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1.  INTRODUÇÃO 

Barreiras geográficas e fatores históricos podem gerar isolamento de populações, reduzindo 
ou interrompendo o fluxo gênico entre elas (Berven et al., 1990). Em longo prazo o 

isolamento pode resultar em especiação, e, embora os grupos resultantes contenham 
indivíduos morfologicamente semelhantes, podem não se reconhecerem reprodutivamente. 
Esse processo pode produzir criptodiversidade, um fenômeno comum entre diversos táxons 
amazônicos, onde espécies morfológica ou morfometricamente semelhantes ficam ocultas 
sob o mesmo epíteto específico. A insuficiência de amostragem ou inexistência de 
parâmetros seguros para identificação taxonômica gera erros seqüenciais, que por 
conseqüência conduzem a falsas conclusões sobre diversidade de espécies e padrões 

ecológicos, bem como à sua aplicação como bases de dados para práticas de conservação. O 
hilídeo Scinax ruber é amplamente distribuído pela Bacia Amazônica, e suas populações 
podem apresentar variações morfológicas nitidamente visíveis, e variações morfométricas 
mais sutis (Faivovich, 2002). No presente estudo determinamos a variação morfométrica de 
espécimes de S. ruber depositados na Coleção de Anfíbios e Répteis do INPA, com base em 
19 medidas. Determinamos ainda a distribuição de morfotipos por localidades de coleta, 

considerando os efeitos de dimorfismo sexual. 

 
2.  MATERIAL DE MÉTODOS 

 2.1  ÁREA DE ESTUDO 

A área de estudo foi definida pelo material disponível na Coleção de Anfíbios e Répteis do 
INPA. O hilídeo Scinax ruber é bastante conspícuo, e freqüentemente coletado por diversos 

pesquisadores, em diversas localidades. Para o presente estudo foram utilizados espécimes, 
provenientes de 39 localidades da Amazônia brasileira (cinco estados), agrupadas em oito 
regiões, conforme proximidade geográfica, a saber: 1. RDS Uatumã, Presidente Figueiredo e 
Silves; 2. Rio Jari, Santarém e Rio Trombetas (UHE Cachoeira Porteira). 3. Rio Jufari, Colônia 
do Apiaú e Estação Ecológica de Maracá; 4. Costa Marques, Porto Velho, Cuniã, Alta Floresta, 
Corumbiara e Extrema; 5. Manaus (campus do INPA, Ilha da Marchantaria, Lago 
Puraquequara, Reservas INPA/Smithsonian, Reserva Ducke, Reserva WWF/INPA), Careiro, 

Cacau Pirêra, Manacapuru, Manicoré, Tefé, Estação ecológica de Anavilhanas e Lago 
Janaucá; 6. São Gabriel da Cachoeira, Barcelos e Amanã; 7. Rio Juruá (margens esquerda e 

direita); 8. Urucu. 
 
 2.2  MORFOMETRIA 

Os espécimes analisados foram sexados por uma incisão ventral para verificação da presença 
de testículos ou ovários. Utilizamos um paquímetro digital com precisão 0,01 mm para medir 
as seguintes variáveis morfométricas, para cada espécime, conforme proposto por (Narves, 

2003): comprimento rostro-cloacal (CRC, medido da ponta do focinho até a extremidade 
posterior do corpo), largura da cabeça (LCa, medida transversalmente, na altura mediana do 
tímpano), comprimento da cabeça (CCa, medida longitudinalmente, da ponta do focinho até 
a margem posterior do tímpano), altura da cabeça (ACA, medido da face ventral da maxila 
inferior, na altura do olho, até o ponto mais alto da crista supra-orbital), altura do olho (AO, 
medido verticalmente, entre as margens superior e inferior), diâmetro do olho (DO, medido 
horizontalmente,entre a margem anterior e posterior do olho), largura do focinho (LFo, 

medida entre os bordos externos do focinho, na altura das narinas), distancia olho-narina 
(DON, medida entre a margem posterior da narina e a margem anterior do olho), distância 
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olho-focinho (DOF, medida da margem anterior do olho até a ponta do focinho), diâmetro do 
tímpano (DTi1, medido horizontalmente, entre a margem anterior e posterior), altura do 
tímpano (DTi2, medido verticalmente, entre as margens superior e inferior), comprimento da 
mão (CMa, medido ventralmente do bordo posterior do tubérculo palmar até a ponta do 3o 
dedo), comprimento do braço (CB, medido de uma extremidade à outra do radioulna), 
comprimento do maior dedo no membro locomotor anterior (CMDA, medido do metacarpo 

até a falange), comprimento do fêmur (CFe, medido do centro da abertura cloacal até a 
articulação tíbio-femural, com o membro flexionado, encostado à lateral do corpo), 
comprimento da tíbia (CTi, medido com o membro flexionado, entre as articulações tíbio-
femural e tíbio-tarsal), comprimento do tarso (CTa, medido entre  as articulações tíbio-tarsal 
e tarso-metatarsal), comprimento do pé (CPe, medido do bordo posterior do tubérculo 
metatarsal interno até a ponta do 4o dedo), comprimento do maior dedo no membro 

locomotor posterior (CMDP, medido do metarcarpo até a falange). Uma visualização gráfica 
das variáveis morfométricas medidas no presente estudo se encontra na Figura 1. 
 
 2.3  ANÁLISES DOS DADOS 

Para testar relações entre CRC e as outras variáveis medidas, foram gerados modelos de 
regressão linear, onde CRC foi a variável independente, e cada uma das outras medidas foi 
uma variável dependente. Optou-se por modelos separados para cada variável porque 
algumas delas são fortemente correlacionadas. Para testar diferenças nas variáveis medidas 
entre os sexos, foram gerados modelos de análise de variância ANOVA. As variáveis testadas 

no presente estudo constituem um fator multivariado, expresso em 342 dimensões (335 
espécimes + sete regiões). Não seria possível demonstrar graficamente agrupamentos de 
conjuntos de dados para determinar populações morfometricamente diferentes, seria um 
gráfico de 342 eixos. Por isso, calculamos as diferenças entre as variáveis utilizando o índice 
de Bray-Curtis, e a matriz resultante foi submetida a uma análise de escalonamento não-
métrico multidimensional (NMDS). Essa análise gera conjuntos de escores, que podem ser 
plotados em um gráfico simples, de duas dimensões (Legendre e Legendre, 1998). Geramos 

um único modelo de NMDS para machos e fêmeas, e dois adicionais para machos e fêmeas 
separadamente. Todas as análises foram geradas no programa livre R v. 2.13. 
 
3.  RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Nós medimos 335 espécimes de S. ruber mantidos em via líquida na Coleção de Anfíbios e 
Répteis do INPA, sendo 79 machos e 244 fêmeas. Doze espécimes estavam bastante 
danificados, ou eram demasiadamente jovens, por isso o sexo não pôde ser determinado. 
Fêmeas foram maiores que machos para quase com todas as variáveis, com exceção de 
altura do olho (AO), altura da cabeça (Aca) e diâmetro vertical do olho (DTI2), que não 

diferiram entre os sexos (Tabela 1). Esse resultado geralmente é esperado para espécies em 
que os machos não disputam fisicamente as fêmeas ou territórios, como é o caso de S. ruber 
(Lima et al., 2005). Quase todas as variáveis tiveram relações positivamente fortes com 
CRC, para machos e fêmeas, com exceção de altura da cabeça (Aca) e altura do olho (AO) 
para espécimes machos (Tabela 2). Diferentes partes do corpo de S. ruber crescem 
proporcionalmente em relação ao corpo, independentemente do sexo. Em algumas espécies 

os machos utilizam contato físico para disputar fêmeas ou territórios de vocalização, nesses 
casos podem apresentar crescimento não-proporcional de alguns membros, como os braços 
de Leptodatcylus bolivianus (Leptodactylidae) (Wells et al., 1988). 
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Tabela 1 - Diferenças em medidas morfométricas de espécimes de Scinax ruber depositados 
na coleção de anfíbios e Répteis do INPA, entre machos e fêmeas, determinadas por análises 
de variância. Valores em negrito significam que não houve diferença. 
 

 F P 

CRC 14,47 <0,0001 

Lca 13,02 <0,0001 

Cca 24,02 <0,0001 

Aca 1,97 0,16 

AO 1,65 0,20 

DO 8,24 0,004 

Lfo 13,05 <0,0001 

DON 14,46 <0,0001 

DOF 12,93 <0,0001 

DTI1 3,82 0,05 

DTI2 3,04 0,08 

Cma 8,87 0,003 

CB 8,84 0,003 

CDF 10,06 0,002 

Cfe 14,57 <0,0001 

Cti 28,06 <0,0001 

Cta 15,89 <0,0001 

Cpe 14,12 <0,0001 

CDT 10,54 0,001 

 
 
Tabela 2 - Diferenças em medidas morfométricas de espécimes de Scinax ruber depositados 

na coleção de anfíbios e Répteis do INPA, entre machos e fêmeas, determinadas por análises 
de variância. Valores em negrito significam que não houve relação. 
 

 Machos Fêmeas 

 R2 P R2 P 

Lca 0,62 <0,0001 0,79 <0,0001 
Cca 0,29 <0,0001 0,79 <0,0001 
Aca 0,11 0,003 0,28 <0,0001 
AO 0,05 0,03 0,20 <0,0001 
DO 0,27 <0,0001 0,36 <0,0001 

Lfo 0,33 <0,0001 0,60 <0,0001 
DON 0,51 <0,0001 0,68 <0,0001 
DOF 0,59 <0,0001 0,81 <0,0001 
DTI1 0,34 <0,0001 0,55 <0,0001 
DTI2 0,25 <0,0001 0,50 <0,0001 
Cma 0,58 <0,0001 0,83 <0,0001 
CB 0,56 <0,0001 0,77 <0,0001 

CDF 0,41 <0,0001 0,63 <0,0001 
Cfe 0,50 <0,0001 0,73 <0,0001 
Cti 0,76 <0,0001 0,74 <0,0001 
Cta 0,72 <0,0001 0,86 <0,0001 
Cpe 0,75 <0,0001 0,82 <0,0001 
CDT 0,51 <0,0001 0,55 <0,0001 
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Independentemente do sexo, os espécimes provenientes da bacia do Rio Juruá, no estado do 
Amazonas, formaram um grupo bastante distinto (Figura 1-A), uma população 
morfometricamente diferente das demais. O fato de ter sido a única população distinta é um 
forte indício de que se trata de uma espécie não descrita, tradicionalmente identificada como 
S. ruber, mas estudos mais aprofundados, com análises bioacústicas e moleculares, são 

fortemente recomendados. Para os espécimes provenientes das outras regiões incluídas 
neste estudo, é possível que existam variações populacionais muito sutis, não detectadas 
pelas medidas que nós testamos, e possivelmente insuficientes para a determinação de 
táxons distintos. De fato, os fatores mais relevantes para a descrição de 17 novas espécies 
do grupo S. ruber nos últimos 20 anos, tiveram base molecular ou bioacústica (Frost, 2011). 
Separadamente para machos e fêmeas, não houve distinção evidente entre populações 

(Figuras 2-A e 2-B). Mas as diferenças nos resultados possivelmente podem ter efeito de 
amostragem, o número de fêmeas analisadas é mais de três vezes maior que o número de 
machos. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Figura 1 – Relação entre dois eixos de NMDS, sumarizando 19 medidas morfométricas de 
espécimes machos e fêmeas de Scinax ruber depositados na Coleção de anfíbios e Répteis do 
INPA. Os números representam regiões determinadas no item 2.1 (Área de estudo). O  
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círculo vermelho destaca espécimes provenientes do Rio Juruá. 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Figura 2 - Relação entre dois eixos de NMDS, sumarizando 19 medidas morfométricas de 
espécimes machos (A) e fêmeas (B) de Scinax ruber depositados na Coleção de anfíbios e 
Répteis do INPA. Os números representam regiões determinadas no item 2.1 (Área de 
estudo). 
 
4.  CONCLUSÕES 

As fêmeas de S. ruber são maiores que os machos em pelo menos 16 medidas, e pelo menos 
17 partes do seu corpo crescem proporcionalmente. Esses resultados possivelmente estão 
relacionados ao fato de que os machos da espécie não utilizam contato físico para disputar 

fêmeas ou territórios. Os espécimes provenientes do Rio Juruá representam uma população 
morfometricamente distinta das demais. Embora possa ser apenas uma variação 
populacional, o fato de ter sido a única população distinta é um indício de que pode se tratar 
de uma espécie não descrita, tradicionalmente identificada como S. ruber. No entanto, 
estudos moleculares e bioacústicos são necessários. 
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