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RESUMO 

A bacia hidrográfica do Rio Doce apresenta um longo histórico de degradação que atingiu seu ápice 

em 2015, com o rompimento da barragem de resíduos de minério de ferro, propriedade de 

empresas mineradoras. Apesar da complexidade desse cenário, esforços significativos em estudos 

estão sendo feitos para aquela área. Porém, diante da extensão desse sistema hídrico, sua 

diversidade biológica e intensidade de degradação a que tem sido submetido, muito ainda precisa 

ser feito em prol de sua conservação. Nesse sentido, fazem-se necessárias não apenas mais estudos 

na área de biologia, mas também ações de divulgação sobre aquele sistema. Esta pesquisa de 

mestrado foi desenvolvida com a intenção de contribuir de alguma forma para uma mudança nesse 

cenário. Seu objetivo foi aliar o conhecimento científico ao campo das artes por meio da ilustração 

científica de espécies de peixes ameaçadas de extinção que ocorrem no trecho Médio da bacia do 

Rio Doce, promovendo assim, uma documentação detalhada a partir da representação visual de sua 

ictiofauna. Para tanto, buscou-se informações sobre espécies com status oficial de conservação 

ameaçado. A seleção inicial foi feita com base em publicações que listavam as espécies encontradas 

no rio. A lista final de seis peixes ameaçados foi definida após ser submetida a critérios de seleção 

considerando as informações fornecidas por especialistas. Os peixes selecionados foram estudados 

em nível teórico e observacional, apoiando-se na literatura científica disponível, em análise de 

imagens fotográficas, em observações diretas de algumas espécies conservadas em museu e em 

informações obtidas com especialistas. Portanto, além de revisão bibliográfica e investigação 

teórica, esta dissertação é composta por uma componente prática que se destaca pelo ineditismo, 

visto que, até onde se saiba após extensa pesquisa, não foram encontradas pesquisas similares que 

coloquem em foco a documentação coerente e sistematizada de peixes ameaçados dessa bacia por 

meio da ilustração científica. Em um primeiro momento, dedicou-se a executar desenhos 

preliminares que posteriormente foram estruturados em uma série de desenhos esquemáticos. 

Assim, para cada espécie estudada, desenvolveu-se, com rigor científico, uma imagem com 

informação estrutural clarificada do que seria um espécime ideal. Optou-se pela representação em 

tipologias de vista principal dos peixes, porém em alguns casos, apresentou-se também vistas 

pormenorizadas, sendo que todos os desenhos passaram por processo de pós-produção digital. Em 

suma, espera-se que as ilustrações resultantes desta investigação possam auxiliar na divulgação da 

ciência aos diversos públicos, fazendo cumprir o papel didático da ilustração científica.  

Portanto, este trabalho pretende auxiliar no conhecimento e na preservação da memória da 

biodiversidade ictiológica, servindo como base um futuro projeto de iconografia das espécies de 

peixes da bacia hidrográfica do Rio Doce.  
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ABSTRACT 

The hydrographic basin of the Doce River has a long history of environmental degradation that 

reached its peak in 2015, with the disruption of the iron ore tailing dam owned by mining 

companies. Despite the complexity of the scenario, significant efforts in studies are being made for 

this area. However, given the extension of this water system, its biological diversity and intensity of 

degradation have been subjected to it, much remains to be done for its conservation. It is necessary 

not only studies in the field of biology but also information campaigns about that system. This 

master's research was developed to contribute in some way to a change in this situation. It aimed to 

combine scientific knowledge with the arts through the scientific illustration of endangered fish 

species that occur in the middle stretch of the Doce River basin, thus promoting detailed 

documentation based on a visual representation of its ichthyofauna. To this end, species with 

officially endangered conservation status were investigated. The initial selection was done based on 

publications that listed the species found in the river. The final list of six threatened fishes was 

defined after being submitted to selection criteria considering the information provided by 

specialists. The selected fishes were studied at the theoretical and observational levels, based on 

scientific literature, photographic image analysis, observations of some species preserved in 

museums and information collected from experts. Therefore, in addition to the literature review 

and theoretical research, this dissertation is composed of a practical component that stands out for 

its originality, since, as far as we know, after extensive investigation, no similar research that focuses 

on coherent and systematized documentation of threatened fish from this basin through scientific 

illustration has been found. At first, the execution of preliminary drawings was the main task that 

later was structured into a series of schematic drawings. Thus, an image for each species studied 

was developed resulting in the precise and rigorously scientific structure of what would be an ideal 

specimen. Regarding the typologies, the representation of the fish in the main view was adopted. 

But in some cases, it was also presented detailed views. In short, it is expected that the illustrations 

resulting from this investigation can help in the propagation of science to various audiences, 

fulfilling the didactic role of scientific illustration. 

Therefore, this work aims to help in the knowledge and preservation of the memory of 

ichthyological biodiversity, serving as a basis for a future iconography project of fishes from the 

Doce River basin. 
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Introdução 

A Ilustração Científica tem se mostrado ao longo da história uma importante 

ferramenta a serviço da ciência. Além de cumprir seu papel de registo em tempos 

anteriores à invenção da fotografia, destaca-se nos dias atuais como um mecanismo de 

transmissão de informação, ao acompanhar e fundamentar os avanços da Ciência. Dessa 

forma, ela dá visibilidade às descobertas científicas, divulga conhecimento ao grande 

público, bem como, favorece o aperfeiçoamento de pesquisas em história natural.  

O que se propõe neste trabalho é documentar e preservar de forma gráfica peixes 

ameaçados de extinção, promovendo, a partir de um grupo de espécies selecionadas para o 

projeto, a difusão do conhecimento.  

Este trabalho tem como foco a Bacia do Rio Doce, um importante rio presente na 

porção leste do Brasil, nos estados de Minas Gerais, onde nasce, e Espírito Santo, onde 

chega ao oceano Atlântico. Em sua diversidade biológica, há espécies de peixes ameaçadas 

de extinção e que por isso foram selecionadas como objetos de estudo. Como uma das 

premissas da ilustração científica, espera-se aqui fazer cumprir o seu papel de difusora de 

conhecimento.  

Sendo assim, a problemática desse trabalho consiste na seguinte questão: como a 

ilustração científica pode promover o conhecimento e colaborar com a divulgação da biota 

e com a preservação da memória visual dos peixes da bacia hidrográfica do Rio Doce? 

Estado da Arte 

Nesta sessão pretende-se apresentar alguns dos trabalhos ou iniciativas que 

colaboraram para o desenvolvimento desta dissertação. Para tanto, faz-se necessário 

destacar as duas grandes áreas nas quais este trabalho se insere: ictiologia1 e ilustração 

científica. Assim, o levantamento dos estudos abordados a seguir, relacionam-se, portanto, 

com o tema central desta pesquisa, além de colocar-se entre as duas principais áreas de 

interesse citadas anteriormente. 

Pode-se dizer que o campo da ilustração científica atualmente encontra-se em 

expansão, mas apesar de sua importância para o registo e disseminação do conhecimento 

sobre espécies ameaçadas, poucas são as pesquisas e publicações referentes às bacias 

hidrográficas brasileiras. As raras exceções são publicações sobre coletâneas de ilustrações 

                                                
1 Ramo da zoologia voltado ao estudo dos peixes. 
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oriundas de levantamento da biodiversidade realizadas por antigos viajantes ilustradores, 

como por exemplo, o livro Peixes do Brasil: Aquarelas de Jacques Burkhardt (1865-1866) (Britski 

& Figueiredo, 2019). Entretanto, não foram encontrados trabalhos recentes em ilustração 

científica, em especial, que coloquem foco na bacia hidrográfica do Rio Doce. Essa suposta 

escassez de projetos iconográficos sobre o referido rio consiste em mais um fator que 

corrobora a importância desta pesquisa. Desta forma, ressaltam-se referências de trabalhos 

semelhantes dedicados, porém, às faunas de outros países, como por exemplo, Portugal e 

Estados Unidos. 

Para a componente de ilustração, destacam-se no cenário português, os trabalhos do 

ilustrador e professor Pedro Salgado que, como especialista em ilustrações ictiológicas, 

dedica-se a diversos projetos, workshops, cursos e exposições. Dentre suas atividades, vale 

mencionar sua atuação como realizador do Curso Livre Desenho de Natureza (Museu 

Nacional de História Natural e da Ciência de Lisboa), anualmente desde 2013, o curso tem 

se estabelecido como uma referência na formação de ilustradores científicos em Portugal. 

Vale destacar que a autora desta dissertação de mestrado foi também aluna do referido 

curso em sua 3ª edição, tendo ali um contato mais especializado em desenho científico. 

Além do Curso mencionado, destaca-se também, na produção de Pedro Salgado, a mais 

recente publicação onde apresenta suas ilustrações, no livro intitulado Peixes de Portugal 

(Félix, 2018).  

Nesse cenário, merece destaque a relevância do projeto Illustraciencia (Barcelona, 

Espanha), que através de seleções e de exposições de trabalhos, de cursos e de outras 

atividades, vem desde 2009, exercendo papel importante em divulgação dos diversos 

campos da ilustração científica para a sociedade. 

Ainda nesse contexto, merece também destaque, o trabalho da pesquisadora e 

ilustradora Cláudia Baeta, que vem nos últimos anos dedicando esforços na produção de 

uma iconografia dos peixes de ambientes fluviais de Portugal. Sua dissertação de mestrado 

intitulada Guia de peixes de água doce de Portugal Continental (Baeta, 2016), ajudou a compor o 

corpo bibliográfico deste trabalho. Por sua vez, no contexto global, vale a pena citar as 

publicações mais recentes que contêm ilustrações do estadunidense Joseph R. Tomelleri, 

Fishes of the Central United States, em sua segunda edição (Tomelleri & Eberle, 2011), e Fishes 

of the Salish Sea (Pietsch & Orr, 2019). 

Dentre as pesquisas científicas com peixes de espécies ameaçadas na Bacia do Rio 

Doce, destacam-se os trabalhos desenvolvidos por instituições de ensino e/ou de pesquisa 

nas últimas décadas, dentre eles o projeto Biota Minas: diagnóstico do conhecimento sobre 
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a biodiversidade no estado de Minas Gerais, ligado ao Instituto Estadual de Florestas 

(IEF/MG). O trabalho intitulado “Distribuição, impactos ambientais e conservação da 

fauna de peixes da bacia do Rio Doce” (Vieira, 2009/2010) realizado pelo pesquisador Dr. 

Fábio Vieira (Fundação Biodiversitas e Universidade Federal de Minas Gerais-UFMG) 

formou as bases para a seleção de espécies que compõem esta dissertação. Além desse 

projeto, podemos citar a participação do referido autor com o Guia de identificação de peixes do 

Quadrilátero Ferrífero, MG, Brasil (Vieira, Gomes, Maia, & Martins, 2015). 

No âmbito da preservação de espécies, vale mencionar o levantamento da ictiofauna2 

do rio após o rompimento da barragem de Fundão, em Mariana (MG). A Operação Áugias 

(2015-2017) promove vistorias na região impactada pelo incidente. O projeto foi 

desenvolvido pelo Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 

Renováveis (IBAMA) ligado ao órgão federal Ministério do Meio Ambiente (MMA) e 

contou com a atuação do pesquisador Dr. Jorge Dergam (Universidade Federal de Viçosa-

UFV), na área de ictiologia. 

Dentre outros projetos, destacam-se os trabalhos de catalogação de espécies 

ictiológicas que vem sendo realizado em acervos. Uma menção especial pode ser feita à 

Coleção de Ictiologia do Museu de Ciências Naturais da Pontifícia Universidade Católica 

de Minas Gerais (MCNIP), sob a curadoria de Dr. Gilmar Bastos Santos e colaboração 

técnico-científica de Tiago Pessali (Universidade Federal de Minas Gerais-UFMG e 

Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais-PUC/MG). Alguns espécimes do 

referido acervo foram utilizados para o desenvolvimento do presente projeto. 

Em relação às ações mais recentes de pesquisa na área ictiologia da bacia, que 

relaciona-se diretamente com manejo e conservação das espécies ameaçadas, merecem 

destaque resultados de estudos desenvolvidos por uma equipe multidisciplinar de 

pesquisadores da Universidade Vale do Rio Doce (Univale), em Governador Valadares 

(Minas Gerais) e do Centro Nacional de Pesquisa e Conservação da Biodiversidade 

Aquática Continental do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade 

(Cepta/ICMBio), ligado ao Ministério do Meio Ambiente. O trabalho concentrou-se no 

estudo sobre as espécies de peixes ameaçadas de extinção presentes na bacia do Rio Santo 

Antônio, uma importante sub-bacia do Rio Doce, em seu Médio curso, que apesar de 

corresponder a menos de 13% de toda a área da bacia do Doce, concentra em torno de 

90% da biodiversidade de peixes de toda a bacia (MPMG, 2019).  

                                                
2 Conjunto das espécies de peixes de uma determinada região biogeográfica. 
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Dentre as espécies que foram listadas no estudo estão Henochilus wheatlandii, Brycon 

opalinus, Hypomasticus thayeri (antigo nome: Leporinus thayeri) e Steindachneridion doceanum, sendo 

essas, quatro das seis espécies objeto de estudo no presente projeto de mestrado. 

Segundo a pesquisa indica, uma das espécies, o Henochilus wheatlandii, endémica do 

Rio Santo Antônio, possui uma população saudável na área, bem como que as demais 

espécies do estudo podem estar em declínio populacional nas águas na região. Diante da 

importância da área de pesquisa, os investigadores propuseram a elaboração de uma 

unidade de conservação para proteção in situ dos habitats necessários à manutenção das 

quatro espécies ameaçadas de extinção (MPMG, 2019). 

Objetivos 

O presente projeto tem como objetivo geral e principal contribuir para os campos de 

conhecimento das Ciências Naturais e da Ilustração Científica, colocando em foco a 

relevância da ilustração de espécies ameaçadas de extinção. Para tanto, desenvolveram-se 

objetivos específicos a serem alcançados com sua conclusão, sendo eles: 

 
• Contribuir para o conhecimento e divulgação da ilustração científica, especialmente 

sobre ictiologia e sobre a biodiversidade tropical; 

• Auxiliar pesquisadores na identificação das espécies apresentadas, através das 

descrições visuais detalhadas de suas particularidades, fornecendo informação 

visual clara e precisa;  

• Auxiliar no desenvolvimento de material com potencial utilização em atividades de 

educação ambiental e para divulgação ao público em geral; 

• Contribuir para estudos que utilizam a ilustração científica no Brasil e em Portugal, 

fazendo chegar tanto ao meio académico e científico, quanto ao estudante e ao 

público leigo, o conhecimento por meio de uma ferramenta e uma temática 

sobretudo, atual. 

Criar as bases para o desenvolvimento de um projeto maior, que contemple as demais 

espécies do Rio Doce, como por exemplo, o desenvolvimento de um guia ou projeto 

editorial com a iconografia sobre a fauna ictiológica da bacia.  
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Metodologia 

A metodologia utilizada neste projeto foi o levantamento de dados necessários sobre 

as espécies ameaçadas, o que incluiu pesquisa bibliográfica académica, coleta de 

informações com especialistas, obtenção de imagens fotográficas e observações de espécies 

conservadas em acervo. De posse das informações sobre especificidades de cada espécie, 

executou-se o desenho preliminar da vista principal (corpo inteiro) de cada uma, que 

passou por avaliação dos especialistas, para depois ser corrigido e finalizado digitalmente 

compondo o desenho esquemático final. Quando se julgou necessário, foram também 

executados desenhos da vista pormenorizada de algumas características identificadoras das 

espécies, com uso da técnica de tinta da china sobre filme poliéster.  

Justificativa e motivações 

De acordo com um estudo publicado recentemente na revista Nature (Watson et al., 

2018), estima-se que atualmente, 77% da superfície terrestre (com exceção da Antártida) e 

87% dos oceanos foram alterados devido a efeitos diretos da atividade do homem. Há cem 

anos, apenas 15% do planeta era utilizado para atividades agrícolas, apontou o estudo. Mas 

só entre 1993 e 2009, estima-se que a atividade humana destruiu a vida selvagem numa área 

de 3,3 milhões de km². 

Estudos do género, sobre levantamento da biodiversidade que se utilizam da 

ilustração científica, são capazes de transmitir conhecimento com clareza, refinamento e 

objetividade necessários aos estudos de espécies biológicas. Por isso apresentam uma 

relevância cada dia maior, pois representam importantes e objetivas ferramentas para 

pesquisas taxonómicas e ecológicas. Eles também têm o potencial de contribuir de forma 

significativa com a divulgação científica e conscientização ambiental, necessidades que se 

apresentam ainda mais urgentes diante da acelerada destruição do meio ambiente.  

Evidências científicas sugerem que a abundância e diversidade de peixes estão 

mundialmente em declínio, ao mesmo tempo em que as populações humanas e atividades 

destrutivas têm aumentado, o que contribui para que a conservação de peixes seja um 

campo de grande interesse (Helfman, 2007).  

Em relação aos peixes da Mata Atlântica, bioma em que se insere Rio Doce, nota-se 

que desde os relatos históricos dos primeiros viajantes dos séculos XIII e XIX até à 

atualidade, houve uma negligência ao longo do tempo em relação aos estudos ictiológicos 
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nos ecossistemas de água doce tropicais do Brasil, como aponta uma revisão bibliográfica 

feita por Menezes et al. (2007). De acordo com o autor, o interesse em pesquisas do género 

no bioma Mata Atlântica surgiu apenas recentemente após a trágica constatação da perda 

de elementos naturais chegar ao conhecimento do público nacional e internacional.  

Seguindo essa lógica, em relação a fauna de peixes do Rio Doce, considera-se que o 

conhecimento acerca de sua composição e distribuição ainda não encontra-se 

adequadamente sistematizado (Vieira, 2009/2010). Em suas conclusões no trabalho, pode-

se admitir que exista um conhecimento geral relativamente amplo sobre a composição das 

espécies de peixes da bacia, no entanto, quando se considera as regiões ainda pouco 

estudadas no aspeto mencionado, além da ocorrência de recentes descrições de espécies na 

bacia, pode-se inferir que o número de espécies nativas possa ser maior do que o que se 

conhece hoje. 

Ainda, dos resultados do relatório da pesquisa citada previamente em MPMG (2019), 

recentemente promovida em alguns setores da bacia, é de se considerar que o rompimento 

da barragem de resíduos de mineração em 2015 na bacia hidrográfica do Rio Doce, possa 

ter causado impacto negativo no estado de conservação de algumas das espécies objeto 

daquele estudo. É possível que esse impacto negativo tenha levado à inclusão de outras 

espécies, até então pouco estudadas, nas categorias de ameaçadas, considerações que 

podem corroborar a realização de ações para a conservação desses peixes naquela área.  

Como mencionado anteriormente, levantamentos e estudos que levem em 

consideração a ictiofauna de ambientes de floresta Atlântica destacam-se pela sua escassez 

na bibliografia existente, e como consequência óbvia, estudos com ilustrações de espécies 

de peixes desses biomas são igualmente poucos e não sistematizados. Em especial, na bacia 

do Rio Doce, não foi encontrado material significativo do género.  

Publicações que contenham ilustrações e descrições, quando existentes, restringem-se 

em geral às espécies exóticas direcionadas ao público praticante da pesca esportiva (Bini, 

2012), fator que corrobora à relevância do desenvolvimento do conhecimento biológico 

acerca da natureza ictiológica por meio do desenho, em especial, do desenho científico.  

Os resultados de estudos de espécies através da ilustração científica são passíveis de 

aplicabilidade, que vai além do meio académico e científico, como por exemplo, em 

manuais e guias de identificação de espécies, e também em projetos de educação ambiental 

e material escolar para dessa forma, fazer com que a informação científica chegue ao 

alcance do público leigo. 
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Pode-se dizer que escolha do tema do projeto foi essencialmente norteada pelo 

impacto da deflagração do rompimento da barragem de resíduos de mineração, ocorrido 

em 2015, que será abordado mais adiante nessa dissertação. O incidente que resultou num 

imenso vazamento de resíduos que atingiu o Rio Doce e diversos municípios. A urgência 

por pesquisas gerada por esse acontecimento foi ao encontro de um desejo da autora de 

desenvolver estudos que tivessem como tema aspetos ambientais e sociais na bacia 

hidrográfica do Rio Doce. 

Nesse mesmo sentido, o direcionamento ao presente projeto pode ser também 

justificado pelo percurso natural da carreira académica da autora. Tendo uma formação 

inicial de licenciatura em Ciências Biológicas, o apreço à ilustração na natureza sempre 

esteve presente até anteriormente à essa formação. Entretanto, não havia na altura uma 

abertura para o desenvolvimento da atividade dentro da área de Ciências, sendo escassos os 

cursos e trabalhos desse tipo, nos quais poderiam envolver estudantes e cientistas da área. 

Por isso, ressalta-se aqui a importância deste programa de mestrado, que permitiu aliar a 

pesquisa científica em Biologia ao Desenho.  

Diante disso, justifica-se um estudo aprofundado da diversidade biológica dessa bacia 

hidrográfica, especialmente em seus trechos mais ambientalmente degradados, de forma a 

contribuir em estudos de impacto e execução de ações de recuperação e manejo ambiental 

na região. Por fim, diante dos argumentos expostos, espera-se que ilustração descritiva à 

luz da Ciência possa ser uma ferramenta a auxiliar para que parte dos objetivos citados 

possam tornar-se possíveis.  

Estrutura 

Essa tese divide-se em duas partes. A primeira parte refere-se ao enquadramento do 

tema. O capítulo 1 apresenta a bacia hidrográfica em questão, envolvendo seus aspetos 

naturais, seu contexto histórico e socio-ambiental, revelando ainda, como se encontra sua 

situação atualmente. Em seguida o capítulo 2, traz alguns conceitos básicos a respeito da 

Ictiologia, área de estudos da Biologia que se relaciona com o tema abordado. Este capítulo 

ainda apresenta os conceitos necessários para a definição e o entendimento de status de 

conservação de espécies, pertinentes, em especial, à situação de conservação dos peixes de 

ambientes fluviais no Brasil. Ainda nessa primeira parte aborda-se o processo em que se 

baseou a seleção de espécies do estudo.  
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No capítulo 3, discute-se os conceitos relacionados à ilustração científica e sua 

relevância, apresentando para isso um breve histórico da área de estudo, bem como o 

histórico da atividade na região geográfica selecionada pela pesquisa. Ao final desse 

capítulo, inicia-se a apresentação da componente prática do projeto, onde são explicados os 

materiais e métodos utilizados durante o projeto, com uma discussão sobre o processo de 

pesquisa e execução dos desenhos, das técnicas escolhidas e do material utilizado.  

No capítulo 4 são apresentados os resultados dos desenhos elaborados neste 

trabalho, destacando-se ilustrações esquemáticas de vistas principais e pormenorizadas. Por 

fim, a dissertação encerra-se com as considerações finais sobre resultados da pesquisa além 

de apontar indícios do que poderiam ser os próximos passos e possíveis desdobramentos 

de pesquisas na área de estudo. 

Em anexo encontram-se uma revisão bibliográfica da literatura científica disponível 

para cada espécie selecionada, um resumo das categorias de status de conservação de 

espécies da fauna brasileira e uma lista da ictiofauna da bacia hidrográfica do Rio Doce.



 

 

(…) amo os grandes rios, pois são profundos como a alma do homem. 
Na superfície são muito vivazes e claros, mas nas profundezas são 
tranquilos e escuros como os sofrimentos dos homens. Amo ainda mais 
uma coisa de nossos grandes rios: sua eternidade. Sim, rio é uma 
palavra mágica para conjugar eternidade. 

João Guimarães Rosa  
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Parte I – Enquadramento e aspetos biológicos 

1. A Bacia Hidrográfica do Rio Doce 

1.1. Localização 

Podemos entender como bacia hidrográfica, um sistema terrestre e aquático 

geograficamente definido e composto por sistemas físicos, biológicos, económicos e sociais 

(Campos, 2002). A bacia do Rio Doce está situada na região sudeste do Brasil, entre os 

estados de Minas Gerais (MG) e Espírito Santo (ES) possuindo cerca de 84 mil km² de área 

de drenagem, dos quais 86% estão no estado de Minas Gerais e os restantes 14% estão no 

estado do Espírito Santo (esses estados por sua vez fazem fronteira com os estados da 

Bahia (BA), ao norte; Rio de Janeiro (RJ) e São Paulo (SP) ao sul; e Goiás (GO), ao 

noroeste).  Resultante de um conjunto de rios e cursos d’água de 225 municípios, incluindo 

o próprio Rio Doce, apresenta 888 km de extensão. Da soma de municípios, total ou 

parcialmente incluídos na bacia, 25 localizam-se no Espírito Santo e 200 em Minas Gerais, 

com uma população residente estimada em 3,6 milhões de habitantes (ANA, 2016). 

De acordo com o critério desenvolvido pela Agência Nacional das Águas (ANA), 

que visa orientar o planeamento e gerenciamento dos recursos hídricos do país, a região da 

bacia do Rio Doce integra, no contexto geográfico do Brasil, a Região Hidrográfica 

Atlântico Sudeste3. Nesse sentido, a Região Hidrográfica Atlântico Sudeste ocupa 2,5% do 

território nacional e abrange cinco estados: Minas Gerais (MG), Espírito Santo (ES), Rio de 

Janeiro (RJ), São Paulo (SP) e Paraná (PR). É considerada a região hidrográfica mais 

povoada, com densidade demográfica seis vezes maior que a média brasileira, além de 

apresentar uma alta diversidade de atividades económicas e significativo parque industrial, 

constituindo-se em uma das regiões mais economicamente desenvolvidas do país.4 A região 

hidrográfica possui rica biodiversidade, estando 98% de sua área inserida no bioma de Mata 

Atlântica, um dos mais importantes e ameaçados do mundo, e os 2% restantes no bioma 

Cerrado. 

                                                
3 Consideram-se regiões hidrográficas como bacias, grupo de bacias ou sub-bacias hidrográficas próximas, com 
características naturais, socais e económicas similares (ANA, 2001). Mais em: MMA (2006) 
4 AGÊNCIA NACIONAL DAS ÁGUAS (ANA) (s.d.). Região Hidrográfica Atlântico Sudeste. As 12 regiões hidrográficas 
brasileiras. Disponível em: https://www.ana.gov.br/as-12-regioes-hidrograficas-brasileiras/atlantico-sudeste Acesso em: 1 
de outubro, 2019.  
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O Rio Doce nasce em Minas Gerais, a partir da confluência entre os rios Piranga 

(Serra da Mantiqueira, município de Ressaquinha) e Carmo (Serra do Espinhaço, município 

de Ouro Preto). Seus principais afluentes são, pela margem esquerda, os rios Santo 

Antônio, Piracicaba e Suaçuí Grande (MG), Pancas e São José (ES). Pela margem direita 

são os rios Manhuaçu, Casca, Caratinga-Cuieté e Matipó (MG), e o Guandu (ES) (Vieira, 

2009/2010). 

Apesar de algumas diferenças nas definições de suas delimitações, o Rio Doce tem 

sido subdividido em três seções: alto, médio e baixo curso (Vieira, 2009/2010). Sendo 

assim, para fins gerais, o rio se subdivide em Alto Rio Doce (drenagem desde as cabeceiras 

até a foz do rio Matipó), o Médio Rio Doce (desde a confluência do Rio Matipó até divisa 

dos estados de Minas Gerais e Espírito Santo) e o Baixo Rio Doce (da divisa dos estados 

até sua foz) (Figura 1). 

Para fins de delimitação temática, foi adotada esta divisão regional, optando pelo 

recorte do trecho do Médio Rio Doce, que é atualmente considerada a zona mais 

ambientalmente degradada da bacia, como zona de estudo das espécies ameaçadas. Nesse 

trecho existem registos de mais de 70 espécies de peixes, das quais um número elevado é 

representado por espécies exóticas, sendo que a maioria das espécies apresenta pequeno a 

médio porte (Vieira, 2009/2010). 

 

Figura 1. Localização geográfica da Bacia do Rio Doce. Subdivisão em regiões: Alto, Médio e Baixo Rio Doce.  
Imagem da autora, 2019. 
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1.2.   Contexto histórico 

No contexto da descoberta do Rio Doce, considerando a perceção europeia, pouco 

se tem documentado nas cartografias que datam as primeiras expedições de 

reconhecimento da costa brasileira. Os primeiros registos em que constam o nome do rio 

em mapas aparecem somente um pouco antes da metade do século XVI. O rio que levou 

algumas décadas para aparecer nos mapas com seu nome inicial, permaneceu como uma 

simples referência na costa brasileira e quase em completo anonimato documental até 

mesmo nas cartas dos padres jesuítas que viviam perto dele durante o século XVI (Teixeira, 

2002).  

Alguns historiadores consideram que a origem de seu nome esteja relacionada ao 

facto de sua vazão propulsionar água doce de sua foz até 6 milhas de distância da costa, 

característica promovida por sua foz, que forma extensos cordões de areia, evitando o 

contato direto das águas do rio com as águas do mar, proporcionando assim a permanência 

da água doce. Essa talvez seja também a razão pela qual, à distância, haja uma dificuldade 

de reconhecimento de sua desembocadura, ou talvez a dificuldade de navegabilidade em 

sua foz, provocada por canais mutáveis pelo assoreamento, os quais provocam inundações 

frequentes, e que pode ter dificultado a fixação de populações nesse entorno. Entretanto, 

fora as características de foz, em geral, seu curso é considerado largo e profundo, e 

irrigador das zonas mais férteis do litoral brasileiro (Idem, 2002). 

Acredita-se que a existência de matas selvagens tenha colaborado para o 

desconhecimento sobre o rio. Por isso, o mito de existência de riquezas naquele solo 

permaneceu, e, associado ao espírito aventureiro dos homens, motivou as buscas 

exploratórias na região da bacia hidrográfica a partir das últimas décadas do século XVI. 

Desde então, aquelas terras viraram alvo de diversas expedições oficiais financiadas pela 

Coroa Portuguesa, na busca por ouro e pedras preciosas. Em cada expedição, foram 

inúmeras as dificuldades de navegação e de acesso à densa floresta. Os viajantes tinham que 

lidar com confrontos com povos nativos, más condições de transporte e instalação, fome e 

doenças, mas mesmo não gerando resultados significativos, os relatos daquelas viagens 

serviram para fortalecer ainda mais os mitos de riqueza da região (Idem, 2002). 

Durante quase duzentos anos após a colonização do território Brasileiro por parte 

dos europeus, as expedições exploratórias na região se deram através de entradas e 

bandeiras5, impulsionadas pelo vislumbre de riquezas.  Depois de tentativas de incursão no 

                                                
5 Expedições promovidas durante o Brasil Colonial, que visavam explorar do território, para busca de riquezas minerais 
ou para captura de nativos e africanos fugitivos para fins de escravização. 
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Rio Doce a partir de sua foz (Baixo Rio Doce), foi em torno dos cursos de água de sua 

nascente (Alto Rio Doce) que se encontraram os primeiros sinais das riquezas minerais que 

impulsionaram o surgimento do Ciclo do Ouro nas áreas próximas (Idem, 2002). A riqueza 

gerada nesse período modificou o foco de atenção para a região mineradora recém-

descoberta, gerando um intenso desenvolvimento económico, riqueza que fez nascer ali a 

Capitania de Minas Gerais em 1721. 

No entanto, foi somente a partir de 1950 que se definiu com exatidão o local de 

nascente do rio (Idem, 2002), pois até o século XVIII, a maior parte de seu percurso 

continuava praticamente desconhecido e descolonizado, sob a perspetiva dos não-nativos. 

1.3. Os Krenak ou Borun do Watu 

O rio Doce, que nós, os Krenak, chamamos de Watu, nosso avô, é uma pessoa, 
não um recurso, como dizem os economistas. Ele não é algo de que alguém possa 
se apropriar; é uma parte da nossa construção como coletivo que habita um lugar 
específico, onde fomos gradualmente confinados pelo governo para podermos 
viver e reproduzir as nossas formas de organização (com toda essa pressão 
externa). (Krenak, 2019, p. 40) 

Conhecidos como “botocudos do Leste”, nome atribuído pelos portugueses no final 

do século XVIII aos grupos nativos indígenas que usavam botoques auriculares e labiais, 

identificam-se como krenák ou borun (em oposição a krái ou não-indígenas) e habitavam as 

matas do Watu (Rio Doce) (Soares, 1992). Pertencem ao grupo linguístico Macro-Jê, grupo 

também genericamente conhecido como tapuia (povos que viviam no interior, em 

contraponto aos povos que viviam no litoral, os tupis). Habitam hoje a margem esquerda 

do Rio Doce, entre as cidades de Resplendor e Conselheiro Pena (MG). Vivem atualmente 

em uma reserva de 4 mil hectares que concentrou, no fim da década de 20, outros grupos 

indígenas do Rio Doce (Soares, 1992). 

Considerado um povo aguerrido pelos colonizadores europeus, desde os primeiros 

contactos, ainda no século XVI, foram acusados de praticarem antropofagia contra seus 

inimigos (Soares, 1992; Espíndola, 2005). Tal acusação, no entanto, não se confirma nos 

documentos históricos, mas apesar disso, este sempre foi um argumento usado pelos seus 

oponentes para justificar as constantes investidas, oficiais e não-oficiais, contra esses povos. 

Esse povo, que resistiu a diversas tentativas de apagamento de seu histórico coletivo 

linguístico e cultural, promovido por meio de extermínios, repressões, perseguições e 

diásporas, hoje luta para recuperar sua relação com o Rio Doce. Após o incidente da 

barragem de resíduos de minérios, ficou evidente que o rio representa muito além de fonte 
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de alimentação, mas também um elo daquela comunidade na formação dos seus indivíduos 

e na manutenção de sua cultura. 

1.4. Aspetos físicos 

A Bacia do Rio Doce tem 98% de sua área inserida originalmente no bioma de Mata 

Atlântica, um dos mais importantes e mais ameaçados do mundo, sendo os 2% restantes de 

Cerrado, outro bioma também bastante rico e ameaçado (CBH-Doce, s.d.). No entanto a 

cobertura atual da vegetação na região encontra-se totalmente fragmentada, com baixa 

percentagem de vegetação remanescente e declínio da biodiversidade como um todo, fruto 

da ocupação desordenada e constante degradação.  

Seu relevo é acidentado, sendo que a bacia pertence à porção do território brasileiro 

caracterizada por um “mar de morros”6 (Figura 2). O canal do Rio Doce possui padrões 

geomorfológicos diferenciados, tendo planícies fluviais amplas e em sua maioria constituída 

por material arenoso e argiloarenoso, com baixo desnível no relevo e com planícies sujeitas 

a cheias periódicas.7  Por apresentar declividades elevadas, as atividades económicas e a 

ocupação urbana do solo são limitadas, portanto, esse relevo movimentado condicionou a 

produção do espaço urbano na bacia, concentrando-se junto ao fundo dos vales, ou seja, 

em áreas suscetíveis a inundações dos rios (CBH-Doce, s.d.). 

 
Figura 2. Vista do alto do Pico da Ibituruna, Governador Valadares (MG). Fonte: Trilhas do Rio Doce (s.d.).  

                                                
6 Termo popularizado no Brasil pelo geógrafo Aziz Ab'Saber para designar o relevo ondulado das colinas do Planalto 
Atlântico (Serra Geral) brasileiro (Aziz Ab'Saber, 2005). 
7 Plano Integrado de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Doce: Relatório Executivo. (2010). Consórcio 
Ecoplan/Lume. Disponível em: http://arquivos.ana.gov.br/ 
servicos/planejamento/planoderecursos/20150902_Relatorio_ Executivo_com_creditos.pdf 
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O clima da região é quente e chuvoso no verão e seco no inverno, porém, recebe 

influência direta do relevo, havendo diminuição da temperatura à medida que se afasta do 

curso principal do rio. A região possui também índice pluviométrico relativamente baixo, o 

que associado às altas temperaturas produz elevadas taxas de evaporação e, 

consequentemente, de umidade. Com chuvas concentradas em períodos curtos, acontecem 

períodos de cheias, entremeadas por anos de estiagem, características que fazem com que a 

floresta desempenhe um papel fundamental na retenção dessa umidade.8  

A predominância da floresta pluvial tropical no vale do Rio Doce (neste caso, a Mata 

Atlântica), promove uma diversidade biológica de espécies vegetais endémicas9 que chega 

50%, transformando-a na floresta de maior diversidade do globo. Esse fator se deve 

basicamente à variedade de ambientes produzida pela combinação entre relevo, regime de 

chuvas, tipos de solo existentes e velocidade dos ciclos biológicos de nutrientes (Dean, 

1996). 

1.5. O bioma Mata Atlântica 

Mata Atlântica é o nome popular dado à floresta pluvial tropical ou floresta atlântica 

brasileira que se distribui atualmente em milhares de fragmentos da região litorânea aos 

planaltos e serras do interior, estendendo-se do estado do Rio Grande do Norte ao estado 

Rio Grande do Sul. É composta por formações florestais nativas de diversos tipos, 

marcada pelas estações secas e chuvosas. Esse fator fez desenvolverem-se ali árvores com 

características físicas de folhas largas, perenes ou que perdem total ou parcialmente suas 

folhas durante a estação seca, áreas que variam de alta ou média densidade vegetal, além de 

outros ecossistemas pontuais, como os típicos de regiões litorâneas ou de áreas de maior 

altitude (MMA, 2009).  

Originalmente, o bioma ocupava mais de 1,3 milhões de km² em 17 estados do 

território brasileiro, estendendo-se por grande parte da costa do país. Porém, devido à 

ocupação desordenada e às atividades agrícolas e industriais na região, hoje restam cerca de 

29% de sua cobertura original. Mesmo assim, estima-se que existam na Mata Atlântica 

cerca de 20 mil espécies vegetais (aproximadamente 35% das espécies existentes no Brasil), 

incluindo diversas espécies endémicas e ameaçadas de extinção. Essa riqueza é maior que a 

de alguns continentes, a exemplo da América do Norte, que conta com 17 mil espécies 

vegetais e Europa, com 12,5 mil. Em relação à fauna, o bioma abriga, aproximadamente, 

                                                
8 STRAUCH, N. (org.). (1955). A Bacia do Rio Doce. Estudo geográfico. Rio de Janeiro: IBGE apud ESPÍNDOLA (2005).  
9 Espécies biológicas que ocorrem exclusivamente em determinada área ou região geográfica. 
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850 espécies de aves, 370 de anfíbios, 200 de répteis, 270 de mamíferos e 350 de peixes 

(MMA, 2009). Esses são alguns dos motivos que tornam a Mata Atlântica uma área 

prioritária para a conservação da biodiversidade mundial.  

Comparada com a Floresta Amazônica, a Mata Atlântica também apresenta, 

proporcionalmente, maior diversidade biológica pois estima-se que nela existam 1,6 milhão 

de espécies de animais. No caso dos mamíferos, por exemplo, estão catalogadas 261 

espécies, das quais 73 são endémicas, contra 353 espécies catalogadas na Amazônia, apesar 

desta ser quatro vezes maior do que a área original da Mata Atlântica (Neal, 2008). 

1.6. Histórico de ocupação e degradação 

Durante os primeiros séculos seguintes à colonização portuguesa, a busca, sem 

sucesso, por riquezas minerais nas “áreas proibidas dos sertões do Leste”10, fez surgir várias 

vilas e arraiais em seu entorno, fazendo florescer, paralelamente, uma rede de relações 

sociais, económicas e comerciais dentro e fora da capitania.  

À Coroa portuguesa interessava ordenamento político-administrativo, ao mesmo 

tempo que protegia aqueles espaços das invasões exteriores. Para isso, mantinha-os pouco 

explorados, para que servissem como barreira física e geográfica às eventuais invasões, 

dificultando ainda a saída de contrabandos de minerais da zona aurífera. Nesse contexto, as 

madeiras nobres da floresta do Rio Doce, além de úteis às construções, representavam 

naquela altura uma riqueza natural, tendo sua extração proibida por lei (“madeiras de lei”) – 

exceto para o uso exclusivo na construção naval de grande porte (Cabral, 2014). 

Durante mais da metade do século XVIII a mineração do ouro foi um grande 

empreendimento, entretanto, baseado em processos rudimentares de extração e na 

escravidão, gerando acelerado povoamento regional e sistema predatório ambiental. Mas, 

apesar da multiplicação de atividades económicas subsidiárias na capitania, a quantidade e a 

diversidade de demandas das vilas populosas eram maiores, portanto, novos mercados e 

meios para expansão da agricultura e de produção de manufaturas também foram também 

surgindo.  

                                                
10 Designa uma “região geográfica” de limites pouco precisos que, durante o Brasil Colónia, englobava basicamente parte 
do vale do Paraíba do Sul, a Zona da Mata mineira e o vale do Rio Doce (Vietes, Vietes & Freitas, 2014).  
Toda esta área tornou-se “proibida” por decreto régio, devido à criação de registos por todo o Caminho Novo (caminho 
por escoava a produção mineradora do ouro de Minas Gerais para o porto marítimo, no Rio de Janeiro). Esta medida 
objetivava impedir o surgimento de rotas clandestinas que, ao se desviarem dos registos, evadiam-se do pagamento do 
tributo exigido pela Coroa. Assim, a Coroa Portuguesa atuou no sentido de retardar, durante todo o século XVIII, a 
ocupação dos Sertões do Leste (Lamego, 1963 apud Vietes, Vietes & Freitas, 2014). 
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Com a recessão económica provocada pela crise do Ciclo do Ouro, nas últimas 

décadas do século XVIII, houve um crescimento do comércio agrícola, de manufaturas 

têxteis e de pecuária, gerando uma aceleração da dispersão da população para outras áreas 

regionais em crescimento. Portanto, nas últimas décadas do século, a fronteira dos “sertões 

do Rio Doce”, passou então a ser alvo de especulações e investimentos dos governos da 

província para uma suposta abertura de canal fluvial que colocasse a economia gerada na 

província em contato com mercados mundiais.  

Para tanto, incentivou-se uma política de ocupação das margens do rio para 

povoamento e exploração das riquezas minerais da região, iniciando-se por meio de 

instalação de “presídios militares”11 ao longo do curso do Rio Doce, que serviriam 

basicamente para reduzir a população nativa originária em aldeamentos e usá-los como 

mão-de-obra, além de controlar o território, promovendo as condições para a criação de 

povoamentos e garantindo sua segurança. Entretanto, apesar dos esforços e cooperações 

governamentais no empreendimento de ocupação, havia diversas dificuldades de acesso, 

inerentes ao isolamento do local (da escassez de provisão de mercadorias nos 

destacamentos, ambiente florestal desconhecido e insalubre, dentre outros).  

Mas ao longo do tempo, a noção de riqueza foi ganhando um sentido mais concreto 

e objetivo do potencial dos recursos naturais que a floresta claramente dispunha, como 

madeiras, animais silvestres, solos férteis e minérios, considerados até então menos 

preciosos, iniciando-se o desmatamento da floresta a partir desse ponto. No entanto, com 

o tempo, a madeira da floresta do Rio Doce, de alta qualidade, porém rara e de difícil 

extração, passou a competir no mercado exterior com outras madeiras norte-americanas, 

economicamente mais atrativas (Dean, 1996). Esse fator proporcionou o afrouxamento 

sobre sua fiscalização e abandono daquela região pelo Estado. A noção de haver riquezas 

sob aquele solo, alimentava a ideia da inutilidade da floresta nativa de pé, estimulando ainda 

mais a sua destruição. Somou-se a isso, o incentivo à ocupação das áreas pelas agriculturas 

e, nesse sentido, empreendeu-se um esforço no desenvolvimento do potencial agrícola da 

região, aumentando a demanda por novas terras e mão-de-obra.  

Ainda no início do século XIX pouco havia se avançado na ocupação daquelas áreas, 

sendo os indígenas botocudos responsabilizados pelo impedimento para o 

desenvolvimento económico da região. A partir dessa justificativa, foi empreendida pela 

Coroa portuguesa uma perseguição oficial definitiva aos nativos indígenas, através da Carta 

                                                
11 Unidade militar composta por uma guarnição e soldados que não tinham vínculo com o regimento regular, que fazia 
rodas em vilas e áreas florestais mais isoladas, quase sempre sob o comando de um militar.  
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Régia 13 de maio 1808 que determinou a “Guerra Justa”, a medida que promoveu uma 

guerra ofensiva contra aqueles povos nativos que ainda resistiam à dominação. O objetivo 

central dessa declaração visava desocupar as margens do Rio Doce da presença dos nativos, 

para garantir a segurança da navegação fluvial a ser implementada, além de liberar o 

território para introdução de atividades económicas mercantis (Espíndola, 2005).  

Com o tempo, o interesse pelos povos nativos como mão-de-obra acabou por 

desaparecer e suas terras passaram a ser consideradas terras devolutas pelo Estado e 

passíveis de colonização e concessão a terceiros. Os efetivos das divisões militares também 

foram perdendo importância e desaparecendo, até que em 1831 oficializou-se o fim da 

guerra ofensiva.  

No século XIX, no contexto da Revolução Industrial, quando o minério de ferro 

passou a representar uma das maiores riquezas minerais necessárias à industrialização, 

descobriu-se no Vale do Rio Doce enormes jazidas do mesmo, o que tornou ainda mais 

necessária uma via de escoamento das riquezas produzidas nas fábricas metalúrgicas (que 

também dependiam da extração madeireira da floresta para fazer funcionar seus 

maquinários).  

Foram empreendidos os maiores esforços na tentativa efetiva da navegação do Rio 

Doce, a partir de 1800, pois, as rotas fluviais visavam diminuir o tempo de viagem e o valor 

dos portes da produção da província. Mas com o tempo e com as dificuldades enfrentadas, 

observou-se que o investimento financeiro da Corte não havia promovido a efetivação da 

navegação, pois não se levou em consideração a realidade da estrutura física do rio que, em 

muitos trechos, impossibilitava tal empreendimento. Assim, o projeto de implementação da 

navegabilidade no rio se tornou dispendioso, facilitando concessões de exploração do 

mesmo para empresas estrangeiras, que a despeito de diversas tentativas e do recebimento 

de imensas vantagens económicas para o intento, no entanto, também não alcançaram o 

resultado esperado.  

Ao invés disso, investiu-se efetivamente na construção de ferrovias e rodovias, no 

século XX, que com o tempo viraram basicamente rota para escoamento da produção de 

extração em larga escala de minério de ferro e de outros minerais estratégicos por grandes 

empresas estrangeiras que se instalaram na região e que exploram até hoje as riquezas 

minerais daquele território. A partir do início do século XX, a ocupação do vale tornou-se 

definitiva com a construção da Estrada de Ferro Vitória a Minas (EFVM), em 1901. O 

empreendimento ocorreu juntamente com o avanço do “ciclo madeireiro” sobre o que 
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ainda resistia de floresta. A exploração florestal teve maior intensidade entre 1910 e meados 

de 1960.  

O processo de industrialização foi impulsionado pela ferrovia, especialmente na 

década de 1930, com a instalação de diversas indústrias siderúrgicas de grande porte 

(nacionais e internacionais) e da indústria no segmento de tratamento de celulose. Na 

década seguinte, o cenário foi dominado pelos plantios de eucalipto, para atender as 

demandas das indústrias e, além disso, cresceu o interesse por extração outros minerais na 

região.  

A construção das rodovias, por fim, veio impulsionar o crescimento populacional e 

económico, tendo o transporte por caminhões favorecido as atividades de extração de 

carvão para as siderúrgicas, de madeira para as serralharias e de mica para indústrias de 

beneficiamento. Ao final da década de 1950 a cobertura florestal original já havia quase 

desaparecido, dando lugar a paisagem de pastagens para bovinos, produção que abastecia 

os grandes centros urbanos. Os povoados ao longo da ferrovia transformaram-se em zonas 

comerciais estratégicas, dependentes da economia agropecuária e extractivista 

mineral/vegetal (Braga, Abrantes, Nascimento & Alvim, 2017).  

Nas décadas seguintes a base da economia permaneceu praticamente a mesma 

(agropecuária, indústria siderúrgica e de celulose), destacando-se o desenvolvimento do 

comércio e dos setores de serviços nas maiores cidades ao logo da bacia. 

1.7. Aspetos socio ambientais 

Em relação às atividades económicas predominantes na bacia hidrográfica, destacam-

se agropecuária, lavouras tradicionais, cultura de café, cana de açúcar, criação de gado de 

corte e leiteiro, suinocultura, dentre outras. Atualmente a região também é sede do maior 

complexo siderúrgico da América Latina, ao qual estão associadas empresas de mineração e 

indústrias de celulose. Destacam-se ainda, indústrias de laticínios, comércio e serviços 

voltados aos complexos industriais, bem como geração de energia elétrica (CBH-DOCE, 

s.d.). 

Segundo dados de mapeamento sobre uso e cobertura do solo, obtidos em 2013, o 

uso antrópico predominante corresponde à pastagem, com 59% da área da bacia, sendo os 

outros 5% ocupados por áreas agrícolas e 4% por áreas de plantação de eucaliptos, sendo 

que a vegetação nativa ainda recobre 27% do território (ANA, 2016). A retirada da 

cobertura vegetal juntamente com características de solos e relevo contribuem para uma 
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condição de fragilidade para a remoção dos solos e aceleração dos processos erosivos (Idem, 

2016). 

Os recursos hídricos da bacia do Rio Doce desempenham um papel fundamental na 

economia da região por fornecerem a água necessária para diversos usos desde o 

doméstico, agropecuário, industrial e para geração de energia elétrica. Nesse sentido, a 

bacia possui relevância na geração hidrelétrica, sendo que atualmente encontram-se em 

operação 10 usinas hidrelétricas (UHEs), 4 delas localizadas no Rio Doce e 6 em seus 

afluentes, além de diversas pequenas centrais hidrelétricas (PCHs) em operação e outros 

aproveitamentos hidrelétricos, em funcionamento ou em outras fases de implantação 

(ANEEL, s.d.).12 

Conforme anteriormente descrito, o crescimento económico da região foi 

basicamente centrado na exploração mineral, sendo as principais atividades de exploração 

mineral as relacionadas à extração minério de ferro e de rochas ornamentais. Como 

resultado da riqueza mineral concentrada, instalaram-se ali duas das maiores produtoras de 

minério de ferro do país,13 a Vale e a Samarco Mineração. 

Nesse cenário, as águas do rio acabam por funcionar como canais recetores, 

transportadores e auto depuradores dos resíduos e efluentes produzidos por essas 

atividades económicas e pelos esgotos de origem doméstica da maioria dos municípios 

pelos quais passam o que, consequentemente, compromete sua qualidade. A falta de 

tratamento dos esgotos de origem doméstica consiste num dos principais problemas 

verificados na bacia, notadamente nos afluentes do rio, e no médio curso do Rio Doce. De 

acordo com análises da composição da água, há presença de elevada percentagem de 

contaminantes biológicos, além de alguns metais acima dos limites permitidos, fato que 

demonstra o impacto da ocupação humana desordenada e das atividades industriais e 

agropecuárias (ANA, 2016). 

Em 2014 o Instituto Mineiro de Gestão das Águas (IGAM) indicava em testes de 

qualidade da água, a grave situação de poluição e degradação que a bacia do Rio Doce 

apresentava, principalmente causada pelo aporte de esgoto doméstico dos municípios e das 

indústrias mineradoras.14 

                                                
12 AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA (ANEEL) (s.d.). Sistema de Informações Georreferenciadas do 
Setor Elétrico (SIGEL). Mapa dos Empreendimentos de Aproveitamento Hidrelétricos. Disponível em: 
https://sigel.aneel.gov.br/portal/home/webmap/viewer.html?webmap=947a10caf45249faacd8c45ac74573c7   
13 INSTITUTO BRASILEIRO DE MINERAÇÃO (IBRAM) (2012, dezembro). Informações e Análises da Economia Mineral 
Brasileira (7ª ed.). Disponível em: http://www.ibram.org.br/sites/1300/1382/00002806.pdf 
14 PARREIRAS, M & COURI, L. Rio Doce, que começa a correr quase morto, tem bacia mais degradada de Minas (2014, 8 de abril). 
Disponível em: https://www.em.com.br/app/noticia/especiais/nascentes/2014/04/08/noticias-internas-
nascentes,516596/rio-doce-que-comeca-a-correr-quase-morto-tem-a-bacia-mais-degradada.shtml Acesso em: 16 de 
outubro de 2019. 
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1.7.1. O crime ecológico de Mariana-MG e situação atual 

Somando-se a todos os efeitos da poluição e degradação ambiental prévia na bacia 

hidrográfica do Rio Doce, destaca-se o impacto do rompimento da barragem de resíduos 

de minério, localizada no município de Mariana-MG, em 5 de novembro de 2015. Naquela 

data ocorreu o rompimento um dos diques dessa barragem de resíduos, propriedade da 

mineradora Samarco (controlada pela empresa Vale do Rio Doce) e pela companhia anglo-

australiana BHP Billington, que atuam na região, extraindo de minério de ferro para 

produção de aço.  

O evento provocou a morte direta de 19 pessoas, e além dos graves danos sociais 

deflagrados pelo evento, o derramamento de aproximadamente 32 milhões de m³ (Wise, 

2018) de resíduos de mineração. O incidente promoveu e continua a promover danos, 

sendo essa considerada a maior tragédia ambiental ocorrida no Brasil até o momento (The 

Guardian, 2016; Carmo et al., 2017) e uma das maiores do género ocorridas no mundo 

(Wise, 2018; Hatje et al., 2017) (Figura 3). Considera-se que a perda da biodiversidade da 

bacia só será efetivamente calculada após várias décadas de estudo.  

 
Figura 3. Antes e depois do rompimento da barragem de resíduos.  

Fonte: Divulgação/Airbus Defence and Space. Disponível em: http://g1.globo.com/minas-
gerais/noticia/2015/11/imagens-mostram-antes-e-depois-de-area-das-barragens-em-mariana.html 

Anos após a tragédia ambiental, o Rio Doce continua a ser alvo de constantes 

monitoramentos. Ainda nesse ano, um estudo que envolveu diversas instituições de ensino 

e pesquisa do Brasil concluiu que a lama com minério de ferro proveniente do rompimento 

da barragem atingiu e impactou o arquipélago insular de Abrolhos, área litorânea que 

compreende 32 mil km2 de água rasa, com recifes de coral e manguezais, entre a Bahia e o 
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Espírito Santo,15 localizados a cerca de 80 km de distância da foz do Rio Doce, que, por 

sua vez, está a 663 km de distância de Mariana (MG).  

Em junho de 2019 a Fundação Renova (instituição criada pela mineradora Samarco 

para auxiliar na reparação e compensação dos danos causados pelo rompimento da 

barragem de Fundão) divulgou que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), do 

governo federal brasileiro, teria atestado a segurança do consumo de pescados do Rio 

Doce, informação entretanto analisada e contestada pelos os órgãos públicos de Justiça 

(Ministério Público Federal-MPF).16 

O incidente de 2015 ainda reflete na vida dos pescadores da bacia hidrográfica. 

Impossibilitados de pescar, com o incidente muitos perderam sua única fonte de sustento, 

e, portanto, tiveram de recorrer à justiça por indenização. O impacto económico gerado 

sente-se até hoje na atividade comercial e financeira das comunidades que vivem às 

margens. Uma seleção de notícias desde o fim do ano 2018 até 2019, apresenta a situação 

das populações residentes em torno das áreas atingidas pela lama tóxica e indica que a 

pesca continua oficialmente suspensa até aquela altura.17, 18, 19, 20, 21 

No âmbito das ações internacionais de promoção da recuperação destaca-se a 

criação, em 2017, do Rio Doce Panel,22 o Painel Consultivo Científico e Técnico 

Independente (ISTAP), convocado e gerenciado pela International Union for Conservation 

of Nature (IUCN), responsável por fornecer conselhos sobre a restauração ambiental e 

social em andamento na bacia hidrográfica do Rio Doce. Composto por especialistas 

multidisciplinares internacionais e nacionais, tem objetivo fundamental de produzir 

recomendações à empresa responsável pelo rompimento da barragem de Fundão, sobre os 

esforços de recuperação na bacia do Rio Doce após o incidente. O esforço de ação tem 

                                                
15 ESTADO DE MINAS GERAIS. Estudo mostra que lama de desastre de Mariana chegou a Abrolhos (2019, 6 de setembro). 
Disponível em: https://www.em.com.br/app/noticia/gerais/2019/09/06/interna_gerais,1082718/estudo-mostra-que-
lama-de-desastre-de-mariana-chegou-a-abrolhos.shtml Acesso em: 2 de outubro, 2019. 
16 CAMILO, J. V. (2019, 7 de junho). Promotores e defensores contestam liberação do consumo de pescados do Rio Doce. Hoje em Dia. 
Disponível em: https://www.hojeemdia.com.br/horizontes/promotores-e-defensores-contestam-
libera%C3%A7%C3%A3o-do-consumo-de-pescados-do-rio-doce-1.719504 Acesso em: 2 de outubro, 2019. 
17 MACHADO, L. (2018, 5 de novembro). Sem indenização, pescadores lutam para sobreviver três anos após tragédia de Mariana. 
BBC News Brasil. Disponível em: https://www.bbc.com/portuguese/brasil-46100703 Acesso em: 16 de outubro, 2019. 
18 COUZEMENCO, F. (2019, 28 de março). Mortandades de peixes continuam no Rio Doce. Século Diário. Disponível em: 
https://seculodiario.com.br/public/jornal/materia/mortandades-de-peixes-continuam-no-rio-doce Acesso em: 16 de 
outubro, 2019. 
19 RODRIGUES, L. (2019, 4 de abril). Cartografia é saída para indenizar pesca informal no Rio Doce. Agência Brasil. Disponível 
em: http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2019-04/entrevistas-se-tornam-saida-para-indenizar-pesca-informal-
no-rio-doce Acesso em: 16 de outubro, 2019. 
20 COUZEMENCO, F. (2019, 13 de abril). Pescadores voltam a pedir proibição da pesca em todo o Rio Doce. Século Diário. 
Disponível em: https://seculodiario.com.br/public/jornal/materia/pescadores-voltam-a-pedir-proibicao-da-pesca-em-
todo-o-rio-doce Acesso em: 16 de outubro, 2019.  
21 AVILEZ, L. (2019, 8 de junho).“É como se libertassem veneno”, diz pescador sobre nota da Anvisa. Disponível em: 
https://www.gazetaonline.com.br/noticias/norte/2019/06/-como-se-liberassem-veneno--diz-pescador-sobre-nota-da-
anvisa-1014184564.html Acesso em: 16 de outubro, 2019. 
22 IUCN (2017). Rio Doce Panel. Disponível em: https://www.iucn.org/rio-doce-panel Acesso em: 20 de outubro, 2019.  
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como guia um plano de ação conjunta para mitigação dos danos e para recuperação 

ambiental, sendo formulado a partir de estudos desenvolvidos por diversos especialistas de 

diversas áreas (Sanchéz et al., 2018). 

Em 2017, Instituto Estadual de Florestas (IEF) apresentou listas de espécies de 

peixes proibidas para pesca, o inclui as espécies ameaçadas de extinção, e diretrizes sobre a 

restrição da atividade nas bacias hidrográficas de Minas Gerais, com objetivo de 

recuperação dos rios.23 Uma outra série, publicada pelo mesmo Instituto (IEF), em 201924, 

no contexto de autorização de manejo de biodiversidade aquática, apresentou novas listas 

dos peixes ameaçados de extinção em Minas Gerais e proibidos para pesca (total de 26 

espécies), dentre eles encontram-se todas as espécies que são objeto de estudo do presente 

trabalho.  

 

                                                
23 INSTITUTO ESTADUAL DE FLORESTAS (IEF) (2017). Restrições ambientais à pesca em Minas Gerais. Portal do meio 
ambiente-MG. Disponível em: http://www.ief.mg.gov.br/pesca/restricoes-ambientais-a-pesca-em-minas-gerais 
24 INSTITUTO ESTADUAL DE FLORESTAS (IEF) (2019, 3 de março). Autorização de manejo de biodiversidade 
aquática – regularização ambiental. Gerência de Proteção à Fauna Aquática e Pesca (GPFAP). Espécies de peixes ameaçados 
proibidos para pesca. Diretoria de Proteção à Fauna (DFAU). Disponível em: http://www.ief.mg.gov.br/pesca/manejo-de-
biodiversidade-aquatica-regularizacao-ambiental  
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(…) I take infinite pains to know all the phenomena of the spring,  
for instance, thinking that I have here the entire poem, and then, to  
my chagrin, I hear that it is but an imperfect copy that I possess and 
have read, that my ancestors have torn out many of the first leaves and 
grandest passages, and mutilated it in many places. I should not like  
to think that some demigod had come before me and picked out some  
of the best of the stars. I wish to know an entire heaven and  
an entire earth.  

Henry David Thoreau 

 

La Terre nous en apprend plus sur nous-mêmes que tous les livres parce 
qu'elle nous resiste.  

Antoine de Saint-Exupéry 
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2. Ictiologia 

 A Ictiologia é o ramo da Zoologia que se dedica ao estudo dos peixes. Por sua vez, a 

definição do que seria um peixe é complexa e desafiadora, podendo ser alvo de 

divergências, dada a enorme diversidade de espécies e as consequentes adaptações 

desenvolvidas. 

Ao se reconhecer essa complexidade, em termos gerais, pode-se definir peixes como 

animais vertebrados aquáticos, que possuem os membros transformados em barbatanas, e 

que respiram por brânquias (Helfmann et al. 2009). Entretanto, numa definição mais 

técnica fornecida pela classificação taxonómica das espécies biológicas, o termo refere-se 

aos organismos aquáticos que fazem parte das classes Myxini, Chondrichhtyes (Subclasse 

Euselachii e Infraclasse Elasmobranchii e Subclasse Holocephali) e Osteichthyes 

(Subclasses Actinopterygii e Sarcopterygii).25  

Sabe-se que os peixes compõem mais da metade dos vertebrados vivos e Helfmann 

et al. (2009) sugere que tal diversidade taxonómica esteja associada à imensa diversidade de 

habitats aquáticos e condições físicas em eles que vivem. Em sua história evolutiva, para 

alcançarem variados ambientes e serem bem-sucedidos, esses animais desenvolveram 

diversos aspetos anatómicos, fisiológicos, além de adaptações comportamentais e 

ecológicas que geraram um extenso registo fóssil de mais de 500 milhões de anos. Como 

grupo, eles refletem o processo biológico evolutivo, apresentando a relação íntima entre 

forma e função (entre habitat e adaptação).  

Nelson, Grande & Wilson (2016) citam que mais da metade dos seres vivos 

vertebrados do mundo são peixes – 32 mil espécies, contagem em progresso. O 

levantamento feito para o referido estudo concluiu que apesar de os habitats de água doce 

compreenderem apenas uma pequena proporção da água da superfície da Terra, eles 

contêm a maior diversidade das espécies de peixes do mundo. Entretanto a diversidade 

conhecida dos peixes de água doce e marinha é ainda maior e as regiões da zona equatorial 

do planeta, a qual concentra elevado número de registos de novas espécies. 

A mesma publicação ainda destaca a importância do grupo aos seres humanos, 

ressaltando-os como constituinte básico na dieta de diversos povos e aumentada demanda, 

o que infelizmente levou ao declínio de várias espécies (por exemplo, o Bacalhau do 

Atlântico). Esses animais também são objeto de acordos nacionais e internacionais, como 

                                                
25 Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, 2018. 
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cooperações entre nações no ramo da pesca, e ainda, são importantes indicadores gerais de 

poluição ambiental. 

Uma vez definidos os conceitos básicos do grupo estudado, resta-nos mencionar 

resumidamente alguns outros conceitos recorrentes no presente trabalho e que se 

relacionam com a classificação de seres vivos. Tais conceitos apresentam importância no 

entendimento do processo de identificação de espécies biológicas, portanto, apresentam-se 

a seguir algumas das definições encontradas na literatura pesquisada.  

Nelson, Grande & Wilson (2016) dão uma breve descrição dos termos utilizados. 

Segundo os autores, Sistemática é o estudo da diversidade biológica, incluindo a 

reconstrução das relações filogenéticas (genealógicas) dos organismos. Já a Taxonomia é a 

parte da sistemática que lida com a teoria e a prática de descrever a diversidade e 

desenvolver classificações. Classificação é descrita como a prática de organizar itens em 

grupos ou categorias. Taxa (táxon, o termo no singular) são definidos como grupos de 

organismos reconhecidos em uma classificação e com nomes biológicos (por exemplo: 

Osteichthyes, Characidae, Brycon opalinus). Uma categoria é considerada o nível ou 

classificação em que o táxon é colocado (por exemplo: ordem, família, género, espécie). A 

obra citada menciona ainda que o objetivo na construção de uma classificação para um 

grupo de seres vivos visa refletir o que se pensa serem as relações evolutivas desses vários 

taxa em um sistema hierárquico de grupos nomeados. 

De acordo com Helfman et al. (2009), a Taxonomia trata da teoria e da prática de 

descrever a biodiversidade (incluindo nomear espécies não descritas), organizar essa 

diversidade em um sistema de classificação e desenvolver chaves de identificação, incluindo 

as regras da nomenclatura que governam o uso de nomes taxonómicos. Por sua vez, o 

ramo da Sistemática enfatiza o estudo das relações postuladas entre espécies ou de taxa 

mais altos, como famílias e ordens. 

2.1. A Lista Vermelha das Espécies Ameaçadas 

O conceito de status de preservação de espécies biológicas surge num contexto de 

esforços para a preservação ambiental desenvolvido nos últimos 50 anos. Em 1964 foi 

fundada a International Union for Conservation of Nature’s Red List of Threatened 

Species – IUCN (Lista Vermelha de Espécies Ameaçadas da União Internacional para a 

Conservação da Natureza), que evoluiu desde então com o objetivo de se tornar a fonte de 

informações mais abrangente do mundo sobre o status global de conservação de espécies de 

animais, fungos e plantas. 
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A IUCN é considerada como um indicador crítico da saúde da biodiversidade do 

mundo, mas além de fornecer uma lista de espécies, constitui igualmente numa ferramenta 

poderosa para informar e catalisar ações de conservação da biodiversidade e mudanças de 

políticas ambientais. Ela fornece, por exemplo, informações sobre área de abrangência de 

uma espécie, tamanho da população, habitat e ecologia, seu uso e/ou comércio, ameaças e 

ações de conservação que ajudarão a informar as decisões de conservação necessárias à 

proteção da mesma (IUCN, 2019).  

A elaboração da Lista Vermelha é realizada através de um esforço coletivo que 

envolve a equipe da IUCN, organizações e indivíduos parceiros, que juntamente com 

especialistas, compilam as informações das espécies em um banco de dados para criar a 

lista e torná-la uma ferramenta de gestão útil nas ações de conservação. Essa lista, além de 

avaliar espécies recém-reconhecidas, também reavalia o status de algumas espécies 

existentes, o que pode prever uma eventual melhora na situação de determinada espécie, 

por exemplo, como resultado de esforços de conservação. Entretanto, através da análise 

atual dos dados da Lista Vermelha, observa-se que a biodiversidade está em declínio: 

existem nela mais de 105.700 espécies, com mais de 28.000 espécies ameaçadas de extinção 

(idem, 2019). 

Apesar dos indicativos negativos, a base de dados da IUCN destaca que, esse esforço 

coletivo visa reverter, ou ao menos interromper o declínio da biodiversidade global. Para 

isso, a confeção da lista serviria então, não apenas para ajudar a identificar as espécies que 

precisam de esforços direcionados de recuperação, mas também para promover uma 

agenda de conservação, identificando os principais locais e habitats que precisam ser 

protegidos, tornando-se assim uma ferramenta essencial e indispensável para ajudar a 

orientar e informar futuras prioridades de conservação e de financiamento. 

O método da IUCN foi inicialmente desenvolvido para aplicação em nível global, 

mas posteriormente, foi adaptado para avaliações regionais. No Brasil, a Lista Vermelha 

precisou sofrer adaptações que enquadrassem as especificidades da biodiversidade e de 

habitats de ocorrência no país. O método IUCN foi adotado no país por ser 

reconhecidamente a abordagem mais abrangente, objetiva e cientificamente rigorosa para 

avaliar o risco de extinção de espécies (exceto, microrganismos), além de ser considerado 

atualmente o modelo de uso mundial para elaboração de listas nacionais de espécies 

ameaçadas.26 

                                                
26 Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, 2018. 
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Para a aplicação do método no país, cada espécie foi analisada sob critérios 

quantitativos e qualitativos, sendo classificada em uma das categorias de grau de risco de 

extinção desenvolvidas, descritas na figura a seguir (Figura 4), com descrição complementar 

em anexo. Ressalta-se que, por convenção, a notação das categorias traz sempre o nome 

escrito em português e a sigla original em inglês, entre parênteses.  

Neste trabalho, optou-se por apresentar a classificação básica das espécies, dentro 

das categorias de conservação desenvolvidas no Brasil sem, no entanto, acrescentar a 

classificação adicional, que contém detalhamentos da análise de critérios específicos. 

Decidiu-se por essa abordagem uma vez que a classificação básica por si já nos apresenta a 

situação geral de conservação de cada espécie que deve caber ao entendimento geral. 

 
Figura 4. Categorias utilizadas para definição do grau do risco de extinção das espécies. Fonte: Instituto Chico Mendes de 

Conservação da Biodiversidade, 2018, vol. I, p. 51.  
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2.1.1. A Lista Vermelha no Brasil 

De acordo com a mais nova edição do levantamento de espécies ameaçadas no 

Brasil27, o país possui uma das maiores riquezas de espécies do planeta, contendo mais de 

13% da biota mundial. O país tem dimensão continental e, consequentemente, apresenta 

grande variedade de habitats terrestres e aquáticos, reunindo seis importantes biomas 

(Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa e Pantanal) e o maior sistema fluvial 

do mundo. Dois desses biomas (Cerrado e a Mata Atlântica) são considerados hotspots – 

áreas com grande riqueza e endemismos, consideradas prioritárias para a conservação em 

nível mundial. De acordo com as conclusões do mesmo estudo, atualmente são 

reconhecidas no Brasil 46.447 espécies de plantas e 117.096 de animais, com estimativas de 

que as espécies animais ultrapassem 13725.  

O estudo relata ainda que entre as espécies de vertebrados, há indicações que há no 

Brasil cerca de 4.545 espécies de peixes, por exemplo, além de considerar que o país seja 

considerado o sexto no mundo em ocorrência de endemismos28 de vertebrados. Porém 

acredita-se que o número de espécies em geral ainda seja maior, já que novas espécies 

continuam sendo descritas sempre que áreas pouco conhecidas são amostradas ou estudos 

de revisões taxonómicas são realizados.  

O país teve sua primeira lista de espécies ameaçadas de extinção elaborada em 196829, 

na qual constavam 44 espécies da fauna, incluindo mamíferos, aves e répteis, e 13 da flora. 

Entretanto, aquela lista não seguia uma metodologia de avaliação. Em 1973, houve uma 

atualização da primeira, elevando o número de espécies ameaçadas para 86. Em 1989, a 

lista já totalizava 218 espécies, quando pela primeira vez foi utilizada a metodologia de 

avaliação desenvolvida pela União Internacional para a Conservação da Natureza (IUCN). 

A constituição da lista seguinte culminou na publicação de uma legislação governamental 

específica de instruções normativas, bem como no Livro Vermelho de Espécies da Fauna 

Brasileira Ameaçadas de Extinção, com 627 taxa ameaçados. 

Na edição de 2014 da lista, pela primeira vez avaliou-se o risco de extinção de 

espécies de uma forma muito mais abrangente e sistemática, sendo aquele considerado à 

época o maior esforço para avaliação o risco de extinção de espécies da fauna de um país.  

                                                
27 Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, 2018, vol. I. 
28 Em biologia: grupos taxonómicos que se desenvolveram numa região restrita. 
29 idem 
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Na mais recente edição da lista de espécies ameaçadas, publicada em 201830, 

totalizou-se uma avaliação de 12.254 taxa com risco de extinção. O estudo aponta que a 

maioria dos taxa, 72,2%, foi categorizada como Menos Preocupante (LC) enquanto 1.182 

taxa (9,6%) encontram-se em categoria de ameaça.  

Considera-se que o aumento observado ao longo do tempo no número de espécies 

listadas possa refletir tanto um aumento do esforço de investigação e avaliação, como 

também ser reflexo de um real agravamento no quadro geral da conservação no Brasil.  

Neste caso específico, em relação ao grupo dos peixes, considera-se também que o 

aumento do número de espécies descritas e as alterações de categoria verificadas nas listas 

oficiais nas três últimas décadas possam refletir, na ampliação do conhecimento biológico e 

do entendimento das ameaças ao grupo e não necessariamente uma mudança nas práticas 

de conservação. Essa observação pode ajudar a definir um quadro mais realista do estado 

de conservação das espécies de peixe da fauna brasileira.  

2.2. Situação atual das espécies de água doce ameaçadas no Brasil 

No estudo do estado de conservação das espécies de peixes do Brasil de 201831, 

foram avaliadas 4.506 espécies. Esse número corresponde a 37% de todas as espécies da 

fauna brasileira avaliadas e a cerca de 13% dos peixes conhecidos do mundo. A Tabela 1 

apresenta alguns dos resultados obtidos através do levantamento mais recente sobre as 

espécies ameaçadas do Brasil. Nela aparecem as percentagens de taxa ameaçados por grupo 

taxonómico, sendo o grupo de peixes abordado no presente projeto, o denominado 

Actinopterygii (Continentais): 

                                                
30 Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, 2018, vol. VI. 
31 (Idem). 
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Tabela 1. Taxa avaliados e taxa ameaçados. A percentagem é mostrada apenas para os grupos que tiveram avaliadas todas 

as espécies que ocorrem no país. Fonte: Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, 2018, p.63. 

Com o objetivo de facilitar o entendimento de seus resultados, o levantamento de 

2018 optou por restringir suas análises levando-se em consideração o conceito de biomas 

para subdivisão do território total avaliado. Nesse sentido, bioma é definido como o 

conceito ecológico de espaços geográficos com características (clima, vegetação, hidrografia 

e outros) e diversidade biológica próprias e com certo grau de homogeneidade. Como 

resultado das análises, o bioma Mata Atlântica, onde originalmente se insere a Bacia 

Hidrográfica do Rio Doce, aparece como segundo em número de espécies da fauna 

avaliadas no levantamento (Figura 5). 

 
Figura 5. Ocorrência dos taxa avaliados por bioma.  

Fonte: Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, 2018, vol. I, p. 66.  
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Dentro desse mesmo contexto, considera-se a Mata Atlântica, como o bioma que 

apresenta maior número de espécies da fauna ameaçadas, tanto em números absolutos 

quanto em números proporcionais à riqueza dos biomas (Figura 6). 

 
Figura 6. Proporção entre espécies da fauna ameaçadas e não ameaçadas que ocorrem em cada bioma.  

Fonte: Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, 2018, vol. I, p. 67. 

Além disso, observa-se que do total de espécies ameaçadas do Brasil, metade delas 

(50,5%) se encontram na Mata Atlântica, sendo que desse total 38,5% são endémicos desse 

bioma. (Figura 7). 
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Figura 7. Espécies da fauna ameaçadas e espécies da fauna ameaçadas endémicas de cada bioma.  

Fonte: Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, 2018, vol. I, p. 67. 

No sentido de restringir ainda mais a análise do levantamento da Lista Vermelha de 

2018, foram mensuradas as percentagens de espécies ameaçadas de peixes, e dentro dessa 

categoria, o estudo adotou uma divisão prática das espécies ameaçadas do grupo entre 

“peixes marinhos” e “peixes continentais”, de forma a analisar mais detalhadamente ao 

longo da publicação, as especificidades dos vetores que atualmente exercem pressão sobre 

os dois ambientes.  

Os peixes continentais avaliados (3.148) corresponderam a 70% do total dos peixes, 

e do total de espécies de peixes avaliados, 41% (1.761 continentais e 89 marinhos) são 

endémicas do Brasil e a Mata Atlântica é o 3º bioma com maior ocorrência de espécies 

(995). 

Como resultado dessa etapa do processo de avaliação, 312 espécies de peixes 

continentais foram consideradas ameaçadas, correspondendo a 9,9% das espécies avaliadas 

(Tabela 2). 
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Tabela 2. Número de espécies de peixes continentais em cada categoria.  

Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, 2018, vol. VI, p. 23. 

Tendo como base essa divisão, e em seguida, dando foco aos peixes continentais, 

categoria geral onde se inserem as espécies objeto deste trabalho, observa-se que a lista 

brasileira mais recente de espécies ameaçadas32 descreve 1.173 taxa de peixes ameaçados de 

extinção, sendo 1.013 (86%) deles, de espécies continentais. 

Basicamente, os fatores de ameaça de extinção relacionam-se à perda e à degradação 

do habitat ou à retirada direta dos animais da natureza. Os principais fatores de pressão 

podem ser considerados os relacionados a atividades agropecuárias (por fragmentação e 

diminuição da qualidade do habitat ainda existente ou pelo contínuo processo de perda de 

habitat por expansão da atividade). O segundo maior fator de pressão, relaciona-se à 

expansão urbana, seguido por empreendimentos para geração de energia (construção de 

barragens e represas para empreendimentos hidrelétricos, parques eólicos e linhas de 

transmissão de energia). A poluição, seja industrial, urbana, ou agrícola, causada pelo uso 

de agrotóxicos, é considerada a quarta ameaça que mais afeta as espécies continentais. 

Considera-se que como quinta posição, a retirada de indivíduos da natureza, o que inclui 

caça, pesca e captura de animais (indivíduos vivos capturados principalmente direcionados 

ao tráfico de animais, à criação como animais domésticos e à aquariofilia).  

Queimadas, incêndios florestais, mineração e turismo desordenado também 

aparecem entre os fatores mais relevantes na ameaça de espécies. Outros fatores, como 

extração florestal, empreendimentos de transportes, introdução de espécies exóticas e 

domésticas, assentamentos de comunidades, incidência de doenças, desastres naturais, 

aquicultura e destruição de mangues, também foram citados na publicação como fatores 

que afetam as espécies. 

                                                
32 Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, 2018, vol. VI. 
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De acordo com o estudo, as atividades que mais causam impacto variam entre os 

biomas, sendo que os principais fatores de pressão às espécies na Mata Atlântica (tanto de 

ambiente terrestre, quanto de ambiente aquático) consistem em alterações ambientais 

decorrentes das atividades agropecuárias pelo fato dessas promoverem a perda e a 

fragmentação de habitat. 

Partindo-se da informação de que a Mata Atlântica é considerada o segundo bioma 

em riqueza de espécies de fauna do país e também o que detém o maior número de 

espécies ameaçadas (Figura 8), pode-se concluir que, nesse bioma, cada fator de ameaça 

afeta um número de espécies maior que em qualquer outro.  

 
Figura 8. Bioma Mata Atlântica – 596 espécies da fauna ameaçadas.  

Fonte: Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, 2018, vol. I, p. 72. 

As alterações dos ambientes aquáticos provocadas por atividades agropecuárias, 

como por exemplo, a remoção de matas ciliares, configuram como a principal ameaça às 

espécies de peixes continentais. Em sequência aparecem os barramentos dos rios, 

relacionados à geração de energia, e assim por diante (Figura 9). 
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Figura 9. Principais vetores de ameaças aos peixes continentais no Brasil.  

Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, 2018, vol. VI, p. 25.  

Dentre as estratégias para a conservação de espécies está o próprio processo de 

avaliação do estado de conservação das espécies da fauna brasileira (com consequente 

elaboração da Lista Vermelha), previsto para ocorrer em ciclos de cinco anos, o que faz 

com que a sequência dos levantamentos ajude a indicar as mudanças ocorridas no estado 

de conservação das espécies. 

Sabe-se hoje que a principal estratégia de conservação no caso de peixes continentais 

consiste na criação e na manutenção de unidades de conservação, pois elas mantêm a 

integridade de porções do habitat contribuindo assim para o abrandamento do declínio 

populacional de determinadas espécies. Mas é importante também que conservação da 

biodiversidade não dependa de um único tipo de instrumento, fazendo-se portanto 

necessário o desenvolvimento de uma estrutura de conservação complementar, que possa 

contar com vários meios, que em conjunto, promovam uma progressiva ampliação no 

esforço para redução no número de espécies ameaçadas. Recomenda-se o desenvolvimento 

de tais estratégias relacionando-as à legislação específica para proteção, com fiscalização e 

execução de políticas que visem a punição aos responsáveis por poluição, pesca predatória, 

captura, além de restrições à pesca de espécies ameaçadas e à construção de barramentos, 

por exemplo.  
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2.3. Peixes do Rio Doce 

O conhecimento acerca da Bacia do Rio Doce, em termos de composição e 

distribuição da ictiofauna33 é ainda considerado como inadequadamente sistematizado, uma 

vez que a literatura científica disponível restringe-se mais à região específica dos lagos do 

médio curso do rio, estendendo-se aos afluentes próximos (Vieira, 2009/2010). Apesar 

disso, há uma série de estudos ambientais disponíveis sobre o rio, portanto, a partir da 

união das informações geradas por esses estudos e por outras literaturas existentes sobre 

ele, pode-se ter uma estimativa inicial que admite a existência de 64 espécies nativas de 

peixes na porção do rio que se limita ao estado de Minas Gerais.  

Entretanto, Vieira (2009/2010) sugere um número superior a 80 espécies nativas no 

Rio Doce, exclusivas de água doce, uma vez que outras zonas do curso do rio ainda 

aguardam estudos mais aprofundados, e que poderiam revelar novas espécies. E essa 

estimativa total poderá ser bem mais elevada, quando incluídas as espécies de origem 

marinha que alcançam porções do rio durante seu ciclo de vida. Além das espécies nativas, 

a ictiofauna atual do Rio Doce contabiliza também em torno de 30 espécies exóticas, 

configurando-se assim numa das bacias hidrográficas com pior situação de degradação e 

introdução de espécies exóticas (F. Vieira, com. pessoal, 2019). 

Esta pesquisa de mestrado tomou como referência a resultante lista original de 

levantamento da ictiofauna do Rio Doce, apresentada por Vieira (2009/2010), contendo ao 

todo 99 espécies nativas e que pode ser consultada em anexo. 

2.4. Seleção para projeto 

A lista referência de espécies da bacia do Rio Doce, foi subdividida levando-se em 

consideração os 5 critérios seguintes: registo da espécie por região (Alto, Médio e Baixo 

Rio Doce), espécie exótica ou não-exótica, status de conservação da espécie, endemismo ou 

não da espécie e importância ou não da espécie para pesca. 

No intuito de restringir o foco de estudos e ressaltar a prioridade de preservação das 

espécies selecionadas, o presente estudo adotou 3 dos 5 critérios utilizados na lista de 

Vieira, obedecendo uma ordem hierárquica de prioridades criada para o trabalho.   

Primeiramente adotou-se como mais alta hierarquia o critério status de “conservação: 

ameaçado” que gerou como resultado uma lista de 11 espécies: 

                                                
33 As espécies de peixes existentes numa determinada região biogeográfica. 
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• Leporinus thayeri34 (ameaçada ES, MG e IBAMA);  
• Brycon devillei35 (ameaçada ES, MG e IBAMA);  
• Brycon opalinus (ameaçada ES, MG e IBAMA);  
• Oligosarcus solitarius (ameaçada MG);  
• Prochilodus vimboides (ameaçada ES);  
• Simpsonnichthys izecksohni (ameaçada ES e IBAMA);  
• Mugil spp. (ameaçada MG);  
• Caranx sp. (ameaçada MG);  
• Centropomus spp.36 (ameaçada MG);  
• Potamarius grandoculis (ameaçada ES);  
• Steindachneridion doceanum (ameaçada MG e IBAMA).  

 A lista resultante sofreu uma posterior seleção, onde aplicou-se o critério “registo por 

região: Médio”) que gerou uma nova lista, de 8 espécies:  

• Leporinus thayeri;  
• Brycon devillei;  
• Brycon opalinus;  
• Oligosarcus solitarius;  
• Prochilodus vimboides;  
• Mugil spp.;  
• Centropomus spp.;  
• Steindachneridion doceanum.  

Ao final, o critério “exótico: não” foi aplicado. Sua aplicação serviria como critério final 

de seleção, para certificação de que o estudo trataria apenas de espécies nativas e, portanto, 

de maior importância ecológica nos estudos sobre a Bacia Hidrográfica. Entretanto não foi 

preciso formular-se uma terceira seleção pois todas as espécies da lista resultante da 

segunda seleção eram todas nativas do Rio Doce. Portanto estabeleceu-se a seguinte lista 

de seleção, com 8 espécies: 

 

 

 

 

                                                
34 Nomenclatura antiga, presente no trabalho Vieira (2009/2010). Nomenclatura atual oficial válida e utilizada no presente 
trabalho: Hypomasticus thayeri (Birindelli et al. 2013)  
35 Aqui, utiliza-se a nomenclatura com a qual a espécie era erroneamente associada antes de sua classificação. Para os fins 
do atual estudo, será interpretada como a espécie como é atualmente definida e reconhecida, o Brycon dulcis (Lima, 2017) 
que, entretanto, ainda não oficialmente catalogada (Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, Peixes, 
vol. 6, 2018. 
36 A espécie pode ser interpretada como Centropomos cf. undecimalis (F. Vieira, comunicação pessoal, 2019) 
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 Ordem Família Espécie Nome popular 
1) Characiformes Characidae Leporinus thayeri 

(atual 
Hypomasticus 
thayeri) 

Timburé 

2) Characiformes Characidae Brycon devillei 
(?)Brycon dulcis 

Piabanha 

3) Characiformes Characidae Brycon opalinus Pirapitinga 
4) Characiformes Characidae Oligosarcus 

solitarius 
Lambari-bocarra 

5) Characiformes Prochilodontidae Prochilodus 
vimboides 

Crumatã; Curimatá; 
Curimba  

6) Mugiliformes Mugilidae Mugil spp. (?)37 (?)38 
7) Perciformes 

                                                                     
Centropomidae 
 

Centropomus spp. 
(?)Centropomos cf. 
undecimalis 

Robalo (?) 
 

8) Siluriformes Pimelodidae Steindachneridion 
doceanum 

Surubim-do-Rio Doce 

Tabela 3. Lista de espécies nativas, ameaçadas e de ocorrência no Médio Rio Doce 

Essa seleção preliminar permaneceu inalterada até quando, após contato com 

especialista, foram sugeridas modificações. Como resultado da comunicação, algumas 

espécies mantiveram-se na lista (Leporinus thayeri, Brycon opalinus, Brycon dulcis, Prochilodus 

vimboides, Steindachneridion doceanum), outras foram excluídas (Oligosarcus solitarius, Mugil spp. e 

Centropomus spp.), enquanto outra, o Henochilus wheatlandii, foi acrescentada. 

Foram retiradas da lista, as espécies Oligosarcus solitarius, Mugil spp. e Centropomus spp. 

(Centropomos cf. undecimalis).  

A espécie Oligosarcus solitarius foi desaconselhada como um dos objetos de 

representação no projeto pois há problemas taxonómicos para a definição de sua 

classificação, a qual gera controvérsias no entre os especilistas. Essa espécie está presente 

nas lagoas naturais no Médio Rio Doce, mas provavelmente não se encontra isolada e 

restrita na região pois há estudos que indicam que elas possam entrar em contato com o rio 

em outras alturas de seu curso. Além disso essa espécie possui muitas semelhanças 

taxonómicas com outra espécie do mesmo género, Oligosarcus argenteus. Essa última 

distribui-se entre o Alto Rio Doce e o Alto Rio São Francisco, e possui diferenciações 

mínimas com Oligosarcus solitarius, fator que dificulta sua identificação e consequente 

identificação de sua distribuição (Ribeiro & Menezes, 2015). Portanto, obedecendo-se aos 

                                                
37 Nomenclatura da espécie a definir. 
38 Sem identificação ou obtenção de nome popular da espécie. 
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critérios de delimitação biogeográfica da bacia para definição da área de estudo (Médio Rio 

Doce) e pelos demais motivos apresentados, decidiu-se retirá-la da lista dessa pesquisa de 

mestrado.  

Já Mugil spp. (uma espécie de tainha) e Centropomus spp. ou Centropomos cf. undecimalis 

(considerada uma espécie de robalo, na região) são espécies marinhas adaptadas e 

resistentes aos ambientes de transição, como baixa salinidade da água. De acordo com o 

especialista, há anos atrás ainda era possível observar a sua ocorrência na região do Médio 

Rio Doce, provavelmente decorrente de um comportamento relacionado a adaptações de 

seu ciclo de vida, entretanto, para ocorrerem ali, elas teriam que atravessar um longo 

percurso que ia da foz do rio, subindo o curso do rio (região do Alto Rio Doce) até 

chegarem à região do Médio Rio Doce. Entretanto, depois da construção da barragem 

pertencente à Usina Hidrelétrica de Mascarenhas, no município de Aimorés (Minas Gerais), 

elas não puderam mais alcançar o médio curso do rio, motivo que levou a torná-las 

“Ameaçadas” no estado de Minas Gerais (F. Vieira, comunicação pessoal, 31 de maio de 

2019). 

Henochilus wheatlandii configurava como uma espécie “Não Ameaçada”, na lista 

original em que se baseia a seleção das espécies (Vieira, 2009/2010). Entretanto, a partir de 

2000, ocorreu um novo registo da espécie depois de quase 100 anos de lapso sem aparecer 

registos científicos (Vieira et al., 2000), dessa vez numa localidade diversa à localidade onde 

havia sido foi originalmente descrita. Estudos indicaram que provavelmente houve um erro 

na identificação da localidade-tipo39 usada em sua classificação original, erro que 

permaneceu até a redescoberta da espécie. Atualmente sabe-se que seus indivíduos 

encontram-se confinados apenas em pontos muito específicos da bacia, e por esse motivo, 

a espécie foi elevada à categoria de espécie “Ameaçada” na lista brasileira. 

A escolha posterior dessa espécie como objeto de estudo também levou em 

consideração o estudo (MPG, 2019), coordenado por órgão do governo federal juntamente 

com uma instituição de pesquisa académica local, recentemente publicado (julho de 2019), 

que visa proteger 4 espécies “Ameaçadas” do Rio Doce. Essas espécies foram registadas 

em importante afluente de seu curso médio (o Rio Santo Antônio), e dentre elas está o 

Henochilus wheatlandii. 

Finalmente, após todas as considerações e modificações executadas compôs-se a lista 

definitiva da seguinte forma: 

                                                
39 A localidade geográfica onde uma espécie foi descrita pela primeira vez. 
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Tabela 4. Lista final de espécies nativas, ameaçadas e de ocorrência no Médio Rio Doce selecionadas. 

2.5. Um estudo sobre as espécies selecionadas 

Uma vez redefinidas as espécies a serem ilustradas foi dado início ao processo de 

leitura do material científico para cada espécie, tomando-se como base a utilização da 

plataforma científica Eschmeyer’s Catalog of Fishes40 pertencente à California Academy of Sciences. 

Através dela foi possível visualizar todas as referências da literatura disponível que serve 

como base para a classificação de cada espécie. Nesse banco de dados, para cada espécie 

pesquisada, há links com referências de artigos científicos que descrevem citam a mesma 

desde seu primeiro registo científico e a consequente a trajetória de estudos e menções 

relacionadas à espécie, presentes na literatura científica. As referências, da mais antiga à 

mais recente, em conjunto, definem a história de estudo e classificação taxonómica de uma 

determinada espécie.  

Apresenta-se a seguir a classificação taxonómica geral onde se enquadra cada uma 

das espécies selecionadas. Todas elas são endémicas no Brasil e para cada espécie, fez-se 

uma pequena ficha técnica considerando a nomenclatura (oficial e popular), categoria de 

risco de extinção em que se encontra atualmente e local de ocorrência, além de sinonímia, 

notas e observações, quando se fizeram necessárias. No Apêndice 1, apresenta-se uma 

transcrição da descrição resultante de pesquisa na base de dados Eschmeyer’s Catalog of Fishes, 

discutindo-se também o conteúdo encontrado na literatura científica apresentada, com 

apontamentos sobre a ecologia e o estado de conservação de cada espécie. 

 

                                                
40 http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatmain.asp 

         Ordem     Família    Espécie            Nome popular 
1) Characiformes Characidae Hypomasticus 

thayeri 
Timburé 

2) Characiformes Characidae Brycon dulcis  Piabanha 
3) Characiformes Characidae Brycon opalinus Pirapitinga 
4) Characiformes Characidae Henochilus 

wheatlandii 
Andirá 

5) Characiformes Prochilodontidae Prochilodus 
vimboides 

Crumatã/Curimatá/Curimba  

6) Siluriformes Pimelodidae Steindachneridion 
doceanum 

Surubim-do-Rio Doce 
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Classificação taxonómica das espécies selecionadas: 

 

Reino Animalia 
   Filo Chordata 
     Classe Actinopterygii 
       Ordem Characiformes 
          Família Anostomidae 
            Género Hypomasticus 
               Espécie Hypomasticus thayeri (Borodin, 1929) 
          Família Bryconidae 
            Género Brycon               
               Espécie Brycon opalinus (Cuvier, 1819) 
               Espécie Brycon dulcis (Lima, 2017) 
            Género Henochilus          
               Espécie Henochilus wheatlandii (Garman, 1890) 
          Família Prochilodontidae 
           Género Prochilodus              
              Espécie Prochilodus vimboides (Kner, 1859) 
      Ordem Siluriformes 
         Família Pimelodidae 
           Género Steindachneridion             
             Espécie Steindachneridion doceanum (Eigenmann & Eigenmann, 1889) 
 

 

 

Espécie: Hypomasticus thayeri (Leporinus thayeri) 

Outros nomes aplicados ao táxon: Leporinus thayeri Borodin,1929. 

Nome popular: “timburé”, “timburé-beiçudo”, “piau”, “piau-beiçudo” 

Categoria de risco de extinção: Em Perigo (EN)  

Ocorrência: bacias hidrográficas dos rios Paraíba do Sul, Doce, Itapemirim, Pardo, Santo 

Antônio, Benevente e Santa Maria da Vitória (citado por Garavello & Britski (2003) para a 

bacia do Rio Jequitinhonha. Entretanto, até a data da publicação de 2018, não eram 

conhecidos exemplares oriundos dessa drenagem.41 

 

 

Espécie: Brycon opalinus 

Outros nomes aplicados ao táxon: 

Brycon bahiensis (Günther 1864); Chalceus opalinus Cuvier, 1819. 

Nome popular: “pirapitinga”, “pirapitinga-do-sul”, “pirapitinga-do-paraíba”, “parpitinga” 

(SP), “pipitinga” (MG). 

                                                
41 Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, 2018, vol. VI. 
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Categoria de risco de extinção: Vulnerável (VU)  

Ocorrência: bacias hidrográficas dos rios Paraíba do Sul e Doce 

De acordo com a publicação de 2018,42 distribuição original presumivelmente abrangia 

todos os rios das nascentes das bacias dos rios Doce e Paraíba do Sul, nos estados de São 

Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro.  

 

 

Espécie: Brycon dulcis 

Outros nomes aplicados ao táxon: Chalceus devillei Castelnau, 1855. 

Notas taxonómicas: 

De acordo com o levantamento mais recente das espécies ameaçadas, o nome Brycon devillei 

havia sido utilizado por Vieira, Vono & Lima (2008) para as subpopulações de Brycon dos 

Rios Jequitinhonha e Doce de forma provisória. De acordo com os investigadores, a 

espécie de Brycon do rio Jequitinhonha é certamente distinta daquela do Rio Doce (Lima, 

2001; Lima, 2017), e provavelmente nenhuma das duas é co-específica ao “verdadeiro” B. 

devillei, que resta ser redescrito (Vieira, Vono & Lima (2008) apud Instituto Chico Mendes 

de Conservação da Biodiversidade, 2018, vol. VI). Dessa forma, Brycon dulcis ainda não se 

encontrava devidamente registado de forma oficial. Entretanto, para a presente 

investigação, optou-se por considerar a definição mais recente e atualizada, Brycon dulcis, a 

qual que se encontra na base de dados internacional, Eschmeyer’s Catalog of Fishes.  

Nome popular: “piabanha”, “piabanha-do-doce” 

Categoria de risco de extinção: Em Perigo (EN)  

Ocorrência: bacias hidrográficas dos rios Jequitinhonha e Doce.  

Aparentemente, as piabanhas tinham originalmente distribuição ampla pelas bacias dos rios 

Doce e Jequitinhonha. Entretanto, documentações mais recentes da espécie (década de 

1980 até o presente) provêm do médio Rio Jequitinhonha, na região da foz de seu principal 

tributário, o Araçuaí. Na bacia do Rio Doce, os únicos registos recentes (décadas de 1980 e 

1990) são da região dos lagos do médio Rio Doce e Rio Preto, bacia do Rio Jequitinhonha, 

Minas Gerais. 

 

 

                                                
42 (idem). 
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Espécie: Henochilus wheatlandii 

Nome popular: “andirá” ou “anjirá”  

Categoria de risco de extinção: Criticamente em Perigo (CR)  

Ocorrência: desde 1890, sua faixa de distribuição conhecida era apenas o Rio Mucuri 

(localidade-tipo), Minas Gerais. O segundo espécime capturado na época tem detalhes 

desconhecidos de localização da coleta. Os registos atuais estão limitados ao Rio Preto do 

Itambé, tributário do Rio Santo Antônio, bacia do Rio Doce (Vieira & Alves, 2001). 

Observações sobre distribuição geográfica: 

A localidade-tipo de Henochilus wheatlandii é situada no município de Santa Clara, no Rio 

Mucuri. Não obstante, Ricardo M. C. Castro, Fábio Vieira e colaboradores, em uma série 

de amostragens conduzidas ao longo de todo o Rio Mucuri desde 1991, não obtiveram 

êxito em capturar exemplares da espécie nesse curso de água, fazendo com que a espécie 

fosse considerada ameaçada ou mesmo extinta, em função das profundas alterações 

antrópicas ocorridas na bacia de drenagem em questão. 

É possível que a suposta ocorrência da espécie no Rio Mucuri deva-se a um erro da 

informação de procedência associada a seu material-tipo, sendo o mesmo originário da 

bacia do Rio Doce, onde a espécie é encontrada atualmente. A existência de um lote com 

três exemplares datando do século XIX, provenientes do baixo Rio Doce, entre as cidades 

de Linhares (ES) e Aimorés (MG), permite supor que Henochilus wheatlandii possa ter tido, 

no passado, distribuição mais ampla nessa bacia hidrográfica. Entretanto, ao longo da 

última década, vários levantamentos desenvolvidos em praticamente todos os formadores 

do Rio Doce e em seu leito central, permitem concluir que Henochilus wheatlandii ocorre 

exclusivamente na bacia do Rio Santo Antônio, afluente da margem esquerda do Rio Doce. 

Nessa drenagem, a espécie possui distribuição restrita a seu curso médio, a montante da 

UHE de Salto Grande. Recentemente, alguns exemplares foram capturados a jusante dessa 

usina, mas como a captura está associada a fortes chuvas, a explicação mais plausível é que 

os mesmos possam ter passado para o trecho próximo da barragem da usina pelos seus 

vertedouros. De qualquer modo, não há quaisquer evidências indicando o estabelecimento 

de subpopulações de Henochilus wheatlandii a jusante da barragem da UHE de Salto Grande. 
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Espécie: Prochilodus vimboides 

Outros nomes aplicados ao táxon: 

Salmo corimbata Kner, 1859; Prochilodus oligolepis Günther, 1864; Prochilodus steindachneri 

Fowler, 1906; Prochilodus corimbata Fowler, 1906. 

Nome popular: grumatã, grumexa, grumecha, corimbatá-de-lagoa, papa-terra, 

curimbatá-de-lagoa, curimatá, curimatã, corimbatá, curimbatá, curimba43 ou “guru” (F. 

Vieira, com. pessoal 2019) 

Categoria de risco de extinção: Vulnerável (VU)  

Ocorrência: drenagens costeiras do leste do Brasil, no Rio Paraíba do Sul (Minas Gerais e 

Rio de Janeiro) para o norte, até o Rio Jucurucu (Bahia), incluindo Rio Doce (lagos do 

Médio Rio Doce) e Rio Mucuri; e rios das porções orientais do Alto Paraná (Brasil) e Rio 

São Francisco (Castro & Vari, 2003; Menezes et al., 2007) 

 

 

Espécie: Steindachneridion doceanum  

Outros nomes aplicados ao táxon:  

Steindachnerina doceana Eigenmann & Eigenmann, 1889; Steindachneridion doceana (Eigenmann 

& Eigenmann, 1889). 

Nome popular: “surubim-do-doce”  

Categoria de risco de extinção: Criticamente em Perigo (CR)  

Ocorrência: bacia hidrográfica do Rio Doce e possivelmente do Rio Mucuri (Vieira et al., 

2008). 

Em janeiro de 2003, um exemplar de Steindachneridion foi obtido por pescadores que 

utilizam-se de métodos artesanais do Rio Mucuri que, segundo análises preliminares (J.C. 

Garavello, com. pess., 2013 apud Instituto Chico Mendes de Conservação da 

Biodiversidade, 2018), possui características muito próximas da espécie em questão. De 

acordo com o levantamento, se no futuro esse exemplar for confirmado como sendo 

Steindachneridion doceanum, este registo significará uma importante ampliação na área de 

distribuição da espécie. Entretanto, até a data da publicação de 2018, indicavam que as 

observações recentes de sua ocorrência (nos últimos 10 anos) existem para somente três 

localidades na bacia do Rio Doce, todas em Minas Gerais: médio Rio Santo Antônio, baixo 

Rio Manhuaçu e no Rio Piranga.44 

                                                
43 (idem). 
44 (idem).  
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 (...) Thus is Art, a nature passed through the alembic of man. Thus in art, 
does nature work through the will of a man filled with the beauty of her first 
works. 

         Ralph Waldo Emerson  
          
 
A arte é um resumo da Natureza feito pela imaginação. 

        Eça de Queiroz 
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Parte II – Ilustração científica dos peixes do Rio Doce 

3. A Ilustração científica 

There is no question that illustrators, be they scientific or not, are artists—as they 
are interpreting and then expressing how they see a certain object in nature. 
Mostly, scientific illustrators are doing their art in a tighter package, within certain 
strictures that are required by their discipline. But every illustrator, even if they 
are drawing the same specimen, is going to have a different interpretation of that 
animal. So it’s really a combination of an artist, illustrator, and scientist. 
(Tomelleri, 2016)45 

Diz-se que ilustradores de ciências naturais são artistas ao serviço da Ciência que 

utilizam-se de habilidades observacionais, técnicas e estéticas cientificamente adquiridas 

para representar um objeto de estudo em detalhes (Hodges, 2003). Formam, portanto, a 

essência desse tipo de arte, a comunicação a respeito das formas, da anatomia, dos detalhes 

e dos conceitos que não podem ser transmitidos por palavras ou simplesmente por captura 

de imagens.  

O ilustrador científico encontra-se na área de fusão de interesses em arte e ciência, e 

sua habilidade pode auxiliar, por exemplo, a clarificar múltiplas profundidades focais e 

camadas sobrepostas, enfatizar detalhes importantes e reconstruir no papel espécimes 

fragmentados – resultados inatingíveis através da fotografia. Para tanto, pode utilizar 

diversas estratégias, desenhos sobrepostos, transparências, diagramas aumentados em 

perspetiva dentre outros (ibidem).  

De acordo com o site de The Guild of Natural Science Illustrators (associação de 

ilustradores de ciências naturais do Smithsonian Institution’s Natural History Museum), a 

ilustração científica abrange todas as formas de comunicação da ciência visual, incluindo 

animação, quadrinhos, murais, escultura, dentre outros. Pode, então, desempenhar um 

papel essencial na transmissão de informações de qualquer esfera da ciência, da arqueologia 

à astronomia, da botânica à cartografia, da zoologia à biologia molecular, dentre diversas 

outras. Sendo assim, algumas ilustrações são direcionadas à um público muito específico, 

outras, são feitas para o público em geral (Learn About It. GNSI, s.d.). 

                                                
45 “Não há dúvida de que ilustradores, sejam eles científicos ou não, são artistas – pois estão interpretando e depois 
expressando como veem um determinado objeto na natureza. Geralmente, ilustradores científicos estão fazendo sua arte 
em um molde mais rígido, dentro de certas restrições exigidas por sua disciplina. Mas todo ilustrador, mesmo que esteja 
desenhando o mesmo espécime, terá uma interpretação diferente desse animal. Então, realmente existe uma combinação 
de artista, ilustrador e cientista. “ (tradução livre) 
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Correia (2011), diz que, na realidade, ilustrar uma espécie, implicaria em desenhar um 

individuo ideal, que reúne em si e numa única imagem, o máximo de características 

taxonómicas que a tipifiquem e facilitem o reconhecimento comparativo de seus pares 

intraespecíficos. Ainda de acordo com o autor, com o exercício mental e gráfico da 

ilustração científica, pretende-se criar um modelo visual que não suscite dúvidas, que evite a 

necessidade de mediação, e ainda, que seja comum e abrangente, ultrapassando as 

fronteiras culturais e/ou linguísticas.  

Desta forma, ilustradores hábeis seriam capazes de simplificar um conteúdo 

científico complexo, preservando a precisão necessária do desenho, de forma a tornar a 

ciência atraente, compreensível e relacionável, além de estimular a apreciação da natureza e 

aumentar a conscientização sobre tópicos de amplo impacto, como conservação, 

exploração espacial e mudanças climáticas (ibidem). 

Ilustradores científicos poderiam ainda, ser comparados a contadores de histórias, 

por levarem o espectador a lugares geralmente invisíveis a olho nu ou em viagens através 

do tempo e do espaço. Ainda nesse sentido, nem todas as ilustrações científicas podem ser 

estritamente realistas, mas o objetivo final de todas elas será sempre informar com precisão 

sobre ciência (ibidem). Nesse sentido, Salgado (2008) sugere que a criação do ilustrador 

científico se difere da criação do artista: 

Existe algo de muito diferente entre o artista e o ilustrador. O artista cria o 
original, enquanto o ilustrador tem o dever de se ater à realidade. Na sua obra, a 
realidade é mais importante do que o estilo e a visão artística. Há uma dependência 
da ciência, o conteúdo informativo é o mais importante, ele sempre trabalha 
condicionado pelo imperativo da comunicação. No trabalho do ilustrador, não há 
espaço para a ambiguidade da arte, o indivíduo tem importância limitada. Ele 
interpreta, mas o conhecimento é o que deve ser privilegiado no seu traço. Artista 
é expressão, ilustração científica é rigor da informação. (ibidem) 

Uma ilustração pode simplificar e auxiliar na compreensão de um determinado 

objeto de estudo de melhor forma do que uma fotografia, por eliminar detalhes distrativos 

do entorno e focalizar no objetivo a que o desenho se destina explicar. Dessa maneira, ela 

pode esclarecer as relações entre estruturas ou mesmo representar dados mensuráveis, de 

forma visualmente mais compreensível. Uma ilustração também é mais eficaz em 

reconstruir partes danificadas de um espécime ou também apresentar claramente elementos 

como padrões e modelos invisíveis a olho nu, distantes ou extintos (Learn About It. GNSI, 

s.d.). 
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Scientific Illustration takes the viewer to the often unobservable – from molecules 
and viroses to the universe, from depiction on the internal anatomy of arthopods 
and plants to geologic cross sections and recosntruction of extinct life forms, 
from realistic to abstract portrayal. As art reflects culture, scientific illustration 
reflects the findings of science and technology. (Hodges, 2003)46 

A precisão requerida em um desenho científico, no entanto, não significa 

necessariamente que deva levar a uma representação similar a uma fotografia, ou seja, fiel 

ao objeto de estudo. Em realidade, a ilustração pode ir além do objeto em si, apresentando 

o contexto em que o objeto está inserido, auxiliando o observador a perceber, por 

exemplo, dimensões, utilidade ou interação dos organismos ilustrados. O ilustrador pode, 

em uma ilustração, optar por combinar fatos sobre um ser vivo de maneira sintética e 

resumida, tais como características de coloração, hábito da espécie, ecologia, habitat em que 

está inserido, dentre tantos outros aspetos (Mozdy, 2017).  

Ainda nesse sentido, Salgado, P. em Melo (2009) explica essa diferença: enquanto a 

fotografia reproduz a realidade, o indivíduo, a ilustração científica reproduz o “indivíduo 

modelo”, o representante da espécie. O ilustrador atuaria dessa forma como um intérprete, 

por exemplo, ao reconstruir algumas partes (danificadas ou omissas), omitir outras, sem 

importância à ilustração, esquematizar estruturas, simplificar o entendimento visual. No 

entanto, Salgado ressalta a importância da fotografia para o ilustrador científico, seja como 

material referência, seja como ponto de partida para uma criação digital, por exemplo, 

Portanto a ilustração científica seria uma atividade que requer uma formação equilibrada 

em ciência e arte.  

De acordo com Oliveira & Conduru (2004), como qualquer representação 

naturalística, a Ilustração Científica pode variar muito em termos de composição, contendo 

uma gradação que vai desde o desenho linear, o esquemático, o diagramático até trabalhos 

de contornos e traçados bem-definidos, preenchidos com tinta, coloridos e de 

complexidade plástica. Independente do tipo, todos eles apresentam igual importância e 

relevância em representação científica. Além disso, devem ter um objetivo comum de 

utilidade, ou seja, de caracterizar um objeto e de comunicar, tendo o cuidado de não gerar 

ambiguidades ou outras características que resultem em uma interpretação equivocada por 

parte do leitor, diferente daquela que o cientista deseja transmitir. 

                                                
46 A Ilustração Científica leva o observador ao que é frequentemente inobservável – de moléculas e vírus ao universo, da 
representação da anatomia interna dos artrópodes e plantas às secções transversais geológicas e reconstrução de formas 
extintas de vida, da representação realística à abstrata. Assim como a arte reflete a cultura, a ilustração científica reflete as 
descobertas da ciência e da tecnologia. 
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Dentro desse contexto Ford (1993) (apud Porter, 1995) acredita que o objetivo básico 

da ilustração científica deve sempre ser didático e instrutivo, visando contribuir com a 

documentação e reconhecimento das espécies. O autor acredita que esse tipo de ilustração 

também tem o objetivo registar o nível de entendimento humano acerca do conhecimento 

adquirido, entretanto admite que existem influências ocultas e pressões culturais 

subjacentes ao que as pessoas escolhem para ilustrar em determinada época da história da 

humanidade.  

Para Salgado (Pereira, 2013) a ciência só sobrevive se houver comunicação, uma vez 

que considera que não se pode fazer ciência sem comunicar, dentro da comunidade 

científica e para o público em geral. Portanto, conclui-se que a comunicação de ciência sem 

uma componente visual fica claramente a perder, pois além de facilitar o entendimento, a 

ilustração científica tem a capacidade de despertar o interesse no público a que é 

direcionada.  

De acordo com Garcia (2014), poderíamos definir de modo geral a ilustração 

científica como o ato de produzir peças artísticas realistas ou simplificadas da natureza, que 

complementem e facilitem o trabalho científico ou aproximem Ciência e Sociedade. Em 

suma, poderíamos definir a ilustração científica como a atividade que produz peças 

artísticas que estejam em consonância com a realidade e que tenham por fim o auxílio ao 

trabalho científico e a intenção de facilitar a perceção da natureza, estabelecendo uma 

relação clara entre a ciência e a sociedade. 

3.1. Relevância 

A ilustração está baseada em um processo que não é só artístico. Ela representa 
uma forma de ver, de apreender a realidade, é uma forma de conhecimento. É 
claro que as técnicas modernas de visualização também são, mas são de natureza 
diferente. A ilustração científica permite interpretar a realidade, coisa que a 
fotografia e o vídeo não fazem, eles só estão a apanhar o que lá está. O desenho 
é capaz de interpretar e fazer notar coisas que poderiam ser difíceis de observar 
ou de entender. Ou seja, o desenho é um processo de interpretação e de 
explicação, não só de representação. (Salgado, 2014) 

A ilustração sempre foi a principal ferramenta de estudos em transmissão de 

conhecimento no ramo das Ciências Naturais, quando em seu princípio, os ilustradores 

atuavam como intérpretes do mundo natural aos olhos humanos (ibidem). Inicialmente, os 

desenhistas da natureza dedicavam-se somente ao levantamento, à descrição detalhada e à 

catalogação de espécies recém-descobertas, um trabalho importante até hoje por ter sido 

através desses primeiros registos feitos que se formaram as bases do conhecimento 
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científico e a catalogação de espécies biológicas até a atualidade. De acordo com Salgado, 

Bruno, Paiva & Pita (2015): 

A Ilustração Científica é um recurso de representação artístico/científico, uma 
linguagem visual com rigor de representação necessária às Ciências, tornando-se 
uma ferramenta útil e objetiva, com capacidade de comunicação orientada para a 
educação e para a divulgação. (ibidem) 

Ainda conforme o autor, diversas disciplinas, como por exemplo, Arqueologia, 

Paleontologia e Biologia, servem-se desses desenhos interpretativos para desconstruir 

objetos e representar aspetos que possam não ser visíveis a olho nu. Assim, qualquer forma 

ou detalhe que não possa ser transmitido por palavras, torna-se inteligível através de sua 

tradução visual, que só pode ser feita dessa forma, através da Ilustração Científica (ibidem). 

A aplicação da ilustração detalhada nas Ciências pode, por exemplo, compor infográficos e 

guias de identificação de espécies, ou simplesmente, pode ilustrar livros que destinam-se a 

um público leigo, servindo, por vezes, apenas como um objeto de apreciação. 

A Ilustração Científica distancia-se da fotografia ou do desenho hiper-realista em 

aspetos que se relacionam inclusive aos seus objetivos. Por melhor que uma fotografia 

possa ser, ela ainda vai apresentar seus problemas inerentes, por exemplo, profundidade de 

campo, exposição e imprecisão na apresentação de pormenores. Portanto, a depender de 

quais conceitos precisam ser transmitidos através de uma imagem, tais problemas ainda 

podem ser melhor resolvidos através de um bom desenho. No estudo e identificação de 

espécies, a Ilustração Científica apresenta vantagens sobre a fotografia pois mesmo uma 

fotografia muito detalhada, não vai apresentar um conceito completo sobre alguma 

estrutura que ela apresenta, necessitando então de um desenho esquemático para transmitir 

aos observadores exatamente o que deve ser visto ou interpretado naquela imagem. 

De acordo com Long (1996), o campo da ilustração científica, antes considerada uma 

auxiliar à explicação textual de conceitos e informação a respeito das Ciências Naturais, tem 

se tornando objeto de estudo. Justifica sua afirmação ao citar algumas obras publicadas na 

segunda metade do século XX tais como os álbuns multivolume da ciência (1978-1989) 

editados pelo cientista e historiador estadunidense Ierome Bernard Cohen (1914-2003), que 

vão da antiguidade ao século XX. De acordo com a autora, esses álbuns oferecem uma 

introdução abrangente às riquezas do campo da ilustração científica. Além desses trabalhos 

especializados, cita também os estudos do historiador da Ciência, William B. Ashworth Jr. 

em frontispícios emblemáticos dos primeiros livros científicos modernos (por exemplo, 

“The Habsburg Circle”, em Moran (ed.), 1991), ou nas pesquisas de amplo espectro da 
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historiadora Barbara Stafford (1991), dentre outros, que, segundo a autora, trouxeram 

contribuições sobre o estudo e sobre a função da representação visual da Ciência.  

Na história das descobertas em ictiologia, a ilustração científica demonstrou ser uma 

ferramenta indispensável na descrição do mundo subaquático que, apesar de próximo, está 

fora do alcance imediato da visão humana. Ainda hoje, os esforços em se descrever a fauna 

dos peixes de diversos ambientes aquáticos podem ser considerados desafiadores, tendo 

em vista que supostamente ainda há muito a ser revelado, sobretudo, no que diz respeito a 

novas espécies. A relevância de pesquisas nessa área torna-se mais evidente se 

consideramos o rápido declínio ambiental que esse grupo tem enfrentado, apesar de sua 

importância para humanidade. Sendo assim, a ilustração científica em ictiologia reafirma 

seu papel essencial, tanto no âmbito da comunicação voltada à Ciência quanto em 

conscientização ambiental e divulgação para uma ampla audiência. 
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3.2. Breve histórico  

Considera-se que a ilustração científica surgiu a partir do Renascimento (séc. XVI e 

XVII), pois até a Idade Média, as ilustrações executadas apresentavam um aspeto mais 

imaginativo e influenciado pela moral religiosa vigente, além daquelas ilustrações serem 

muitas vezes baseadas em cópias sucessivas, característica que fazia com que perdessem sua 

credibilidade e seu rigor descritivo, ao longo do tempo. 

Durante o Renascimento, o desenvolvimento de novas tecnologias promoveu um 

maior interesse pela observação dos seres vivos, assim, as descobertas das ciências naturais 

fizeram surgir grandes artistas, alguns com especial interesse pela anatomia humana, como 

Leonardo da Vinci (1452-1519) e Andreas Vesalius (1514-1564), outros, em plantas e 

animais, como Albrecht Dürer (1471-1528). A partir do século XVI, com a expansão 

proporcionada pelas grandes navegações, cresceu o interesse para o conhecimento da 

história natural das regiões recentemente descobertas pelos países europeus. Como 

consequência, inúmeros naturalistas e artistas foram enviados a esses lugares por missões 

exploratórias e de conhecimento da fauna, flora e da cultura dos povos nativos dos novos 

territórios.  

Auxiliada pelo surgimento da prensa tipográfica de Gutemberg (1400-1468) e da 

consequente popularização dos livros impressos, a era do Iluminismo (1650-1701) viu 

surgir uma demanda por conhecimento publicado e disponível a todos (Zurita, 2016). A 

invenção do microscópio na década de 1590, por Robert Hooke (1635-1703), promoveu 

uma expansão dos limites visíveis da ciência e, portanto, da ilustração científica. 

Posteriormente, já no século XIX, as técnicas de impressão desenvolveram-se ainda mais. 

Essas técnicas, combinadas à observação aprimorada e ao interesse crescente pelo 

refinamento estético das ilustrações, fizeram com que, novamente, as viagens exploratórias 

voltassem à moda. Do século XIX para o século XX surgiram vários estudos de cientistas 

que se basearam em observações acuradas e, consequentemente, na ilustração científica, 

como Charles Darwin (1809-1882) e Ernest Haeckel (1834-1919).  

A partir do século XX, mesmo mediante o salto proporcionado pelo 

desenvolvimento tecnológico, a ilustração científica ainda se faz presente e relevante na 

descrição do mundo natural e na transmissão do conhecimento científico. Um exemplo 

disso é a explanação sobre a estrutura em dupla hélice do DNA humano, proposto pelos 

cientistas James D. Watson e Francis Crick (em 1953). Ainda hoje é necessária e presente 

nos livros didáticos, pois certos modelos são melhor entendidos através de um desenho 

esquemático do que com uma descrição textual, por exemplo. 
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Durante todo o período anterior ao advento das câmaras fotográficas ou nos 

primeiros anos de introdução dessa tecnologia – quando os equipamentos eram muito 

caros ou demasiado pesados para serem transportados, – a ilustração científica consistia no 

único meio para registo da natureza. Nesse contexto, as habilidades de ilustração eram 

muito apreciadas em um estudante, pesquisador, técnico ou alguém com perfil de cientista, 

que nas missões exploratórias, frequentemente acumulava as funções de um naturalista e 

ilustrador (Mateus & Vieira, 2018).  

Porter (1995) chama a atenção para o desafio em se equilibrar os objetivos da ciência 

e da arte na execução da ilustração científica para o mercado editorial, diante do caráter 

mutável, tanto da ciência quanto dos gostos artísticos ao longo do tempo. O paradoxo 

apresentado é que uma ilustração deve almejar um meio termo entre propostas. Sabe-se é 

que a ciência muda e com o avanço da tecnologia, novas descobertas acontecem sobre 

áreas da ciência que estamos hoje a estudar. Portanto, quanto mais estritamente científica a 

um objeto for uma imagem produzida, menor será a probabilidade de ela resistir ao teste 

do tempo entre cientistas e criadores. Mas os gostos também mudam, sendo que quanto 

mais estética for a imagem, menor a probabilidade de a mesma resistir ao teste da revisão 

por parte dos especialistas cientistas ou por parte da crítica de arte. Em outras palavras, o 

grande desafio do ilustrador científico é buscar um equilíbrio ao aliar Ciência e Arte. 

Enfim, a ilustração científica, geralmente pode ser reconhecida como o desenho de 

um conjunto de caracteres que ajuda a diagnosticar a identidade de um ser vivo e de outra 

entidade, seja biológica ou não-biológica, tornando-se uma ferramenta amplamente usada 

em museus de história natural para comunicação e ensino sobre o mundo natural que nos 

cerca (Bruzzo, 2004). 

3.3. Pesquisas e ilustrações pioneiras na região do Rio Doce 

Os primeiros viajantes, cientistas e artistas a conhecer e a descrever a história natural 

brasileira colocaram em foco as regiões litorâneas mais povoadas da floresta Amazônica 

(Teixeira, 2002). Somente a partir da mudança da corte portuguesa para o Brasil em 1808, 

que as missões científicas e culturais tornaram-se mais abrangentes e assim começaram as 

explorações em outras partes daquele imenso território, chegando finalmente ao Rio Doce.  

Em 1810, o militar, geólogo e engenheiro alemão Wilhelm Ludwig von Eschwege47 

aportou no Brasil e estabeleceu-se na região das cabeceiras do Rio Doce. Durante sua 

                                                
47 Wilhelm Ludwig von Eschwege (1777-1855), também conhecido por barão de Eschwege foi um geólogo, geógrafo e 
metalurgista alemão. Mais em: http://www.folhadomeio.com.br/fma_nova/noticia.php?id=4174 
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estada de 21 anos no país, acompanhou e orientou outras missões em Minas, incluindo as 

feitas com George Freeyeiss48 e Fredrich Sellow49. Eschwege deixou uma obra completa de 

pesquisas, inclusive estudos cartográficos da região e teve papel importante no 

desenvolvimento da indústria mineradora, implantando a primeira usina de ferro a operar 

no país. 

 
Figura 10. Schiffahrt auf einem Seitenarm des Rio Doce (ou Passeio de barco num braço do Rio Doce),  

Maximilian zu Wied-Neuwied, 1815. Fonte: Wied-Newwied, 1820. 

Em 1815 foi a vez do naturalista e etnólogo alemão Maximilian Alexander Phillip, o 

príncipe Wied-Neuwied (1782-1867), visitar o Brasil (Figura 10). Em sua obra Viagem ao 

Brasil (1820-1821) (Wied-Neuwied, 1989), ele descreveu suas minuciosas observações e 

impressões a respeito da natureza e dos povos nativos do Rio Doce. Ao se referir ao rio ele 

reflete que “as viagens pelo Brasil porque, à margem deste rio (Doce), de cenários tão 

soberbos e tão notável do ponto de vista das riquezas naturais, tem o naturalista muito com 

que se ocupar e experimentar as mais variadas e agradáveis emoções” (Wied Neuwied, 

1989, p. 55). O príncipe naturalista ainda encantou-se pelas aves, documentou a presença 

                                                
48 Georg Wilhelm Freyreiss (1789-1825), zoólogo e botânico alemão. Entre os anos de 1814 e 1815, Georg Freyreiss 
viajou pela Província de Minas Gerais em companhia do Barão Eschwege, indo a Abaeté para inspecionar a prospeção de 
chumbo na região. Mais em: http://www.folhadomeio.com.br/fma_nova/noticia.php?id=4174 
49 Friedrich Sellow (1789-1831) foi um botânico e naturalista alemão. Chegou ao Brasil em 1814 e em diversas viagens, 
percorreu o Brasil entre o Rio Grande do Sul e Minas Gerais, além disso, esteve também no Uruguai. 
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do peixe-boi (mamífero aquático), de felinos de grande porte, e impressionou-se com os 

relatos sobre as nações dos indígenas botocudos50 (Figura 11). 

 
Figura 11. Eine Familie der Botocudos auf der Reise (ou Uma família de botocudos em viagem), Maximilian zu Wied-Neuwied, 

1815. Fonte: Wied-Newwied, 1820-1821. 

Entre 1816 e 1822, o naturalista e botânico francês Augustin François César Saint-

Hilaire (1779-1853) também esteve no Brasil e fez duas viagens ao rio. Na primeira, em 

1816, que durou um ano, ele percorreu toda a área de exploração mineradora em Minas 

Gerais. Nessa viagem, Saint-Hilaire, ao percorrer a região mineradora, descreveu com 

riqueza de detalhes os povoados e modos de vida do alto Rio Doce, muitos dos 

municípios, até hoje existentes. Relata que em 1814 “gelou por 8 dias seguidos nos lugares 

elevados, de tal forma que a água ficou coberta por uma camada de gelo da espessura de 

um dedo e que não derretia nem al sol do dia” (Saint-Hilaire, 1938 apud Teixeira, 2002, p. 

64). 

Em 1818 ele visitou a região do Baixo Rio Doce, sem, no entanto, ter sucesso em seu 

propósito de subir rio acima, tendo de voltar à Linhares (Espírito Santo), cidade localizada 

                                                
50 Botocudo foi um termo genérico utilizado pelos colonizadores portugueses para denominar diversos grupos indígenas 
integrantes do tronco linguístico macro-jê (tronco linguístico não tupi-guarani), caracterizados pelo uso de botoques 
labiais e auriculares, habitantes originais do sul da Bahia e região do Vale do Rio Doce, incluindo o norte do Espírito 
Santo e Minas Gerais. Ver mais em: http://brasilianafotografica.bn.br/?tag=louis-agassiz 
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na foz do rio.  Em seus relatos, fez críticas sobre a formação dos povoados e sobre as 

condições de insalubridade provocadas pelas inundações do rio e elevada umidade nas 

matas às suas margens. Deixou uma obra científica e cerca das três mil páginas que 

compõem o relato de suas expedições, em Voyages dans l’interieur du Brésil, divididos em 

quatro partes (oito tomos), publicados entre 1830 e 1851 por diferentes editoras 

parisienses. Em 1887, a obra foi completada por uma publicação póstuma, editada em 

Orléans e organizada por um herdeiro de Saint-Hilaire (BNDigital, s.d.).  

Em 1816, numa missão austríaca integraram os cientistas alemães Carl Friedrich 

Philip von Martius (1794-1868), médico e botânico, e o zoólogo e naturalista, Johan 

Baptiste von Spix (1781-1826). De fevereiro a junho daquele ano, percorreram as partes 

altas da Bacia, descrevendo minuciosamente as visitas às minerações de ouro, às fábricas de 

forja do ferro, e às vilas e aldeias de indígenas coroados, cujos costumes descreveram 

detalhadamente em seus relatos. Estiveram ainda em contato com outros grupos indígenas, 

como os malalis e os botocudos. Ambos, durante esse período, coletaram, escreveram e 

desenharam amostras da fauna e flora da região (Teixeira, 2002).  

Outros diversos visitantes deixaram relatos e descrições importantes sobre a bacia do 

Rio Doce, dentre eles destacam-se o mineralogista, botânico, médico e desenhista 

checo/austríaco Johann Baptist Emanuel Pohl (1782-1834), integrante da missão austríaca 

mencionada no parágrafo anterior, em 1818; o médico e naturalista alemão Georg Heinrich 

von Langsdorff (1774-1852), em 1825; o zoólogo e geólogo suíço Jean Louis Rodolphe 

Agassiz (1807-1865); o geólogo canadense Charles Frederick Hartt (1840-1878) (Figura 12), 

na missão americana Thayer51, entre 1865 e 1866; o religioso, médico e desenhista irlandês 

Robert Walsh (1772-1852), em 1828; o botânico e zoólogo suíço Friedrich Sellow (1789-

1831), que depois de trabalhar com von Eschwege, Wied-Neuwied e Langsdorff, 

permaneceu no país até 1831, quando faleceu tragicamente em uma cachoeira do rio. 

Destaca-se ainda, o pintor, escritor e cientista francês Auguste François Biard (1799-1882), 

que entre 1858 e 1860, registou, descreveu e relatou de forma pitoresca sua estada na região 

da foz do Rio Doce. Seus relatos compõem os capítulos II e III de sua obra Deux années au 

Brésil, publicada em 1862 (Teixeira, 2002). 

                                                
51 A Expedição Thayer foi uma expedição estadunidense que foi liderada pelo zoólogo suíço Louis Agassiz, realizada 
entre 1865 e 1866. 
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Figura 12. View of Rio Doce (ou Vista do Rio Doce), de Frederick Hartt, 1865? Fonte: Hartt, 1870, p. 95. 

Por fim, ressaltam-se os trabalhos de ilustradores como o pintor alemão Johann 

Moritz Rugendas (1802-1858), em 1824; o ilustrador, pintor, fotógrafo e inventor Antoine 

Hercule Romuald Florence (1804-1879), na grande expedição russa Langsdorff52 (liderada 

pelo referido naturalista), em algum período entre 1821 e 1829; o pintor e ilustrador francês 

Aimé-Adrien Taunay (1803-1828), em alguma ocasião entre 1825 e 1828; o pintor, 

gravador e ilustrador austríaco Thomas Ender (1793-1875), em 1817; o pintor, ilustrador e 

professor francês Jean-Baptiste Debret (1768-1848) que pintou alguns indivíduos da região 

das Minas; o pintor e ilustrador francês Édouard Riou (1833-1900), que auxiliou na obra 

previamente citada de Biard; dentre outros. Ressaltam-se também as visitas, tanto do 

imperador do Brasil e naturalista entusiasta, D. Pedro II (1825-1891), à região da foz do 

rio, em 1860; quanto da etnóloga, zoóloga e botânica e princesa da Baviera, Therese 

Charlotte Marianne Auguste von Bayern (1850-1925), que em 1888, subiu o rio até Baixo 

Guandu e teve os relatos de sua viagem publicados no livro Meine Reise in den brasilianischen 

tropen, em 1897. No Apêndice 2 encontra-se uma linha do tempo onde são apresentados os 

ilustradores naturalistas que passaram pela região, em ordem cronológica de chegada. 

Especialmente no que diz respeito às obras dedicadas a ilustrações ictiológicas que 

representaram espécies de peixes do território brasileiro, vale a pena citar os trabalhos do 

pintor e ilustrador suíço Jacques Burkhardt (1865-1866) e as ilustrações do naturalista 

                                                
52 A Expedição Langsdorff foi uma expedição russa organizada e chefiada pelo barão Georg Heinrich von Langsdorff, 
realizada entre os anos de 1824 a 1829. 
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britânico Alfred Russell Wallace (1823-1913). Burkahdrt dedicou-se aos peixes marinhos da 

costa brasileira e peixes de água doce, em especial, da Amazônia. Por sua vez, Wallace 

destinou sua atenção aos peixes do Rio Negro, no Amazonas.  

3.4. Ilustração científica de peixes 

By combining what he sees with the naked eye with details gleaned from 
observation under a microscope, he fuses the seen and the unseen. He also does 
something a camera isn't capable of: He distinguishes imperfections and 
idiosyncrasies from universal characteristics that accurately represent a species, 
on the whole. (Kaufmann (2015), sobre Tomelleri) 

As duas categorias mais comuns de ilustração científica de peixes são o desenho dos 

peixes inteiros (para descrição e identificação em ictiologia sistemática) e o desenho de 

partes do peixe (vistas de estruturas essenciais para a descrição da espécie; ou em 

preparações histológica e anatómica que servem à uma variedade de disciplinas como 

fisiologia, histologia, anatomia funcional e comparativa, estudos filogenéticos, 

comportamento, ecologia, e biologia de pesca) (Hodges, 2003). 

Ilustrações do peixe inteiro (vista principal) são preparadas com o cuidado de se ter 

uma precisão nas contagens e medidas de estruturas da superfície do corpo do espécime. 

Essa tarefa pode ser amparada por aparelhos óticos com ou sem tecnologia digital, como 

por exemplo, máquinas fotográficas ou microscópios. Porém, mesmo que haja a captura de 

imagens detalhadas, as fotografias por si, podem não dispensar a necessidade do manuseio 

e observação do espécime original, pois alguns detalhes anatómicos podem não ser 

identificados por meio de imagens. Por isso, ressalta-se a importância em clarificar dúvidas 

e buscar informações adicionais com especialistas da área.  

De igual modo, pode ser necessário ainda captar imagens do espécime em vários 

ângulos e sob diferentes iluminações formando assim um conjunto de imagens que juntas 

facilitem a interpretação correta do espécime. É preciso também fazer adaptações à 

ilustração, nunca deixando de seguir os padrões exigidos para a espécie, consoante a 

presença de distorções tanto das lentes câmara, quanto aquelas provenientes da forma do 

corpo de espécimes, por exemplo, quando preservados de forma não retilínea. 

Para identificação de espécies muito similares entre si são indispensáveis 

representações precisas de características taxonómicas em suas pequenas diferenças (ex.: no 

número de escamas, raios das barbatanas, dentes, proeminências ósseas, papilas carnosas, 

bordas de pele, barbilhos, padrões de cor, e posição relativa dos ossos da mandíbula, 

barbatanas, e outras estruturas corporais). Muitas vezes, recorre-se também a desenhos de 
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partes do peixe, para detalhar estruturas identificadoras, sejam elas internas ou externas ao 

corpo do peixe (vista pormenorizada). 

Convencionalmente adota-se a posição anatómica para ilustração de peixes tendo seu 

lado esquerdo do corpo representado, com barbatanas abertas, boca aberta ou fechada e 

com focinho direcionado para o lado esquerdo. Hodges (2003) sugere que, além do 

conhecimento de técnicas em desenhos detalhados, pode ser ideal para o ilustrador de 

peixes adicionar à sua formação cursos em anatomia comparada de vertebrados e zoologia 

geral e, especialmente, cursos de ictiologia.  

Na falta de material com espécimes vivos ou de acervo, é necessário que o ilustrador 

estude todo o conteúdo da literatura científica disponível para cada espécie a ser 

representada, prestando especial atenção às leituras que se ocupam em descrever 

detalhadamente a anatomia da espécie. Somente assim pode ser possível comparar-se o 

resultado de suas leituras com o material fotográfico disponível. No entanto, é 

indispensável recorrer ao auxílio de especialistas para análise e apreciação do desenho, uma 

vez que certas características podem ter importância ressaltada no que diz respeito à 

diagnose da espécie. Portanto, o ilustrador deve sempre buscar munir-se do máximo de 

informações, possíveis, oriundas de diversos meios, para representar de forma mais 

fidedigna o objeto real de estudo.  

Há certas dificuldades inerentes à ilustração em ictiologia. Espécimes conservados, 

por exemplo, perdem rapidamente suas cores originais, começam a desidratar e reduzem de 

tamanho depois de mortos. Alguns dos pioneiros em ilustração de peixes já estavam 

atentos a essas características e, portanto, retrataram espécimes em seus mínimos detalhes, 

além de terem feito observações detalhadas de seus pormenores. Muitas dessas ilustrações 

acabaram por tornar-se hoje o que denominamos de iconotipos – nome dado às ilustrações 

que servem como base para a definição da descrição de uma nova espécie ou subespécie. 

Muitas vezes, na falta do espécime-tipo (o que deu origem à primeira descrição e 

ilustração), essa ilustração passa a ser a base para descrição de uma espécie. Esse tipo de 

ilustração deve ser referenciada sempre que um cientista estiver investigando uma espécie 

que foi inicialmente descrita tendo como referência essa ilustração (Pavid, 2016 & 

Ormindo, 2012). Esse é mais um fator que evidencia a importância artística e histórica e 

científica da ilustração.  

Sabe-se que historicamente, os ictiólogos buscaram artistas para ilustrar a anatomia e 

morfologia dos peixes em seus estudos. Mas ainda hoje, na era da fotografia digital, há 

razões pelas quais especialistas podem preferir a mão do artista à documentação 
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fotográfica. Como explica Tomelleri, em Young (2015), pode ser difícil encontrar fotos 

representativas de uma única espécie de peixe, onde características de identificação como 

padrões de cores e arranjo de barbatanas são consistentes, por exemplo. Ou ainda, peixes 

capturados para fins de pesquisa também podem ser deformados ou mutilados durante o 

processo de captura, mas um ilustrador, a partir de seu conhecimento técnico, teórico-

científico, e visão detalhada, pode reconstruir um peixe danificado ou em não tão boas 

condições, em um desenho.  

Neste trabalho, optou-se pela representação através da vista principal, fazendo uso da 

vista pormenorizada de algumas estruturas que auxiliam na identificação da espécie. Para 

realizar a interpretação gráfica das espécies, utilizou-se referências descritivas disponíveis na 

literatura científica, apontamentos acerca da anatomia e análise visual de espécimes 

conservadas em acervo. Além disso, reuniu-se o máximo possível de referências visuais, 

incluindo fotografias diversas e, em algumas ocasiões, ilustrações científicas antigas, feitas 

durante as primeiras descrições das espécies (Figura 13). 

 
Figura 13. Henochilus wheatlandii. Fonte: Garman, 1890, plate I. 
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3.5. Materiais e métodos 

A delimitação geográfica específica da área de estudo definida para o projeto foi 

escolhida com base em sua relevância sob o ponto de vista dos impactos ambientais 

sofridos e da urgência por estudos em história natural, dentro do contexto da bacia do Rio 

Doce. As espécies ameaçadas, definidas como objeto de estudo foram selecionadas a partir 

do levantamento de espécies da bacia, realizado por Vieira (2009/2010).  

No mês de outubro de 2018, a autora estabeleceu contatos com diversas instituições 

de pesquisa e especialistas diretamente relacionados ao tema deste projeto. Buscou-se 

contato com aqueles que poderiam colaborar de alguma forma com informações diversas, 

tais como descrições, fotos, bibliografias, e o que mais fosse possível sobre as espécies 

escolhidas. De igual modo, o material de leitura selecionado sobre a bacia hidrográfica se 

relaciona aos seus aspetos geográficos, históricos, ecológicos, culturais, sociais e ambientais, 

bem como, é claro, à zoologia/ictiologia geral e aos aspetos técnicos da ilustração científica 

de peixes.  

A capacitação teórica capaz de determinar a anatomia e toda a informação visual das 

espécies foi, portanto, construída com base nas leituras, apontamentos e estudos 

desenvolvidos ao longo do processo. Assim, buscou-se, ao longo desta pesquisa, aliar a 

informação teórica à prática, estabelecendo relações entre as técnicas de ilustração e a área 

das ciências biológicas em que se insere este trabalho. Os estudos sobre técnica e 

metodologia utilizada ao desenho ictiológico teve como base as informações descritas no 

livro The Guild Handbook of Scientific Illustration (Hodges, 2003).  

Em uma fase inicial, realizou-se uma visita de campo à região de estudo e aos 

laboratórios de instituições académicas naquelas localidades. O objetivo foi buscar 

informações das espécies com pesquisadores especialistas e técnicos. Algumas das espécies 

selecionadas para esta pesquisa foram encontradas no acervo da Pontifícia Universidade 

Católica de Minas Gerais (PUC-MG), em Belo Horizonte. Assim, foi possível manipular 

alguns espécimes conservados, fotografá-los e analisá-los em pormenores de suas 

estruturas anatómicas. Os espécimes observados são das espécies Hypomasticus, Brycon 

opalinus e Henochilus wheatlandii. Além disso, observou-se outras espécies que estavam fora 

da lista final deste trabalho, mas que também são encontradas no Rio Doce (Delturus 

carinotus, Hypomasticus mormyrops, Neoplecostomus doceensis, Prochilodus costelus). Os espécimes 

foram fotografados seguindo um padrão de instruções para obtenção de fotos ictiológicas 

adequadas à interpretação para execução dos desenhos; para tanto, criou-se um pequeno 

estúdio improvisado (Figura 14). Utilizou-se nesse processo duas câmaras digitais, uma 
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Nikon D60 SLR com lente objetiva 18-55 mm (ajustada para 50 mm) e uma compacta 

Panasonic Lumix DMC-LX7 com lente Leica 24-90 mm. 

 
Figura 14. Alguns materiais utilizados para as fotografias: câmaras fotográficas, folha de papel milimétrico tamanho A3 

(plastificado), folhas de E.V.A. branco e preto (para compor os fundos), e de massa de modelar branca (utilizada  
como base para sustentação de partes do corpo do animal a ser fotografado para sua manutenção em posição ereta). 

Fonte: imagem da autora, 2019. 

Para tipologia adotada como base para a execução das ilustrações optou-se por 

apresentar as espécies em uma vista principal (peixe inteiro), sendo que a espécie 

Steindachneridion doceanum também foi ilustrada em vista dorsal, por apresentar achatamento 

dorsoventral do corpo. A vista pormenorizada (partes do corpo) foi utilizada para 

descrever mais detalhadamente algumas partes (por vezes não visíveis) dos peixes Brycon 

opalinus, Brycon dulcis, Henochilus wheatlandii e Hypomasticus thayeri.  

Em posse das informações visuais e descritivas, iniciou-se a fase da ilustração quando 

foram desenvolvidos os desenhos preliminares das 6 espécies selecionadas, tendo como 

base a observação das fotografias, a interpretação da literatura científica disponível e as 

observações fornecidas pelos especialistas. Inicialmente os desenhos foram executados 

com grafite sobre papel vegetal e posteriormente, aperfeiçoados digitalmente com uso de 

mesa digitalizadora e uso do software Adobe Photoshop versão 2.0.1, 2019.  

Como exemplo de interpretação da literatura científica, pode-se citar o processo de 

elaboração da ilustração da espécie Steidachneridiun doceanum. Garavello (2005), lista uma 

série de características anatómicas para a descrição dessa espécie, dentre elas, destacam-se a 

cabeça de largura pequena em relação ao corpo; focinho delgado e com forma elíptica em 

vista dorsal; boca terminal; grandes barbatanas peitorais, pélvicas e adiposa; barbilhos 

maxilares curtos, dentre outras características.53 Enfim, descrições como essas, aliadas à 

outros recursos, serviram como guia para o desenvolvimento interpretativo dos desenhos. 

                                                
53 Para mais informações, verificar Apêndice e Garavello (2005). 
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O processo de execução dos desenhos envolveu a soma de todas as atividades, desde 

a compilação das referências pesquisadas no material teórico e visual, o desenho preliminar 

em si, as correções preliminares, a organização, a limpeza digital e a finalização, resultando 

nos desenhos esquemáticos finais. Alguns desenhos consumiram mais tempo de trabalho 

do que outros, seja pela complexidade anatómica da espécie, seja pela dificuldade de 

obtenção de referências teóricas.  

A baixa qualidade de algumas fotos que servem como referência ou a análise 

minuciosa requerida para a interpretação de certas espécies são fatores que também 

interferem no processo. Deve-se levar em consideração aqui, por exemplo, que a presença 

de escamas torna o trabalho mais complexo, pois exige contagem e posicionamentos 

determinados, ao se comparar a peixes que não possuem escamas, como é o caso neste 

trabalho, de Steindachneridion doceanum.  

Após finalizados, os desenhos preliminares foram enviados aos especialistas para 

passarem pelas revisões e observações devidas, para que posteriormente, pudessem ser 

feitas as correções e alterações necessárias. Tais alterações são normais e esperadas, como 

por exemplo, na altura das barbatanas e posicionamento, ou ligeiras alterações na forma do 

corpo, dentre outras. Diante das observações dos especialistas, os desenhos são então 

adaptados e ajustados, para somente após isso serem geradas as versões dos Desenhos 

Esquemáticos finais. Só a partir de então os desenhos foram digitalizados e finalizados em 

software de edição de imagem. 

Como se sabe, as espécies estudadas estão ameaçadas de extinção e apresentam 

caráter protegido, tendo sua captura e manipulação restritas, por motivos de preservação. 

Portanto, não foi possível proceder observações de espécimes frescos. Algumas dessas 

espécies (Brycon dulcis e Steindachneridion doceanum), estão presentes somente em habitats 

bastante limitados, portanto, são raramente percetíveis. Diante disso, vale a pena lembrar o 

caráter protegido da área e a restrição à pesca dessas espécies, pois o território encontra-se 

em meio uma grave questão ambiental e uma complexa ação judicial que envolve 

comunidades autóctones e grandes empresas mineradoras.  

Ainda no âmbito da preparação e obtenção de embasamento técnico necessário à 

pesquisa, a autora participou da 8ª edição do Curso de Identificação de Peixes de 

Ecossistemas Fluviais de Portugal, entre os dias 7 e 11 de outubro de 2019, curso que 

ocorre anualmente no Museu de História Natural e da Ciência, em Lisboa. O aprendizado 

proporcionado pelo curso ajudou a elucidar dúvidas e sedimentar ainda mais os 

conhecimentos acerca da observação e identificação de peixes em geral, auxiliando assim na 
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identificação das características das espécies estudadas durante o projeto. Por exemplo, 

através sugestão dos especialistas, pode-se confirmar após pesquisa na base de dados online 

Global Biodiversity Information Facility (GBIF) que, até o momento, os espécimes das espécies 

estudadas não se encontram nos acervos do Museus Nacional de História Natural e da 

Ciência, da Universidade de Lisboa (MuHNaC-UL) nem em outras coleções na Europa, 

exceto, um espécime de Brycon opalinus, que compõe a coleção do Muséum National d'Histoire 

Naturelle (MNHN - Paris). 

3.5.1. Técnicas de ilustração científica utilizadas 

 
Leitura, observação e execução do desenho preliminar 

Com base na leitura do material teórico obtido tomou-se nota de uma a uma das 

características listadas para cada espécie, incluindo o que as difere de suas semelhantes em 

género ou subgénero. Nesse momento, aliou-se à descrição escrita, as informações obtidas 

por meio de fotografias e as informações obtidas através de contatos com os especialistas. 

Em alguns casos, também foram utilizadas ilustrações científicas antigas, originadas de suas 

primeiras descrições, como no caso do peixe Hypomasticus thayeri, por exemplo). Por fim, foi 

possível interpretar uma estrutura geral do que pode ser definido como um espécime tipo 

ideal para cada espécie.  

Sobre o processo de obtenção de imagens, destaca-se que algumas fotografias 

obtidas com especialistas ou por meio de materiais disponíveis em artigos ou acervos 

digitais, não se apresentavam no padrão zoológico de ilustração científica (peixe 

posicionado horizontalmente em uma superfície plana, lisa, preferencialmente clara e 

numerada, com focinho direcionado para o lado esquerdo). Entretanto, todas as fotografias 

forneceram alguma informação relevante à interpretação final da espécie, como por 

exemplo, coloração, forma e posicionamento e estruturas específicas do corpo. 

Uma boa foto consiste em ter o animal em posicionamento padrão além de ser um 

arquivo em alta resolução gerado por câmara fotográfica profissional/de qualidade 

(Hodges, 2003). A foto deve apresentar nitidez e para isso recomenda-se que o espécime 

seja iluminado por luz direta (com pouca ou nenhuma sombra) natural ou artificial, sem 

que essa possa ofuscar a interpretação das cores reais e de estruturas do corpo do animal.   

O peixe também deve estar em posição ereta, evitando-se assim, ao máximo, 

interpretações arbitrárias induzidas, por exemplo, por distorções para além daquelas 

inerentes ao uso das lentes fotográficas. Infelizmente, para o presente estudo, dada a 
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raridade das espécies estudadas e seu status de ameaça de extinção, não houve acesso a 

espécimes vivos, e, portanto, não pode ser criado um padrão fotográfico com controle de 

todas variáveis anteriormente citadas. Como alternativa recorreu-se a fotografias, obtidas 

de variados ângulos de diversos espécimes. Além das fotografias realizadas pela autora 

(Figura 15), as imagens fornecidas por especialistas, obtidas em artigos científicos e através 

de pesquisa online.  

Em um primeiro momento, um conjunto variado de fotos de distintos espécimes 

pode parecer trazer uma dificuldade inicial para a execução dos desenhos, mas na realidade, 

serve como base para visualização pormenorizada de diversas características. Para o 

presente trabalho, na verdade, esse processo acabou por facilitar a interpretação detalhada 

das formas e das cores, diante da impossibilidade de acesso aos animais frescos. De todo 

modo, vale ressaltar que as fotos obtidas dos espécimes conservados no acervo visitado 

foram um auxílio essencial no processo interpretativo.  

 
Figura 15. Fotos sob diversos ângulos e informações obtidas para cada espécie utilizada do acervo.  

Fonte: imagem da autora, 2019. 

Ao se observar e fotografar os espécimes do acervo, foi possível colocar em prática 

uma adaptação do método necessário para observação dos peixes e, ao final, para a 

obtenção de fotografias ictiológicas: uso de fundo claro e escuro, obtenção de imagens do 

espécime dentro da água, utilização de fundo de papel milimétrico, utilização de base de 

apoio nas partes do corpo do animal para posicioná-lo em postura ereta sem, entretanto, 

alterar as estruturas delicadas de suas escamas – usou-se massa de modelar branca) (Figura 

16). Todas as sugestões para um processo formal de fotografias ictiológicas e alternativas 

propostas estão descritas detalhadamente em Hodges (2003). 
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Figura 16. Fotografias de um mesmo peixe sob diferentes variáveis. Da esquerda para a direita, de cima para baixo: sobre 

papel milimétrico, sobre fundo branco, sobre fundo preto e submerso em água. Fonte: imagem da autora, 2019. 

Em posse de todas essas informações foi possível fazer uma interpretação de acordo 

com a descrição de cada espécie de peixe. Nos desenhos preliminares, em uma primeira 

etapa manual foram utilizadas lapiseiras de grafite 2B (0.3, 0.5 e 0.7 mm de espessuras), 

borracha-pão (ou borracha limpa-tipos) Faber-Castell, borrachas de ponta Mono Zero 

Tombow (ponta redonda e ponta retangular), papel vegetal Canson A3 (gramagem ou 

gramatura 55g/m3), e mesa de luz AGPTEK. Cada desenho possui um comprimento de 35 

cm e foi composto em folha de formato A3 (Figura 17; Figura 18). Como já mencionado, 

seguidamente aos desenhos manuais, as peças foram digitalizadas, adaptadas e 

aperfeiçoadas com auxílio de mesa digitalizadora (Bamboo Wacom) e software de edição de 

imagens.  
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Figura 17. Material utilizado para execução do desenho preliminar: papel vegetal, lapiseiras de grafite 2B em diversas 

espessuras, borrachas de diversos tipos e mesa de luz. Fonte: imagem da autora, 2019. 

O processo de edição digital consiste na remoção de ruídos visuais indesejados e 

organização das camadas ou partes dos desenhos. A partir desse ponto, são geradas as 

versões iniciais dos desenhos preliminares a serem avaliados pelos especialistas. Após a 

avaliação ou sugestão recebida de especialistas gerou-se a versão final dos desenhos. 

 
Figura 18. Algumas etapas do processo de desenvolvimento do desenho preliminar. À esquerda, o desenho preliminar 
feito sobre papel vegetal, com uso de mesa de luz. À direita, sobreposições de folhas de papel vegetal para execução do 

processo de desenho de escamas e barbatanas. Fonte: imagem da autora, 2019. 

Desenvolvimento do Desenho Esquemático 

Após serem feitos os devidos ajustes e correções sugeridos, as seis ilustrações das de 

vistas principais dos peixes selecionados passaram novamente por um tratamento digital 

que visou não apenas corrigir, mas dar destaque aos contrastes dos contornos e linhas, e 

adicionar algum sombreamento em partes da estrutura anatómica dos peixes. O processo 
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deu origem ao Desenho Esquemático de cada espécie, que são apresentados no capítulo 

seguinte (Resultados).  

O desenho esquemático foi eficiente ao apresentar os peixes selecionados de maneira 

clara e precisa, no que diz respeito aos seus pormenores diagnósticos de espécie. Esse tipo 

de desenho abre diversas possibilidades de uso, especialmente didáticos, que utilizam 

recursos visuais restritos. Além disso, também permite posteriores intervenções para 

aplicação de cores, sombreamentos ou texturas sob diversas técnicas disponíveis (lápis de 

cor, aguarela, tinta a óleo, dentre outras). Os desenhos esquemáticos estão apresentados em 

Resultados.  

Desenvolvimento dos desenhos pormenorizados - técnica de tinta da china  

Para desenhar vistas pormenorizadas, optou-se pela utilização de canetas tinta da 

china de diferentes numerações (0.05 a 0.5) das marcas Graphik (Derwent) e Pigma Micron 

(Sakura) sobre folhas de poliéster Canson 000.7mm (Figura 19). A técnica utilizada foi o 

stippling (pontilhado/pontilhismo). Dessa forma, obteve-se com detalhes e delicadeza a 

visão necessária de estruturas diminutas, porém diagnósticas da espécie. O desenho 

resultante é apresentado no capítulo seguinte. 

 
Figura 19. Materiais utilizados para execução das vistas pormenorizadas: canetas de tinta da china (nanquim), x-ato (para 

retirar excessos de tinta) e filme poliéster. Fonte: imagem da autora, 2019. 
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Técnicas digitais 

Após os processos de desenho descritos anteriormente, seguiu-se a pós-produção 

dos desenhos finais. Procedeu-se então, a limpeza, correção de determinados contrastes e 

alguns acabamentos. Ao final, os desenhos foram reduzidos ao tamanho padrão final de 30 

cm de comprimento, para melhor adaptar-se a formatos editoriais mais comuns e 

reduzidos, utilizando-se para isso, novamente, o software Adobe Photoshop. 

Até essa finalização, somou-se, em média de 35 horas, para a execução do conjunto 

de ilustrações para cada espécie.  



 

 
4. Resultados 

Ilustrações – Vista Principal 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 
 

  



 

Ilustrações – Vistas Pormenorizadas 

 

 
Figura 20. Diferenças entre os perfis, maxilares e ossos infra orbitais de Brycon dulcis (esq.) e Brycon opalinus 

(dir.). Referência para ilustração: Lima (2017), p. 13. 

 
Figura 21. Henochilus wheatlandii: pré-maxila direita e maxila em vista lateral (acima); dentição pré-maxilar e 

maxila, em vista ventral (abaixo). Referência para ilustração: Castro, Vari, Vieira & Oliveira (2004), p. 500. 

 
Figura 22. Vista frontal e lateral da boca de Hypomasticus thayeri.   

Referência para ilustração: Borodin (1929), pl. 2. 



 

Outros resultados – coloração  
 
 

Como iniciação do que pode ser considerada uma etapa futura da pesquisa, 

desenvolveu-se como componente prática adicional a coloração de uma das espécies 

estudadas (Brycon opalinus) através da técnica de lápis de cor sobre filme poliéster. A técnica 

foi escolhida por afinidade da autora e por corresponder às exigências de rigor necessário 

ao desenho, seguindo ainda, como exemplo, os resultados obtidos por trabalhos de autores 

como Tomerelli & Eberle (2011). 
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5. Conclusão 

O desenho científico muitas vezes não é meramente uma questão de aproximação à 

realidade, mas uma interpretação, portanto, o que é desenhado não almeja ser uma 

representação hiper-realista e o que se prende obter é uma síntese dos pontos mais 

importantes para o reconhecimento do objeto do desenho.  

Em suma, pode-se dizer que os resultados obtidos por meio desta pesquisa 

contribuíram para os conhecimentos em ciência e ilustração, uma vez que o desenho serviu 

como ferramenta utilizada para representar as espécies e dessa forma levar o conhecimento 

da ictiologia, da diversidade biológica de espécies ameaçadas de extinção. Desta forma, o 

desenho faz cumprir um dos objetivos propostos neste trabalho, servindo como material 

capaz de auxiliar em iniciativas de conservação ambiental.  

Por tratarem-se de Desenhos Científicos Esquemáticos, onde as estruturas 

apresentam informações visualmente clarificadas, eles têm o potencial de auxiliar os 

pesquisadores na identificação das espécies descritas, bem como clarificar as estruturas de 

diagnose para cada espécie ao público não especialista. Além disso podem servir de base 

para diversos outros tipos de representação em ilustração que se utilize de qualquer técnica 

adicional como por exemplo, lápis de cor, aguarela, tinta da china, grafite e outros.  

De igual modo, o caráter visual claro e preciso dos desenhos científicos produzidos 

durante o desenvolvimento deste projeto permite também que material resultante possa ser 

utilizado no âmbito da educação ambiental e de divulgação direcionada ao público geral, 

não se restringindo ao meio científico.  

Em etapa posterior pretende-se adicionar coloração em algumas das ilustrações, 

assim quando se julgar necessário ressaltar características, em acordo com os especialistas. 

Ou seja, a aplicação de cor, nesse caso, atuaria como um recurso visual suplementar ou 

auxiliar à identificação dessas espécies, como apresentado anteriormente em Resultados. 

Espera-se também ser possível em uma etapa futura, uma observação das espécies in vivo e 

uma análise posterior sob microscopia das escamas e de demais estruturas que possam ser 

relevantes para as espécies, pois um dos grandes desafios do projeto justamente ter que 

lidar com a interpretação visual de espécies ameaçadas, por isso protegidas, raras nos 

habitats (indisponíveis para captura) e infrequente em acervos de museus ou em institutos 

de pesquisas. Assim, conclui-se que os resultados podem ser o ponto de partida para um 

projeto maior.  
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É importante ressaltar também que este trabalho não se trata de um mero projeto 

experimental, pois seguiu com rigor as premissas do desenho científico, sendo delimitado 

sob as condicionantes expostas pelos especialistas e pelo conhecimento do material 

bibliográfico académico. Portanto, os desenhos foram elaborados, tendo como base uma 

seleção objetiva e direcionada que atenda necessidades reais, colocando a pesquisa em 

desenho a serviço da sociedade e da ciência. A relevância do desenvolvimento dessas 

ilustrações é afirmada ao trazer à luz registos de uma fauna ictiológica ameaçada de 

extinção e ao colocar em foco uma bacia hidrográfica degradada, que necessita ser alvo de 

maiores estudos e levantamentos, inclusive, em sua biodiversidade, para assim promover a 

divulgação do conhecimento com objetivo final de preservação. 

Por fim, espera-se que futuros projetos contemplem as demais espécies de peixes e 

das demais áreas biogeográficas integrando uma iconografia ictiológica mais abrangente da 

bacia do Rio Doce.  
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APÊNDICE 1 – Revisão bibliográfica da literatura científica para cada espécie 
 

 
Eschmeyer's Catalog of Fishes: 
 
thayeri, Leporinus Borodin [N. A.] 1929:273, Pl. 2 [Memoirs of the Museum of Comparative 
Zoology v. 50 (no. 3); ref. 527] Rio Parahyba, Brazil. Holotype: MCZ 20364. Paratypes: 
MCZ 94492 [ex MCZ 20364a] (1), 20367 (5), 20414 (1). Synonym of Leporinus 
mormyrops Steindachner 1875 -- (Johannes 1999:16 [ref. 24121]). Valid as Leporinus 
thayeri Borodin 1929 -- (Garavello & Britski in Reis et al. 2003:78 [ref. 27061]). Valid 
as Hypomasticus thayeri (Borodin 1929) -- (Sidlauskas & Vari 2008:74 [ref. 29786], Birindelli 
et al. 2013:464 [ref. 32924]). Current status: Valid as Hypomasticus thayeri (Borodin 1929). 
Anostomidae. Distribution: Paraíba do Sul and Jequitinhonha River basins, Brazil. Habitat: 
freshwater. 

 

 

Em 1929, Borodin apresenta um artigo sobre observações de espécies e subespécies 

do género Leporinus, incluindo a descrições das características individuais e o consequente 

desenvolvimento de uma chave de identificação, além de ilustrações de cada espécie. Quase 

70 anos depois após ter sido descrito, em Johannes (1999), Leporinus thayeri volta a ser 

mencionado na literatura científica, sendo então sinonimizado como Leporinus mormyrops 

Steindachner (1875), em um trabalho de revisão do género. Tal reclassificação é corrigida 

alguns anos mais tarde por Garavello & Britski (2003) em Reis et al. (2003), quando 

Leporinus thayeri volta a ser considerado como espécie válida. Em Sidlauskas & Vari (2008), 

é validado como Hypomasticus thayeri (classificação também de Borodin 1929), como 

resultado da elevação do Hypomasticus de subgénero de Leporinus a género. A reclassificação 

resultou da análise filogenética da família Anostomidae e reposicionou algumas espécies 

previamente classificadas Leporinus no clado monofilético54, irmão aos Anostomidae (exceto 

Leporellus), o Hypomasticus. Passou a ser válida a classificação de Hypomasticus thayeri, sendo 

que essa reclassificação baseou-se especialmente em características da dentição da espécie. 

Em Birindelli et al. (2013), a espécie é novamente mencionada, em sua reclassificação, desta 

vez, no contexto de descrição de novas espécies para o género.  

A partir das leituras anteriormente citadas, foi possível definir a aparência da espécie 

ditada por sua classificação. Para além das especificidades de números de raios das 

barbatanas, contagem de escamas e comprimento, a espécie apresenta pequenas dimensões 

                                                
54  Monofilia é uma propriedade apresentada por um agrupamento taxonómico que contenha entre os 
seus elementos todos, e apenas entre eles, os descendentes de um ancestral comum. Um clado monofilético então pode 
ser considerado um grupo de indivíduos que têm como origem um único e exclusivo ancestral comum. 
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(aproximadamente 135mm), corpo alongado e fusiforme, inteiramente coberto por 

escamas largas, cabeça cónica, focinho arredondado e baixo, boca com posicionamento de 

abertura inferior. Barbatanas com raios reduzidos, barbatana anal profundamente bifurcada 

com lobos terminalmente pontiagudos, com barbatana anal com coloração 

âmbar/avermelhada. Dentição segue o contorno arredondado da mandíbula com dentes 

curtos, estreitos, não-serrilhados, em número de 8 em cada maxilar.  

Conforme relatado por Vieira (2009/2010), o peixe, sendo relativamente raro, tem 

distribuição restrita a rios do sudeste do Brasil. Relatos sobre a espécie na última década 

incluem os rios Paraíba do Sul (RJ e MG), Doce (MG) e Itapemirim (ES). Existe também a 

citação para a bacia do Jequitinhonha (Garavello & Britski, 2003), mas até o presente não 

são conhecidos exemplares coletados nessa drenagem e a citação deve constituir um 

equívoco. A maior parte dos registos recentes é ocasional e ao que tudo indica, as 

populações mais representativas estão na drenagem do médio Rio Santo Antônio, na bacia 

do Rio Doce em Minas Gerais.  

Segundo Vieira (2005; 2006), essa é uma espécie que atinge pouco mais de 25 cm de 

comprimento e cuja ocorrência tem sido relatada para o leito de rios com trechos com 

corredeiras, fundo rochoso, margens florestadas e não poluídos ou com baixa carga de 

poluentes. Atualmente está incluído nas listas de espécies ameaçadas de Minas Gerais, 

Espírito Santo e do Brasil (Vieria, Pompeu & Garavello 2008; Vieira & Gasparini, 2007; 

Vieira & Birindelli, 2008; apud Vieira 2009/2010). Não são conhecidas populações cuja 

distribuição se sobreponha a áreas delimitadas por unidades de conservação. Nas bacias onde 

a espécie é encontrada são observados impactos ambientais diversos que incluem 

desmatamento, assoreamento55, construção de barragens, introdução de peixes exóticos, 

poluição industrial e doméstica, fatores certamente relacionados ao declínio populacional da 

espécie. Ainda de acordo com Vieira (2009/2010), esses problemas parecem ser mais 

marcantes no Rio Paraíba do Sul, que drena áreas extremamente industrializadas junto às 

cabeceiras no estado de São Paulo e no Rio de Janeiro. Nos rios Santo Antônio (MG) e Pardo 

(ES), que em grandes extensões drenam regiões destinadas à agropecuária e se localiza fora 

de grandes núcleos urbanos, a qualidade dos ambientes aquáticos as populações são mais 

expressivas. Na bacia do Rio Santo Antônio, afluente do Rio Doce, onde está a maior 

população conhecida da espécie, a construção de várias usinas hidrelétricas no local pode 

tornar inviável a conservação da espécie a médio e longo prazo. Essas hidrelétricas deverão 

                                                
55 O assoreamento processo natural de acúmulo de sedimentos levados até o leito dos cursos d'água pela ação da chuva, 
que pode ser intensificado pela ação humana. 
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eliminar e/ou alterar extensas áreas de corredeiras, mudando de forma definitiva os habitats 

disponíveis tanto para reprodução como alimentação do timburé-beiçudo (Vieira, 2006). E 

conclui em seu artigo que a principal medida para a conservação da espécie encontra-se na 

criação de Unidades de Conservação englobando áreas significativas das drenagens onde a 

espécie ocorre, dessa forma, a medida representa a única alternativa viável para a conservação 

do peixe em ambiente natural. Adicionalmente, salienta que deve se considerar que a 

manutenção de populações ex situ através de reprodução em cativeiro, como realizada na 

CESP — Companhia Energética do Estado de São Paulo, pode representar uma linha 

paralela de conservação (Vieira & Birindelli, 2008), embora não represente qualquer garantia 

de manutenção das populações selvagens.  

Para sua interpretação através da ilustração, recorreu-se a apontamentos sobre a 

literatura previamente citada, além de observações de um espécime conservado em acervo 

e fotografias de espécimes (tanto conservados quanto frescos). Apresenta documentação 

recente ocasional e ao que tudo indica, as populações mais representativas estão confinadas 

na drenagem do médio Rio Santo Antônio, na bacia do Rio Doce (MG). 

 

 
Eschmeyer's Catalog of Fishes: 
 
opalinus, Chalceus  Cuvier [G.] 1819:351, Pl. 26 (fig. 1) [Mémoires du Muséum National 
d'Histoire Naturelle, Paris (N. S.) (Série A) Zoologie v. 5; ref. 1017] Rio de Janeiro, Brazil 
[probably Rio Paraíba do Sul, Andrade Pinto, 22°14'S, 43°25'W]. Holotype (unique): 
MNHN A-8613 (dry). Type catalog: Bertin 1948:14 [ref. 19577]. Valid as Brycon 
opalinus (Cuvier 1819) -- (Howes 1982:38 [ref. 14201], Géry & Mahnert 1992:813 
[ref. 27146], Lima in Reis et al. 2003:177 [ref. 27061], Lima 2017:67 [ref. 35071], see Do 
Nascimento et al. 2017: [13] [ref. 35679]). Current status: Valid as Brycon opalinus (Cuvier 
1819). Bryconidae: Bryconinae. Distribution: Paraíba do Sul River and Doce River basin, 
eastern Brazil. Habitat: freshwater. 

 

 

Em Cuvier (1819), é apresentada a primeira descrição da espécie, denominada na 

altura de Chalceus opalinus. O espécime holótipo também é analisado em Cuvier & 

Valenciennes (1848), descrito ainda como Chalceus opalinus.  Meio século depois, Bertin 

(1948) descreve a espécie no contexto de uma catalogação de peixes do acervo do Museu 

de História Natural, da França. Décadas mais tarde, em Howes (1982), é proposta uma 

revisão para seu género para Brycon. Sendo o maior género em número de espécies da 

família Characidae, este Brycon tem sua classificação considerada ainda como mal definida, 

de acordo com o artigo, pois a espécie é reconhecida por uma combinação de 
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características (basicamente características referentes à anatomia óssea da cabeça e 

dentição) consideradas plesiomórficas56, ou seja, primitivas, e sendo ou não, modificadas a 

outras mais recente dentro de uma linhagem. Entretanto essas características ocorrem 

também em outras espécies de Characidae neotropicais e africanos, mas podem estar 

ausentes em algumas espécies de Brycon, sendo assim exposto o problema classificatório. 

Para esse género, faz-se necessária uma detalhada análise dos dentes e respetiva 

determinação das fileiras de dentes, o que ainda assim provoca divergências, pois permite 

mais de uma interpretação. Por isso, a análise dentária da espécie apresenta papel de 

destaque em sua descrição e consiste num fator primordial para sua classificação 

taxonómica.  

No intuito de identificar corretamente os espécimes do género Brycon da bacia 

Amazônica e das bacias dos Rios Paraná e Paraguai (norte e centro-oeste do Brasil), foi 

necessário a Géry e Mahnert (1992), realizar um análise das espécies das regiões vizinhas, o 

que levou-os a pesquisar espécies do sudeste do Brasil. Foram analisadas as espécies-tipo57 

presentes em acervos, coletadas nas bacias hidrográficas dessa região, inclusive o holótipo58 

de Brycon opalinus citado por Cuvier, em 1819.  

O estudo gerou questionamentos sobre erros nas variáveis da classificação do 

espécime, uma vez que a localidade onde este foi coletado não foi especificada 

corretamente, sendo difícil de precisar pois suspeita-se de a informação ter sido cedida por 

terceiros, ao pesquisador. Toda a análise e as comparações levantadas no estudo levam a 

crer que pode ter havido um  erro de definição para a localização ao se coletar diferentes 

espécies de Brycon do acervo onde se encontram, o que pode ter propiciado novas e 

divergentes classificações posteriores para exemplares de peixes que, na verdade, 

corresponderiam à apenas uma espécie. Esse fato poderia também explicar as raras 

menções e registos posteriores para o atualmente classificado Brycon opalinus, apenas quando 

em Muller & Toschel (1844), foi reclassificado do género Chalceus ao género Brycon, com 

classificação válida até os dias atuais. A espécie é citada posteriormente, no levantamento 

de espécies de peixes de ambientes fluviais da América Central e do Sul em Reis et al. 

(2003) e no artigo de revisão de espécies do género Brycon, de Lima (2017).  

A dentição do género possui intrincada complexidade, sendo formada por 3 fileiras 

de dentes pré-maxilares interligadas por um arranjo distintivo de dentes modificados com 

                                                
56 Conjunto de características consideradas primitivas que foram, ou não, modificadas a outras mais recentes dentro de 
uma linhagem (Amorin, 2002).  
57 Espécime que determina a classificação do género. 
58 Holótipo é o espécime físico (ou ilustração onde aquele figure) que o autor da classificação taxonómica designou no 
momento da descrição como sendo o material padrão que ele tomou como referência. 
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extremidades sinuosas e cortantes. Além do porte médio do corpo (em média, 

aproximadamente 260 mm), e das usuais especificidades de números de raios das 

barbatanas, contagem e forma de escamas, detalhes na coloração corpórea, de acordo com 

a chave de classificação desenvolvida, a espécie Brycon opalinus é definida por apresentar a 

junção das características tais como: não possuir pontilhados ou listra escura na porção 

distal da cauda; fontanelas59 abertas em espécimes de todos os tamanhos (idades); padrão 

de coloração com uma mancha destacada na região humeral (a seguir à cabeça) e  outra 

mancha limitada no pedúnculo caudal; parte distal do maxilar inferior expandido; 5º osso 

infra orbital proporcional em altura e largura; perfil obtuso da cabeça; opérculo de 

coloração clara sem manchas escuras; focinho obtuso e de perfil arredondado; e 

comprimento considerável do  maxilar superior (Lima, 2017).  

Presume-se que Brycon opalinus estava originalmente amplamente distribuído nas áreas 

das cabeceiras do Rio Paraíba do Sul e Rio Doce, mas atualmente a faixa geográfica de 

ocorrência é altamente fragmentada e restrita a alguns afluentes nas regiões das nascentes 

das bacias dos rios Paraíba do Sul e Rio Doce. Existem algumas populações saudáveis da 

espécie que ocorrem em algumas áreas, como na região média da bacia do Rio Paraíba do 

Sul e no Rio Santo Antônio, na bacia do Alto Rio Doce, que infelizmente não têm 

proteção formal e são ameaçados por várias atividades antropogénicas em andamento, 

especialmente a construção de barragens de usinas hidrelétricas. A espécie é considerada 

ameaçada de extinção no Brasil, na categoria “Vulnerável”. O rompimento da barragem de 

resíduos no Alto Rio Doce em novembro de 2015 provavelmente não teve impacto direto 

nas populações de Brycon opalinus desta bacia, uma vez que estão restritos a alguns afluentes 

(Rio Santo Antônio e Rio Piranga) que não foram diretamente afetados pelos resíduos de 

ferro (Lima, 2017). 

 

 
Eschmeyer's Catalog of Fishes: 
 
dulcis, Brycon Lima [F. C. T.] & Vieira [F.] in Lima [F. C. T.] 2017:53, Figs. 6C, 30-31 
[Zootaxa 4222 (no. 1); ref. 35071] Lago Dom Helvécio, Rio Doce State Park, rio Doce 
system, Marliéria, Minas Gerais, Brazil, 19°46'S, 42°36'W. Holotype: MZUSP 58911. 
Paratypes: LISDEBE, MNRJ, MZUSP, ZUEC. Plus non-type material. Valid as Brycon 
dulcis Lima & Vieira 2017. Current status: Valid as Brycon dulcis Lima & Vieira 2017. 
Bryconidae: Bryconinae. Distribution: Middle and lower Rio Dulcis basin, eastern Brazil. 
Habitat: freshwater. 

 

                                                
59 Espaços macios e membranosos que separam os ossos do crânio. 
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Muitas vezes confundida e nomeada na literatura científica mais antiga como Brycon 

devillei (antes, Chalceus devillei), a espécie só foi devidamente diferenciada como tal em Lima 

(2017). Por pertencer ao mesmo género da espécie descrita anteriormente, Brycon dulcis 

partilha diversas características, tais como o já descrito complexo arranjo dentário, corpo 

de porte em geral médio. Entretanto também diverge em várias outras que se relacionam à, 

por exemplo, especificidades de números de raios das barbatanas, contagem de escamas, 

padrões específicos de coloração, dentre outros.  Alguns desses detalhes são discutidos 

através do uso da chave de classificação desenvolvida no referenciado estudo.  

A espécie é definida por uma junção de várias características, algumas tais como: não 

pontilhados ou listra escura na porção distal da cauda; fontanelas abertas em espécimes de 

todos os tamanhos; padrão de coloração com uma mancha destacada na região humeral (a 

seguir à cabeça) e outra mancha limitada no pedúnculo caudal; escamas cicloides 

(arredondadas em suas bordas); parte distal do maxilar inferior expandido; 5º osso 

infraorbital proporcional em altura e largura; perfil da cabeça mais agudo; boca 

aproximadamente isognata (proporção igual entre maxilar superior e inferior); parte dos 

dentes sobrepostos, deixando parte da fileira externa de dentes pré-maxilares exposta, 

quando em vista ventral, em alguns espécimes (Ibidem).  

A espécie Brycon dulcis é considerada endémica, da bacia hidrográfica do Rio Doce, ou 

seja, de ocorrência restrita a essa região. Conhecidas apenas nas bacias do médio e Baixo 

Rio Doce, estados de MG e ES, leste do Brasil. Apesar de alguns registos na literatura, 

indicando seu aparecimento em drenagens fluviais costeiras vizinhas à bacia, há dúvidas 

quanto à sua veracidade, uma vez que a mistura de informações contraditórias no rótulo 

deste lote não confere muita confiança quanto à procedência exata desses espécimes, e 

consequentemente, essa localidade não foi mapeada. (Lima, 2015). A catástrofe de 2015 

pode ter retirado a espécie do leito do rio, sendo que hoje sua ocorrência persiste em 

alguns dos seus afluentes e lagos do Médio Rio Doce. 

 

 

Eschmeyer's Catalog of Fishes: 
 

vimboides, Prochilodus Kner [R.] 1859:148 [12], Pl. 2 [not 3] (fig. 4) [Denkschriften der 
Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften in Wien, Mathematisch-Naturwissenschaftliche 
Classe. v. 17; ref. 2631] Ypanema [Ipanema], São Paulo, Brazil. Lectotype: NMW 79466 
(dry). Paralectotypes: NMW 79464-65 (1, 1, dry). On p. 12 of separate. Lectotype selected 
by Castro & Vari 2003:143 [ref. 28606]. •Valid as Prochilodus vimboides Kner 1859 -- (Castro 
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& Vari in Reis et al. 2003:67 [ref. 27061], Castro & Vari 2003:140 [ref. 28606], Petry et al. 
2016:303 [ref. 34966]). Current status: Valid as Prochilodus vimboides Kner 1859. 
Prochilodontidae. Distribution: Coastal rivers of Brazil. Habitat: freshwater.  

 

 

Em Kner (1859 e 1860), em um extenso estudo sobre a família Characidae, o 

holótipo da espécie foi descrito e ilustrado pela primeira vez. Somente bem mais de um 

século depois a espécie é mencionada novamente em Castro & Vari (2003), num estudo de 

filogenia e revisão que envolve a família Prochilodontidae, da qual a espécie faz parte. 

Nesse estudo os autores desenvolvem uma descrição da espécie depois de examinarem 

mais de duzentos espécimes do peixe, além de desenvolverem uma chave de identificação 

para o género do qual faz parte.  

No estudo apresenta-se uma descrição detalhada da espécie através da contagem de 

estruturas e comparação anatómica com as demais espécies relacionadas da família. Tal 

descrição enumera diversas características que, em conjunto, definiriam a espécie, sendo 

algumas delas: formato do corpo comparativamente alto e comprimido transversalmente, 

perfil pontudo da cabeça; boca em posição terminal (nem acima e nem abaixo, mas 

abrindo-se para a frente); narinas próximas umas das outras; barbatana caudal de cor 

hialina; lábios carnosos;  dentes formando 2 fileiras em cada mandíbula; dentes em 

tamanhos similares, dispostos em séries de números diferentes nas mandíbulas inferior e 

superior; escamas espinóides (com projeções espinhosas) em número específico de 34 à 39 

na linha lateral; dentre outras. Como observado pelos autores, a espécie é distinguida das 

outras congéneres basicamente por uma série de características merísticas (contáveis) e/ou 

de pigmentação (Castro & Vari, 2003). 

No mesmo ano, a espécie é mencionada na lista de espécies de ambientes fluviais das 

Américas Central e do Sul, em Reis, Kullander & Ferraris (2003). Em uma menção 

posterior, em Petry et al. (2016), a espécie é apresentada em um estudo conjunto sobre a 

composição de peixes e riqueza de espécies da região leste da América do Sul.  

Apesar da distribuição incomum para uma espécie do género, abrangendo as divisões 

entre cursos superiores de vários sistemas de drenagem fluvial distintos, não foram 

encontradas diferenças entre as distintas populações (Castro & Vari, 2003). 
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Eschmeyer's Catalog of Fishes: 
 
doceana, Steindachneria Eigenmann [C. H.] & Eigenmann [R. S.] 1889:30 [Proceedings of the 
California Academy of Sciences (Series 2) v. 2; ref. 1253] Rio Doce, between Linhares and 
Aimors, Brazil. Syntypes: MCZ 23792-94 (1, 1, 7). Type catalog: Ferraris 2007:343 
[ref. 29155]. Steindachneridion is neuter, so name is doceanum if an adjective. •Valid 
as Steindachneridion doceana (Eigenmann & Eigenmann 1889) -- (Burgess 1989:282 
[ref. 12860], de Oliveira & de Moraes Junior 1997:5 [ref. 23460], Lundberg & Littmann in 
Reis et al. 2003:443 [ref. 27061]). Valid as Steindachneridion doceanum (Eigenmann & 
Eigenmann 1889) -- (Garavello 2005:613 [ref. 28464], Ferraris 2007:343 
[ref. 29155]). Current status: Valid as Steindachneridion doceanum (Eigenmann & Eigenmann 
1889). Pimelodidae. Distribution: Doce River basin, Brazil. Habitat: freshwater. 
  

 
Em Eigemann & Eigemann (1889), é apresentada pela primeira vez uma breve 

descrição da espécie, nomeada inicialmente como Steindachneria doceana, no contexto de 

estudos de espécies sul-americanas pertencentes à subordem Siluroidea. Em Burgess (1989) 

é citado em um atlas de espécies de peixes siluriformes, os “peixes-gato” ou “bagres” 

(catfishes); em Oliveira & Morais Jr. (1997), em um artigo que define descrições adicionais à 

uma espécie correlacionada; bem como em Reis et al. (2003), na lista de espécies de 

ambientes fluviais das Américas Central e do Sul.  

Em Garavello (2005), é proposta uma revisão completa do género Steindachneridion, 

ao qual pertence. No artigo, apresentada-se uma descrição detalhada da espécie, propondo 

ainda a alteração na terminação da nomenclatura para Steindachneridion doceanum, a qual 

passou a ser válida. Ainda que a terminação antiga ainda tenha sido utilizada em Ferraris 

(2007), onde a espécie foi apresentada em uma lista e catálogo das suas espécies recentes e 

fósseis.  

O trabalho de Garavello propõe ainda uma chave de identificação para as espécies de 

Steindachneridion, a partir da análise e comparação entre si de diversos exemplares das 6 

diferentes espécies do género. Dentre as características descritas, a combinação delas serve 

para diferir a espécie das demais do género, tais como: médio a grande porte; pedúnculo 

caudal e cabeça baixos em relação ao corpo, em perfil; cabeça de largura pequena em 

relação ao corpo; terminação dorsal óssea da cabeça em contato com terminação óssea da 

nuca; distribuição das placas dentais viliformes60 em um padrão distinto nos maxilares; 

focinho delgado e com forma elíptica em vista dorsal; boca terminal; corpo e cabeça exceto 

a região orbital cobertos por pele grossa; grandes barbatanas peitorais, pélvicas e adiposa; 

                                                
60 Dentes tão delgados e cheios que parecem cerdas de uma escova, de modo que se torna difícil ou impossível numerá-
los em termos de fileiras; pequenos dentes delgados que formam faixas aveludadas. (tradução livre). Ver em: 
https://www.fishbase.se/glossary/Glossary.php?q=villiform+teeth 
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barbilhos maxilares curtos; coloração com padrão marmoreado, combinando linhas curvas 

marrons e amarelas; além de outras características (inclusive, merísticas) próprias.   

 De acordo com a descrição fornecida pelo website do Museu de Zoologia João 

Moojen, da Universidade Federal de Viçosa61, Steindachneridion doceanum, considerado uma 

espécie endémica da bacia do Rio Doce, no passado, era pescado com certa frequência ao 

longo do leito do rio. Há registos históricos de espécimes que chegaram a pesar até 28 kg, 

mas hoje em dia, a espécie está restrita apenas aos trechos do rio onde há forte correnteza e 

fundo rochoso. Ainda de acordo com a descrição, a diminuição de suas populações tem 

sido relacionada com as alterações de seu habitat natural, principalmente o assoreamento 

dos rios, causado pela destruição das matas ciliares e pela construção de barragens que 

alteram drasticamente a dinâmica do rio. Certamente outros fatores, como a poluição e a 

introdução de espécies exóticas (aquelas que não ocorrem naturalmente na região), podem 

ter acelerado seu declínio. 

Ainda de acordo com o Museu, nos últimos anos, ao longo de sua área de 

distribuição conhecida, a espécie vem sendo encontrada em apenas três localidades, todas 

em Minas Gerais: no Médio Rio Santo Antônio (próximo à cidade de Ferros), no Baixo Rio 

Manhuaçu e no Rio Piranga, (na cidade de Ponte Nova). Hoje tem status de conservação 

considerado como “criticamente ameaçado de extinção” em Minas Gerais e como 

“criticamente ameaçado”, em âmbito nacional, e considerado extinto no estado do Espírito 

Santo. Atualmente, pode ser encontrado com maior frequência nos rios Santo Antônio e 

Piranga, onde uma população da espécie foi descoberta, fato que fez com que a Câmara 

Municipal de Ponte Nova decretasse em 2008 a Lei nº 3.225, transformando o trecho do 

Rio Piranga, que passa pela cidade em área de proteção ambiental e fins paisagísticos. 

 

 

Eschmeyer's Catalog of Fishes: 
 
wheatlandii, Henochilus Garman [S.] 1890:49 [1], Pl. 1 [Bulletin of the Essex Institute v. 22; 
ref. 1536] Santa Clara, Rio Mucuri, Bahia, Brazil. Holotype (unique): MCZ 21109. On p. 1 
of separate. Valid as Henochilus wheatlandii Garman 1890 -- (Vieira et al. 2000:201 
[ref. 25043], Lima in Reis et al. 2003:179 [ref. 27061], Castro et al. 2004:498 [ref. 27916], 
Abe et al. 2014:9 [ref. 35462]). Current status: Valid as Henochilus wheatlandii Garman 1890. 
Bryconidae: Bryconinae. Distribution: Mucuri and Doce River basins, Brazil. Habitat: 
freshwater. 

  

 

                                                
61 http://www.museudezoologia.ufv.br/bichodavez/edicao05.htm 
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Em Garman (1890), a espécie é analisada em um breve artigo específico ao intuito. 

Nele, o autor faz as primeiras descrições, observando também características de seu género, 

e promove um estudo compacto, porém detalhado, que inclusive contém uma ilustração 

simples do padrão anatómico geral da espécie. Tal descrição contém, dentre outras 

características, as seguintes: corpo de médio porte, oblongo e comprimido, coberto de 

escamas largas e finas, de ventre arredondado; presença de lábio na mandíbula inferior, e 

ausência, na superior; boca larga, dentes fortes e cortantes em cada mandíbula; brânquias 

de abertura larga; aberturas nasais próximas umas das outras; barbatana caudal fortemente 

entalhada; corpo aprofundado; cabeça pequena em relação ao corpo; forma quase cónica 

do corpo, mas arredondada no focinho, que é proeminente; barbatanas de tamanho 

moderado; coloração em tons de marrom na parte superior e mais clara/prateada na parte 

inferior do corpo; dentre várias outras. A dentição tem um destaque especial com a 

descrição de que a espécie, e de acordo do autor, se adapta à base da alimentação conhecida 

desse peixe, com dentes largos, comprimidos, cortantes, em forma de espátula e possuindo 

3 cúspides, organizados nas mandíbulas de forma que o lábio cobre os dentes inferiores, 

mas os superiores ficam expostos; dentre mais características. Ainda em Garman (1890) é 

mencionado o local de amostragem como Santa Clara, Rio Mucuri, Brasil, e relatado que o 

espécime que foi cedido por terceiros, em expedição exploratória datada de 1865.   

Quase um século depois sem haver mais registos nem menção à espécie na literatura 

científica, ela teve sua redescoberta publicada em Vieira et al. (2000). Antes, eram 

conhecidos apenas por descrição 2 exemplares (incluindo seu holótipo), até que em 1996 

mais 2 espécimes foram coletados num afluente do Rio Santo Antônio, da bacia do Rio 

Doce, e comparadas com as originalmente descritas. Uma nova localidade, portanto, 

representaria além da redescoberta, uma possibilidade de expansão de sua distribuição, 

antes restrita ao citado por Garman (1890).  

Diante desse fato foram discutidas no artigo, algumas hipóteses sobre uma ausência 

de quase 100 anos de registos adicionais na bacia hidrográfica onde foi originalmente 

identificado. Ausência tal que fez incluir a espécie, antes com status de conservação 

indeterminado, a figurar a lista nacional de espécies ameaçadas e levou ao reconhecimento 

oficial da localidade como “prioritária” para conservação, o local onde realizou-se seu 

primeiro registo. Tais hipóteses seriam: ou o registo original havia sido gerado de um erro 

na designação de sua localidade de coleta ou a espécie teria sido extinta do local (apesar de 

a localidade onde realizou-se sua primeira documentação ter sido reconhecida oficialmente 

como “prioritária” para conservação).  
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Os autores analisam as hipóteses levando em consideração que a localidade-

tipo62estava inserida em uma bacia relativamente degradada, e ainda pouco estudada em sua 

diversidade de peixes. Além da falta de documentações subsequentes, na altura, havia para 

essa localidade, um projeto para construção de uma barragem de usina hidrelétrica, fato 

que alteraria por completo a paisagem natural local. Entretanto os relatórios técnicos 

produzidos para o empreendimento não indicavam a presença da espécie em questão, o 

que fazia inferir que haveria talvez uma especificidade de exigência de habitat com 

condições ambientais especiais e preservadas, os quais estariam ausentes nessa localidade. 

Somava-se ainda o fato de serem ausentes registos da espécie, tanto em pesquisas 

posteriores na bacia, quanto por parte dos próprios pescadores. Já na nova localidade, no 

Rio Santo António, a espécie, conhecida popularmente como “andirá”, era considerada 

abundante até entrar em declínio.  

Expedições ictiológicas do século XIX e início do século XX apresentam frequente 

falta de registo exato da localidade de coleta dos espécimes. E a análise das documentações 

pode comprovar que a primeira expedição não chegou ao local atual, e sim, um expedidor 

sozinho, anos mais tarde. Somando-se isso ao fato da espécie nunca mais ter sido 

mencionada na localidade-tipo, sugeriu-se então que houve um erro de rotulagem e que na 

verdade ele nunca teria ocorrido no Rio Mucuri.  

A redescoberta da espécie, numa localidade diversa e relativamente preservada, expôs 

a necessidade de pesquisas para conhecimento das espécies locais, e consequentemente, a 

urgência de medidas de proteção para conservação da região. Diante de todas as 

especificidades e fatos descritos, a redescoberta fez com que esse trecho do Rio Santo 

Antônio fosse então oficialmente designado como “área prioritária de conservação”, o que 

considera-se ser um importante passo para a conservação, não só da espécie estudada 

como de tantas outras a serem descobertas. Mas observandp-se que esse fato por si só 

poderia não garantir sua efetiva proteção, os autores propuseram que a espécie, então 

pouco conhecida, tivesse elevada sua classificação de “indeterminado” para “em perigo” ou 

“ameaçado”, com base nos critérios da IUCN, o que foi alcançando tempos depois.  

A espécie é mencionada novamente em Reis, Kullander & Ferraris (2003), na lista de 

espécies de ambientes fluviais das Américas Central e do Sul.  

Castro et al. (2004), realizaram estudo filogenético do género Henochilus, um género de 

Characiformes endémico do leste do Brasil, género do qual, uma única espécie, o Henochilus 

wheatlandii, é reconhecida e redescrita. As características merísticas (e não somente) da 

                                                
62 É o local onde foi coletado o espécime que definiu a descrição de uma determinada espécie. 
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espécie são novamente enumeradas e descritas, agora mais detalhadamente, e tendo como 

base mais exemplares da espécie, destacando-se novamente a complexa e característica 

estrutura dentária e cranial da espécie. Em conclusão, a análise filogenética do estudo 

indicou que Henochilus é mais proximamente relacionado com o clado composto pelos 

géneros Brycon e possivelmente Chilobrycon.  

Eles também comparam o conteúdo estomacal e dentição dos espécimes coletados 

em diferentes épocas, e observaram que possivelmente houve mudanças da alimentação 

relacionadas ao desenvolvimento dos dentes e comprimento do trato digestivo, e ao 

mesmo tempo, uma adaptação à estrutura dos alimentos consumidos por cada um deles. 

As mudanças nessas estruturas e na composição da alimentação dos espécimes foram 

comparadas a mudanças genéticas de outra espécie de Characiforme, que tem dieta e 

hábitos muito restritos e parecidos entre si, e foram usados para definir a ecologia e os 

hábitos da espécie. Segundo os estudos e relatos mencionados pelos autores, os habitats 

típicos ocupados por Henochilus wheatlandii são rios com 10 a 20 m de largura, 0,5 a 1,5 m de 

profundidade com água escura e levemente ácida de baixa concentração de nutrientes que 

flui sobre um fundo arenoso, com correntezas e piscinas com redemoinhos, com vegetação 

ribeirinha circundante praticamente imperturbável. Diante da aparente restrição de 

Henochilus wheatlandii a esses habitats, Vieira e Alves (2001) propuseram que a espécie requer 

habitats especializados em termos de substrato, recursos e qualidade da água. O resultado 

dos estudos comparativos corroborou então a hipótese de que Henochilus wheatlandii é uma 

espécie que desenvolveu uma exigência de condições para sua sobrevivência, e que a 

construção de estruturas de barragens e estruturas semelhantes em seus habitats pode mudar 

por completo o ambiente onde está inserida, o que poderia levar à extinção da espécie.  

Em Abe et al. (2014), através da análise filogenética e biomolecular de exemplares das 

espécies do género, os autores promovem um estudo da biogeografia da família Bryconidae, 

que é composta por cinco principais grupos, incluindo os géneros Brycon, Henochilus, 

Chylobrycon e Salminus, e concluem que é necessária uma revisão taxonómica desses grupos. 

Os resultados apontaram para uma possível invasão antiga da América Central, com cerca 

de 20,3 ± 5,0 Ma (milhões de anos), para explicar a ocorrência de Brycon, na América 

Central.  

Por fim, de acordo com Vieira & Alves (2001), como toda a distribuição das espécies 

é restrita à bacia do Alto Santo Antônio, alterações nas características ambientais desses 

trechos, como as provocadas por possíveis construções de represas e barragens 

hidrelétricas, poderiam representar ameaças à manutenção de espécies a longo prazo. Além 
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disso, introduções de peixes de espécies não-nativas nesse ambiente, representam ameaças 

à população conhecida. Além desses, outros impactos potenciais também puderam ser 

identificados na região, como desmatamento, poluição da água e atividades agrícolas. 

A ação de inclusão das espécies na lista da IUCN e nas listas oficiais brasileiras na 

categoria "ameaçadas", foi de grande importância, entretanto são urgentemente necessários 

conhecimentos biológicos adicionais sobre a história natural da espécie e uma compreensão 

das características ambientais limitantes em sua faixa de distribuição para desenvolver um 

manejo eficaz para sua conservação. 

De acordo com os pesquisadores, o local onde as espécies foram registadas 

atualmente ainda apresenta sistemas ambientes aquáticos remanescentes que, pelo menos 

até recentemente, mantinham características físicas e bióticas, não comuns às cabeceiras 

degradadas dos outros principais afluentes da bacia do Rio Doce, o seu curso principal. 

Essa região é considerada importante pois não apenas detém a única população conhecida 

de Henochilus wheatlandii, como também mantém um número significativo de espécies de 

toda a bacia do Rio Doce, na qual as populações estão em franco declínio. 
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APÊNDICE 2 – Linha do tempo da presença de ilustradores naturalistas no Vale 
do Rio Doce por ordem cronológica de chegada 
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ANEXO 1 – Resumo das categorias de status de conservação das espécies da fauna 
brasileira 
 

A seguir, estão apresentadas, em resumo, as definições oficiais dos conceitos de cada 

categoria criada de acordo com última edição da Lista Vermelha Espécies Ameaçadas do 

Brasil (Fonte: Instituto Chico Mendes De Conservação Da Biodiversidade, 2018, vol- I. 

pp- 52-54): 

 

Não Aplicável (NA) 

Quando o táxon é considerado inelegível para ser avaliado em nível regional. Por não ser uma 

população selvagem ou não estar dentro da sua distribuição natural, ou por ser errante na 

região. Ou ainda porque sua proporção de ocorrência na região é muito pequena 

(normalmente < 1%) se comparada com a população global.  

Dados Insuficientes (DD) 

Quando não há informação adequada do táxon para fazer uma avaliação direta ou indireta do 

seu risco de extinção, com base na sua distribuição e/ou estado populacional. Uma espécie 

nesta categoria pode estar bem estudada e a sua biologia ser bem conhecida, mas faltam 

dados adequados sobre a sua distribuição e/ou abundância. Classificar uma espécie nesta 

categoria indica que é necessário obter mais informações, mas que se reconhece a 

possibilidade de que ela possa estar ameaçada, e que pesquisas futuras poderão indicar uma 

categoria de ameaça.  

Menos Preocupante (LC) 

Quando o táxon é avaliado pelos critérios e não se qualifica como Criticamente em Perigo, 

Em Perigo, Vulnerável ou Quase Ameaçado. Taxa de distribuição ampla ou abundantes 

normalmente são incluídos nesta categoria. Taxa raros e de distribuição restrita também 

podem ser classificados nessa categoria, desde que não haja ameaças significativas.  

Quase Ameaçado (NT) 

Quando o táxon, ao ser avaliado pelos critérios, não se qualifica atualmente como 

Criticamente em Perigo, Em Perigo ou Vulnerável, mas está perto da qualificação (se 

aproxima dos limiares quantitativos dos critérios) ou é provável que venha a se enquadrar 

em uma categoria de ameaça num futuro próximo.  

Vulnerável (VU) 

Quando as melhores evidências disponíveis sobre o táxon indicam que se cumpre qualquer 

um dos critérios para Vulnerável, e por isso considera-se que este esteja enfrentando um 

risco alto de extinção na natureza.  
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Em Perigo (EN) 

Quando as melhores evidências disponíveis sobre o táxon indicam que ele cumpre qualquer 

um dos critérios para Em Perigo, e por isso considera-se que este esteja enfrentando um 

risco muito alto de extinção na natureza.  

Criticamente em Perigo (CR) 

Quando as melhores evidências disponíveis sobre o táxon indicam que se cumpre qualquer 

um dos critérios para Criticamente em Perigo, e por isso considera-se que ele esteja 

enfrentando um risco extremamente alto de extinção na natureza.  

Extinto na Natureza (EW) 

Quando a sobrevivência do táxon é somente conhecida em cultivo, cativeiro ou como uma 

população (ou populações) naturalizada fora da sua área de distribuição natural. Ou seja, 

quando exaustivos levantamentos no habitat conhecido e/ou potencial, em períodos 

apropriados (do dia, estação e ano), realizados em toda a sua área de distribuição histórica, 

não registaram a espécie. As avaliações devem ser feitas durante um período de tempo 

adequado ao ciclo de vida e forma biológica da espécie em questão.  

Regionalmente Extinto (RE) 

Quando não há dúvida de que o último indivíduo do táxon, potencialmente capaz de se 

reproduzir na região, tenha morrido ou desaparecido da natureza. No caso de ser um táxon 

visitante, que o último indivíduo do mesmo tenha morrido ou desaparecido da natureza, na 

região, e equivale a Extinto no Brasil.  Observa-se que nesse caso, um táxon extinto há mais 

de 500 anos não precisa mais ser avaliado.  

Extinto (EX) 

Quando não restam quaisquer dúvidas de que o último indivíduo do táxon tenha morrido. 

Ou seja, quando exaustivos levantamentos no habitat conhecido e/ou potencial, em períodos 

apropriados (do dia, estação e ano), realizados em toda a sua área de distribuição histórica, 

não registaram a espécie. Igualmente aqui, as avaliações devem ser feitas durante um período 

de tempo adequado ao ciclo de vida e forma biológica da espécie em questão. 

Quando há indícios de extinção da espécie, mas sem ainda um esforço de busca suficiente 

para afirmar que o último indivíduo tenha morrido, por precaução considera-se a espécies 

como CR, mas com uma indicação de “possivelmente extinta”, ficando a notação como 

CR(PEX). Caso a espécie em questão possua população em cativeiro, a notação é CR (PEW). 
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ANEXO 2 – Lista preliminar de peixes da bacia do Rio Doce 
 

Lista preliminar de espécies de peixes da Bacia do Rio Doce (Fonte: Vieira, 2009/2010). 
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