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Passou remando
Todo sutil, sereno,

A água cochichava na noite
Brincando com as estrelas do céu

E vai o barco
E um pescador

Paciente
Em casa uma família esperando

Na trempe uma panela esquentando
Êh, êh tucunaré

Traíra, jundiá
Muçum, curimatã
Eu quero te levar

E vai o barco ...
 

Wilson Aragão – (in: Santos, 2003)
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RESUMO

O Rio Paraguaçu em seu terço superior na Chapada Diamantina é 
avaliado em quatro áreas da paisagem local nomeadamente sub-
área Cabeceiras; sub-área Rochosas e ainda sub-bacia do rio Santo 
Antônio e sub-bacia do rio Una e adjacências. Para cada sub-área 
é apresentado o conjunto de espécies de peixes conhecidas de 
forma a trazer uma síntese do conhecimento acumulado sobre o 
alto Paraguaçu na Chapada Diamantina. As principais ameaças aos 
rios na Chapada Diamantina no século XXI correspondem à herança 
da mineração de diamantes, a expansão urbana desordenada, as 
atividades agrícolas com intensa irrigação de cultivo e o turismo 
de aventura em crescente expansão. Caracterizar os ambientes 
e popularizar as espécies de peixes que habitam o Paraguaçu se 
faz necessário para a conservação da rica biodiversidade aquática 
regional.

INTRODUÇÃO 

O Rio Paraguaçu está inserido na ecorregião Mata Atlântica Nordeste 
(sensu Abell et al., 2008), correspondendo ao maior Rio exclusivamente 
baiano com 600 Km até sua foz na Baía de Todos os Santos. Em seu 
curso, o Paraguaçu atravessa três biomas: o cerrado de altitude nos 
Campos Gerais e campos rupestres, a Caatinga no alto e médio vale, 
e ainda a Mata Atlântica na baía de Iguape. As diferentes paisagens 
abrigam uma rica diversidade biológica, com espécies endêmicas, 
raras ou ameaçadas de extinção cuja distribuição foi reduzida em 
resposta a alterações ambientais.

Suas nascentes se encontram na Chapada Diamantina, 
área formada por um grande conjunto de relevos 
planálticos, ligados à Cadeia do Espinhaço em seu 
prolongamento pelo Estado da Bahia. Nos contrafortes 
da Serra do Espinhaço, mais especificamente na Serra 
do Sincorá, a Chapada Diamantina forma um divisor 
de águas entre a bacia do Rio São Francisco e bacias 
dos rios Itapicuru, Contas e Paraguaçu.
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O alto Paraguaçu na Chapada Diamantina cruza vales de montanhas 
do maciço cristalino, e planaltos de arenito. A variação dos habitats de 
água doce vai desde nascentes com gradientes lentos a ambientes 
lóticos, com cachoeiras íngremes com águas rápidas. Em alguns 
trechos, suas águas se ocultam em sumidouros e emergem em 
ressurgências em cavidades subterrâneas.

O alto Paraguaçu abriga aproximadamente 1500 
nascentes considerando a carta na escala de 1:100.000. 
A quantidade de corpos hídricos torna o rio essencial 
para a produção de água, em uma região naturalmente 
pobre em disponibilidade hídrica superficial (MMA, 
2007; Santos, Caramaschi, 2011; Santos, Caiola, 2020). 
A disponibilidade hídrica atraiu a ocupação urbana 
e a instalação da agricultura irrigada de larga escala. 
Somando ao turismo desordenado estas atividades 
caracterizam o cenário de pressões atuais sobre 
os ambientes naturais no alto curso do Paraguaçu 
(Rigueira et al., 2016). 

Diversos estudos já foram realizados sobre a ictiofauna do alto Rio 
Paraguaçu e a rica diversidade de espécies foi sendo inventariada 
principalmente nos últimos vinte anos. Atualmente, conta com mais 
de sessenta espécies no seu alto curso, sendo aproximadamente 
um terço delas endêmicas. Apesar da diversidade ictiológica mais 
bem conhecida, a maioria dos estudos é de cunho taxonômico, com 
descrição de novos taxa (e.g. Melo, Espíndola, 2016; Pereira et al., 2019; 
de Pinna et al., 2018; Zanata et al., 2017, 2018, 2019). Por outro lado, 
poucos estudos abordam aspectos biológicos e da história natural 
de tais espécies (e.g. Zanata, Primitivo, 2013; Santos et al., 2020). A 
área da Chapada Diamantina é indiscutivelmente importante, mas 
carece de uma abordagem ampla, focada na conservação de suas 
espécies aquáticas.

COMUNICAÇÕES



19

A Chapada Diamantina está figurada no Mapa dos 
sítios da Aliança Brasileira para Extinção Zero (Mapa 
BAZE, 2018), iniciativa que visa a proteção dos últimos 
refúgios para espécies severamente ameaçadas de 
extinção - Criticamente em Perigo (CR) e Em Perigo 
(EN). No que tange a conservação das espécies, 
recentemente foi firmado o "Plano de Ação Nacional 
para a Conservação dos Peixes e Eglas Ameaçados de 
Extinção – PAN Peixes e Eglas", criado pelo Ministério 
do Meio Ambiente, visando “melhorar o estado de 
conservação e popularizar peixes, eglas, rios e riachos 
da Mata Atlântica, em cinco anos" (CEPTA, 2019). 
Com a presente contribuição pretendemos agregar 
informações para os trabalhos do PAN. 

 

Assim trazemos uma síntese do conhecimento sobre a fauna de 
peixes da bacia do alto Rio Paraguaçu, apresentando um panorama 
sobre o uso e ocupação do solo na bacia, com considerações quanto 
a sua conservação.

MATERIAIS E MÉTODOS

     Área de Estudo

O Rio Paraguaçu tem suas origens nas regiões serranas e semiúmidas 
das encostas orientais da Chapada Diamantina e, ao contrário de 
outros rios do domínio Semiárido nordestino, mantém-se perene 
durante todo o seu curso, mesmo quando atravessa largas regiões 
de baixa pluviosidade (CPRM, 2003; Juncá et al., 2005).
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Juntas a vegetação, a paisagem, e a hidrografia singular 
colocam a Chapada Diamantina como região de maior 
biodiversidade no nordeste, com amplos alagados em 
planícies, matas nas encostas, vales encaixados com 
matas de grotão, matas ciliares, matas de planalto e 
ainda cursos d´água que conduzem a sumidouros em 
áreas cársticas.

Santos, Caiola (2020) realizaram uma tipologia dos rios da região 
classificando-os em três tipos nomeados de acordo com as suas 
características de vegetação que incluem Áreas cultivadas, Campos 
rupestres e Áreas florestadas, ressaltando a importância dos tipos 
vegetacionais para a ocorrência das espécies de peixes locais.

"O plano diretor da bacia do Rio Paraguaçu (Bahia, 
1992), para facilitar o desenvolvimento de projetos e 
pesquisas, dividiu a bacia hidrográfica em três regiões: 
Alto Paraguaçu, que compreende a região de nascentes 
na qual o Rio passa por clima tropical de altitude e 
rochas quartzíticas e calcárias; Médio Paraguaçu, que 
compreende a região intermediária na qual o Rio passa 
por clima semiárido e rochas graníticas; e o Baixo 
Paraguaçu, que compreende a região final e da foz, na 
qual o Rio passa por clima tropical chuvoso de floresta 
e rochas graníticas" (Gonçalves, 2014). Os autores 
fizeram uma adaptação deste critério, agrupando as 
sub-bacias contribuintes do Rio Paraguaçu. Assim o 
Alto Paraguaçu foi considerado como sendo formado 
pelas drenagens desde as nascentes do Rio Paraguaçu 
até a foz do Rio Una. Deste ponto segue para o sul pelo 
divisor de águas leste do Rio Una, até a bacia do Rio 
de Contas e para o norte pelo divisor de água leste do 
riacho de Pedra e do Rio Santo Antônio até a bacia do 
Rio São Francisco.
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O alto Rio Paraguaçu, na Chapada Diamantina, é aqui sub-dividido 
em quatro trechos contínuos (Figura 1):    1. Cabeceiras; 2. Rochosas; 
3. Santo Antônio; 4. Una.

     1. Cabeceiras

Compreende parte dos municípios de Barra da Estiva, Ibicoara e 
Mucugê (Fig. 2B). Os contribuintes mais altos da margem esquerda 
do Alto Paraguaçu são os rios da Laje e Riachão e o córrego Alpercata 
(Fig. 2A). Em sua margem direita os córregos seguem imprensados 
pela cumeeira montanhosa sendo seus contribuintes mais a 
montante o córrego Ibicoara, o riacho Tremendal e o córrego Barra. 
Os principais rios são o próprio Paraguaçu e sub-bacias contribuintes, 
como o Rio Capãozinho e riacho do Brejinho.

 

As nascentes principais do Rio Paraguaçu encontram-
se em Barra da Estiva a cerca de 1200m de altitude, 
ao Sul da Chapada Diamantina. O Rio Paraguaçu tem 
suas nascentes encaixadas na Serra do Sincorá junto 
ao divisor de águas com a bacia do Rio de Contas (Fig. 
2C), situada dentre as maiores elevações do Espinhaço 
setentrional (Harley et al., 2005).

COMUNICAÇÕES

Figura 1. Localização do Rio Paraguaçu no estado da Bahia com destaque para as áreas na Chapada 
Diamantina: 1. Cabeceiras do Paraguaçu; 2. Sub-bacias rochosas; 3. Sub-bacia do Santo Antônio; 4. sub-
bacia do Rio de Una e adjacências; 5. Médio e baixo Rio Paraguaçu.
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Neste trecho mais alto do Paraguaçu, o Rio entrecorta em sua 
margem esquerda a paisagem dos Campos Gerais, uma formação 
savânica com enclaves de vegetação de Cerrado.

 Os Campos Gerais ocupam vasta área entre os municípios de Barra 
da Estiva, Ibicoara, Mucugê, e ainda o alto vale do Rio de Contas ao 
sul da Chapada Diamantina. A paisagem dos campos gerais com seu 
relevo suave a plano naturalmente possuem numerosos alagadiços 
que funcionam como reservatórios naturais de água. Mesmo com 
solos rasos, tais alagadiços contribuem significativamente para a 
recarga de água para o Rio Paraguaçu, mantendo-o perene durante 
todo o ano (MMA, 2007).

Figura 1. Mônica and Ralf along with Marcelo de Carvalho (gray t-shirt) and James Van Tassel 
(white t-shirt) in New Orleans during JMIH in 1996.
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Figura 2. Sub-bacias das cabeceiras do alto Paraguaçu, no trecho com foz igual ou superior a 1000 metros, 
indicando: A. as respectivas sub-bacias (legenda por cor) e pontos de amostragem (quadrados amarelos); 
B. os municípios na área (Barra da Estiva, Ibicoara e Mucugê); e C. sub-bacias adjacentes no Paraguaçu 
(Sub-bacias rochosas e Santo Antônio) e o divisor de águas com a bacia do Rio de Contas (em rosa). Os 
retângulos azuis representam as represas possíveis de ser observadas com o Google Earth.
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     2. Rochosas

Compreende parte dos municípios de Mucugê, Lençóis, Palmeiras 
e Andaraí (Fig. 3B); no trecho do Rio Paraguaçu desde a sub-bacia 
do córrego Sertãozinho até a sub-bacia do Rio do Baiano. Nas sub-
bacias rochosas estão localizadas a porção sul do Parque Nacional 
da Chapada Diamantina (PNCD) e Parque Municipal de Mucugê. 

COMUNICAÇÕES

Figura 3. Sub-bacias rochosas do Paraguaçu e sub-bacias adjacentes, indicando: A. as respectivas sub-
bacias (legenda por cor) e pontos de amostragem (quadrados amarelos); B. os municípios na área (Mucugê 
e Andaraí); e C. Malha hídrica neste trecho (amarelo) e sub-bacias adjacentes no Paraguaçu (Sub-bacias 
Cabeceiras do Paraguaçu e Santo Antônio) e trecho a jusante da bacia do alto e médio Paraguaçu (em 
rosa).
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Algumas nascentes nesta região ao sul da Chapada 
Diamantina ainda estão situadas a mais de 1000 m de 
altitude. A paisagem é dominada por fitofisionomia 
de campos de vegetação rupestre que revestem os 
afloramentos rochosos ao longo da cadeia do Espinhaço.  
As florestas montanas assumem importante papel na 
conservação dos seus cursos hídricos.

 

Nos altiplanos em Mucugê foram encontrados os primeiros   
diamantes da Chapada Diamantina, no Rio Cumbuca (Fig. 8G) local 
que hoje abriga o Parque Municipal de Mucugê e o Museu do Garimpo. 
Neste trecho as sub-bacias entrecortam extensas áreas rochosas 
sendo em sua maioria encaixadas em fraturas e falhas, com quedas 
d´agua e alta energia. Seus leitos geralmente são preenchidos por 
matacões e seixos, apresentam número incomum de cachoeiras e 
cascatas (MMA, 2017).

Neste trecho das sub-bacias rochosas os principais 
rios são os rios Preto (de Mucugê), Cumbuca (Fig. 8G), 
Mucugê, Piabas e o Baiano. Localizada na vertente leste 
do Parque Nacional da Chapada Diamantina (PNCD), 
nas proximidades de Andaraí, a sub-bacia do Rio 
Baiano é a principal formadora do Marimbus do Baiano, 
como será visto adiante.  A sub-bacia foi fortemente 
explorada pelo garimpo no passado, comprometendo 
sua disponibilidade hídrica superficial.
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     3. Santo Antônio

A sub-bacia do Rio Santo Antônio é a maior e mais peculiar sub-
bacia do Paraguaçu, com 9.470 Km2 marcada por diferentes 
fisionomias. Formado pela confluência de um conjunto de drenagens 
provenientes das serras areníticas e ainda rios que se infiltram por 
sumidouros correndo de forma subterrânea. No baixo vale as águas 
se espraiam em extensas áreas alagadas, formando o Marimbus, o 
Pantanal da Chapada Diamantina.

O Rio Santo Antônio é formado pelas sub-bacias do Rio 
Cochó, com aproximadamente 3.100 Km2 e a sub-bacia 
do Rio Preto com 44 Km2. O Rio Cochó nasce a 1.517 
metros de altitude na Serra do Gentio, no município de 
Piatã, junto ao divisor de águas com o Rio de Contas, 
percorrendo cerca de 240 Km até formar o Rio Santo 
Antônio (Fig. 4A). Em seu trecho a montante em 
Iraquara os formadores são os riachos das Almas, Água 
de Rega e riacho do Gado. Após receber este aporte das 
águas da Ressurgência da Pratinha, o Santo Antônio 
modifica sua condição de Rio temporário, para Rio 
perene. O aporte de água vindo do Rio Cochó também 
contribui para a maior vazão no Santo Antônio a jusante 
da Pratinha. Daí o Santo Antônio segue em direção a 
sua foz no Rio Paraguaçu tendo ainda dez sub-bacias 
contribuintes, como os rios São José, Mucugezinho, 
Utinga e sub-bacias menores (Fig. 4A).

Da nascente a foz no Paraguaçu o Santo Antônio banha totalmente 
os munícipios de Palmeiras, Boninal, Lençóis, Wagner e Utinga, 
parcialmente os municípios de Seabra, Iraquara, Piatã, Lajedinho e 
Ruy Barbosa e ainda um pequeno trecho dos municípios de Mucugê, 
Andaraí, Bonito, Mulungu do Morro e Souto Soares. (Fig. 4B).    

COMUNICAÇÕES
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Em Iraquara o Rio Santo Antônio entrecorta um sistema aquífero 
cárstico. O Carste corresponde a um sistema geológico onde os 
contínuos processos de dissolução da rocha são responsáveis por criar 
uma paisagem característica com paredões escarpados, canyons, 
vales fluviais com drenagem subterrânea, e presença de aquíferos 
(Pereira, 1998). Geradas a partir da dissolução de sedimentos de rocha 
carbonática muitas cavidades naturais na região de Iraquara na 
Chapada Diamantina tem ou já tiveram rios, destacando-se os sistemas 
da Lapa Doce, Torrinha e Pratinha. Na sub-bacia do Santo Antônio as 
cavernas aparecem associadas a sumidouros como no riacho das Almas 
e no riachoÁgua de Rega ao longo do planalto cárstico. As drenagens 
subterrâneas rebrotam na ressurgência da Pratinha (Fig. 8D), nas 
proximidades da confluência com o riachodo Gado (Santos, 2011).

COMUNICAÇÕES

Figura 4. Sub-bacia do Rio Santo Antônio, indicando: A. as respectivas sub-bacias contribuintes ao Santo 
Antônio (legenda por cor) e pontos de amostragem (quadrados amarelos); B. os municípios na área (13 
municípios); e C. Malha hídrica neste trecho (castanho) e sub-bacias adjacentes no Paraguaçu (Sub-
bacias Cabeceiras, Rochosas e Una) e trecho a jusante da bacia no médio Paraguaçu (em verde). Sistemas 
hídricos circundantes São Francisco (amarelo) e Contas (rosa).



27

Á jusante, na porção leste do PNCD e boa parte da APA Marimbus-
Iraquara, a confluência de rios, cujos principais são o Santo Antônio 
e o Utinga, ao norte, e o Rio Baiano ao sul, formam em uma zona 
de relevo muito plano, em ampla planície aluvial de inundação, 
localmente chamada Marimbus. O imenso pantanal é influenciado 
por cheias e inundações sazonais (Santos, Caramaschi, 2011). Ali 
plantas macrófitas aquáticas e ilhas de vegetação de porte arbóreo, 
formam uma paisagem de Pantanal (MMA, 2007; Sena, 2015). As 
águas dos Marimbus se misturam, e recebem nomes regionais, 
como o Marimbus do Baiano, em Andaraí, alusivo ao Rio do Baiano e 
o Marimbus do Remanso, em Lençóis.

Em seu trajeto possui numerosas cachoeiras, até 
alcançar as terras baixas inundáveis para onde drena. 
O Marimbus é o lar de espécies de ambientes lênticos, 
algumas delas de importância comercial, além de 
servirem de alimento para as comunidades ribeirinhas 
como o piau Leporinus bahiensis (Fig. 9A), a piaba facão 
Triportheus guentheri (Fig. 9G) e o Hoplerythrinus 
unitaeniatus (Fig. 9H).

     4. Una

Compreende parte dos municípios de Ibiquera, Andaraí, Nova 
Redenção, Itaetê, Mucugê, Iramaia e Ibicoara (Fig. 5B). Os principais 
rios são o próprio Paraguaçu e sub-bacias contribuintes, o Rio de 
Una, riacho de Pedra, riacho Boa Sorte e riacho do Angu.

Localizada na borda leste da Chapada Diamantina 
entre os domínios de paisagem de campos rupestres 
e caatinga, o Rio de Una e sub-bacias adjacentes 
possuem águas escuras que correm sobre rochas 
quatzíticas. O Rio de Una com aproximadamente 2.092 
Km2 corresponde a maior sub-bacia neste trecho. Suas 
nascentes se encontram a 312 metros de altitude na 
vertente sul do PNCD (Fig. 5A).

COMUNICAÇÕES
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Figura 5. Sub-bacia do Rio de Una e adjacências, indicando: A. as respectivas sub-bacias 
contribuintes ao Rio Paraguaçu neste trecho (riacho do Angu, riacho Boa Sorte na margem 
esquerda e riacho de Pedra e Rio de Una na margem direita- em roxo- trecho em verde claro 
corresponde ao limite sul do PNCD no Rio de Una) e pontos de amostragem (quadrados 
amarelos); B. os municípios na área (sete municípios); e C. Malha hídrica neste trecho 
(amarelo) e sub-bacias adjacentes no Paraguaçu a montante (Sub-bacias Cabeceiras, 
Rochosas e Santo Antônio) e trecho a jusante da bacia no médio Paraguaçu (em lilás). 
Sistema hídrico circundante Rio de Contas (rosa).

O Rio de Una recebe recarga do aquífero cárstico, tal como acontece com o 
Rio Santo Antônio. O extenso planalto de rochas carbonáticas, entre Itaetê 
e Nova Redenção, por onde flui o vale de fluvial de Una apresenta córregos 
subterrâneos e cavidades naturais, tais como o Poço Encantado (Fig. 8N) 
e a Lapa do Bode. Marcadamente as pinturas rupestres são vestígios das 
primeiras ocupações humanas na região.
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Além dos registros conseguidos com trabalhos de 
campo, foram utilizados todos os registros conhecidos 
e acessíveis em coleções ictiológicas, de forma que 
os inventários aqui realizados funcionaram como 
um complemento ao vasto acervo de material já 
colecionado. Os exemplares tombados na coleção 
ictiológica do Museu de Zoologia da UEFS (MZFS), 
MBML e MNRJ foram examinados e avaliados, 
para confirmação de sua identificação. Materiais 
depositados nas coleções ictiológicas do MZUSP 
foram consultados a partir dos registros disponíveis 
no SpeciesLink (CRIA, 2020), e da UFBA com base nos 
respectivos bancos de dados fornecidos pelas coleções. 
Consultas complementares foram realizadas no SiBBr 
e em publicações científicas. A relação do material 
examinado encontra-se disponível em nossacasa.net/
nossosriachos/doc/Apêndice_1_AltoParaguacu.pdf

 

Para cada um dos pontos de amostragem, quando não informada 
suas coordenadas originalmente, estas foram estimadas a partir das 
localidades indicadas nos registros.
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     Amostragem

Amostragens foram realizadas em setembro de 2018 e junho de 2019 
com o uso de puçás, picarés, covos, tarrafas, redes de arrastos, redes 
de espera e pesca elétrica. Em cada ponto foi usada uma combinação 
dos recursos de pesca de forma a assegurar uma amostragem de leito, 
fundo e margem do local amostrado. A maior parte dos trabalhos de 
campo foi realizada buscando amostrar os diferentes microhabitats, 
e, por esse motivo, foram utilizadas artes de pesca diversificadas. 
Os trechos de Rio foram delimitados com a utilização de redes de 
contenção a montante e a jusante em intervalos de pelo menos 50 
metros com esforço padronizado de tempo de aproximadamente 
uma hora em cada local. Os exemplares foram eutanasiados com 
mentol, fixados em formalina a 10% e transportados para o laboratório, 
onde foram triados, transferidos para conservação em álcool a 70o 
GL, identificados e catalogados. Alguns exemplares coletados foram 
fotografados em aquário de campo.



30

     Taxonomia

A classificação taxonômica dos exemplares seguiu Fricke et al. 
(2020). Espécies ameaçadas, com dados insuficientes e problemas 
taxonômicos são comentados em “resultados”.

     Análise de dados

Mapas georrefenciados da bacia do Paraguaçu foram elaborados 
usando o programa GPS Trackmaker Professional 4.8 (Ferreira Júnior, 
2012), com base nas cartas do Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE), na escala de 1:100.000, e em verificações de campo. 
Os resultados de comprimento e área cartográficos foram calculados 
com base nos mapas construídos e utilizando o mesmo programa.

As verificações de campo com inventário da ictiofauna 
e caracterização das localidades de amostragem foram 
feitas com base no levantamento registros.

Para verificação da distribuição geográfica das amostragens foram 
calculados os índices de Pontos de Coleta (IPC) e índice de Lotes 
tombados (ILT). Estes índices foram calculados como sendo o valor 
arredondado do número de pontos de coletas por cada 100 Km2 através 
da seguinte fórmula [=ARRED(((número de pontos de coleta/área da 
superfície de drenagem)*100);0)] e o valor arredondado do número de 
lotes por cada 100 Km2 [=ARRED(((número de lotes/área da superfície 
de drenagem)*100);0)].

Estes índices foram avaliados tomando-se como base 
de comparação aqueles índices calculados para todo o 
conjunto das drenagens do alto Paraguaçu. Se o valor 
calculado para uma sub-bacia estiver dentro da margem 
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de +ou- 30% do valor do conjunto do alto Paraguaçu 
- a distribuição geográfica das amostragem será 
considerada boa. Se estiver abaixo - será considerada 
insuficiente se estiver acima - será considerada ótima, 
como ilustra a Tabela 1.

Tabela 1. Classificação dos índices de coletas e de lotes. Índice de pontos 
de coleta calculado por amostragens a cada 100 Km2 de área. Índice de 
lotes tombados calculado por registros de espécies a cada 100 Km2 de 
área.

              
Sub-bacia                        Área(Km2)      Pontos de coleta           Lotes
Alto Paraguaçu       15.482      229   2.320
               Insuficiente     Boa             Ótima
            <<                 Entre     >>
IPC
índice de ptos de coleta           1                  1 e 2     2
ITL
índice de lotes tombados           10                  10 e 19                  19

Para avaliação da diversidade da ictiofauna presente no alto Rio 
Paraguaçu, foram calculados os índices de Riqueza, Número de 
indivíduos, Dominância, Simpson, Shannon, Evenness, Menhinick, 
Margalef, Equitabilidade, Fisher alpha, Berger Parker e Chao 1, 
conforme explicados em Harper (1999). Os valores foram calculados 
empregando-se o programa PAST 2.17c - Palaeontological Statistics 
Software Package for Education and Data Analysis (Hammer et 
al., 2001). O mesmo programa foi utilizado para traçar os perfis de 
diversidade, usando o índice de Renyi, para plotar uma série de perfis 
simultâneos considerando os diversos índices calculado. Se os perfis 
se cruzam, as diversidades não são comparáveis.
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     Resultados

O alto Rio Paraguaçu, na Chapada Diamantina, é aqui pela primeira 
vez dividido em quatro sub-áreas- 1. Cabeceiras; 2. Rochosas; 3. Santo 
Antônio; 4. Una (Fig. 1). 

1. Sub-área Cabeceiras 

No trecho mais alto do Rio Paraguaçu foi encontrado um conjunto 
de 19 pontos de amostragem, com 123 lotes, entre Barra da Estiva e 
Mucugê (Fig. 2A e Tabela 2).

Dos onze córregos contribuintes do Rio Paraguaçu 
neste trecho foi explorado do ponto de vista ictiológico, 
o próprio Rio Paraguaçu (IPC= 1.1/ILT=7.2) entre Barra da 
Estiva, Cascavel e Mucugê, e ainda o Rio da Laje (IPC= 
1,6/ILT=6.5), o córrego Ibicoara (IPC= 2.3/ILT=2.3), riachos 
do Brejinho (IPC= 0.2/ILT=1.0) e Tremendal (IPC= 3.3/
ILT=21.2) e Rio Capãozinho (IPC= 1.3/ILT=7.9) (Tabela 2).

Apenas o córrego Tremendal apresentou um nível de amostragem 
tanto em ponto de coletas com em número de lotes considerados 
bons em relação ao nível médio das sub-bacias do Alto Paraguaçu. 
As sub-bacias dos rios da Laje e Capãozinho e do córrego Ibicoara 
mesmo com pontos de coletas suficientes apresentaram um baixo 
número de lotes e as demais não foram amostradas ou o foram de 
forma insuficiente (Tabela 2).

Foram identificadas 13 espécies para este trecho mais 
alto do Rio Paraguaçu (Tabela 6). Destas, quatro das 
espécies são compartilhadas com o Rio São Francisco, 
Hoplias brasiliensis, Phenacorhamdia tenebrosa, 
Serrapinnus heterodon (Fig. 9E), Serrapinnus piaba. 
Uma é compartilhada com o Rio de Contas, Gymnotus 
interruptus (Fig. 9M). Duas pertencem a complexo de 
espécies: Astyanax aff. lacustris C (FIG. 9C) e Hoplias 
aff. malabaricus.  Apenas uma é alóctone: Poecilia 
reticulata.
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Tabela 2. Índices de amostragem no alto Rio Paraguaçu na subárea: 
Cabeceiras, com indicação da área de cada sub-bacia, pontos de 
coleta, quantidade de lotes. IPC- índice de pontos de coleta; ILT- 
índice de lotes.

Sub-bacia
Área 
(Km2)

Pontos 
de coleta Lotes

IPC = 
coletas/ 
100Km2

Pontos de 
amostragem

ILT = 
lotes/ 100Km2

Número de 
lotes

Cabeceiras (Alto 
Paraguaçu) 1.717 19 123 1,1 Bom 7,2 Insuficiente

Rio da Laje 62 1 4 1,6 Bom 6,5 Insuficiente

Córrego Cerqueira 40 0 0 0,0 Insuficiente 0,0 Insuficiente
Riacho Passagem 
de Pedra 35 0 0 0,0 Insuficiente 0,0 Insuficiente

Córrego Cascavel 24 0 0 0,0 Insuficiente 0,0 Insuficiente

Córrego Ibicoara 43 1 1 2,3 Ótimo 2,3 Insuficiente

Riacho do Brejinho 418 1 4 0,2 Insuficiente 1,0 Insuficiente

Riacho Tremendal 33 1 7 3,0 Ótimo 21,2 Ótimo

Córrego Barra 31 0 0 0,0 Insuficiente 0,0 Insuficiente

Córrego Sumidouro 34 0 0 0,0 Insuficiente 0,0 Insuficiente

Córrego Tapera 20 0 0 0,0 Insuficiente 0,0 Insuficiente

Rio Capãozinho 542 7 43 1,3 Bom 7,9 Insuficiente
               

Endemismo e fauna ameaçada. A subárea Cabeceiras, conta com 
espécies endêmicas para a Chapada Diamantina como Astyanax 
hamatilis, Astyanax sincora, Gymnotus interruptus e Parotocinclus 
nanda; sendo que Astyanax sincora foi identificado apenas para 
este trecho de cabeceiras da bacia do Paraguaçu. Não há registro de 
espécies da fauna ameaçada no trecho do alto Paraguaçu com foz 
igual a 1.000 m ou acima (sensu lista vermelha nacional - MMA, 2018).

 

Uso e ocupação do solo. A quantidade de barragens para captação 
de água é bastante elevada no trecho das sub-bacias com foz igual 
a 1.000 m ou acima, indicando a vocação agrícola no alto vale. Os 
pequenos produtores rurais utilizavam as partes úmidas do Rio 
Paraguaçu para o plantio de produtos agrícolas, tais como feijão e 
arroz (Miranda, 2012). Ao final do século XX a formação de vegetação 
de Campos Gerais foi largamente substituída por agricultura 
mecanizada. Nos anos 1990, uma considerável área foi inundada pela 
barragem do Apertado entre Ibicoara e Mucugê, e muitos lavradores 
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desalojados.  Nas terras planas dos Campos gerais estabeleceu-
se o Pólo Agrícola Mucugê – Ibicoara que concentra produção de 
batata-inglesa, café, milho, cana e outros produtos do agronegócio 
(Miranda, 2012).  Os vales fluviais dos rios Capãozinho, Mucugezinho, 
Rio Preto e outros contribuintes do alto Paraguaçu passaram desde 
então a ter uma economia totalmente voltada para a agricultura 
irrigada. A região é marcada pela agricultura de irrigação por pivô, 
um sistema de irrigação de lavoura em que uma haste giratória 
se mantém com vários crivos molhando a plantação (Fig. 8A) com 
bombeamento de água a partir das barragens do Apertado e Capão 
Comprido, no Rio Paraguaçu e Capãozinho respectivamente. Nesta 
região a oeste da Chapada Diamantina os conflitos agrários crescem 
por conta da captação de água. Em uma análise temporal de vinte 
anos, imagens de satélite registram uma redução da massa d'água 
de corpos hídricos naturais, incluindo rios, lagos e nascentes, em 
21% da área original. À jusante, o Rio Paraguaçu recebe os insumos 
agrícolas das áreas irrigadas o qual é carreado Rio abaixo.

 

Conservação e perspectivas. Considerando que muitas nascentes 
do Paraguaçu provêm destes aquíferos em pontos elevados da Serra 
do Sincorá e nos Campos Gerais, a busca de soluções sustentáveis 
para uso da água se faz necessária. A demanda por água ultrapassou 
a capacidade de suporte (CERB, 2020). A Barragem de Apertado 
atingiu o volume morto no fim de 2019, com menos de 3% do volume, 
e hoje, ela apresenta uma recuperação gradativa. A recuperação de 
Apertado é aguardada para dar suporte à atividade agrícola irrigada 
do Alto Paraguaçu, no agro polo de Mucugê-Ibicoara.

O modelo de agricultura irrigada é considerado como 
impulsionador do aumento de produtividade. Porém 
tal cálculo não contabiliza o represamento de nascentes 
que passam a drenar para grandes áreas barradas o 
que aumenta consideravelmente a quantidade de 
água evaporada, comprometendo o recurso hídrico 
em uma área naturalmente pobre em disponibilidade 
de água.
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Na  agricultura, a tendência à homogeneização das práticas  
produtivas, à simplificação e a artificialização extremada do meio 
natural acompanhou-se por impactos ambientais negativos, tais 
como, a degradação dos solos agrícolas e o comprometimento da 
qualidade e quantidade dos recursos hídricos (Peneireiro, 1999). 
A natureza e a amplitude desses impactos derivam da lógica 
econômica fundada no imediatismo e na maximização dos resultados 
econômicos em curto prazo.

Não questionamos a produção agrícola na área, mas 
a forma como vem sendo conduzida. O desperdício 
de água pela aspersão (como no pivô central) se 
mostra insustentável para o futuro da agricultura na 
região (Coelho et al., 2005). Uma agricultura irrigada 
sustentável necessita ser eficiente e econômica no uso 
da água, como acontece com as técnicas de micro-
aspersão e gotejamento (Pinheiro, Fabre, 2004), que 
podem ser alternativas mais sustentáveis.

A adoção da prática da agricultura irrigada sustentável, como 
estabelece a Política Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica, 
na "conservação dos ecossistemas naturais e recomposição dos 
ecossistemas modificados, por meio de sistemas de produção agrícola 
e de extrativismo florestal baseados em recursos renováveis, com a 
adoção de métodos e práticas culturais, biológicas e mecânicas, que 
reduzam resíduos poluentes e a dependência de insumos externos 
para a produção” (Pasini, 2017; Peneireiro, 1999).

2. Rochosas

Fauna aquática. No trecho das sub-bacias rochosas do Rio Paraguaçu, 
compreendidas entre Mucugê e Andaraí, foram encontrados 35 
pontos de amostragem e 154 lotes (Fig. 4 e Tabela 3).
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Das nove sub-bacias contribuintes do Rio Paraguaçu 
neste trecho foram explorados do ponto de vista 
ictiológico, o do próprio Rio Paraguaçu (IPC=4.1/
ILT=17.9) situado entre Mucugê e Andaraí, e ainda os 
rios Preto (IPC=1.5/ILT=2.3), Cumbuca (IPC=9.1/ILT=31.3), 
Paty (IPC=1.8/ILT=1.8), Piabas (IPC=5.0/ILT=32.3) e Baiano 
(IPC=3.3/ILT=11.7) (Tabela 3).

O trecho “Rochosas” do Paraguaçu, assim como os rios Cumbuca, 
Piabas e Baianos apresentaram um nível de amostragem, tanto em 
ponto de coletas, como em número de lotes satisfatórios em relação 
ao nível médio das sub-bacias do Alto Paraguaçu. As sub-bacias 
dos rios Preto e Paty mesmo com pontos de coletas suficientes 
apresentaram um baixo número de lotes e as demais não foram 
amostradas (Tabela 3).

Tabela 3. Índices de amostragem no alto Rio Paraguaçu na subárea: 
Rochosas, com indicação da área de cada sub-bacia, pontos de coleta, 
quantidade de lotes. IPC- índice de pontos de coleta; ILT- índice de lotes.

Sub-bacia
Área 
(Km2)

Pontos de 
coleta Lotes

IPC= 
coletas/ 
100Km2

Pontos de 
amostragem

ILT= 
lotes/ 

100Km2
Número de 

lotes

Rochosas (Alto Pa-
raguaçu) 861 35 154 4,1 Ótimo 17,9 Bom

Córrego Sertãozinho 22 0 0 0,0 Insuficiente 0,0 Insuficiente
Rio Preto 130 2 3 1,5 Bom 2,3 Insuficiente

Rio Cumbuca 208 19 65 9,1 Ótimo 31,3 Ótimo

Córrego Fundo 38 0 0 0,0 Insuficiente 0,0 Insuficiente

Rio Paty 111 2 2 1,8 Bom 1,8 Insuficiente

Rio Piabas 161 8 52 5,0 Ótimo 32,3 Ótimo

Córrego das Flores 2 0 0 0,0 Insuficiente 0,0 Insuficiente

Rio Baiano 60 2 7 3,3 Ótimo 11,7 Bom
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Endemismo e fauna ameaçada. O trecho Rochoso do Paraguaçu 
apresenta moderado endemismo nesta área. Das 22 espécies 
reconhecidas para o trecho das bacias rochosas no alto do Paraguaçu 
apenas uma, Glaphyropoma spinosum, é endêmica desta localidade.  
Mas muitas espécies são compartilhadas também com a sub-bacia 
do rio Santo Antônio, como piabas, cascudos, bagrinhos, que ocupam 
a imensa variedade de ambientes de água doce da região.  Riachos de 
águas escuras e ácidas, cor de chá mate, são comuns no trecho rochoso, 
a exemplo do Rio Coisa Boa (Fig. 8F) em Igatu, distrito de Andaraí com 
águas de baixo pH (6.0-7.8).  As sub-bacias rochosas são habitadas 
por Astyanax brucutu, Astyanax hamatilis, Astyanax rupestris(Fig. 
9D), Characidium clistenesi (Fig. 9B), Geophagus diamantinensis 
(Fig. 9N), Hyphessobrycon negodagua, Moenkhausia diamantina 
(Fig. 9F), Pterygoplichthys chrysostiktos e ainda quatro espécies 
da subfamília Copionodontinae de Trichomycteridae, Copionodon 
lianae, Copionodon orthiocarinatus (Fig. 9I), Copionodon pecten, 
Glaphyropoma rodriguesi e Glaphyropoma spinosum. A gruna da 
Torras, em Igatu, Andaraí, é habitada por espécie troglomórfica, G. 
spinosum (Bichuette et al. 2008).

Nas sub-bacias rochosas não foram registradas 
espécies da fauna ameaçada (sensu lista vermelha 
nacional - MMA, 2018).  

Uso e ocupação do solo. Enquanto as cabeceiras do Paraguaçu são 
ocupadas por grandes lavouras, as sub-bacias rochosas se encaixam 
entre as rochas sedimentares da serra do Sincorá, em grande parte 
no PNCD.

O garimpo foi o evento que mais marcou a região 
da Chapada Diamantina como um todo, deixando 
um legado ambiental problemático, ao longo de 
sua história, uma vez que o uso dado ao seu solo 
reestruturou a dinâmica hídrica regional. As áreas 
mais impactadas pelo garimpo foram as sub-bacias 
Rochosas, Santo Antônio e Una. Os rios fortemente 
explorados pelo garimpo no passado, apresentam 
ainda hoje cicatrizes, como blocos rolados, antigos 
barramentos e profundos poços. Minas com galerias 
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subterrâneas, com infiltração de águas usadas na 
lavra e das águas pluviais desmoronaram. Rios 
perenes foram transformados em rios temporários, 
implicando redução de disponibilidade hídrica e riscos 
de secamento, como já ocorreu em outras Chapadas 
no semi-árido nordestino. Não obstante os impactos 
mecânicos, ainda há os impactos de origem química 
provocados pelas atividades de mineração.

O legado da atividade garimpeira assoreou rios e descaracterizou 
paisagens. Há depoimentos que antes da atividade garimpeira, os 
rios possuíam alta energia e suas águas fluíam sobre a rocha fresca, 
com aspecto límpido, apresentando sistema de cachoeira nos seus 
fluxos. Para retornar as condições de qualidade das águas é desejável 
a recuperação da vegetação ciliar das nascentes e córregos, como 
forma de minorar o assoreamento. Se no passado a Chapada 
Diamantina teve sua pioneira ocupação em função da mineração 
de diamantes, nos dias de hoje, o relevo bastante acidentado, 
produzindo cenários incríveis atrai visitantes do mundo inteiro, 
encontrando-se o turismo de aventura em crescente expansão. Os 
principais impactos sobre a fauna aquática associados ao turismo 
desordenado incluem a pressão de visitação sobre corpos hídricos, 
falta de planejamento quanto ao esgotamento sanitário, conduzindo 
a uma poluição dos córregos por coliformes e proliferação de doenças 
como a esquistossomose. Os efeitos da poluição orgânica sobre a 
ictiofauna incluem a eutrofização dos corpos hídricos e mudança na 
composição das espécies localmente.

Conservação e perspectivas. O turismo histórico e ecológico aparece 
como uma importante fonte de arrecadação para municípios da 
Chapada Diamantina, como Lençóis, Palmeiras, Mucugê, Ibicoara, 
Itaetê, Andaraí. Mas para que a atividade funcione de forma 
sustentável é necessária a cooperação entre os diferentes atores 
sociais. A beleza dos córregos encachoeirados na encosta das 
montanhas, mesmo que remotos, como o Rio da Bomba (Fig. 8I), 
atraíram habitantes advindos de diversas partes da América do Sul, 
formando povoados, como a Vila do Bomba, a poucos quilômetros 
do Vale do Capão em Palmeiras.
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O incremento da atividade turística precisa 
necessariamente vir acompanhado da melhora nas 
condições sanitárias, educação e melhora da qualidade 
de vida da população local (OMT, 2020). A participação 
da atividade turística de forma coesa passa ainda pela 
adoção do turismo de base comunitária, e seja qual for a 
natureza da atividade de visitação (histórica, aventura, 
ecológica e outros) a necessidade de interlocução com 
os atores locais é prioridade, pois a intenção é beneficiar 
a todos, com o menor impacto possível, possibilitando 
ao visitante uma experiência única dentro da cultura 
peculiar de cada localidade.

3. Santo Antônio

 

Fauna aquática. Para a sub-bacia do Santo Antônio foram avaliados 
146 pontos de amostragem e 2 043 lotes (Fig. 4 e Tabela 4).

Das quinze sub-bacias contribuintes do Rio Santo 
Antônio (Fig. 5A) neste trecho foram explorados do 
ponto de vista ictiológico, o do próprio Rio Santo 
Antônio (IPC=1.5/ILT=21.6), e ainda seus rios formadores: 
Cochó (IPC=0.3/ILT=1.0) e Preto (IPC=5.6/ILT=19.2). Além 
destes foram consideradas as bacias contribuintes dos 
riachos das Almas (IPC=0.8/ILT=9.4), do Gado-Pratinha 
(IPC=0.1/ILT=13.8); do Mel (IPC=2.7/ILT=18.9), das Miúdas 
(IPC=1.5/ILT=13.2) e Mucugezinho (IPC=6.5/ILT=40.3) e 
dos rios Utinga (IPC=1.0/ILT=14.9), São José (IPC=14.8/
ILT=206.3), Roncador (IPC=5.7/ILT=60.4) e Garapa 
(IPC=1.8/ILT=5.5) (Tabela 4).

A sub-bacia do Santo Antônio, assim como os rios Preto, Utinga, São 
José e Roncador e os riachos do Mel, das Miúdas e Mucugezinho 
apresentaram um nível de amostragem, tanto em ponto de coletas, 
como em número de lotes satisfatórios em relação ao nível médio 
das sub-bacias do Alto Paraguaçu. A sub-bacia do Rio Garapa mesmo 
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com pontos de coletas suficiente apresentou um baixo número de 
lotes. A sub-bacia do riacho do Gado possui um elevado número de 
lotes, todos concentrados no trecho do “Rio Pratinha” e nenhuma 
amostragem no restante das sub-bacia. As demais ou não foram 
amostradas, ou foram amostradas de forma ineficiente (Tabela 4).

Das 68 espécies do alto Paraguaçu, apenas 
quatro não estão presentes na sub-bacia do Santo 
Antônio: Astyanax sincora, Geophagus obscurus 
Glaphyropoma rodriguesi e Glaphyropoma spinosum. 
Enquanto 19 espécies aparecem somente neste trecho 
do alto Paraguaçu: Astronotus ocellatus, Astyanax 
brucutu, Astyanax lorien, Callichthys callichthys, 
Cetopsorhamdia iheringii, Characidium deludens, 
Cichlasoma sanctifranciscence, Copionodon 
elysium, Corydoras garbei,  Cyphocharax gilbert, 
Hyphessobrycon parvellus, Hoplosternum littorale, 
Ituglanis paraguassuensis, Kolpotocheirodon 
figueiredoi, Lepidocharax diamantina, Parotocinclus 
bahiensis, ProchiIodus brevis, Pygocentrus piraya e 
Triportheus guentheri.

 

Interessante destacar no Rio Santo Antônio a presença de Geophagus 
obscurus, uma espécies compartilhada em simpatria com Geophagus 
diamantinensis. Nos contrafortes da Chapada Diamantina as duas 
espécies podem ocorrer juntas no Santo Antônio mas não em 
sintopia.  No trecho médio e baixo do Paraguaçu somente ocorre 
Geophagus obscurus (Araújo Argolo et al., 2020).

 

Entre as sub-bacias contribuintes do Rio Santo Antônio 
a mais bem estudada é a do Rio São José, que inclui 
o Rio Lençóis (Fig. 8J), seguida pela sub-bacia do Rio 
Utinga.
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 Por suas particularidades da paisagem, a sub- bacia do Rio 
Santo Antônio abriga uma opulenta diversidade de espécies. São 
bagres cegos, piabas coloridas, cascudos, corró, pariviva e diversos 
pequenos peixes que só ali existem, como Astyanax lorien (Fig. 9C) 
e Parotocinclus adamanteus (Fig. 9L) recentemente descritas para 
a região (Zanata et al., 2018; Pereira et al., 2019).  São 64 espécies 
reconhecidas para a sub-bacia do Rio Santo Antônio, de longe a 
mais diversificada sub-bacia do Paraguaçu na Chapada Diamantina 
(Tabela 6), com espécies compartilhadas com o Rio São Francisco 
como Pamphorichthys hollandii (Fig. 9P). Cabe ressaltar que 
algumas sub-bacias do Rio Santo Antônio contam com uma fauna 
diferenciada das demais, como acontece com o Rio Utinga, habitado 
por peixes como Parotocinclus bahiensis (Fig. 9L) uma espécie 
compartilhada com o Rio Itapicuru, sistema hídrico mais ao norte.

Tabela 4. Índices de amostragem no alto Rio Paraguaçu na subárea: 
Rio Santo Antônio, com indicação da área de cada sub-bacia, pontos 
de coleta, quantidade de lotes. IPC- índice de pontos de coleta; ILT- 
índice de lotes. Asterisco(*) assinala sumidouros.
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Sub-bacia
Área 
(Km2)

Pontos de 
coleta Lotes

IPC = 
coletas 

/100Km2
Pontos de 

amostragem

ILT = 
lotes/ 

100Km2
Número de 

lotes

Rio Santo Antônio 9.470 146 2.043 1,5 Bom 21,6 Ótimo

Rio Cochó 3.099 8 31 0,3 Insuficiente 1,0 Insuficiente

Rio Preto 390 22 75 5,6 Ótimo 19,2 Bom

Riacho das Almas* 128 1 12 0,8 Insuficiente 9,4 Insuficiente

Riacho Água de Rega* 474 0 0 0,0 Insuficiente 0,0 Insuficiente

Riacho do Gado 792 1 109 0,1 Insuficiente 13,8 Bom

Riacho do Mel 37 1 7 2,7 Ótimo 18,9 Bom

Riacho São João 34 0 0 0,0 Insuficiente 0,0 Insuficiente

Riacho das Miúdas 197 3 26 1,5 Bom 13,2 Bom

Riacho Mucugezinho 62 4 25 6,5 Ótimo 40,3 Ótimo

Córrego Morro Redondo 23 0 0 0,0 Insuficiente 0,0 Insuficiente

Rio Utinga 2.888 30 431 1,0 Bom 14,9 Bom

Rio São José 270 40 557 14,8 Ótimo 206,3 Ótimo

Rio Finis 53 3 32 5,7 Ótimo 60,4 Ótimo

Rio Garapa 55 1 3 1,8 Bom 5,5 Insuficiente

Riacho Baixa do Jucu 353 0 0 0,0 Insuficiente 0,0 Insuficiente
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Endemismo e fauna ameaçada. A sub-bacia do Rio Santo Antônio 
abriga espécies endêmicas, como a peculiar piaba Myxiops aphos, 
com uma dentição diferenciada das demais piabas, e que habita 
águas rasas no poço Serrano (Fig. 8C). O Rio Santo Antônio é também 
o lar de espécies ameaçadas de extinção, como a piaba da Pratinha, 
Kolpotocheirodon figueiredoi (CR- Criticamente em Perigo- 
MMA, 2018: 128), somente encontrada nas águas transparentes da 
ressurgência da Pratinha. Outra espécie ameaçada que habita o 
Rio Santo Antônio é a piabinha Lepidocharax diamantina (EN - Em 
Perigo - MMA, 2018: 132), registrada para o Rio Santo Antônio em 
Palmeiras e para o Rio Utinga.

O emblemático bagre cego 
Rhamdiopsis krugi (VU- 
Vulnerável- MMA, 2018: 
242- Fig. 7), originalmente 
reportado pelo guia 
turístico Luiz Krug, ocorre 
em cavernas calcáreas 
da Chapada Diamantina 
(Mendes, 1995; 1998; 
Bockmann, Castro, 2010). 
O bagre cego da Chapada 
é conhecido para doze 
cavernas quartzíticas na 
bacia do Santo Antônio, a 
exemplo do sistema Poço 
Azul- Pratinha, e Rio Una 
(Bichuette et al., 2008). 

COMUNICAÇÕES

Figura 6. Imagem de satélite das cabeceiras do 
Paraguaçu (Rio Paraguaçu em azul), onde é possível 
observar a forte vocação agrícola em sua margem 
esquerda, nos campos gerais.
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Uso e ocupação do solo. O Santo Antônio entrecorta a porção 
nordeste do PNCD, onde boa parte de seus contribuintes foram 
garimpados no passado.

O processo de garimpo vem destruindo fisicamente os 
aquíferos por esvaziamento das fraturas que os contem, 
especialmente nas sub-bacias Rochosas, do Santo 
Antônio e Una. A mineração removeu a vegetação, 
solos e coberturas sedimentares, e ao longo dos 
mais de 150 anos de execução da atividade, e a rocha 
impermeável foi exposta em toda a região (Santos et 
al., 2010). A exemplo do Rio Lapão (Fig. 8K) cujo solo 
carbonático era rico em diamantes, e contém em seu 
percurso túneis e escavações dos antigos garimpeiros 
que por ali passaram no século XIX.

Nos dias atuais, apesar da atividade mineradora ter cessado,                     
a extração de areia impacta e assoreia os rios da bacia do alto 
Paraguaçu. Um dos rios mais vitimados pela mineração é o Rio 
São José (Fig. 8M), no trecho que entrecorta Lençóis. As mudanças 
sofridas amplificam períodos de seca e dificultam manutenção de 
ecossistemas que tendem ao secamento e a aridização.

COMUNICAÇÕES

Figura 7. Bagre cego Rhamdiopsis krugi espécie vulnerável habitante de cavernas nos vales dos rios 
Santo Antônio e Una. Foto de Adriano Gambarini.
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Ao longo das margens do Marimbus as comunidades 
quilombolas do Remanso e Fazenda Velha vivem da 
agricultura e pesca.  Tais águas guardam importância 
social e cultural para estas populações tradicionais. 
Uma das espécies bastante comuns nos alagados 
dos Marimbus do Remanso é o molé, Trachelyopterus 
galeatus, peixe de couro considerado afrodisíaco e 
apreciado na culinária ribeirinha.

 

Os efeitos deletérios do uso inadequado das águas para irrigação 
já comprometem a vida do Rio Utinga, que deságua na margem 
esquerda do Santo Antônio. O Rio nasce na comunidade de Cabeceira 
do Rio, na cidade de Utinga, e corta os municípios de Wagner, 
Lajedinho, Lençóis e Andaraí, até desaguar no Rio Santo Antônio, 
já no Pantanal do Marimbus. A excessiva captação de água no Rio 
Utinga ocorre na cabeceira do Rio, onde existem barragens e desvios 
para alimentar as lavouras do agronegócio, principalmente banana. 
A jusante, pequenos agricultores que tiram seu sustento de suas 
plantações necessitam que o Rio não diminua sua vazão. Segundo 
moradores, a falta de água no Rio já afeta o abastecimento humano 
dos municípios de Wagner, Lajedinho e algumas comunidades de 
Andaraí e Lençóis (Dourado, 2017). Este excessivo consumo está 
ligado a forma de produção agrícola usada, que já trouxe, e se 
repetida seguirá trazendo, grandes transtornos ao meio ambiente 
e a própria produção agrícola futura (Sarmento-Soares et al., 2018).

 

Conservação e perspectivas. Iraquara representa um dos mais 
significativos sítios espeleológicos do país, com mais de uma 
centena de cavernas (Auler, Farrant, 1996). No alto vale, cavernas 
abrigam espécies troglomórficas endêmicas, incluindo peixes e 
invertebrados. É preciso conservar a qualidade e quantidade das 
águas no Santo Antônio não só pela integridade das cavernas e rios 
subterrâneos, mas pelo pantanal do Marimbus.

COMUNICAÇÕES
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Soluções passam pela agricultura sustentável no Rio 
Utinga, pelo turismo de baixo impacto nas cavernas e 
ainda pelo saneamento básico em toda a região.

A falta de saneamento e a crescente ocupação trazem as doenças 
parasitárias como uma preocupação recorrente. A esquistossomose 
é uma das mais negligenciadas e devastadoras doenças sócio 
econômicas e sua transmissão está ligada à precariedade de 
saneamento básico (Zanardi, 2018).  Em comunidades e pontos 
turísticos ao longo do Rio Santo Antônio foi detectada a presença 
de caramujos contaminados. Dejetos são lançados na malha fluvial 
sem tratamento infestando as comunidades Rio abaixo, como a 
Cachoeira do Mosquito e o Marimbus do Remanso. Não por acaso, 
ambas as localidades situam-se no município de Lençóis, o mais 
povoado dos altiplanos. A solução para a esquistossomose passa por 
ações conjuntas de saneamento, educação e informação (Zanardi, 
2018).

 

4. Una

Fauna aquática. No trecho do Una, foram considerados 27 pontos de 
amostragem e 194 lotes. As quatro sub-bacias contribuintes do Rio 
Paraguaçu neste trecho (Fig. 6A) foram explorados do ponto de vista 
ictiológico. O próprio Rio Paraguaçu no trecho (IPC= 0.8/ILT=5.7), o 
riacho do Angu (IPC= 1.2/ ILT=24.7) e o Rio de Una (IPC = 1.1/ ILT = 8.0).

Apenas o riacho do Angu apresentou um nível de 
amostragem, tanto em ponto de coletas, como em 
número de lotes satisfatórios em relação ao nível médio 
das sub-bacias do Alto Paraguaçu. A sub-bacia do 
Rio de Una mesmo com pontos de coletas suficiente 
apresentou um baixo número de lotes. As demais ou 
não foram amostradas (Tabela 5).

COMUNICAÇÕES
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Tabela 5. Índices de amostragem no alto Rio Paraguaçu na subárea: 
Una, com indicação da área de cada sub-bacia, pontos de coleta, 
quantidade de lotes. IPC- índice de pontos de coleta; ILT- índice de 
lotes.

Santos, Caramaschi (2011) apontam a sub-bacia do Rio Una como 
uma das mais diversificadas do ponto de vista ictiológico.

São 37 espécies reconhecidas para a sub-bacia do 
Rio de Una e Rio Paraguaçu neste trecho (Tabela 
6), que inclui espécies de ambientes lóticos como 
Apareiodon itapicuruensis, Aspidoras psammatides, 
Hypostomus jaguar (Fig. 8J), Pareiorhaphis lophia (Fig. 
8J), Pterygoplichthys chrysostiktos, Trichomycterus 
tete, bem como lênticos tais como Geophagus 
diamantinensis, Hyphessobrycon negodagua, (Fig. 
8O) e outros peixes.  Há lacunas ao conhecimento 
ictiológico com espécies potencialmente novas, como 
Aspidoras sp. n. (Camelier, Zanata, 2014).

COMUNICAÇÕES

Sub-bacia
Área 
(Km2)

Pontos de 
coleta Lotes

IPC = 
coletas 

/100Km2
Pontos de 

amostragem

ILT = 
lotes/ 

100Km2
Número de 

lotes

Una 3.404 27 194 0,8 Insuficiente 5,7 Insuficiente

Riacho do Angu 85 1 21 1,2 Bom 24,7 Ótimo

Riacho Boa Sorte 444 0 0 0,0 Insuficiente 0,0 Insuficiente

Riacho de Pedra 513 0 0 0,0 Insuficiente 0,0 Insuficiente

Rio de Una 2.092 24 168 1,1 Bom 8,0 Insuficiente
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Tabela 6. Espécies do alto Rio Paraguaçu na Chapada Diamantina por trecho.

Ordem (5) Família (16) Espécie (68)

Characiformes Parodontidae Apareiodon itapicuruensis
Curimatidae Cyphocharax gilbert

Steindachnerina elegans
Prochilodontidae Prochilodus brevis
Anostomidae Leporinus bahiensis
Chenuchidae Characidium bahiense

Characidium deludens
Characidium clistenesi

Characidae Astyanax brucutu
Astyanax hamatilis
Astyanax lorien
Astyanax rupestris
Astyanax sincora
Astyanax  sp. aff. A. fasciatus
Astyanax sp. aff. A. lacustris C
Hemigrammus marginatus
Hyphessobrycon negodagua
Hyphessobrycon parvellus

Lepidocharax diamantina

Moenkhausia diamantina
Myxiops aphos
Phenacogaster franciscoensis
Piabina argentea
Pygocentrus piraya
Serrapinnus heterodon
Serrapinnus piaba
Serrasalmus brandti
Tetragonopterus chalceus
Triportheus guentheri

Acestrorhynchidae Acestrorhynchus falcatus
Erythrinidae Hoplerythrinus unitaeniatus

Hoplias brasiliensis
Hoplias malabaricus

Siluriformes Trichomycteridae Copionodon elysium
Copionodon lianae
Copionodon orthiocarinatus
Copionodon pecten
Glaphyropoma rodriguesi
Glaphyropoma spinosum
Ituglanis paraguassuensis
Trichomycterus tete

Callichthyidae Aspidoras sp. 4 sensu Camelier & 
Zanata 2014
Corydoras garbei
Hoplosternum littorale
Aspidoras psammatides
Callichthys callichthys

Loricaridae Parotocinclus adamanteus
Parotocinclus bahiensis
Hypostomus jaguar
Pareiorhaphis lophia
Parotocinclus nandae
Pterygoplichthys chrysostiktos

Heptapteridae Cetopsorhamdia iheringii
Phenacorhamdia tenebrosa
Pimelodella itapicuruensis
Rhamdia quelen
Rhamdiopsis krugi

Auchenipteridae Trachelyopterus galeatus
Gymnotiformes Gymnotidae Gymnotus interruptus
Cyprinodontiformes Poeciliidae Pamphorichthys holandii

Poecilia reticulata
Poecilia vivipara

Cichliformes Cichlidae Astronotus ocellatus
Cichla pinima
Cichlasoma sanctifranciscence
Geophagus diamantinensis
Geophagus obscurus

Autor Cabeceira Rochosa
Santo 

Antônio Una Figura

Eigenmann & Henn, 1916 0 0 42 11
(Quoy & Gaimard, 1824) 0 0 194 0
(Steindachner, 1874) 0 0 849 23
Steindachner, 1874 0 0 145 0
Steindachner, 1875 0 1 253 14 3A
Almeida, 1975 0 0 84 12
Zanata & Camelier, 2015 0 0 596 0
Melo & Espíndola, 2016 0 11 1041 61
Zanata, Lima, Dario & Gerhard, 2017 0 0 494 0
Camelier & Zanata, 2014 247 423 5719 1334
Zanata, Burger & Camelier 2018 0 0 20815 0 3C
Zanata, Burger & Camelier 2018 0 856 170 0 3D
Burger, Carvalho & Zanata, 2019 495 0 0 0

0 0 1726 626
523 5 683 188 3E

Ellis, 1911 0 0 1272 277
Lima & Gerhard, 2001 0 22 1276 48
Ellis, 1911 0 0 50 0
Malabarba, Lima & Weitzman, 2004 0 0 280 0
Ferreira, Menezes & Quagio-Grassioto, 
2011 0 0 96 0
 Benine, Castro & Santos, 2007 0 5 1011 73 3F
Zanata & Akama, 2004 0 93 222 0
Eigenmann, 1911 0 0 329 19
Reinhardt, 1867 0 0 1064 22
(Cuvier, 1819) 0 0 1 0
(Eigenmann, 1915) 1 0 1833 110 3G
(Lütken, 1875) 1 0 659 9
(Lütken, 1875) 0 3 159 24
Spix & Agassiz, 1829 0 5 345 69 3H
(Garman, 1890) 0 0 4 0 3I
(Bloch, 1974) 0 0 69 2
(Agassiz, 1829) 46 17 134 4 3J
(Spix, in Spix & Agassiz, 1829) 59 1 100 37
(Bloch, 1794) 0 3 301 0 3K
de Pinna, Burger & Zanata 2018 0 0 122 0
Campanario & de Pinna, 2000 0 24 539 0 3L
de Pinna, 1992 0 994 6 0
de Pinna, 1992 0 678 782 0
de Pinna, 1992 0 18 0 1
Bichuette, de Pinna & Trajano, 2008 0 18 0 0
Campos-Paiva & Costa, 2007 0 0 102 0
Barbosa & Costa, 2011 0 0 104 35

0 0 27 77
Ihering, 1911 0 0 209 0
(Hancock, 1828) 0 0 4 0
Britto, Lima & Santos, 2005 0 0 599 9
(Linnaeus, 1758) 0 0 11 0
Pereira, Santos, de Pinna & Reis, 2019 0 0 99 55
(Miranda Ribeiro, 1918) 0 0 654 0
Zanata & Pitanga, 2016 0 1 116 67
Pereira & Zanata, 2014 0 0 245 63
Lehmann, Camelier & Zanata 2020 110 0 49 0
(Birindelli, Zanata & Lima, 2007) 0 0 13 9
Schubart & Gomes, 1959 0 0 8 0
(Schubart, 1964) 1 0 19 0
Eigenmann, 1917 1 0 188 0
(Quoy & Gaimard in Freycinet, 1824) 63 4 75 6
Bockmann & Castro, 2010 0 0 15 80
(Linnaeus, 1758) 0 0 100 2
Rangel-Pereira, 2012 3 3 73 10
(Henn, 1916) 0 0 723 2
Peters, 1859 198 0 713 0
Bloch & Schneider, 1801 0 0 642 5
(Agassiz, 1831) 0 0 5 0
(Kullander & Ferreira, 2006) 0 0 14 1
Kullander, 1983 0 0 83 0
Mattos, Costa & Santos, 2015 0 76 1246 31
(Castelnau, 1855) 0 0 0 42

1.748 3.261 49.601 3.458
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Endemismo e Fauna ameaçada. O Rio de Una abriga as populações 
mais bem estudadas do bagre cego da Chapada Rhamdiopsis krugi, 
na localidade do Poço Encantado, além de registros para a Lapa do 
Bode e gruta Natal (Bockmann, Castro 2010; Trajano 1997; Mendes 
1998). O bagre cego adaptado ao meio cavernícola é uma espécie 
emblemática da Chapada Diamantina (Trajano, Bockmann, 1999; 
Karmann et al., 2002; Santos, Sarmento-Soares, 2020).

O corró Geophagus obscurus é endêmico do Una, com 
ocorrência simpátrica, mas não sintópica, a Geophagus 
diamantinensis. 

COMUNICAÇÕES

Figura 8. Localidades do alto Paraguaçu na Chapada Diamantina. A. ria-
cho do Brejinho; B. Marimbus do Remanso; C. Poço Serrano; D. ressurgên-
cia da Pratinha; E. Rio do Meio; F. Rio Coisa Boa; G. Rio Cumbuca; H. Rio 
Paraguaçu na Toca do Morcego; I. Rio da Bomba; J. Rio Lençóis; K. Rio do 
Lapão; L. Rio Piabas; M. Rio São José; N. Poço Encantado.
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Figura 9. Espécies representativas no Rio Paraguaçu, Chapada Diamantina. A. Leporinus 
bahiense; B. Characidium clistenesi; C. Astyanax lacustris; D. Astyanax lorien; E. 
Serrapinnus heterodon; F. Moenkhausia diamantina; G. Triportheus guentheri; H. 
Hoplerythrinus unitaeniatus; I. Copionodon orthiocarinatus; J. Pareiorhaphis lophia; K.  
Parotocinclus nandae; L. Parotocinclus bahiensis; M. Gymnotus interruptus; N. Geophagus 
diamantinensis; O. Pamphorichthys hollandii.

COMUNICAÇÕES
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Uso e ocupação do solo. O uso do solo se faz por pastagens de gado 
e roças de subsistência, como milho, mamona, mandioca e frutas 
(Pereira, 1998). Sucessivos desmatamentos da cobertura vegetal 
original resultaram em acelerada erosão do solo e assoreamento 
dos rios em uma região peculiar, com regime de chuvas intensas 
sazonais. Na estação chuvosa parte do solo exposto pode infiltrar 
para as cavidades subterrâneas, podendo ocasionar entupimentos 
ao longo das fissuras abertas na rocha pela carstificação (Pereira, 
1998).

Os aquíferos se conectam no subsolo e a recarga hídrica 
é dependente do Rio principal (Karmann et al., 2002). 
A exploração desordenada das águas subterrâneas, 
com excessiva perfuração de poços artesianos cavados 
pode levar a uma progressiva redução do nível da 
água nos aquíferos (MMA, 2018). O uso sustentável 
do recurso hídrico é fundamental para manutenção 
dos aquíferos. Ao secar a água de um Rio subterrâneo 
há risco de desmoronamento da caverna. Por isso se 
faz necessária especial atenção a captação de água a 
montante do Rio de Una.

O pisoteio de gado em terreno cárstico pode também causar 
problemas as cavidades naturais sob a superfície. Na Lapa do Bode, 
parte da caverna tem sofrido processo de desmoronamento pelo 
abalo mecânico do deslocamento dos animais (MMA, 2018).  

Diversidade da ictiofauna no alto Rio Paraguaçu. A Tabela 7 
apresenta os valores de diversidade calculados para cada um dos 
quatro trechos do alto Paraguaçu. Apesar dos dados provenientes 
de coleções não terem sido obtidos de amostragens padronizadas 
estes valores fornecem uma estimativa da ictiofauna em cada trecho. 
No total foram avaliados 2 320 lotes com 58 068 exemplares. Foram 
identificadas 68 espécies de 16 famílias e cinco ordens. O Santo 
Antônio apresentou a maior riqueza com 64 espécies seguido por 
Una com 37. O índice Chao1 indica uma possibilidade de aumento do 
número de espécies do trecho Cabeceiras (13 versus 19) e Rochosas 
(22 versus 25). Os índices de dominância relativamente baixo em 
todos os trechos indica uma boa distribuição das espécies.

COMUNICAÇÕES
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Tabela 7. Valores de diversidade de espécies. Cálculos efetuados 
pelo programa PAST

Índices/Trechos Cabeceiras Rochosas
Santo

Antônio Una Alto Paraguaçu

Taxa_S 13 22 64 37 68

Individuals 1748 3261 49601 3458 58068

Dominance_D 0,2096 0,2234 0,1978 0,196 0,1554

Simpson_1-D 0,7904 0,7766 0,8022 0,804 0,8446

Shannon_H 1,773 1,732 2,602 2,313 2,807

Evenness_e^H/S 0,4532 0,257 0,2108 0,2732 0,2436

Brillouin 1,757 1,718 2,598 2,288 2,803

Menhinick 0,3109 0,3853 0,2874 0,6292 0,2822

Margalef 1,607 2,596 5,827 4,418 6,108

Equitability_J 0,6914 0,5605 0,6256 0,6407 0,6654

Fisher_alpha 1,905 3,172 7,247 5,786 7,606

Berger-Parker 0,2992 0,3048 0,4196 0,3858 0,3585

Chao-1 19 25 64 37,25 68

A comparação da diversidade entre os trechos não é possível como 
pode ser verificado pelo cruzamento das curvas dos perfis de 
diversidades (Figura 10).

Figura 10. Perfil de diversidade. O cruzamento das curvas indica que a diversidade 
apresenta resultados diversos quando considerados diferentes índices de diversidade.
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Conservação e perspectivas. A principal estratégia é a proteção do 
hábitat do bagre cego Rhamdiopsis krugi, espécie peculiar unicamente 
encontrada no lençol freático aflorando em cavernas da Chapada 
Diamantina. Esse peixe possui um alto grau de especialização à vida 
cavernícola, distribuição geográfica restrita e populações pequenas, 
necessitando assim um equilíbrio do habitat para sua sobrevivência 
(MMA, 2018). A manutenção de suas populações se faz através da 
integridade e qualidade do local de ocorrência.  Assim para manter 
o nível de recarga do aquífero, evitando o rebaixamento do lençol, 
o uso e ocupação do solo na região devem ser repensados. Para 
cessar o desmatamento na região e evitar o aporte de defensivos 
agrícolas e poluentes se faz necessária a adoção de técnicas agrícolas 
ambientalmente amigáveis, como a agricultura sintrópica. Processos 
de vida trabalham a favor na sintropia, com produção de alimento 
dentro da natureza em consonância com a floresta circundante 
(Pasini, 2017). Estimular a adoção de atividades de silvicultura nos 
territórios sobre as áreas cársticas como opção de trabalho e renda ao 
agricultor, e cuidar da remoção de rebanhos de bovinos no entorno 
das cavidades naturais, evitando assim desmoronamentos.  São 
estas algumas alternativas necessárias à manutenção da qualidade 
das águas no vale de Una.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

As principais ameaças aos rios na Chapada Diamantina no século 
XXI correspondem à herança da mineração de diamantes, que 
modificou rios e vales, a expansão urbana desordenada, as atividades 
agrícolas com intensa irrigação de cultivo e o turismo de aventura 
em crescente expansão. A Chapada Diamantina figura no Mapa dos 
sítios da Aliança Brasileira para Extinção Zero- sítio 33 (Mapa BAZE, 
2018), apresentado na 14ª Conferência das Partes da Convenção da 
Diversidade Biológica (CDB) para cumprimento da meta 12 de Aichi - 
Em 2020, a extinção de espécies em extinção conhecidas deve estar 
prevenida e sua situação de conservação, particularmente para 
aquelas de maior declínio, melhorada e sustentada (MMA, 2019). 
A região requer especial atenção no que tange a conservação das 
espécies e seus ambientes, dada a sua fragilidade. 
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Os inventários já realizados mostram um importante 
conjunto de espécies, 38% endêmicas e 7% ameaçadas 
de extinção, e sobre as quais há ainda lacunas de 
conhecimento. Duas questões de extrema importância 
surgem para a preservação destas espécies: Melhor 
conhecimento de seu modo de vida e torná-las mais 
bem conhecidas pela população de uma forma geral. 
Conservamos o que amamos, o que nos é precioso. 
Se o conhecimento local sobre a biota aquática está 
apenas nos trabalhos acadêmicos, esta permanece 
desconhecida da população local. Caracterizar os 
ambientes e popularizar as espécies de peixes que 
habitam o Paraguaçu contribuirá para a conservação da 
rica biodiversidade aquática da Chapada Diamantina, 
em uma região onde o apelo turístico é muito forte, e 
o risco de degradação dos corpos hídricos é eminente. 
Para esta finalidade estamos trabalhando em um livro 
sobre os peixes da Chapada Diamantina em linguagem 
leve, mas sem deixar de lado o rigor científico, para que 
possa ser uma referência, não apenas para estudantes 
e pesquisadores, mas também para a população 
em geral, incluindo os visitantes do Parque e seus 
condutores.
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