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A Reserva Biológica de Sooretama é a maior 
floresta nos tabuleiros costeiros ao norte do 

Espírito Santo, localizada no terço baixo da bacia 
do rio Barra Seca, no município de Sooretama, 
no Espírito Santo (Figura 1). Conforme o 
estudo Avaliação Ecossistêmica do Milênio, da 
Organização das Nações Unidas (ONU), a natureza 
silenciosamente presta serviços ambientais, que 
podem ser exemplificados pela beleza cênica, 
conservação da biodiversidade, proteção de solos e 
regulação das funções hídricas e ainda a regulação 
de gases - como a produção de oxigênio e seqüestro 
de carbono (Sarmento-Soares, 2013). 
 O interior da REBIO Sooretama é marcado 
pela presença de riachos florestados, de águas escuras 
e ácidas, que dão abrigo a uma grande variedade de 
pequenos peixes de riacho. Contudo, a maioria dos 
córregos e também o rio principal, o Barra Seca, tem 
suas nascentes fora da unidade, o que exige especial 
atenção. 
 A Reserva de Sooretama conseguiu um re-
sultado bastante satisfatório no que concerne ao pa-
pel de preservação da fauna aquática. Aproximada-
mente 40 espécies 
de água doce vêm 
sendo protegidas 
por Sooretama, 
sendo que mais 
da metade destas 
espécies habita 
unicamente os 
trechos floresta-
dos, e não fo-
ram localizadas 
em outros locais 
da bacia (Sar-
mento-Soares & 
Martins-Pinheiro, 
2014). Tal quan-
tidade de espécies 
é um pouco maior 
do que foi veri-

ficada para a mesma região na primeira metade do 
século passado (Travassos & Teixeira de Freitas, 
1948), e que permanecem até hoje. A maioria des-
tas espécies é de peixes de pequenas dimensões, a 
exemplo de certos Characidae, Heptapteridae, Cal-
lichthyidae e Rivulidae, que dependem fundamen-
talmente dos micro-habitats florestados de Sooreta-
ma. Duas das espécies reportadas para Sooretama, 
Acentronichthys leptos e ainda Xenurolebias myersi, 
são espécies intimamente associadas a ambientes de 
mata, e encontram-se nas listas, estadual e nacional, 
da fauna ameaçada e a última delas é ainda espécie 
focal de plano de ação (Vieira & Gasparini, 2007; 
Rosa & Lima, 2008; CEPTA, 2013). Nos dias de 
hoje as Unidades de Conservação estão se tornando 
o único espaço para a sobrevivência destas espécies  
dependentes de ambientes florestados.
 As Unidades de Conservação dependem 
dos recursos hídricos para sua sobrevivência. Neste 
sentido, as áreas de bacias onde estão inseridas as 
UCs, devem ser consideradas como prioritárias 
a conservar. É necessário que estas áreas estejam 
incluídas no Plano de Manejo das UCs, como área de 

entorno, para que 
o impacto 
decorrente de 
projetos nela 
realizados possa 
ser previamente 
analisado.
  A 
vulnerabilidade 
da REBIO 
Sooretama foi 
colocada a prova 
com o recente 
rompimento de 
uma barragem de 
captação de água 
a                        montante 
da reserva, que 
afetou os di-
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Figura 1. Mapa da bacia do rio Barra Seca, com REBIO Sooretama, reservas par-
ticulares e alagados marginais. Destaque para o Córrego Quirino (em vermelho).
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ferentes micro-ambientes com comprometimento 
das espécies que ocupavam estes  locais no interior 
de Sooretama. As imagens abaixo ilustram a situação 
dos córregos antes e após o rompimento (Figuras 2 a 
4).
 Cabe lembrar que o Córrego Quirino, que 
sofreu o impacto, tem apenas 3,5 km de extensão 

fora da UC e em torno de 24 km dentro da unidade, 
como pode ser visto em destaque na Figura 1. Além 
da grande destruição por ação mecânica, estas 
inundações carreiam espécies exóticas e defensivos 
agrícolas para dentro da UC com consequências 
imprevisíveis. 
 Sooretama apesar de seu grande tamanho 

Figura 2. Córrego Quirino, afluente do Córrego Cupido próximo a nascente na trilha interna da REBIO em Sooretama (Ponto B23- 
Sarmento-Soares & Martins-Pinheiro, 2014). Fotos: Luisa Soares e Valdir Martins.

Figura 3. Córrego Quirino, afluente do Córrego Cupido sob a ponte da ES-356 no interior da REBIO em Sooretama (Ponto B24- 
Sarmento-Soares & Martins-Pinheiro, 2014). Fotos: Luisa Soares e Valdir Martins.

Figura 4. Córrego Quirino, afluente do córrego Cupido na trilha para a casa velha do Quirinão no interior da REBIO em Sooretama 
(Ponto B25- Sarmento-Soares & Martins-Pinheiro, 2014). Fotos: Luisa Soares e Valdir Martins.
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tem a maioria de seus recursos hídricos dependentes 
de nascentes fora da Unidade. Seria altamente 
recomendável que as áreas de APP’s desses rios 
fossem protegidas, como determinadas em Lei, 
para permitir sua recuperação de forma a restaurar 
os ambientes aquáticos para peixes e para a 
manutenção adequada dos recursos hídricos. Se 
não houver uma proteção do conjunto da bacia, 
a redução na disponibilidade e qualidade da água 
poderá comprometer seriamente a preservação não 
só das espécies de água doce, mas de toda a flora e 
fauna dependentes da água.
  As condições da REBIO Sooretama são 
diretamente influenciadas pelas águas da bacia do 
rio Barra Seca. A poluição, o uso de agrotóxicos, a 
introdução de espécies exóticas e principalmente a 
irregularidade na vazão dos córregos que penetram 
na Unidade podem trazer graves prejuízos para 
a conservação de sua fauna e flora. A questão 
da água é marcadamente o grande problema 
para a sobrevivência da própria reserva, por sua 
dependência dos córregos com nascentes localizadas 
a montante da unidade. 
 O cumprimento da Lei, no que se refere 
às matas ciliares de córregos e rios nesta bacia, 
deveria ser exigido de forma prioritária pelos 
poderes públicos. É altamente recomendável que 
o Plano de Manejo da REBIO inclua como área de 
amortecimento todo o contorno da bacia do rio Barra 
Seca. O atual Código Florestal, apesar de bastante 
mutilado, ainda conservou a manutenção das Áreas 
de Proteção Permanentes (APPs) para rios, nascentes, 
lagos e represas. Neste sentido é imperativo que 
o ICMBio acione o Ministério Público para que 
sejam assinados Termos de Ajuste de Conduta com 
os proprietários da bacia para a implementação da 
proteção destas áreas. Esta proteção deverá ser feita 
com mais urgência nas margens do rio Barra Seca 
que fazem limite com a Reserva. É perfeitamente 
possível buscar soluções que sejam adequadas a cada 
situação. Quando for comprovada a incapacidade 
do proprietário de arcar com os custos de proteção 
das APPs, poderia lançar-se mão dos recursos de 
Compensações Ambientais. Outra possibilidade, 
para proprietários que explorem economicamente 
as margens dos cursos de água, seria a substituição 
da atividade econômica pela prestação de serviços 
ambientais (através do Pagamento por Serviços 
Ambientais - PSA), de modo a manter ou recuperar 
o ecossistema original da propriedade (tecnicamente 
considerada uma área de APP). No entanto, nossa 
equipe recentemente percorreu toda a bacia e são 
raríssimos estes casos. Sendo a maioria da ocupação 

feita por simples pastagens, ou cultura de eucaliptos.
 A construção de barramentos em córregos 
que alimentam o sistema hídrico das UCs também 
precisa ser criteriosamente avaliada quanto aos 
impactos nas Unidades existentes, seja por possíveis 
rompimentos, como pelo consumo e evaporação 
excessivos de água.
 Medidas urgentes se fazem necessárias 
envolvendo todos os interessados na preservação 
do maior bloco de Mata Atlântica de baixada no 
estado do Espírito Santo: Soluções imediatas que 
possam permitir que a REBIO Sooretama continue 
a cumprir seu papel. Se não forem tomadas medidas 
urgentes, podem vir a jogar por terra todo o trabalho 
realizado para a manutenção de Unidades de 
Conservação, como forma de preservação de parte 
da biodiversidade da Mata Atlântica, que por sua 
localização próxima ao litoral, continuará sendo 
cada dia mais devastada, pela ocupação humana.

Agradecimentos. Agradecemos especialmente as 
equipes do Projeto DiversidadES - “Efetividade 
de unidades de conservação do estado do Espírito 
Santo para a proteção da biodiversidade”e Reserva 
Biológica de Sooretama- ICMBio.
  
Literatura Citada
CEPTA- Centro Nacional de Pesquisa e Conservação de Peixes Conti-

nentais. 2013. Sumário Executivo do Plano de Ação Nacional para 
a Conservação dos Peixes Rivulídeos Ameaçados de Extinção. In-
stituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade. 

Rosa, R. S. & Lima, F. C. T. 2008. Os Peixes Brasileiros Ameaçados 
de Extinção. In: Machado, A. B.M.M., G.M. Drummond & A.P. 
Paglia. (Eds.). Livro vermelho da fauna ameaçada de extinção. 
Volume II. 1.ed. MMA, Fundação Biodiversitas. Brasília. p. 
9-285.

Sarmento-Soares, L. M. & R. F. Martins-Pinheiro. No prelo. A fauna 
de peixes na bacia do rio Barra Seca e na REBIO de Sooreta-
ma, Espírito Santo, Brasil. Boletim do Museu de Biologia Mello 
Leitão (N. Sér.), 35: 49-103. Julho de 2014. 

Sarmento-Soares, L. M. 2013. Unidades de Conservação como Pólos 
de soluções sustentáveis para a população do entorno. Disponível 
em: http://www.nossacasa.net/simbioma/02.pdf

 Travassos, L. & Teixeira de Freitas, J. F. 1948. Relatório da excursão 
do Instituto Oswaldo Cruz ao norte do Estado do Espírito Santo, 
junto ao Parque de Reserva e Refugio Sooretama, em Fevereiro 
e Março de 1948. Memórias do Instituto Oswaldo Cruz, 46(3): 
605-631.

Vieira, F. & Gasparini, J. L. 2007. Os Peixes Ameaçados de Extinção 
no Estado do Espírito Santo. In: M. Passamani & S.L. Mendes 
(orgs.). Espécies da Fauna Ameaçadas de Extinção no Estado do 
Espírito Santo. Instituto de Pesquisas da Mata Atlântica. Vitória.

__________
1Museu de Biologia Prof. Mello Leitão/ Projeto BIOdiversES 
(www.nossosriachos.net), Av. José Ruschi, 4, Centro, 29650-000, 
Santa Teresa-ES, Brasil. E-mail: ronaldo@nossacasa.net
2Programa de Pós-Graduação em Biologia Animal- PPGBAN- 
Universidade Federal do Espírito Santo. Av. Marechal Campos, 
1468- Prédio da Biologia- Campus de Maruípe, 29043-900, 
Vitória- ES, Brasil. E-mail: luisa@nossosriachos.net


