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Resumo 
 
 

Popularmente conhecidos como cascudinhos, Otothyropsis é um dos 20 gêneros 

pertencentes a subfamília Hypoptopomatinae. Atualmente o gênero inclui quatro espécies 

descritas: O. marapoama (espécie tipo), Otothyropsis piribebuy, O. polyodon e O. biamnicus. 

O objetivo do trabalho é a descrição de uma nova espécie do rio Santo Antônio, bacia do rio 

Grande, Brasil. A descrição desta nova espécie baseou-se na tomada de medidas 

morfométricas através de paquímetro digital e estereomicroscópio, na contagem de placas 

dérmicas, raios e dentes, além da observação de caracteres osteológicos em espécimes 

corados e diafanizados. A nova espécie de Otothyropsis diferencia-se de seus congêneres 

principalmente pelo padrão de colorido único da nadadeira caudal, formato do spinelet, menor 

comprimento pré-pélvico e do espinho da nadadeira peitoral. Coletas recentes têm revelado 

uma diversidade do grupo até pouco tempo desconhecida. 
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