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Voltar ao Sumário

Lithobates 
palmipes 
(Spix, 1824)
NOME POPULAR SUGERIDO  
Rã-de-pés-do-pato 

Localidade-tipo e distribuição 
geográfica. A localidade-tipo da es-
pécie é o rio Amazonas, Brasil. A es-
pécie tem distribuição cis-andina e 
ocorre no Brasil, Colômbia, Equador, 
Peru, Bolívia, Venezuela, Guiana e 
Suriname (Frost 2018). Oliveira et 
al. (2010) promovem o único regis-
tro da espécie no estado de Goiás 
conhecido até o momento, para o município de Piranhas.

Caracterização. CRC variando de 78 a 126 mm em machos (Hillis & de Sá 1988). 
Coloração dorsal verde-oliva a marrom com manchas escuras irregulares nos flancos 
e superfície dos membros. Ventre claro. Faixa dorsolateral evidente, superfície ventral 
e parte interna da coxa de coloração clara uniforme. Olhos proeminentes em posição 
lateral. Presença de membrana interdigital bem desenvolvida nos pés.

Morfologia larval – Os girinos são caracterizados pelo corpo oval em vista dorsal, 
deprimido em vista lateral e focinho arredondado em vista lateral. O disco oral é ante-
roventral, emarginado lateralmente com papilas marginais interrompidas por lacuna 
dorsal e fórmula dentária 4(2,3,4)/4(1). Cobertura da mandíbula superior em arco e 
inferior em “V”. Espiráculo sinistro. Tubo anal destro. Nadadeira 
dorsal e ventral com mesma altura (Breder Jr 1946).

História Natural. Apresenta atividade de vocalização tanto 
diurna quanto noturna. Os indivíduos são considerados genera-
listas, ocorrendo em áreas marginais de rios, poças e igarapés 
no domínio da Amazônia, tipicamente áreas florestais, mas, 
em algumas vezes ocorrem em áreas abertas (Hillis & Sá 1988).

Ordem Anura Fisher  
von Waldheim, 1813
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Figura 253. Lithobates palmipes. Piranhas, GO. 

Figura 254. Registro de Lithobates 
palmipes.




