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Voltar ao Sumário

Pipa pipa 
(Linnaeus, 1758)
NOME POPULAR  
Sapo-aru

Localidade-tipo e distri-
buição geográfica. Localida-
de-tipo: “Surinami”. A espécie 
ocorre no Brasil, Bolívia, Peru, 
Equador, Colômbia, Venezue-
la, Guiana Francesa, Guiana 
e Suriname (Lima et al. 2005, 
Frost 2018). Vaz-Silva & An-
drade (2009) apresentaram 
o registro de um único espé-
cime conhecido para o esta-
do de Goiás até o momento, 

para o município de Bonópolis.

Caracterização. CRC variando de 106 a 154 mm em machos. Apresenta coloração uniforme 
marrom escura. Dorso comprimido dorsoventralmente. Cabeça triangular em vista dorsal. Presença 
de membrana interdigital bem desenvolvida nos artelhos, olhos muito reduzidos. Ponta dos dedos 
quadripartidos com lobos bifurcados terminalmente (Trueb & Canatella 1986).

Morfologia larval – Espécie com desenvolvimento direto.

História Natural. Espécie aquática e de hábito noturno. É especialista quanto ao uso do habitat, 
podendo ser encontrada em floresta primária, habitando poças, igarapés e áreas alagadas. Possui 
dieta oportunista relacionada principalmente com o ambiente 
aquático, incluindo invertebrados aquáticos, peixes, ovos e larvas 
de anfíbios (Alves-Pinto 2013). O período reprodutivo se esten-
de de novembro a maio, abrangendo toda a estação chuvosa. 
Os machos vocalizam embaixo d’água, emitindo uma série de 
“cliques”. O macho abraça a fêmea ao redor da cintura e o casal 
movimenta-se em círculos verticais. A fêmea expele entre 60 a 
100 ovos, que o macho, após a fertilização, deposita no dorso da 
fêmea, onde os serão envolvidos pela pele do dorso da fêmea, 
até se desenvolverem e ocorrer a eclosão dos imaturos. O desen-
volvimento larval ocorre dentro do ovo e indivíduos recém-eclo-
didos, com aproximadamente 2 cm de comprimento, emergem 
após 3 a 4 meses da incubação (Lima et al. 2005, Zippel 2006).
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Figura 251. Pipa pipa. Marabá, PA. 

Figura 252. Registro de Pipa pipa.




