
 

1 

 

DISTRIBUIÇÃO E ENDEMISMO DE PEIXES DE RIACHO DO ESPÍRITO SANTO 
PROJETO BIOdiver ES 

2008 - 2010 
 

RELATÓRIO TÉCNICO 

Processo: 473749/2008 -4 
Edital/Chamada: Edital MCT/CNPq 14/2008 - Universal - Faixa A - Até R$ 20.000,00 

Modalidade: Auxílio à Pesquisa-APQ 

 
Dra. Luisa Maria Soares Porto  

Pesquisador a do Museu de Biologia Prof. Mello Leitão - ES 

              
 

R E S U M O 
              
 

O projeto BIOdiver sES propôs-se a ampliar o conhecimento sobre os peixes de riacho do 

Espírito Santo, definindo a distribuição geográ fica e localizando áreas de en demismo das 

espécies, através do  aumento  da coleção científica de peixes do Museu de Biologia Prof. 

Mello Leitão e da revisão da identificação taxonômica dos peixes de riacho do Espírito Santo . 

Para atingir o objetivo do proje to foram propostas 8 (oito) metas.  META 1: Identificação das 

localidades indicadas para os peixes de água doce do Espírito Santo depositadas nas 

principais coleções do país . Acesso aos dados sobre o s lotes de peixes de sete coleções 

representativas da icti ofauna capixaba foi realizado utlizando -se os dados dos sistemas 

“SpeciesLink” e “Neodat III” disponíveis na Internet.  META 2: Mapeamento das localidades 

(identificadas na meta 1) por bacia no estado . As informações de localidades foram 

avaliadas inicilame nte definindo -se sua posição em termos de município  e posteriormente 

definida suas coordenadas prováveis . Dos 2.898 lotes de água doce catalogados do Espírito 

Santo, 391(13,5%) não possuíam  identificação do município de origem.  META 3: Identificação 

das ár eas com maiores necessidades de amostragem . Calculou -se um índice de amostra gem 

média no estado  por cada 100 Km2.  Este índice ficou em 6,29 . Foram consideradas áreas 

pouco ou nada amostradas as que tiveram um índice inferior ao calculado para o estado. 

META 4: Amostragem nas áreas mais necessárias . Foram realizadas coletas priorizando -se as 

áreas com índices de amostragens inferiores aos do estado. Cada um dos pontos de coleta 

foi localizado por GPS, descrito acerca das condições ambientais, fotografado e f eita 

anotação sobre horário e artefatos de pesca empregados. Os exemplares catalogados foram 

depositados nas coleções ictiológicas do MBML e o no MNRJ. Foram ainda realizadas 

permutas de material com outras coleções para permitir uma ampliação da 

represent atividade da Coleção do MBML e distribuir o excesso de material de um mesmo 

ponto de forma a ampliar a segurança dos materiais coletados. A construção dos mapas, e 

localização dos pontos de coletas foram realizados com ajuda do software GPS TrackMaker 
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Professional versão 4.6. No total durante o projeto BIOdiversES for am  coletados 13.959 

exemplares depositados em 1.212 lotes, dos quais 910 lotes (com 10.283 exemplares) no MBML 

e 302 lotes (com 3.676 exemplares) no MNRJ.  As bacias hidrográficas do Espírito Sa nto foram 

reunidas em 7 grupos, a saber: 1 - Bacias norte do Espírito Santo incluindo as bacias dos  rios 

Itaúnas e São Mateus; 2 - Bacias do rio Doce no Espírito Santo incluindo as bacias do Rio Doce 

e Suruaca; 3 - Bacias nordeste do Espírito Santo incluind o as bacias dos rios Riacho e Piraquê 

Açu e as microbacias de Fundão e Aracruz; 4 - Bacias centrais norte do Espírito Santo, 

incluindo a bacia do Rio Reis Magos e as microbacias de Serra; 5 - Bacias centrais sul do 

Espírito, incluindo as bacias dos rios Sa nta Maria da Vitória e Jucu; 6 - Bacias sudeste do 

Espírito Santo incluindo as bacias dos rios Benevente e Novo e as microbacias de Vila Velha, 

Guarapari e Itapemirim; 7 - Bacias sul do Espírito Santo incluindo as bacias dos rios Itapemirim 

e Itabapoana e microbacias de Marataízes e Presidente Kennedy.  META 5: Identificação 

taxonômica dos peixes coletados . Foram identificados além do material coletado durante o 

projeto, todos os lotes de água doce e estuarinos depositados no Museu de Biologia Prof. 

Mello Le itão. Foi realizada visita a coleção ictiológica do Museu Nacional/UFRJ (MNRJ). 

Trabalhou -se com 43.683 exemplares em 4.510 lotes de água doce, 1.040 exemplares em 300 

lotes de peixes estuarinos e 2.365 exemplares em 416 lotes de peixes marinhos. Foram 

rec onhecidas 296 espécies, em 208 gêneros, 83 famílias e 22 ordens para o Espírito Santo. 

Dentro destas estão 124 espécies de água doce e/ou estuário, com 74 gêneros em 22 famílias 

e oito ordens.  Doze destas espécies são exóticas. Cada uma das espécies coleci onadas foi  

caracterizada morfologicamente.  Vinte e oito  espécies carecem de maiores estudos para 

confirmar se de fato representam uma nova espécie. São elas: Astyanax sp.1 aff.  A. lacustris , 

Astyanax  sp.2 aff.  A. lacustris , Astyanax sp.3 aff.  A. intermediu s, Astyanax sp.4 aff.  A. 

scabripinnis , Astyanax sp.5 aff . A. rivularis, Astyanax sp.6 aff.  A. fasciatus Hasemania sp., 

Hyphessobrycon sp.1 sensu Carvalho , Knodus sp. aff.  K. moenkhausii , Characidium sp.1 aff.  C. 

alipioi , Characidium sp.2 aff . C. timbuiense , Characidium sp.3 aff.  C. fasciatum , Apareiodon 

sp. aff.  A. hasemani , Imparfinis sp., Imparfinis sp.aff.  I. minutus , Pimelodella sp. aff.  P. hartii , 

Pimelodella sp. aff.  P.vittata , Rhamdia sp., Ancistrus sp., Harttia sp. aff.  H. carvalhoi , Hisonotus 

sp., Hypostomus sp. aff.  H. affinis, Loricariichthys sp., Neoplecostominae n. gen. n. sp., 

Pareiorhaphis sp., Microcambeva sp., Eigenmannia  sp. e Gymnotus sp. aff.  G.pantherinus . 

Dentre estas Hyphessobrycon  e Knodus  estão sendo estudados por Fernando Carvalho ( com. 

pess.); Neoplecostominae , Pareiorhaphis  estão sendo estudado por Edson H. L. Pereira (com. 

pess.); Microcambeva sp. está sendo estudada por Wilson J. E . M. Costa (com. pess.) . Os 

seguintes estão sendo estudado pelas equipes do projeto BIOdiversES:  Cha racidium , 

Imparfinis , Pimelodella  e Hisonotus. META 6: Estabelecimento de padrões de distribuição 

geográfica para os peixes de riacho no Espírito Santo . Grupos de espécies mostraram padrões 

de distribuição que refletem elevado endemismo regional, que foi c orroborado pela 

aplicação de programa para análise de endemismo, como será visto na meta seguinte. As 

distribuições de táxons monofiléticos em rios da Mata Atlântica do Espírito Santo traduzem  os 
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eventos vicariantes mais recentes, envolvendo as bacias cost eiras, rio Doce e os rios dos 

escudos cristalinos, como o São Francisco.  META 7: Definição das áreas de endem ismo 

utilizando o programa NDM/ VNDM (Goloboff 2005).  Para definição das áreas de endem ismo 

utilizamos o programa NDM/ VNDM (Goloboff 2005), que impl ementa o método baseado em 

quadrículas desenvolvido por Szumik et al. (2002) e posteriormente aperfeiçoado por Szumik & 

Goloboff (2004). Este método permite um procedimento formal para identificação de áreas 

de endemismos. O mapa do estado do Espírito Sant o foi dividido em 12 colunas e 17 linhas 

com 204 quadrículas de 0.2 x 0.2 (20km x 20km) e origem da grade no ponto com 

coordenadas: -41º58’01”W e -17º42’00”S. Foram plotados as coordenadas de 4.425 registros 

referentes a 123 espécies. O programa selecionou  duas áreas com maiores índices de 

endemismo (IE maior de 3,88). As drenagens na área 0 são formadas por sub -bacias do rio 

Doce, como o rios Guandu, Santa Joana e Santa Maria do Rio Doce; onde seis espécies 

contribuíram para os endemismos. A segunda área, área 1, corresponde à  parte da bacia do 

Rio Itapemirim e ainda  as bacias  Sudeste (rio Novo e médio rio Benevente), com também sete 

espécies contribuindo para reconhecimento dos endemismos. Foram gerados gráficos para 

as respectivas sete bacias reconhecidas  para o  Espírito Santo.  META 8: Relacionamento dos 

padrões de distribuição de peixes no Espírito Santo com áreas vizinhas (BA, MG e RJ).  A 

influência da ictiofauna do rio Paraíba do Sul é muito marcante sobre o extremo sul do ES. O 

rio Paraíba do Sul, dent ro de províncias geográficas distintas, apresenta um elevado grau de 

endemismo para peixes de água doce, influenciando regionalmente drenagens vizinhas. Para 

certas espécies de peixes, com distribuição geográfica compartilhada com o baixo Paraíba 

do Sul, o s rios do sudeste do Espírito Santo parecem representar o limite norte de distribuição 

de um conjunto de espécies com endemismo regional. Na região serrana sul e central do 

estado o relevo montanhoso e fortemente ondulado, faz parte do complexo da serra da  

Mantiqueira. Em muitos locais do centro sul capixaba, as declividades acentuadas, marcadas 

por trechos torrenciais, dão abrigo a peixes de riacho de pequeno a médio porte, muitos 

deles endêmicos. No norte do Espírito Santo ao sul da Bahia, o gradiente top ográfico 

promovido pelo soerguimento continental no terciário gerou uma importante sedimentação 

denominada de Grupo Barreiras, caracterizada pelos Tabuleiros Costeiros, de ocorrência ao 

longo da fachada litorânea. As bacias dos rios Itaúnas e São Mateus dr enam esta região de 

Tabuleiros, onde a topografia é suave, e parece haver menor variedade de ambientes de 

água doce. Os rios dos Tabuleiros, por outro lado, registram um elevado endemismo para 

peixes de riacho. Congruência quanto aos padrões de distribuiçã o entre diferentes espécies 

de peixes de água doce é observada para as drenagens fluviais nos Tabuleiros Costeiros, 

entre o norte do Espírito Santo e o extremo sul da Bahia, sugerindo uma evolução conjunta da 

ictiofauna regional. A Serra do Espinhaço apare ntemente funciona como uma barreira 

biogeográfica eficiente para peixes de água doce. A semelhança morfológica observada 

entre os peixes do Alto São Francisco e das drenagens litorâneas sugere uma história 

hidrológica compartilhada em algum momento. Grupos  de taxonomia complexa nas 
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drenagens litorâneas, no norte do Espírito Santo, têm sido atribuídos como co -específicos de 

peixes do Alto Rio São Francisco.  

Cumpridas as metas, podemos concluir que os sistemas hídricos da Mata Atlântica do Espírito 

Santo até  então não haviam sido razoavelmente amostrados, apesar de vizinhos do Rio de 

Janeiro, uma das áreas mais bem coletadas do ponto de vista ictiológico do neotrópico. De 

uma maneira abreviada, os resultados indicam uma sobreposição a ictiofauna do Paraíba do  

Sul, no extremo sul do estado, uma ictiofauna eminentemente nova, no pouco explorado rio 

Doce, e ainda uma ictiofauna semelhante aquela do extremo sul baiano, no norte do estado. 

Conhecer esta imensa e diversificada ictiofauna tem sido o pricipal desafio do projeto 

BIOdiversES. Outro aspecto que merece ser destacado a partir dos resultados obtidos é a 

presença de ta xa basais. Dentro da filogenia de grandes grupos , diversos taxa com 

distribuição pelo Espírito Santo são reconhecidos como basais. Hipóteses de  eventos antigos, 

com a presença de taxa basais podem ser extraídos de grupos dentre os peixes Siluriformes. 

Taxa considerados basais dentro de suas linhagens de parentesco são muitas vezes 

depauperados em termos de número de espécies quando comparados com  seus grupos 

irmãos e ademais, em sua maioria apresentam distribuição geográfica extremamente 

limitada. Tais taxa tem importância para planejamento de áreas a conservar.  Hoje a 

delimitação de áreas de proteção tem sido realizada na maioria dos casos sem qu alquer 

intervenção das ciências histórico -evolutivas. Se informações sobre a evolução das áreas e 

das espécies forem incorporadas às informações das políticas de conservação seria um 

grande avanço, pois permitiria atingir um maior número de espécies.   
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I N T R O D U Ç Ã O 
              
 

Este Relatório Técnico destina -se a apresentação dos resultados do projeto  BIOdiver sES – 

“Distribuição e endemismo de peixes de riacho do Espírito Santo”. Trata-se de Auxílio a 

Pesquisa-APQ concedida pelo Processo: 473749/2008 -4 do C NPq com base no 

Edital/Chamada: Edital MCT/CNPq 14/2008 - Universal - Faixa A - Até R$ 20.000,00. O projeto 

BIOdiver sES propôs-se a ampliar o conhecimento sobre os peixes de riacho do Espírito Santo, 

definindo a distribuição geográfica e l ocalizando áreas de en demismo das espécies, através 

do  aumento  da coleção científica de peixes do Museu de Biologia Prof. Mello Leitão e da 

revisão da identificação taxonômica dos peixes de riacho do Espírito Santo, hoje 

representados em diversas coleções brasileiras. Para atingir o objetivo do projeto foram 

propostas 8 (oito) metas. Neste relatório vamos analisar como foram conduzidas cada uma 

destas metas e os resultados alcançados.   
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M E T A  1 :  Identificação das localidades indicadas para os  peixes de água 

doce do Espírito Santo depositadas nas principais coleções do país  

              
 

No projeto foram considerados  os lotes de peixes de água doce coletados no Espírito Santo e 

depositados nas coleções do Museu Nacional/UFRJ (MNRJ); Museu de Z oologia/USP (MZUSP); 

Museu de Ciências/PUC (MCP); Coleção de Peixes do Museu de Zoologia da UNICAMP (ZUEC); 

Coleção de Peixes do Laboratório de Ictiologia de Ribeirão Preto (LIRP); Coleção Ictiológica 

da Universidade Federal do Espírito Santo  (CIUFES); e C oleção ictiológica do Museu Mello 

Leitão (MBML -peixes). O acesso aos dados destes lotes foi realizado utlizando -se os dados dos 

sistemas “SpeciesLink” e “Neodat III” disponíveis na Internet.  Ao início do projeto foi  

encontrado , nos dois sistemas citados , um total de 6.9 29 lotes do Espírito Santo (Tabela 1.1). 

 

Tabela 1.1 – Lotes de peixes do Espírito Santo depositados nas coleções disponíveis nos sistemas CRIA e NEODAT n o início 
de 2008.  
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M E T A  2 :  Mapeamento d as localidades (identificadas na meta 1) por 

bacia no estado  

              
 

As informações de localidades foram avaliadas inicilamente definindo -se sua posição em 

termos de município.  Dos 78 municípios que compõem o estado, 34 não conta va m com 

nenhuma amostragem tombada nas coleções an alisadas  (Sarmento -Soares & Martins -

Pinheiro, 2008) . Dos 2.898 lotes de água doce catalogados do E spírito Santo, 391(13,5%) não 

eram passíveis de identificação do município de origem. Os restantes 2.507 estavam  

distribuídos por 44 municípios como mostra a tabela 2.1. 

 

Tabela 2.1 – Lotes de peixes do Espírito Santo por município depositados nas coleções disponíveis nos sistemas CRIA e 
NEODAT no início de 2008.  

Município  Lotes  Município  Lotes 
Baixo Guandu  1  Alfredo Chaves  28 
Presidente Kennedy  1  João Neiva  31 
Afonso Cláudio  2  Domingos Martins  37 
Iúna  2  Cachoeiro de Itapemirim  39 
Castelo  3  Vila Velha  40 
Pancas  4  Mimoso do Sul  45 
Vargem Alta  6  Conceição da Barra  47 
Viana  8  Montanha  47 
Nova Venécia  10  Santa Maria de Jetibá  48 
Aracruz  11  Cariacica  59 
Ibatiba  11  Guarapari  61 
Pedro Canário  11  Santa Leopoldina  68 
Boa Esperança  12  São Mateus  69 
Fundão  14  Serra  76 
São Gabriel da Palha  15  Colatina  97 
Alegre  18  Anchieta  104 
Pinheiros  18  Barra de São Francis co  130 
Piúma  18  Muniz Freire  206 
Jaguaré  20  Itarana  223 
Rio Novo do Sul  22  Santa Teresa  362 
Vitória  24  Linhares  406 
Itapemirim  26  Não identificado  391 
Itaguaçu  27  Espírito Santo (total)  2.898 

 

Além  dos 34 municípios sem amostragem ( 44%), como podemos observar no gráfico da figura 

2.1, a amostragem entre os demais municípios e ra significativamente desigual, sendo que os 

12 municípios (15%) melhor es amostrado s possuíam  1.861 lotes, ou seja, 64% dos lotes de todo 

o Estado.  
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Figura 2.1 – Lotes de peixes do Espírito Santo por município, depositados nas coleções disponíveis nos sistemas CRIA e 
NEODAT no início de 2008.  
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M E T A  3 :  Identificação das áreas com maiores necessidades de 

amostragem  

              
 

Foram consideradas á reas pouco ou nada amostradas as que tiver am um índice inferior ao 

calculado para o estado, buscando uma maior homogeneidade na representatividade das 

coleções.  Como a superfície do Espírito Santo é de 46.078 Km2 (Instituto Jones do s Santos 

Neves) calculou -se um índice de amostras por cada 100 Km 2  de 6,29. Desta forma como  po de 

ser verficado na tabela  3.1, apenas 17 municípios (22%) apresentaram uma quantidade de 

lotes amostrados m aior que a mé dia do estado. Identificou -se então a área dos demais 

município s como a de maior necessidade de novas amostragens.  

Tabela 3.1  – Relação de lotes de peixes do Espírito Santo por cada 100 Km ² de área do município, depositados nas 
coleções disponíveis nos sistemas CRIA e NEODAT no início de 2008.  

Municípios melhores amos trados    Municípios piores amostrados  
Município  Lotes/100  km²   Município  Lotes/100  km²  

Itarana  74,58  Mimoso do Sul  5,19 
Santa Teresa  52,09  Itaguaçu  5,09 
Muniz Freire  30,29  Fundão  5,00 
Vitória  25,81  Itapemirim  4,67 
Anchieta  25,68  Ibatiba   4,56 
Piúma  24,32  Alfredo Chaves  4,55 
Cariacica  21,07  Cachoeiro de Itapemirim  4,45 
Vila Velha  19,14  Montanha  4,28 
Barra de São Francisco  13,92  Conceição da Barra  3,96 
Serra  13,74  São Gabriel da Palha  3,46 
Linhares  11,59  Jaguaré  3,05 
João Neiva  11,36  Domingos Martins  3,02 
Rio Novo do Sul  10,78  São Mateus  2,94 
Guarapari  10,30  Boa Esperança  2,80 
Santa Leopoldina  9,50  Viana  2,56 
Colatina  6,82  Pedro Canário  2,53 
Santa Maria de Jetibá  6,52  Alegre  2,33 
ESPÍRITO SANTO 6,29  Pinheiros  1,85 
   Vargem Alta  1,45 
   Aracruz  0,77 
   Nova Venécia  0,69 
   Pancas  0,49 
   Castelo  0,45 
   Iúna  0,43 
   Afonso Cláudio  0,21 
   Presidente Kennedy  0,17 
   Baixo Guandu  0,11 
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M E T A  4 :  Amostragem nas ár eas mais necessárias  

              
 

Foram  realizadas coletas priorizando -se as áreas com índice s de amostragens inferiores ao s do 

estado . Cada um dos pontos de coleta foi  localizado por GPS, descrito acerca das condições 

ambientais, fotografado e feita an otação sobre horário e artefatos de pesca empregados. As 

amostragens serão efetuadas com o uso de puçás, picarés, “covo”, redes e tarrafas. Os 

exemplares coletados fo ram  fixados em formalina a 10% e transportados para o laboratório 

do MBML,  onde foram tria dos, transferidos para conservação em álcool a 70%, identificados, 

fotografados e catalogados. Os exemplares catalogados foram  depositados nas  coleções 

ictiológicas do MBML e o no MNRJ conforme relação em Sarmento -Soares & Martins -Pinheiro, 

20011a. Foram a inda realizadas permutas de material com outras coleções para permitir uma 

ampliação da representatividade da Coleção do MBML e distribuir o excesso de material de 

um mesmo ponto de forma a ampliar a segurança dos materiais coletados quanto a possíveis 

aci dentes.  

  

 
Figura 4.1 – Bacias norte do Espírito Santo incluindo as bacias dos rios Itaúnas e São Mateus . Pontos sinalizados como 

árvores (em verde) indicam unidades de conservação. Pontos vermelhos indicam amostragens históricas e pontos azuis 

as amostra gens pelo projeto Biodiverses. Rios representados em lilás pertencem a bacia do rio São mateus e rios em 

verde a bacia do rio Itaúnas. Colorido de fundo indica  o contorno dos municípios nos limites geográficos do Espírito 

Santo.  

 



 

11 

 

Um segundo esforço de geor eferenciamento foi realizado para buscar maior precisão das 

amostragens históricas dentro das bacias hidrográficas. O mapa hidrográfico das bacias do 

estado fora m elaborado com base na s folha s disponíveis no IBGE em  Escala 1:100.000 e 

!:50.000, em dados de  satélite disponíveis no IEMA  e em observações de campo. A construção 

dos mapas , e localização dos pontos de coletas  foram realizados  com ajuda do software GPS 

TrackMaker Professional versão 4.6.   

 

 

Figura 4.2 – Bacias do rio Doce no Espírito Santo inclui ndo as bacias do Rio Doce e Suruaca . Pontos sinalizados como 

árvores (em verde) indicam unidades de conservação. Pontos vermelhos indicam amostragens históricas e pontos azuis 

as amostragens pelo projeto Biodiverses. Rios representados em lilás pertencem a  bacia do rio Doce e rios em castanho 

a bacia do rio Suruaca. Colorido de fundo indica o contorno dos municípios nos limites geográficos d o Espírito Santo.  

 

Utilizou-se nesta fase as informações de localidade disponibilizada pelos coletores nas 

informações  sobre os lotes. A Relação de lo tes do Espírito Santo disponíveis nos bancos de 

dados públicos das principais coleções ictiólogica do país utilizados  no Projeto BIOdiversES 

estão disponíveis em Sarmento -Soares & Martins -Pinheiro, 20011b.  
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Figura 4.3 – Bac ias nordeste do Espírito Santo incluindo as bacias dos rios Riacho e Piraquê Açu e as microbacias de  
Fundão e Aracruz.  Pontos sinalizados como árvores (em verde) indicam unidades de conservação. Pontos vermelhos 
indicam amostragens históricas e pontos azui s as amostragens pelo projeto Biodiverses. Rios representados em lilás 
pertencem a bacia do rio Piraquê Açu e rios em castanho a bacia do rio Riacho. Colorido de fundo ind ica o contorno 
dos municípios nos limites geográficos do Espírito Santo.  

 

Para efeito  de sistematização deste estudo, as bacias do Espírito Santo foram reunidas em 7 

grupos.  

1 - Bacias norte do Espírito Santo incluindo as bacias dos rios Itaúnas e São Mateus. (fig. 4.1)  

2-  Bacias do rio Doce no Espírito Santo incluindo as bacias do Rio D oce e Suruaca. (fig. 4.2)  

3 - Bacias nordeste do Espírito Santo incluindo as bacias dos rios Riacho e Piraquê Açu e as 

microbacias de Fundão e Aracruz.  (fig. 4.3)  

4 - Bacias centrais norte do Espírito Santo , incluindo a bacia do Rio Reis Magos e as 

microba cias de Serra. (fig. 4.4)  

5 - Bacias centrais sul do Espírito, incluindo as bacias dos rios Santa Maria da Vitória e Jucu. 

(fig. 4.5)  

6 - Bacias sudeste do Espírito Santo incluindo as bacias dos rios Benevente e Novo e as 

microbacias de Vila Velha, Guarapa ri e Itapemirim. (fig. 4.6)  

7 - Bacias sul do Espírito Santo incluindo as bacias dos rios Itapemirim e Itabapoana e 

microbacias de Marataízes e Presidente Kennedy.  (fig.4.7)  
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Figura 4.4 – Bacias centrais norte do Espírito Santo, incluindo a bacia do Rio R eis Magos e as microbacias de Serra . 
Pontos sinalizados como árvores (em verde) indicam unidades de conservação. Pontos vermelhos indicam  amostragens 
históricas e pontos azuis as amostragens pelo projeto Biodiverses. Rios representados em lilás perte ncem a  bacia do rio 
Reis Magos e rios em castanho as microbacias de Serra. Colorido de fundo indica o contorno dos munic ípios nos limites 
geográficos do Espírito Santo.  
 

Com base nos dados levantados foram definidas as áreas prioritárias para coleta, sendo 

então  organizadas as coletas de maior porte.  

 

A primeira grande coleta foi na região Centro -Oeste  (Fig.4.8)  saiu de Santa Teresa, 

percorrendo os municípios de Santa Maria de Jetibá, Laranja da Terra e Afonso Cláudio. 

Foram realizadas coletas na bacia do Rio S anta Maria da Vitória e na sub -bacia do Rio 

Guando pertencente à bacia do Rio Doce.  

Nesta oportunidade foram  coletados 1.378 exemplares depositados em 24 lotes no MNRLJ e 

96 lotes no MBML.  
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Figura 4.5 – Bacias centrais sul do Espírito, incluindo as baci as dos rios Santa Maria da Vitória e Jucu . Pontos sinalizados 
como árvores (em verde) indicam unidades de conservação. Pontos vermelhos indicam amostragens histór icas e 
pontos azuis as amostragens pelo projeto Biodiverses. Rios representados em lilás perte ncem a bacia do rio Santa Maria 
da Vitória e rios em castanho a bacia do rio Jucu. Colorido de fundo indica o contorno dos município s nos limites 
geográficos do Espírito Santo.  
 

 

A segunda grande coleta foi na região Sudoeste (Fig.4.9) do estado. A excursã o em parceria 

com o MNRJ  saiu do Rio de Janeiro, entrando pelo município de Bom Jesus do Norte no 

Espírito Santo. Foram percorredos os municípios de São José Calçado, Guaçui, Dores do Rio 

Preto, Divino São Lourenço, Ibitirama, Iúna, Muniz Freire, Alegre, Jerônimo Monteiro, Cachoeiro 

do Itapemirim, Castelo, Conceição do Castelo, Venda Nova do Imigrante, Afonso Cláudio, 

Santa Maria do Jetibá e Santa Teresa . Foram realizadas coletas na bacia dos rios Itabapoana, 

Itapemirim e Jucu.  

Nesta oportunidade foram  col etados 4.189 exemplares depositados em 149 lotes no MNR J e 

172 lotes no MBML.  
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Figura 4.6 – Bacias sudeste do Espírito Santo incluindo as bacias dos rios Benevente e Novo e as microbacias de V ila 
Velha, Guarapari e Itapemirim . Pontos sinalizados como árv ores (em verde) indicam unidades de conservação. Pontos 
vermelhos indicam amostragens históricas e pontos azuis as amostragens pelo projeto Biodiverses. Rio s representados 
em lilás pertencem a bacia do rio Benevente e rios em castanho a bacia do rio Novo. Colorido de fundo indica o 
contorno dos municípios nos limites geográficos do Espírito Santo.  
 

 

A terceira grande coleta foi na região nordeste (Fig.4.10) do estado. A excursão em parceria 

com o MNRJ saiu d e Santa Teresa, percorredos os municípios de Baixo Guandu, Pancas, Alto 

Rio Novo, Mantenópolis, Barra de São Francisco, Água Doce do Norte, Ecoporanga, Ponto 

Belo, Mucurici, Montanha, Pinheiros, Boa Esperança, Nova Venécia, São Gabriel da Palha, 

Águia Branca, São Domingos do Norte e Colatina, retornando a  Santa Teresa . Foram 

realizadas coletas na bacia dos rios  Doce, São Mateus, Itaúnas e Barra Seca (Suruaca) . 

Nesta oportunidade foram  coletados 3.459 exemplares depositados em 129 lotes no MNR J e 

160 lotes no MBML.  
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Figura 4.7 – Bacias sul do Espírito  Santo incluindo as bacias dos rios Itapemirim e Itabapoana e microbacias de 
Marataízes e Presidente Kennedy . Pontos sinalizados como árvores (em verde) indicam unidades de conservação. 
Pontos vermelhos indicam amostragens históricas e pontos azuis as amos tragens pelo projeto Biodiverses. Rios 
representados em lilás pertencem a bacia do rio Itapemirim  e rios em castanho a bacia do rio  Itabapoana . Colorido de 
fundo indica o contorno dos municípios nos limites geográficos do Espírito Santo.  
 

A quarta e última  grande coleta foi na região sudeste (Fig.4.11) do estado. Saindo de Santa 

Teresa, percorreram -se os municípios de Atílio Vivacqua, Muqui, Mimoso do Sul, Presidente 

Kennedy, Marataízes e Itapemirim.  

Nesta oportunidade foram  coletados 2.542 exemplares depo sitados em 1 38 lotes no MBML.  
 
Diversas outras coletas menores foram realizadas cobrindo os municípios de Governador 

Lindenberg, Montanha, Aracruz, João Neiva, Ibiraçu, Fundão, Serra, Anchieta, Alfredo Chaves, 

Marechal Floriano, São Roque do Canaã, Itaguaç u e Colatina.  

No total durante o projeto BIOdiversES forma coletados 13.959 exemplares depositados em 

1.212 lotes, dos quais 910 lotes (com 10.283 exemplares) no MBML e 302 lotes (com 3.676 

exemplares) no MNRJ.  
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Figura 4.8 – Roteiro da c oleta centro o este  percorrendo  os municípios de Santa Maria de Jetibá, Laranja da Terra e 

Afonso Cláudio . 

 
Figura 4.9 – Roteiro da c oleta sudoeste percorrendo  os municípios de São José Calçado, Guaçui, Dores do Rio Preto, 

Divino São Lourenço, Ibitirama, Iúna, Muniz Freire , Alegre, Cachoeiro do Itapemirim, Castelo, Conceição do Castelo . 

 



 

18 

 

 
Figura 4.10 – Roteiro da c oleta nordeste percorrendo  os municípios Baixo Guandu, Pancas, Alto Rio Novo, Mantenópolis, 
Barra de São Francisco, Água Doce do Norte, Ecoporanga, Ponto Belo, Mucurici, Montanha, Pinheiros, Boa Esperança, 

Nova Venécia, São Gabriel da Palha, Águia Branca, São Domingos do Norte e Colatina . 
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Figura 4.11 – Roteiro da c oleta sudeste  percorrendo os  municípios  de Atílio Vivacqua, Muqui, Mimoso do Sul, Presidente 

Kennedy, Marataízes e Itapemirim . 
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M E T A  5 :  Identificação taxonômica dos peixes coletados  

              
 

A identificação das espécies de peixes foi  realizada com base principalmente em caracteres 

pertinentes à taxonomia de cada um dos grupos. A identificação foi  confrontada com as 

respectivas descrições e/ou revisões recentes e sempre que possível confrontada com os 

espécimens -tipo. Preparações osteológicas foram  providenciadas qu ando  necessário, 

segui ndo  a metodologia descrita por Taylor & Van D yke (1985), resulta ndo  em ossos e 

cartilagens respectivamente corados em tons de vermelho e azul. Para identificação dos 

exemplares e avaliação de dados merísticos e morfométricos foram utilizados  dois 

Microscópio s Estereoscópio s Trinocular es c/ Zoom – Mar ca Opton – Modelo Tim -2T com 

iluminação incidente e transmitida. Foram tomadas imagens de detalhes dos especimens 

com Sistema de Captura de Imagem USB – Marca Opton – Modelo TA -0124-A acoplado  a um 

notebook . A tomada de dados morfométricos foi realizada  co m paquímetro digital com 

aproximação de décimo de milímetro. As espécies registradas, que não corresponder am às 

formas previamente conhecidas, foram  separadas, fotografadas, e passam por  processo de  

reconheci mento para verficar se se tratam  de novas espéci es, e caso  confirmado, proceder -

se-á  a descrição formal para publicação.  

 

Foram identificados além do material coletado durante o projeto, todos os lotes de água 

doce e estuarinos depositados no Museu de Biologia Prof. Mello Leitão. A identificação de 

lote s das outras coleções foi, quando possível, revisada  por analogia aos lotes do MBML. Em 

casos de dúvidas foram consultados profissionais das coleções. Foi realizada visita a coleção 

ictiológica do Museu Nacional/UFRJ (MNRJ) para analise dos lotes depositad os naquela 

instituição. As informações sobre as identificações foram incorporadas às coleções e estão 

disponíveis em Sarmento -Soares & Martins -Pinheiro (2011a/b).  

Trabalhou -se com 43.683 exemplares em 4.510 lotes de água doce, 1.040 exemplares em 300 

lotes  de peixes estuarinos e 2.365 exemplares em 416 lotes de peixes marinhos. Os peixes 

estuarinos e marinhos foram incluídos sempre que as informações nos banco s de dados 

permitiam aferir tratar -se de lotes coletados nos estuários e boca dos rios.  Lotes de m aterial 

marinho de outras coleções não foram conferidos quanto a sua identificação , baseando -se 

nas informações dos bancos de dados correspondentes . 

Foram reconhecidas  296 espécies , em 208 gêneros, 83 famílias e 22 ordens  para o Espírito 

Santo  (Tabela 5.1), incluindo as amostragens do Projeto BIOdiversES, as históricas e os registros 

de literatura.  
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Tabela 5.1  – Espécies nas bacias hidrog ráficas do Espírito Santo, incluindo -se os registros das espécies marinhas que 
freqüentam os estuários e bocas dos rios . 

Ordem (22)  Família (83)  Gênero (208)  Espécie (296)  
Carcharhiniformes  Carcharhinidae Sphyrna Sphyrna sp. 
Rajiformes  Arhynchobatidae Rioraja Rioraja agassizi 
  Rhinobatidae Rhinobatos Rhinobatos percellens 
    Zapteryx Zapteryx brevirostris 
  Dasyatidae Dasyatis Dasyatis guttata 
Elopiformes  Elopidae Elops Elops saurus 
Anguilliformes  Muraenidae Gymnothorax Gymnothorax ocellatus 
  Ophichthidae Myrichthys Myrichthys ocellatus 
    Myrophis Myrophis punctatus 
    Ophichthus Ophichthus cylindroideus 
Clupeiformes  Engraulidae Anchoa Anchoa lyolepis 
      Anchoa tricolor 
    Anchovia Anchovia clupeoides 
    Anchoviella Anchoviella cayennensis 
      Anchoviella lepidentostole 
    Lycengraulis Lycengraulis batesii 
      Lycengraulis grossidens 
  Pristigasteridae Pellona Pellona harroweri 
  Clupeidae Brevoortia Brevoortia aurea 
    Chirocentrodon Chirocentrodon bleekerianus 
    Harengula Harengula clupeola 
    Lile Lile piquitinga 
    Platanichthys Platanichthys platana 
    Rhinosardinia Rhinosardinia bahiensis 
    Sardinella Sardinella janeiro 
Characiformes  Curimatidae Cyphocharax Cyphocharax gilbert 
  Prochilodontidae Prochilodus Prochilodus vimboides 
  Anostomidae Leporinus Leporinus conirostris 
      Leporinus copelandii 
      Leporinus mormyrops 
  Crenuchidae Characidium Characidium sp.1 aff. C. alipioi 

      
Characidium sp.2 aff. C. 
timbuiense 

      
Characidium sp.3 aff. C. 
fasciatum 

      Characidium timbuiense 
  Hemiodontidae Apareiodon Apareiodon sp. aff. A. hasemani 
  Characidae Astyanax Astyanax giton 
      Astyanax intermedius 
      Astyanax janeiroensis 
      Astyanax microschemos 
      Astyanax parahybae 
      Astyanax sp.1 aff. A. lacustris 
      Astyanax sp.2 aff. A. lacustris 

      
Astyanax sp.3 aff. A. 
intermedius 

      
Astyanax sp.4 aff. A. 
scabripinnis 

      Astyanax sp.5 aff. A. rivularis 
      Astyanax sp.6 aff. A. fasciatus 
      Astyanax taeniatus 
    Brycon Brycon ferox 
      Brycon insignis 
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    Deuterodon Deuterodon parahybae 
      Deuterodon pedri 
    Hasemania Hasemania sp. 
    Henochilus Henochilus wheatlandii 
    Hyphessobrycon Hyphessobrycon bifasciatus 
      Hyphessobrycon reticulatus 

      
Hyphessobrycon sp.1 sensu 
Carvalho 

    Knodus Knodus sp. aff. K. moenkhausii 
    Mimagoniates Mimagoniates microlepis 
      Mimagoniates sylvicola 
    Moenkhausia Moenkhausia doceana 
    Oligosarcus Oligosarcus acutirostris 
      Oligosarcus hepsetus 
    Piabina Piabina argentea 
    Probolodus Probolodus heterostomus 
    Pygocentrus Pygocentrus piraya 
    Rachoviscus Rachoviscus graciliceps 
    Salminus Salminus brasiliensis 
    Serrapinnus Serrapinnus piaba 
    Serrasalmus Serrasalmus spilopleura 
  Erythrinidae Hoplerythrinus Hoplerythrinus unitaeniatus 
    Hoplias Hoplias malabaricus 
Silu riformes  Trichomycteridae Ituglanis Ituglanis cahyensis 
      Ituglanis parahybae 
    Microcambeva Microcambeva barbata 
      Microcambeva sp. 
    Trichogenes Trichogenes claviger 
    Trichomycterus Trichomycterus alternatus 
      Trichomycterus caudofasciatus 
      Trichomycterus longibarbatus 
      Trichomycterus pantherinus 
      Trichomycterus pradensis 
  Callichthyidae Aspidoras Aspidoras virgulatus 
    Callichthys Callichthys callichthys 
    Corydoras Corydoras nattereri 
    Hoplosternum Hoplosternum littorale 
    Scleromystax Scleromystax prionotos 
  Loricariidae Ancistrus Ancistrus sp. 
    Delturus Delturus parahybae 
    Harttia Harttia loricariformis 
      Harttia sp. aff. H. carvalhoi  
    Hisonotus Hisonotus sp. 
    Hypostomus Hypostomus affinis 
      Hypostomus auroguttatus 
      Hypostomus sp. aff. H. affinis 
    Loricariichthys Loricariichthys castaneus 
      Loricariichthys sp. 

    
Neoplecostominae n. 
gen. Neoplecostominae n. gen. n. sp.  

    Neoplecostomus 
Neoplecostomus 
espiritosantensis 

      Neoplecostomus microps 
    Otothyris Otothyris lophophanes 
      Otothyris travassosi 
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    Pareiorhaphis Pareiorhaphis sp. 
    Parotocinclus Parotocinclus doceanus 
      Parotocinclus maculicauda 
    Pogonopoma Pogonopoma parahybae 
      Pogonopoma wertheimeri 
    Rineloricaria Rineloricaria steindachneri 
  Clariidae Clarias Clarias gariepinus 
  Ariidae Aspistor Aspistor luniscutis 
    Bagre Bagre bagre 
      Bagre marinus 
    Cathorops Cathorops spixii 
    Genidens Genidens genidens 
    Notarius Notarius grandicassis 
    Potamarius Potamarius grandoculis 
  Auchenipteridae Glanidium Glanidium melanopterum 
    Pseudauchenipterus Pseudauchenipterus affinis 
    Trachelyopterus Trachelyopterus striatulus 
  Heptapteridae Acentronichthys Acentronichthys leptos 
    Imparfinis Imparfinis sp. 
      Imparfinis sp.aff. I. minutus  
    Pimelodella Pimelodella brasiliensis 
      Pimelodella pectinifer 
      Pimelodella sp. aff. P. hartii 
      Pimelodella sp. aff. P.vittata 
    Rhamdia Rhamdia sp. 
  Pseudopimelodidae Lophiosilurus Lophiosilurus alexandri 
    Microglanis Microglanis minutus 
      Microglanis parahybae 
  Synodontidae Synodus Synodus foetens 
Batrachoidiformes  Batrachoididae Porichthys Porichthys porosissimus 
Gymnotiformes  Gymnotidae Eigenmannia Eigenmannia sp. 
    Gymnotus Gymnotus carapo 
      Gymnotus pantherinus 
      Gymnotus sp. aff. G.pantherinus 
  Sternopygidae Sternopygus Sternopygus sp. 
Cypriniformes  Cyprinidae Cyprinus Cyprinus carpio 
Lophiiformes  Antennariidae Antennarius Antennarius multiocellatus 
      Antennarius striatus 
  Ogcocephalidae Halieutichthys Halieutichthys aculeatus 
Mugiliformes  Mugilidae Mugil Mugil curema 
      Mugil liza 
    Upeneu Upeneus parvus 
Atheriniformes  Atherinidae Atherinella Atherinella brasiliensis 
  Atherinopsidae Odontesthes Odontesthes bonariensis 
Beloniformes  Belonidae Strongylura Strongylura marina 
      Strongylura timucu 
  Hemiramphidae Hyporhamphus Hyporhamphus roberti 
Beryciformes  Holocentridae Holocentrus Holocentrus adscensionis 
    Sargocentron Sargocentron bullisi 
Cyprinodontiformes  Aplocheilidae Simpsonichthys Simpsonichthys izecksohni 
      Simpsonichthys myersi 
  Poeciliidae Phalloceros Phalloceros elachistos 
      Phalloceros harpagos 
      Phalloceros ocelattus 
    Poecilia Poecilia reticulata 
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      Poecilia vivipara 
    Xiphophorus Xiphophorus helleri 
      Xiphophorus maculatus 
Gasterosteiformes  Syngnathidae Hippocampus Hippocampus reidi 
    Microphis Microphis brachyurus 
    Pseudophallus Pseudophallus mindii 
    Syngnathus Syngnathus folletti 
Synbranchiformes  Synbranchidae Synbranchus Synbranchus marmoratus 
Scorpaeniformes  Dactylopteridae Dactylopterus Dactylopterus volitans 
  Scorpaenidae Pontinus Pontinus rathbuni 
    Scorpaena Scorpaena brasiliensis 
      Scorpaena isthmensis 
  Triglidae Bellator Bellator brachychir 
    Prionotus Prionotus punctatus 
Perciformes  Centropomidae Centropomus Centropomus parallelus 
      Centropomus undecimalis 
  Serranidae Alphestes Alphestes afer 
    Diplectrum Diplectrum radiale 
    Epinephelus Epinephelus morio 
    Rypticus Rypticus randalli 
    Serranus Serranus flaviventris 
  Priacanthidae Heteropriacanthus Heteropriacanthus cruentatus 
  Apogonidae Apogon Apogon pseudomaculatus 
  Pomatomidae Pomatomus Pomatomus saltatrix 
  Echeneidae Remora Remora remora 
  Carangidae Caranx Caranx hippos 
      Caranx latus 
    Chloroscombrus Chloroscombrus chrysurus 
    Naucrates Naucrates ductor 
    Ogcocephalus Ogcocephalus vespertilio 
    Oligoplites Oligoplites palometa 
      Oligoplites saurus 
    Selene Scorpaena plumieri 
    Trachinotus Trachinotus carolinus 
      Trachinotus falcatus 
      Trachinotus goodei 
      Trachinotus marginatus 
  Lutjanidae Lutjanus Lutjanus jocu 
      Lutjanus synagris 
    Pristipomoides Pristipomoides aquilonaris 
  Gerreidae Diapterus Diapterus auratus 
      Diapterus rhombeus 
    Eucinostomus Eucinostomus argenteus 
    Eucinostomus Eucinostomus gula 
      Eucinostomus lefroyi 
      Eucinostomus melanopterus 
    Eugerres Eugerres brasilianus 
  Haemulidae Conodon Conodon nobilis 
    Haemulon Haemulon parra 
    Pomadasys Pomadasys crocro 
      Pomadasys ramosus 
  Sparidae Archosargus Archosargus probatocephalus 
  Polynemidae Polydactylus Polydactylus oligodon 
      Polydactylus virginicus 
  Sciaenidae Bairdiella Bairdiella ronchus 



 

25 

 

    Cynoscion Cynoscion leiarchus 
      Cynoscion steindachneri 
    Isopisthus Isopisthus parvipinnis 
    Macrodon Macrodon ancylodon 
    Menticirrhus Menticirrhus americanus 
    Micropogonias Micropogonias furnieri 
    Nebris Nebris microps 
    Pachyurus Pachyurus adspersus 
    Paralonchurus Paralonchurus brasiliensis 
    Stellifer Stellifer brasiliensis 
      Stellifer rastrifer 
    Umbrina Umbrina coroides 
  Mullidae Mulloidichthys Mulloidichthys martinicus 
    Pseudupeneus Pseudupeneus maculatus 
  Pempheridae Pempheris Pempheris schomburgkii 
  Chaetodontidae Chaetodon Chaetodon sedentarius 
      Chaetodon striatus 
  Pomacanthidae Chromis Chromis aff. multilineata 
    Holacanthus Holacanthus ciliaris 
      Holacanthus tricolor 
  Cichlidae Astronotus Astronotus ocellatus 
    Australoheros Australoheros capixaba 
      Australoheros muriae 
    Cichla Cichla pinima 
    Crenicichla Crenicichla lacustris 
    Geophagus Geophagus brasiliensis 
    Tilapia Tilapia rendalli 
  Pomacentridae Abudefduf Abudefduf saxatilis 
    Stegastes Stegastes fuscus 
  Labridae Halichoeres Halichoeres dimidiatus 
  Scaridae Cryptotomus Cryptotomus roseus 
    Scarus Scarus guacamaia 
    Sparisoma Selene vomer 
      Sparisoma axillare 
  Labrisomidae Labrisomus Labrisomus nuchipinnis 
  Blenniidae Hypleurochilus Hypleurochilus fissicornis 
    Scartella Scartella cristata 
  Eleotridae Butis Butis koilomatodon 
    Erotelis Erotelis smaragdus 
    Guavina Guavina guavina 
  Gobiidae Awaous Awaous tajasica 
    Bathygobius Bathygobius soporator 
    Coryphopterus Coryphopterus glaucofraenum 
    Ctenogobius Ctenogobius boleosoma 
      Ctenogobius smaragdus 
      Ctenogobius stigmaticus 
    Dormitator Dormitator maculatus 
    Eleotris Eleotris pisonis 
    Evorthodus Evorthodus lyricus 
    Gobioides Gobioides broussonnetii 
    Gobionellus Gobionellus oceanicus 
      Gobionellus stomatus 
    Microgobius Microgobius meeki 
  Microdesmidae Microdesmus Microdesmus longipinnis 
  Ephippidae Chaetodipterus Chaetodipterus faber 
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  Sphyraenidae Sphyraena Sphyraena guachancho 
  Scombridae Scomberomorus Scomberomorus cavalla 
  Stromateidae Peprilus Peprilus paru 
    Stromateus Stromateus brasiliensis 
Pleuronectiformes  Bothidae Bothus Bothus ocellatus 
  Paralichthyidae Citharichthys Citharichthys arenaceus 
      Citharichthys spilopterus 
    Etropus Etropus crossotus 
      Etropus intermedius 
      Etropus longimanus 
    Paralichthys Paralichthys brasiliensis 
      Paralichthys orbignyanus 
    Syacium Syacium papillosum 
  Achiridae Achirus Achirus declivis 
      Achirus lineatus 
      Achirus sp. 
    Trinectes Trinectes inscriptus 
      Trinectes paulistanus 
  Cynoglossidae Symphurus Symphurus diomedeanus 
      Symphurus plagusia 
Tetraodontiformes  Monacanthidae Aluterus Aluterus scriptus 
    Stephanolepis Stephanolepis hispidus 
      Stephanolepis setifer 
  Ostraciidae Acanthostracion Acanthostracion quadricornis 
    Lactophrys Lactophrys trigonus 
  Tetraodontidae Lagocephalus Lagocephalus laevigatus 
    Sphoeroides Sphoeroides greeleyi 
      Sphoeroides testudineus 
      Sphoeroides tyleri 
  Diodontidae Chilomycterus Chilomycterus spinosus 
 

Dentro destas estão 124 espécies de água doce, com 74 gêneros em 22 famílias e oito ordens 

(Tabela 5.2). Foram encontradas doze  espécies de água doce exóticas, a saber : Serrasalmus 

spilopleura, Clarias gariepinnus,  Cyprinus carpio,  Astronotus ocellatus,  Cichla pinima, Tilapia 

rendalii , Poecilia reticulata,  Xiphophorus helleri e Xiphophorus maculatus . Espécies nativa s do 

rio São Francisco, introduzida s no rio Doce, foram  Salminus hilarii , Lophiosilurus alexandrii  e 

Pygocentrus piraya , Relatos da  presença de Duopalatinus emarginatus  foram fornecidos por 

pescadores ribeirinhos do baixo rio Doce em Itapina, Colatina, mas não confirmados por nós .  

 

Tabela 5.2  – Espécies de água doce que habitam os rios das bacias hidrogárficas do Espírito Santo . 

Ordem (22) Família (22)  Gênero (74)  Espécies (12 4) 
Cypriniformes  Cyprinidae Cyprinus Cyprinus carpio 
Characiformes  Anostomidae Leporinus Leporinus conirostris 
      Leporinus copelandii 
      Leporinus mormyrops 
  Characidae Astyanax Astyanax giton 
      Astyanax intermedius 
      Astyanax janeiroensis 
      Astyanax microschemos 
      Astyanax parahybae 
      Astyanax sp.1 aff. A. lacustris 
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      Astyanax sp.2 aff. A. lacustris 
      Astyanax sp.3 aff. A. intermedius 
      Astyanax sp.4 aff. A. scabripinnis 
      Astyanax sp.5 aff. A. rivularis 
      Astyanax sp.6 aff. A. fasciatus 
      Astyanax taeniatus 
    Brycon Brycon ferox 
      Brycon insignis 
    Deuterodon Deuterodon parahybae 
      Deuterodon pedri 
    Hasemania Hasemania sp. 
    Henochilus Henochilus wheatlandii 
    Hyphessobrycon Hyphessobrycon bifasciatus 
      Hyphessobrycon reticulatus 
      Hyphessobrycon sp.1 sensu Carvalho 
    Knodus Knodus sp. aff. K. moenkhausii 
    Mimagoniates Mimagoniates microlepis 
      Mimagoniates sylvicola 
    Moenkhausia Moenkhausia doceana 
    Oligosarcus Oligosarcus acutirostris 
      Oligosarcus hepsetus 
    Piabina Piabina argentea 
    Probolodus Probolodus heterostomus 
    Pygocentrus Pygocentrus piraya 
    Rachoviscus Rachoviscus graciliceps 
    Salminus Salminus brasiliensis 
    Serrapinnus Serrapinnus piaba 
    Serrasalmus Serrasalmus spilopleura 
  Crenuchidae Characidium Characidium sp.1 aff. C. alipioi 
      Characidium sp.2 aff. C. timbuiense 
      Characidium sp.3 aff. C. fasciatum 
      Characidium timbuiense 
  Curimatidae Cyphocharax Cyphocharax gilbert 
  Erythrinidae Hoplerythrinus Hoplerythrinus unitaeniatus 
    Hoplias Hoplias malabaricus 
  Hemiodontidae Apareiodon Apareiodon sp. aff. A. hasemani 
  Prochilodontidae Prochilodus Prochilodus vimboides 
Siluriformes  Auchenipteridae Glanidium Glanidium melanopterum 
    Pseudauchenipterus Pseudauchenipterus affinis 
    Trachelyopterus Trachelyopterus striatulus 
  Callichthyidae Aspidoras Aspidoras virgulatus 
    Callichthys Callichthys callichthys 
    Corydoras Corydoras nattereri 
    Hoplosternum Hoplosternum littorale 
    Scleromystax Scleromystax prionotos 
  Clariidae Clarias Clarias gariepinus 
  Heptapteridae Acentronichthys Acentronichthys leptos 
    Imparfinis Imparfinis sp. 
      Imparfinis sp.aff. I. minutus 
    Pimelodella Pimelodella brasiliensis 
      Pimelodella pectinifer 
      Pimelodella sp. aff. P. hartii 
      Pimelodella sp. aff. P.vittata 
    Rhamdia Rhamdia sp. 
  Loricariidae Ancistrus Ancistrus sp. 
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    Delturus Delturus parahybae 
    Harttia Harttia loricariformis 
      Harttia sp. aff. H. carvalhoi 
    Hisonotus Hisonotus sp. 
    Hypostomus Hypostomus affinis 
      Hypostomus auroguttatus 
      Hypostomus sp. aff. H. affinis 
    Loricariichthys Loricariichthys castaneus 
      Loricariichthys sp. 

    
Neoplecostominae n. 
gen. Neoplecostominae n. gen. n. sp. 

    Neoplecostomus Neoplecostomus espiritosantensis 
      Neoplecostomus microps 
    Otothyris Otothyris lophophanes 
      Otothyris travassosi 
    Pareiorhaphis Pareiorhaphis sp. 
    Parotocinclus Parotocinclus doceanus 
      Parotocinclus maculicauda 
    Pogonopoma Pogonopoma parahybae 
      Pogonopoma wertheimeri 
    Rineloricaria Rineloricaria steindachneri 

  
Pseudopimelodida
e Microglanis Microglanis minutus 

      Microglanis parahybae 
  Trichomycteridae Ituglanis Ituglanis cahyensis 
      Ituglanis parahybae 
    Microcambeva Microcambeva barbata 
      Microcambeva sp. 
    Trichogenes Trichogenes claviger 
    Trichomycterus Trichomycterus alternatus 
      Trichomycterus caudofasciatus 
      Trichomycterus longibarbatus 
      Trichomycterus pantherinus 
      Trichomycterus pradensis 
Gymnotiformes  Gymnotidae Eigenmannia Eigenmannia sp. 
    Gymnotus Gymnotus carapo 
    Gymnotus Gymnotus pantherinus 
      Gymnotus sp. aff. G.pantherinus 
Cyprinodontiforme
s Aplocheilidae Simpsonichthys Simpsonichthys izecksohni 
      Simpsonichthys myersi 
  Poeciliidae Phalloceros Phalloceros elachistos 
      Phalloceros harpagos 
      Phalloceros ocelattus 
    Poecilia Poecilia reticulata 
      Poecilia vivipara 
    Xiphophorus Xiphophorus helleri 
      Xiphophorus maculatus 
Gasterosteiformes  Syngnathidae Microphis Microphis brachyurus 
Synbranchiformes  Synbranchidae Synbranchus Synbranchus marmoratus 
Perciformes  Centropomidae Centropomus Centropomus parallelus 
      Centropomus undecimalis 
  Cichlidae Astronotus Astronotus ocellatus 
    Australoheros Australoheros capixaba 
      Australoheros muriae 
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    Cichla Cichla pinima 
      Crenicichla lacustris 
    Geophagus Geophagus brasiliensis 
    Tilapia Tilapia rendalli 
    Awaous Awaous tajasica 
    Dormitator Dormitator maculatus 
    Eleotris Eleotris pisonis 
 

Caracterização das espécies do Espí rito Santo.  
 

 
Família Parodontidae  
Apareiodon  sp. aff. A. hasemani  (2) 
Linha lateral com 35 a 36 escamas. Premaxilar com 4 dentes de borda convexa. Maxilar 
com um a dois dentes. Colorido com uma faixa longitudinal e faixas estreitas acima e 
abaixo. Identif icado em associação a espécie do alto rio São Francisco em Minas Gerais. 
Necessita maiores estudos.  
Distribuição regional: rio Doce.  
 
Família Curimatidae  
Cyphocharax gilbert  (Quoy & Gaimard, 1824) (33)  
Linha lateral com 33 a 38 escamas; 32 a 35 vértebras.  Corpo sem listras longitudiais ou 
manchas. Distribuição ampla, pelas drenagens costeiras do Leste e também alto São 
Francisco (Vari, 1992).   
Comparação:  apesar de alocadas sobre o mesmo nome específico, a população do alto 
São Francisco é ligeiramente dif erenciada daquela das drenagens costeiras, com 
espécimens mais robustos que os de outras localidades. Esta característica pode ser uma 
resposta às condições lóticas das cabeceiras do São Francisco, no rio das Velhas. 
Contudo, não foram reportadas outras di ferenças que justificasse manter as populações 
como espécies separadas, e são consideradas conespecíficas ( Vari, 1992). 

 
Distribuição regional: Calha central dos rios de médio a grande porte. Amplamente 
distribuída pelos rios capixabas.  
 
Família Prochilo dont idae  
Prochilodus vimboides  Kner, 1829 (100) 
Peixes detritívoros com lábios móveis (Castro & Vari, 2004). N úmero baixo de escamas na 
linha lateral 34 a 39. Lobos da nadadeira caudal transparentes. Vértebras 36 a 39.  
Distribuição regional: Calha central dos rios de médio a grande porte no ES.  
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Família Anostomidae  
 Leporinus conirostris  Steindachner, 1875 (65)  
Corpo alongado. Focinho pontiagudo. Escamas menores que em L. copelandii. 
Pedúnculos caudal circundado por 12 a 16 séries de escamas. Colorido do c orpo com 
faixas transversais escuras, geralmente oito.  
Distribuição regional: Calha central dos rios de médio a grande porte no ES.  
 
Leporinus copelandii  Steindachner, 1875 (66) 
Corpo robusto, alto. Escamas grandes. Pedúnculos caudal circundado por 11 a 12  séries 
de escamas. Exemplares adultos com região rictal do lábio e nadadeira adiposa 
avermelhadas  (Garavello, 1979 ).  

 
Distribuição regional:  é a espécie mais comum de Leporinus  nos sistemas hídricos do 
Espírito Santo. 
 
Leporinus mormyrops  Steindachner, 1875 (67) 
Diagnose: porte pequeno, até 200 mm SL, corpo alongado. Focinho recurvado. Escamas 
na linha lateral 40 a 41 ( Garavello, 1979 ). 
Distribuição regional: rios do sul.  
 
Família Crenuchidae  
Characidium timbuiense  Travassos, 1946 (28) 
Nadadeiras  peitora is ampla s, espécie de corredeiras.  Corpo robusto, cabeça pequena . 
Raios peitorais indivisos e ramificados 1 e 2 hipertrofiados . Faixas transversais incompletas 
nos lados do corpo . Faixa lateral escura larga . Mancha escura atrás do bordo superior do 
opércul o. Linha lateral completa , com 33 a 36 escamas. Nadadeira adiposa transparente 
com pintas . Nadadeira caudal com lobo inferior geralmente maior . A redefinição e 
distribuição geográfica de C. timbuiense  é objeto de estudo de aluna de nossa equipe 
(M.M. Lopes ). 

 
Distribuição regional: rios do centro norte e nordeste.  
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Characidium  sp.1 aff. C. alipioi  (25) 
Foi associada a C. alipioi Travassos 1955, pela semelhança quanto ao padrão de colorido, 
contagem de raios e escamas na linha lateral, conforme referenciado s em Travassos 
(1955). Distingue -se de C. alipioi por proporções corporais e dentição, com 7 -8 dentes no 
dentário (vs. 9 -10 sensu Travassos 1955). Characidium  é o grupo mais especioso dentre os 
Crenuchidae e inclui muitas espécies por serem descritas ou po bremente diagnosticadas 
(Buckup 1993; Centofante et al. 2003). Endemismo para espécies ainda não nomeadas de 
Characidium tem sido levantado para rios de Mata Atlântica no extremo sul da Bahia (e.g. 
Sarmento -Soares et al. 2008; 2009) , indicando a necessidad e de estudos de revisão.  

 
Distribuição regional: rios do sul e sudeste.  
 
Characidium  sp.2 aff. C. timbuiense  (26) 
Nadadeiras  peitorais  ampla s, espécie de corredeiras.  Corpo robusto, cabeça pequena . 
Raios peitorais indivisos e ramificados 1 e 2 hipertrofia dos. Faixas transversais incompletas 
nos lados do corpo . Faixa lateral escura larga . Mancha escura atrás do bordo superior do 
opérculo . Linha lateral completa , com 36 a 37 escamas. Nadadeira adiposa transparente . 
Nadadeira caudal com lobo inferior geralmen te maior . 

 
Distribuição regional: rio Doce.  
 
Characidium  sp.3 aff. C. fasciatum  (27)  
Diagnose: Espécie de ambientes lóticos. Apresentam corpo afilado, nadadeiras pares 
longas, robustas e transparentes. Nadadeiras dorsal e anal transparentes. Nadadeira 
ca udal transparente, curta com extremidades arredondadas. Colorido do corpo 
amarelado com uma faixa escura central estreita acompanhando a posição da linha 
lateral. (linha lateral completa?). Faixas escuras transversais nos lados do corpo, no 
formato de triâ ngulos invertidos. Nadadeira adiposa presente, com pequena mancha 
central e extremidade com cromatóforos escuros. Área opercular indiferenciada, com o 
mesmo colorido que o restante da cabeça. Pequena mancha ovalada na área humeral. 
Pedúnculo caudal com uma  pequena mancha escura, na base da nadadeira caudal.  
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Distribuição regional: rios do norte.  
 
Família Characidae Bryconinae  
Brycon ferox  Steindachner, 1877  (20) 
Diagnose: Brycon abriga 16 spp, sendo 6 em rios costeiros do Atlântico entre Bahia e Rio 
de Jan eiro. Filogenia molecular disponível em Hilsdorf et al. (2008). Brycon sensu lato é 
considerado como um grupo parafilético, mas são reconhecidos subgrupos monofiléticos. 
De acordo com os resultados de Hilsdorf et al. (2008),  Henochilus wheatlandi  é 
reconhe cido como o grupo irmão do clado formado pelas espécies B. ferox + B. insignis.  
Distribuição regional: rio Doce e rios do norte.  
 
Brycon insignis  Steindachner, 1877 (21) 
Espécie ameaçada.  As espécies de Brycon possuem dentes esparsos e multicuspidados, 
com  três séries no premaxilar e duas no dentário.  
Distribuição regional: rio Itabapoana. Criticamente em perigo (CR) no estado do Espírito 
Santo ( MMA, 2004 ). 
 
Henochilus wheatlandii  Garman, 1890 (49) 
Espécie ameaçada.  Henochilus wheatlandii  é facilmente  distinguível dos demais 
Bryconinae ( Lima, 2001; Castro et al., 2004 ) por ter duas, e não três, fileiras de  dentes nos 
pré -maxilares, e também por possuir, quando adulto, os dentes das fileiras externas dos 
dentários e  pré -maxilares espatulados, com uma grande c úspide central distalmente 
arredondada  (MMA, 2004) . Gênero monotípico, endêmico dos rios de tabuleiros costeiros 
entre o norte do Espírito Santo e o sul da Bahia . Henochilus é avaliado como sinônimo 
junior de Brycon, dentro da avaliação de Hilsdorf et al. (2008).  
Distribuição regional: baixo rio Doce em Linhares. Espécie criticamente em perigo  (CR) 
(MMA, 2004 ). 
 
Família Characidae Glandulocaudinae  
Mimagoniates microlepis  (Steindachner, 1876) (75) 
As espécies de Mimagoniates possuem  dimorfismo  sexual acentu ado, os machos tendo na 
base da cauda uma estrutura especializada em forma de uma  pequena bomba, 
sustentada por modificações de raios centrais da nadadeira caudal e recoberta por  
escamas também modificadas  (Menezes & Weitzmann, 1990 ). Mimagoniates microlep is é 
espécie típica das baixadas litorâneas, habitante de águas escuras, ácidas. Mimagoniates 
é gênero monofilético com 5 espécies descritas, todas de rios costeiros do Atlântico entre 
o sul de São Paulo e o extremo sul da Bahia. Filogenia disponível em Me nezes & 
Weitzmann ( op. cit. ). Mimagoniates é considerado um grupo monofilético.  
Distribuição regional: Baixadas litorâneas do Espírito Santo.  
 
Mimagoniates sylvicola  Menezes & Weitzman, 1990 (76) 
Espécie ameaçada.  Descrita de Cumuruxatiba , no sul da Bahia  (Weitzman et al., 1996 ). 
Trata-se de peixes muito suscetíveis às alterações ambientais causadoras de destruição de 
seus microambientes  (Sarmento -Soares & Martins -Pinheiro, 2005a).  Mimagoniates sylvicola  
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é hipotetizado como formando uma tricotomia não reso lvida entre a espécie M. lateralis e 
o clado monofilético mais derivado M. microlepis  + M. rheocaris . 
Distribuição regional: Único registro refere -se ao rio Barra Seca, na passagem pela reserva 
biológica de Sooretama. Trata -se do primeiro registro da espéc ie para o Espírito Santo. 
Ameaçada de extinção , sob categoria vulnerável  (VU)(MMA, 2004) . 
 
Família Characidae Cheirodontinae  
Serrapinnus sp. aff.  S. piaba (108) 
Os Cheirodontinae são peixes de pequeno porte, inferiores a 50 mm SL. São distinguidos 
facilment e de outras piabas por apresentarem uma única série de dentes no premaxilar e 
uma no dentário ( Britski et al., 1986). Possuem numerosos raios procurrentes caudais 
inferiores ( Malabarba, 1998 ). Serrapinnus sp. aff.  S. piaba  ocupa ambientes lênticos em rios 
de baixas profundidades nas baixadas litorâneas. Possui dentes pedunculados e 
nadadeiras peitorais curtas. Nadadeira dorsal com 9 raios ramificados (vs. 11 em S. piaba ), 
anal com 29 a 31 raios (vs. 20 a 21 raios em S. piaba ). Nadadeira anal com ganchos que  
funcionam como apoio durante a reprodução em indivíduos adultos. Associada a 
espécie do rio São Francisco. Sua identificação é provisória, e necessita maiores estudos.  
Distribuição regional: microbacias de Aracruz.  
 
Família Characidae Serrasalminae  
Pygoce ntrus piraya  (Cuvier, 1819) (102) 
Espécie exótica. Nativa do rio São Francisco (Britski et al., 1986). Nadadeira dorsal longa, 
com 17 a 19 raios; anal com 28 a 31 raios. Quilha ventral com 21 a 25 espinhos. Exemplares 
pequenos com manchas nos lados do corp o. 
Distribuição regional: Introduzida na bacia do rio Doce  
 
Serrasalmus spilopleura  Kner, 1858 (109) 
Espécie exótica. Nativa da Amazônia e Pantanal. Drenagens dos rios Guaporé e Paraguai.  
Raios na nadadeira dorsal 15 a 16. Nadadeira anal com 31 a 35 raios.   Colorido prateado, 
com pequenas máculas escuras latero -dorsais. 
Distribuição regional: Introduzida na bacia do rio Doce  
 
Família Characidae Incertae Sedis  
 Astyanax giton  Eigenmann, 1908 (5) 
Mancha humeral pálida, de contorno pouco nítido, alongada verti calmente. Faixa lateral 
escura estreita, iniciando estreita atrás da mancha humeral, formando uma mácula larga, 
losangular, na base do pedúnculo e voltando a estreitar até terminar no final da caudal, 
medianamente entre os lobos. Pré -maxila r com duas filei ras de dentes; 3 dentes na série 
externa e 5 na série interna. Maxilar com 2 dentes. Dentário com 6 -7 dentes, decrescendo 
suavemente. Cúspide central dos dentes do dentário é notavelmente mais alta. Linha 
lateral completa. Escamas na linha l ateral 33. Nada deira anal com 19 -22 raios ramificados. 
Sem ganchos na nadadeira anal ou caudal de exemplares machos.  Faixa prateada nos 
lados do corpo.  
Associado a  A. giton pela variação gradual nos dentes do dentário, porém difere daquela 
por apresentar a cúspide centra l dos dentes no d entário nitidamente maior (vs. c úspide 
central do mesmo tamanho que as laterais em A. giton , segundo Melo, 2001 ). 
Distribuição regional: rios do sul, sudeste e centro sul.  
 
Astyanax intermedius  Eigenmann, 1908 (6) 
Corpo baixo, alt ura  do co rpo média 33% SL ; focinho curto, 27,1% no HL (entre 21 e 32,4%) . 
Sem ganchos nos raios anais e caudais . Dentes no dentário decrescem abruptamente a 
partir do quinto dente ( Melo, 2001 ). Extremidade livre do maxilar não alcança a 
extremidade ventral do segun do infraorbital (Melo, 2001) . Corpo baixo, 23 -41% SL, média 
32 % (menor que A. taeniatus, média 39 %). 35 a 36 escamas na linha lateral. M ancha 
humeral along ada verticalmente  e formato  levement e triangular . 
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Distribuição regional: rios do sul, sudeste e ce ntro sul. 
 
Astyanax janeiroensis  Eigenmann, 1908 (7) 
Cabeça pequena, prateada na área opercular . Corpo oval, ligeiramente alongado nos 
muito pequenos . Faixa late ral fina, mancha em losângulo sobre  pedúnculo  caudal. O lho s 
grande s. Mancha humeral ovalada, pr olongada verticalmente dando a forma de “ P”. 
Nadadeira anal com ganchos . 
Distribuição regional: rios do sul, sudeste, centro sul e centro norte.  
 
Astyanax microschemos  (Bertaco & Lucena 2006) (8) 
Única espécie de Astyanax com localid ade tipo para o Espírit o Santo, em Iúna, na bacia 
do rio Itapemirim  (Bertaco & Lucena, 2006 ). Corpo baixo, maior altura do corpo próximo 
às nadadeiras peitorais. 33 a  34 escamas na linha lateral.  Nadadeira anal com 18 a 19 
raios ramificados.  

 
Distribuição regional:  rios do sul. 
 
Astyanax parahybae  Eigenmann, 1908 (9) 
Pertence ao grupo Astyanax fascia tus (sensu Melo 2005 ). Alocado como A. parahybae  
pelas escamas irregulares na base da anal e pelos numerosos raios ramificados na 
nadadeira anal 24 -31 (Mello, 2001). Olhos grandes (3 8 a 44% HL). Corpo alto, robusto. 
Adultos atingem grandes dimensões . 
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Distribuição regional:  rios do sul, sudeste, centro sul e centro norte.  
 
Astyanax sp.1 aff. A. lacustris  (10) 
Astyanax sp. 1 aff. A. lacustris , com mancha humeral ovalada conspícua e ma ncha 
escura no pedúnculo caudal estendendo -se até a extremidade dos raios caudais 
medianos, pertence ao grupo Astyanax bimaculatus  (sensu Eigenmann 1921). Espécies de 
piabas do grupo A. bimaculatus , são extremamente comuns nas bacias hidrográficas 
neotropi cais, e apresentam grande plasticidade ecológica, o que maximiza as 
dificuldades de estudos (V. Garutti, com. pess). Garutti & Britski (2000 ) indicam que as 
formas do grupo A. bimaculatus  portadoras de dente maxilar e padrão reticulado de 
cromatóforos, oco rrem na bacia Amazônica e ao norte.  

 
Distribuição regional: rio Doce e rios do norte.  
 
Astyanax  sp. 2 aff. A. lacustris  (11) 
Astyanax sp. 2 aff. A. lacustris  não apresentam dentes no maxilar e não possuem colorido 
reticulado (sensu Britski et al.1986 e Ga rutti 1995).  Astyanax  sp. 2 aff. A. lacustris  foi 
associada a A. lacustris , espécie do rio São Francisco,  pela ausência de dentes no maxilar 
e mancha escura no pedúnculo caudal estendendo -se até a extremidade dos raios 
caudais medianos, diferindo desta pe lo par de dentes na sínfise mandibular simétricos, os 
olhos próximos ao focinho, e faixa prateada conspícua nos lados do corpo.  
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Distribuição regional: rios do sul, sudeste, cetro sul, centro norte e nordeste.  
 
Astyanax sp. 3 aff. A. intermedius  (12) 
Diag nose: mancha humeral transversal, alongada verticalmente. Faixa lateral escura 
larga, iniciando estreita atrás da mancha humeral, alargando -se na vertical da dorsal e 
terminando no final da caudal, medianamente entre os lobos. Pré -maxilar com duas 
fileiras de dentes; 5 dentes na série externa e 4 -5 na série interna. Maxilar com 1 dente. 
Dentário com 5 dentes grandes, decrescendo abruptamente a partir do quinto dente, e 
mais três dentes diminutos. Cúspide central dos dentes do dentário é notavelmente mais 
al ta. Linha lateral completa. Escamas na linha lateral 35 -36. Nadadeira anal com 23 -25 
raios ramificados. Escamas cobrem a nadadeira anal anteriormente.  

 
Distribuição regional: rio Doce e rios do norte.  
 
Astyanax  sp. 4 aff. A. scabripinnis  (13) 
Astyanax  sp. 4 aff. A. scabripinnis  foi associada ao grupo A. scabripinnis  por apresentar a 
mancha humeral verticalmente alongada, corpo escurecido e a maior altura do corpo 
próximo as nadadeiras peitorais. Estes caracteres estão de acordo com o proposto para o 
grupo A. scabripinnis  (Bertaco & Lucena, 2006 ). 
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Distribuição regional: rios do centro sul, centro norte, nordeste e Doce.  
 
Astyanax  sp. 5 aff. A. rivularis (14) 
Diagnose: mancha humeral anterior de contorno pouco nítido, prolongada verticalmente. 
Uma segunda m ancha humeral, menor, em posição paralela à anterior. Pré -maxilar com 
duas fileiras de dentes; 2 -3 dentes na série externa e 5 na série interna. Maxilar com 2 
dentes. Dentário com 4 -5 dentes, decrescendo a partir do quinto dente, que é bem menor 
que os den tes anteriores. Linha lateral completa. Escamas na linha lateral 31 -32. 
Nadadeira anal com 22 raios ramificados. Pedúnculo caudal com área central escura, 
que se torna  progressivamente mais afilada em direção ao meio do corpo.  
Associada a Astyanax rivular is, do rio São Francisco. Porém, a contagem de escamas na 
linha lateral é meno r do que a reportada por Lütken (1875)  que encontrou 33 -38 escamas. 
Astyanax  sp. 5 aff. A. rivularis é a única espécie na região a apresentar mancha humeral 
alongada e riscada ve rticalmente , diferindo de todas as demais.  

 
Distribuição regional: rios do norte.  
 
Astyanax sp.6 aff. A. fasciatus  (15) 
Astyanax sp. 6 aff. A. fasciatus foi associada ao complexo de espécies Astyanax fasciatus 
(sensu Melo 2005), por apresentar elevado núm ero de raios ramificados na nadadeira 
anal, entre 27 a 30, 4 a 5 dentes na fileira externa do premaxilar e tamanho dos dentes no 
dentário variando abruptamente a partir do quinto dente. O complexo Astyanax fasciatus 
abriga numerosas espécies fracamente dia gnosticadas, e com muitas formas distribuídas 
pela região neotropical. Melo (2005) concluiu que o nome A. fasciatus deve ser aplicado 
a formas da bacia do São Francisco. Astyanax sp.6 aff. A. fasciatus , difere da espécie do 
São Francisco sensu Melo & Bucku p (2006 ) por apresentar olhos proporcionalmente 
grandes, 30 a 40% no comprimento da cabeça - CC (vs. 27 a 32% CC em A. fasciatus ), 
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pela nadadeira dorsal curta (vs.com raios anteriores alongados em A. fasciatus ). E ainda 
por diferenças na dentição, com 1 a 3  dentes no maxilar, usualmente 2 (vs. 1 dente em A. 
fasciatus ).   
Distribuição regional: rios do norte.  
 
Astyanax taeniatus  (Jenyns, 1842) (16) 
Nadadeira dorsal com 8 a 9 raios ramificados. Corpo alto, 35 -41% SL, média 39 % (maior 
que A. intermedius , média  32%). Focinho alongado, 28,6% no HL (vs. 24,8% no HL em A. 
giton ). 
Distribuição regional: Rios do sul, sudeste e centro sul.  
 
Deuterodon parahybae  Eigenmann, 1908  (36) 
As espécies de Deuterodon , D. parahybae  e D. pedri foram alocadas como incertae sedis 
em Characidae ( Lucena , 1992). Recentemente, Pereira (2010) em análise filogenética de 
Deuterodon, sugere que estas duas espécies sejam mantidas sob este nome genérico. 
Deuterodon parahybae  apresenta n adadeira dorsal com 9 a 10 raios ramificados. Dentes 
no d entário decrescem suavemente a partir da sínfise. Cúspides nos dentes do dentário 
baixas. Focinho longo, 7 a 8% HL. Olhos grandes, Mancha humeral ligeiramente 
arredondada.  
Distribuição regional: rios do sul, sudeste, centro sul e Doce.  
 
Deuterodon pedri  Eigenmann, 1908 (37) 
Nadadeira dorsal com 9 a 10 raios ramificados. Dentes no dentário decrescem 
suavemente a partir da sínfise. Cúspides nos dentes do dentário baixas. B ases e coroas dos 
dentes da série interna do pré -maxilar do mesmo tamanho . Nadadeira an al com poucos 
raios ramificados, 18 a 19.  
Distribuição regional: rio Doce  
 
Hasemania  sp. (48) 
Hasemania  abriga espécies de pequeno porte distinguidas das demais piabas pela 
ausência de uma nadadeira adiposa (Bertaco & Carvalho, 2010). Outros caracteres 
uti lizados para distinção incluem a presença de duas séries de dentes no premaxilar, 
maxila com poucos ou nenhum dente, linha lateral incompleta e nadadeira caudal sem 
escamas na base, conforme diagnose tradicional em Ellis (1911). A espécie 
geograficamente m ais próxima a Hasemania  sp. é Hasemania piatan , do rio de Contas, 
na Bahia. Indivíduos examinados de Hasemania  sp. apresenta m boca levemente 
prognata (vs. t erminal em H. piatan ), 18 raios ramificados na nadadeira anal (vs. 10 a 13 
em H. piatan ) e fileira i nterna do premaxilar com 4 dentes. Não há espécies de Hasemania  
reconhecidas para rios de mata atlântica do Sudeste, e acreditamos tratar -se de uma 
potencial nova espécie.  

 
Distribuição regional: rios do sul.  
 
Hyphessobrycon bifasciatus  Ellis, 1911 (54) 
Os limites do gênero Hyphessobrycon foram estabelecidos por Eigenmann (1918) e o 
monofiletismo do gênero é duvidoso.  Nadadeiras anal e caudal bem desenvolvidas e de 
colorido vermelho nos machos e amarelo em fêmeas. M anchas em formato de “ V” nos 
lados do co rpo. O lho s grande s. Altura do corpo na peitoral menor que na na dorsal . Linha 
lateral  incompleta , com 8 escamas perfuradas. P edúnculo caudal afilado  sem manchas.  
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Distribuição regional: Baixadas litorâneas dos rios capixabas.  
 
Hyphessobrycon reticulatus  Ellis, 1911 (55) 
Olho grande s. Altura do corpo na peitoral menor que na na dorsal . Linha lateral  
incompleta , com 9 escamas perfuradas. P edúnculo caudal afilado , com mancha 
arredondada escura.  

 
Distribuição regional: Baixadas litorâneas dos rios do sul, sud este, centro sul, centro norte e 
nordeste.  
 
Hyphessobrycon  sp.1 sensu Carvalho ( 56) 
Hyphessobrycon reticulatus, descrita de Campos dos Goytacazes, no norte do Rio de 
Janeiro, era considerada como de ampla distribuição pelos rios costeiros de Mata 
Atlântica  do sul e sudeste do Brasil ( Lima et al., 2007 ). Ao analisar as populações de H. 
reticulatus ao longo de sua distribuição, Carvalho (2006)  reconheceu a população do rio 
Doce como distinta das demais, e nomeada como Hyphessobrycon sp1. n., táxon aqui 
refere nciado como Hyphessobrycon sp.1 sensu Carvalho, 2006, e com distribuição para os 
rios do norte do Espírito Santo.  Estes peixes possuem escamas sobre os lados do corpo com 
cromatóforos escuros no bordo distal. O lho s grande s. Altura do corpo na peitoral meno r 
que na na dorsal . Linha lateral  incompleta , com 7 escamas perfuradas. P edúnculo caudal 
afilado  com mancha escura na base da cauda.  
Distribuição regional: Baixadas litorâneas do rio Doce e rios do norte.  
 
Knodus  sp. aff. K. moenkhausii  (64) 
 
Estudos com Knodus sp. aff. K. moenkhausii  encontram -se em finalização por Fernando R. 
Carvalho (com. pess.) .  Pequeno porte, inferior a 45 mm SL. Corpo alongado, baixo, 
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levemente prateado. Mancha humeral estreita, verticalmente alongada.  Premaxilar com 
duas fileiras de dentes, quatro na série externa e quatro na interna.  

Distribuição regional: Rio Doce e rios do norte.  
 
Moenkhausia doceana  (Steindachner, 1877) (77) 
Nadadeira caudal com escamas até a metade do lobo caudal. Linha lateral completa, 
curvada. Fileira exte rna do premaxilar com 6 dentes; fileira interna com 5 a 6 dentes. 
Maxilar com 4 dentes. Corpo alto. Olhos grandes, 40 a 49% HL. Mancha humeral 
conspícua. Reconhecimento confere com o estabelecido em Géry (1977).  

 
Distribuição regional: Rio Doce e rios do  norte.  
 
Oligosarcus acutirostris  Menezes, 1987 (81) 
Oligosarcus é gênero monofilético com 17 spp ( Ribeiro, 2007). Dentes cônicos no 
premaxilar, maxilar e dentário . Corpo alongado , porte médio. Olhos grandes. 25 a 30 raios 
ramificados na nadadeira anal. 47  a 58 escamas perfuradas na linha lateral ( Menezes, 
1987). 
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Distribuição regional:  lagoas e rios costeiros do Espírito Santo, entre o rio Itapemirim, ao sul, 
até o Itaúnas, no extremo norte.  
 
Oligosarcus hepsetus  (Cuvier, 1829) (82) 
Dentes cônicos no prem axilar, maxilar e dentário. Corpo alongado, porte médio. Olhos 
grandes. 26 a 32 raios ramificados na nadadeira anal. 60 a 75 escamas perfuradas na 
linha lateral (Menezes, 1988).  

 
Distribuição regional: rio Itabapoana.  
 
Piabina argentea  Reinhardt, 1867 (92) 
Corpo alongado, baixo, adiposa presente. 15 a 18 raios ramificados na anal . Quatro a 
cinco  fileiras de escama s transversais entre L.L. e nadadeira  dorsal (Vari & Harold, 2001 ). 
Olho s grandes,  em vida com mancha vermelha na parte superior da órbita . Prema xilar 
com três séries de dentes, a terceira série embutida sob palato.  

 
Distribuição regional: Rios do sul e sudeste.  
 
Probolodus heterostomus  Eigenmann, 1911 (99) 
Maior altura do corpo na origem da nadadeira dorsal. Adiposa presente. Fileira externa de 
dentes do premaxilar voltados para fora da boca. Dentes no dentário decrescem 
suavemente. Nadadeira anal com 19 raios ramificados.  
Distribuição regional: Rios do sul.  
 
Rachoviscus graciliceps  Weitzman & Cruz, 1981 (103) 
Espécie ameaçada.  Rachoviscus  é gêner o monofilético com duas espécies reconhecidas 
até o momento, ambas de rios costeiros do Atlântico entre o sul de São Paulo e o extremo 
sul da Bahia  (Sarmento -Soares & Martins -Pinheiro, 2005b) . Não há filogenia disponível. 
Quevedo & Malabarba (2007)  estão t rabalhando a sistemática e taxonomia das espécies 
de Rachoviscus , mas até o momento não há filogenia disponível.  
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Distribuição regional: rio Suruaca e rios do norte. Ameaçada de extinção , sob categoria 
Em Perigo  (EN)(MMA, 2004) . 
 
Salminus hilarii  Valencienn es, 1850 (106) (*)  
Espécie exótica. Originária da bacia dio rio São Francisco, alto Paraná, Tocantins, alto 
Amazonas e Orenoco ( Lima et al., 2007 ). Possuem escamas pequenas, 63 a 72 ao longo da 
linha lateral. Dentes numerosos, maxilar com 31 a 39 dentes (B ritski et al., 1986).  
Distribuição regional: Introduzida no rio Doce. Relatos de pescadores ribeirinhos do vale 
do rio Doce, em Itapina, Colatina, reportam esta espécie como tendo “aparecido” após 
enchente no final da década de 1970 (R.B. Soares, com. pes s.). 
 
Família Erythrinidae  
Hoplerythrinus unitaeniatus  (Agassiz, 1829) (51) 
Osso maxilar alongado, seu bordo estendendo -se além da margem orbital. Faixa 
longitudinal escura no corpo. Ocelo no opérculo e na caudal.  
Distribuição regional: lagoas e rios coste iros do Espírito Santo.  
 
Hoplias malabaricus  (Bloch, 1794) (52) 
Dentes na superfície da língua; 4 poros no sistema latero -sensorial cefálico de cada lado 
do dentário (Oyakawa, 1990). Nadadeira dorsal longa, com 11 a 13 raios ramificados. 
Adiposa ausente. L inha lateral com 38 a 42 escamas perfuradas.  

 
Distribuição regional: pr esente em todas as drenagens fluviais do Espírito Santo.  
 
Família Trichomycteridae  
Trichogenes claviger  Pinna, Helmer, Britski & Nunes, 2010 (115) 
Trichogenes é gênero monofilético, co m apenas duas espécies, ambas habitantes de rios 
florestados da Mata Atlântica do Sudeste. A sinapomorfia mais evidente para o gênero é 
a presença de nadadeira anal alongada, com 30 a 38 raios ramificados (de Pinna et al., 
2010). Trichogenes claviger  foi recentemente descoberta e descrita para o Espírito Santo. 
Processo posterior do opérculo alongado em machos. Poucas manchas escuras esparsas 
sobre o corpo.  
Distribuição regional: ocorre em setores sombreados de um riacho de água preta,  de 
correnteza lenta,  na bacia do rio Itapemirim, sul do Espírito Santo.  
 
Trichomycterus pradensis  Sarmento -Soares, Martins -Pinheiro, Aranda & Chamon, 2005 (120) 
Distingue -se pela presença de poros sensoriais supraorbitais s6 posicionados proximamente 
entre si; pela estreita p laca opercular de odontóides, com 8 -10 odontóides; elevada 
contagem de raios na nadadeira peitoral: 8 raios ramificados ( Sarmento -Soares et al., 
2005a ). 
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Distribuição regional: rio Doce, Suruaca e rios do norte.  
 
Trichomycterus alternatus  (Eigenmann 1917)  (116)  
Cabeça com formato invariavelmente triangular  em vista dorsal. P oros sensoriais 
supraorbitais s6 em par, posicionados proximamente entre si. Nadadeira peitoral com 7 
raios ramificados . Filamento peitoral proporcionalmente curto, menos de 20% no 
com primento da peitoral (vs. menos de 30% em T. pantherinus ). Nadadeira caudal escura . 
Colorido do corpo pardo ou com manchas  esmaecidas .  

 
Distribuição regional: rio Doce.  
 
Trichomycterus caudofasciatus  Alencar & Costa, 2004 (117) 
Poro sensorial supraorbita l s6 ímpar . Seção anterior do canal infraorbital presente ( vs. 
ausente em T. pantherinus ). Filamento peitoral longo, 50 a  70% do comprimento da 
peitoral. Nadadeira peitoral com 7 a 8 raios ramificados. 10 a  20 odontoides operculares. 
30 a  52 odontoides int eroperculares.  

 
Distribuição regional: rios do sul e sudeste.  
 
Trichomycterus longibarbatus  Costa, 1992 (118) 
Cabeça com formato geralmente retan gular  em vista dorsal. Nadadeira peitoral com 6 a 
7 raios ramificados . Filamento peitoral proporcionalmente ma is longo, 30% ou mais no 
comprimento da peitoral . Nadadeira caudal com colorido claro, nos exemplares 
menores, ou escuro, nos indivíduos de maior porte. B arbilhão nasal proporcionalmente 
longo, mas  há variações intraespecíficas . 


