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INTRODUÇÃO
Entre o sul da Bahia e o norte do Espírito Santo, a paisagem natural
é dominada por relevos planos, onde as florestas recebem o nome
de matas de tabuleiros. Trechos florestados são entremeados com
trechos savânicos, formando muçunungas de areia branca que
contrastam com os alagados e brejos de águas escuras, cor de chá
mate. A floresta de tabuleiro pertence ao domínio do ameaçado
Bioma Mata Atlântica.
Do ponto de vista das políticas públicas de proteção
da biodiversidade, o Mosaico de Áreas Protegidas
do extremo sul da Bahia abrange três municípios
(Prado, Porto Seguro e Santa Cruz de Cabrália) e
esta região abriga oito áreas públicas protegidas e
suas zonas de amortecimento, sendo cinco federais
(Parques Nacionais do Pau Brasil, Monte Pascoal
e Descobrimento, Reserva Extrativista Marinha do
Corumbau e Refúgio de Vida Silvestre Rio dos Frades),
duas estaduais (Áreas de Proteção Ambiental de
Caraíva-Trancoso e Coroa Vermelha), uma municipal
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(Parque Municipal Recife de Fora) e ainda trinta e
uma Reservas Particulares do Patrimônio NaturalRPPN (ICMBio, 2009; 2010). Nesse território encontrase o maior conjunto de remanescentes florestais do
nordeste brasileiro, bem como as mais ricas formações
de recifes de coral do Atlântico Sul. A região do extremo
sul da Bahia está inserida no Corredor Central da Mata
Atlântica – CCMA que integra a Reserva da Biosfera
da Mata Atlântica, compreendendo áreas declaradas
como Patrimônio Mundial Natural pela UNESCO e áreas
que integram o Sítio do Descobrimento, tombadas
pelo IPHAN (ICMBio, 2010).
A floresta de tabuleiro é ocupada por diversos grupos humanos:
nações indígenas Pataxó, remanescentes quilombolas, assentados,
pequenos proprietários de terra agriculturáveis, grandes
propriedades ligadas à monocultura, principalmente eucalipto e
mamão, além de núcleos urbanos e vilas.
A beleza cênica da paisagem no extremo sul baiano
atrai visitantes do mundo inteiro. A região é drenada
por uma intricada rede fluvial conferindo características
marcantes à paisagem, formando rios, córregos,
alagadiços e várzeas em meio à floresta de tabuleiros.
Estes sistemas hídricos são habitados por uma grande
variedade de organismos vivos, incluindo uma ampla
variedade de pequenos peixes de riacho, que se ocultam
sob a vegetação submersa, em interdependência com
a floresta circundante. Ali vivem quatro espécies de
pequenos peixes de riachos incluídos na lista nacional
de espécies ameaçadas de extinção (MMA, 2018). São
eles: Rachoviscus graciliceps Weitzman & Cruz 1981
(Piaba vermelha), Mimagoniates sylvicola Menezes &
Weitzman 1990 (Piaba amarela); Ituglanis cahyensis
Sarmento-Soares, Martins-Pinheiro, Aranda & Chamon
2006 (Cambeva) e Acentronichthys leptos Eigenmann
& Eigenmann 1889 (Bagrinho), sendo as três primeiras
espécies endêmicas da mata atlântica de tabuleiro.
Nosso objetivo é divulgar os ambientes de vida desses pequenos
peixes de riacho, habitantes da floresta de tabuleiro, em uma visão
que inclua a manutenção dos entornos hidrográficos das Unidades
de Conservação (UCs), e que leve em consideração as espécies, os
ambientes ripários, e as pessoas com suas atividades econômicas.
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MATERIAL E MÉTODOS
Área de Estudo: As bacias do extremo sul correspondem a um conjunto
de bacias e microbacias costeiras, localizadas entre os rios Jequitinhonha
(ao norte) e Mucuri (ao sul). São elas de norte a sul (Figura 1):
[1] Microbacias de Mogiquiçaba; [2] Bacia do Rio Santo Antônio; [3] Microbacia de Santo
André; [4] Bacia do Rio João de Tiba; [5] Microbacias de Porto Seguro; [6] Bacia do Rio
Buranhém; [7] Microbacias de Trancoso; [8] Bacia do Rio dos Frades; [9] Microbacias do
Outeiro das Brisas; [10] Bacia do Rio Caraíva; [11] Bacia do Rio Corumbau; [12] Microbacias
do Tauá; [13] Bacia do Rio Cahy; [14] Microbacias de Cumuruxatiba; [15] Bacia do Rio
Jucuruçu; [16] Bacia do Rio Itanhém e [17] Bacia do Rio Peruípe. (Figura 1 e 1A; Tabela 1).

Figura 1. Mapa hidrográf ico do extremo sul da Bahia com indicação dos dezessete sistemas hídricos
reconhecidos para o extremo sul da Bahia de norte para sul: 1 - Microbacias de Moquiçaba; 2 - Bacia
do Rio Santo Antônio; 3 - Microbacias de Santo André; 4 - Bacia do Rio João de Tiba; 5 - Microbacias
de Porto Seguro; 6 - Bacia do Rio Buranhém; 7 - Microbacias de Trancoso; 8 - Bacia do Rio dos
Frades; 9 - Microbacias do Outeiro das Brisas; 10 -Bacia do Rio Caraíva; 11 -Bacia do Rio Corumbau;
12 -Microbacias do Tauá; 13 -Bacia do Rio Cahy; 14 -Microbacias de Cumuruxatiba; 15 -Bacia do Rio
Jucuruçu; 16 -Bacia do Rio Itanhém; 17 -Bacia do Rio Peruípe. Registros de peixes em coleções
(asterisco branco), com destaque para as espécies da fauna ameaçada: Acentronichthys leptos
(azul); Ituglanis cahyensis (verde); Mimagoniates sylvicola (amarelo) e Rachoviscus graciliceps
(vermelho). Figura 1. B. Detalhe da costa do Descobrimento entre as bacias do Rio Corumbau (11);
microbacias do Tauá (12); bacia do Rio Cahy (13) e microbacias de Cumuruxatiba (14).
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Tabela 1. Relação das bacias e microbacias no extremo sul da Bahia, ao sul do Rio Jequitinhonha e ao norte
do Rio Mucuri, com respectivas áreas de drenagem e rios principais.
Item

Nomes

1 Microbacias de Moquiçaba
2
3
4
5

Bacia do Rio Santo Antônio
Microbacia de Santo André
Bacia do Rio João de Tiba
Microbacias de Porto Seguro

6 Bacia do Rio Buranhém
7 Microbacias de Trancoso

8 Bacia do Rio dos Frades
9 Microbacias do Outeiro das Brisas

10 Bacia do Rio Caraíva
11 Bacia do Rio Corumbau
12 Microbacias do Tauá

13 Bacia do Rio Cahy
14 Microbacias de Cumuruxatiba

15 Bacia do Rio Jucuruçu
16 Bacia do Rio Itanhém
17 Bacia do Rio Peruípe
TOTAL

Área de
drenagem

Cursos d’água

Comprimento do
curso d’água

234 km² Rio Moquiçaba
Córrego Guaiú
698 km² Rio Santo Antônio
30 km² Córrego de Santo André
1.807 km² Rio João de Tiba
169 km² Rio Yaya
Rio Jardim
Córrego Km 10.5
Rio dos Mangues
Córrego Tôa Tôa
Rio Mundaí
Rio São Francisco (da Vila)
2.561 km² Rio Buranhem
433 km² Córrego Mucugê
Córrego de Arraial da Ajuda I
Córrego de Arraial da Ajuda II
Córrego de Arraial da Ajuda III
Rio Itaipé
Rio da Barra
Córrego de Trancoso I
Córrego de Trancoso II
Rio do Trancoso
Córrego de Trancoso III
Córrego de Trancoso IV
Córrego de Trancoso V
1.413 km² Rio dos Frades
112 km² Córrego do Outeiro das Brisas I
Córrego da Setiquara
Córrego do Outeiro das Brisas II
Córrego Grapiúna
Córrego do Outeiro das Brisas III
Córrego do Outeiro das Brisas IV
Córrego do Outeiro das Brisas V
Córrego do Outeiro das Brisas VI
1.329 km² Rio Caraíva
288 km² Rio Corumbau
28 km² Córrego de Tauá I
Córrego de Tauá II
Córrego de Tauá III
Córrego de Tauá IV
Córrego de Tauá V
Córrego de Tauá VI
406 km² Rio Cahy
407 km² Córrego da Praia do Cahy
Córrego Buri
Córrego do Calambrião
Rio Imbassuaba
Rio do Peixe Grande
Rio do Peixe Pequeno
Córrego da Brolanda
Rio da Barrinha
Córrego de Cumuruxatiba
Córrego Dois Irmãos
Córrego do Ouro
Córrego da Areia Preta
Rio Japara Mirim
Rio Japara Grande
Córrego Cumuruxatiba-Prado I
Córrego Cumuruxatiba-Prado II
Córrego das Ostras
Córrego da Paixão
Córrego das Amendoeiras
Córrego do Farol
Córrego da Lagoa Grande
6.009 km² Rio Jucuruçu
6.364 km² Rio Itanhém
5.849 km² Rio Peruípe
28.137 km²

32 km
12 km
78 km
11 km
92 km
12 km
18 km
6 km
18 km
2 km
4 km
7 km
225 km
4 km
6 km
4 km
2 km
13 km
36 Km
4 km
2 km
38 Km
1 km
3 km
10 km
124 km
6 km
18 km
2 km
21 km
9 km
3 km
1 km
2 km
34 km
40 km
1 km
2 km
9 km
4 km
4 km
1 km
42 km
3 km
6 km
2 km
21 km
13 km
4 km
1 km
4 km
6 km
6 km
8 km
7 km
20 km
23 km
3 km
4 km
5 km
11 km
7 km
3 km
6 Km
140 km
303 km
128 km

Notas

Rio dos Frades (49km)+
Rio Barriguda (75 km)

Rio Cahy(3km)+
Rio Cahy Norte (39 km)

Rio Jucuruçu (43km)+Rio
Jucuruçu Braço Norte (97km)
Rio Peruípe (67km)+
Rio Peruípe do Sul (61km)
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Na paisagem dos tabuleiros no extremo sul da Bahia as bacias e
microbacias dos rios de Cumuruxatiba, Cahy, Corumbau e Caraíva são
coletivamente nomeadas rios da Costa do Descobrimento. Pelos povos
indígenas pataxó a região é chamada “Costa da Invasão” (Gerlic, 2007),
por incluir a barra do Cahy, primeiro local de ancoragem das naus
portuguesas a época do Descobrimento (Sarmento-Soares et al., 2009). Há
uma fisionomia da paisagem característica nesta região: rios curtos, em
sua maioria com menos de 20 Km de extensão do rio principal, em baixa
declividade, com nascentes que mal ultrapassam 100 metros de altitude,
águas em correnteza fraca, acidificadas e escuras, cor de chá mate.

As espécies ameaçadas (Figura 1) estão concentradas em
sua maioria nas microbacias de Cumuruxatiba, na bacia do
rio Cahy e nas microbacias de Trancoso, melhor detalhadas
a seguir.

Microbacias de Cumuruxatiba e Cahy
Um conjunto de riachos cujas nascentes estão a menos de 23 km do
Oceano, e em altitudes inferiores a 110m, compõem o conjunto das
microbacias de Cumuruxatiba (Sarmento-Soares & Martins-Pinheiro, 2010).

O rio Cahy, por sua vez, é formado pelos braços Sul e Norte.
A bacia do Cahy recebe influência do Parque Nacional
do Descobrimento, e uma parte dos seus contribuintes
entrecorta áreas protegidas (Sarmento-Soares et al., 2009).

Este conjunto de bacias e microbacias têm suas águas cercadas por
reservas em terra e no mar. Em terra, às nascentes junto ao Parque
Nacional do Descobrimento, com quase 227 Km2 (22.693,97 ha), se somam
onze Reservas Particulares do Patrimônio Natural – RPPN, que justapostas
aos limites do parque somam aproximadamente 29 km2 (2.852,53 ha). As
RPPNs (Tabela 2) na Zona de amortecimento e entorno foram estabelecidas
por meio de acordo com os proprietários de terras vizinhas que seriam
atingidos pela ampliação do parque nacional (Pontes Junior, 2016). Dessa
forma, o desenho do parque e áreas particulares ampliou a proteção e
conectividade entre os ambientes nas diversas fisionomias da paisagem
que compõem a mata de tabuleiro.
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Tabela 2. Relação das Reservas Particulares do Patrimônio Natural (RPPN) no entorno do
PARNA Descobrimento, município de Prado- BA (Fonte: SIM RPPN/ ICMBio 2019).

RPPN

ha

Bacia/Microbacia

1

RPPN Triângulo

56,78

Rio Japara Mirim

2

Santa Maria I

96,49

Rio Cahy

3

Santa Maria II

158,52

Rio Cahy

4

Santa Maria III

159,68

Rio Cahy

5

Riacho das Pedras

396,69

Rio Japara Grande

6

Primavera

497,53

Rio Japara Grande

7

Primavera I

499,8

Rio Japara Grande

8

Cahy

497,53

Rio Cahy

9

Flor do Norte I

304,18

Rio Cahy

10

Flor do Norte II

170,6

Rio Cahy

11

Carroula

14,73

Rio Corumbau

TOTAL

2852,53

No mar, a desembocadura de rios e córregos verte para a Reserva
Extrativista Marinha do Corumbau, que protege os meios de vida e a
cultura da população extrativista tradicional local, bem como é área
de Extrema Importância Biológica, por abrigar populações naturais de
diversos tipos de corais, crustáceos, peixes, e ainda por funcionar como
local de alimentação de tartarugas marinhas e de reprodução de baleias
jubarte (IBAMA, CI Brasil, 2002).
A ocupação do território é marcada pelos aldeamentos
indígenas Pataxó: Aldeia Nova, Corumbauzinho, Águas Belas,
Craveiros, Alegria Nova, Tawá, Pequi, Tibá, Kaí e Dois Irmãos.
E também assentamentos do INCRA: Reunidas Corumbau,
Santa Luzia/Três Irmãos, Fazenda Cumuruxatiba, Fazenda
Guaíra e Riacho das Ostras ocupam o entorno do Parque
do Descobrimento, no entorno das vilas de Cumuruxatiba e
Corumbau, ao norte do município do Prado.

Microbacias de Trancoso
Distrito de Porto Seguro, a atual vila de Trancoso tem suas origens a partir
de uma aldeia jesuíta denominada São João Batista dos Índios, fundada em
1586, e nos tempos recentes experimenta forte apelo turístico, contando
com mais de onze mil habitantes residentes (Thompson, 2006). O PARNA
do Pau Brasil, com aproximadamente 190 Km2, ocupa quase 45% da área
da microbacia de Trancoso. Um conjunto relativamente elevado de RPPNs,
totalizando em torno de 16 Km2 (Tabela 3) entre os limites do Parque e a
Praia, ampliam as conexões entre as áreas protegidas.
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Tabela 3. Relação das Reservas Particulares do Patrimônio Natural (RPPN) no entorno do
PARNA Pau Brasil, município de Porto Seguro- BA (Fonte: SIM RPPN/ ICMBio, 2019).

RPPN
1

Portal Curupira

2

ha

Bacia/Microbacia

50

Rio da Barra

Rio do Brasil I

88,77

Rio da Barra

3

Rio do Brasil II

400,78

Rio da Barra

4

Rio do Brasil III

356,96

Rio da Barra

5

Rio do Brasil IV

74,69

Rio da Barra

6

Rio do Brasil V

54,4

Rio da Barra

7

Jacuba Velha

83,58

Rio Trancoso/ Rio da Barra

8

Reserva Terravista I

218,36

Rio da Barra/ Itaipé

9

Reserva Terravista II

144,17

Rio da Barra/ Itaipé

10

Rio da Barra

144,06

Rio da Barra

TOTAL

7.778,48

MATERIAL EXAMINADO
Para aferição da diversidade de espécies e sua abundância dos trechos
de interesse, foi examinado material das seguintes coleções ictiológicas:
Coleção Zoológica do Norte Capixaba da Universidade Federal do Espírito
Santo (CZNC), Instituto Nacional da Mata Atlântica (MBML-Peixes), Museu
de Ciências e Tecnologia da Pontifícia Universidade Católica do Rio
Grande do Sul (MCP-Peixes), Museu Nacional/ UFRJ (MNRJ), Museu de
Zoologia da Universidade Estadual de Londrina (MZUEL-Peixes), Museu de
Zoologia da Universidade de São Paulo (MZUSP) e do Museu de Zoologia
da Universidade Federal da Bahia (UFBA).

As informações sobre material ictiológico da região foram
complementadas com os obtidos em consulta a da base
de dados do CRIA - Centro de Referência em Informação
Ambiental das seguintes coleções: The Academy of Natural
Sciences (ANSP-Ichthyology), Departamento de Zoologia e
Botânica da Universidade Estadual Paulista, Campus de São
José do Rio Preto (DZSJRP-Pisces), Laboratório de Ictiologia
de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo (LIRP),
Núcleo de Pesquisas em Limnologia, Ictiologia e Aquicultura
da Universidade Estadual de Maringá (NUP), Universidade
Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), Museu de Zoologia
da Universidade Estadual de Campinas (ZUEC-PIS) e Coleção
Zoológica de Referência da Universidade Federal de Mato
Grosso do Sul (ZUFMS-PIS).
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GEORREFERENCIAMENTO
Os pontos de coleta registrados estão assinalados na figura 1. Os dados
das coleções, que careciam de georreferenciamento, tiveram suas
coordenadas determinadas a partir das informações de localidades.
Foram ressaltados os pontos de amostragem de Acentronichthys leptos
(azul), Ituglanis cahyensis (verde), Mimagoniates sylvicola (amarelo) e
Rachoviscus graciliceps (vermelho) e os demais pontos de amostragem
(branco), na área de estudo.
Mapas georreferenciados das figuras elaborados com auxílio
do programa GPS Trackmaker Profissional 4.8 (Ferreira
Júnior, 2012), ainda com base em cartas IBGE de 1:100.000
e verificações de campo. Mapas com visão tridimensional
foram preparados com a ajuda das imagens disponibilizadas
pelo programa Google Earth.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os peixes de riacho na Floresta de Tabuleiro
A interdependência entre floresta e a vida aquática é benéfica, e tem
sido ressaltada em estudos sobre riachos de Mata Atlântica (SarmentoSoares & Martins-Pinheiro, 2013). A fauna aquática é ótima indicadora da
qualidade ambiental, refletindo rapidamente os impactos sofridos pela
água doce, de maneira que presença de certas espécies permite a avaliar
a condição ambiental da região. Estudos de fatores ambientais no meio
abiótico consorciados à avaliação de biologia alimentar dos peixes tem
sido ferramentas valiosas para aferir a recuperação ambiental (JaramilloVilla & Caramaschi, 2008; Wooton, 1999).
Em pesquisas anteriores foi possível detectar que as
áreas protegidas e seus entornos, no extremo sul da
Bahia, conservam espécies de peixes da fauna ameaçada
(Sarmento-Soares et al., 2009). As áreas protegidas são
verdadeiros oásis para as espécies dependentes de
ambientes florestados. Por outro lado, estas áreas estão
hoje fortemente ameaçadas pela pressão antrópica de seu
entorno. Nos últimos dez anos observamos no extremo sul
da Bahia incremento de área ocupada por monoculturas,
em especial o eucalipto (Cerqueira Netto, Mello Silva, 2008;
JPV, obs. pessoal). De forma silenciosa e gradual, as áreas
de vegetação natural vão sendo suprimidas, e as espécies
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aquáticas, dependentes da vegetação ripária e de alimentos
terrestres são prejudicadas (Menezes et al., 2007; SarmentoSoares et al., 2009). Agravando a situação, vemos que de uma
forma geral, a população rural não enxerga como prioridade
conservar estes pequenos córregos.
Os pequenos peixes de riacho têm hábitos crípticos, se ocultam entre a
vegetação submersa e acabam sendo pouco conhecidos pelos ribeirinhos
(Oyakawa et al., 2006). Ouvir a frase “moço aí tem peixe não” é comum
e recorrente quando em trabalhos de campo nos córregos. Tornar esses
peixes mais bem conhecidos pode ser um facilitador para que as ações de
conservação sejam abraçadas pelo povo do lugar.

As espécies
O Plano de Ação Nacional (PAN) para a conservação de peixes e eglas da
Mata Atlântica incluiu as seguintes espécies desta região como espéciesalvos:

Figura 2. Registros de Acentronichthys leptos (azul) no extremo sul da Bahia, entre as bacias dos
rios Peruípe e microbacias de Trancoso.
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Acentronichthys leptos (Figura 2)
As populações de A. leptos estão restritas as áreas florestadas e ambientes
sombreados de riachos com água ácida, escura, cor de chá mate, de
correnteza fraca a moderada da floresta de tabuleiro. A perda de habitat
pelo desmatamento da vegetação marginal é apontada como a principal
ameaça a sobrevivência desta espécie (Sarmento-Soares et al., 2019).
Estudos naturalísticos se fazem necessários para entender seus hábitos
de vida e propor ações focais a sua conservação. É importante destacar
que a presença de A. leptos é indicativa local da qualidade do ambiente
de riacho (Bizerril, Primo, 2001; Sarmento-Soares et al., 2019).

Acentronichthys leptos é espécie morfologicamente
conservativa ao longo de sua ampla área de distribuição. Sua
localidade-tipo corresponde ao rio São Mateus, na floresta
de tabuleiro do Espírito Santo, tendo sido esses peixes
coletados por Frederick C. Hartt e Edward Copeland durante
a expedição Thayer em 1865 (MCZ 7532). A localidade-tipo foi
aproximada conforme Higuchi (1996- estação THAYER125).

Por possuir populações mais estabelecidas ao sul de sua área de
distribuição, em riachos costeiros do sul de São Paulo, Paraná e Santa
Catarina, Acentronichthys leptos não foi incluída como ameaçada na
lista nacional. Contudo, figura como ameaçada nas listas vermelhas
estaduais do Rio de Janeiro (Bergallo et al., 2000), do Espírito Santo (Vieira
& Gasparini, 2007), e da Bahia (SEMA, 2017). Ressaltamos, entretanto,
a necessidade de estudos genéticos que comparem as populações do
norte e sul do país para a observação da similaridade entre as populações.
Verificações genômicas comparativas entre os diferentes trechos de Mata
Atlântica onde ocorrem populações de Acentronichthys leptos estão
em andamento (P.A. Buckup, com. pessoal). Outras considerações sobre
as populações de A. leptos no entorno da REBIO Córrego Grande são
assinaladas em Sarmento-Soares et al. (2019).
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Figura 3. Registros de Ituglanis cahyensis (verde) no extremo sul da Bahia, na bacia do rio Cahy.

Ituglanis cahyensis (Figura 3)
Ituglanis cahyensis é endêmica dos rios da floresta de tabuleiro no norte
do Espírito Santo e extremo sul da Bahia, com distribuição conhecida
desde o rio Barra Seca até o extremo sul da Bahia, na microbacia do rio
Cahy. Os primeiros registros de I. cahyensis para o Espírito Santo, estão
no Museu Nacional/ UFRJ. O mais antigo registro data de 1944, com 14
exemplares, em trabalhos de campo realizados por Newton Santos e Lauro
Travassos, no ribeirão do Engano, bacia do Itaúnas, no município de Pedro
Canário. Outro registro antigo, de 1948, com dois exemplares, coletados
por L.Travassos, H.Travassos e J.Teixeira de Freitas, no rio Barra Seca, na
antiga estrada Linhares a São Mateus, no município de Jaguaré, no vale
fluvial do Rio Barra Seca.

Em 1995, dois lotes foram coletados por R.E. Reis e equipe:
um no ribeirão Itauninhas e outro no rio do Sul, na bacia
do rio Itaúnas, no município de Montanha. Os dois lotes
apresentam um exemplar cada, identificados no MCP
como I .parahybae. Como o material foi coletado antes da
descrição de I. cahyensis, é necessário aferir sua identidade.
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Em 2004, R.L. Teixeira e G.I. Almeida coletaram exemplares de I. cahyensis
na bacia do rio Itaunas, no estado do Espírito Santo, próximo à divisa com
a Bahia. Um lote com quatro exemplares foi coletado no córrego da Estiva
em Pedro Canário próximo a REBIO do Córrego Grande e outro lote, com
apenas um exemplar foi coletado no rio Palmeirinha, afluente do rio do
Norte próximo a FLONA Rio Preto. Contudo, ao longo dos últimos dez
anos, amostragens recorrentes na REBIO Sooretama e seu entorno não
foram capazes de localizar esta ou outras espécies da fauna ameaçada.

Ituglanis cahyensis habita riachos de correnteza fraca a
moderada, com água transparente e fundo de areia. Esses
peixes ocupam trechos correntosos, permanecendo semi
enterrados sob o substrato de cascalho, areia e pedrinhas
onde buscam por alimento. Os pequenos Ituglanis
cahyensis possuem hábitos eminentemente invertívoros,
alimentando-se de insetos aquáticos, como larvas e ninfas.

Revisitamos a localidade-tipo de I. cahyensis no rio Palmares, sub-bacia
do Cahy, braço Norte, dez anos após a espécie ter sido registrada pela
primeira vez (Sarmento-Soares & Martins-Pinheiro, 2018). O ambiente em
torno da localidade-tipo correspondia a uma região de Tabuleiro com
predomínio de gramíneas e taboas, num curso fluvial largo e raso. O que
encontramos ao revisitá-la foi um córrego profundo e canalizado por
material retirado da estrada. Digno de nota foi o visível incremento de
áreas de monocultura de eucalipto ao longo do vale fluvial do Rio Cahy, no
entorno do PARNA do Descobrimento, uma região antes ocupada apenas
por pequenos sítios para lavoura de café e/ou frutas.
Ituglanis cahyensis é espécie endêmica da mata de tabuleiro
entre o norte do Espírito Santo e o extremo sul da Bahia.
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Figura 4. Registros de Mimagoniates sylvicola (amarelo) no extremo sul da Bahia, entre as
microbacias de Cumuruxatiba e microbacias de Trancoso.

Mimagoniates sylvicola (Figura 4)
Mimagoniates sylvicola é encontrado em águas claras ou cor de chá
mate, com abundante vegetação marginal. São pequenas piabas de
olhos orientados dorso-lateralmente sobre a cabeça, e a abertura bucal
levemente dirigida para o dorso. Estas características da posição dos
olhos e boca são também observadas em outros peixes Characiformes
que habitam riachos florestados na Floresta Atlântica de Tabuleiro, como
Mimagoniates microlepis e Rachoviscus graciliceps. Tais características
estão associadas a estratégia alimentar de buscar alimento na superfície
da água (Sazima, 1986; Abilhoa et al., 2011).

Mimagoniates sylvicola são peixes de riachos dependentes
do alimento alóctone para sua sobrevivência, necessitando
de ambientes florestados e com sombreamento de cobertura
vegetal, que permite que frutos, insetos e pequenos
invertebrados caiam na água e sejam consumidos como
alimento. A principal ameaça à sobrevivência de M. sylvicola
é a perda de hábitat. Considerações sobre as populações na
floresta de tabuleiro ao norte do Espírito Santo, no entorno
da REBIO Córrego Grande, são assinaladas em SarmentoSoares et al. (2019).
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Figura 5. Registros de Rachoviscus graciliceps (vermelho) no extremo sul da Bahia, entre as
microbacias de Cumuruxatiba e microbacias de Trancoso.

Rachoviscus graciliceps (Figura 5)
O gênero Rachoviscus foi proposto por Myers (1926) para abrigar a espécietipo R. crassiceps Myers 1926. A descrição original foi baseada em exemplares
provenientes dos arredores do Rio de Janeiro, transportados para a Alemanha
por Arthur Rachow via comércio de peixes ornamentais. Décadas mais tarde,
Weitzman & Cruz (1981) não concordaram com a hipótese de que o material
utilizado por Myers na descrição fosse proveniente do Rio de Janeiro, pois
esta espécie nunca havia sido encontrada nos riachos costeiros fluminenses.
A hipótese mais aceita foi de que a localidade-tipo fosse ao sul de Paranaguá,
no Paraná, e assim novos exemplares coletados naquela região serviram de
evidência para redefinir a localidade-tipo de R. crassiceps. A alimentação
de R. crassiceps foi investigada por Abilhoa et al. (2007) e a dieta inclui
microcrustáceos, insetos aquáticos e terrestres, algas, matéria orgânica e
aracnídeos.
Posteriormente, uma segunda espécie foi reconhecida em
Rachoviscus, R. graciliceps Weitzman & Cruz 1981, na região
costeira da Bahia, aproximadamente 1 km ao norte da cidade
de Prado – BA, sendo facilmente distinguida da congênere
R. crassiceps. Desde então, essas são as únicas espécies
conhecidas em Rachoviscus, um grupo de pequenos peixes
de riacho endêmicos da Mata Atlântica. Ambas espécies
vivem em riachos de água rasa e escura com cor de chá, sendo
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encontrados somente em ambientes preservados. Destacamse pelo belo colorido com tons de vermelho no corpo e de
amarelo sobre as nadadeiras, despertando o interesse de
aquaristas de todo o mundo, mas mesmo em cativeiro são
considerados raros (Sarmento-Soares & Martins-Pinheiro, 2006).
Rachoviscus graciliceps é endêmica da floresta de tabuleiro entre o norte
do Espírito Santo e o extremo sul da Bahia. Trata-se de espécie relativamente
rara em coleções zoológicas (Menezes et al. 2013), e figura como espécie
em perigo-EN na lista nacional de ameaçadas (Instituto Chico Mendes
de Conservação da Biodiversidade, 2018). Rachoviscus graciliceps possui
registros históricos para a floresta de tabuleiro ao norte do Espírito Santo,
respectivamente para as bacias dos rios Doce-Barra Seca e Itaúnas, com
apenas dois registros conhecidos para os sistemas hídricos capixabas. O
primeiro registro é antigo, para a sub-bacia do rio São José, formador da
lagoa Juparanã, no sistema do rio Doce, data da década de 80 do século
passado. O segundo registro se refere a uma amostragem feita na última
década pelo Projeto SACI (South American Characiformes Inventory) no
córrego da Samambaia, afluente do córrego Dourado, contribuinte do rio
Itaúnas (e.g. Menezes et al. 2013). Apesar de todas as amostragens realizadas
ao norte do Espírito Santo nos últimos dez anos, tendo sido inclusive
revisitada a localidade no rio São José, a raridade das ocorrências sugere
declínio populacional no território capixaba. Cabe mencionar que o norte do
Espírito Santo é largamente ocupado por monocultura de eucalipto, sendo
necessária a revitalização de áreas de proteção permanente (APP) à margem
dos córregos para restaurar os ambientes de vida desses peixes (SarmentoSoares & Martins-Pinheiro, 2018).
As populações de Rachoviscus graciliceps ocorrem em
biótopos específicos. Encontrados em riachos de água rasa
chegando a ter apenas 15 cm de profundidade, próximo a
nascentes ou alagados na floresta de tabuleiro, em baixas
altitudes e muitas vezes próximos ao mar.

Vemos como prioridade mapear locais de ocorrência desta espécie nos
riachos da floresta de tabuleiro, para averiguar as reais possibilidades de
proteção dos seus ambientes de vida. Muitos ambientes de riacho entre
Cumuruxatiba e a barra do Cahy encontram-se entre fazendas e pequenas
propriedades rurais. A destruição de seus habitats é decorrência dos processos
de ocupação humana, seja pelo aterro das áreas ocupadas pela espécie, ou
pela construção de barragens. Revisitamos as localidades de ocorrência
de Rachoviscus graciliceps dez anos depois e observamos supressão da
vegetação e assoreamento dos córregos.
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Estratégias de conservação para as espécies-alvo do PAN Peixes e Eglas
Observando as figuras 2 a 5, onde estão mapeados os registros das
espécies ameaçadas, constatamos que os esforços para conservação
destas espécies devem ser realizados principalmente em duas regiões:
nas microbacias de Cumuruxatiba/Cahy e nas microbacias de Trancoso. A
bacia do rio Corumbau, no entorno do Parque Nacional do Monte Pascoal,
apesar de ainda conservar áreas em integridade ambiental, é de dif ícil
acesso, tendo sido amostrada em apenas dois pontos (Sarmento-Soares
et al., 2009). A bacia do rio Caraíva é ocupada por áreas agropecuárias
na porção das cabeceiras fluviais, e eucalipto no baixo vale. Os esforços
de amostragem nestas duas bacias não resultaram, até o momento, na
captura de espécies ameaçadas.

Cumuruxatiba, uma região de diversidades
A riqueza da região de Cumuruxatiba está em sua diversidade de flora
e fauna, que vem resistindo graças, sobretudo, à resistência dos povos
tradicionais, que mesmo com todas as circunstâncias desfavoráveis,
conseguem frear o ritmo de destruição ambiental imposto pelos interesses
comerciais. Na região, a presença de diversos órgãos públicos com IBAMA,
INCRA e FUNAI resultaram em demarcações de áreas que algumas vezes
se sobrepõem, causando conflitos (figura 6).

Figura 6. Áreas protegidas federais e particulares, com indicação das terras indígenas (TI) e
assentamentos no entorno. Parque Nacional do Descobrimento e Monte Pascoal (em verde
claro); RPPNs (verde escuro); TI Comexatibá (hachurado vermelho); TI Águas Belas (hachurado
verde); TI Barra Velha e Barra Velha do Monte Pascoal (quadriculado vermelho e hachurado
lilás- sobrepostas).
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O “Diagnóstico do Entorno do Parque Nacional do Descobrimento” aponta
as atividades agrícolas (frutas, mamão, café, coco), florestais (monocultura
de eucalipto) e pastagem como as principais fontes de poluição dos
corpos hídricos das bacias do extremo sul. Estas atividades ocasionam o
desenvolvimento de processos erosivos com consequente assoreamento,
turbidez e alteração da qualidade das águas (Sotto-Maior & Gaia, 2006).
A monocultura do eucalipto vem se expandindo consideravelmente no
entorno do Parque Nacional do Descobrimento, onde o plantio ocupa
extensão superior a 1.000 ha (ICMBio, 2014). As maiores áreas de plantio
estão concentradas em grandes propriedades mas, a exemplo de
outras localidades, já começa a substituir a produção de alimentos em
propriedades menores.

Trancoso. Beleza cênica e impactos socioculturais
Diante do fluxo turístico e ocupação do litoral, a identidade cultural dos
povos locais vem sendo desconstruída ao longo deste século (Thompson,
2006). Entretanto, não apenas as mudanças nos costumes, mas também a
ocupação e uso do solo comprometem os ambientes naturais. O conjunto
de microbacias de Trancoso, com os rios do Trancoso e da Barra, mantém
as características dos ambientes de riacho da floresta de tabuleiro. Nestes
locais, as populações de peixes de riachos têm sua estabilidade de certa
forma assegurada pelo PARNA Pau Brasil e as RPPNs no entorno (Tabela 2).

Entretanto, especial atenção deve estar voltada para a área
oeste do entorno do Parque Pau Brasil. Nesta área estão
as nascentes dos rios da Barra e do Trancoso. São dois os
principais problemas: pequenas barragens são adotadas
para captação de água para a agricultura (principalmente
mamão e café), e as lavouras recebem aporte intenso de
agrotóxicos. Os barramentos, em geral, são construídos
de forma pouco segura, sendo sujeitos a rompimentos
em época de chuvas, causando grande destruição à
jusante. Além disso, os defensivos químicos agrícolas são
carreados para a água comprometendo a sobrevivência dos
organismos aquáticos inclusive dentro do parque. A figura
7 e 8 ilustram as cabeceiras dos rios Trancoso, da Barra e rio
Itaipé à montante do Parque Nacional do Pau Brasil.
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Figura 7. Parque Nacional do Pau Brasil (verde claro) e RPPNs em seu entorno (verde escuro), com
indicação das microbacias do rio Trancoso, rio da Barra e rio Itaipé. Asteriscos coloridos indicam registros
de espécies da fauna ameaçada: Acentronichthys leptos (azul); Mimagoniates sylvicola (amarelo) e
Rachoviscus graciliceps (vermelho).

Figura 8. Limites do Parque Nacional do Pau Brasil (verde claro), com indicação das nascentes fora da
área protegida. Visão do trecho das cabeceiras do rio Trancoso e rio da Barra, com indicação da ocupação
do solo por fazenda agropecuária (verde claro) e área de plantio de eucaliptos (verde escuro).
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Conservação da biodiversidade com inclusão social
A busca por soluções convergentes para a conservação da biodiversidade
e o desenvolvimento socioambiental em áreas parcialmente sobrepostas
à Terra Indígena (TI) Comexatibá vem se estabelecendo por meio da
prática agroflorestal. A agrobiodiversidade cultivada pelos Pataxó da TI
Comexatibá envolve inúmeras espécies e variedades vegetais, algumas
constantemente e outras mais esporadicamente, adotadas pelas famílias
que povoam a região. Atualmente, já estão sendo implantados Sistemas
Agroflorestais (Safs), particularmente voltados à produção de graviola,
pitanga, caju e urucum, que já concedem às propriedades rurais uma
produção anual de 180 toneladas (Sotto-Maior & Gaia, 2006). Esta prática,
no entanto, não tem ainda um nível de adesão que permita um destaque
regional da prática agrícola voltada para a pequena propriedade familiar.
O conhecimento dos povos tradicionais tem muito a nos ensinar sobre a
como a produção agrícola de alimentos e a conservação da biodiversidade
podem conviver de forma harmônica e cooperativa.

Uma categoria de prática agroflorestal baseada no
conhecimento dos povos tradicionais foi aprimorada por
Ernst Götsch (Pasini, 2017), que cunhou o termo Agricultura
Sintrópica (AS) como complementação do processo de
sintropia que ocorre naturalmente neste modelo de
agricultura (Rebello, 2018). A Agricultura Sintrópica se refere a
um conjunto de princípios e técnicas que viabilizam integrar
produção de produtos agrícolas à dinâmica de regeneração
natural de florestas.

Os princípios fundamentais desta prática agrícola visam o balanço
energético positivo, medido pelo aumento da quantidade de vida
consolidada e favorecimento dos processos de sucessão nos locais de
intervenção (Pasini, 2017; Gregio, 2018; Rebello, 2018). De certa forma,
Götsch cria uma base científica e metodológica para as formas de cultivos
adotadas pelos povos tradicionais.
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Microbacias de Cumuruxatiba/Cahy
Boa parte das microbacias de Cumuruxatiba e rio Cahy se encontram
protegidas pelo Parque Nacional do Descobrimento. Apesar das dimensões
do PARNA do Descobrimento, nem todas as espécies ameaçadas da
floresta de tabuleiro têm registro para a área protegida. Até o momento
apenas Mimagoniates sylvicola foi encontrado em seu interior sendo
que as demais espécies foram amostradas em seu entorno hidrográfico. A
integridade ambiental deste entorno piorou significativamente na última
década, com incremento da monocultura do eucalipto e ampliação
de estradas vicinais. A busca por um tipo de agricultura que fixe os
agricultores na terra e seja benéfica para biodiversidade é de fundamental
importância para a sobrevivência destas espécies (Sarmento-Soares &
Martins-Pinheiro, 2018). Esforços devem ser realizados para difusão da
Agricultura Sintrópica, que possui estas características. Os assentamentos
e aldeias existentes na região são ambientes adequados para este tipo
de prática agrícola. As monoculturas extensivas de eucalipto e mamão
devem optar por alternativas ambientalmente mais amigáveis de cultivo,
em detrimento do uso de venenos nesta região do entorno das áreas
protegidas. A incorporação da matéria verde ao solo para adubação já
tem sido adotada em larga escala com sucesso de produção (Espíndola
et al., 1997). A produção harmônica com o meio natural tem mostrado
resultados positivos por meio da prática agroflorestal (Pasini, 2017; Gregio,
2018). Em larga escala de produção, a experiência com agroflorestas tem
trazido resultados surpreendentes (Rebello, 2018).

Esforços precisam ser realizados para uma mais apurada
identificação da distribuição das espécies de peixes de riacho
e o monitoramento contínuo das populações conhecidas.
Paralelo a isto, a popularização dos peixes de riacho é de
grande importância possibilitando que a população, ao
conhecê-los, coopere nas medidas de proteção destas
espécies.

Em Cumuruxatiba acontece um trabalho de Educação Ambiental que
visa a recuperação de um dos principais riachos, o rio da Barrinha. Ele
está localizado no centro do distrito, e foi o rio em torno do qual se iniciou
o processo de ocupação da Vila. O coletivo “Somos Todos Barrinha”
surgiu voluntariamente pelo anseio de muitos moradores em ajudar a
revitalizar o rio. Foram feitas ações para limpeza, cercamento da nascente
principal, construção de círculos de bananeiras (retirar as águas cinzas
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que eram jogadas diretamente no rio), campanha aberta para escolha da
logomarca do coletivo, distribuição de camisetas para os voluntários, Cine
Barrinha, sensibilização dos alunos da Escola Tiradentes (visita à nascente,
confecções de mudas, contação de histórias, plantio de mudas).

Para 2019, algumas educadoras da creche e das duas
escolas (ensino infantil e fundamental I) de Cumuruxatiba
se voluntariaram para continuar o trabalho nas escolas em
parceria com o “Somos Todos Barrinha”. A proposta é fazer
um primeiro diagnóstico dos problemas, para trabalhar com
as crianças não só as questões ambientais dos nossos rios,
mas principalmente criar empatia, cuidado com o próximo,
responsabilidade de suas ações e com isso, naturalmente, o
ambiente será melhor cuidado.

Microbacia de Trancoso
Esta microbacia é ocupada por comunidades rurais de pequenos
produtores, como também por áreas com plantios de eucalipto, pastagens
e agricultura de subsistência, que podem interferir na dinâmica e
equilíbrio do ambiente.

Segundo o Plano de Manejo do Parque Nacional do Pau
Brasil (ICMBio, 2009), as práticas agropecuárias atualmente
adotadas pelas comunidades/proprietários do entorno
da área protegida apresentam riscos potenciais para a
UC ao contribuírem para o aumento dos focos erosivos e
assoreamento dos cursos d’água, entre outros. Ressaltase como grave a proliferação de barramentos, com grande
suscetibilidade a rompimento em época de chuvas fortes. Por
sua vez, a monocultura do eucalipto e as áreas degradadas
de pastagens impactam visualmente a paisagem, afetam os
recursos hídricos, empobrecem o solo e provocam o êxodo
rural, por envolverem um pequeno número de atores sociais
(ICMBio, 2009).
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A presença do PARNA do Pau Brasil e as inúmeras RPPNs criam uma malha
adequada para a conservação das espécies-alvo. Mas, também neste caso,
a maioria dos registros refere-se a áreas fora das reservas. Seria importante
mapear melhor estas espécies no interior das áreas protegidas e manter
um sistema de monitoramento das espécies e do ambiente. A difusão
da prática da Agricultura Sintrópica seria altamente recomendável, por
eliminar o uso do fogo, reduzir o consumo de água e manter as famílias
no campo com uma vida digna. Um rigoroso controle e monitoramento
das barragens e das condições químicas da água nas nascentes dos rios
da Barra e do Trancoso, além da exigência de manter a mata ciliar, se faz
de grande importância.
Um estudo de avaliação de viabilidade genética das espécies
seria recomendável em ambas as áreas: Cumuruxatiba e
Trancoso.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
No extremo sul da Bahia as microbacias de Cumuruxatiba, rio Cahy
e microbacias de Trancoso correspondem aos trechos com maior
densidade de amostras das quatro espécies ameaçadas que habitam
a floresta de tabuleiro. Apesar de cada uma destas espécies ocuparem
biótopos específicos, todas habitam córregos florestados. As microbacias
de Cumuruxatiba e Trancoso concentram as maiores populações de
Mimagoniates sylvicola, Rachoviscus graciliceps e Acentronichthys
leptos. Na a bacia do rio Cahy, por sua vez, ocorre Ituglanis cahyensis.

Manter preservadas estas regiões de pequenos rios e
córregos na floresta de tabuleiro é fundamental para
manter as populações desses peixes de riacho, e possibilitar
que saiam da lista de ameaçados. O caminho para alcançar
este resultado passa pela popularização das espécies e
revitalização de seus ambientes de vida.
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