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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 (SarmentoSoares & 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 (SarmentoSoares & 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 (SarmentoSoares & 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 subbacias, 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.
Agradecimentos
A equipe do Projeto Diversidades por todo o apoio e ajuda durante as diversas etapas do
projeto. A Ronaldo F. Martins Pinheiro pela confecção dos mapas e ajuda nos trabalhos de
campo e laboratório. Aos colegas do MBML e MNRJ pela ajuda e dedicação quanto aos
trabalhos de campo e triagem do material coletado.
Aos gestores das unidades de conservação pela hospitalidade, e por nos terem conduzido a
diversos locais necessários ao nosso trabalho nas muitas áreas trabalhadas. A Savana
Freitas pela valiosa troca de idéias sobre as novas unidades de conservação em avaliação
para o Espírito Santo. A FAPES pela concessão de Bolsa PA- Pesquisador Associado.

Referências Bibliográficas
Abell, R., M. L. Thieme, C. Revenga, M. Bryer, M. Kottelat, N. Bogutskaya, B. Coad, N.
Mandrak, S. C. Balderas, W. Bussing, M. L. J. Stiassny, P. Skelton, G. R. Allen, P.
Unmack, A. Naseka, R. Ng, N. Sindorf, J. Robertson, E. Armijo, J. V. Higgins, T.
J. Heibel, E. Wikramanayake, D. Olson, H. L. López, R. E. Reis, J. G. Lundberg,
M. H. Sabaj Pérez & P. Petry. 2008. Freshwater Ecoregions of the World: A New
Map of Biogeographic Units for Freshwater Biodiversity Conservation.
BioScience, 58: 403-414.
Adams, C. 2000. Caiçaras na Mata Atlântica: pesquisa científica versus planejamento e
gestão ambiental. Annablume, São Paulo, 336p.
Amador, E.S. & Dias, G.T. 1978. Considerações preliminares sobre depósitos ndo
Terciário Superior do Norte do Espírito Santo. Anais da Academia Brasileira de
Ciências, 50(1): 121.
Barletta, M., Jaureguizar, A.J., Baigun, C., Fontoura, N.F., Agostinho, A.A., Almeida–Val,
V.M.F., Val, A.L., Torres, R.A., Jimenes–Segura, L.F., Giarrizzo, T., Fabré, N.N.,
Batista, V.S., Lasso, C., Taphorn, D.C., Costa, M.F., Chaves, P.T., Vieira, J.P. &
Corrêa, M.F.M.. 2010. Fish and aquatic habitat conservation in South America: a
continental overview with emphasis on Neotropical systems. Journal of Fish
Biology, 76: 2118–2176.
Braun, O.P.G. & Ramalho, R. 1980. Geomorfologia da Bahia. Revista Brasileira de
Geografia, 42(4): 822–860.

II SIMPÓSIO SOBRE A BIODIVERSIDADE DA MATA ATLÂNTICA. 2013

19

Coelho Netto, A.L. & Avelar, A.S. 2007. O uso da terra e a dinâmica hidrológica.
Comportamento hidrológico e erosivo de bacias de drenagem. Capítulo 5. In
R.F.Santos (org.). Vulnerabilidade ambiental. Desastres naturais ou fenômenos
induzidos? Ministério do Meio Ambiente, Brasília, p. 59–74.
Couzemenco, F. (Org.). 2012. Boletim Comitê Estadual Espírito Santo. Reserva da
Biosfera da Mata Atlântica, UNESCO, 2 (3): 1-2.
Dean, W. 1996. A Ferro e Fogo: a história e a devastação da Mata Atlântica brasileira.
Companhia das Letras, São Paulo, 484 p.
Menezes, N.A. & Weitzman, S.H. 1990. Two new species of Mimagoniates (Teleostei:
Characidae: Glandulocaudinae), their phylogeny and biogeography and a key to the
Glandulocaudini fishes of Brazil and Paraguay. Proceedings of the Biological
Society of Washington, 103(2): 380–426.
Menezes, N.A., Weitzman, S.H., Oyakawa, O.T., Lima, F.C.T., Castro, R.M.C. &
Weitzman, M.J. 2007. Peixes de água doce da Mata Atlântica - Lista preliminar das
espécies e comentários sobre conservação de peixes de água doce neotropicais.
Museu de Zoologia, Universidade de São Paulo, São Paulo, 407 p.
Ministério Do Meio Ambiente – MMA. 2000. Avaliação e Ações Prioritárias para a
Conservação da Biodiversidade da Mata Atlântica e Campos Sulinos. Ministério do
Meio Ambiente, Conservation International do Brasil, Fundação SOS Mata
Atlântica, Fundação Biodiversitas, Instituto de Pesquisas Ecológicas, Secretaria do
Meio Ambiente do Estado de São Paulo, Instituto Estadual de Florestas de Minas
Gerais. Brasília, 46 p.
Metzger, J. P & Casatti, L. 2006. From diagnosis to conservation: the state of the art of
biodiversity conservation in the BIOTA/FAPESP program. Biota Neotropica 6 (2),
http://www.biotaneotropica.org.br/v6n2/pt/abstract?pointof-view+bn00106022006.
ISSN 1676-0603
Mora, C. & Sale, P.F. 2011. Ongoing global biodiversity loss and the need to move beyond
protected areas: a review of the technical and practical shortcomings of protected
areas on land and sea. Marine Ecology Progress Series, 434: 251- 266.
Moulton, T. P. & Souza, M. L. 2006. Conservação com base em bacias hidrográficas. In:
Rocha C. F. D.; Bergallo H. G.; Sluys M. V. & Alves A. S. A. eds. Biologia da
conservação: essências. São Carlos, RiMa. p.157-182.
Sabino, J. & Castro, R.M.C. 1990. Alimentação, período de atividade e distribuição
espacial dos peixes de um riacho da Floresta Atlântica (sudeste do Brasil). Revista
Brasileira de Biologia, 50: 23–36.
Sarmento-Soares, L.M. & Martins-Pinheiro, R.F. 2010. A fauna de peixes na bacia do Rio
Itanhém, leste de Minas Gerais e extremo Sul da Bahia. Pan-American Journal of
Aquatic Sciences (2010), 5(1): 47-61.
Sarmento-Soares, L.M. & Martins-Pinheiro, R.F. 2012. A fauna de peixes nas bacias norte
do Espírito Santo, Brasil. Sitientibus série Ciências Biológicas, 12(1): 1–26.

20

SARMENTO-SOARES: EFETIVIDADE DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO

Sarmento-Soares, L.M., Martins-Pinheiro, R.F. & Martinelli, M. 2012. peixes nas bacias
do sudeste do Espírito Santo, Brasil. Sitientibus série Ciências Biológicas 12(1):
27–52.
Sarmento-Soares, L.M. & Martins-Pinheiro, R.F. no prelo. A fauna de peixes nas bacias do
sul do Espírito Santo, Brasil. Sitientibus série Ciências Biológicas 13.
Sarmento-Soares, L.M. & Martins-Pinheiro, R.F.2013. A fauna de peixes na REBIO
Córrego Grande, Espírito Santo, Brasil. Bol. Mus. Biol. Mello Leitão (n. ser.) 31.
Sarmento-Soares, L.M., Mazzoni, R. & Martins-Pinheiro, R.F. 2009b. A fauna de peixes
na bacia do rio dos Frades e microbacias vizinhas, Extremo Sul da Bahia, Brasil.
Boletim do Museu de Biologia Mello Leitão (nova série), 26: 25–46.
Vieira, F. & Gasparini, J. L. 2007. Os Peixes Ameaçados de Extinção no Estado do
Espírito Santo. In: Espécies da Fauna Ameaçadas de Extinção no Estado do
Espírito Santo. (M. Passamani & S.L. Mendes, Orgs.). Instituto de Pesquisas da
Mata Atlântica. Vitória.

