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Peixes do córrego Valsugana Velha, afluente do rio Timbuí,
bacia dos Reis Magos, Santa Teresa, Espírito Santo, Brasil
Maria Margareth Cancian Roldi¹*, Luisa Maria Sarmento-Soares1,2
& Ronaldo Fernando Martins-Pinheiro¹
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RESUMO: O presente estudo investigou a distribuição das comunidades de
peixes de riacho do córrego Valsugana Velha, Santa Teresa, Espírito Santo,
comparando os resultados obtidos com registros de literatura. Foram amostrados
13 pontos georreferenciados. Contabilizou-se 15 espécies, entre os registros
históricos e recentes, distribuídas em cinco ordens e 10 famílias. A grande maioria
são Siluriformes e Characiformes, com seis e cinco espécies respectivamente.
Foram coletados 1.070 exemplares (n), apresentando Dominância (D) 0.33;
Densidade de Shannonn (H) 1.69; Riqueza Margalef (M) 2.01 e Uniformidade
(e) 0,51. É desejável a conservação do Córrego Valsugana Velha de modo a
contribuir para a preservação da sub-bacia do rio Timbuí.
Palavras-chave: Cabeceiras Fluviais; Conservação; Diversidade; Peixes de
Riacho; Região Serrana.
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ABSTRACT: Fishes of Valsugana Velha stream, tributary of the Timbuí
river, Reis Magos river basin, Santa Teresa, Espírito Santo, Brasil. The
present study investigated the distribution of fish communities in Córrego
Valsugana Velha, Santa Teresa municipality, Espírito Santo, comparing the
results with literature records. There were sampled 13 georeferred points.
Fifteen species were counted, between historical and recent records, distributed
in five orders and ten families. The great majority of the fish species belongs
to the orders Siluriformes and Characiformes with six and five species,
respectively. There were sampled 1,070 specimens (n), with Dominance
Index (D) 0:33; Shannonn Density (H) 1.69; Margalef Richness (M) 2:01 and
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Uniformity Index (e) 0.51. The conservation of Córrego Valsugana Velha is
desirable, in order to contribute to the preservation of Rio Timbuí sub-basin.
Key Words: Conservation, Diversity, headwaters, Stream fishes, Mountain
Region.
Introdução
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A diversidade, em suas distintas escalas, está em declínio acentuado
e há um número considerável de populações e espécies que provavelmente
serão extintas ainda neste século (Loreau et al., 2006). As principais
causas de extinção de espécies são a destruição e fragmentação de habitats,
a introdução de espécies exóticas, a sobre-exploração, a poluição e as
mudanças climáticas (Kuussaari et al., 2009; Brown & Lomolino, 1998).
Além do mais, o conhecimento a cerca da biodiversidade permanece
incompleto, particularmente nos trópicos, onde ainda há um grande número
de espécies a serem descritas (Déficit Lineano) e muito pouco conhecidas a
cerca de sua distribuição (Déficit Wallaceano) (Lomolino, 2004; Whittaker
et al., 2005; Kier et al., 2005). Assim, várias espécies potencialmente
ameaçadas provavelmente ainda não foram descritas (Brown & Lomolino,
1998). Atualmente existe um grande problema para o conhecimento da
biodiversidade, visto que a riqueza ainda é desconhecida e o número de
profissionais qualificados é reduzido. Além da falta de taxonomistas, projetos
de taxonomia ou que visem à formação de novos taxonomistas recebem
pouco financiamento, principalmente quando comparados a outras áreas
do conhecimento, e a infraestrutura dos museus e coleções é inadequada e
incipiente em muitos países (Wheeler et al. 2004).
Os peixes de água doce, em especial os peixes de riacho, correspondem
a um grupo ainda com grandes problemas taxonômicos. No ano de 2013, 355
novas espécies de peixes foram descritas. O número de espécies de peixes
reconhecidas na literatura atual é de cerca de 32.969, e nos últimos 20 anos
houve um incremento, com a descrição de 6.889 espécies (Eschmeyer &
Fong, 2013).
Outro problema é que historicamente os peixes não eram levados em
conta na definição de áreas de conservação. A maioria dos Planos de Manejo
das Unidades de Conservação sequer faz menção à ictiofauna (e.g. Unidades
de Conservação do Espírito Santo: REBIO Augusto Ruschi, PARNA Caparaó,
REBIO Duas Bocas, REBIO Córrego Grande e REBIO Córrego do Veado), e
quando feito limitaram-se a listagens sem uma referência a material depositado
em coleções zoológicas (e.g. PE Itaúnas, PE Paulo Cesar Vinha). Recentemente

Bol. Mus. Biol. Mello Leitão (N. Sér.) 35. 2014

7

NO

PR

EL
O

o Projeto “BiodiversES” tem se preocupado em realizar estudos taxonômicos
sobre peixes de riachos no estado do Espírito Santo.
Na literatura são encontrados poucos trabalhos ictiofaunísticos sobre
a bacia do rio Reis Magos, com destaque à dissertação de Barnabé (2003)
sobre a ictiofauna do rio Timbuí, e um estudo mais abrangente realizado por
Sarmento-Soares & Martins-Pinheiro (2010) sobre a fauna de peixes da bacia
do rio Reis Magos e microbacias de Serra, entre as bacias do rio Reis Magos
e do rio Santa Maria da Vitória.
Os trabalhos anteriormente citados avaliam grandes áreas. Estudos
mais específicos, destinados às sub-bacias, se fazem necessários para detalhar
melhor o conhecimento sobre ambientes específicos.
Comunidades de peixes de riacho são compostas por grupos
taxonômicos muito antigos e principalmente por espécies de pequeno porte,
que apresentam pequenas taxas de deslocamento espacial ao longo da vida dos
organismos (Anjos & Fulan, 2013). A combinação destes fatores supostamente
gerou uma alta taxa de especiação alopátrica destes organismos, fazendo
dos pequenos riachos ambientes com alto grau de endemismo. Além das
espécies que tipicamente ocupam estes ambientes, espécies não residentes
utilizam frequentemente estes corpos d’água como áreas de alimentação, sítios
para reprodução, recuperação ou abrigo, sendo, portanto, ambientes muito
importantes para uma vasta diversidade de organismos (Anjos & Fulan, 2013).
Partindo deste pressuposto, riachos são ambientes que, devido à pequena
dimensão, apresentam alta fragilidade a ações antropogênicas. Estudos no
âmbito de micro-bacias podem vir a ser importantes ferramentas para políticas
públicas na conservação de rios e córregos locais, auxiliando a determinação
de locais prioritários a conservação.
O presente estudo investigou as comunidades de peixes do Córrego
Valsugana Velha, um riacho de cabeceira, no município de Santa Teresa,
Espírito Santo, do ponto de vista da distribuição das espécies, em comparação
com os resultados de estudos ictiofaunísticos anteriores (e.g. Barnabé, 2003;
Sarmento-Soares & Martins-Pinheiro, 2010), contribuindo para o conhecimento
e a conservação de ambientes aquáticos. O córrego Valsugana Velha é a
localidade tipo de Characidium timbuiense cujo holótipo está depositado no
Museu Nacional/ UFRJ (MNRJ 4285).
Material e Métodos

Área de Estudo. A bacia do rio Reis Magos tem como principais
formadores os rios Timbuí, com nascentes mais altas em Santa Teresa, e
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Fundão, com nascentes tanto no município de Santa Teresa como em
Ibiraçu, na região serrana central norte do Espírito Santo (Sarmento-Soares
& Martins-Pinheiro, 2010). Estes dois rios se encontram próximo à divisa
municipal com o munícipio de Serra, quando recebe o nome de rio Reis
Magos, e deságua no oceano Atlântico entre Serra, no distrito de Nova
Almeida, e o município de Fundão, no distrito de Praia Grande (Fig. 1). A
sub-bacia do rio Timbuí por sua vez é formada pela confluência dos córregos
São Lourenço e São Pedro, e entrecorta os municípios de Santa Leopoldina
e Fundão.

Figura 1. Localização da bacia do rio Reis Magos, no Estado do Espírito Santo, Brasil.
Em linha tracejada vermelha, destaque para a microbacia do córrego Valsugana Velha.
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O córrego Valsugana Velha com aproximadamente 5 km de extensão e
altitude da nascente de 785 m, é um afluente da margem direita do rio Timbuí.
Faz limite com o rio da Prata, contribuinte da bacia do rio Santa Maria da
Vitória, localizado no município de Santa Leopoldina, sendo vizinho da Estação
Biológica de Santa Lúcia (Fig. 2).
O córrego Valsugana Velha é um típico riacho de cabeceira de águas
claras a transparentes, fluindo em correnteza moderada a rápida, pelas encostas
montanhosas de Santa Teresa. A região é ocupada por sítios de proprietários
oriundos da Capital (Vitória) e pequenas propriedades rurais. Desta forma ainda
persistem alguns trechos com mata ciliar entremeados por lavouras e eucaliptos.
Alguns criatórios de peixes estão estabelecidos na sub-bacia. Condições do
ambiente, altitudes e coordenadas geográficas por local são fornecidos na
Tabela 1.

9

PR

EL
O

Bol. Mus. Biol. Mello Leitão (N. Sér.) 35. 2014

Figura 2. Mapa do córrego Valsugana Velha, com pontos de coleta demarcados. Em
verde Estação Biológica de Santa Lúcia.
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Amostragem. Foram avaliados registros históricos de coleções
ictiológicas do Museu Nacional/UFRJ (MNRJ) e do Museu de Biologia
Professor Mello Leitão (MBML), entre os anos de 1942 a 2002. Além disso,
uma expedição de coleta foi realizada pelos autores no ano de 2011. As
atividades de campo foram realizadas através de amostragem durante o dia,
por aproximadamente nove horas consecutivas no dia 13 de agosto de 2011 de
08:00 às 17:00 horas. Os pontos de amostragem foram localizados por GPS
(Global Positioning System), fotografados e caracterizados quanto às condições
ambientais (coordenadas geográficas, altitude, profundidade amostral, cor
da água, substrato, vegetação marginal, vegetação aquática e vegetação do
entorno) (Tabela 1, Fig. 3). As amostragens foram realizadas com o uso de
puçás e redes de arrasto. Cada localidade foi amostrada percorrendo-se um
trecho de aproximadamente 20 metros rio acima. Os exemplares capturados
foram fixados em formalina a 10% e transportados para o laboratório, onde
foram triados, transferidos para conservação em álcool a 70%, identificados,
catalogados e tombados na coleção ictiológica do MBML.
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Coordenadas

Profundidade
Altitude Amostral
Vegetação
(m)
(m)
Água Substrato Marginal

Vegetação
Aquática

Vegetação de
Entorno

P01 19º57’47” S
40º32’42,7” W

636

0,5-1,2

T1

Ae-Ai

Moderadas
gramíneas

Pouca vegetação Mata
submersa
secundária

P02 19º57’42,5” S
40º32’55,6” W

651

0,3-0,5

T1

Ae-Ai

Mata Ciliar

Pouca vegetação Mata
submersa
secundária

P03 19º58’05,5” S
40º31’47,3” W

642

0,5-0,8

T1

Ae-Ai

moderadas
gramíneas

Pouca vegetação Pasto e
submersa
agricultura

P04 19º58’12,7” S
40º32’50,2” W

645

0,6-0,9

T1

Ae-Ai

Moderadas
gramíneas

Pouca vegetação Pasto e
submersa
agricultura

P05 19º58’31,8” S
40º32’52,4” W

651

0,3-0,7

T1

Ae-C-R

abundantes
gramíneas

Pouca vegetação Mata
submersa
Secundária

P06 19º58’51” S
40º32’47,5” W

649

0,2-0,7

T1

Ae-Ai

Moderadas
gramíneas

Pouca vegetação Pasto e
submersa
agricultura

P07 19º57’58,6”S
40º33’41,1” W
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Tabela 1. Coordenadas geográficas, altitude, profundidade vegetação, condições
da água e substrato do fundo dos pontos do córrego Valsugana Velha (ES-Brasil).
Característica da água: (T1) Transparente amarelada. Substrato: (Ae) Areia, (Ai) Argila;
(C) Cascalho; (R) Rocha.

728

0,2-0,4

T1

Ae-Ai

Mata Ciliar

Pouca vegetação Mata
submersa
Secundária

NO

Análise de dados. Para caracterizar a ictiofauna do córrego Valsugana
Velha foram realizadas avaliações de constância de ocorrência, diversidade e
dominância, sendo que os dados coletados em 2011 foram comparados com
os dados de registros prévios das cabeceiras do rio Timbuí (Sarmento-Soares
& Martins-Pinheiro, 2010). A diversidade de espécies, também foi comparada
com registros prévios da calha principal do mesmo rio (Barnabé, 2003).
A constância de ocorrência (C) foi calculada segundo Dajoz (1983),
a partir da equação: C(%) = P/N x 100; onde C é o valor de constância da
espécie; P é a quantidade de pontos em que apareceu a espécie e N o número
total de pontos. Desta forma, foram consideradas as seguintes categorias de
espécies: (i) Constantes (presentes em mais de 50% das coletas); (ii) Acessórios
(presentes em 25-50 % das coletas); e (iii) Acidentais (presentes em menos de
25 % das coletas).
Para medir a diversidade de espécies foram aplicados o índice de riqueza
de espécies de Margalef (DMg) e os índices de diversidade de Shannon (H’) e
equabilidade de Pielou (J’) (Magurran, 1988). Os índices foram calculados a
partir das seguintes equações DMg = (S-1)/lnN (sendo S = número de espécies
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Figura 3. Fotos dos pontos de coletas realizadas no córrego Valsugana Velha.
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e N = número total de indivíduos); H`= -∑pilnp (sendo pi = abundância
proporcional da espécie i, isto é, o número de indivíduos da espécie i dividida
pelo número total de indivíduos da amostra) e J´=H´/logS (sendo H´ = índice de
diversidade de Shannon e S = número de espécies). O índice de dominância de
Berger-Parker (d) também foi calculado de acordo com a fórmula d=Nmax/N
(sendo Nmax = número de indivíduos da espécie mais abundante, e N = número
total de indivíduos da comunidade). Como método de avaliação da eficiência
de coleta, foi elaborada uma curva do coletor. Para elaboração da curva do
coletor foi utilizado todos os pontos disponíveis tanto os históricos como os
recentes. Mesmo considerando que a utilização mais exata desta metodologia
deveria estabelecer horários e períodos anuais de coletas, de forma a capturar
as variações sazonais das espécies no córrego em questão, a aplicação mais
simplificada da curva permite maior segurança na suficiência de coletas, o que
é suficiente para os objetivos do presente estudo. Foi utilizado o programa
PAST 2.17 (Hammer et al, 2001) para calcular os diferentes índices bem como
elaborar a curva do coletor.
Resultados

NO

Foram amostrados 13 pontos no córrego Valsugana Velha, sendo seis
provenientes de dados secundários e sete durante nossa expedição de campo,
com registros para 1.070 exemplares, totalizando 15 espécies, pertencentes a
10 famílias e cinco ordens. As ordens com maiores registros foram Siluriformes
com quatro famílias e seis espécies (40%), e Characiformes com três famílias
e cinco espécies (33,3%), seguidas de Cyprinodontiformes com duas espécies
representadas (13,3%), Perciformes e Gymnotiformes com apenas uma espécie
(6,6%) cada. Foram consideradas constantes três espécies, registradas em mais
da metade dos pontos amostrados: Geophagus brasiliensis (85%), Astyanax aff.
intermedius (69%) e Characidium timbuiense (62%) (Tabela 2).
A avaliação dos índices paramétricos considerando os peixes do córrego
Valsugana Velha e os peixes das cabeceiras do rio Timbuí (Sarmento-Soares &
Martins-Pinheiro, 2010) apresentou resultados próximos. Os valores dos índices
de diversidade de Shannon (H´) e de dominância (D) foram diferenciados. O
córrego Valsugana Velha apresenta menor diversidade e maior dominância de
algumas espécies (Tabela 3).
A curva do coletor, construída com base no registro das espécies por
coleta da ictiofauna no córrego Valsugana Velha, apresentou forte tendência
à estabilização (Fig. 4). Atingiu 87% das espécies coletadas, ainda na metade
das amostragens.
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Ordem

Família

Characiformes

Espécie

Pts

%

Ocorrência

Phalloceros elachistos

5

38

Acessória

Astyanax aff. intermedius

9

69

Constante

Oligosarcus acutirostris

3

23

Ocasional

Characidium timbuiense

8

62

Constante

Hoplias gr. malabaricus

4

31

Acessória

Poecilia vivipara

2

15

Ocasional

Gymnotus  aff. carapo

3

23

Ocasional

Geophagus brasiliensis

11

85

Constante

Callichthyidae

Callichthys callichthys

1

8

Ocasional

Heptapteridae

Rhamdia sp.

4

31

Acessória

Pimelodella aff. hartii

6

46

Ocasional

Otothyris travassosi

1

8

Ocasional

Parotocinclus maculicauda

2

15

Ocasional

Trichomycterus longibarbatus

1

8

Ocasional

Characidae

Crenuchidae
Erythrinidae

Poeciliidae

Gymnotiformes

Gymnotidae

Perciformes

Cichlidae
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Cyprinodontifomes
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Tabela 2. Espécies de peixes conhecidas para o córrego Valsugana Velha com o número
de pontos onde foram encontradas e porcentagem de ocorrência (P).

Loricariidae

NO

Trichomycteridae

Tabela 3. Índices de diversidade da ictiofauna local. CT = Cabeceiras o rio Timbuí
(Sarmento-Soares, 2010). VV = córrego Valsugana Velha.
Índices de diversidade
Espécies coletadas (S)

CT

VV

23

15

Exemplares (n)

3,444

1.070

Dominância (D)

0,27

0,33

Diversidade Shannon (H)

1,69

1,43

2,7

2,01

0,54

0,51

Riqueza Margalef (M)
Uniformidade (e)
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Figura 4. Curvas dos coletores espécie-amostragem.
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A comparação entre o número de espécies encontradas considerando
os peixes do córrego Valsugana Velha, os peixes das cabeceiras do rio Timbuí
(Sarmento-Soares, 2010) e os peixes de duas localidades da calha central do
rio Timbuí (Barnabé, 2003) estão representados na Tabela 4.
Discussão

O presente estudo revelou a presença de 15 espécies para o córrego
Valsugana Velha. Sarmento-Soares & Martins-Pinheiro (2010) obtiveram 23
espécies para o conjunto das cabeceiras do rio Timbuí. Barnabé (2003) registrou
13 espécies para duas localidades na calha principal do rio Timbuí. Todas as
espécies registradas para o córrego Valsugana Velha também foram registradas
por Sarmento-Soares & Martins Pinheiro (2010), no entanto, Barnabé (2003) não
registrou cinco espécies: Callichthys callichthys, Hyphessobrycon bifasciatus,
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Tabela 4. Relação de ocorrência das espécies: cabeceiras do rio Timbuí; córrego
Valsugana Velha e duas localidades na calha principal do rio Timbuí (* nomes dos táxons
citados por Barnabé (2003) foram atualizados de acordo com a taxonomia vigente e
alguns táxons em Sarmento-Soares & Martins-Pinheiro (2010) foram reidentificados.
Calha Principal rio Timbuí

Astyanax aff. intermedius

Astyanax aff. intermedius

Astyanax aff. intermedius

Callichthys callichthys

Callichthys callichthys

Characidium timbuiense

Characidium timbuiense

Characidium timbuiense

Australoheros muriae

Geophagus brasiliensis

Geophagus brasiliensis

Scleromystax prionotus

Gymnotus aff. carapo

Gymnotus aff. carapo

Geophagus brasiliensis

Hoplerithrynus unitaeniatus

Hoplias malabaricus

Gymnotus aff. carapo

Hoplias gr. malabaricus

Hyphessobrycon bifasciatus

Hoplias gr. malabaricus

Hyphessobrycon bifasciatus

Oligosarcus acutirostris

Hypostomus affinis

Hyphessobrycon reticulatus

Otothyris travassosi

Oligosarcus acutirostris

Hypostomus affinis

Parotocinclus maculicauda

Parotocinchlus maculicauda

Neoplecostomus espiritosantensis

Phalloceros elachistos

Phalloceros elachistos

Neoplecostominae n. gen. n. sp. 1

Pimelodella aff. hartii

Pimelodella aff. hartii

Oligosarcus acutirostris

Poecilia vivipara

Rhamdia sp.

PR

Sarmento-Soares & Martins-Pinheiro
(2010)

Córrego Valsugna Velha

NO

Otothyris travassosi

Paratocinclus maculicauda

Pareiorhaphis ruschii

Phalloceros elachistos
Pimelodella aff. hartii
Poecilia vivipara
Rhamdia sp.

Scleromystax prionotous

Trichomycterus longibarbatus

Rhamdia sp.
Trichomycterus longibarbatus

Baranbé (2003)
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Otothyris travassosi, Poecilia vivipara e Trichomycterus longibarbatus. Esse
mesmo autor registrou três espécies que não foram coletadas no córrego
Valsugana Velha: Australoheros muriae, Scleromystax prionotos e Hypostomus
affinis. O local de depósito do material coletado não foi informado pelo autor,
impedindo a verificação do material e a consequente conferência da identificação
taxonômica.
Houve um predomínio da espécie Characidium timbuiense, que sozinha
contemplou um pouco mais da metade dos exemplares coletados, e foi coletada
em mais da metade dos pontos de coleta. Outra espécie abundante foi Astyanax
aff. intermedius com 266 exemplares. Foi registrada também a presença de
Pimelodella sp., que pode representar uma espécie potencialmente nova em
Heptapteridae, conforme sugerido em Sarmento-Soares & Martins-Pinheiro
(2010).
Nossos resultados corroboram os de Sarmento-Soares & MartinsPinheiro (2010) em relação às espécies constantes Geophagus brasiliensis
(65,2%) e Characidium timbuiense (52,2%), contudo nosso estudo revelou
também a constância de Astyanax aff. intermedius (69%). Com relação à
predominância de Siluriformes seguida dos Characiformes, significou uma
inversão dos resultados para as cabeceiras do rio Timbuí, apesar da diferença
observada ter sido de apenas uma família de Siluriformes para o córrego
Valsugana Velha. Esses resultados refletem o esperado para sistemas fluviais
sul-americanos (Castro 1999, Lowe-McConnell 1999).
Segundo Matthews (1998) uma interessante medida em estudo de
comunidade de peixes, se refere ao número de famílias e ao número de espécies
por família. Poucas famílias reúnem a maioria das espécies. No presente estudo
verificou-se que Characidae e Loricariidae foram as famílias com o maior
número de espécies, fatos também constatados por outros autores (Castro &
Casatti 1997, Miranda & Mazzoni 2003, Uieda & Barreto 1999).
Barnabé (2003) enfatizou a necessidade no desenvolvimento de um
plano de manejo pelas autoridades locais, com a finalidade de recuperar a
qualidade da água, tornando possível a manutenção das comunidades de peixes,
e a recuperação dos estoques de espécies nativas. Sarmento-Soares & MartinsPinheiro (2010) destacaram a importância desses trabalhos na orientação de
políticas públicas e ações não governamentais de projetos conservacionistas.
Ambos os trabalhos concluíram seus estudos sugerindo que a poluição pode
ter afetado seriamente a ictiofauna do rio Timbuí.
O avanço da fronteira agropecuária no córrego Valsugana Velha (Tabela
1) pode contribuir para a extinção local de espécies. A importância estratégica de
ambientes de cabeceiras como fonte hídrica para o abastecimento urbano e rural
(Luiz et al., 1998), sua fauna peculiar e importância ecológica contrastam com
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a degradação a que vem sendo submetidas à maioria das bacias hidrográficas,
particularmente em trechos urbanizados (Cunico et al., 2006). A bacia do rio
Timbuí entrecorta centros urbanos onde recebe esgoto doméstico e lixo.
O número de espécies encontradas no córrego Valsugana Velha
indica sua importância para a manutenção da ictiofauna do rio Timbuí, e,
consequentemente da bacia do rio Reis Magos. Uma vez que tanto Barnabé
(2003) como Sarmento-Soares & Martins-Pinheiro (2010) sugerem que a calha
principal do rio Timbuí encontra-se poluída, é provável que uma razoável parcela
dos peixes, sobreviva confinada nos córregos contribuintes do rio principal.
Políticas públicas destinadas à conservação do córrego, do ponto de vista
ictiofaunístico, se fazem necessárias e fica evidente a necessidade de trabalhos
voltados para as sub-bacias visando o incremento em ações conservacionistas
locais para alcançar uma revitalização da bacia como um todo. A conservação
das sub-bacias poderá compensar, de certa forma, a perda de qualidade do curso
principal do rio Timbuí, onde a recuperação é geralmente bem mais custosa.
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Material Examinado

NO

Brasil, Espirito Santo, Santa Teresa, bacia do rio Reis Magos:
Astyanax aff. intermedius MBML 928 (40); MBML 3624 (1); MBML 4220
(6); MBML 4225 (20); MBML 4231(22); MBML 4237 (26); MBML 4246 (6);
MBML 4252 (16); MBML 4254 (25); MNRJ 5048 (35); MNRJ 22950 (72).
Callichthys callichthys  MNRJ 22371 (1). Characidium timbuiense MBML21
(50); MBML927 (5); MBML4229 (20); MBML4239 (2); MBML4247
(4); MBML4255 (1); MNRJ4144 (350); MNRJ4284 (1); MNRJ4285 (1);
MNRJ4286 (1); MNRJ4287(1); MNRJ4288(1); MNRJ4289 (1); MNRJ4290
(1); MNRJ4291 (1); MNRJ4292 (1); MNRJ4293 (1); MNRJ4294 (1);
MNRJ4295 (1); MNRJ4296 (1); MNRJ4297(1); MNRJ4298(1); MNRJ4299 (1);
MNRJ4300 (1); MNRJ4301(1); MNRJ4302(1); MNRJ4303 (1); MNRJ4304 (1);
MNRJ4305(1); MNRJ4306 (1); MNRJ4307 (1); MNRJ4308 (1); MNRJ4309
(1); MNRJ4310 (1); MNRJ4311 (1); MNRJ4312 (1); MNRJ4313(1);
MNRJ4314 (1); MNRJ4315 (1); MNRJ4316(1); MNRJ4317 (1); MNRJ4318
(1); MNRJ4319 (1); MNRJ4320 (1); MNRJ4321 (1); MNRJ4322 (1);
MNRJ4323 (1); MNRJ4324 (1); MNRJ4325 (1); MNRJ4326 (1); MNRJ4327
(1); MNRJ4328 (1); MNRJ4329 (1); MNRJ4330 (1); MNRJ4331 (1);
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MNRJ4332 (1); MNRJ4333 (1); MNRJ4334 (1); MNRJ4335 (1); MNRJ4336
(1); MNRJ4337 (1); MNRJ4338 (1); MNRJ4339 (1); MNRJ43340 (1);
MNRJ4341 (1); MNRJ4342 (1); MNRJ 43423 (1); MNRJ 43444 MNRJ9144
(5); MNRJ11718 (7); MNRJ22414 (37). Geophagus brasiliensis MBML 24
(4); MBML 929 (2); MBML 4222 (6); MBML 4227 (1); MBML 4232 (7);
MBML 4238 (5); MBML 4243 (2); MBML 4249 (3); MBML 4253 (3); MNRJ
9141 (7); MNRJ 11639 (4); MNRJ 22957 (3). Gymnotus carapo MBML4230
(1); MBML4241 (2); MNRJ22955 (4). Hoplias malabaricus MBML 4240
(1); MBML 4245 (1); MBML 4251 (1); MNRJ 22352 (1). Hyphessobrycon
bifasciatus MBML 4221 (1); MBML 4233 (3). Oligosarcus acutirostris
MBML930 (1); MBML4236 (1); MBML4248 (1). Otothyris travassosi MNRJ
22954 (1). Parotocinclus maculicauda MBML 4242 (2); MNRJ 22953 (1).
Phalloceros elachistos MBML 23 (30); MBML 3780 (10); MBML4223 (8);
MBML 4250 (5); MNRJ 11640 (29); MNRJ 22956 (32). Pimelodella aff. hartii
MBML 934 (16); MBML 4228 (1); MBML 4244 (3); MNRJ 11638 (25); MNRJ
22952 (12). Poecilia vivipara MBML 4224 (12); MBML 4235 (1). Rhamdia
sp. MBML 935 (1); MBML 4226 (1); MBML 4234 (1); MNRJ 22951 (1).
Trichomycterus longibarbatus MNRJ 5036 (2).

