
52

Raghavan R. Dahanukar M. Tlusty FN. Rhyne 
AL. Kumar KK. Uncovering an Obscure 
Trade: Threatened Freshwater Fishes 
and the Aquarium Pet Markets. Biol 
Conserv. 2013; 164: 158–169.

Tlusty MF. Rhyne AL. Kaufman L. Hutchins 
M. Reid GM. Andrews C. Dowd S. 
Opportunities for public aquariums to 
increase the sustainability of the aquatic 
animal trade. Zoo biology. 2013; 32(1): 1–12.

Tolon MT. Determination of hobbyist 
preferences for livebearer ornamental 
fish attributes by conjoint analysis. Turk J 
Fish Aquat Sci. 2018; 18(1): 119–126.

Vaini JO. Grisolia AB. Prado FDD. Porto-Foresti 
F. Genetic identification of interspecific 
hybrid of Neotropical catfish species 
(Pseudoplatystoma corruscans vs. 
Pseudoplatystoma reticulatum) in 
rivers of Mato Grosso do Sul State, Brazil. 

Neotrop Ichthyol. 2014; 12(3): 635–641. 
DOI: http://dx.doi.org/10.1590/1982-0224-
20130169

Yabu MHS. Vidotto‐Magnoni AP. Casimiro 
ACR. Garcia DAZ. Costa ADA. Prado 
FDDe Orsi ML. First record of non‐
native hybrid catfish Pseudoplatystoma 
reticulatum× Leiarius marmoratus in 
the Upper Paraná River basin, Brazil. J. 
Fish Biol, 2018; 92(1): 261-267.

Wonham MJ. Carlton JT. Ruiz GM. Smith 
LD. Fish and ships: Relating Dispersal 
Frequency to Success in Biological 
Invasions. Mar Biol. 2000; 136: 1111–1121.

Wood EM. Global Advances in Conservation 
and Management of Marine Ornamental 
Resources. Aqua Scie and Cons. 2001; 3: 
65-77.

COMUNICAÇÕES

COMUNICAÇÕES

Luisa M. Sarmento Soares1,2
Ronaldo F. Martins-Pinheiro2

1Universidade Federal do Espírito Santo, PPGBAN. Prédio Bárbara Weinberg- 
Campus de Goiabeiras, 29043-900, Vitória- ES, Brasil. luisa@nossosriachos.
net, http://orcid.org/0000-0002-8621-1794 (autor correspondente);
2Instituto Nossos Riachos, INR, Estrada de Itacoatiara, 356 c4, 24348-095, 
Niterói, RJ. www.nossosriachos.net. pinheiro.martins@gmail.com

O PAN 
Os Planos de Ação Nacional para a Conservação das Espécies 
Ameaçadas de Extinção ou do Patrimônio Espeleológico (PAN) são 
políticas públicas, pactuadas com a sociedade, que identificam e 
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orientam as ações prioritárias para combater as ameaças que põem 
em risco populações de espécies e os ambientes naturais e assim 
protegê-los (ICMBio, 2020).

O Plano de Ação Nacional para a Conservação de 
Espécies de Peixes e Eglas Ameaçados de Extinção da 
Mata Atlântica - PAN Peixes e Eglas da Mata Atlântica, 
foi criado com o objetivo geral de melhorar o estado de 
conservação e popularizar peixes, eglas, rios e riachos 
da Mata Atlântica, em cinco anos (MMA, ICMBio, 2019).

 

Na mesma Portaria que instituiu o PAN, foi designado o Grupo de 
Assessoramento Técnico – GAT, para apoiar as ações determinadas 
no Plano (MMA, ICMBio, 2019). Entre as ações do PAN estão um maior 
conhecimento sobre os peixes de riacho e uma melhor identificação 
dos peixes em coleções, que permitam delimitar as áreas de 
distribuição de cada espécie com maior precisão.

Figura 1. Participantes na primeira reunião do GAT - Grupo de Assessoramento Técnico 
- para auxiliar na implementação do Plano de Ação Nacional para a Conservação de 
Espécies de Peixes e Eglas Ameaçados de Extinção da Mata Atlântica - PAN Peixes e 
Eglas. Instalações do CEPTA, Pirassununga - SP. Dezembro 2019. Da esquerda para a 
direita: Sergio Bueno, José Sabino, Ricardo Castro, Cláudio Fabi, Ronaldo Pinheiro, Luisa 
Sarmento-Soares, Marianna Pinho, Lígia Couto. Embaixo: Gabriel Raposo, Luiz Sérgio 
Martins, Sandro Santos, Pedro Luiz Migliari.
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A MATA ATLÂNTICA
A Mata Atlântica, uma das áreas mais diversas do território brasileiro, 
se estendia de forma contínua pela costa brasileira, desde o Rio 
Grande do Norte (6ºS) até o Rio Grande do Sul (30ºS), adentrando 
o interior, principalmente pela Bahia, Minas Gerais e São Paulo, em 
uma cobertura aproximada de 15% do território brasileiro. Devido à 
forte devastação, o Bioma foi fragmentado, estando hoje reduzido a 
pequenos vestígios, porém ainda ocupando os 17 Estados brasileiros 
de sua área original (Fundação SOS Mata Atlântica; INPE, 2018). A Mata 
Atlântica está entre os mais importantes “hotspots” mundiais – áreas 
com grande riqueza de espécies, alto grau de endemismo e sob forte 
ameaça (Myers et al., 2000).

Uma intrincada rede de bacias e microbacias fluviais 
entrecortam a Mata Atlântica, e tais redes de drenagem 
formadas pelos corpos hídricos continentais, em 
especial rios e córregos, moldam a paisagem, conferindo 
padrões previsíveis sobre sua topografia, geoquímica, 
clima e distribuição de espécies vegetais e animais 
(Moulton, Souza, 2006).

Cada trecho da Mata Atlântica tem feições características, sendo 
composta por diferentes formas de vida. Entre as diversas fisionomias 
da paisagem, uma delas é a floresta de Tabuleiros, cujo nome remete 
ao relevo plano a suave ondulado que marca a paisagem (Sarmento-
Soares et al., 2009).

Essa mata plana, de tabuleiro, é entrecortada por rios e 
riachos, entre o norte do Rio Doce, no Espírito Santo, até 
o rio Jequitinhonha, no extremo sul da Bahia (Figura 2).

Figura 2. A floresta de tabuleiro recebe seu nome em alusão ao relevo plano. REBIO 
Sooretama – Sooretama - ES.
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OS TABULEIROS
Localizada entre o norte do Espírito Santo, sudeste de Minas Gerais e 
o sul da Bahia, a floresta de tabuleiros forma uma paisagem contínua, 
com características próprias e elevado endemismo de organismos, 
tanto terrestres como aquáticos (Figura 3).

Riachos e rios maiores estão presentes no domínio 
das florestas de tabuleiro. O maior rio é o Doce, com 
cabeceiras no cerrado mineiro. As grandes bacias 
hidrográficas na paisagem dos tabuleiros correspondem 
aos rios Doce, Mucuri e Jequitinhonha. Tais sistemas 
hídricos têm importância estratégica na recarga 
hídrica e seus respectivos vales fluviais guardam uma 
inigualável riqueza biológica e mineral. Por serem 
grandes rios, os impactos e os problemas são maiores e 
mais preocupantes.

Figura 3. Bacias e microbacias hidrográficas nos domínios das matas de tabuleiro.



56

COMUNICAÇÕES

Por outro lado, rios e riachos costeiros, além da rara beleza cênica, 
dão abrigo a uma intrincada rede de vida. A Reserva biológica de 
Sooretama - nome que significa terra dos animais da mata no 
idioma tupi - remete ao tempo do descobrimento. Na área protegida, 
rios de águas escuras, de cor de chá mate, oculta peixes e diversos 
organismos aquáticos. Mas as águas do rio Barra Seca, que banha 
a REBIO Sooretama, guardam a ameaça invisível dos defensivos 
agrícolas, carreados desde a montante até o baixo vale, e de espécies 
alóctones.

Nem só nos riachos vivem os peixes na floresta de 
tabuleiro. Os pequenos riachos desembocam no 
mar, e muitos chegam à praia com águas límpidas. 
Desembocaduras fluviais como a do rio Imbassuaba e 
do rio Corumbau, no extremo sul da Bahia, são exemplos 
de corpos hídricos que alcançam o mar com águas 
limpas. Essas áreas estuarinas permitem a vida de peixes 
que buscam alimento em estuários de água limpa, 
como o amoré Dormitator maculatus. Alguns córregos 
possuem apenas dois quilômetros de extensão, como o 
rio da Barrinha, que entrecorta a vila de Cumuruxatiba e 
está sendo revitalizado pela população local (Sarmento-
Soares, Martins-Pinheiro, 2017). 

A sedimentação fluvial atrai organismos marinhos para a costa, 
e funciona como importante ponto para o ofício dos pescadores 
extrativistas. Os sistemas hídricos são os vertedouros finais, que levam 
sedimentos e nutrientes rumo ao mar. Um exemplo é o rio Peruípe, 
que é responsável por carrear nutrientes até o banco de Abrolhos, a 
maior formação coralínea do Atlântico Sul.

Mas se o cenário de beleza cênica, fragmentos de 
áreas protegidas e riqueza de vida remetem a uma 
abundância, a vida aquática de água doce é pouco 
conhecida pelos povos dos tabuleiros.

Esta região é o lar de espécies únicas, algumas delas ameaçadas de 
extinção. A elaboração de um guia de peixes que habitam a floresta 
de tabuleiros atende ao objetivo central do PAN, de popularizar a 
fauna aquática de peixes. Embora o PAN vise a proteção de peixes 
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e eglas, estas últimas não foram consideradas, já que não ocorrem 
crustáceos eglas nesta região. Crustáceos Anomura da família Aeglidae 
têm distribuição pelas drenagens do Atlântico e do Pacífico no sul da 
América do Sul, abaixo de 20º18’S, no sudeste de Minas Gerais, com 
registros até águas mais frias do Chile e Argentina (Santos, Bueno, 2020).

Pelo menos três áreas na floresta de tabuleiro são 
estratégicas para peixes no PAN - Córrego Grande, 
Cumuruxatiba e Trancoso. Essas áreas se destacam 
pela presença de ambientes capazes de proteger as 
populações de peixes da fauna aquática ameaçada que 
ali habitam.

O estudo dos peixes da floresta de tabuleiro teve início com o projeto 
Peixes Meninos, na vila de Cumuruxatiba, Prado, extremo sul da Bahia. O 
Projeto Peixes Meninos foi estabelecido com o intuito de proporcionar a 
um grupo de jovens de Cumuruxatiba um maior e melhor conhecimento 
sobre os peixes de água doce no extremo sul da Bahia. Através da 
iniciação científica voluntária, estes jovens desenvolveram o espírito da 
pesquisa tanto no âmbito científico – com o estudo dos peixes da região 
– como no âmbito social – pela interação com personagens do lugar 
(Sarmento-Soares, Martins-Pinheiro, 2006). Assim o projeto permitiu o 
contato dos jovens da região com os pequenos peixes de riacho, que 
representavam para eles até então uma diversidade desconhecida, 
já que só conheciam os peixes marinhos. A partir do convívio com 
esses meninos, entre 14 e 18 anos, surgiu a ideia do guia. A atividade 
do projeto aconteceu entre os anos de 2005 a 2007, e culminou com a 
organização de um livreto “Projeto Peixes Meninos” ilustrado e com uma 
linguagem acessível, lançado durante a exposição “Quigême Zabellê”, 
em Cumuruxatiba, Prado, Bahia (NEMA Cumuru, 2007).

Ao elaborar um guia para os peixes na Mata Atlântica 
de Tabuleiros, nosso objetivo consiste em divulgar 
a diversidade de peixes de água doce visando a 
conservação da fauna aquática e fortalecer ações 
socioambientais no domínio desta região. Esperamos 
que um conhecimento mais apurado das espécies de 
peixes possa ampliar a proteção destes organismos 
aquáticos, culminando com a conservação dos rios, dos 
solos e claro das pessoas do lugar.
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RIOS E RIACHOS DA FLORESTA DE TABULEIRO
Bacias e microbacias de pequenas dimensões, cujo rio principal não 
ultrapassa 60 Km de extensão, não são raras entre as florestas de 
tabuleiro, a exemplo dos rios Cahy (figura 4) e rio Trancoso (figura 5). 
Estes pequenos sistemas hídricos, muitos deles isolados, dão abrigo 
a uma rica fauna de peixes de riacho, com muitas espécies com 
distribuição restrita aos rios de tabuleiro, e que vêm sendo avaliadas, 
em relação a seu estado de conservação, nos últimos anos (e.g. Cetra 
et al., 2010; Sarmento-Soares et al., 2009; Sarmento-Soares, Martins- 
Pinheiro, 2013; 2017; 2019). Os ambientes de água doce na floresta 
de tabuleiros incluem uma variedade de habitats que vão desde as 
cabeceiras de cachoeiras de pequena altura com águas rápidas até 
remansos e lagos com gradientes lentos.

As porções fluviais, dos trechos alto a médio, possuem 
desde poções profundos até corredeiras de águas 
claras, margeadas por pedras, conglomerados de 
rochas avermelhadas do grupo Barreiras e cascalho. 
Nas porções baixas dos rios maiores predominam 
substratos de areia, argila e lama.

Figura 4. Barra do Cahy. Cumuruxatiba – Prado - BA.
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Muitos peixes vivem em pequenas populações, em biótopos 
específicos, como nascentes e alagados (e.g. a piaba vermelha 
Rachoviscus graciliceps), riachos de águas escuras cor de chá mate, 
sombreados pela densa floresta (Mimagoniates sylvicola), ou córregos 
com correnteza fraca sobre rochas (e.g. o bagrinho, Acentronichthys 
leptos). Face a vulnerabilidade a que estão sujeitas, muitas espécies 
da região encontram-se sob algum grau de ameaça. Nesse sentido, 
conhecer quais são as espécies da Mata Atlântica e onde vivem é 
fundamental para a definição de políticas públicas de conservação.

Essas terras são habitadas por povos indígenas, 
quilombolas, ribeirinhos, pescadores, extrativistas 
(figura 6), agricultores, fazendeiros, núcleos urbanos, 
e muitos outros, que dependem das águas dos rios e 
córregos para viver.

No Espírito Santo, a bacia fluvial do rio Itaúnas é ainda povoada 
por peixes de riacho da floresta de tabuleiros que se encontram 
ameaçados de extinção. No curso inferior do Itaúnas, fragmentos 
de mata preservada compõem as reservas biológicas de Córrego do 

Figura 5. Foz do Rio Trancoso. Trancoso - Porto Seguro - BA.
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Veado, Córrego Grande e Floresta Nacional do Rio Preto. Tais riachos 
são habitados por peixes pequenos e desconhecidos. São piabas, 
carás e bagrinhos que vivem ocultados sob o folhiço da densa 
floresta. O terço inferior do rio Itaúnas está protegido pelo Parque 
Estadual de Itaúnas até sua foz.

OS PEIXES
Os vários ambientes hídricos na floresta de tabuleiro dão abrigo a 
uma fauna de peixes de água doce que vem sendo desvendada ao 
longo dos últimos anos (Figura 7).

O fascínio diante da variedade de peixes endêmicos, ou 
seja, unicamente encontrados na floresta de tabuleiros, 
encantou pesquisadores de diversas partes do mundo. 
São 114 (cento e catorze) espécies conhecidas nos 
sistemas hídricos da floresta de tabuleiros das quais 
83 habitam unicamente as águas doces, nos seus 
múltiplos ambientes. Dignos de nota são as espécies 

Figura 6. Pescadores na ponta do Corumbau – Prado - BA.
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que ocupam os pequenos estuários, com largura de rio 
de até 15 metros. Nestas águas salgadas ou salobras dos 
estuários, são encontradas 18 espécies nos estuários 
menores, seis migrantes marinhos, duas visitantes 
marinhos, um anfídromo e ainda quatro visitantes de 
água doce. Nesta avaliação, os estuários dos grandes 
rios, como Doce, Mucuri e Jequitinhonha, não foram 
investigados.

Dentre as espécies de água doce, os peixes Characiformes, grupo 
representado pelas piabas e piaus, perfazem 36 espécies, sendo na 
região a maioria da família Characidae. Bagres e cascudos Siluriformes 
perfazem 34 espécies, e Gymnotiformes é representada por duas 
espécies de sarapôa. Ainda em águas doces, outros habitantes 
são os Cichliformes da família Cichlidae, com sete espécies, sendo 
três nativas e quatro alóctones. Entre as nativas, a mais comum é 
o beré, Geophagus brasiliensis. Dentre os Cyprinodontiformes, são 
conhecidos representantes de Poeciliidae, como os barrigudinhos, 
com duas espécies nativas e duas alóctones, e ainda os rivulídeos, 
com sete espécies, sendo cinco de peixes anuais que habitam brejos 
e poças temporárias, e duas espécies não anuais que ocorrem em 
riachos ou são visitantes de água doce em estuários (Tabela 1). Apenas 
uma espécie de Synbranchidae é conhecida na região, o mussum, 
Synbranchus marmoratus.

Das espécies estuarinas, que frequentam a água doce 
próximo a foz, os caramurus da família Ophichthidae 
contribuem com três espécies, Gobiidae e Eleotridae 
também contam com três espécies em cada família. 
Os linguados ou maramaçás são representados por 
nove espécies nas famílias Achiridae, Cynoglossidae 
e Paralichthyidae. Os peixes cachimbo ocorrem nos 
estuários e mangues, com três espécies da família 
Syngnathidae. E por fim, Centropomidae, que faz parte 
de Perciformes, é representado com duas espécies que 
penetram lagoas marginais e riachos.

COMUNICAÇÕES
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O LIVRO
Popularizar peixes e eglas da Mata Atlântica é um dos objetivos do 
PAN peixes e eglas (MMA, ICMBio, 2019). Nos cabe tornar pública, a 
imensa biodiversidade aquática de nossos rios e riachos. A menção 
a fauna estuarina é um complemento ao conhecimento, pois em 
pequenos riachos esses animais, de água doce ou salgada, vivem 
juntos, de forma interdependente nos diversos ambientes nas lagoas 
marginais, poças temporárias, brejos e terço inferior dos riachos. 

Nesta obra, o peixe é o objetivo do conhecimento. 
Ao alcance das mãos, com um simples toque, o 
livro interativo pode ser utilizado a partir do celular 
(figura 8). A portabilidade facilita inclusive as aulas de 

Figura 7. Representantes das principais ordens de peixes nos rios da floresta 
de Tabuleiros. A, Siluriformes - Acentronichthys leptos; B, Characiformes - 
Rachoviscus graciliceps; C, Synbranchiformes - Synbranchus marmoratus; 
D, Cyprinodontiformes - Phalloceros ocellatus; E, Cichliformes - Geophagus 
brasiliensis; F, Perciformes - Centropomus paralellus; G, Anguilliformes - Ahlia 
aegmontis; H, Gobiiformes - Eleotris pisonis; I, Syngnathiformes - Microphis 
lineatus; J, Pleuronectiformes - Symphurus tessellatus.
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campo, podendo também ser utilizado por equipes de 
consultoria ambiental que queiram conhecer melhor 
a diversidade de peixes nos rios dos tabuleiros e seus 
nomes. 

Peixes da Mata Atlântica, em especial as espécies de riacho, são 
muitas vezes pouco conhecidas. E sim, o maior impacto sobre estas 
espécies de pequeno porte é a falta de conhecimento sobre elas 
(Castro, Polaz, 2020). 

O objetivo do livro é popularizar os peixes, tornando sua 
identificação mais acessível, possibilitando um melhor 
conhecimento das espécies que habitam a floresta 
atlântica de tabuleiro (Figura 9). O livro está disponível 
para acesso “on line” pelo link: http://nossacasa.net/
nossosriachos/tabuleiros/ 

Trata-se de um livro interativo, pois pode ser atualizado em versões, 
à medida que seu uso continuado procede e retornos informativos 
acontecem. Novidades, imagens, vídeos sempre serão bem-vindos 
para acréscimo de informações. Esperamos que a obra seja útil a 
todos que queiram conhecer a nossa biodiversidade aquática.

Figura 8. Portabilidade: Aluna utiliza a chave de identif icação de peixes dos tabuleiros 
pelo celular. Turma de biogeografia da fauna aquática- PPGBAN/ UFES, Vitória- ES.
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Figura 9. Capa e f icha catalográfica do Guia de Identif icação de Peixes das matas de 
tabuleiro.
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