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The northern Espírito Santo State, geographic area drained by the river basins of Barra
Seca, São Mateus e Itaúnas, is victimized by a long dry season, especially on
northwestern portion of the area, where the extreme upstream areas of water sheds, are
found as headwaters and springs. Rivers and aquatic environments, densely populated
in the past, lost their riparian zone, and become intensely silt, with reduction of water
flow, and several springs dried. Many riverine fish species become rare or almost
disappeared.
The present study aims to investigate the situation of the biological reserve of Córrego
do Veado, situated on northern Espírito Santo State, in order to evaluate its paper as
freshwater sources and also in preservation of aquatic species. Measurements of
revitalization, as the protection of Permanent Preservation Areas (called APPs, in
Portuguese) and the restoration of riparian vegetation, may represent ways to preserve
the streams and their biota. A marking feature of evaluated Biological Reserves is the
great dependence of streams with headwaters placed outside the preserved area, and in
this way it is necessary to guarantee the protection of riparian zones also in the around
area of the conservation unit. Alternatives for revitalization of aquatic environments are
indicated, and possibilities for recovery of species in the area.
O norte do Espírito Santo, área geográfica entrecortada pelas bacias dos rios Barra
Seca, São Mateus e Itaúnas, é vitimado por longa e duradoura estação seca, em
especial a noroeste do estado, onde se encontram muitas nascentes fluviais e olhos d’
água, as porções mais altas de uma drenagem fluvial. Os rios e os ambientes aquáticos,
ricamente povoados no passado, perderam sua mata ciliar, encontrando-se
intensamente assoreados, com vazão reduzida, e muitas nascentes fluviais secaram.
Muitas espécies de peixes de riacho se tornaram raras, ou mesmo desapareceram.
O presente estudo trata da situação da reserva biológica de Córrego do Veado,
localizada ao norte do Espírito Santo, no sentido de avaliar sua diversidade seu papel
como manancial de água doce e de preservação das espécies aquáticas. Uma variedade
de pequenos peixes de riacho habita os córregos protegidos pela reserva. Destaca-se a
presença de riachos florestados, de águas escuras e ácidas, e ainda lagoas e ambientes
inundáveis. Foram descritos os ambientes aquáticos e a composição taxonômica de
peixes para a sub-bacia do córrego do Veado, incluindo 13 pontos de amostragem no
interior da unidade e 7 no entorno. Foram identificadas 89 espécies, pertencentes a 8
famílias e 7 ordens. Uma característica marcante da Reserva Biológica avaliada é a
grande dependência dos córregos com nascentes localizadas fora da área preservada,
de forma que é necessário garantir a proteção das matas ripárias também no entorno
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das unidades de conservação. Especial atenção se faz necessária aos trechos a
montante da unidade, pela degradação das nascentes. Medidas de revitalização, como
a proteção das Áreas de Preservação Permanentes (APPs) e recomposição da
vegetação ripária, podem ser caminhos para conservar os córregos e sua biota.
Alternativas para revitalizar os ambientes aquáticos são indicadas, e os possíveis
desdobramentos quanto a recuperação de espécies na área.
Introdução
A Mata Atlântica é entrecortada por uma intrincada rede de bacias e microbacias
fluviais. Sistemas hídricos de importância estratégica, como as dos rios Paraíba,
Jequitinhonha, Doce, Mucuri, Paraíba do Sul, Ribeira do Iguape e ainda parte do
sistema dos rios Paraná e São Francisco, pois seus mananciais juntos abastecem de água
cerca de 70% da população brasileira. Os rios, córregos e lagos que compõem essas
bacias estão em grande parte ameaçados pelo desmatamento das matas ripárias que
margeiam os rios e conseqüente assoreamento dos mananciais, pela poluição da água e
pela construção de represas e barramentos.
A Mata Atlântica Nordeste segundo Abell et. al (2008), consiste na ecorregião que
inclui todas as bacias costeiras do Brasil entre a bacia do Rio Itabapoana ao sul e a bacia
do rio Sergipe ao norte, sendo limitada a oeste pelo divisor de águas da bacia do rio São
Francisco, ao longo da Serra do Espinhaço. Os rios desta ecorregião drenam as encostas
orientais da Serra do Espinhaço até a costa Atlântica, em uma paisagem variada
cruzando vales de montanhas do maciço cristalino, e planaltos de arenito. Na Mata
Atlântica Nordeste encontra-se as Florestas de Tabuleiros, nome alusivo ao relevo
suave, que se estende entre o norte do Espírito Santo ao sul da Bahia.
No Espírito Santo as maiores áreas protegidas em Mata de Tabuleiro correspondem a
Sooretama, Córrego do Veado e Córrego Grande. Na presente contribuição pretendemos
investigar a ictiofauna da Reserva Biológica de Córrego do Veado, avaliando ainda a
problemática do suprimento de água na área protegida.

Material e Métodos

Área de estudo. A região conhecida como Tabuleiros Costeiros, contém sedimentos
muito recentes, do Quaternário, como sistemas arenosos antigos, Plio-Pleistocênicos, do
Grupo Barreiras (Saadi, 1993, 1998). A ampla sedimentação regional contribuiu para
um relevo relativamente plano, e que é marcante para a hidrografia regional. O desnível
da maioria dos rios é suave e as águas fluem em correnteza fraca (Sarmento-Soares &
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Martins-Pinheiro, 2013). As poucas quedas d’ água, são baixas, formando pequenos
trechos de corredeiras, em geral próximo as cabeceiras fluviais Lagos e ambientes
temporários também estão presentes na paisagem. O tipo natural de vegetação existente
na região é a Mata Atlântica do tipo floresta ombrófila densa além de áreas pioneiras
como muçunungas e campos inundáveis (Coimbra-Filho & Câmara, 1996; Rizzini,
1997). As reservas biológicas presentes ao norte do Espírito Santo, protegem os últimos
remanescentes da floresta atlântica de tabuleiros na região e contribuem para a proteção
de espécies regionalmente endêmicas.

Figura 1- Mapa da REBIO Córrego do Veado, indicando sub-bacia do Córrego Santo
Antônio (em azul claro) e sub-bacia do rio do Sul (azul escuro). Localização da cidade
de Pinheiros em rosa. Localidades de coleta em amarelo.
Localizada no município de Pinheiros, a Reserva Biológica de Córrego do Veado
abrange uma área de 1.850 hectares (Fig. 1). A Reserva é banhada pela sub-bacia do
Córrego Santo Antônio, contribuinte do Rio do Sul que por sua vez pertence à bacia do
Itaúnas. A bacia do Rio Itaúnas está inserida na Região Hidrográfica do Atlântico Leste
(CNRH, 2003) e na ecorregião Mata Atlântica Nordeste (Abell et al., 2008).
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O presente estudo trata da situação da reserva biológica de Córrego do Veado
considerando sua diversidade ictiofaunística e avaliando seu papel como manancial de
água doce e de preservação das espécies aquáticas.

Análise de dados. Os mapas georefenciados dos rios foram elaborados usando o
programa GPS Trackmaker Professional 4.8 (Ferreira Júnior, 2012) com base nas cartas
do IBGE de 1:100.000 e verificações de campo. Os resultados de comprimento e áreas
cartográficos foram calculados com base nos mapas construídos e utilizando o programa
acima citado.
Em agosto de 2013, que corresponde regionalmente ao período da estação seca, foram
realizados trabalhos de campo na Reserva Biológica de Córrego do Veado e em seu
entorno direto, pelo grupo de peixes de água doce, como parte do Projeto: “Efetividade
de Unidades de Conservação no Estado do Espírito Santo para a proteção da
biodiversidade” –

DiversidadES. As verificações de campo com inventário da

ictiofauna e caracterização das localidades de amostragem foram feitas dentro e fora de
unidades de conservação.
A caracterização da ictiofauna na região do entorno, no norte do Espírito Santo, foi
avaliada em Sarmento-Soares & Martins-Pinheiro, 2012; 2014a e 2014b.

Registros históricos. Não existem registros históricos sobre a fauna de peixes na
Unidade. Não foi encontrado nenhum registro nas principais coleções nacionais e do
exterior.
Resultados e Discussão

Foram colecionados 117 lotes, coletados em 20 pontos distintos durante as amostragens,
sendo 13 no interior da reserva (CV) e 7 no entorno (Tabela 1). Tais pontos estão
ilustrados nas Figs. 2, 3 e 4 e codificados como CV (Córrego do Veado) e EV (Entorno
Córrego do veado). Foram identificadas 18 espécies, pertencentes a 10 famílias e 4
ordens (Tabela 2). Uma variedade de pequenos peixes de riacho habita os córregos
protegidos pela reserva, como Mimagoniates microlepis, Otothyris travassosi e
Phalloceros ocellatus. Espécies de peixes de riacho, como Mimagoniates microlepis,
foram encontradas
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Figura 2 – Pontos 1 a 10 amostrados na REBIO Córrego do Veado (CV) e entorno
(EV). Detalhamento acerca das localidades consta da Tabela 1.
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Tabela 1 – Localização geográfica, vegetação, condições da água e substrato do fundo dos pontos amostrais no interior da REBIO Córrego do
Veado. Característica da água: (T1) Transparente amarelada; (T2) Transparente cor de chá e (T3) Marrom turva. Substrato: (Ae) Areia; (Ai)
Argila; (C) Cascalho; (Fl) folhiço no fundo do rio; (L) Lodo; (P) Pedra e (R) Rocha. Todas as amostragens foram feitas no município de
Pinheiros, norte do Espírito Santo. Pontos assinalados como CV se referem as localidades amostradas na reserva e EV no entorno. *Nos pontos
14 e 17 não foi coletado nenhum material.

Pt

EV01

Fig

2a

EV02

2b

EV03

2c

EV04

2d

CV05

2e

CV06

2f

CV07

2g

CV08

2h

Localidade abreviada/ município

Córrego Santo Antônio, após a foz do córrego de Veado, na
estrada de terra à leste, na parte externa da REBIO Córrego do
Veado, Pinheiros.
Afluente do córrego Santo Antônio, na estrada de terra BR101Pinheiros à leste, na parte externa da REBIO Córrego do
Veado
Afluente do córrego Santo Antônio, na estrada de terra BR101Pinheiros à leste, na parte externa da REBIO Córrego do
Veado
Córrego Santo Antônio, na estrada vicinal de terra à leste, na
parte externa da REBIO Córrego do Veado
Córrego Santo Antônio, próximo a sede da reserva, no interior
da REBIO Córrego do Veado, Pinheiros, ES.
Córrego das Moças próximo a foz no córrego Santo Antônio,
na trilha interna da REBIO Córrego do Veado
Córrego das Moças próximo a nascente, na trilha interna da
REBIO Córrego do Veado
Córrego Água Limpa no lado oeste da reserva, na trilha interna
da REBIO Córrego do Veado

AltiProf.
Á- SubsCoordenadas tude amostral gua trato

18º20'49"S
40º06'01"W
18º21'46"S
40º06'17"W
18º22'12"S
40º06'48"W
18º22'16"S
40º07'46"W
18º22'17"S
40º08'30"W
18º22'29"S
40º09'41"W
18º22'07"S
40º10'13"W
18º21'39"S
40º10'02"W

(m)

(m)
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Vegetação
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Ausen- Capoeira,
te
pasto

Gramíneas
Capoeir
a
Mata
Ciliar
Mata
Ciliar
GramíAe, Ai, neas
Ae, Ai, Mata
Fl
Ciliar

Capoeira,
Tabôas pasto

60

0,8

T3

54

0,3-0,5

T1

52

0,5- 0,8

T1

50

0,8-1,5

T2

75

0,8-1,0

T2

82

0,3-0,5

T2

75

0,5-0,8

T2

Ai
Ae, C,
P
Ae, Ai,
C, Fl
Ae, Ai,
Fl

Tabôas
Macrófitas
Macrófitas
Ausente
Emergentes
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Mata
Mata
Capoiera
Mata
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CV09
CV10
CV11
CV12
CV13
CV14
CV15
CV16
CV17

EV18

EV19

EV20

2i Córrego Jabuti na trilha interna da REBIO Córrego do Veado
Córrego do Veado no lado oeste, na trilha interna da REBIO
2j Córrego do Veado
Córrego Taquaral próximo a nascente, na trilha interna da
3a REBIO Córrego do Veado
Córrego Taquaral na trilha interna da REBIO Córrego do
3b Veado
Córrego São Roque no lado oeste da trilha interna da REBIO
3c Córrego do Veado
Córrego Tatu Assado na trilha interna da REBIO Córrego do
3d Veado*
Córrego São Roque no lado leste da trilha interna da REBIO
3e Córrego do Veado
Córrego do Veado no lado leste da trilha interna da REBIO
3f Córrego do Veado
Córrego Água Limpa próximo a foz no córrego Santo Antônio,
4a no lado leste da trilha interna da REBIO Córrego do Veado*
Córrego Santo Antônio no lado oeste da reserva, na estrada
entre Pinheiros e Santa Rita no entorno da REBIO Córrego do
4b Veado
Córrego Santo Antônio próximo a nascente na Rodovia que
liga Pinheiros a Montanha no entorno da REBIO Córrego do
4c Veado
Afluente do córrego Santo Antônio na estrada de terra
Pinheiros e o povoado próximo ao rio Palmeirinha no entorno
4d da REBIO Córrego do Veado

16

18º21'24"S
40º09'54"W
18º20'40"S
40º09'40"W
18º19'33"S
40º09'30"W
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Fl
Ciliar

T3
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Emergentes
Emergentes
Macrófitas
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18º22'42"S
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Figura 3 – Pontos 11 a 16 amostrados na REBIO Córrego do Veado.
apenas nos ambientes florestados e não foram registradas fora da área protegida. Em
Córrego do Veado não foram localizadas espécies da fauna ameaçada.
Um conjunto de táxons não foi reconhecido ao nível de espécie, como: Astyanax aff.
intermedius, Astyanax aff. janeiroensis, Characidium aff. fasciatum, Hoplias aff.
malabaricus e Rhamdia sp. Estes táxons pertencem a grupos de espécies e necessitam
maiores investigações.
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Figura 4 – Pontos 17 a 20 amostrados na REBIO Córrego do Veado e entorno.

As unidades de conservação situadas na bacia do Itaúnas incluem a Reserva Biológica
de Córrego Grande, o Parque Nacional do Rio Preto, a Reserva Biológica do Córrego
do Veado e o Parque Estadual de Itaúnas. A bacia do Itaúnas é pobre em disponibilidade
hídrica superficial, estando inserida numa região com baixa pluviosidade. A REBIO
Córrego do Veado se insere no terço superior da bacia do rio Itaúnas, banhada pela subbacia do rio Santo Antônio, drenada por um conjunto de córregos e rios que por sua vez
drenam para o Rio do Sul. Como pode ser visto no mapa da Figura 1, são pouquíssimas
as nascentes no interior da Reserva e existe forte dependência das condições dos
córregos no exterior. Por outro lado, os córregos tanto a montante, como a jusante são
fortemente represados, restando apenas filetes de água em seus cursos totalmente
desprotegidos e tomados principalmente por espécies de tabôas. Este fato se reflete
fortemente no interior da Unidade, que apesar de sua majestosa mata, tem seus córregos
transformados em pequenas poças, fortemente assoreados pelo carregamento de
material do exterior durante as chuvas fortes. Nos períodos de seca, quando a
pluviosidade é reduzida, os pequenos córregos param de fluir, formando poças isoladas,
a exemplo do que foi observado no córrego das Moças (Fig. 2- CV06).
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Tabela 2 - Espécies de peixes encontradas na REBIO Córrego do Veado e seu entorno.
Espécies exóticas assinaladas com asterisco.
Ordem
Characiformes

CLASSIFICAÇÂO TAXONÔMICA
Família
espécie
Curimatidae
Crenuchidae
Characidae

Cyphocharax gilbert
Characidium aff. fasciatum
Astyanax aff. lacustris
Astyanax aff. intermedius
Astyanax aff. janeiroensis
Hyphessobrycon bifasciatus
Mimagoniates microlepis
Hoplias aff. malabaricus
Hoplerythrinus unitaeniatus
Trichomycterus pradensis
Callichthys callichthys
Otothyris travassosi
Hypostomus scabriceps
Rhamdia sp.

Erythrinidae
Siluriformes Trichomycteridae
Callichthyidae
Loricariidae
Heptapteridae
Cyprinodontiformes
Poeciliidae

Perciformes Cichlidae
4

REBIO
Interno
Entorno

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X

Phalloceros ocellatus
Poecilia vivipara
Poecilia reticulata*
Geophagus brasiliensis
10

X
X
X
X
X

X
X

X
X
X
X

X
18

14

Em Córrego do Veado a vulnerabilidade da reserva foi posta a prova pelo fechamento
das comportas de represa a montante da reserva, deixando os córregos secos no interior
da unidade até que fossem novamente abertas. Portanto, os córregos que alimentam o
sistema hídrico em Córrego do Veado ficam a mercê das barragens a montante para
controlar sua vazão. Em virtude do suprimento de água na bacia do rio Itaúnas ter
alcançado níveis críticos, observam-se ano a ano a proliferação de diversas pequenas
barragens na região de Pinheiros, com armazenamento tanto para consumo e
dessedentação animal, como para a agricultura.

Nos últimos anos, a composição da ictiofauna em áreas protegidas ao norte do Espírito
Santo foi investigado, com resultados para a REBIO Sooretama e Córrego Grande
(Sarmento-Soares & Martins-Pinheiro, 2013, 2014a). Em Córrego Grande, uma reserva
com dimensões e características semelhantes as de Córrego do Veado, foram localizadas
22 espécies nativas de peixes de água doce, com destaque para a presença de espécies
ameaçadas, como Mimagoniates sylvicola e Acentronichthys leptos (Sarmento-Soares &

14

IV SIMPÓSIO SOBRE A BIODIVERSIDADE DA MATA ATLÂNTICA. 2015

20

Martins-Pinheiro, 2013). Por outro lado, em Córrego do Veado foram localizadas
apenas 18 espécies, e nenhuma da ictiofauna ameaçada. È possível que a diversidade de
peixes de riacho em Córrego do Veado esteja sofrendo alterações diante da
disponibilidade de água na reserva, como será visto a seguir.
A redução na disponibilidade e qualidade da água poderá comprometer seriamente a
preservação não só das espécies de água doce, como de toda a flora e fauna dependentes
da água.

O Vale do rio Itaúnas contém numerosos córregos que no passado entrecortavam a
densa floresta de Tabuleiro. As unidades de conservação situadas na bacia do Itaúnas
incluem a Reserva Biológica de Córrego Grande, o Parque Nacional do Rio Preto, a
Reserva Biológica do Córrego do Veado e o Parque Estadual de Itaúnas. A bacia do
Itaúnas é pobre em disponibilidade hídrica superficial, estando inserida numa região
com baixa pluviosidade. A maioria dos rios encontra-se assoreada, com vazão de água
reduzida, e ainda extinção de nascentes e olhos d' água. Conflitos pelo uso da água
tornaram-se cada vez mais frequentes na região.

Figura 5. Sugestão de zona de amortecimento para a REBIO Córrego do Veado,
considerando a necessidade de proteção da sub-bacia do rio do Sul.
Nesse sentido as reservas biológicas na região se tornam verdadeiros oásis, no que
concerne a manutenção dos corpos hídricos. É altamente recomendável que o Plano de
Manejo das maiores áreas protegidas no norte do Espírito Santo inclua como área de
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amortecimento todo o contorno da bacia ou sub-bacia onde está inserida. Na REBIO
Córrego do Veado a zona de amortecimento da reserva deveria incluir toda a sub-bacia
do rio do Sul, como ilustra a Fig. 5.
À medida que a paisagem se torna fragmentada, cresce a importância das conexões
hidrológicas entre seus diversos elementos (Moulon & Souza, 2006). Com a degradação
da área de entorno direto das unidades de conservação, especialmente pela supressão da
vegetação ripária, pelo assoreamento, erosão, represamento e poluição (Coelho Neto &
Avelar, 2007; Adams, 2000; Barletta et al., 2010), tais áreas tornam-se vulneráveis.

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- área de preservação permanente). No entanto, nossa equipe recentemente
percorreu as bacias dos rios Barra Seca e Itaúnas e são raríssimos estes casos. Criar um
programa para atender a revitalização das microbacias com nascentes em UCs (como a
sub-bacia do rio do Sul, contribuinte do Rio Itaúnas – que privilegia a conservação dos
mananciais de água doce na REBIO Córrego do Veado). Direcionar pesquisas para os
entornos das unidades buscando soluções de sobrevivência da população com propostas
ambientalmente adequadas, e que sejam compensáveis economicamente para a
sobrevivência da população ribeirinha. Ações de conservação precisam ter resultados de
cunho prático, e necessitam ser implementadas com o envolvimento das comunidades
do entorno (Sarmento-Soares, 2013).
Através de ações coletivas e planejadas, gerando benefícios tanto ao proprietário rural
quanto ao ambiente em si, preservando e restaurando os recursos naturais renováveis,
sobretudo a água. Tais ações refletiriam em melhorias na qualidade de vida do
ribeirinho.
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Apêndice 1. Material examinado da Reserva Biológica de Córrego do Veado e seu
entorno (117 lotes).
REBIO Córrego do Veado (14 espécies, 66 lotes):
Astyanax aff. intermedius MBML 7245 (1), MBML 7263 (75), MBML 7325 (315);
Astyanax aff janeiroensis MBML 7233 (5), MBML 7238 (3), MBML 7253 (4), MBML
7299 (3); Callichthys callichthys MBML 7256 (5); Characidium aff. fasciatum MBML
7235 (2), MBML 7248 (2), MBML 7261 (1), MBML 7302 (5), MBML 7306 (1),
MBML 7318 (9), MBML 7328 (1); Geophagus brasiliensis MBML 7237 (2), MBML
7247 (1), MBML 7258 (2), MBML 7298 (8), MBML 7314 (1), MBML 7332 (7);
Hoplerythrinus unitaeniatus MBML 7305 (1), MBML 7311 (1), MBML 7323 (2),
MBML 7329 (1); Hoplias aff malabaricus MBML 7259 (1), MBML 7319 (1), MBML
7327 (4); Hyphessobrycon bifasciatus MBML 7244 (1), MBML 7260 (1), MBML 7309
(1), MBML 7331 (5); Mimagoniates microlepis MBML 7240 (1), MBML 7243 (34),
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MBML 7250 (3), MBML 7252 (12), MBML 7307 (7), MBML 7310 (20), MBML 7317
(11), MBML 7322 (15); Otothyris travassosi MBML 7239 (2), MBML 7241 (1),
MBML 7249 (1), MBML 7301 (4), MBML 7308 (3), MBML 7315 (4), MBML 7330
(1); Phalloceros ocellatus MBML 7242 (34), MBML 7246 (6), MBML 7251 (2),
MBML 7254 (22), MBML 7304 (27), MBML 7312 (2), MBML 7316 (4), MBML 7321
(9); Poecilia vivipara MBML 7255 (1), MBML 7262 (3), MBML 7300 (2), MBML
7303 (2), MBML 7320 (2), MBML 7326 (4); Rhamdia sp. MBML 7257 (2), MBML
7313 (1), MBML 7324 (4); Trichomycterus pradensis MBML 7234 (1), MBML 7236
(1).
ENTORNO DA REBIO Córrego do Veado (14 espécies, 51 lotes):
Astyanax aff. intermedius MBML 7229 (54), MBML 7292 (304); Astyanax aff
janeiroensis MBML 7215 (10), MBML 7225 (41), MBML 7272 (50), MBML 7281
(63); Astyanax aff lacustris MBML 7282 (1); Characidium sp. aff fasciatum MBML
7217 (4), MBML 7223 (19), MBML 7227 (1), MBML 7270 (19), MBML 7277 (20),
MBML 7287 (21); Cyphocharax gilbert MBML 7289 (1), Geophagus brasiliensis
MBML 7216 (9), MBML 7219 (1), MBML 7269 (22), MBML 7274 (9), MBML 7290
(2); Hoplias aff malabaricus MBML 7226 (1), MBML 7286 (3); Hypostomus
scabriceps MBML 7284 (1), Otothyris travassosi MBML 7218 (12), MBML 7224 (3),
MBML 7271 (28), MBML 7278 (2), MBML 7285 (1); Phalloceros ocellatus MBML
7222 (6), MBML 7228 (2), MBML 7280 (4), MBML 7291 (8); Poecilia reticulata
MBML 7264 (34), MBML 7265 (16), MBML 7333 (46); Poecilia vivipara MBML
7220 (19), MBML 7267 (2), MBML 7273 (5), MBML 7275 (6), MBML 7279 (3),
MBML 7334 (83); Rhamdia sp. MBML 7283 (1); Trichomycterus pradensis MBML
7221 (20), MBML 7276 (9), MBML 7288 (2).

