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COMUNICAÇÕES

Trichogenes claviger um peixinho capixaba criticamente 
ameaçado de extinção: “Caetés” uma Unidade de 

Conservação que pode protegê-lo

Luisa M. Sarmento Soares1,2, Ronaldo F. Martins-Pinheiro3, Luiz Sergio 
Ferreira Martins4, Savana Nunes5 & José Luiz Helmer6

Quase trinta anos após a descrição de Trichogenes 
longipinnis, por Britski, Ortega, 1983, uma 

segunda espécie congênere foi reconhecida para rio 
costeiro da Mata Atlântica: Trichogenes claviger 
descrita por de Pinna et al. 2010 (Figura 1).
 O que torna esses peixes tão especiais é que 
os Trichogenes correspondem a estoques basais 
dentro da família, correspondendo ao grupo irmão 
dos demais Trichomycteridae. Táxons antigos são 
muitas vezes depauperados em número de espécies e 
apresentam, em sua maioria, distribuição geográfica 
extremamente limitada (Stiassny, de Pinna 1994).  
 Tais táxons funcionam como espécies alvo 
para a conservação e nesse viés Trichogenes claviger 
encontra-se em estado crítico de ameaça, com uma 
única população conhecida.
 Dentre os poucos estudos desenvolvidos 
com Trichogenes claviger a análise da morfometria 
geométrica apontou diferenças entre a posição 
da cabeça nas espécies de Trichogenes, achatada 
dorso-ventralmente em T. longipinnis e comprimida 
lateralmente em T. claviger (Silva et al., 2017).
 Trichogenes claviger foi descrita para a 
sub-bacia do rio Caxixe, formador do rio Castelo 

um contribuinte do terço superior da bacia do rio 
Itapemirim, ao sul do Espírito Santo. A área pertence 
a Serra da Mantiqueira Setentrional, inserida no 
Maciço do Caparaó, com clima tropical úmido onde 
há verões chuvosos e invernos secos. A temperatura 
média anual fica em torno de 23º C, com mínimas 
diárias que podem chegar a 5º C. A variação 
altimétrica fica entre 1.128 a 2.039 m. A localidade-
tipo corresponde a um pequeno córrego, numa área 
particular entre duas unidades de conservação: os 
Parques Estaduais de Forno Grande (PEFG) e Pedra 
Azul (PEPAZ). Apesar das inúmeras coletas nesta 
bacia a espécie foi amostrada apenas em dois pontos 
do Córrego Picada Comprida (Figura 2). Medidas 
de conservação são necessárias para garantir a 
sobrevivência desta única população de Trichogenes 
claviger conhecida.
 Recentemente, o Plano de Ação Nacional 
para Conservação de Peixes e Eglas Ameaçados de 
Extinção da Mata Atlântica (PAN PEMA) foi na sua 
essência finalizado com a elaboração do seu Plano 
de Ação onde ficaram definidos todos seus objetivos 
e ações para o próximo quinquênio. Apesar do PAN 
PEMA ainda depender da publicação de portaria 

Figura 1. Trichogenes claviger. Holótipo. MBML-3289.  Córrego Picada Comprida, terço superior da bacia do Rio Itapemirim, Sul 
do Espírito Santo.
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especifica para ser oficializado, ele já começou de 
forma pratica com algumas das ações previstas em 
estagio inicial de execução. Dentre as espécies alvo 
do PAN PEMA esta Trichogenes claviger e entre as 
ações deste plano estão algumas visando estabelecer 
condições para que a espécie não desapareça.
 O presente estudo destaca algumas possíveis 
soluções para conservar a única população conhecida 
desta espécie. Particularidades do estilo de vida de 
T. claviger são consideradas do ponto de vista da 
associação com seu ambiente. 

Metodologia. Com base no material colecionado 
para a bacia do rio Itapemirim disponível em 
coleções ictiológicas, foi elaborado um mapa 
indicando os pontos de amostragem de T. claviger 
e outros pontos de amostragens próximos onde a 
espécie não foi encontrada. Considerou-se a proposta 
inicial do IEMA para a UC Caetés (Figura 3) e uma 
possibilidade de novo traçado de área para proteção 
de T. claviger (Figura 4).
 Do ponto vista da espécie foi avaliado o 
conteúdo estomacal de treze exemplares de T. 
claviger para verificação da dieta. A composição 
da dieta foi determinada qualitativamente a partir 
da análise do conteúdo estomacal, através da 
metodologia de freqüência de ocorrência (Hynes, 
1950; Hyslop, 1981). A identificação dos itens do 

conteúdo estomacal foi baseada em Mc Cafferty 
(1981) e na consulta a especialista. Observações 
de campo foram conduzidas para aferir o uso do 
ambiente por esses peixes. 

Resultados
Área de estudo. A Mata Atlântica na região serrana 
ao sul do Espírito Santo, nomeadamente Floresta 
Pluvial Atlântica Submontana, abriga espécies raras 
e ameaçadas também da fauna terrestre. 
 A Mata de Caetés abriga remanescentes 
importantes, que protegem diversas espécies de 
flora e fauna, em especial de aves, motivo pelo qual 
a área foi denominada uma IBA (Important Bird 
Area – Área Importante para a Conservação das 
Aves) pela Birdlife International (Develey , Goerck, 
2009). Mais de 250 espécies de aves habitam 
essa área, sendo seis globalmente ameaçadas de 
extinção, entre elas a criticamente ameaçada saíra- 
apunhala (Nemosia rourei), espécie rara e restrita a 
matas bem preservadas. Além disso, considerando 
que vários estudos realizados na região indicaram 
a área como prioritária para a conservação da 
diversidade biológica, o IEMA instruiu, em 2013, 
processo para a criação de Unidade de Conservação 
em um ecossistema com relevante função para a 
estabilização do microclima da região, proteção 
de nascentes e preservação de rica biodiversidade, 

Figura 2. Mapa hidrográfico da bacia do rio Itapemirim com pontos de amostragem em coleções ictiológicas (mapa da esquerda). 
Mapa da direita ilustra as sub-bacias dos rios Caxixe e rio Fruteiras no Alto Itapemirim com áreas protegidas e pontos de amostr-
agem para Trichogenes claviger (peixes amarelos). Em verde, áreas protegidas: Parque Estadual do Forno Grande, na sub-bacia do 
rio Caxixe, e RPPN Águia Branca, na sub-bacia do rio Fruteiras, ambos contribuintes do rio Itapemirim. O Parque Estadual de Pedra 
Azul, ainda que vizinho, integra a bacia hidrográfica do rio Jucu. No mapa, em amarelo, a sub-bacia do córrego Picada Comprida, 
único local a abrigar população de T. claviger. 
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criando uma conexão entre os Parques Estaduais 
de Pedra Azul (PEPAZ) e de Forno Grande (PEFG) 
(Figura 3) e fortalecendo o Sistema Estadual de 
Unidades de Conservação.
 Esta unidade de conservação não 
pode ser concretizada até o momento. 
Ainda que a UC não tenha sido formalizada 
em sua área original (Figura 3), foi criada 
uma Reserva Particular do Patrimônio 
Natural em 2017, a RPPN Águia Branca, 
ocupando parte da área originalmente 
proposta para UC Caetés. A RPPN Águia 
Branca, com 1.688 hectares, representa a 
segunda maior área particular protegida 
do estado do Espírito Santo. A reserva 
está localizada em Vargem Alta, entre 
os parques estaduais de Forno Grande, 
em Castelo, no sul do estado, e da Pedra 
Azul, em Domingos Martins. Sua criação 
está associada a proteção das populações 
naturais de uma ave, a saíra-apunhalada 
(Nemosia rourei), espécie Criticamente 
em Perigo de extinção (CR), através da 
proteção efetiva do seu habitat na região 

de Pedra Azul/Forno Grande (ES).
 No entanto esta RPPN não protege a área 
conhecida atualmente como de distribuição de T. 
claviger, uma espécie também classificada como 
Criticamente em Perigo de Extinção na lista nacional 
de espécies ameaçadas. Esta proteção poderia ser 
lograda pela criação da UC Caetés, com uma área de 
apenas 30% da área proposta inicialmente, unindo 
o PE de Forno Grande a RPPN Águia Branca e 
englobando a área de distribuição de T. claviger. 
(Figura 4)
 A proposta alternativa para a UC Caetés 
destinaria uma área cartográfica de quase 17 Km2, 
ficaria localizada entre os municípios de Castelo 
e Vargem Alta, região serrana ao sul do Espírito 
Santo.  Teria como limites geográficos sul o Parque 
Estadual de Forno Grande e norte a RPPN Águia 
Branca. A área sugerida para esta UC é banhada pela 
sub-bacia do rio Caxixe, incluindo a área do córrego 
Picada Comprida, pertencentes à bacia hidrográfica 
do Rio Itapemirim e por nascentes do Córrego 
Caetés na bacia do Rio Fruteiras. Remanescente 
da Mata Atlântica, a área protegida foi sugerida 
para preservar as populações da Saíra-Apunhalada, 
uma ave criticamente ameaçada de extinção, e os 
novos limites propostos para a área da nova UC, 
mesmo nesta proposta alternativa, coincidem com a 
distribuição do peixe Trichogenes claviger (Figura 2 
e 4). Trata-se de uma área estratégica para o Estado 
do Espírito Santo, já que os ambientes ali inseridos 
abrigam elementos importantes dos ecossistemas de 
Mata Atlântica, integrantes da Reserva da Biosfera e 

Figura 3. Proposta original da área da UC Caetés (em verde 
escuro) e Áreas protegidas no alto rio Itapemirim e alto rio 
Jucu (em verde claro): Parque Estadual do Forno Grande, na 
sub-bacia do rio Caxixe, contribuinte do alto rio Itapemirim 
e o Parque Estadual de Pedra Azul, na bacia hidrográfica do 
rio Jucu. No mapa, em verde escuro, a proposta original de 
área para a UC Caetés. Numa parte desta área foi estabelecida 
a RPPN Águia Branca, porém a área da Reserva Particular 
pertence a sub-bacia do córrego Caetés, um contribuinte do 
rio Fruteiras, e no caso não contempla a sub-bacia do córrego 
Picada Comprida (hachurado em azul claro), contribuinte do 
rio Caxixe. 

Figura 4. Proposta alternativa de área para a UC Caetés, considerando o 
limite geográfico das áreas protegidas já estabelecidas. Área hachurada 
indica a ocupação da sub-bacia do córrego Picada Comprida.
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essenciais para a manutenção do potencial hídrico de 
abastecimento das zonas rurais e urbanas a jusante.
Verificada a extrema necessidade de proteger a área 
de ocorrência de T. claviger o PAN PEMA prevê 
uma ação especifica neste sentido, descrito como:
“Ação 2.8 - Fazer gestão para a implementação 
da proposta de criação da UC Caetés na área de 
ocorrência de Trichogenes claviger (Município 
Castelo - ES)”
 Esta ação do PAN PEMA visa corroborar a 
iniciativa do IEMA quanto à criação da UC Caetés 
buscando através de uma articulação conjunta tornar 
mais robustas as diligências para sua implementação. 
 A região serrana do sul do Espírito Santo 
corresponde a uma área de incrível beleza cênica e 
clima ameno, na faixa de 15 a 20 graus de temperatura. 
As altitudes onde foram encontrados indivíduos de 
Trichogenes claviger chegam a 1.134 e 1.147 metros 
respectivamente. Os dois únicos locais de ocorrência 
da espécie já estão sofrendo desflorestamento para 
ocupação antrópica (Figura 5). 

Ambiente de vida. Habitam setores sombreados 
de riachos com água escura, cor de chá preto, 
de correnteza lenta, com substrato arenoso e 
aglomerações de matéria vegetal em alguns pontos 
(J.L. Helmer, obs. pessoal; de Pinna et al., 2010). 
A região do rio Caxixe destaca-se na preservação 
da ictiofauna da bacia do Itapemirim, abrigando 
um conjunto variado de espécies nos riachos de 
encosta de montanha (Sarmento-Soares , Martins-

Pinheiro, 2014). Um conjunto de oito espécies 
coexiste no córrego Picada Comprida, juntamente 
com Trichogenes claviger: Astyanax giton, Hoplias 
malabaricus, Rhamdia aff. quellen, Phalloceros 
harpagos, Poecilia vivipara, Australoheros muriae, 
Geophagus brasiliensis.   Ampliar os esforços de 
amostragem no entorno do local, nas sub-bacias dos 
rios Caxixe e Fruteiras, incluindo a RPPN Águia 
Branca, será recomendável para se precisar os limites 
de distribuição da espécie.

Alimentação e hábitos. Os Trichogeninae são 
peixes únicos, dotados de uma morfologia que 
representa a base para o entendimento das relações 
intra grupo, e hábitos de vida incomuns, que remetem 
a uma possível ancestralidade da família. Ainda que 
emblemáticos para a ictiologia, esses peixes são 
pouco conhecidos da população em geral, e carecem 
de nome popular.
 Assim como Trichogenes longipinnis seu 
congênere da serra do Mar, no sul do Rio de Janeiro 
(Britski, Ortega, 1983; Sazima 2004), T. claviger 
guarda hábitos de vida diurnos, nectônicos e 
invertívoros. É notável as pequenas dimensões de T. 
claviger, com adultos de tamanho inferior a 50 mm 
SL, em comparação a seu congênere T. longipinnis, 
que chega a alcançar 110 mm SL.
 Peixes Trichogenes claviger são nadadores 
ativos durante o dia e, ocupam o meio da coluna 
d´agua e não o fundo do rio, como acontece com 
a maioria dos Trichomycterídeos que vivem nas 

Figura 5. Imagem de satélite da região onde foram coletados Trichogenes claviger no córrego Picada Comprida, vale fluvial do alto 
rio Caxixe, Castelo, ES.
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encostas das montanhas. A orientação de senso 
visual, conferida pelos seus grandes olhos, e os 
hábitos nectônicos permitem a Trichogenes claviger 
alimentar-se de insetos terrestres que caem na 
água e organismos aquáticos que vivem próximo a 
superfície. O exame do conteúdo estomacal revelou 
a presença de insetos terrestres, como coleópteros 
e himenópteros, e ainda larvas aquáticas de insetos 
dípteros das famílias Simulidae e Chironomidae. 
As larvas aquáticas ingeridas revelam uma 
particularidade quanto ao modo destes peixes se 
alimentarem. Diptera Chironomidae aparecem em 
menor frequência na dieta, sendo a incidência maior 
de larvas de Diptera Simulidae que sugere incursões 
a superfície, uma vez que as larvas de Simulidae 
ficam aderidas ao substrato marginal e próximo a 
superfície (A. Serpa, com. pessoal; Mc Cafferty, 
1981). A presença de simulídeos na maioria dos 
estômagos sugere que Trichogenes claviger visite a 
superfície para buscar alimento, algo incomum em 
bagres Trichomycteridae. 

Discussão. O isolamento da única população 
conhecida de Trichogenes claviger pode ser 
associado tanto a causas históricas como a redução 
populacional pela perda de ambiente. Trabalhos 
de campo direcionados as cabeceiras de córregos 
vizinhos não lograram sucesso na captura de novos 
indivíduos de T. claviger (Figura 2). 
 A dieta sugere ainda dependência de recurso 
alimentar alóctone pela presença de besouros 
Coleoptera e formigas Hymenoptera. A oferta da 
alimentação condiz com o observado para pequenos 
peixes de riacho, habitantes de córregos de baixa 
ordem na floresta, onde a produtividade primária no 
meio aquático é reduzida, com poucos organismos 
planctônicos, e a principal fonte de alimento é 
proveniente do meio externo (Sazima, 2004). 
Pequenos riachos de cabeceira contrastam pela 
menor riqueza da ictiofauna, com poucas espécies 
nos altos vales fluviais (Vannote et al. 1980). Ainda 
que o conjunto de espécies presentes localmente seja 
limitado, não raro há peixes que unicamente ocorrem 
associados a esse tipo de ambiente, como acontece 
com os Trichomycteridae Trichogenes claviger no 
alto rio Caxixe e ainda com Trichomycterus brunoi 
na vizinha Serra do Caparaó (Sarmento-Soares, 
Martins-Pinheiro, 2014).
 Sendo peixes típicos de riachos florestados 
de encosta de montanha, a dependência da floresta 
para manter suas vidas, aliada a minúscula área 
de distribuição, torna estes peixes criticamente 

ameaçados de extinção. Para continuarem a viver, 
será preciso proteger os remanescentes florestais 
do alto Itapemirim, em especial na sub-bacia do rio 
Caxixe. A criação da UC Caetés seria uma grande 
contribuição para a preservação deste peixinho que 
é patrimônio único do povo capixaba.
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Material examinado. Astyanax giton: MBML 3451 
(3) Brasil, Espírito Santo, Município  de Castelo, 
Afluente do Córrego Picada Comprida, tributário do 
Ribeirão Braço Sul que é formador do Rio Caxixe, 
na Fazenda Forno Grande; MBML 3440 (6) Brasil, 
Espírito Santo, Município de Castelo, Córrego 
Picada Comprida afluente do Córrego Braço Sul 
formador do Rio Caxixe; MBML 3446 (4) Brasil, 
Espírito Santo, Município de Castelo, Córrego 
Picada Comprida tributário do Ribeirão Braço Sul 
que é formador do Rio Caxixe, na Fazenda Forno 
Grande; MBML 8469 (9) Brasil, Espírito Santo, 
Município de Castelo, Afluente do córrego Picada 
Comprida, afluente do Ribeirão Braço Sul formador 
do rio Caxixe; MBML 3437 (15) Brasil, Espírito 
Santo, Município de Castelo, Afluente do Córrego 
Picada Comprida, tributário do Ribeirão Braço Sul 
que é formador do Rio Caxixe, na Fazenda Forno 
Grande; MBML 8400 (31) Brasil, Espírito Santo, 
Município  de Castelo, Córrego Picada Comprida 
afluente do Córrego Braço Sul formador do Rio 
Caxixe; MBML 8467 (29) Brasil, Espírito Santo, 
Município  de Castelo, Córrego Picada Comprida 
afluente do Córrego Braço Sul formador do Rio 
Caxixe. 
 Australoheros muriae MBML 3435 (1) 
Brasil, Espírito Santo, Município de Castelo, 
Afluente do Córrego Picada Comprida, tributário do 
Ribeirão Braço Sul que é formador do Rio Caxixe, 
na Fazenda Forno Grande; MBML 3445 (9) Brasil, 
Espírito Santo, Município  de Castelo, Córrego 
Picada Comprida tributário do Ribeirão Braço Sul 
que é formador do Rio Caxixe, na Fazenda Forno 
Grande.
 Geophagus brasiliensis MBML 8470 (1) 
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Brasil, Espírito Santo, Município  de Castelo, 
Afluente do córrego Picada Comprida, afluente 
do Ribeirão Braço Sul formador do rio Caxixe; 
MBML 3434 (7) Brasil, Espírito Santo, Município  
de Castelo, Afluente do Córrego Picada Comprida, 
tributário do Ribeirão Braço Sul que é formador do 
Rio Caxixe, na Fazenda Forno Grande; MBML 3449 
(2) Brasil, Espírito Santo, Município  de Castelo, 
Afluente do Córrego Picada Comprida, tributário do 
Ribeirão Braço Sul que é formador do Rio Caxixe, 
na Fazenda Forno Grande; MBML 8398 (1) Brasil, 
Espírito Santo, Município  de Castelo, Córrego 
Picada Comprida afluente do Córrego Braço Sul 
formador do Rio Caxixe; MBML 8468 (6) Brasil, 
Espírito Santo, Município  de Castelo, Córrego 
Picada Comprida afluente do Córrego Braço Sul 
formador do Rio Caxixe.
 Hoplias malabaricus MBML 3438 (1) 
Brasil, Espírito Santo, Município de Castelo, 
Afluente do Córrego Picada Comprida, tributário do 
Ribeirão Braço Sul que é formador do Rio Caxixe, 
na Fazenda Forno Grande; MBML 3447 (1) Brasil, 
Espírito Santo, Município de Castelo, Córrego 
Picada Comprida tributário do Ribeirão Braço Sul 
que é formador do Rio Caxixe, na Fazenda Forno 
Grande.
 Phalloceros harpagos MBML 8399 (2) 
Brasil, Espírito Santo, Município  de Castelo, 
Córrego Picada Comprida afluente do Córrego 
Braço Sul formador do Rio Caxixe; MBML 8472 
(13) Brasil, Espírito Santo, Município de Castelo, 
Afluente do córrego Picada Comprida, afluente do 
Ribeirão Braço Sul formador do rio Caxixe; MBML 
3436 (38) Brasil, Espírito Santo, Município  de 
Castelo, Afluente do Córrego Picada Comprida, 
tributário do Ribeirão Braço Sul que é formador do 
Rio Caxixe, na Fazenda Forno Grande; MBML 3444 
(4) Brasil, Espírito Santo, Município  de Castelo, 
Córrego Picada Comprida afluente do Córrego 
Braço Sul formador do Rio Caxixe.
 Poecilia vivipara MBML 8471 (19) Brasil, 
Espírito Santo, Município de Castelo, Afluente do 
córrego Picada Comprida, afluente do Ribeirão 
Braço Sul formador do rio Caxixe; MBML 3450 
(2) Brasil, Espírito Santo, Município de Castelo, 
Afluente do Córrego Picada Comprida, tributário do 
Ribeirão Braço Sul que é formador do Rio Caxixe, 
na Fazenda Forno Grande. 
 Rhamdia sp. MBML 3439 (14) Brasil, Espírito 
Santo, Município de Castelo, Afluente do Córrego 
Picada Comprida, tributário do Ribeirão Braço Sul 
que é formador do Rio Caxixe, na Fazenda Forno 

Grande; MBML 3448 (4) Brasil, Espírito Santo, 
Município de Castelo, Córrego Picada Comprida 
tributário do Ribeirão Braço Sul que é formador do 
Rio Caxixe, na Fazenda Forno Grande.
 Trichogenes claviger MBML 3987, 23, 
Brasil, Espírito Santo, Município de Castelo, 
Córrego Picada Comprida afluente do Córrego 
Braço Sul formador do Rio Caxixe; MBML 3289 
(1) Brasil, Espírito Santo, Município de Castelo, 
Córrego Picada Comprida afluente do Córrego 
Braço Sul formador do Rio Caxixe; MBML 3290 
(11) Brasil, Espírito Santo, Município de Castelo, 
Córrego Picada Comprida afluente do Córrego 
Braço Sul formador do Rio Caxixe.
 Trichogenes longipinnis MNRJ 11722, 26; 
MBML 12218, 6, Brasil, Rio de Janeiro, município 
de Paraty, córrego afluente da margem direita do rio 
Parati-Mirim, KM 207 da BR-101 aproximadamente 
2 Km da divisa RJ/SP. 
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