitat da lontra, os problemas da região são em relação ao uso e ocupação da 

terra, ocupação irregular de encostas, áreas ribeirinhas e de mananciais, onde 

podem ser encontrados apenas pequenos trechos com vegetação ciliar ao longo dos 

rios e geralmente em mau estado de conservação, devido ao intenso e desordenado 

processo de uso e ocupação da terra (ANA 2015). 
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Figura 1. Espaço geográfico sob consideração neste estudo, no estado do Espírito 

Santo, Brasil. A) Em verde claro indica a extensão original da Mata Atlântica e verde 

escuro é o corredor central da Mata Atlântica, com a Espírito Santo em hachurado. 

B) Detalhe do Espírito Santo, o que indica em verde o estado atual dos fragmentos 

florestais, azul indica corpos de água, rosa indica áreas urbanas e cruzes indicam os 

pontos de registro de lontras. 
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Coleta de dados 

A presença de lontras foi constatada in situ nos 12 rios selecionados 

(Figura 1B), no período de maio a dezembro de 2014. As campanhas de detecção 

de lontras foram realizadas pelo método indireto de observação, que consiste no 

deslocamento ao longo dos corpos d’água, realizando vistorias nas margens à 

procura de vestígios (excrementos e pegadas) depositados em locais típicos de 

marcação do ambiente pelas lontras (troncos caídos e rochas expostas no leito e na 

margem dos corpos d’água, por exemplo). Em rios largos, o deslocamento foi 

realizado pela água por meio de um barco de alumínio com motor de popa. Para o 

deslocamento em rios médios e pequenos, foi utilizado um caiaque a remo, e em 

rios muito pequenos e/ou com o curso acidentado, o deslocamento foi realizado a pé 

pelas margens. Os segmentos de rio percorridos possuíam tamanhos variados de no 

mínimo 3 km de comprimento. Todos os locais com indícios de utilização pela lontra 

tiveram suas coordenadas geográficas registradas por meio de um aparelho GPS 

portátil modelo GARMIM Map CSx76, no sistema de coordenadas geográficas em 

graus decimais e sob o Datum WGS 1984. 

 

Preditores ambientais 

Foram reunidas uma série de variáveis ambientais, com 13 variáveis 

bioclimáticas (BIOCLIM – Worldclim; Hijmans et al. 2005), altitude (SRTM – NASA; 

Farr et al. 2007) e nove camadas de paisagem potencialmente úteis para modelar a 

distribuição da lontra na Mata Atlântica (Tabela 1), as quais foram padronizadas em 

resolução espacial aproximada de 1 km2 (precisão de célula = 0.0083 graus 

decimais) e cortadas para a região de estudo.  

Inicialmente foi testada a correlação de Pearson entre as variáveis 

numéricas, por meio da ferramenta SDM toolbox do ARCMap (Brown 2014), e para 

evitar os efeitos da multicolinearidade entre as informações ambientais na predição 

de adequação, o que causaria um enviesamento do modelo, foram excluídas as 

variáveis com coeficiente de correlação superior a | 0,75 |, consideradas 

redundantes dentro de cada categoria bioclimática (temperatura e precipitação) (ver 

Tabela S1 do material suplementar). Posteriormente, a seleção das variáveis foi 

determinada após testes de vários modelos (ver adiante em Análise de dados), 
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priorizando as funcionalmente importantes do ponto de vista da biologia da espécie 

(Guisan & Zimmermann, 2000; Elith & Leathwick, 2009).  

O espaço ambiental foi modelado usando nove variáveis contínuas 

selecionadas, sete eram camadas bioclima, uma de altitude, a densidade de 

população humana e uma camada com a proporção de fragmentos florestais da 

Mata Atântica (FSOSMA e INPE 2012), usando o “Focal statistcs by movie window” 

(Spatial analist tools, ArcGIS10.3). O mapeamento, a plotagem dos pontos e 

camadas foram todos realizados no ArcGIS 10.3.1 usando Datum WGS1984 e graus 

decimais. Todas as medidas de distância e área foram calculadas com base em 

coordenadas projetadas no formato da projeção cônica de Albers (SAD 1969). 

 

Tabela 1. Variáveis ambientais inicialmente utilizadas para a determinação dos 

Modelos de Nicho e de Distribuição da Lontra (Lontra longicaudis) no Espírito Santo, 

porção sul do Corredor Central da Mata Atlântica, Brasil. 

N Variável Unidade* Código Fonte 

1 Temperatura 
Média Anual °C x 10 Bio1 Base de dados Worldclim / Bioclim 

(http://www.worldclim.org/bioclim) 

2 Amplitude 
Térmica °C x 10 Bio2 Worldclim / Bioclim 

3 Isotermalidade °C x 10 Bio3 Worldclim / Bioclim 

4 Temperatura 
Sazonal 

°C dp x 
100 Bio4 Worldclim / Bioclim 

5 
Temperatura 

Máxima no Mês 
mais Quente 

°C x 10 Bio5 Worldclim / Bioclim 

6 
Temperatura 

Mínima no Mês 
mais Frio 

°C x 10 Bio6 Worldclim / Bioclim 

7 Precipitação 
Anual mm Bio12 Worldclim / Bioclim 

8 
Precipitação no 

Mês mais 
Chuvoso 

mm Bio13 Worldclim / Bioclim 

9 Precipitação no 
Mês mais Seco mm Bio14 Worldclim / Bioclim 

10 Precipitação 
Sazonal CV mm Bio15 Worldclim / Bioclim 

11 
Precipitação 

trimestre mais 
chuvoso 

mm Bio16 Worldclim / Bioclim 
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12 
Precipitação 

trimestre mais 
seco 

mm Bio17 Worldclim / Bioclim 

13 
Precipitação 

trimestre mais 
quente 

mm Bio18 Worldclim / Bioclim 

14 Altitude m ALT 
Modelo de Elevação do “Shuttle Radar 

Topography Mission” SRTM (2000) 
(http://www2.jpl.nasa. gov/srtm/) 

15 Cursos D’água cat CDA 
Bacias Hidrográficas Brasileiras Hidrografia 

1:1.000.000 (2010) 
(http://hidroweb.ana.gov.br/default.asp) 

16 Densidade 
Humana 

Hab / 
km2 DHUM 

Gridded Population of the World (GPWv4) 
SEDAC – CIESIN (2015) 

(http://sedac.ciesin.columbia.edu/data/) 

17 Cobertura da 
Terra cat CTER GlobCover Project V2.3 (2009) 

(http://due.esrin.esa.int/page_globcover.php); 

18 
Remanescentes 

Florestais e 
Áreas Urbanas 

cat REMA 

Fundação SOS Mata Atlântica - FSOSMA e 
Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais – 

INPE (2012) 
(http://mapas.sosma.org.br/dados/) 

19 Sistema 
Rodoviário cat ROD Instituto Jones dos Santos Neves -, IJSN-ES 

(2012) (http://www.ijsn.es.gov.br/mapas/) 

20 Proporção 
Florestal CTER prop PFCT Derivado do CTER 

21 Proporção de 
Florestal REMA prop PFMA Derivado do REMA 

22 

Distância 
Euclidiana de 

Áreas Urbanas 
CTER 

metros 
(log10) 

DUCT Derivado do CTER 

23 

Distância 
Euclidiana de 

Áreas Urbanas 
REMA 

metros 
(log10) 

DUMA Derivado do REMA 

24 Distância de 
Estradas 

metros 
(log10) 

DEST Derivado do ROD 

*Unidades de medida: °C *10 (231 = 23,1 °C); °C dp*100 (desvio padrão) (1800 = 

1,8°C); mm (milímetros); CV (coeficiente de variação); m (metros); cat (categórico); 

hab/km2 (número de habitantes por km2); prop (proporção média); m log10 (valores 

em metros vezes o logaritmo na base 10). 
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Análise de dados 

Os modelos de distribuição da lontra foram gerados pelo método da 

máxima entropia, que visa conhecer a distribuição da espécie em função de 

probabilidades de adequação do habitat (adequabilidade) frente às informações 

ambientais disponíveis, focando em como é o ambiente de ocorrência conhecida da 

espécie e relacionando o ambiente quanto à adequabilidade do habitat ao longo do 

restante da área de estudo (Phillips et al. 2006). O modelo opera no tipo “presency-

only”, onde nenhum dado de ausência é necessário, o que significa que o 

desempenho de previsão do modelo (performance) é medido utilizando os dados 

ambientais do plano de fundo de toda a área de estudo, também chamados de 

pseudo-ausências (Phillips et al. 2006). O mecanismo correlativo do maxent é de 

“maquina de aprendizado” (do inglês machine-learning) cuja matriz é similar aos dos 

modelos aditivos generalizados, porém aplica cortes e penalidades na complexidade 

da formulação, buscando encontrar a função probabilística mais simples possível 

com a máxima entropia na distribuição da adequabilidade (a mais espalhada) 

(Phillips et al. 2006). O algoritmo de máxima entropia é a técnica de modelagem cujo 

desempenho de previsão é um dos mais consistentes entre os métodos de alto 

desempenho (Elith et al. 2006) e tem sido utilizado extensivamente para modelar a 

distribuição de espécies (Elith et al. 2011).  

A modelagem foi realizada por meio do MaxEnt 3.3.3k (Phillips & Dudik, 

2008; Elith et al. 2011), utilizando a configuração padrão, gerando curvas de 

resposta e utilizando Jackknife para estimar a importância de cada variável no 

modelo (Pearson 2007). A inicialização foi aleatória com a segregação de 30% dos 

pontos para teste (AUC e omissão). Os resultados foram apresentados usando a 

média ± desvio padrão de 10 replicações do algorítimo com reamostragem bootstrap 

(Vaughan & Ormerod, 2005). O sucesso de previsão foi avaliado quanto baseado 

em AUC, desvio padrão, erro de omissão e probabilidade binomial (Pearson 2007). 

O AUC é a área sob a curva ROC (Característica Operacional Relativa) 

que mede o desempenho do modelo baseado na taxa de omissão em relação à área 

prevista como adequada, ou seja, a probabilidade de que os locais de presença 

escolhidos aleatoriamente sejam classificados acima dos locais escolhidos como 

pseudoausências (Bradley 1997). Uma classificação aleatória (ao acaso) tem em 

média uma AUC de 0,5 e uma classificação perfeita atinge a melhor AUC possível 
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de 1,0. Modelos com AUC acima de 0,75 são considerados potencialmente úteis 

(Pearce & Ferrier 2000; Elith et al. 2006; Phillips & Dudik 2008) e conseguem 

predizer a presença de condições adequadas para a espécie melhor do que ao 

acaso (Fieldings & Bell 1997). 

Dois tipos de modelos foram desenvolvidos, o Modelo de Nicho da Lontra 

(MNL) baseado apenas bioclima e altitude, seguindo o conceito do modelo de nicho 

ecológico (Peterson et al., 2011), que pode ser interpretado como a distribuição 

histórica da lontra; e o Modelo de Distribuição da Lontra (MDL), que estimou o 

potencial de distribuição atual da lontra, utilizando a densidade populacional humana 

e a proporção de cobertura florestal, além dos dados de clima e altitude, seguindo o 

conceito do modelo de distribuição de espécies (Peterson et al., 2011). Ambos os 

modelos (MNL e MDL) foram obtidos após vários testes com diferentes combinações 

de variáveis (Tabela 1) para escolher entre os modelos testados, os de maior 

sucesso de previsão.  

Os modelos finais foram representados em 0,0083 graus decimais (~ 1 

km2), dentro dos quais foram atribuídos valores de probabilidade de presença de 

condições ambientais apropriadas (adequabilidade) para a lontra em cada célula 

(pixel) da matriz do modelo, sendo expressos como uma inclinação de 0 a 1 (não 

adequado para mais apropriado). O gradiente probabilístico de adequabilidade de 

área foi representado em escala de cores baseada nos limites logísticos, mínimo, 

10% e máximo de cada modelo, os quais podem ser interpretados como: pontos de 

corte entre áreas não adequadas (valores abaixo do corte mínimo); áreas pouco 

adequadas (valores entre o corte mínimo e o corte 10 percentil); áreas de 

adequabilidade intermediária (valores entre o corte 10 percentil e corte máximo); e 

áreas mais adequadas (valores acima do corte máximo) (Veloz 2009; Ferraz et al. 

2012b). 

Para eliminação de pontos aglutinados de locais mais amostrados, e 

assim, minimizar os efeitos da autocorrelação espacial dos registros no modelo 

(Vaughan & Ormerod, 2003; Elith & Leathwick, 2009) foi utilizada a rarefação de 

pontos da SDMtoolbox do ArcGIS (Brown 2014), respeitando uma distância mínima 

de 1km entre os pontos (com base na densidade da espécie estimada por Trinca et 

al., 2013) e considerando a heterogeneidade ambiental da área de estudo como 

critério adicional de eliminação. A heterogeneidade ambiental foi calculada 
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pelaAnálise de Componentes Principais (PCA) dos descritores ambientais de clima e 

altitude e representada graficamente (Ver Figura S1 do material supplementar) para 

a verificação visual da representatividade amostral em toda variação ambiental do 

espaço geográfico. 

Além dos parâmetros de avaliação do sucesso de previsão (AUC, 

omissão e p), as previsões de ambos os modelos foram avaliadas quanto à 

proporção das classes de adequação em relação à área de estudo, e quanto a taxa 

de sucesso da previsão baseada na porcentagem de pontos em área adequada. 

Finalmente, a cobertura de áreas legalmente protegidas (AP) foi mensurada para 

determinar a porcentagem de AP na área mais adequada e à porcentagem de cada 

classe de adequabilidade dentro das AP, considerando apenas a previsão do MDL. 

Os limites dessas áreas foram estabelecidos de acordo com as fronteiras de todas 

as unidades de conservação (federais, estaduais, municipais e particulares) obtidas 

a partir do Ministério do Meio Ambiente (MMA), do Instituto Estadual de Meio 

Ambiente (IEMA/ES) e da Vale SA (no caso da Reserva Natural Vale). 

 

 

RESULTADOS 

 

Foram obtidos 456 ocorrências de lontras em todos os ambientes 

amostrados no estado do Espírito Santo, dos quais 163 foram determinados por 

rarefação a serem utilizados na modelagem (Figura 1B). O Modelo de Nicho da 

Lontra (MNL, Figura 2A, usando apenas o clima e altitude) teve um bom 

desempenho (AUC = 0,80; dp = 0,03; omissão = 0,02; p = 0,078; Tabela 2), mas o 

Modelo de Distribuição da Lontra foi melhor (MDL, Figura 2B; AUC = 0,82; dp = 0,03; 

omissão = 0,02; p = 0,011; tabela 2). No MNL as probabilidades que indicam áreas 

de habitat historicamente inadequado foram inferiores a 0,09, sendo aquelas 

indicando habitat mais apropriado acima do corte máximo de 0,39. No MDL as áreas 

indicadas como mais adequadas obtiveram probabilidades > 0,34 e as não 

adequadas <0,07 (Tabela 2, Figura 2). O teste de probabilidade binomial com o corte 

logístico mínimo não foi importante para o MNL (P=0,078), mas foi importante no 

MDL (p = 0,011). Ambos os modelos foram estatisticamente importantes (p <0,01) 
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no corte intermediário (10%) e acima dele. O Erro da taxa de omissão foi baixo e 

não excedeu os 2% nos limiares mínimos (Tabela 2). 

 

 

 

Figura 2. Mapa de adequabilidade de habitat estimada (ranqueada de 0 a 1 no 

aumento de adequabilidade) para a lontra neotropical (Lontra longicaudis) no 

Espírito Santo, Brasil. A) Resultados do Modelo de Nicho da Lontra (MNL). B) 

Resultados do Modelo de Distribuição da Lontra (MDL). 
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Tabela 2. Comparação entre o Modelo de Nicho da Lontra (MNL) e o Modelo de 

Distribuição da Lontra (MDL) desenvolvidos para a lontra neotropical (Lontra 

longicaudis) no estado do Espírito Santo, sudeste do Brasil. Os limites logísticos 

incluem o mínimo, 10% e o máximo de adequação. Área indica a proporção da área 

adequada. Omissão indica a probabilidade do erro de omissão. p indica a 

probabilidade binomial. 

Modelo UC DP Limite logístico Área Omissão p 

MNL 0.804 0.032 

Mín 0.09 0.86 0.02 0.078 

10% 0.30 0.35 0.18 0.0001 

Máx 0.39 0.25 0.22 < 0.0001 

MDL 0.824 0.029 

Mín 0.07 0.80 0.02 0.011 

10% 0.27 0.31 0.20 < 0.0001 

Máx 0.34 0.23 0.23 < 0.0001 

 

 

Para o MNL, as variáveis que em conjunto obtiveram o maior sucesso de 

previsão foram: a temperatura média anual (Bio1), a amplitude térmica (Bio2), a 

temperatura sazonal (Bio4), a precipitação anual (Bio12), a precipitação sazonal (Bio 

15), a precipitação no trimestre mais seco (Bio17) e a altitude (Tabela 3). As 

variáveis com a maior contribuição neste modelo foram a Bio17 (explicando 29% da 

variação), a Bio4 (26%) e a altitude (17%). A altitude e a Bio17 foram as variáveis 

mais importantes na avaliação MNL por permutação (28% e 21%, respectivamente, 

Tabela 3), sendo as variáveis que mais diminuíram o ganho do modelo quando 

individualmente omitidas (Figura 3A), demonstrando ter a maior parte da informação 

que não está presente nas outras variáveis. A altitude e a Bio4 foram as variáveis 

que obtiveram o maior ganho do modelo quando avaliadas isoladamente, 

demonstrando possuírem a informação mais útil por si só. A Bio12 e Bio15 foram 

importantes em conjunto com as demais variáveis, porém apresentaram os menores 

ganhos quando usadas isoladamente (Figura 3A). 
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Segundo as curvas resposta, as variáveis ambientais tiveram influência variável na 

correlação com a adequabilidade. Em relação à altitude, a adequabilidade foi maior 

em áreas próximas ao nível do mar, registrando também bons valores entre 500 e 

1.000m (Figura 4A). A precipitação no trimestre mais seco (Bio17) registrou 

influencia máxima acima dos 100 mm (Figura 4C). 

No MDL, a densidade da população humana foi a variável mais 

importante entre todas as variáveis na contribuição para a previsão do modelo, 

explicando 27% da variação da adequabilidade, com uma importância de 21% no 

teste por permutação (Tabela 3). As variáveis climáticas com melhor resposta para a 

adequabilidade foram às mesmas do MNL, sendo a precipitação no trimestre mais 

seco (Bio17) e a temperatura sazonal (Bio4), as que melhor explicaram a variação 

(19% e 13% respectivamente, Tabela 3). Neste modelo, a contribuição da altitude foi 

menor do que no MNL, porém, quando omitida, foi a que mais diminuiu o ganho do 

modelo (Figura 3B). A proporção florestal teve influencia positiva para as previsões 

do MDL, explicando apenas 6% da variação do modelo (Tabela 3, Figura 4F). 

apesar de ter sido a variável de baixo ganho isoladamente, a proporção de florestas 

em conjunto, pareceu informativa, visto que diminui o ganho quando retirada da 

análise (Figura 3B). As áreas com maior probabilidade de adequação foram as que 

apresentaram menos de 2.500 habitantes km2. 
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Tabela 3. Comparação da importância relativa da altitude, das variáveis ambientais, 

da densidade humana e da proporção florestal na determinação da adequabilidade do 

habitat para a lontra neotropical (Lontra longicaudis) no estado do Espírito Santo, 

Brasil. MNL – Modelo de Nicho da Lontra, MDL – Modelo de Distribuição da Lontra. 

Variável 

MNL MDL 

Contribuição 

(%) 

Permutação 

Importância 

(%) 

Contribuição 

(%) 

Permutação 

Importância 

(%) 

1 Altitude 17 28 8 15 

2 
Temperatura anual 

Bio1 
5 15 5 14 

3 
Amplitude térmica   

Bio2 
8 8 8 7 

4 
Temperatura sazonal 

Bio4 
26 8 13 6 

5 
Precipitação anual 

Bio12 
13 10 10 7 

6 
Precipitação sazonal 

Bio15 
2 10 3 13 

7 
Precipitação trimestre 

mais seco Bio17 
29 21 19 15 

8 Densidade humana - - 27 21 

9 Proporção florestal - - 8 2 
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Figura 3. Resultados do teste Jackknife de importância das variáveis ambientais 

utilizadas para testar A) o MNL e B) o MDL no Espírito Santo, Brasil. As barras em 

azul claro representam os resultados do ganho do teste desconsiderando a variável; 

em azul escuro, o ganho do teste considerando apenas a variável; e em vermelho, 

considerando todas as variáveis. 
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Figura 4. Comparação entre as mais importantes variáveis que determinam a 

adequação do habitat da lontra neotropical (Lontra longicaudis) no Espírito Santo, 

Brasil. Os painéis A, B e C são curvas do Modelo de Nicho da Lontra (MNL) e D, E e 

F do Modelo de Distribuição da Lontra (MDL). MNL – A) Altitude (m), B) Temperatura 

Sazonal, C) Precipitação no trimestre mais seco (mm); MDL – D) Precipitação anual, 

E) Densidade humana, F) Proporção florestal. 
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As áreas mais adequadas no MNL foram as mais úmidas localizadas ao 

longo de toda a costa e ao longo dos rios, como o Doce, São Mateus e Itaúnas, ao 

longo da região centro-sul (montanhosa e costeira) e no entorno do Parque Nacional 

do Caparaó (Figura 2A), abrangendo uma área total de 9.938 km2, ou cerca de 22% 

da área do estado do Espírito Santo. Um total de 75% dos 163 pontos utilizados 

para desenvolver o modelo está dentro das áreas classificadas historicamente como 

mais adequadas, 9% em adequação intermédia, 13% em baixa adequação, e menos 

do que 2% em áreas modeladas como sendo inadequadas (Tabela 4). 

No MDL a área total considerada como mais adequada foi cerca de 9.430 

km2 ou cerca de 2% a menos que no âmbito do MNL (ou 20% da área do estado). 

Alguns locais classificados como adequado sob MNL não estiveram sob MDL e vice-

versa. Por exemplo, o Pico-da-Bandeira e a Pedra Azul, marcos topográficos do 

estado, não foram adequados sob o MDL, enquanto as áreas ao redor do Pico-da-

Bandeira e do Parque Nacional do Caparaó obtiveram um acréscimo de adequação. 

Sob MDL, 77% dos pontos estão em áreas atualmente consideradas mais 

adequadas, 6% em adequação intermédia, 17% em baixa adequação e, 3% em 

habitat classificado como inadequado (Tabela 4, Figura 5). 

As áreas protegidas (privadas e municipais, estaduais e federais) 

incluíram em seus limites apenas 6% dos habitats classificados como mais 

adequados para a lontra no Espírito Santo (Tabela 5). Considerando as porções de 

território dentro do total de áreas protegidas, 27% foram classificadas como mais 

adequada e 37% como inadequada para a lontra (Tabela 5, Figura 5). 
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Tabela 4. Variáveis usadas na avaliação da previsão de áreas adequadas pelo 

Modelo de Nicho da Lontra (MNL) e pelo Modelo de Distribuição da Lontra (MDL), 

baseado no tamanho e no percentual de adequação, considerando o número de 

pontos no espaço geográfico (G), as áreas com alta, média e baixa adequabilidade e 

as áreas inadequadas. 

Variável Área 
Tamanho 

(km2) 
G (%) Pontos % 

G Total 46.077 100 163 100 

Adequabilidade MNL 

Alta 9938 22 122 75 

Média 5619 13 15 9 

Baixa 27068 59 24 15 

Inadequada 3452 7 2 1 

Adequabilidade MDL 

Alta 9430 20 125 77 

Média 3114 7 7 4 

Baixa 27533 60 28 17 

Inadequada 6000 13 3 2 
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Figura 5. Áreas de distribuição potencial de Lontra longicaudis, com as diferentes 

classes de adequabilidade do habitat, segundo o Modelo de Distribuição da Lontra 

(MDL) no Espírito Santo, Brasil, com a sobreposição das áreas protegidas. 
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Tabela 5. Variáveis utilizadas na avaliação da cobertura de áreas protegidas (AP) 

em relação à distribuição das classes de adequação pelo Modelo de Distribuição da 

Lontra (MDL), considerando o tamanho total de AP (km2); o tamanho da área em 

cada classe de adequabilidade dentro de AP; sua porcentagem em relação à área 

total de AP (% AP); e a porcentagem de AP em cada classe de adequabilidade (% 

MDL)  

AP 
Área Tamanho (km2) % AP % MDL 

Total 1.804 - - 

Adequabilidade MDL 

Alta 483 27 5 

Média 129 7 4 

Baixa 529 29 2 

Inadequada 663 37 11 

 

 

DISCUSSÃO 

 

Neste estudo foi efetivamente utilizada a modelagem de nicho ecológico e 

a modelagem de distribuição de espécies para demonstrar que uma pequena fração 

(~ 5%) do habitat mais adequado para as lontras neotropicais está localizado dentro 

de áreas protegidas no estado do Espírito Santo. Também foi constatado que a 

densidade de população humana, juntamente com o clima e o relevo, foi 

considerada um fator importante na determinação da probabilidade de adequação 

do habitat da lontra. Além disso, a distribuição da lontra é claramente influenciada 

pela chuva, temperatura e altitude, devido a sua natureza aquática e onde o habitat 

está disponível. A cobertura florestal também foi importante e, juntamente com as 

outras variáveis, contribuiu positivamente para o desempenho de previsão da 

adequabilidade do habitat da lontra. Assim, a modelagem forneceu importantes 

informações para um melhor entendimento da distribuição da lontra com base no 

nicho climático, bem como interações antropogênicas e, assim, pode ser útil como 

ferramentas para determinar como gerenciar melhor a conservação. 
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Os modelos gerados por meio do algoritmo de máxima entropia, para 

serem úteis, devem ser avaliados pela qualidade de suas previsões usando o erro 

de omissão. Este erro deve ser minimizado, mas pode ser influenciado pela 

ocorrência ocasional de indivíduos fora dos seus habitats favoráveis (Fieldings & Bell 

1997; Guisan & Thuiller 2005). Devido à dinâmica fonte-sumidouro e a grande 

mobilidade da lontra, ela pode se dispersar em grandes distâncias pela água 

(Blundell et al., 2014), sendo bem possível de ser encontrada em habitat de má 

qualidade ou em áreas de transição (Guisan & Thuiller 2005). Os modelos ideais 

possuem taxas de omissão inferior a 5% (Anderson et al., 2003) e neste estudo, o 

erro da taxa de omissão foi inferior a 2% no corte mínimo, o que demonstra a 

confiabilidade dos modelos gerados. 

As lontras utilizam uma grande variedade de habitats aquáticos, a partir 

de pequenos riachos, lagoas e lagos até estuários e águas costeiras, e devido a esta 

flexibilidade e base de recursos variável em cada ambiente, as densidades 

populacionais são extremamente variáveis (Reid et al. 2013). A lontra euro-asiática 

(Lutra lutra) prefere habitat ciliar conservado em áreas ribeirinhas pouco ou não 

dominada pelos humanos (Ottaviani et al. 2009). Algumas evidências sugerem que a 

lontra neotropical prefere e sobrevive melhor em habitats ribeirinhos florestados, 

porque há mais proteção e abrigo do que em habitats menos florestais (Rheingantz 

et al. 2014). No presente estudo foi evidenciado que a relação positiva entre habitats 

ribeirinhos florestais e a adequabilidade de áreas para a lontra, porém explicando 

pouco da variação do MDL isoladamente, enquanto que a densidade populacional 

humana explicou uma maior proporção da variação do modelo e teve uma influencia 

geral negativa. Assim, as áreas florestais são susceptíveis de proporcionar refúgios 

e abrigos que são importantes para a reprodução e para evitar a predação, e talvez 

devam possuir uma base de recursos maior do que em áreas sem florestas (Loy et 

al. 2009). Apesar da ocorrência de afloramentos rochosos não ser uma informação 

disponível para o modelo, esse tipo de variável poderia ser um preditor positivo, com 

função similar à cobertura vegetal na proteção contra distúrbios, uma vez que áreas 

com afloramentos rochosos são de difícil acesso por humanos e cães domésticos 

(Loy et al. 2009) além de fornecer cavidades que sirvam de abrigo (Pardini & Trajano 

1999; Carvalho-Junior et al. 2010) e alguns estudos apontam a preferência de 
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lontras a habitarem áreas bem protegidas por afloramentos rochosos (Ruiz-Olmo et 

al. 2005; Loy et al. 2009). 

Embora seja impossível incluir recursos alimentares diretamente no 

modelo, a altitude é susceptível de ser inversamente correlacionada com a 

abundância de presas aquáticas no habitat da lontra. Por exemplo, os peixes como 

presas são mais abundantes ou diversos a jusante, ou seja, em altitudes mais 

baixas (ver a Teoria do Fluxo Contínuo, Vannote et al., 1980), e ambos os modelos 

representaram as áreas mais baixas como mais apropriadas, mesmo na ausência da 

camada indicando os cursos d’água. Assim, as previsões tendem a achar que os 

rios são fundamentais e mais importantes do que o espaço geográfico restante. 

Além da possibilidade da altitude afetar a oferta de recursos alimentares, 

sua influência variada sobre a adequabilidade apresentada no presente estudo, 

sugere que aparentemente ocorra uma interação entre a altitude e os seres 

humanos, onde as terras baixas e acima das inundações tendem a ser mais 

ocupadas por pessoas, ao passo que em altitudes mais elevadas, o terreno se torna 

mais íngreme e difícil se habitar ou cultivar, ou criar animais. Assim as áreas 

ribeirinhas em terrenos íngremes e montanhosos tendem a permanecer mais 

naturais do que nas terras baixas, ou menos montanhosas. No entanto, com o 

aumento da altitude, outros fatores como a inclinação do terreno e a rapidez do fluxo 

hídrico, começam a ser importantes e novamente reduzem a adequabilidade do 

habitat, e neste sentido, as áreas em altitudes mais elevadas tornaram-se menos 

adequadas ou inadequadas para a lontra no MDL. 

Muito provavelmente a densidade humana indica uma variedade de 

outros efeitos antrópicos (e.g., poluição, pesca excessiva, caça) que também 

reduzem a qualidade do habitat para as lontras (Dudgeon et al., 2006). No entanto, 

as atividades humanas também podem melhorar as condições para as lontras, como 

exemplo da introdução de peixes pela piscicultura e pela pesca desportiva (Britton & 

Orsi 2012; Daga et al 2015). Além disso, lontras também podem se tornar comuns 

em áreas urbanas com alta densidade populacional (Alarcon & Simões-Lopes 2003), 

e mesmo em habitats alterados, elas podem encontrar trechos de rios com habitat 

adequado (Clavero et al., 2003). Uma vez que as lontras podem se dar bem em 

ambientes antrópicos, a relação na modelagem sugere que em áreas com baixas 

densidades humana, rurais ou florestais, as pessoas podem caçar mais lontras, 
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enquanto em densidades intermediárias, as pessoas interferem menos, e em áreas 

extremamente povoadas, como dentro de cidades, a qualidade do habitat torna-se 

não adequada para as lontras, por muitas razões (Loy et al 2009;. Carvalho-Junior et 

al 2010; Gomez et al 2014;. Rheingantz et al 2014). Assim, no Espírito Santo, a 

densidade de população humana teve a maior contribuição para a adequação entre 

as variáveis testadas, explicando 27% da variação na adequação habitat. 

Esta grande contribuição da densidade da população humana, maior do 

que a contribuição puramente ambiental é a razão para as diferenças entre os dois 

modelos (MNL e MDL). Porque os dois modelos explicam uma quantidade 

semelhante de variação na adequação do habitat para a lontra, e isso indica que o 

MDL é simplesmente o resultado do declínio na importância das outras variáveis de 

habitat causado pela densidade humana. Isto também sugere que o ser humano e o 

habitat estão ligados de tal modo que algumas das variáveis ambientais são 

intercambiáveis. As diferenças entre os dois modelos é que algumas áreas que 

foram consideradas adequadas para lontras sob MNL estavam determinadas a 

serem inadequadas sob MDL devido à alta densidade populacional humana. 

As áreas protegidas são importantes para a lontra tanto na escala local 

quanto em larga escala (Gomez et al. 2014;. Rheingantz et al. 2014). Quanto maior 

a área protegida, maior o efeito tampão contra perturbações humanas (Rheingantz 

et al. 2014). Assim, as áreas protegidas que são mais importantes do ponto de vista 

da conservação da lontra estão nas áreas indicadas com habitats mais adequados, 

principalmente no litoral, incluindo os Parques Naturais Estaduais de Itaúnas e de 

Setiba, como as áreas protegidas do município de Anchieta.  

Embora o habitat ocupado pela lontra possua tendência a ser linear, 

seguindo o curso de corpos d’água ou zonas costeiras, as lontras são conhecidas 

por explorar áreas mais afastadas das margens, podendo se deslocar centenas de 

metros a partir dos corpos d‘água (Blundell et al., 2014). Por este motivo, a 

qualidade dos ambientes na zona ribeirinha e áreas adjacentes mais distantes da 

água é importante para determinar a adequação do habitat para as lontras (Ottaviani 

et al. 2009), sendo a redução da qualidade destas regiões prejudiciais para a 

espécie. Além disso, as influências agrícolas e urbanas tendem a se acumular à 

jusante destas atividades, onde os nutrientes e poluentes podem se concentrar nas 

áreas mais baixas e de maiores volumes de água, consideradas mais adequadas 
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para a lontra. Assim, para conservação da lontra, deve ser considerada toda a bacia 

hidrográfica como unidade de gestão básica (Ottaviani et al. 2009), motivo pelo qual 

optou-se pela representação da distribuição histórica e atual da lontra no Espírito 

Santo sem restrição aos limites dos corpos aquáticos. Ressalta-se ainda que as 

camada utilizada com os cursos d’água poderia desconsiderar habitats aquáticos de 

menores dimensões e que podem ser utilizados pela lontra, subestimando a 

distribuição da espécie. Entretanto, em escala local do habitat, as áreas de maior 

adequabilidade para a espécie são aquelas associadas a corpos d’água. 

Com o presente estudo foram desenvolvidos modelos que demonstram 

que, embora o clima e a topografia sejam importantes para as lontras, à dimensão 

humana e da paisagem também são extremamente importantes. Esses modelos 

podem ser usados para informar os gestores, que pensando na conservação da 

lontra, os esforços devem ser concentrados nas áreas indicadas como mais 

adequadas, sendo que os programas de educação ambiental devem ser 

prioritariamente desenvolvidos em comunidades presentes nestas áreas, 

conscientizando as pessoas de que as lontras não são concorrentes, mas sim uma 

parte fundamental e importante da paisagem natural. 
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APÊNDICE I – MATERIAL SUPLEMENTAR DO CAPÍTULO II 

Tabela S1. Correlação (Pearson) entre as variáveis contínuas inicialmente utilizadas na determinação dos Modelos de Nicho e de 

Distribuição da Lontra (Lontra longicaudis) no Espírito Santo. As variáveis (VAR) BIO1-18 são indicadas pelos números correspondentes. 

Demais códigos seguem a Tabela 1. Em negrito são as variáveis selecionadas para a modelagem. 

VAR 
Bio Códigos 

2 3 4 5 6 12 13 14 15 16 17 18 ALT DHUM PFCT PFMA DUCT DUMA DEST 

BIO1 -0.52 -0.02 -0.46 0.94 0.95 -0.38 -0.65 0.45 -0.45 -0.54 0.40 -0.53 -0.97 0.07 -0.47 -0.26 -0.32 -0.13 -0.03 

BIO2  0.59 0.25 -0.24 -0.73 0.26 0.67 -0.86 0.88 0.70 -0.87 0.80 0.55 -0.12 -0.07 -0.18 0.49 0.17 0.05 

BIO3   -0.60 0.09 -0.12 -0.07 0.01 -0.40 0.47 0.20 -0.45 0.37 0.10 -0.14 -0.27 -0.32 0.43 0.26 0.15 

BIO4    -0.32 -0.54 0.24 0.59 -0.34 0.24 0.34 -0.28 0.26 0.37 0.04 0.25 0.19 0.02 -0.15 -0.13 

BIO5     0.80 -0.34 -0.46 0.19 -0.18 -0.36 0.13 -0.33 -0.91 0.05 -0.54 -0.33 -0.22 -0.13 -0.04 

BIO6      -0.42 -0.78 0.65 -0.64 -0.68 0.61 -0.70 -0.93 0.09 -0.35 -0.15 -0.39 -0.13 -0.03 

BIO12       0.69 -0.05 0.22 0.78 0.05 0.76 0.35 -0.05 0.30 0.17 -0.16 0.09 -0.01 

BIO13        -0.65 0.73 0.93 -0.56 0.85 0.67 -0.04 0.32 0.12 -0.02 0.04 -0.04 

BIO14         -0.96 -0.64 0.97 -0.62 -0.52 0.08 0.01 0.11 -0.24 -0.08 -0.02 

BIO15          0.77 -0.94 0.75 0.52 -0.08 0.01 -0.13 0.19 0.10 0.03 

BIO16           -0.55 0.94 0.59 -0.07 0.24 0.06 -0.05 0.10 0.00 

BIO17            -0.57 -0.45 0.08 0.09 0.18 -0.34 -0.07 -0.03 

BIO18             0.53 -0.11 0.11 -0.04 0.19 0.16 0.04 

ALT              -0.07 0.47 0.24 0.26 0.13 0.03 

DHUM               -0.08 -0.04 -0.21 -0.14 -0.06 

PFCT                0.60 -0.11 0.01 0.00 

PFMA                 -0.17 0.04 0.00 

DUCT                  0.26 0.11 

DUMA                   0.25 
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Figura S1.  Área de estudo no Espírito Santo, Brasil, apresentando os pontos de 

registro da lontra e a heterogeneidade ambiental representada em cinco classes, 

calculada a partir da Análise de Componentes Principais (PCA) das variáveis 

climáticas e altimétrica, utilizada como critério de rarefação para a redução da 

autocorrelação espacial entre os pontos, bem como para verificação da 

representatividade da cobertura amostral frente à variação ambiental. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

No Espírito Santo, a dieta da lontra segue o padrão geral 

predominantemente piscívoro, similar ao identificado em outros estudos na Mata 

Atlântica, sendo a maior fração do consumo de presas composta por tilápias, o que 

indica a possibilidade de comprometimento da integridade biológica dos rios no 

estado do Espírito Santo no que se refere à composição da biota aquática. A 

variação na composição da dieta se mostrou independente das regiões hidrográficas 

estudadas, o que pode ser explicado pela variabilidade alimentar entre os 

rios/trechos de cada região, que por sua vez, pode ser influenciada pelas diferenças 

na estrutura dos habitats, incluindo a composição da biota aquática. De forma geral, 

houve alta frequência no consumo de peixes exóticos, indicando a possível 

degradação da comunidade aquática nos rios estudados. Entretanto, ressalta-se que 

a situação da biota aquática, conforme dados revelados a partir da dieta da lontra, 

não está necessariamente relacionada com a qualidade florestal do habitat.  

Apesar de não haver dados disponíveis sobre a disponibilidade de peixes 

nas regiões estudadas, é possível que a lontra esteja contribuindo no controle de 

populações de peixes exóticos, visto que foram os grupos mais consumidos em sua 

dieta. Além disso, considerando a dieta adaptativa da lontra, que varia de acordo 

com a disponibilidade de grupos preferenciais, recomenda-se que sejam realizados 

estudos para avaliar se as lontras podem ser consideradas indicadoras de 

integridade da biota aquática e, consequentemente, da integridade dos ambientes 

aquáticos da Mata Atlântica, não apenas por sua presença, mas por indicarem, a 

partir da dieta, a ocorrência de grupos relacionados à perda de qualidade do habitat 

aquático. 

Embora o clima e a topografia sejam importantes para a adequabilidade 

do habitat da lontra, as dimensões humana e da paisagem também são 

extremamente importantes para a distribuição potencial da espécie, estando as 

áreas mais adequadas situadas próximas ao mar, na planície costeira, ao longo dos 

grandes rios, na região centro-sul (montanhosa e costeira) e no entorno do Parque 

Nacional do Caparaó. Também foi constatado que uma pequena fração (~6%) da 

área considerada como mais apropriada para a lontra no estado está localizada em 

áreas protegidas. Considerando a sobreposição entre as áreas com maior 
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adequabilidade de habitat e as áreas protegidas, os locais mais importantes para 

conservação da lontra no Espírito Santo na atualidade são as unidades de 

conservação litorâneas, como os Parques Naturais Estaduais de Itaúnas e de 

Setiba, e as áreas protegidas do município de Anchieta. 

Para conservação da lontra no Espírito Santo recomenda-se a ampliação 

de áreas protegidas ou a criação de novas unidades de forma a cobrir uma maior 

porção de habitat classificado como mais adequado para a lontra. Além disso, 

reforça-se que as bacias hidrográficas sejam consideradas unidades de gestão 

básica do território, tanto por gestores quanto por pesquisadores, sendo os modelos 

gerados no presente estudo úteis para informar onde os esforços de conservação da 

espécie devem ser concentrados, bem como em que comunidades devem ser 

desenvolvidos programas de educação ambiental para que as lontras sejam 

reconhecidas como um componente fundamental para manutenção da saúde dos 

ambientes aquáticos. 
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ANEXO I 

 

PARASITAS INTESTINAIS EM UMA POPULAÇÃO SILVESTRE DE LONTRAS 

(Lontra longicaudis OLFERS, 1818) NO SUDESTE DO BRASIL 
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RESUMO 
O presente trabalho teve como objetivo verificar a ocorrência de parasitas intestinais 
em lontras neotropicais (Lontra longicaudis) em uma área natural periurbana no 
sudeste do Brasil, fornecendo subsídios que contribuam para a conservação e o 
manejo da espécie. A análise de parasitas intestinais foi realizada a partir da coleta 
de amostras fecais frescas provenientes de latrinas localizadas às margens de 
trecho do rio Jucu inserido nos limites do Parque Natural Municipal de Jacarenema. 
As amostras fecais foram processadas por dois métodos coproparasitológicos 
tradicionais: o método de flutuação em solução saturada de cloreto de sódio (Willis) 
e o método de sedimentação espontânea (Hoffmann). Um total de 27 amostras 
fecais foram analisadas, tendo sido encontradas estruturas de quatro famílias de 
helmintos do Filo Nematoda (Ancylostomatidae, Ascarididae, Oxyuridae e 
Strongyloididae); um representante do Filo Acanthocephala; e oocistos de 
protozoários, representados pela Ordem Cocciida. Das amostras analisadas, 78% 
foram positivas e 14% destas apresentaram estruturas parasitárias não 
identificáveis, sugerindo se tratar de famílias específicas. De acordo com os dados 
obtidos, sugere-se que alguns dos parasitas encontrados sejam originários da 
contaminação do rio por efluentes rurais e urbanos não tratados, bem como do 
acesso de animais domésticos às margens do corpo d’água, ocasionando a 
contaminação das lontras por formas parasitárias típicas de animais de produção e 
de companhia. 
 
Palavras chave: contaminação ambiental, Medicina da Conservação, verminose 
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INTRODUÇÃO 

 

As espécies de lontra (Ordem Carnivora, Família Mustelidae, Subfamília 

Lutrinae) são consideradas indicadoras de qualidade dos ecossistemas aquáticos, 

destacando o fato de possuírem um conjunto de adaptações morfológicas à vida na 

água e serem predadoras de topo dos ambientes nos quais ocorrem (Foster-Turley 

et al., 1990). A lontra neotropical (Lontra longicaudis Olfers, 1818) apresenta ampla 

distribuição geográfica, estando presente em sistemas relacionados aos Oceanos 

Atlântico e Pacífico, em uma área que se estende do México ao Uruguai e norte da 

Argentina (Eisenberg & Redford, 1999). A espécie está distribuída em grande parte 

do território brasileiro, sendo encontrada em vários ambientes aquáticos naturais, 

como estuários, rios, lagos, alagados e ambientes costeiros associados a lagoas, 

entre outros (Blacher, 1992; Chanin, 1985). Por atuarem como predadoras, as 

lontras possuem importante papel ecológico, contribuindo para o controle de 

populações de presas e regulação das comunidades aquáticas (Waldemarin, 2004). 

Em decorrência da facilidade de localização das amostras fecais no 

ambiente, os estudos relacionados à distribuição e padrões de deslocamento 

temporal e espacial das lontras são, em sua maioria, realizados por meio de 

evidências indiretas (Passamani e Camargo, 1995), sendo as amostras fecais o 

principal elemento utilizado em análises de dieta (Cheida e Rodrigues, 2010). Por 

conseguinte, a maior parte dos estudos com lontras estão relacionados à sua dieta 

(e.g. Passamani e Camargo, 1995; Pardini, 1998; Quadros e Monteiro-Filho, 2000; 

Kasper et al., 2004; Quintela et al., 2008), sendo necessário o desenvolvimento de 

estudos sobre a saúde das populações (Kasper et al., 2004), entre outros temas. 

Devido aos habitats que ocupam e ao hábito alimentar carnívoro, a lontra pode atuar 

como um importante hospedeiro e disseminador de parasitas, principalmente 

aqueles associados a peixes e outras presas por elas consumidas (Alarcon, 2006). 

As doenças transmitidas entre fauna silvestre e exótica, sejam domésticas 

ou não, são frequentemente bidirecionais, podendo ser igualmente fatais para os 

dois grupos (Bengis et al., 2002). Neste sentido, o aumento da ocupação de áreas 

destinadas à produção agropecuária e espaços urbanos em locais que são habitat 

de espécies silvestres, pode acarretar o aumento do contato de animais silvestres e 

domésticos, aumentando o risco de transmissão de doenças (Ruas et al., 2008). 
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Assim, o conhecimento parasitológico da fauna silvestre é fundamental 

para que sejam estabelecidos programas de controle (Ruas et al., 2008) e para que 

se tenha maior entendimento a respeito dos processos biológicos e patológicos do 

parasitismo (Canhos et al., 2006).  

O presente trabalho teve como objetivo verificar a ocorrência de parasitas 

intestinais em uma população de L. longicaudis em área natural periurbana no 

sudeste do Brasil. 

 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

A análise de parasitas intestinais da lontra neotropical foi realizada a partir 

da coleta de amostras fecais frescas provenientes de latrinas localizadas às 

margens de trecho do rio Jucu inserido nos limites do Parque Natural Municipal de 

Jacarenema (PNMJ - 20°26'25''S e 40°18'45''W). O PNMJ possui aproximadamente 

307 hectares (IPEMA 2005) e está localizado no município de Vila Velha, região da 

Grande Vitória, na porção centro-sul do estado do Espírito Santo, sudeste do Brasil. 

As amostras fecais foram coletadas junto à margem do rio Jucu, no 

período de junho a setembro de 2014, sendo o trecho amostrado percorrido com o 

auxílio de um barco de alumínio com motor de popa. As amostras fecais foram 

acondicionadas em sacos plásticos devidamente identificados (data, número da 

amostra e coordenada geográfica do local de coleta) e mantidas refrigeradas em 

uma caixa térmica com gelo para encaminhamento ao laboratório. Os exames 

laboratoriais foram realizados no dia subsequente à coleta, sem congelamento das 

amostras, minimizando assim a degradação dos parasitos e possíveis alterações de 

resultados. Este procedimento foi adotado uma vez que o congelamento das 

amostras pode causar alterações da morfologia dos ovos dos parasitas, dificultando 

sua identificação (Sloss et al.,1999).  

Foram destinadas para a análise parasitológica somente amostras fecais 

frescas, totalizando 27 amostras. As amostras foram processadas no Laboratório 

Clínico e Parasitológico do Hospital Veterinário Professor Ricardo Alexandre Hippler, 

da Universidade Vila Velha (UVV). Foram utilizados dois métodos 

coproparasitológicos tradicionais: flutuação em solução saturada de cloreto de sódio 
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(Método de Willis) e sedimentação espontânea (Método de Hoffmann) (Ueno e 

Gonçalves, 1998). Os parasitos foram detectados a partir de exame por microscopia 

de luz (objetivas de 10x e 40x) e identificados de acordo com as características 

morfológicas das estruturas detectadas, com o auxílio de chaves de identificação. 

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Do total de 27 amostras analisadas, 21 (78%) foram positivas para a 

presença de formas parasitárias, onde seis grupos foram identificados, distribuídos 

em quatro famílias de helmintos (Nematoda), um representante do Filo 

Acanthocephala (ordem e família não identificados) e uma família de protozoário 

Apicomplexa (Tabela 1, Figura 1). Entre as amostras positivas, três (14%) 

apresentaram estruturas parasitárias não identificáveis, as quais não constam nas 

chaves de identificação consultadas, sugerindo se tratar de formas parasitárias 

específicas de L. longicaudis. 

 

Tabela 1. Classificação e estágio de vida dos parasitas intestinais detectados em 

Lontra longicaudis, por análise de amostras fecais coletadas no rio Jucu, Parque 

Natural de Jacarenema – ES 

FILO ORDEM FAMÍLIA ESTÁGIO 

Nematoda Rhabditida  Ancylostomatidae Larva; Ovo 

  Strongyloididae Ovo 

 Oxyurida Oxyuridae Ovo 

 Ascaridida Ascarididae Ovo 

Acanthocephala - - Ovo 

Apicomplexa Eucoccidiorida Eimeriidae Oocisto 
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Figura 1. Formas parasitárias detectadas em fezes de Lontra longicaudis coletadas 

no rio Jucu, Parque Natural de Jacarenema, ES. A) Ovo de Ancylostomatidae; B) 

Ovo de Oxyuridae; C) Larva de Ancylostomatidae; D) Oocisto de Eucoccidiorida; E) 

Ovo de Strongylidae; F) Ovo de Acanthocephala. 
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Estudo realizado com a lontra europeia (Lutra lutra, Linnaeus 1758) 

evidenciou a presença de sete espécies de helmintos em carcaças e fezes coletadas 

no ambiente, tendo sido identificados trematódeos (Filo Platyhelminthes), 

nematódeos e acantocéfalos (Torres et al., 2004), o que demonstra semelhanças 

com os filos de helmintos identificados para a lontra neotropical no rio Jucu. Além 

destes grupos, destaca-se também o registro de Strongyloides lutrae (Torres et al., 

2004), que representa um gênero comum ao presente estudo. Em trabalho realizado 

em Campinas – SP, foram detectados ovos, larvas e adultos de parasitas em fezes 

de lontra neotropical de vida livre, sendo as formas em questão atribuídas a 

trematódeos e nematódeos, com destaque para a presença de Strongyloides spp. 

(Alarcon, 2006). A maior parte das formas parasitárias detectadas por Alarcon 

(2006) foi identificada apenas em nível de filo, o que dificulta a comparação dos 

dados obtidos no rio Jucu, havendo pelo menos um o registro comum (Strongyloides 

spp.) aos dois trabalhos. De acordo com a compilação apresentada por Vieira et al. 

(2008), os registros de helmintos detectados em L. longicaudis no Brasil incluem 

representantes do Filo Acanthocephala (Família Polymorphidae: Hexaglandula 

mutabilis) e do Filo Nematoda (Família Dioctophymatidae: Dioctophyma renale e 

Dioctophyma sp.; Família Dracunculidae: Dracunculus sp.; Família Onchocercidae: 

Dirofilaria spectans e Dirofilaria sp.), ambos detectados no presente estudo.  

Dentre os grupos de parasitas identificados no rio Jucu, os membros das 

Famílias Ancylostomidae, Ascarididae e Strongyloididae são comuns na clínica 

veterinária e humana. Estes são responsáveis por zoonoses, como a larva migrans 

cutânea, que, em sua maioria, tem via de infecção oral e/ou per cutânea, tendo a 

água do rio como a maior e mais importante fonte de contaminação e transmissão 

destes agentes. A aquisição da infecção por Strongyloides sp. pode estar associada 

ao comportamento das lontras de transitarem e se abrigarem em habitats terrestres 

às margens de rios e lagos, uma vez que as formas infectantes deste gênero de 

helminto geralmente se encontram em locais mais quentes e úmidos, os quais são 

ideais para que ocorra o desenvolvimento das larvas. O relato pioneiro de 

Strongyloides sp. em lontras foi realizado por Little (1966) para a lontra norte-

americana (Lutra canadenses, Shrebber, 1776), a partir de necropsia em um 

exemplar em Louisiana (EUA), o qual foi descrito como Strongyloides lutrae. 
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Ressalta-se que o gênero Strongyloides foi comum aos estudos com lontras 

realizados em diferentes regiões do planeta. 

Os resultados das análises parasitológicas realizadas no presente estudo 

indicam ainda que os indivíduos da população de lontras do PNMJ possuem 

parasitas normalmente encontrados em aparelho gastrointestinal de animais 

domésticos, como bovinos, equinos, suínos, cães, gatos e aves, além de humanos, 

sugerindo uma possível co-infecão. Desta forma, sugere-se que as lontras atuem 

como hospedeiros intermediários e reservatórios de diversos agentes que possuem 

animais domésticos como hospedeiros definitivos. Além disso, considera-se que os 

parasitos encontrados nas amostras fecais de lontras e que são típicos de animais 

domésticos, sejam provenientes da contaminação das águas do rio Jucu por 

efluentes rurais e urbanos sem tratamento e pelo livre acesso de animais de 

produção e de companhia às margens e às águas do rio. Estas colocações 

corroboram Uchôa et al. (2004) ao considerarem que a presença de alguns parasitos 

nas fezes de lontras pode ser um indicativo da pressão exercida por populações 

humanas. Desta forma, ressalta-se que o contato entre animais silvestres e 

domésticos pode ser bastante prejudicial à saúde pública, pois, além das 

parasitoses, as espécies de mamíferos silvestres podem se tornar portadores e 

transmissores de uma grande variedade de doenças infecciosas que afetam animais 

domésticos e o próprio homem, como, por exemplo, a raiva, a leishimaniose, a febre 

maculosa e a larva migrans cutânea. 

Do ponto de vista da conservação, é necessário o direcionamento das 

atividades de pesquisa para que estas possam contribuir efetivamente para a 

manutenção das espécies de mamíferos carnívoros (IBAMA, 2004), incluindo o 

estudo de doenças infectocontagiosas. As helmintoses mostram-se um tema 

relevante por constituírem um grave problema socioeconômico devido à alta 

prevalência entre animais domésticos e silvestres e por algumas delas serem 

classificadas como zoonoses. O avanço da agricultura e da pecuária próximo às 

áreas naturais proporciona o contato entre a população humana e animais 

domésticos com as populações de animais silvestres, facilitando a disseminação de 

agentes infecciosos e parasitários para novos hospedeiros e ambientes, 

estabelecendo-se assim novas relações entre espécies e novos nichos ecológicos 

na cadeia de transmissão das doenças (Ambrozio et al., 2013). Por estes motivos, 
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são necessárias informações sobre as exigências ecológicas das espécies, bem 

como o estudo da helmintofauna associada, para que sejam propostas ações de 

manejo e conservação, tanto em unidades de conservação quanto em propriedades 

privadas (Ramos et al., 2004).  

Conforme apontado por Ambrozio et al. (2013), há a necessidade de 

formulação e aplicação de políticas públicas para a promoção de projetos de 

educação sanitária e ambiental no entorno de áreas protegidas buscando 

conscientizar a população sobre a importância do destino adequado dos resíduos 

em geral para evitar a proliferação de parasitas e a contaminação de animais 

silvestres. São oportunos também os incentivos governamentais para a pesquisa e 

para o desenvolvimento de novos fármacos antiparasitários, além da gestão 

adequada das áreas de utilização pela fauna silvestre, contribuindo assim para a 

conservação dos ambientes e para a promoção da saúde das populações 

adjacentes. 
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