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A forma do corpo provavelmente 
evoluiu a partir de um tipo inicial 
semelhante ao das  salamandras, 
nadando por ondulações do corpo e 
cauda. 

A mudança para um anfíbio saltador 
pode ser relacionada à seleção de um 
anfíbio que repousaria próximo à 
margem e escaparia de predadores 
saltando. 





CARACTERÍSTICAS DOS ANFÍBIOS 
ATUAIS 
 Apesar dos 370 milhões de anos de evolução, os 

anfíbios apresentam claras características de grupo de 
transição, sendo ainda dependente da água,  
principalmente para reproduzir (exceto algumas 
espécies de sapos); 

 Dependem de ambientes úmidos e relativamente 
frescos pois são ectotérmicos; 

 Possuem esqueleto ósseo diferenciado, com diferenças 
morfológicas entre as ordens; 



 Quatro apêndices locomotores (exceto Apoda); 
membros anteriores e posteriores variam de tamanho; 
artelhos em número variável nos membros anteriores 
(4 ou 5); sem garras ou unhas verdadeiras; 

  Pele lisa, úmida e glândular. Presença de 
cromatóforos; 

 Sexos separados; vários modos reprodutivos 



TEGUMENTO 
Estratificado; 

Elevada concentração de glândulas 
por unidade de superfície corporal; 

Glândulas mucosas para 
umidificação, favorecendo a difusão 
de gases; 

Glândulas de veneno (paratóides); 
não são peçonhentos. 



 

estrato córneo 

estrato germinativo 

cromatóforos 

estratos cruzados de 

tecido conjuntivo 

vasos sanguíneos 





ESQUELETO 

Cartilaginoso no girino 

Ósseo no adulto, porém 
frágil. 

Presença de cinturas pélvica 
e peitoral no adulto; 





Sistema Respiratório 
 Desenvolvimento de narinas internas pares (coanas) 

que estão ligadas e orifícios respiratórios externos. As 
coanas são recobertas por um epitélio olfativo que 
permite detectar odores. 



Alimentação, Digestão 
 Anfíbios adultos são carnívoros, alimentando-se de 

insetos, aranhas, caracóis, centopéias, outros anfíbios 
menores; 

 Capturam o alimento com uma língua protrátil, fixa no 
fundo anterior da boca e livre na extremidade 





 Possuem uma infinidade de glândulas produtoras de 
muco, que torna a língua pegajosa facilitando a captura 
do alimento; 

 Algumas espécies possuem dentes com função de 
segurar o alimento, não sendo utilizados para  a 
mastigação;  

 Nos adultos o aparelho digestivo é curto e produz 
enzimas digestoras de gordura, proteína e 
carboidratos;  

 Na fase larval, o aparelho digestivo é mais longo e a 
alimentação é basicamente herbívora. 





REPRODUÇÃO 
 Na maioria das espécies de anuros a fecundação é 

externa e ocorre por meio de amplexo 

 Maioria desenvolvimento indireto 

 Há espécies que dão a luz a pequenos juvenis ou os 
juvenis eclodem dos ovos sem passar por faze larval. 







brânquias internas 



patas 



RECEPTORES SENSORIAIS 
 Os receptores sensoriais aquáticos foram modificados 

para a vida terrestre:  

 A linha sensorial dos peixes, permanece  durante a fase 
larval dos anfíbios. Pode permanecer durante toda a 
vida das espécies estritamente aquática; 



Ordens 
 Existem 3 ordens de anfíbios: 

 Gymnophiona 

 Caudata 

 Salientia 

 



Ordem Gymnophiona ou Apoda 
(podos = pé) 
 Cecílias ou cobras-cegas 

 Tamanho = 7cm a 1,5m (50cm) 

 Habitat = terrestres e aquáticas 

 Alimentação = cupim, minhoca, inseto 

 Deslocamento = movimentos serpentiformes 



Especializações para o hábito 
escavador: 

Alongadas 

Ápodes 

Corpo anelado (dobras dérmicas) 

Olhos recobertos por pele ou osso 

Um par de tentáculos protráteis (órgão 
sensorial) 









Ordem Caudata ou Urodela 
(uro = cauda) 
 Salamandras 

 Tamanho = 30 mm a 1,5m (10 a 30cm) 

 Alimentação = insetos 



 Forma do corpo mais generalizada 

 Corpo alongado 

 Com cauda 

 Com 4 patas 

 Deslocamento = ondulações laterais do tronco e cauda 



 Distribuição = 

 -Hemisfério Norte (América do Norte e Central com a 
maior diversidade) 

 -limite meridional atinge o norte da América do Sul 



 Habitat = terrestres e aquáticas: 

 - adulto terrestre, larva aquática 

 - exclusivamente terrestre 

 - exclusivamente aquática 

 - cavernícola (troglobitismo) 



 Pedomorfose 

 -obrigatória 

 -facultativa 

 

 Pedomorfose (paidos = criança + morphe = forma) – 
presença de caracteres juvenis, larvais ou embrionários 
em um adulto. 

 Neotenia (neo = novo + teneo = manter) – retenção de 
caracteres  larvais ou embrionários no adulto. 

 Progênese (pro = anterior, antecipado + genesis = 
origem, reprodução) – desenvolvimento das gônadas 
em um corpo que é mantido na condição larval. 





Ordem Salientia ou Anura 
(an = sem; uro = cauda) 
 Sapo, rã, perereca 

 Corpo curto e inflexível 

 Tamanho = 10 mm a 30cm 

 Alimentação = carnívoros 

 Deslocamento = salto 





Sapo, rã ou perereca? 



 Sapos:  

 Pele seca e rugosa, cheia de “verrugas” corpulento, 
cabeça arredondada, glândulas parotóides, membros 
(patas) curtos em relação ao corpo, lento, pulador (saltos 
curtos), mecanismo de defesa: substancias químicas na 
pele 



 Rã:  

 Pele lisa, úmida, corpo esguio, membros longos, bem 
desenvolvidos, ágeis, saltadoras (saltos longos), dedos 
afilados ou com membranas interdigitais, mecanismo de 
defesa: fuga e camuflagem 



 Perereca:   

 Forma de corpo variáveis, cabeça grande, cintura pélvica 
estreita, presença do disco adesivo (“ventosas”), 
saltadores (saltos longos), escaladores, pele lisa, 
mecanismo de defesa: fuga e camuflagem 






