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RESUMO 

 

Moenkhausia representa um dos gêneros mais diversos em Characidae, atualmente 

com mais de 90 espécies válidas amplamente distribuídas nas bacias hidrográficas da América 

do Sul. O gênero é caracterizado por uma combinação de caracteres não exclusivos: linha 

lateral completa, cinco dentes na série interna do pré-maxilar e escamas cobrindo a base da 

nadadeira caudal. Considerando o grande número de espécies de Moenkhausia e que a 

maioria delas possui descrições pouco detalhadas, em adição às incertezas sobre suas relações 

filogenéticas, salienta-se a necessidade de estudos que busquem resolver essas questões. 

Análises recentes de grupos menores dentro do gênero têm aumentado o entendimento das 

espécies de Moenkhausia e, consequentemente, suas relações com outros caracídeos. Um 

desses grupos, denominado aqui de Moenkhausia collettii, é caracterizado por espécies que 

compartilham a presença de uma faixa escura horizontal no olho e uma faixa escura na base 

da nadadeira anal. Esse colorido também é utilizado para diagnosticar um outro grupo de 

espécies não-congêneres “Hemigrammus lunatus”, composto por H. barrigonae, H. changae, 

H. lunatus, H. machadoi e H. ulreyi. Dessa forma, este estudo objetivou a revisão taxonômica 

das espécies do grupo Moenkhausia collettii, bem como propor uma hipótese filogenética 

compreensiva para o grupo. Para a revisão taxonômica, foi empregada a análise de 

morfometria linear, a partir de 21 dados morfométricos e 16 merísticos. Com o exame de 

extensivo material depositado em coleções ictiológicas brasileiras e estrangeiras, 15 espécies 

foram reconhecidas para o grupo, sendo seis atualmente válidas e nove propostas como novas: 

M. collettii, M. conspicua, M. copei, M. flava, M. melogramma, M. venerei, Moenkhausia sp. 

A, Moenkhausia sp. B, Moenkhausia sp. C, Moenkhausia sp. D, Moenkhausia sp. E, 

Moenkhausia sp. F, Moenkhausia sp. G, Moenkhausia sp. H e Moenkhausia sp. I. A hipótese 

de monofilia entre as espécies supracitadas foi testada e corroborada a partir da análise de 57 

táxons terminais e emprego de 145 caracteres. O grupo Moenkhausia collettii foi recuperado 

como monofilético, incluindo também as espécies do grupo Hemigrammus lunatus. O 

relacionamento entre as espécies é sustentado por quatro sinapomorfias, nenhuma exclusiva: 

presença de uma faixa escura longitudinal na região mediana do olho; altura relativa da 

margem posterior do infra-orbital 1 maior que a margem anterior do infra-orbital 2; 

sobreposição do processo oblíquo ântero-dorsal com o processo horizontal do ângulo-

articular; e ganchos ósseos da nadadeira anal de machos maduros desenvolvidos, com a base 

robusta e a ponta curvada. 
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Palavras-chave: Linha lateral, Padrão de coloração, Peixes de água doce, Sistemática 

 

ABSTRACT 

 

Moenkhausia represents one of the most diverse genus of Characidae, currently with 

more than 90 valid species widely distributed in the hydrographic basins of South America. 

This genus is characterized by a combination of non-exclusive characters: complete lateral 

line, five teeth in the internal series of the premaxillary, and scales covering the base of the 

caudal fin. Considering the large number of species of Moenkhausia and that most of them 

have poorly detailed descriptions, in addition to the uncertainties among its phylogenetic 

relationships of these genus highlight the necessity of this study.  Recent analyses of smaller 

groups within the genus has increased the knowledge of the identity of Moenkhausia species 

and, consequently, their relationship with the other characids. One of these groups, called here 

as Moenkhausia collettii, is characterized by species with horizontal dark band in the eye and 

a dark band at the base of the anal fin. This color is also diagnostic of the non-congeneric 

group “Hemigrammus lunatus”, composed by H. barrigonae, H. changae, H. lunatus, H. 

machadoi and H. ulreyi. This study aimed the taxonomic revision of the species of 

Moenkhausia collettii group, as well to propose a comprehensive phylogenetic hypothesis for 

the group. For the taxonomic revision was used linear morphometry analysis, based on 21 

morphometric and 16 meristic data. The examination of extensive material deposited in 

Brazilian and foreign ichthyological collections enable the recognition of 15 species six of 

which are currently valid and nine new proposals: M. collettii, M. conspicua, M. copei, M. 

flava, M. melogramma, M. venerei, Moenkhausia sp. A, Moenkhausia sp. B, Moenkhausia sp. 

C, Moenkhausia sp. D, Moenkhausia sp. E, Moenkhausia sp. F, Moenkhausia sp. G, 

Moenkhausia sp. H and Moenkhausia sp. I. The hypothesis of monophyly of the species 

aforementioned was tested and corroborated from the analysis of 57 terminal taxa and 145 

characters. Moenkhausia colletti group was recovered as monophyletic, also including the 

species of the Hemigrammus lunatus group. The relationship between species are supported 

by four synapomorphies, none exclusive: presence of a longitudinal dark band in the median 

region of the eye; relative height of the posterior margin of infraorbital 1 greater than the 

anterior margin of infraorbital 2; overlapping of the process anterodorsal oblique with the 
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horizontal process of the anguloarticular; and bony hooks of the anal fin of mature males, 

with a robust base and curved tip. 

 

Keywords: Color pattern, Freshwater fish, Lateral line, Systematics  
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 INTRODUÇÃO  

 

Characiformes compreende um grupo de peixes ecológica e morfologicamente 

diversificado (Ortí, 1997) que apresenta grande variação de hábitos de vida, com 

representantes amplamente distribuídos nos mais diferentes ecossistemas aquáticos dulcícolas 

da região Neotropical e continente africano (Calcagnotto et al., 2005; Zanata & Vari, 2005), 

embora registros fósseis apontam a ocorrência de representantes da ordem também no 

continente europeu e península Arábica (Malabarba & Malabarba, 2010). Entretanto, a ordem 

atingiu maior diversificação no neotrópico (Albert, Petry & Reis, 2011; Dagosta & de Pinna, 

2019), representando a terceira maior ordem de peixes de água doce, ficando atrás somente de 

Siluriformes e Perciformes (Lévêque et al., 2008), e a mais diversificada morfologicamente 

dentre todos os Ostariophysi (Vari, 1998). 

 Atualmente, Characiformes possui aproximadamente 2.230 espécies válidas, 

distribuídas em 24 famílias (Fricke et al., 2020). Entre estas famílias, destaca-se Characidae, a 

mais representativa em número de espécies dentro da ordem e na região Neotropical, com 

1.188 espécies válidas (Fricke et al., 2020) distribuídas desde o sul dos Estados Unidos da 

América até o norte da Patagônia, com maior diversidade na América do Sul (Mirande, 2019). 

São peixes conhecidos popularmente como piabas e lambaris, e muito apreciados no mercado 

ornamental. 

As relações de parentesco de Characidae têm sido interesse de estudo há algum 

tempo (Lucena, 1993; Mirande, 2009, 2010, 2018; Javonillo et al., 2010; Oliveira et al., 

2011). Destes, apenas Javonillo et al. (2010) não encontraram evidências que suportem a 

monofilia da família. Recentemente, Mirande (2019) propôs uma hipótese de relações 

evolutivas de Characidae, a mais inclusiva até o momento, onde o autor analisou 859 táxons 

terminais, empregando 520 caracteres morfológicos e informação molecular de oito genes 

(quatro genes mitocondriais e quatro nucleares). A análise de Mirande (2019) encontrou 

Characidae monofilética, tendo como grupo irmão o clado composto por Gasteropelecidae + 

Triportheidae e, por sua vez, esse agrupamento mais proximamente relacionado à Bryconidae. 

Entre os gêneros de Characidae, Moenkhausia Eigenmann, 1903 é um dos mais ricos, 

compreendendo 93 espécies válidas (Fricke et al., 2020), atrás somente de Astyanax Baird & 

Girard, 1854 e Hyphessobrycon Durbin, 1908, com 177 e 159 espécies, respectivamente 

(Fricke et al., 2020). O gênero é representado por espécies de pequeno porte, com indivíduos 

adultos alcançando de 25 a 80 mm CP (Lima & Birindelli, 2006) e que exibem diferentes 
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formatos e colorido. Essas espécies estão amplamente distribuídas nas bacias cis-andinas da 

América do Sul, exceto aquelas da Patagônia, com maior diversidade na bacia Amazônica e 

Guiana (Géry, 1977; Lima et al., 2003) e podem ser encontradas em diversos tipo de habitats 

(como igarapés, praias, áreas alagadas e lagos). 

Inicialmente, as espécies foram descritas em Tetragonopterus Cuvier, 1816, e 

alocadas na subfamília Tetragonopterina (=Tetragonopterinae; Günther, 1864). Moenkhausia 

foi descrita para abrigar Tetragonopterus xinguensis Steindachner, 1882. Eigenmann (1903) 

na designação do gênero apontou que Moenkhausia é muito similar à Markiana Eigenmann, 

1903, mas com nadadeira anal nua (i.e., sem escamas) e nadadeira caudal coberta 

parcialmente por escamas. Posteriormente, Eigenmann (1917) afirmou que o gênero é 

proximamente relacionado à Tetragonopterus, mas difere deste último principalmente pelo 

formato do curso da porção anterior da linha lateral, que em Moenkhausia é reta ou levemente 

curvada e paralela às séries longitudinais de escamas, enquanto que em Tetragonopterus é 

muito curvada ventralmente. 

Adicionalmente, Eigenmann (1917) redefiniu a diagnose de Moenkhausia, que foi 

caracterizado pela combinação dos seguintes caracteres: presença de duas fileiras de dentes no 

pré-maxilar, com cinco dentes multicuspidados na série interna; presença de uma bainha de 

pequenas escamas que cobrem a base da nadadeira anal; presença de pequenas escamas 

cobrindo parcialmente o terço basal da nadadeira caudal; e linha lateral completa. Eigenmann 

(1917) já apontava algumas exceções para o último caráter, como populações de M. 

sanctaefilomenae (Steindachner, 1907), M. australis Eigenmann, 1908 e M. cotinho 

Eigenmann, 1908, as quais podem ter linha lateral incompleta em diferentes lugares, ou 

apresentar as duas condições em uma mesma população.  

Embora os caracteres supracitados ainda sejam utilizados em combinação na 

definição de espécies para o gênero, nenhum deles é exclusivo de Moenkhausia e novas 

espécies têm sido descritas desconsiderando, por exemplo, o grau de perfuração do sistema 

sensorial da linha lateral (M. pyrophthalma Costa, 1994; M. diktyota Lima & Toledo-Piza, 

2001; M. cosmops Lima, Britski & Machado, 2007; M. forestii Benine, Mariguela & Oliveira 

2009; e M. uirapuru Ohara & Lima, 2015). Além disso, já foi observado que este caráter é 

bastante variável, mesmo intraespecificamente (e.g., M. celibela Marinho & Langeani, 2010). 

Eigenmann (1917) organizou as espécies de Moenkhausia em dois grupos, com base 

no formato e altura do corpo. O primeiro deles continha as espécies comprimidas e altas, cuja 

altura do corpo correspondia a mais da metade do comprimento padrão; o segundo grupo 
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continha as espécies mais alongadas, fusiformes, cuja altura do corpo correspondia a apenas 

¼ do comprimento padrão da espécie. Seis décadas mais tarde, Géry (1977) as classificou em 

três grupos: M. lepidura, M. grandisquamis e M. chrysargyrea. Tal classificação foi realizada 

com base nas proporções do corpo e número de séries longitudinais de escamas (M. lepidura 

com altura do corpo maior que 2,75 no comprimento padrão, M. grandisquamis abaixo de 

2,66 e M. chrysargyrea com 7 séries de escamas abaixo da linha lateral) e, ainda que artificial, 

sem a realização de uma análise filogenética do grupo, a proposta de Géry (1977) foi aceita e 

amplamente empregada por muitos anos, servindo como um ponto inicial para investigações 

das relações em Moenkhausia.  

Reis (2003) restringiu Tetragonopterinae (sensu Géry, 1977) ao gênero-tipo 

Tetragonopterus, em virtude da falta de evidências que suportassem a monofilia de 

Tetragonopterinae mais inclusiva (incluindo Moenkhausia, Astyanax, Hemigrammus Gill, 

1858, Hyphessobrycon e outros gêneros parafiléticos de morfologia generalizada), que foram 

alocados como incertae sedis em Characidae (Lima et al., 2003). 

Embora estudos recentes tenham apontado grupos monofiléticos dentro do gênero 

(Benine, 2004; Mariguela et al., 2013; Petrolli, 2017; Britzke et al., 2018; Mirande, 2019), 

Moenkhausia é parafilético (Costa, 1994; Malabarba & Weitzman, 2003). Recentemente, 

estudos morfológicos e moleculares realizados com o objetivo de elucidar as relações de 

parentesco em Characidae, não encontraram suporte que recuperassem Moenkhausia 

monofilético (Mirande, 2009; Mirande, 2010; Javonillo et al., 2010; Oliveira et al., 2011; 

Mirande, 2019). Embora tenham chegado à mesma conclusão a respeito da não-monofilia de 

Moenkhausia, os autores supracitados não foram congruentes com relação à posição do 

gênero em Characidae. 

Benine (2004) foi pioneiro ao tentar elucidar as relações de parentesco das espécies 

do gênero. Por meio da análise de 57 táxons terminais (sendo 32 espécies de Moenkhausia) e 

empregando 104 caracteres morfológicos, o autor encontrou M. xinguensis mais 

proximamente relacionada à Tetragonopterus, Ctenobrycon Eigenmann, 1908, Poptella 

Eigenmann, 1907 e Gymnocorymbus, Eigenmann, 1908. Adicionalmente, a maioria das 

espécies analisadas foram encontradas agrupadas (clado 16), enquanto apenas M. crisnejas foi 

encontrada mais relacionada à Knodus Eigenmann, 1911, Creagrutus Günther, 1864 e 

Piabina Reinhardt, 1867 – gêneros atualmente alocados em Stevardiinae. Ainda, as espécies 

agrupadas do clado 17 (M. diamantina, M. diktyota, M. pyrophthalma, M. oligolepis e M. 

sanctaefilomenae) mostraram-se muito mais relacionadas à Bario steindachneri do que às 
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demais espécies de Moenkhausia. Embora Benine (2004) sugira que adequações taxonômicas 

devam ser empregadas para estes grupos, até hoje são todas consideradas espécies válidas em 

Moenkhausia. 

Posteriormente, Mariguela et al. (2013) propuseram hipóteses de relações de 

parentesco das espécies do gênero, baseadas em dados moleculares, através da análise de 27 

espécies de Moenkhausia e emprego de cinco genes. Apesar do baixo número de táxons, os 

autores reconheceram cinco clados monofiléticos dentro do gênero (Figura 1), dentre eles um 

agrupamento composto por M. colletti (Steindachner, 1882), M. copei (Steindachner, 1882) e 

M. lepidura (Kner, 1858). Apesar da proposição desses agrupamentos, o trabalho é pouco 

inclusivo, o número de espécies analisadas é muito baixo quando comparado ao número de 

espécies descritas); e a inclusão de mais táxons é necessária para a confirmação de que esses 

clados são devidamente sustentados. 
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Figura 1. Hipóteses das relações de Moenkhausia com base em dados moleculares, segundo Mariguela et al. 

(2013). Em vermelho, espécie-tipo de Moenkhausia; em azul, espécies do complexo M. collettii. 

 

Ao propor uma nova espécie para o gênero (M. flava Britzke, Troy, Oliveira & 

Benine, 2018), Britzke et al. (2018) apresentaram um arranjo filogenético molecular por meio 
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da análise de cinco genes e inclusão de 30 representantes do gênero. Assim como o trabalho 

de Mariguela et al. (2013), este possui baixa representatividade, mas ainda assim apontou 

Moenkhausia parafilética (Figura 2). Entretanto, Britzke et al. (2018) obtiveram resultados 

interessantes, recuperando M. flava mais proximamente relacionada à M. copei, 

Hemigrammus barrigonae Eigenmann & Henn, 1914, M. collettii e Hemigrammus ulreyi 

(Boulenger, 1895). Esses resultados corroboram parcialmente a hipótese levantada por Ota et 

al. (2014), que propuseram o grupo Hemigrammus lunatus, composto por espécies que 

compartilhavam uma faixa longitudinal escura no olho e uma faixa escura na base da 

nadadeira anal (H. barrigonae, H. lunatus Durbin, 1918, H. machadoi Ota, Lima & Pavanelli, 

2014, H. ulreyi) e que esse grupo estaria proximamente relacionado à M. collettii e M. copei. 

Recentemente, H. changae Ota, Lima & Hidalgo, 2019 foi inclusa no grupo H. lunatus (Ota et 

al. 2019). No entanto, os autores ressaltaram a necessidade da realização de uma análise 

filogenética para testar esse relacionamento. 

Embora não tenha objetivado elucidar o parentesco de Moenkhausia, Mirande (2019) 

incluiu 28 táxons do gênero na mais recente proposta filogenética de Characidae. Nesse 

trabalho, o autor apontou as espécies divididas em três clados não relacionados: 

“Moenkhausia clade”, “Hemigrammus clade” e “Bario clade” (Figura 3). As espécies do 

primeiro grupo são aquelas mais proximamente relacionadas à M. xinguensis, enquanto as 

espécies do segundo clado estão mais relacionados à Hemigrammus unilineatus, espécie-tipo 

de Hemigrammus; o terceiro clado, por fim, corrobora o que já havia sido proposto por 

Benine (2004), que algumas espécies de Moenkhausia são mais proximamente relacionadas à 

Bario (clado 17 sensu Benine, 2004). 

Se, por um lado, as relações de Moenkhausia com os demais grupos em Characidae 

ainda não estão próximas de serem compreendidas, há indícios de que algumas espécies, hoje 

em Moenkhausia, formem clados naturais. Os trabalhos de Benine (2004), Mariguela et al. 

(2013), Britzke et al. (2018) e Mirande (2019), embora não tenham elucidado as relações de 

parentesco entre as espécies de Moenkhausia, contribuíram com o levantamento de novos 

agrupamentos monofiléticos menores dentro de Moenkhausia. Entre eles, o grupo de espécies 

Moenkhausia colletti, alvo deste estudo, composto por espécies que possuem faixa 

longitudinal escura na região mediana do olho, mancha umeral, e uma faixa escura na base da 

nadadeira anal. Ele será discutido mais detalhadamente abaixo. 
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Figura 2. Hipóteses das relações de Moenkhausia com base em dados moleculares, segundo Britzke et al. 

(2018). Em vermelho, espécie-tipo de Moenkhausia; em azul, espécies do complexo M. collettii. 



INTRODUÇÃO 

23 

 

 Complexo de espécies Moenkhausia collettii 

 

Moenkhausia collettii foi descrita originalmente em Tetragonopterus, de Óbidos 

(médio rio Amazonas, Pará) e rio Javari (alto rio Solimões, Amazonas) (Steindachner, 1882), 

muito embora a espécie seja frequentemente identificada para outras drenagens da bacia 

Amazônica (Planquette et al., 1996; Jarduli et al., 2014). No mesmo trabalho, Steindachner 

(1882) também descreveu M. copei, de Santarém (rio Tapajós, Pará), que a diferiu de M. 

collettii principalmente por apresentar menor número de raios na nadadeira anal (21-22 vs. 

24-25). 

Por muito tempo, essas duas espécies foram abrigadas no grupo M. lepidura (sensu 

Géry, 1977), que compreendia espécies alongadas, cuja altura do corpo está contida mais que 

2,75 vezes no comprimento padrão. Esse grupo, entretanto, foi redefinido por Géry (1992) e 

Marinho & Langeani (2016), que o restringiram apenas às espécies que possuíam o lobo 

superior da nadadeira caudal escurecido. 

Recentemente, três novas espécies similares à M. collettii e M. copei foram descritas: 

M. conspicua Soares & Bührnheim, 2016, M. venerei Petrollii, Azevedo-Santos & Benine, 

2016 e M. flava Britzke, Troy, Oliveira & Benine, 2018. Estas cinco espécies compartilham 

padrão de colorido similar, que é caracterizado pela presença de uma faixa longitudinal escura 

que atravessa a região mediana do olho, uma mancha umeral, e uma faixa longitudinal na base 

da nadadeira anal. Entretanto, o formato e a intensidade da coloração da mancha umeral e 

faixa na base da anal variam entre as espécies. 

Dentre as demais espécies de Characidae não congêneres, como já mencionado 

anteriormente, esse padrão de coloração é observado em Hemigrammus barrigonae 

Eigenmann & Henn, 1914, H. changae, H. lunatus Durbin, 1918, H. machadoi Ota et al., 

2014 e H. ulreyi (Boulenger, 1895). Ota et al. (2014) chegaram a propor um possível 

relacionamento entre M. collettii e M. copei e as espécies de Hemigrammus acima citadas, em 

virtude do colorido por elas compartilhado, embora deixaram claro que estudos filogenéticos 

são necessários para a comprovação dessa hipótese. 

Além da coloração das espécies, a distribuição geográfica das mesmas também deixa 

dúvidas se de fato estamos lidando com apenas duas espécies amplamente distribuídas ou com 

um complexo de espécies. O material analisado por Steindachner (1882) é procedente apenas 

das localidades-tipo das espécies, anteriormente mencionadas. Por outro lado, Eigenmann 

(1917) analisou exemplares provenientes de diferentes localidades, incluindo suas 
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localidades-tipo. Para algumas dessas localidades é possível notar a ocorrência simpátrica das 

duas espécies, como por exemplo Wismar (rio Demerara), Rockstone (ilha Gluck), Rockstone 

(rio Essequibo) e Maciel (rio Guaporé).  

Petrolli et al. (2016) descreveram M. venerei, restrita à bacia do rio Araguaia, 

comumente identificada como M. collettii em coleções científicas. Soares & Bührnheim 

(2016) descreveram M. conspicua, restrita às drenagens do rio Curuá-Una; mais recente, 

Britzke et al. (2018) descreveram M. flava, restrita ao rio Sepotuba (tributário do alto rio 

Paraguai). A descoberta dessas espécies, comumente e erroneamente identificadas sob os 

nomes M. collettii e M. copei mostrou que a diversidade de Moenkhausia é subestimada e, o 

que atualmente é inferido como uma única espécie amplamente distribuída pode tratar-se, na 

realidade, de um complexo de espécies com distribuições bem definidas.   

Enquanto a taxonomia do grupo tem mostrado que há grande possibilidade de 

diferentes táxons estarem escondidos sob os nomes M. collettii e M. copei, da mesma maneira 

as relações filogenéticas do mesmo permanecem obscuras, com pouca informação e nenhuma 

proposta inclusiva de relacionamento envolvendo esse grupo. Benine (2004) e Mariguela et 

al. (2013) e Briztke et al. (2018) utilizaram exemplares de M. collettii e M. copei em suas 

análises. Benine (2004) encontrou essas duas espécies mais proximamente relacionadas entre 

si, e formando o grupo irmão de M. ceros. 

Mariguela et al. (2013), por sua vez, encontraram M. collettii e M. copei mais 

relacionadas à Hemigrammus ulreyi (Figura 1), uma espécie muito similar às duas primeiras 

com relação ao padrão de colorido, mas que se distingue delas principalmente por apresentar 

linha lateral incompleta (vs. completa). Esta possível relação com H. ulreyi também foi 

sugerida por Ota et al. (2014), embora os autores não tenham realizado nenhum tipo de 

análise para confirmar esta hipótese. 

Britzke et al. (2018) analisaram as relações filogenéticas de M. flava, por meio de 

marcadores moleculares. Os resultados do estudo mostraram o relacionamento próximo entre 

M. flava, M. collettii e M. copei entre si, e com as espécies do grupo H. lunatus sensu Ota et 

al. (2014) (Figura 2). Adicionalmente, a análise filogenética do grupo apontou maior 

relacionamento dessas espécies com Hemigrammus unilineatus, do que com Moenkhausia 

xinguensis. 

Por fim, as análises de Mirande (2019) sustentam as hipóteses sugeridas por 

Mariguela et al. (2013) e Britzke et al. (2018). Moenkhausia collettii e M. copei estão 

proximamente relacionadas a H. ulreyi e, como já apontando na análise de Britzke et al.  
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Figura 3. Hipóteses das relações de Moenkhausia com base em dados morfológicos e moleculares, segundo 

Mirande (2019). Em vermelho, espécie-tipo de Moenkhausia; em verde, espécie tipo de Hemigrammus; em azul, 

espécies do complexo M. collettii. 
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(2018), estas três espécies estão mais relacionadas a H. unilineatus. Adicionalmente, estas 

espécies compõem um grupo denominado pelo autor como “Hemigrammus clade” (Figura 3). 

Portanto, diante do exposto, o presente estudo tentou de modo geral investigar quais espécies 

compõem o que chamamos de complexo de espécies Moenkhausia collettii, composto por M. 

collettii, M. copei, M. flava, M. melogramma e M. venerei, bem como se relacionam 

evolutivamente. 
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Moenkhausia foi descrita há 116 anos, e desde então mais de 90 espécies foram 

propostas para o gênero; somente na última década, 28 foram descritas (Fricke et al., 2020). 

Não surpreendente, há muitas confusões taxonômicas envolvendo grande parte destas 

espécies, além da falta de evidências que sustentem o monofiletismo do grupo. Embora as 

filogenias já propostas não tenham recuperado Moenkhausia como um grupo monofilético, 

elas suportam pequenos grupos naturais dentro do gênero (Mariguela et al., 2013; Britzke et 

al., 2019; Mirande, 2019). 

Para facilitar a análise da taxonomia e relacionamento das espécies, esses pequenos 

grupos têm sido estudados separadamente, selecionados a partir de uma hipótese de monofilia 

pré-estabelecida ou por compartilhamento de colorido similar. Em Moenkhausia, dois estudos 

já foram realizados para analisar a monofilia de espécies que compartilham similaridades no 

padrão de colorido. O primeiro deles, realizado por Marinho (2009), buscou compreender 

tanto a taxonomia como as relações de parentesco do grupo Moenkhausia lepidura (sensu 

Géry, 1992), cujas espécies possuem o lobo superior da nadadeira caudal escuro e, embora 

não o tenha encontrado monofilético, a autora revisou a taxonomia de oito espécies do grupo 

e reconheceu mais oito como novas. O segundo, realizado por Petrolli (2017), analisou a 

identidade específica de Moenkhausia jamesi, e encontrou três espécies escondidas sob esse 

nome e que são caracterizados principalmente pela presença de uma mancha umeral e uma 

mancha oval na base da nadadeira caudal, e concluiu que as quatro formam um clado 

monofilético dentro de Moenkhausia. 

Neste sentido, o complexo de espécies Moenkhausia collettii é aqui proposto, 

considerando as espécies que possuem uma faixa longitudinal escura que atravessa a região 

mediana do olho e uma faixa longitudinal escura na base da nadadeira anal. Este grupo tem 

sido sustentado nas recentes propostas filogenéticas (Mariguela et al., 2013; Britzke et al., 

2018; Mirande, 2019), e todas as espécies analisadas do grupo estão mais relacionadas à 

Hemigrammus unilineatus – espécie-tipo de Hemigrammus – do que a Moenkhausia 

xinguensis – espécie-tipo de Moenkhausia.  

Após extensiva análise de material provenientes de diversas bacias da América do 

Sul, e depositados em coleções ictiológicas do Brasil e do exterior, 15 espécies são aqui 

consideradas como parte do complexo Moenkhausia collettii, sendo seis espécies válidas 
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(Moenkhausia collettii, M. conspicua, M. copei, M. flava, M. melogramma e M. venerei) e 

nove propostas como novas. 

Moenkhausia collettii e M. copei, as mais antigas do grupo, foram revisadas e o 

estabelecimento da identidade específica de cada uma foi feito a partir da análise de imagens 

de exemplares da série de síntipos depositadas no Naturhistorisches Museum Wien 

permitindoa.  

Moenkhausia melogramma havia sido descrita apenas do holótipo (Eigenmann, 

1908), e devido ao seu tamanho e número de séries longitudinais de escamas, por muito 

tempo ela foi considerada como pertencente ao grupo M. grandisquamis (sensu Géry, 1977). 

A análise de material proveniente da localidade-tipo, além de outras localidades e mesmo a 

análise do holótipo, revelou muitos caracteres ainda não mencionados para a espécie, como 

presença da faixa longitudinal escura na região mediana do olho, presença de duas manchas 

umerais, número de cúspides dos dentes e dimorfismo sexual secundário. 

Moenkhausia venerei e M. conspicua foram descritas recentemente por Petrolli & 

Benine (2016) e Soares & Bührnheim (2016), respectivamente, e suas diagnoses foram bem 

definidas nos trabalhos originais. Moenkhausia flava é a espécie descrita mais recente para o 

grupo e, diferente das duas anteriores, teve parte de sua diagnose atualizada. Britzke et al. 

(2019) afirmaram que a espécie possui dentes pentacuspidados; entretanto, a análise de toda a 

série-tipo da espécie, incluindo os sete exemplares diafanizados e material adicional mostrou 

que M. flava possui dentes penta- (raramente) a heptacuspidados.  

A maioria das espécies do complexo Moenkhausia collettii é diagnosticada por 

combinação de caracteres. Apenas Moenkhausia sp. A, Moenkhausia sp. B e Moenkhausia sp. 

E possuem caracteres exclusivos. Moenkhausia sp. A é facilmente distinguida de todas as 

espécies do grupo pela ausência de mancha umeral e presença de dentes pentacuspidados na 

série externa do pré-maxilar; Moenkhausia sp. B possui mancha escura na região basal dos 

primeiros raios e membrana inter-radial da nadadeira dorsal; e Moenkhausia sp. E, por sua 

vez, possui uma faixa longitudinal escura na região ântero-ventral, que inicia na origem da 

nadadeira peitoral e termina no início da faixa longitudinal da base da nadadeira anal. 

A análise de extenso material permitiu também a delimitação da distribuição 

geográfica das espécies. Moenkhausia collettii, M. copei e M. melogramma são as espécies 

mais amplamente distribuídas, que inclui além do Brasil, países como Colômbia, Equador, 

Guiana, Peru e Venezuela. Moenkhausia conspicua é restrita à bacia do rio Curuá; 

Moenkhausia flava é restrita à bacia do rio Sepotuba; Moenkhausia sp. A é conhecida apenas 
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à bacia do rio Urubuí; Moenkhausia sp. C tem registros apenas para as bacias costeiras do 

Amapá e Pará; Moenkhausia sp. D é conhecida apenas da bacia do rio Araguaia-Tocantins; 

Moenkhausia sp. B, Moenkhausia sp. E, Moenkhausia sp. F e Moenkhausia sp. G são 

conhecidas têm distribuição no alto rio Negro; Moenkhausia sp. H tem registro apenas para a 

bacia do rio Tapajós e médio Amazonas (Óbidos); e por fim, Moenkhausia sp. I tem 

ocorrência apenas para afluentes do alto rio Amazonas. Ainda no que diz respeito à 

distribuição das espécies, M. collettii é simpátrica e sintópica com M. copei e M. 

melogramma; Moenkhausia sp. B é simpátrica com Moenkhausia sp. E, Moenkhausia sp. F e 

Moenkhausia sp. G; estas três últimas são simpátricas e sintópicas; finalmente, Moenkhausia 

sp. D é simpátrica com M. venerei. 

Todas as espécies válidas e as propostas como novas possuem dimorfismo sexual, 

caracterizado principalmente pela presença de ganchos ósseos nas nadadeiras dos machos 

maduros. Moenkhausia collettii, M. conspicua, M. flava, Moenkhausia melogramma, M. 

venerei, Moenkhausia sp. A, Moenkhausia sp. B, Moenkhausia sp. C, Moenkhausia sp. D, 

Moenkhausia sp. F e Moenkhausia sp. H possuem ganchos ósseos nas nadadeiras pélvicas e 

anal; Moenkhausia sp. E e Moenkhausia sp. G possuem ganchos ósseos em todas as 

nadadeiras, exceto a nadadeira adiposa. 

No que diz respeito às relações de parentesco, o estudo corrobora as hipóteses de 

relacionamento entre as espécies do grupo Moenkhausia collettii e grupo Hemigrammus 

lunatus (sensu Ota, 2014). Aqui esse grande agrupamento foi denominado grupo 

Moenkhausia collettii, composto por 20 espécies, e sustentado por quatro caracteres, nenhum 

exclusivo para o grupo. Apesar da presença da faixa longitudinal escura na base da nadadeira 

anal ter sido apontada como um dos caracteres diagnósticos para essas espécies, ela não foi 

recuperada como sinapomorfia para o grupo. 

Hemigrammus cylindricus, redescrito e hipotetizado neste trabalho como membro do 

grupo M. collettii devido ao padrão de colorido semelhante, não foi encontrado relacionado às 

espécies desse grupo. Contrariamente, ele foi recuperado como grupo-irmão de Aphyodite 

grammica. 

As 20 espécies do grupo M. collettii distribuem-se em dois grandes clados (1 e 2) e 

pela primeira vez, uma hipótese contendo todos representantes foi realizada. Como já havia 

sido abordado por Britzke et al. (2018), a extensão da linha lateral não sustentou 

relacionamentos, e várias espécies de Moenkhausia e Hemigrammus estavam mais 

intimamente relacionadas com não-congêneres do que com espécies do mesmo gênero (e.g., 
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H. changae e M. flava - Nó 73, H. machadoi e M. melogramma - Nó 77, e H. barrigonae e 

Moenkhausia sp. A - Nó 78).  

Hipóteses de filogenia molecular apontavam as espécies do grupo M. collettii 

proximamente relacionadas à H. unilineatus (Mirande, 2019), mas o presente estudo não 

corroborou essa hipótese. Entretanto, apesar da monofilia do grupo ter sido sustentada, 

ressalta-se a importância de análises de mais caracteres e táxons terminais para que o 

relacionamento desse grupo com os demais caracídeos seja estabelecido. Apenas assim 

rearranjos taxonômicos poderão ser realizados.  
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