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RESUMO 

Em grupos de peixes extremamente diversos, com relações de parentesco entre as 

espécies ainda não são esclarecidas, como o gênero Hemigrammus, atualmente com 61 

espécies válidas, diferentes espécies, com base em características morfológicas 

semelhantes, podem ser agrupadas em “complexos” de espécies. Este procedimento 

facilita o estudo taxonômico, de modo a contribuir para o conhecimento da diversidade 

aquática e da biodiversidade em geral, frente às constantes ameaças ambientais. O 

“complexo” de espécies de Hemigrammus geisleri é investigado por meio de uma 

revisão taxonômica das espécies com base em análises morfológicas.Um um breve 

conhecimento a respeito da osteologia do “complexo” também é apresentado. Com a 

análise do material tipo e de muitos exemplares provenientes de diversas drenagens da 

América do Sul de Hemigrammus geisleri, a espécie é aqui redefinida e sua distribuição 

geográfica ampliada, com novos registros ao longo da Bacia Amazônica e Bacia do Rio 

Orinoco. Quatro possíveis novas espécies são propostas, sendo três provenientes da 

Bacia Amazônica e uma da Bacia do Rio Paraguai. Destas, duas são consideradas 

miniaturas, enquanto as demais apresentam caracteres redutivos em sua morfologia e 

osteologia, mas não possuem o valor arbitrário (26 mm de comprimento padrão) para 

definição de espécies miniaturas (sensu Weitzman & Vari, 1988). As distribuições 

geográficas são mapeadas com base em todo o material examinado. Ainda que sejam 

necessárias análises filogenéticas para atestar relações de parentesco entre as espécies, 

o estudo taxonômico do complexo de espécies de Hemigrammus geisleri revelou que 

essas espécies formam um agrupamento, caracterizado pela combinação das seguintes 

características morfológicas: presença de uma concavidade entre a origem da nadadeira 

pélvica e origem da nadadeira anal, linha escura e conspícua na base da nadadeira anal, 

pseudotímpano proeminente, coloração translúcida e superfície abdominal 

irisdescente. Frente à fragilidade dos sistemas aquáticos e constantes ameaças à 

conservação da região Amazônica e do Pantanal, a delimitação dessas espécies e 

compreensão do agrupamento Hemigrammus geisleri é uma importante ferramenta 

para o conhecimento da biodiversidade e permite inferir aspectos importantes para a 

compreensão do posicionamento taxônomico dessas espécies. 

Palavras-chave: Sistemática. Miniaturização. Peixes Neotropicais.   



 

ABSTRACT 

In extremely diverse fish groups, with relationships between species are not yet 

clarified, such as the genus Hemigrammus, currently with 61 valid species, different 

species, based on similar morphological characteristics, can be grouped into 

“complexes” of species. This procedure facilitates the taxonomic study, in order to 

contribute to the knowledge of aquatic diversity and biodiversity in general, in the face 

of constant environmental threats. The “complex” of Hemigrammus geisleri species is 

investigated through a taxonomic review of the species based on morphological 

analyses. A brief knowledge about the osteology of the “complex” is also presented. 

With the analysis of the type material and of many specimens from different drainages 

in South America of Hemigrammus geisleri, the species is here redefined and its 

geographical distribution expanded, with new records along the Amazon Basin and the 

Orinoco River Basin. Four possible new species are proposed, three from the Amazon 

Basin and one from the Paraguai River Basin. Of these, two are considered miniatures, 

while the others have reductive characters in their morphology and osteology, but do 

not have the arbitrary value (26 mm standard length) to define miniature species (sensu 

Weitzman & Vari, 1988). Geographic distributions are mapped based on all material 

examined. Although phylogenetic analyzes are necessary to attest to kinship 

relationships between the species, the taxonomic study of the species complex of 

Hemigrammus geisleri revealed that these species form a grouping, characterized by the 

combination of the following morphological characteristics: presence of a concavity 

between the origin of the fin pelvic and anal fin origin, dark and conspicuous line at anal 

fin base, prominent pseudotympanum, translucent color and irisdescent abdominal 

surface. Faced with the fragility of aquatic systems and constant threats to the 

conservation of the Amazon region and the Pantanal, the delimitation of these species 

and understanding of the Hemigrammus geisleri grouping is an important tool for 

understanding biodiversity and allows us to infer important aspects for understanding 

the taxonomic position of these species. 

Keywords: Systematic. Miniaturization. Neotropical fish. 
 
 
 



 

1. INTRODUÇÃO 

 

A família Characidae, mais diversa da ordem Characiformes, inclui atualmente 

1244 espécies, em 142 gêneros (Fricke et al., 2022). O estudo taxonômico baseado em 

“complexos” de espécies, tem sido realizado, principalmente, em gêneros com grande 

riqueza de espécies, como, por exemplo, Astyanax (e.g. Bertaco & Lucena, 2006), 

Hemigrammus (e.g. Géry, 1977) e Moenkhausia (e.g. Géry, 1992). Ainda que sejam 

necessárias análises filogenéticas para testar relações de parentesco entre as espécies, 

o estudo taxonômico de “complexos” de espécies são importantes ferramentas para o 

conhecimento de biodiversidade, contribuindo, decisivamente, para o incremento da 

diversidade ictiológica no ambiente aquático, frente às constantes ameaças ambientais, 

principalmente no Pantanal e na Amazônia. 

Com a constante descrição de novas espécies de peixes, o reconhecimento de 

características morfológicas comuns e aparentemente exclusivas pode definir diferentes 

espécies e morfotipos em grupos, comumente denominados “complexos” ou grupos de 

espécies  (e.g. Géry, 1992, Costa, 1994, Lima & Toledo-Piza, 2001, Bertaco & Lucena, 

2006, Benine et al., 2009, Petrolli & Benine, 2015), ainda que esses termos não estejam 

formalmente definidos nas Normas Internacionais da Zoologia. Este procedimento 

facilita o estudo taxonômico de grupos extremamente diversos contendo espécies 

muito semelhantes entre si, cujas relações de parentesco ainda são pouco conhecidas, 

como é o caso da família Characidae. Alguns “complexos de espécies” têm sido testados 

e corroborados como monofiléticos ou como espécies proximamente relacionadas, 

como o “complexo” Moenkhausia oligolepis (Mirande, 2018) e o “complexo” Astyanax 

bimaculatus (Terán et al., 2020). No presente estudo, são definidas e descritas as 

espécies do “complexo” Hemigramus geisleri. O reconhecimento de grupos 

monofiléticos no gênero Hemigrammus vai depender de estudos morfológicos e 

moleculares de todas as espécies de Hemigrammus e de gêneros considerados 

relacionados. 

Ainda que os primeiros estudos em Hemigrammus tenham tido início há 164 

anos (Gill, 1858), novas espécies estão sendo constantemente descritas (Zarske & Géry, 



 

2007, Ota et al., 2019, Albornoz-Garzón et al., 2019, Lima et. al., 2020, Fricke et al., 

2022), como ocorre em outros gêneros com grande número de espécies em Characidae, 

demonstrando a possibilidade da existência de muitas espécies ainda desconhecidas. 

Suas relações filogenéticas ainda não são devidamente esclarecidas, pois a definição 

pré-cladística de Gill (1858) é baseada em caracteres supostamente homoplásticos, 

agrupando uma série de espécies de outras linhagens evolutivas, caracterizando-o como 

polifilético (Mirande, 2010, Oliveira et al., 2011, Mirande, 2018). Com isso, revisões 

taxonômicas são ferramentas essenciais na análise dos “complexos” de espécies 

alocados em gêneros não monofiléticos e na compreensão das relações entre as 

espécies de gêneros ricos em espécie como Hemigrammus, para que a posteriori auxilie 

o conhecimento da evolução e distribuição das espécies. 

 

Breve histórico da classificação de Hemigrammus 

 

Hemigrammus foi descrito como um sub-gênero de Poecilurichthys por Gill 

(1858), baseado na presença da linha lateral não ultrapassando mais do que a metade 

do comprimento do corpo. Atualmente, Hemigrammus é reconhecido como um dos 

gêneros incluindo muitas espécies de pequeno porte de Characidae,  com 61 espécies 

válidas (Ota et al., 2019, Albornoz-Garzón et al., 2019, Lima et al., 2020, Fricke et al., 

2022). As espécies estão distribuídas na América do Sul (Argentina, Brasil, Bolívia, 

Colômbia, Equador, Guiana Francesa, Guiana, Paraguai, Peru, Suriname, Uruguai, 

Venezuela e Trinidad e Tobago) e na América Central (Belize, Guatemala, México) (Fricke 

et al., 2022).  

 Na descrição, Gill (1858) destaca a grande afinidade entre Hemigrammus e 

Poecilurichthys, devido a presença de bandas ou manchas na nadadeira caudal, duas 

fileiras de dentes cuspidados na maxila superior e uma no dentário, e considera 

Hemigrammus como subgênero, tendo como espécie-tipo Poecilurichthys unilineatus, 

atualmente válida como Hemigrammus unilineatus (Fricke et al. 2022), da Ilha de 

Trinidad.  



 

Hemigrammus foi caracterizado por meio de uma combinação de caracteres, 

que hoje é reconhecida como não-exclusivos e presentes em outras linhagens de 

Characidae: linha lateral incompleta, duas séries de dentes na pré-maxilar, série interna 

da pré-maxilar composta por cinco dentes, poucos (geralmente menos que seis dentes) 

ou nenhum dente na maxila e escamas presentes até a região basal da nadadeira caudal 

(Eigenmann, 1917, 1918, Mirande, 2019). Difere, com base apenas em uma 

característica, de outros seis gêneros na família Characidae: Hasemania, 

Hyphessobrycon, Moenkhausia, Parapristella, Thayeria (Mirande, 2010, Van der Sleen & 

Albert, 2017). Difere, por exemplo, de Hyphessobrycon Durbin, 1908 pela presença de 

escamas na base da nadadeira caudal (vs. ausência), de Moenkhausia Eigenmann, 1903 

por possuir linha lateral incompleta, com poucas escamas perfuradas  (vs. completa), de 

Parapristella Eigenmann, 1909 por possuir menos que 6 dentes na maxila (vs. mais de 

6), de Petitella Géry & Boutière, 1964 pela presença de uma série externa de dentes no 

pré-maxilar (vs. ausência), de Hasemania Ellis, 1911 pela presença da nadadeira adiposa 

(vs. ausência) e de Thayeria Eigenmann, 1908 por ter os lobos da nadadeira caudal com 

o mesmo comprimento (vs. lobo inferior da nadadeira caudal mais longo que o superior) 

(Van der Sleen & Albert,  2017).  

A última chave que inclui todas as espécies do gênero (Géry, 1977), engloba as 

espécies em cinco grupos artificiais, principalmente com base no padrão de colorido: 1 

- espécies sem manchas (e.g. Hemigrammus gracilis, Hemigrammus mimus), 2 - espécies 

com uma (ou duas) mancha (s) umeral (is) e nenhuma mancha caudal (e.g. 

Hemigrammus bellottii, Hemigrammus microstomus), 3 - espécies com mancha caudal, 

mas sem mancha umeral (e.g. Hemigrammus tridens, Hemigrammus levis), 4 - espécies 

com manchas umeral (eventualmente, podem ser duas) e caudal (e.g. Hemigrammus 

ocellifer, Hemigrammus iota) e 5 - espécies com uma mancha escura na nadadeira dorsal 

(e.g. Hemigrammus unilineatus, a espécie-tipo e Hemigrammus ulreyi). Embora esses 

grupos sejam definidos artificialmente, as características ainda têm sido utilizadas como 

guias para identificação taxonômica das espécies e são frequentemente mencionadas 

na descrição de novas espécies (e.g. Carvalho et. al., 2010, Albornoz-Gárzon, et al., 

2019). Recentemente, o gênero tem sido inserido em análises filogenéticas, que o 

consideram polifilético e sua definição é baseada em caracteres homoplásticos, 



 

agrupando uma série de espécies de outras linhagens evolutivas (Mirande, 2010, 

Oliveira et al., 2011, Mirande, 2018). 

Zarske e Géry (2007) descreveram Hemigrammus geisleri com base em 

exemplares provenientes do “Igarapé 35 km a noroeste de Óbidos” - Pará, Brasil, e 

também dos igarapés Curuçamba, 8 km ao norte de Óbidos (PA) e do Boso, próximo a 

Manaus (AM). A espécie é definida por uma combinação de características únicas: linha 

lateral interrompida, com poucas escamas perfuradas (8-14), poucos raios ramificados 

na nadadeira anal (16-18), padrão de coloração distinto,  reticulado, linha escura na base 

da nadadeira anal, mancha escura no pedúnculo caudal, escamas da região dorsal do 

corpo com margem posterior escura, e corpo translúcido em vida (Zarske & Géry, 2007). 

A análise dos novos registros de diversas drenagens da Bacia Amazônica, do Rio Orinoco 

e Bacia do Paraguai possibilitou observar variação dos caracteres originalmente 

descritos que corresponderiam a Hemigrammus geisleri. Com isso, tornou-se evidente 

a necessidade de uma revisão taxonômica para redefinir a espécie e compreender os 

morfotipos reconhecidos previamente, um dos objetivos deste projeto. 

O “complexo” Hemigrammus geisleri considera como grupo Hemigrammus 

geisleri e morfotipos similares, por meio de dados morfológicos e coloração, com base 

na combinação das seguintes características: presença de uma linha escura conspícua 

na base da nadadeira anal, mancha umeral ausente e pseudotímpano presente. Destas, 

frequentemente a linha escura conspícua na base da nadadeira anal é a mais 

reconhecida e de fácil visualização, mas a revisão taxonômica e os dados da literatura, 

permitiram observar que outras espécies do gênero Hemigrammus também possuem 

essa linha (e.g. H. barrigonae, H. boesemani, H. changae, H. lunatus, H. machadoi,  H. 

mahnerti, H. mimus, H. ulreyi), entretanto, não compartilham as demais características. 

Diante disso, neste estudo foi possível verificar diferenças nas colorações entre 

Hemigrammus geisleri e os morfotipos observados e novas características que 

possivelmente os unem foram elencadas, de modo a caracterizar melhor esse 

agrupamento. Adicionalmente, semelhanças morfológicas com Cyanogaster noctivaga 

também foram observadas e possíveis relações entre essa espécie da família 

Stevardiinae e do “complexo” Hemigrammus geisleri são discutidas. 



 

Hemigrammus geisleri é uma espécie de pequeno porte, cujo comprimento 

padrão máximo é de 30,7 mm de comprimento padrão (CP) (Zarske & Géry 2007). A 

espécie não é considerada miniatura, pois ultrapassa 26,0 mm CP, tamanho arbitrário 

máximo determinado por Weitzman & Vari (1988) para categorizar peixes 

miniaturizados. Entretanto, alguns dos morfotipos encontrados são miniaturas. Estudos 

anteriores já indicaram que em peixes de água doce da região Neotropical, tamanho 

diminuto e caracteres morfológicos simplificados, tais como menor grau de 

desenvolvimento da ossificação do sistema de canais látero-sensoriais da cabeça e 

corpo, redução no número de raios das nadadeiras, redução no número de escamas e 

diminuição da ornamentação da superfície dos ossos da cabeça são frequentemente 

associados (Weitzman & Vari, 1988, Mattox et al., 2013, Mattox et al., 2016, Marinho, 

2017, Mattox & Conway, 2021, Marinho, 2022). Assim, foi realizada uma análise 

osteológica de modo a melhor compreender a relação entre tamanho do corpo pequeno 

a diminuto e a presença de caracteres redutivos ou simplificados, uma vez que a 

osteologia das espécies do “complexo” Hemigrammus geisleri é completamente 

desconhecida. 

Atualmente, são reconhecidas 213 espécies de peixes miniatura de água doce na 

região Neotropical, sendo 87 da família Characidae (Toledo-Piza et. al., 2014). A 

correlação entre tamanho pequeno e presença de caracteres redutivos, segundo 

Hanken & Wake (1993), pode decorrer de ausências ou simplificações ósseas presentes 

em organismos pequenos, devido a perdas de estágios terminais de um caráter ou 

complexo de caracteres durante o desenvolvimento (i.e. truncamento ontogenético) 

(Gould, 1977, Rüber et al., 2007), provavelmente devido aos processos heterocrônicos 

durante a evolução (Marinho, 2017).  

Os efeitos da miniaturização na morfologia de peixes neotropicais são ainda 

pouco conhecidos. Mattox et al. (2016), ao compararem o desenvolvimento ósseo de 

Salminus brasiliensis, um Characidae basal (e.g. Mattox et al., 2014), com Priocharax, 

um gênero de peixes miniatura, verificaram truncamento de desenvolvimento e uma 

série de perdas ósseas no táxon miniatura. Para a comparação e compreensão de 

aspectos osteológicos do “complexo” Hemigrammus geisleri, foi utilizado o estudo do 

desenvolvimento ósseo de Salminus brasiliensis (Mattox et al., 2014) e estudos recentes 



 

com peixes miniaturas ou de pequeno porte que apresentam truncamentos 

ontogenéticos (e.g. Mattox et al., 2013, Mattox et al., 2016, Marinho, 2017, Mattox & 

Conway, 2021, Marinho, 2022, Gentile, 2022, Mansani, 2022). 

Desse modo, a revisão taxonômica e análise de alguns aspectos osteológicos do 

“complexo” de espécies associadas a Hemigrammus geisleri propostos aqui, 

contribuiram para diagnosticar, redefinir e redescrever esta e possíveis novas espécies 

a ela relacionadas, bem como analisar os caracteres que poderiam advir da redução do 

tamanho corporal e auxiliar a compreensão da evolução da miniaturização em peixes.  



 

5. CONCLUSÕES 

 

É reconhecido que a região Neotropical possui a maior riqueza de famílias de 

peixes de água doce (Albert & Reis, 2011), com destaque para a grande diversidade de 

espécies no Brasil, em diversas bacias hidrográficas (Rosa & Lima, 2008). O estudo de 

“complexos” de espécies têm se tornado importante ferramenta para o entendimento 

da diversidade em grupos com grande riqueza de espécies e relações de parentesco 

pouco esclarecidas, como o gênero Hemigrammus.  

O estudo dos exemplares de Hemigrammus geisleri e de gêneros comumente 

identificados erroneamente como Aphyocharacidium, possibilitou compreender que o 

"complexo" de espécies Hemigrammus geisleri é formado por diferentes espécies, 

caracterizado por um conjunto de características morfológicas, que permitem 

vislumbrar possíveis relações de parentesco entre elas e com Cyanogaster noctivaga. 

Para confirmação disso, entretanto, são necessários estudos integrativos morfológicos, 

moleculares e filogenéticos. Além disso, com a definição de um complexo, demais 

espécies podem vir a ser adicionadas a esse agrupamento, e no caso do “complexo” 

Hemigrammus geisleri, dois possíveis morfotipos novos, provenientes de diferentes 

drenagens da bacia Amazônica (rio Madeira, rio Xingu e rio Curuá) além dos estudados 

nesse trabalho, apresentam o conjunto de características morfológicas aqui elencadas, 

demonstrando que mais análises colaborarão para um conhecimento ainda maior da 

diversidade de peixes de água doce.  

Algumas características novas observadas merecem destaque como a presença 

de uma concavidade acentuada entre a origem da nadadeira pélvica e origem da 

nadadeira anal em todas as espécies do “complexo” Hemigrammus geisleri e na espécie 

Cyanogaster noctivaga, pertencente à Stevardiinae, outra subfamília de Characidae. As 

espécies do “complexo” Hemigrammus geisleri e Cyanogaster noctivaga compartilham 

o contato da porção superior do orbitoesfenoide com o frontal restrito à porção anterior 

e posterior, deixando uma ampla área entre o frontal e o orbitoesfenoide e forâmen no 

pteroesfenoide. Frente às similiaridades morfológicas encontradas e comparação com 

recentes estudos filogenéticos, tornou-se possível vislumbrar possíveis relações de 

parentesco que do “complexo” Hemigrammus geisleri com Cyanogaster noctivaga e 

análises filogenéticas são necessárias para a compreensão do posicionamento dessas 



 

espécies e relação com demais gêneros em Characidae.  

Adicionalmente, Hemigrammus geisleri, Hemigrammus sp. “Sepotuba” e 

Hemigrammus sp. “Capim” possuem papila urogenital desenvolvida em machos e 

fêmeas, e essa característica não tinha sido observada anteriormente no gênero, com 

exceção de um exemplar macho de Hemigrammus xaveriellus (Lima et. al., 2020). Outro 

aspecto interessante foi a descoberta da presença de ovos no palato bucal de 6 

exemplares, incluindo machos e fêmeas maduras (ZUFMS-PIS 00337), de Hemigrammus 

sp. “Sepotuba”, também não constatada em nenhum exemplar do “complexo” de 

espécies Hemigrammus geisleri.  

O estudo da osteologia de peixes têm-se mostrado uma importante ferramenta 

na compreensão e diagnose das espécies (Mattox et al., 2013, Mattox et al., 2016, 

Marinho, 2022, Gentile, 2022, Mansani, 2022), além do auxílio no conhecimento do 

desenvolvimento e evolução dos peixes. Embora Hemigrammus geisleri, Hemigrammus 

sp. “Capim” e Hemigrammus sp. “Sepotuba” não sejam espécies consideradas 

miniaturas devido ao tamanho máximo e arbitrário de 26,0 mm CP, (sensu Weitzman & 

Vari, 1988), essas podem ser considerados mais apropriadamente aos “anões 

proporcionais” de Gould (1977), com alguns truncamentos osteológicos, como 

infraorbitais 5 e 6 restritos ao canal sensorial e raios não divididos nas nadadeiras 

peitoral, dorsal, pélvica. Duas novas espécies miniaturas são propostas para a região 

Neotropical:  Hemigrammus sp. “Peru” e Hemigrammus sp. “Tapajós”, justamente as 

que foram menos amostradas  e, consequemente, com menos exemplares. 

Diferentes hipóteses para analisar a distribuição das espécies são sugeridas. Os 

diferentes processos históricos, geomorfológicos e ecológicos envolvidos na formação 

das bacia Amazônica e do Rio Paraguai, influenciaram a distribuição das espécies, bem 

como a restrição ao ambiente aquático, tornam-as suscetíveis aos impactos ambientais, 

cada vez mais intensos na Amazônia e Pantanal, regiões de onde provém as espécies 

aqui analisadas. Consequentemente, o  estudo  taxonômico das espécies nessas áreas 

reforça a necessidade de estudos urgentes para avaliação de diversidade e conservação 

dos recursos ainda existentes. 
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