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Introdução 

 
 
Os riachos da Floresta Atlântica abrigam uma fauna peculiar de peixes, com vários casos 
de endemismo e marcante interdependência entre a floresta e a biota aquática (Sarmento-
Soares & Martins-Pinheiro, 2013). A fauna de água doce é de enorme importância como 
fonte de informações sobre a qualidade ambiental, e estudos sobre comunidades de peixes 
de riacho na Floresta Atlântica enfatizam a íntima associação destes animais com a floresta 
(Menezes et al., 1990; Sabino & Castro, 1990; MMA, 2000). Em áreas onde ocorre 
remoção da floresta nativa as fontes de alimento são alteradas e as espécies de peixes 
dependentes da vegetação ripária e de alimentos terrestres são prejudicadas (Menezes et 
al., 2007; Sarmento-Soares et al. 2009b). Neste sentido as Unidades de Conservação 
representam verdadeiros oásis para as espécies dependentes de ambientes florestados.  
A Mata Atlântica do Espírito Santo e Sul da Bahia abrangem a ecorregião Atlântico 
nordeste (sensu Abell et al., 2008), área reconhecida como de muito alto endemismo, por 
uma combinação de processos geológicos, climatológicos e biogeográficos. A destruição 
da Floresta Atlântica do Espírito Santo foi dramática, alvo de massivo desflorestamento 
(Dean, 1996). Extensas áreas nos dias de hoje padecem com rigorosa estação seca, em 
especial o vale do rio Doce e o norte do estado, como será visto adiante. 
 

Material e Métodos 

 

Área de estudo. O estado do Espírito Santo é entrecortado por treze bacias hidrográficas 
de médio a grande porte e ainda um conjunto de micro-bacias litorâneas (Figura 1). Para 
conhecimento da ictiofauna, os sistemas hidrográficos do Espírito Santos vem sendo 
investigados por grupos de drenagens: 1- bacias do norte do Espírito Santo (Sarmento-
Soares & Martins-Pinheiro, 2012a); 2- bacias do Rio Doce no Espírito Santo (bacia do rio 
Doce e Barra Seca); 3- bacias do nordeste do Espírito Santo (bacias dos rios Riacho e 
Piraquê-açu e as microbacias de Fundão e Aracruz); 4- bacias do Centro-Norte do Espírito 
Santo (Sarmento-Soares & Martins-Pinheiro, 2010); 5- bacias do Centros-Sul do Espírito 
Santo (bacias dos rios Santa Maria da Vitória e Jucu); 6- bacias do sudeste do Espírito 
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Santo (Sarmento-Soares et. al., 2012); e 7- bacias do sul do Espírito Santo (Sarmento-
Soares & Martins-Pinheiro, 2013).  
 

 
Figura 1. Bacias hidrográficas no Espírito Santo e unidades de conservação em estudo.  
 
O Projeto Diversidades. No Espírito Santo hoje existem mais de 60 áreas protegidas, que 
somam pouco mais de  3% do território estadual. Apesar das dezenas de UCs criadas no 
ES, muitas áreas são pequenas, de maneira que não sabemos ao certo se podem proteger de 
maneira efetiva a biodiversidade. Na busca de uma resposta quanto a efetividade das áreas 
de proteção e para a tomada de decisões que ajudem na conservação da diversidade 
biológica, foi criado o Projeto DiversidadES - Efetividade de Unidades de Conservação no 
Estado do Espírito Santo para a proteção da biodiversidade. O Projeto, coordenado pelo 
Prof. Sergio Lucena Mendes, tem buscado diagnosticar a efetividade das principais UCs no 
ES, usando grupos faunísticos sensíveis às alterações ambientais ou à fragmentação 
florestal. O Projeto DiversidadES atua junto a Universidade para que se desenvolvam 
pesquisas no sentido de determinar melhor a relação para a conservação biológica da UCs 
com seu entorno, a partir de diagnósticos da fauna de insetos aquáticos, peixes de riachos e 
mamíferos de médio a grande porte. Dentro deste projeto nossa equipe vem trabalhando o 
grupo de peixes de riachos. Buscamos alcançar um panorama sobre rios e peixes de um 
conjunto de áreas protegidas no Espírito Santo, analisando as condições dos cursos d’água, 
a composição das espécies, sua distribuição espacial e endemismo e averiguar a efetividade 
das unidades de conservação na proteção da fauna aquática. Foram avaliadas até agora sete 
unidades de conservação de proteção integral distribuídas de norte ao sul do Estado. 
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Resultados 

 

UCs nos contrafortes serranos ao sul do rio Doce 
 
PARNA Caparaó. Águas cristalinas, de alta energia,  e frias, das cabeceiras dos rios 
Itabapoana, Itapemirim e ainda cabeceiras do rio José Pedro, contribuinte do rio Doce. 
Rios torrenciais, protegidos pela Serra do Caparaó, contrastam pela menor riqueza da 
ictiofauna, com poucas espécies nos altos vales fluviais, cujas altitudes chegam a 1.450 m. 
As espécies mais comuns nos contrafortes do Caparaó foram os Trichomycterus, peixes 
conhecidos como cambevas. As cambevas são os únicos peixes conhecidos pela população 
no alto vale do Caparaó. As cabeceiras abrigadas dentro do Parque funcionam como 
possível local de desova para peixes. 
 
PE Pedra Azul. Extremamente limitado na proteção à água doce, abrigando poucas 
nascentes do rio Jucu. A proteção do entorno da unidade é fundamental para a 
sobrevivência da ictiofauna regional. A presença da única população conhecida de 
Trichogenes claviger, uma espécie relictual de Trichomycteridae, torna a região do entorno 
estratégica no planejamento de áreas para conservação da ictiofauna (Sarmento-Soares & 
Martins-Pinheiro, 2013). Movimentação de ONGs ambientais e pressão junto ao ICMBio e 
IEMA tem estimulado a criação e ampliação das unidades de conservação. Neste sentido, a 
área Monte Verde/Caetés (entre os municípios de Alfredo Chaves, Conceição do Castelo, 
Domingos Martins e Vargem Alta), torna-se relevante para criação de unidade de 
conservação (Couzemenco, 2012; S. Freitas, com. pess.). 
 
REBIO Augusto Ruschi. Poderia ser comparada a uma caixa d’água, por abrigar águas de 
três bacias fluviais do centro norte do estado: o rio Reis Magos, rio Piraqueaçu e nascentes 
da bacia do rio Santa Maria do Rio Doce, um dos formadores do rio Doce. Localizada em 
Santa Teresa, uma região com vocação para o agro-turismo, as áreas de entorno podem 
representar alternativas a economia sustentável com benefícios a manutenção das áreas 
preservadas. Abriga espécies regionalmente endêmicas, a cambeva Trichomycterus 
longibarbatus e o cascudo Pareiorhaphis ruschi, ambas descritas para riachos da bacia do 
rio Timbuí, com nascentes na REBIO. Abriga ainda como o peixe rei, Characidium 
timbuiense, uma das mais antigas espécies de peixe descritas para a região. 
 
Recomendações. A região serrana do Espírito Santo é influenciada por uma prolongada 
estação seca, e as cabeceiras fluviais representam importante fonte de água. Conservar as 
nascentes fora das unidades, acompanhada de revitalização das matas ciliares, contribui 
não somente para proteção da fauna aquática, mas dos mananciais hídricos na região. 
Ações de revitalização das micro-bacias contribuintes do Rio Doce, onde a situação de 
seca é mais grave, no entorno do PARNA Caparaó- Córrego José Pedro- e da REBIO 
Augusto Ruschi- Córregos Santo Antônio e Vinte e Cinco de Julho.  
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Fi
gura 2. REBIO Augusto Ruschi. Peixes representativos na unidade (Astyanax giton, 
Pareiorhaphis ruschii, Geophagus brasiliensis, Trichomycterus longibarbatus e 
Characidium timbuiense) e trabalhos no rio Lombardia. 
 
UCs em trecho médio de bacia ao sul do rio Doce 
 
REBIO Duas Bocas. A rede de drenagem formada pelos rios e córregos, molda a 
paisagem, conferindo padrões previsíveis sobre sua topografia, geoquímica, clima e 
vegetação. A reserva é formada pela sub-bacia do rio Duas Bocas, um contribuinte do rio 
Santa Maria da Vitória e serve como importante manancial de água para a região da grande 
Vitória. Pela proximidade da região metropolitana a unidade foi envolvida por bairros da 
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periferia de Cariacica e ações de saneamento bem como ações educativas, se fazem-se 
necessárias e prementes. Outro impacto potencial é a introdução de espécies exóticas. 
 

 
Figura 3. PE Duas Bocas. Em sentido horário: Mapa da unidade, Reservatório, Córrego da 
Ilha e rio Pau Amarelo, no interior da reserva. 
 
UCs nas baixadas litorâneas ao norte do rio Doce  
 
Entre a Bahia e o norte do Espírito Santo, as elevações não excedem os mil metros e há 
uma larga planície costeira formada por sedimentos pleistocênicos (Amador & Dias, 1978; 
Braun & Ramalho, 1980), e pela feição de relevo suave foi nomeada de Tabuleiros 
Costeiros. Os tabuleiros ocorrem ao longo da costa brasileira, em áreas planas ou 
levemente onduladas, de baixas altitudes. No Estado as matas de tabuleiros ocupam uma 
faixa estreita ao sul e uma área expressiva ao norte, prolongando-se do rio Doce até o sul 
da Bahia. Numerosos rios e córregos entrecortam a floresta de tabuleiros, onde é marcante 
a presença de riachos florestados e de águas escuras e ácidas. Tais ambientes contrastam 
com os corpos hídricos com nascentes fora da UC, que se encontram assoreados e 
desprovidos de vegetação ripária. Na extensa área de Tabuleiros no Espírito Santo, 
banhada pelas bacias dos rios Doce, Barra Seca, São Mateus e Itaúnas, há um notável 
endemismo de fauna, sobretudo de peixes de água doce. Foram avaliadas três unidades de 
conservação na floresta atlântica de tabuleiros: 
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REBIO Sooretama. A maior floresta nos tabuleiros costeiros ao norte do ES é 
entrecortada pela bacia fluvial do rio Barra Seca. Além dos pequenos córregos, a calha 
central do rio é margeada pela reserva, que ocupa a parte baixa da bacia (figura 4). 
Destaca-se a presença de grandes lagoas e de ambientes temporários na reserva e entorno. 
Proprietários de grandes fazendas vizinhas colaboram com a conservação da floresta pela 
presença de RPPNs – Reserva Particular do Patrimônio Natural e reservas naturais 
contíguas a REBIO Sooretama, que juntas compreendem o principal maciço florestal do 
estado, totalizando 46.037 ha. A REBIO Sooretama está localizada no terço inferior da 
bacia do rio Barra Seca, e especial atenção se faz necessária aos trechos a montante da 
unidade, uma vez que as nascentes e terço médio encontram-se muito degradadas.   
 
REBIO Córrego do Veado. As condições da unidade são diretamente influenciadas pela 
água da bacia do rio Santo Antônio, contribuinte do rio do Sul, que por sua vez é um 
tributário da margem direita do rio Itaúnas, cujas nascentes encontram-se fora da UC. Pela 
disponibilidade hídrica superficial pobre na região, a área da reserva e entorno são 
vitimadas por rigorosa estação seca, com conflitos entre os usuários de água. 
Todas as unidades de conservação devem dispor de um Plano de Manejo, que abrange a 
área da Unidade de Conservação, sua zona de amortecimento e os corredores ecológicos, 
incluindo medidas com o fim de promover sua integração à vida econômica social das 
comunidades vizinhas (Art. 27, §1º). Estes planos devem ser revistos com a periodicidade 
mínima estabelecida em Lei. Nossa recomendação é que a definição da zona de 
amortecimento da REBIO Córrego do Veado seja definida pelos limites das sub-bacia do 
córrego Santo Antonio. Somente desta forma o gestor da Unidade terá recursos para 
garantir a sustentabilidade da Unidade no que se refere a água. 
 
REBIO Córrego Grande. Banhada pela bacia do rio Itaúnas, em sua margem esquerda, 
abriga as sub-bacias do córrego Taquaruçu, com nascente na UC, e do córrego Grande, 
entrecortando a floresta de tabuleiros com nascentes fora da UC. Lagoas e nascentes 
fluviais na restinga e muçununga. Registrada a presença de espécies da ictiofauna 
ameaçada de extinção, como o bagrinho Acentronichthys leptos e a piaba azul 
Mimagoniates sylvicola (Sarmento-Soares & Martins-Pinheiro, 2013). 
 
Recomendações. No norte do Espírito Santo verificou-se uma acelerada perda de hábitats 
no entorno das áreas preservadas avaliadas. A maior parte dos rios da região fora de áreas 
protegidas encontra-se degradada, especialmente pela supressão da vegetação ripária, pelo 
assoreamento, erosão, represamento e poluição (Coelho Neto & Avelar, 2007; Adams, 
2000; Barletta et al., 2010). Os Vales dos rios Barra Seca e Itaúnas contém numerosos 
córregos que no passado entrecortavam a densa floresta de Tabuleiro. Combate à erosão 
hídrica, a degradação dos solos, e a longo prazo, a recuperação das matas ciliares nas sub-
bacias, são ações que podem contribuir para a restauração dos ecossistemas nos vales 
fluviais.  
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Figura 4. REBIO Sooretama. Vista da floresta as margens do rio Barra Seca, córrego 
Quirino e Mapa da unidade 
 

Considerações finais 
 
A intensa degradação ambiental, fragmentação de hábitats, poluição da água, ar e solo, 
introdução de espécies exóticas e conseqüente perda da diversidade biológica, são 
problemas ambientais para a conservação dos recursos naturais (Metzger & Casatti 2006). 
Definir a menor área que possa proteger a maior diversidade é um desafio complexo do 
qual só poderemos nos aproximar com o trabalho conjunto em Sistemática, Biogeografia e 
Ecologia. As áreas protegidas têm se mostrado como efetivas diante de ameaças como a 
exploração em massa e a perda de habitat, mas são vulneráveis a poluição e espécies 
invasoras (Mora & Sale, 2011). Ameaças contra a biodiversidade, como o desmatamento, 
uso de agrotóxicos e outros poluentes, continuam avançado rapidamente, enquanto o 
tamanho e a conexão das áreas protegidas são inadequados (Moulon & Souza, 2006; Mora 
& Sale, 2011). Para proteção dos mananciais hídricos e a fauna associada é necessário que 
as nascentes fluviais no entorno das unidades de conservação sejam de alguma forma 
revitalizadas. À medida que a paisagem se torna fragmentada, cresce a importância das 
conexões hidrológicas entre seus diversos elementos (Moulon & Souza, 2006). Os parcos 
recursos destinados às áreas protegidas precisam ser empregados no sentido de se evitar a 
perda de biodiversidade. Para se alcançar resultados de cunho prático será preciso trabalhar 
com incentivos pelos serviços ecossistêmicos nas comunidades no entorno de unidades de 
conservação. A exemplo, uma alternativa seria aplicar recursos do PSA - Pagamento por 
Serviços Ambientais - como forma de premiar proprietários rurais do entorno das unidades 
que contribuam com a revitalização das matas ciliares. Criar um programa para atender a 
revitalização das microbacias com nascentes em UCs (A exemplo o Rio Itaúnas - sub-bacia 
do Córrego Grande - onde estão presentes espécies da ictiofauna ameaçada). Direcionar 
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pesquisas para os entornos das unidades buscando soluções de sobrevivência da população 
com propostas ambientalmente adequadas, e que sejam compensáveis economicamente 
para a sobrevivência da população ribeirinha. Ações de conservação precisam ter 
resultados de cunho prático, e necessitam ser implementadas com o envolvimento das 
comunidades do entorno. 
  
Através de ações coletivas e planejadas, gerando benefícios tanto ao proprietário rural 
quanto ao ambiente em si, preservando e restaurando os recursos naturais renováveis, 
sobretudo a água. Tais ações refletiriam em melhorias na qualidade de vida do ribeirinho.  
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