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A diversidade de peixes rivulídeos por vezes 
passa despercebida, pois requerem amostragens 

em ambientes muitas vezes não contemplados 
por grandes expedições ictiológicas, como águas 
muito rasas de brejos ou alagados, enquanto que a 
maioria dos Ostariophysi ocorre em riachos e corpos 
d’água maiores (Hrbek et al., 2004). Kryptolebias 
Costa, 2004 inclui peixes rivulídeos habitantes de 
ambientes de água doce em transição com ambientes 
estuarinos que sofrem influência das marés e muitas 
vezes possuem manguezais (Costa, 2006; Vermeulen 
& Hrbek, 2005). O gênero inclui espécies com 
dimorfismo sexual, onde os indivíduos hermafroditas 
fêmeas possuem barras nos flancos e mancha negra 
na região umeral e outra mancha na parte posterior 
do pedúnculo caudal, enquanto os machos são raros 
e não apresentam este padrão de colorido (Costa, 
2006). Segundo Turner et al. (2006), este é o único 

grupo de vertebrados que se propaga amplamente por 
autofecundação através de indivíduos hermafroditas 
androdióicos (que apresentam aparência de machos). 
Encontramos fêmeas sexualmente maduras, entre os 
indivíduos capturados, mas não foram localizados 
machos.
 Os ambientes aquáticos, incluindo os de 
várzea, do centro-norte e norte do Espírito Santo 
são ainda pouco explorados do ponto de vista 
ictiológico e sua diversidade vêm sendo avaliada 
com mais intensidade apenas nos últimos cinco anos 
(Sarmento-Soares et al., 2012; Ingenito et al., em 
prep.). Como resultados recentes deste aumento de 
esforço, foram coligidos pela primeira vez no estado 
exemplares de Kryptolebias, com dois registros na 
bacia do rio São Mateus (São Mateus) e um, em 
pequeno córrego sem nome na região de Coqueiral 
em Aracruz (Fig. 1).
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Figura 1. Mapa com a localização dos registros de Kryptolebias ocellatus no estado do Espírito Santo.
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Os exemplares destas três populações foram 
identificados como Kryptolebias ocellatus (Hensel, 
1868) (Fig. 2), espécie descrita com base em um 
único exemplar procedente de Guaratiba, na zona 
oeste do Município do Rio de Janeiro (bacia do rio 
Piracão, tributário da baía de Sepetiba). Mais de um 
século depois, Costa (2006) ampliou o número de 
exemplares e a distribuição da espécie para a região 
costeira sul do estado do Rio de Janeiro. Assim, o 
presente registro representa também uma ampliação 
setentrional na distribuição da espécie. 
 A bacia do rio São Mateus é a segunda maior 
do Estado do Espírito Santo, com uma área de 7.953 
km2 no estado (Sarmento-Soares & Martins-Pinheiro, 
2012) e os 5.529 km2 restantes localizados no estado 
de Minas Gerais (Paiva, 2004). Assim como as 
demais bacias do estado, está totalmente inserida na 
Ecorregião Aquática da Mata Atlântica (ANA, 2009; 
MMA, 2006) ou Mata Atlântica Nordeste (Abell et 
al., 2008). Esta bacia apresenta elevada influência 

marinha em seu trecho inferior sensu Ingenito et 
al. (em prep.), que inclui suas duas fozes (rio São 
Mateus no município de Conceição da Barra e rio 
Mariricu no distrito de Barra Nova, São Mateus) e 
apresenta diversas espécies diádromas. Este trecho 
da bacia encontra-se bastante antropizado com 
a presença do centro urbano do município de São 
Mateus, retirada de água para irrigação e consumo 
animal, assoreamento, substituição das florestas 
e matas ciliares por pastos e culturas de eucalipto, 
café, pimenta-do-reino, mamão e coco, entre outros.
A primeira população de Kryptolebias ocellatus 
encontrada no estado do Espírito Santo foi coligida 
em novembro de 2012 no rio Preto do Sul (Fig. 3), 
um afluente da margem direita do rio São Mateus 
no município de São Mateus, junto da rodovia ES-
315, cerca de 7 km distante de sua confluência com 
o rio São Mateus e à 29 km da foz deste último no 
oceano Atlântico em Conceição da Barra. Como 
o restante da bacia, esta drenagem encontra-se 

Figura 2. Kryptolebias ocellatus, fêmea, capturada em Coqueiral, Aracruz, ES.

Figura 3. Localidade de coleta de Kryptolebias ocellatus no Rio Preto do Sul junto da ponte da rodovia ES-315, São Mateus, ES. 
A. Localidade na data da coleta (23 de novembro de 2012). B. Localidade em 21 de junho de 2013.
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bastante alterada e com as margens tomadas por 
gramíneas, que na localidade de coleta permanecem 
parcialmente submersas. 
 O ambiente apresenta água vermelha/
escura (black water), com temperatura média de 
25ºC, salinidade de 0 ppm, fundo de areia e lodo 
com algumas pequenas pedras em alguns trechos e 
correnteza lenta. À época da coleta, a calha do rio 
apresentava cerca de 5 m de largura, menos de 1 
m de profundidade e várzea alagada com cerca de 
5 m de largura. Esta mesma localidade vem sendo 
amostrada repetidamente desde junho de 2009, com 
coletas mensais por doze meses em 2010/2011 (por 
Michelle A. Coswosck, PPGBT/CEUNES/UFES) e 
2013/2014 (por Priscila Plesley, CEUNES/UFES), 
além de coletas esporádicas em 2009 a 2012, sendo 

que somente um exemplar de K. ocellatus foi obtido, a 
uma profundidade de menos de 30 cm. Este exemplar 
encontra-se depositado na Coleção Zoológica Norte 
Capixaba (CZNC, CEUNES/UFES, São Mateus).
 A segunda população descoberta no estado, 
também representada por um único exemplar (ainda 
não tombado em coleção), foi encontrada em 14 
de junho de 2013 nas áreas rasas do estuário do rio 
São Mateus, no município de Conceição da Barra, a 
cerca de 2,5 km da barra deste rio. A área encontra-
se em um trecho bem preservado de manguezal com 
forte influência marinha, substrato de areia e cerca de 
390 m de largura. Na ocasião da coleta, o ambiente 
apresentava temperatura de 26,6ºC, salinidade 5 
ppm, pH 8,48 e água levemente turva (turbidez 
14,37 NTU). Este ponto foi amostrado mensalmente 

durante os anos de 2012/2013 por Michelle S. 
Bolzan (PPGBT/CEUNES/UFES), e, assim como 
na drenagem do Rio Preto do Sul, somente um 
exemplar foi coletado, a uma profundidade de 
aproximadamente 30 cm.
 A terceira e última população de K. ocellatus 
foi encontrada no município de Aracruz na região 
costeira centro-norte do Espírito Santo (Fig. 4). O 
local foi indicado por um de nós (R. Borçato), que 
percebeu a presença desses peixes em observações de 
campo. As microbacias de Aracruz estão localizadas 
entre as bacias dos rios Piraqueaçu e Riacho, nas 
cercanias da vila de Coqueiral e proximidades de 
terras indígenas Guarani e Tupinikin. A região 
é entremeada por áreas vegetadas e plantações 
de eucalipto, e fica nas proximidades do Parque 

Municipal David Victor Farina. Pouco mais de 
uma dezena de microbacias drenam aquela região, 
marcadamente com rios curtos, sendo os maiores, 
os córregos Piranema e Barra do Sahy, com pouco 
mais de 20 km de extensão. Em um desses pequenos 
córregos, foi localizada esta terceira população 
coletada em agosto de 2014 e representada por 12 
exemplares coligidos (Fig. 5), os quais encontram-
se depositados na coleção ictiológica do Instituto 
Nacional da Mata Atlântica (INMA).
 Em Aracruz, Kryptolebias ocellatus ocorreu 
em local de fundo de lama, com pouco sombreamento 
e supressão parcial da cobertura vegetal. Os peixes 
foram capturados em riacho a 300 metros do mar, de 
profundidade baixa, em geral não ultrapassando 50 
cm, caracterizados pelas águas escuras, com grande 

Figura 4. Imagem de satélite da região onde foi coletada Kryptolebias ocellatus em Coqueiral, Aracruz, ES.
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quantidade de matéria orgânica em suspensão. O 
local corresponde a uma várzea de rio muito curto, as 
margens da rodovia ES- 010, junto a praia da Sauna. 
Restos de embalagens de alimentos e lixo orgânico 
indicam a influência antrópica sobre o local.
 Kryptolebias ocellatus ocorreu em sintopia 
com Poecilia vivipara Bloch & Schneider 1801, 
Astyanax cf. intermedius Eigenmann 1908, e 
Hyphessobrycon bifasciatus Ellis 1911, no Rio Preto 
do Sul e com P. vivipara e Eleotris pisonis (Gmelin, 
1789) no pequeno córrego em Coqueiral de Aracruz. 
A maioria dessas espécies corresponde a peixes 
de riacho e ainda espécies estuarinas, tolerantes a 
variação de salinidade e temperatura.
 As populações de Kryptolebias ocupam 
ambientes aquáticos rasos, fluxo de água de lento a 
parado, em áreas marginais de rios ou brejos de água 
doce a salobra próximos ao mar e com influência 
das marés. Duas das populações foram encontradas 
em ambientes já degradados, córrego em Aracruz e 
rio Preto, e uma em um ambiente preservado, mas 
sob influência antrópica, já que é uma área com 
navegação e pesca e movimentação de embarcações 
que saem para o mar, junto a foz do rio São Mateus.
O recente achado de populações de Kryptolebias 
ocellatus em localidades distintas do centro-norte 

e norte do Espírito Santo, cerca de 160 km de 
distância uma da outra, sugere que a espécie possa 
ainda estar presente em outros ambientes de várzea 
da região. Levantamentos de campo mais detalhados 
são necessários para estabelecer com maior exatidão 
a atual distribuição e exigências ambientais de 
Kryptolebias ocellatus. É bastante provável que 
a distribuição desta espécie seja um pouco maior, 
abrangendo várias microbacias costeiras da região. 
Diante disto, sugerimos a realização de estudos para 
identificar a distribuição das espécies nos pouco 
explorados ambientes litorâneos no centro-norte e 
norte do Espírito Santo. Em especial seria importante 
determinar se a espécie está presente em unidades de 
conservação e de proteção ambiental no litoral do 
estado, a exemplo do Parque Estadual de Itaúnas, a 
APA de Conceição da Barra (Conceição da Barra); 
a FLONA Rio Preto (Pedro Canário); a Estação 
Ecológica de Barra Nova e a Reserva Biológica de 
Comboios (Linhares), localizadas na zona litorânea 
do centro-norte e norte. Essas informações são 
essenciais para estabelecer bases para a efetividade 
das Unidades de Conservação na proteção dos 
ambientes litorâneos de várzea e na elaboração de 
planos de manejo, uso e recuperação de áreas. 
 A permanência de populações de 

Figura 5 . Localidade de coleta de Kryptolebias ocellatus em Coqueiral, Aracruz, ES.



Boletim Sociedade Brasileira de Ictiologia, No 111 19

Kryptolebias ocellatus em ambientes costeiros 
reflete a importância em se conservar tais locais. 
Recomenda-se a proteção de pequenos córregos em 
restinga para a preservação da espécie. 
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Material examinado. Espírito Santo. São Mateus: 
CZNC 334, 1. Rio Preto do Sul, junto à ponte da 
rodovia ES-315, 18º46’20”S 39º48’23”O, altitude 
de 5 m sobre o nível do mar; L. F. S. Ingenito, L. 
F. Duboc, G. Ramsauer, I. M. Mazzini, P. Plesley & 
N. Sartor, 23 Nov 2012. Conceição da Barra: Exem-
plar não catalogado, 1, Estuário do rio São Mateus, 
a cerca de 2,5 km da barra deste rio, 18°35’47.4”S 
39°44’58.4”O, altitude de 0 m sobre o nível do mar, 
M. S. Bolzan & R. Andrades. Aracruz: MBML 8660, 
3 (38.8- 53.3 mm CP); MBML 8663, 6 (24.5- 56.5 
mm CP), Córrego sem nome sob a ES-010, próx-
imo a Praia da Sauna em Coqueiral, 19º56’05”S 
40º07’49”O, altitude de 4 m sobre o nível do mar;  
L. M. Sarmento-Soares, J. P. da Silva, R. Borçato e 
R. F. Martins-Pinheiro, 13 Aug 2014. 
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