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RESUMO
Este trabalho teve como objetivo inventariar espécies de peixes de dois trechos de riachos com diferentes graus de 

conservação da Bacia do Rio Formoso, sistema do rio Miranda, Bacia do Alto Paraguai. No alto rio Formoso foram 

coletadas 28 espécies, pertencentes a onze famílias e três ordens, totalizando 977 indivíduos. Na composição taxonômica 

do rio Formoso, as ordens Characiformes e Siluriformes foram as mais representativas, com 53,6% e 35,7% do número 

de espécies coletadas, respectivamente. No córrego Bonito, foram coletadas 18 espécies de peixes, pertencentes a oito 

famílias e cinco ordens, totalizando 560 indivíduos. Siluriformes e Characiformes foram as ordens mais representativas 

na composição taxonômica do córrego Bonito, com 44,4% e 38,9% do número de espécies coletadas, respectivamente. 

De maneira geral, o rio Formoso apresentou maior riqueza de espécies em relação ao córrego Bonito, em função de 

melhor conservação dos meso e micro-hábitats existentes. Os resultados servem de base para estudos posteriores de 

conservação, manejo e recuperação de ecossistemas aquáticos da região de Bonito, inclusive apontando espécies 

indicadoras de integridade ambiental.

Palavras-chave: Peixes. Espécies indicadoras. Biologia da conservação. Planalto da Bodoquena. Pantanal.
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1        INTRODUÇÃO

A América do Sul contém a mais rica 

fauna de peixes de água doce do mundo, mas a 

compreensão dessa rica diversidade é negativa-

mente afetada pelo conhecimento restrito de sua 

ecologia, biologia e sistemática (MENEZES, 1996; 

CASTRO et al., 2003; REIS et al., 2003). Assim, 

são desejáveis e necessários estudos que ampliem 

as informações sobre os sistemas aquáticos ainda 

pouco examinados, notadamente das cabeceiras 

de tributários (MENEZES, 1996). 

A maioria dos estudos ictiofaunísticos 

desenvolvidos até o presente em Mato Grosso do 

Sul, na Bacia do Alto Paraguai, torna a fauna da 

região relativamente bem conhecida em compara-

ção com outras áreas da América do Sul. Segundo 

BRITSKI, Silimon e Lopes (1999), a primeira co-

leção científica de peixes do Pantanal, contíguo 

ao rio Miranda, foi feita por Natterer no começo 

de 1880, seguida por outras coleções de Ternetz, 

Anisits e Haseman (BRITSKI et al.,1999).

A despeito desses estudos iniciais e tantos 

outros mais recentes, o conhecimento da diversida-

de de peixes de Mato Grosso do Sul ainda é frag-

mentado e concentrado na planície de inundação 

do Pantanal (BRITSKI et al.,1999; WILLINK et al., 

2000). Embora insuficiente, a vasta literatura ictio-

lógica da região focaliza, principalmente, as poucas 

espécies de peixes de importância para a pesca, e 

pouco se sabe sobre as dezenas de outras espécies 

de pequeno porte que habitam áreas de riachos e 

cabeceiras do Pantanal (WILLINK et al., 2000; CAS-

TRO et al., 2003; SABINO e PRADO, 2003).

Atividades antrópicas têm exercido uma 

profunda e, habitualmente, negativa influência 

nos peixes de água doce, dos menores córregos 

aos maiores rios. Alguns efeitos negativos são re-

lacionados aos poluentes, enquanto outros estão 

associados a mudanças na hidrologia da bacia, 

modificações do hábitat e alterações das fontes 

de energia, das quais depende a biota aquática 

(KARR, 1981).

De maneira geral, as terras adjacentes à 

Bacia do Rio Formoso têm sofrido perturbação 

antropogênica, notadamente para formação de 

pastagens ou culturas extensivas. Além disso, o 

lançamento clandestino de esgotos domésticos 

in natura, somados a um Sistema de Tratamento 

de Esgoto com baixa eficiência e  resíduos sólidos 

dispostos inadequadamente ou lançados direta-

mente nesses corpos de água, acarreta uma série 

de danos ambientais, como o comprometimento 

da flora aquática, a destruição dos hábitats de 

organismos bentônicos, a diminuição da zona 

eufótica, e ainda afeta esteticamente o uso recrea-

cional, importante para a economia do Planalto da 

Bodoquena (SABINO; ANDRADE, 2003; MATO 

GROSSO DO SUL, 2004).

São também cada vez mais freqüentes 

os desmatamentos da mata ciliar, o que é consi-

derado um dos impactos mais prejudiciais e res-

ponsáveis por prejuízos bióticos e abióticos. Sem 

a vegetação ribeirinha há maior erosão, por causa 

da sustentação do terreno das margens, aumenta 

a lixiviação e o pisoteamento animal, reduz a pro-

teção contra a irradiação solar, o que provoca o 

aumento da temperatura da água e reduz a entra-

da de material de origem alóctone, muito utilizado 

como abrigo e alimento pela fauna aquática em 

sistemas de riachos neotropicais (SABINO; CAS-

TRO, 1990; SABINO; ZUANON, 1998; SAZIMA; 

BUCK; SABINO, 2001).

Levantamentos da ictiofauna fornecem as 

bases para uma série de outros avanços de Biologia da 

Conservação e constituem o passo inicial para ações 
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de manejo e gestão. Considerando o desconhecimento da ictiofauna que habita os cursos de água da Bacia do For-

moso, o objetivo deste estudo foi realizar o levantamento e a comparação de dois ecossistemas aquáticos de áreas 

distintas, um impactado e outro mais conservado, a fim de fornecer listas taxonômicas das espécies de peixes. Como 

objetivo adicional, o estudo visou a identificar espécies de peixes indicadoras de qualidade biótica dos sistemas 

aquáticos do Planalto da Bodoquena.

2         LOCAL DE ESTUDO

O município de Bonito faz parte da Microrregião Geográfica da Bodoquena e está localizado no 

sudoeste de Mato Grosso do Sul (Figura 1), com sede sob as coordenadas 21°07’S e 56°28’W. Possui uma 

área total de 4.934 km2, correspondendo a 1,4% das terras do Estado (MATO GROSSO DO SUL, 1989).

A região é caracterizada por rios de águas cristalinas, formadores da Bacia do Rio Formoso, e lo-

calizada na porção central do município de Bonito. Insere-se na Sub-Bacia do Rio Miranda, uma das seis 

Sub-Bacias da Bacia do Alto Paraguai (BAP; BRASIL, 1997). Seus limites são os divisores das bacias dos rios 

Bacuri (ao norte), Perdido (a oeste), da Prata (ao sul) e Miranda (a leste). 

O Planalto da Bodoquena ergue-se como um divisor de água entre a Bacia do Rio Paraguai (oeste) 

e as Sub-Bacias do Apa (sul) e Miranda (leste). É formado por um conjunto de relevos dispostos no sentido 

norte-sul, abrangendo como corpo principal do Planalto da Bodoquena, que se estende por aproximada-

mente 200 km de comprimento e apresenta cerca de 70 km de largura (BOGGIANI, 1999). Trata-se de um 

extenso bloco de relevo de aspecto residual por se encontrar circundado pela depressão do rio Paraguai e 

a depressão do rio Miranda (BRASIL, 1982).

Figura 1 -     Rede hidrográfica da Bacia do Rio Formoso, município de Bonito, Mato Grosso do Sul, com destaque para os 
locais estudados no rio Formoso (A) e córrego Bonito (B). Fonte: Instituto de Meio Ambiente Pantanal, 2004.
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3         MATERIAL E MÉTODOS

3.1      DADOS FISIOGRÁFICOS, FÍSICOS E QUÍMICOS

As atividades de campo envolveram coletas das amostras biológicas e observações naturalísticas 

(LEHNER, 1998; SABINO, 1999), bem como a caracterização ambiental das áreas de estudo. Para carac-

terizar os dois trechos estudados, foram delineados transectos com o objetivo de identificar as unidades de 

paisagem, topologia, cotas batimétricas e cobertura do solo.

As amostragens dos dados fisiográficos, físicos e químicos foram realizadas por dois coletores, que 

anotaram os descritores fisiográficos e biológicos. O material coletado em cada trecho amostrado recebeu um 

código de campo que contemplou o ano, mês e dia da coleta. Foram padronizados 50 m de extensão para 

cada trecho amostral, nos quais estavam idealmente representadas a diversidade de meso e micro-hábitats.

Oxigênio dissolvido, pH, temperatura da água e condutividade foram avaliados em seções dos 

rios não perturbadas pelo deslocamento dos coletores, conforme indicado por Clesceri Greenberg e Eaton 

(1998). As quatro variáveis limnológicas foram medidas in loco com analisador de água digital. A velocidade 

da correnteza foi medida com fluxômetro mecânico. Indicadores de qualidade de águas superficiais, da 

sub-bacia do rio Miranda, onde está inserido o rio Formoso e seus afluentes, são fornecidos pela Secretaria 

Estadual de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul (MATO GROSSO DO SUL, 2004). 

Tabela 1 -   Descritores físicos e químicos analisados nos pontos de amostragem para a caracterização do rio Formoso e 
do córrego Bonito, na bacia do rio Formoso, município de Bonito, Mato Grosso do Sul.

Descritores ambientais
(valores médios)

Trechos
rio Formoso córrego Bonito

Largura do canal (m) 14 8,9
Vazão média (l/s) 2.200 417 
Velocidade média (m/s) 0,5 0,4 
Tipo de hábitat principal poções/corredeiras remansos/corredeiras
Profundidade máxima da lâmina no transecto (m) 0,89 0,22
Inclinação máxima do barranco (%) 13 26
Substrato principal rocha/areia grossa areia fina

Principal estrutura de cobertura do canal macrófitas, rochas e areia
 

areia, argila, rochas, ramos e 
troncos de árvores 

Sombreamento (%) 80 50
Principal uso do solo do entorno pastagem pastagem
Oxigênio dissolvido (mg/L) 7 4,7
pH 7,5 6,5
Temperatura (° C) 20 21
Condutividade (μS/cm) 225 286
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3.2      COLETA DE PEIXES

Foram realizadas seis etapas de coleta, 

com duração de um dia cada (junho, agosto, ou-

tubro e dezembro de 2003; fevereiro e abril de 

2004). Para a captura dos peixes, foram utilizados 

os seguintes equipamentos: duas peneiras metá-

licas de malha fina (60 cm de diâmetro; malha 3 

mm entrenós) e uma rede de arrasto manual (10m 

x 1m; malha 5mm entrenós). O esforço coleta foi 

padronizado para os dois trechos amostrados, 

realizando 60 prospecções com peneiras e cinco 

lances de rede de arrasto manual.

Ao final de cada prospecção e lances de 

rede, os peixes coletados foram fixados em solu-

ção de formalina a 10% e posteriormente transfe-

ridos para etanol 70% para conservação. Os peixes 

coletados foram identificados, utilizando chaves 

dicotômicas até a categoria taxonômica mais in-

ferior possível. Para essa etapa do estudo, além da 

literatura, contou-se com o auxílio de especialista 

da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul 

(UFMS). Uma coleção de referência foi depositada 

no Laboratório de Biodiversidade e Conservação 

de Ecossistemas Aquáticos da Universidade para o 

Desenvolvimento do Estado e da Região do Panta-

nal (UNIDERP) - Projeto Peixes de Bonito.

4         RESULTADOS E DISCUSSÃO

4.1      CARACTERIZAÇÃO DOS

LOCAIS DE COLETTA

O trecho estudado no rio Formoso é 

caracterizado pela presença de um traçado pou-

co sinuoso, com margens de baixa declividade, 

alternância de poções e corredeiras rasas (Figura 

2-A). Seu leito apresenta rochas em trechos mais 

correntosos e sedimento arenoso (areia grossa 

e pedriscos) com deposição de folhedo nos re-

mansos. O relevo do entorno moderadamente 

é inclinado, com morrarias. A maior parte do 

trecho compõe-se de vegetação ripária próxima a 

fragmentos florestais secundários e apresenta um 

dossel com árvores com 10 a 15 metros de altu-

ra. É um ambiente rico em macrófitas aquáticas, 

principalmente com a presença de Potamogeton 

illinoensis e Gomphrena elegans.

O trecho no córrego Bonito (Figura 2-B) é 

moderadamente sinuoso e contém margens argilo-

arenosas, com declividade acentuada e barrancos 

de até dois metros de altura, com alternâncias de 

poções e corredeiras. O leito é predominantemen-

te arenoso (areia fina), entremeado com pedriscos, 

e apresenta rochas em poucos pontos. A vegetação 

ripária está descaracterizada: predominam espé-

cies vegetais características de áreas perturbadas, 

como Cecropia pachystachya e Croton urucurana. 

O relevo do entorno é moderadamente inclinado 

e apresenta morrarias próximas ao curso de água; 

sobre o morro, existe uma mata semidecídua alte-

rada pela ocupação humana. Não foi constatada 

a presença de plantas aquáticas superiores no 

trecho estudado do córrego Bonito.
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Figura 2 -  A. Meso-hábitats comparativamente mais íntegros e densa mata ciliar encobrindo o leito do rio Formoso, 
município de Bonito, Mato Grosso do Sul. B. Mata de galeria alterada e leito do córrego Bonito com 
deposição de troncos e galhos, município de Bonito, Mato Grosso do Sul.

Na seção estudada do córrego Bonito, 

foram coletadas e/ou observadas 18 espécies 

de peixes, pertencentes a oito famílias e cinco 

ordens (Tabela 2), totalizando 560 indivíduos. As 

espécies mais abundantes, em número de indi-

víduos coletados, que se destacaram foram Poe-

cilia reticulata (26,6%), Hypostomus cochliodon 

(10,3%), Creagrutus sp. (10%) e Corydoras aff. 

aeneus (8,6%). Na composição taxonômica, as or-

dens Siluriformes e Characiformes  foram as mais 

representativas, com 44,4% e 38,9% do número 

de espécies coletadas, respectivamente. Com 

relação ao número de espécies intolerantes, foi 

encontrada apenas, a espécie Otocinclus bororo. 

Neste ambiente, outra medida relevante foi à pre-

sença de espécies onívoras. As espécies Poecilia 

reticulata, Serrapinnus calliura e Astyanax lineatus 

foram encontradas em abundância, demonstran-

do que esse sistema aquático apresenta sinais de 

deterioração e composição trófica alterada, tendo 

em vista que esses peixes pertencem a grupos 

oportunistas/generalistas e colonizam hábitats 

alterados (KARR, 1981; WILLINK et al., 2000).

4.2       COMPOSIÇÃO GERAL DA 

ICTIOFAUNA

No trecho estudado do rio Formoso foram 

coletadas e/ou observadas 29 espécies de peixes, 

pertencentes a 11 famílias e três ordens (Tabela 2), 

totalizando 977 indivíduos. Em número de indiví-

duos coletados, as espécies mais abundantes foram 

Moenkhausia bonita (31,3%), Jupiaba acanthogaster 

(13,1%), Corydoras aff. aeneus (10,1%) e Otocin-

clus bororo (9,7%). Na composição taxonômica, as 

ordens Characiformes e Siluriformes foram as mais 

representativas, com 53,6% e 35,7% do número 

de espécies coletadas, respectivamente. A elevada 

ocorrência dessas duas ordens confirma os registros, 

já bem relatados, para rios e riachos da região Neo-

tropical (LOWE-MCCONNELL, 1999; Castro, 1999), 

na Amazônia (SOARES, 1979; SABINO; ZUANON, 

1998), na Bacia do Alto Paraná (UIEDA, 1984; 

CASTRO; CASATTI, 1997; PAVANELLI; CARAMAS-

CHI, 1997) e em riachos não estuarinos da Mata 

Atlântica (SABINO e CASTRO, 1990; ARANHA; 

TAKEUTI; YOSHI KURA, 1998). Nesse trecho do 

rio Formoso, algumas espécies como Brycon hilarii, 

Prochilodus lineatus e Salminus brasiliensis foram 

registradas visualmente, mas não coletadas.



COMPOSIÇÃO DA ICTIOFAUNA DE DOIS RIACHOS, COM DIFERENTES GRAUS DE CONSERVAÇÃO,
NA BACIA DO RIO FORMOSO, MUNICÍPIO DE BONITO, MATO GROSSO DO SUL, BRASIL

Ensaios e ci., Campo Grande, v. 11, n. 1, p.49-58, abr. 2007

55

Tabela 2 - Lista taxonômica das espécies de peixes coletadas nos trechos estudados do rio Formoso e córrego Bonito, 
município de Bonito – Mato Grosso do Sul.

Lista de espécies rio 
Formoso

córrego 
Bonito

Characiformes
Curimatidae

Steindachnerina 
brevipinna (Eigenmann & 
Eigenmann, 1889)

X

Prochilodontidae
Prochilodus lineatus 
(Valenciennes, 1836) X

Anostomidae
Leporinus sp. X

Crenuchidae
Characidiinae

Characidium aff. zebra 
Eigenmann, 1909 X X

Characidae
Incertae sedis

Astyanax asuncionensis 
Géry, 1972 X X

Astyanax lineatus (Perugia, 
1891) X

Bryconops sp. X X
Creagrutus sp. X
Hyphessobrycon sp. X
Hyphessobrycon eques 
(Steindachner, 1882) X

Jupiaba acanthogaster 
(Eigenmann, 1911) X

Moenkhausia  Benine, 
Castro & Sabino, 2004 X X

Moenkhausia 
sanctaefilomenae 
(Steindachner, 1907)

X

Salminus brasiliensis 
(Cuvier, 1816) X

Bryconinae
Brycon hilarii 
(Valenciennes, 1850) X

Serrasalminae
Serrasalmus maculatus 
Kner, 1858 X

Cheirodontinae
Serrapinnus calliurus 
(Boulenger, 1900) X

Erythrinidae
Hoplias sp. X

Siluriformes
Trichomycteridae

Trichomycterus sp. X
Callichthyidae

Corydoras aff. aeneus 
(Gill, 1858) X X

Loricariidae
Hypoptopomatinae

Otocinclus bororo 
Schaefer, 1997 X X

Loricariinae
Rineloricaria sp.1 X X
Rineloricaria sp.2 X X

Hypostominae
Hypostomus sp. X
Hypostomus boulengeri 
(Eigenmann & Kennedy, 
1903)

X

Hypostomus cochliodon 
Kner, 1854 X

Ancistrinae
Ancistrus sp. X X

Heptapteridae
Imparfinis sp. X X
Rhamdia quelen (Quoy & 
Gaimard, 1824) X X

Cyprinodontiformes
Poeciliidae

Poecilia reticulata Peters, 
1859 X

Perciformes
Cichlidae

Aequidens plagiozonatus 
Kullander, 1984 X X

Cichlasoma dimerus 
(Heckel, 1840) X

Crenicichla lepidota 
Heckel, 1840 X

Synbranchiformes
Synbranchidae

Synbranchus marmoratus 
Bloch, 1795 X

Total de espécies 28 18

Dentre os fatores que contribuem para a 

diminuição da qualidade da água do sistema do 

Formoso, o que resulta em um número menor de 

espécies de peixes e suas respectivas densidades 

populacionais, destacam-se: desmatamentos das 

margens, lançamento de efluentes domésticos nos 

rios, lixo, desvio do canal, uso e ocupação do solo 

com a criação extensiva e intensiva de bovinos e 

agricultura (MATO GROSSO DO SUL, 2004).



LUCLÉCIA CARNAÚBA DA COSTA TERRA; JOSÉ SABINO56

Ensaios e ci., Campo Grande, v. 11, n. 1, p.49-58, abr. 2007

É notório que os sistemas aquáticos 

estudados, sobretudo o trecho do córrego 

Bonito, demonstraram sofrer pressões em sua 

ictiofauna, em função das ações deletérias que 

ocorrem na bacia do Formoso, com claro de-

clínio da qualidade da água (MATO GROSSO 

DO SUL, 2004; presente estudo). O declínio 

dos atributos da água é reforçado pela abun-

dância de indivíduos bentônicos que possuem 

capacidade de respirar ar atmosférico em uma 

situação de stress do ambiente (Araújo, 1998). 

A dominância numérica de Hypostomus co-

chliodon e Corydoras aff. aeneus, espécies 

bentônicas da Ordem Siluriformes, pode estar 

relacionada às baixas concentrações de oxigênio 

dissolvido, apresentado nesse trecho em quase 

todas as coletas. Outro indicativo importante de 

degradação ambiental em sistemas aquáticos é a 

presença de populações numerosas de barrigu-

dinhos (Cyprinodontiformes), identificados no 

estudo de Araújo (1998), como indicadores de 

alterações deletérias, fato reforçado localmente 

pela elevada abundância de Poecilia reticulata, 

encontrada no córrego Bonito.

Entre os dois sistemas aquáticos foi notá-

vel a diferença na diversidade e na composição 

de espécies. No rio Formoso foram coletadas 10 

espécies não encontradas no córrego Bonito: 

Jupiaba acanthogaster, Hyphessobrycon eques, 

Moenkhausia sanctaefilomenae, Serrasalmus spi-

lopleura, Steindachnerina brevipinna,  Hoplias 

sp., Hypostomus sp., Trichomycterus sp., Crenici-

chla lepidota e Cichlasoma dimerus.  No trecho 

amostrado do córrego Bonito, Astyanax lineatus, 

Serrapinnus calliura, Hypostomus boulenger, 

Creagrutus sp., Poecilia reticulata e Synbranchus 

marmoratus, foram exclusivas deste segundo am-

biente, não sendo coletadas no rio Formoso. 

A composição das duas ictiocenoses in-

dica ainda nítidas diferenças resultantes de ações 

antrópicas, com menor riqueza no córrego Bonito. 

Poecilia reticulata pode ser considerada uma das 

melhores espécies indicadoras de ações deletérias 

em sistemas aquáticos para a região, pelo fato de 

os Poeciliidae serem resistentes a stress ambiental 

(ARAÚJO, 1998). Por outro lado, a presença de 

Steindachnerina brevipinna pode ser apontada 

como boa indicadora de qualidade ambiental, no-

tadamente quando se pretende avaliar o sedimen-

to do leito do rio, considerando que esta espécie 

alimenta-se de lodo e micro-partículas do fundo. 

Sensível a alterações ambientais, S. brevipinna 

deve abandonar rapidamente sistemas impactados 

e, portanto, pode ser considerada uma boa espé-

cie indicadora para rios conservados do Planalto 

da Bodoquena. Da mesma forma, a presença de 

Crenicichla lepidota, espécie que exibe repertório 

comportamental elaborado, como construção de 

ninho, cuidados parentais e defesa de território, 

também pode indicar ambientes aquáticos con-

servados na Bodoquena, visto ser sensível a pres-

sões ambientais (SABINO e ANDRADE, 2003). 

O conhecimento atual dos sistemas aquá-

ticos do Planalto da Bodoquena fornece uma visão 

limitada para avaliação adequada das múltiplas 

causas de stress sobre a biota aquática. Perda e de-

gradação de hábitats, invasão de espécies exóticas, 

superexploração, extinções secundárias, poluição 

química e orgânica e mudanças climáticas globais 

são algumas das causas de ações deletérias apon-

tadas para ambientes aquáticos por Allan e Flecker 

(1993). A acurácia para detectar tais impactos no 

Planalto da Bodoquena é, seguramente, restrita. 

Para minimizar esta limitação, sugerimos fortemen-

te a ampliação dos estudos de avaliação da integri-

dade biótica de riachos, incluindo metodologia pa-
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dronizada para obtenção de dados abióticos, coleta 

de peixes e estudos de biologia da  ictiofauna, de 

modo similar ao que está sendo realizado no noro-

este do Estado de São Paulo (e.g., CASATTI, 2004; 

CASATTI et al., no prelo). 

Como conseqüência natural, espera-se 

que um programa de avaliação ambiental resulte 

na detecção de áreas naturais pouco alteradas 

pela ação antrópica (referências), obtenha indica-

dores mais precisos de integridade biótica e leve 

ao aprimoramento de métricas capazes de quan-

tificar a magnitude dos impactos ambientais. Em 

última instância, a integração dessas informações 

contribuirá para a gestão e conservação dos siste-

mas aquáticos do Planalto da Bodoquena. 

ABSTRACT 
A survey of fish species was conduced in two sections 

of streams with different degrees of conservation, in 

the Rio Formoso basin, system of Rio Miranda, upper 

Paraguay basin. In upper Rio Formoso, 28 species were 

collected, belonging to eleven families and three orders, 

totaling 977 individuals. Characiformes and Siluriformes 

were the most representative orders in the taxonomic 

composition, with 53,6% and 35,7% of the number of 

collected species, respectively. In the Córrego Bonito, 18 

species of fish were collected, belonging to eight families 

and five orders, totaling 560 individuals. Siluriformes 

and Characiformes were the most representative orders 

in the taxonomic composition, with 44,4% and 38,9% of 

the number of collected species, respectively. In general, 

Rio Formoso presented a larger species richness than 

Córrego Bonito, due to the better conservation state 

of the existent meso and microhabitats. These results 

serve as base for subsequent studies of conservation, 

management and recovery of aquatic ecosystems of 

the Bonito region, besides pointing indicative species of 

environmental integrity.

Keywords: fishes, indicative species, conservation 

biology, Planalto da Bodoquena, Pantanal
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