
 

 

 

 

QUEM SÃO OS ANFÍBIOS? 
 

Os anfíbios são animais vertebrados, tetrápodes (possuem quatro membros locomotores), que 

se originaram no período Devoniano, há 350 milhões de anos. Compreendem animais 

conhecidos como os sapos, rãs e perereca e outros não tão conhecidos como as salamandras, 

tritões e cobras-cegas. O termo anfíbio significa vida dupla e está associada ao fato de muitas 

espécies destes animais terem uma fase aquática (os girinos) e uma fase terrestre (os adultos). 

Por isso, foram considerados animais de vida dupla: uma vida na água e outra na terra.  
 

Todavia, nem todas as espécies de anfíbios têm duas fases. Algumas espécies de salamandras 

têm somente a fase larvária, com o adulto se diferenciado do jovem, pela ausência de brânquias 

externas. Algumas espécies de anuros, não apresentam a fase aquática (não há girinos): do ovo 

eclodem jovens adultos terrestres. As cobras-cegas também não têm fase aquática. Enfim, 

apesar do nome anfíbio não ser aplicado a todas as espécies, o termo persiste para não causar 

confusão. Imagina, hoje, com tantos livros, histórias e textos publicados, o que aconteceria se 

o nome destes animais fosse mudado? Pois é, seria uma baita confusão!  
 

Atualmente, no mundo, são conhecidas 7.993 espécies de anfíbios, sendo 7.044 de anuros, 737 

de salamandras e 212 de cobras-cegas. O Brasil é o campeão, com cerca de 1.086 espécies, 

seguido da Colômbia (795 espécies), do Peru (636) e Equador (623). O que estes países têm 

em comum? Clima tropical, muita chuva e florestas. E os anfíbios, por terem pele permeável 

(que permite a perda d´água), vivem, preferencialmente, em locais úmidos. Mas como nem 

tudo na biologia é 100%, há anfíbios que vivem em desertos! Acredita! Mas esta explicação 

ficará para outros textos.  
Autor: Rogério P. Bastos/LHCAN/UFG 

 

 
Salamandras 

Foto: Célio Haddad 

 
Sapo 

Foto: Rogério Bastos 

 
Cobra-cega 

Foto: Célio Haddad 

 

Para saber mais, acesse: 

1) https://amphibiaweb.org/ 

 

Envie sugestões de temas, críticas, elogios para o e-mail: sapociencia@gmail.com 

 

O SapoCiência é uma iniciativa de pesquisadores dos Laboratórios de Herpetologia e 

Comportamento Animal (LHCAN; UFG), do Laboratório de Mutagênese (LABMUT; UFG), 

do Laboratório de Ecologia e Funcionamento de Comunidades (LEFunC; UFG) e do 

Laboratório de Biologia Animal (LABAN, IF Goiano, Rio Verde). 
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