D USE N I A: VII (4)
Dia 30 de Setembro de 1956

Planárias Terrestres do Paraná
por
CLAUDIO G. FROEHLICH
Departamento de Zoologia e de Fisiologia Geral e Animal
Universidade de São Paulo'

Graças ao subsídio fornecido pelo Conselho /Nacional
de Pesquisas à nossa Cadeira, estivemos, minha esposa e eu,
em julho de 1953, nos Estados sulinos (Paraná, Sta. Catarina
e Rio Grande do Sul), coletando material de Tricladida Terricola.

o trabalho presente trata ~as espécies coligidas no Paraná,· as primeiras conhecidas dêste Estado, e inclue dos outros
Estados visitados, apenas aquelas também representadas no
primeiro. Além disso, inclue material de uma das espécies
(Geoplana plumbea), coletado em São Paulo. As espécies dos
gêneros Issoca, Xerapoa e Kontikia, já foram tratadas por
C. Froehlioh 1955a.
Agradecemos cordialmente ao professor Dr. Jesús Moure, C. M. F., que tanto tem contribuido para o progresso da
Zoologia na Universidade do Paraná, pelo zelo com que se
empenhou para o bom êxito de nossa excursão.
Família Geoplanidae Stimpson
Gênero ·Geoplana FI'. MüIl.
Geoplana Fritz !V.lüller 1857~ p. 23
Geoplana c. Froehlich~ 19558, p. 208

Geoplana marginata FI'. Müll.
Geoplana marginata Fritz Müller 1857, p. 24; G r a f f

1 8 9 O, p. 305; M a r cus 1 9 5 1, p. 56.

Ocorrência - Curitiba, Paraná: 1 exemplar.
Caiobá, Paraná: 5 exemplares.
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Geoplana bergi Graff

Os espécimes de Caiobá (Fig. 1,2) têm a extremidade anterior obtusa e posterior aguda, embora o estreitamento
anterior seja mais paulatino que o posterior. Alguns exemplares, têm bordos quase' paralelós" outros são mais largos e a
largura maior situa-se no terço 'posterior. Os de Sta. Catarina
(Fig. 9) são vermes largos e achatados de extremidade abruptamente afiladas.

Geoplana bergi Graff, 1899, p. 323, este 8 f. 18-19.
Geoplana meixneri Riester, 1938, p. 11
Geoplana beTgi (?) Riester, 1938, p. 16-19 f. 13-15,
este 1 f. 5.
Geoplana bergi Marcus, 1951, p.58; C. Froehlich
19558, p. 212; 1956, p. 316.
'
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Medidas em mm. dos vermes cortados, após a fixação:
Ocorrência - Curitiba, Paraná: 1 exemplar. Serra do Mar, entre Curitiba e Paranaguá ( 250 a 350 m.): 1 exemplar jovem. Morretes, Paraná: 2 exemplares.
Blumenau, Santa Cátarina: 2 exemplares.

Geoplana burmeisteri Max Schultze
Geoplana burmeisteri M. Schultze, 1857, p. 33; C.
Froehlich, 1955b, p. 190, 1956, p. 315.
Geoplana leucophryna Marcus, 1951, p. 88.

Ocorrência - Matinhos, Paraná: 3 exemplares. Blumenau, Sta.
Catarina: vários exemplares. Itajaí, StaCatarina:
vários exemplares. Brusque, Sta. Catarina: vários
exemplares.

Geoplana multicolor Greff
Geoplana ,multicolor' Graff, ',,1899,' p. 326; M a r cus,
1951, p. 67; C. Froehlich 1955 a, p. 213, 1956,
p. 318.
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7.0

17.0

22.0

o colorido muito variado já foi bem, descrito por
G r a f f; tenho a acrescentar,apenas, a ocorrência, nos exemplares de 8ta. Catarina, de manchas ferrugíneas que se man...
tém bem nos exemplares conservados em alcoo!. Os vermes
de Blumenau e Rio do Testo são muito mais escuros que os
do Paraná. Os últimos são os que concordam melhor com os
desenhos de Grafi.
Os olhos (Fig. 10) também já foram suficientemente
descritos. Os anteriores atingem 40 a50 f.l de diâmetro.
A farínge é tipicamente cilíndrica (Fig. 8).

Ocorrência - 'Curitiba, Paraná: muitos exemplares. Lapa, Paraná: vários exemplares.

Geoplana' polyophthalma Graff (Figs. 'l-lO)
Geoplana polyophthalma Graff, 1899, p. 308, este 1
f. 31-37 (loC. tip.: Blumen8u, Est. Sta. Catarina,
Brasil).

Ocorrência - Caiobá, Paraná: 8 exemplares. Blumenau, Sta. Catarina: 3 exemplares. Rio do' Testo, Sta. Catarina:
4 exemplares.

Foram cortados 8 exemplares, cujos aparêlhos copuladores formam uma série gradativá de desenvolvimento, desde
o' gonóporo ainda fechado, até ,o máximo de complicação de
dobras atriais e voltas das vias masculinas.
De um modo geral o aparêlhodos vermes de Sta.Catarina apresenta-se muito mais complicado que o dos do Paraná, comparando-se vermes de tamanho semelhante, embora
nem sempre o tamanho seja diretamente proporcional à idade.
Os traços principais do aparêlho, porém, concordam bem em
todos os exemplares. Os duetos teferentes (Fig. 3-7, d) deseII)bocam, nos vermes jovens (Fig. 6-7), ventral e lateral...
mente na vesícula seminal (s); nos vermes mais maduros
(Fig.3-5), em expansões laterais. A, vesícula,' a principio ex-
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trabulbar, situa-se, em idade mais avançada, nos limites do
bulbo. (b), ficando parcialmente envolvida por êle. Apresentase mais dilatada na . parte ental, ventral, e estreita-se na dorsal. Continua-se no ducto ejaculatório (e), muito sinuoso nos
vermes adultos. O pênis (p) cônico, ora é curto e largo, ora
alongado e mais estreito. Em alguns exemplares (Fig. 4 e 5)
apresenta grandes dobras. Ultrapassa ou não o gonóporo (g),
dependendo do estado .de contração do verme. No espécime
mais adulto (Fig. 3), grande número de glândulas eritrófilas
(y) desemboca na vesícula seminal, no ducto ejaculatório e
na superfície penial. Glândulas do mesmo tipo, abrem-.se também, dorsalmente, no átrio masculino (a) dos exemplares de
Sta. Catarina.

Geoplana· rosea E. Froehlich
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Os vitelários estão em estágios diferentes de maturação e já aparecem em fase posterior a de retículo, no verme
mais maduro de Caiobá (Fig. 7). Os oviductos (o) sobem
posteriormente ao gonóporo, depois dirigem-se para os lados
e encontram-se no canal feminino (q), curto e horizontal. O
canal tem as mesmas características da parede do átrio, (f)
extensa cavidade, de paredes muito pregueadas nos vermes
de Sta. Catarina. Glândulas de casca (z) abrem-se nos trechos
transversais dos oviductos até o seu ponto de reunião.

Discussão - O colorido dos vermes desta coleção apresenta-se tão variável quanto o dos exemplares, conservados
emalcool, de GT af f. Nenhum, porém, dos mais escuros 'ou
dos mais claros, pode ser comparado,; respectivamente, a G.
nigrQfusca (1844, p. 245) eGo ladislavii Graff (1899, p. 300).
Também nenhum deles pode ser confundido com G. burmeisteri.
Quanto ao aparelho copulador, não descrito por Graff,
G. polyophthalma coloca-se no grupo C, entre nigrofusca e
dictyonata Riester (1938, p. 50), espécies a que se assemelha,
também, pela forma do corpo. As 3 espécies são mais largas
e achatadas que as outras componentes do grupo. G. dictyonata é, porém, uma espécie marmoreada, de colorido mais uniforme, e G. nigrofusca, tem as margens amarelas.

Geoplana carinata Riester
Geoplanacarinata Rlester, 1938, pp. 61-64. f. 69-71,
este 1 f. '18; Mar cus, 1951, pp. 70-72, este 21 f.
129, este 27 f. 183-188.

Ocorrência - Curitiba, Paraná: muitos exemplares. Morretes;
Paraná: •·1 exemplar.
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Geoplana rosea E. Froehlich, 19553, pp. 317-319, este
10 f. 60-62, este 11 f. 63-67, est. 12 f. 68.

Ocorrência - Lapa, Paraná: 1 exemplar.

Geoplana chita, sp. n. (Figs. 11-16)
Localidade - Curitiba, Estado do Paraná: 3 exemplares em
bromeliáceas, a cerca de2 metros do solo e 1
numa bromeliácea caída. Eldorado (Xiririca), Estado de São Paulo: .1 exemplar ,em cafezal, coligido pelo Dr. Otto Schubart, 21.XI.1852.
Pequenos vermes de extremidade anterior mais suavemente estreit~da que a posterior e região intermediária do
corpo de bordos paralelos (Fig. 15). Dorso alto (Fig. 16).
Dimensões em mm. dos 3 vermes cortados e
em p dos r~spectivos olhos:
Procedência

Comp.

larg.

bôca gonõpor faringe pênis

Paraná
Paraná
Eldorado

29,7

2,6

16,8

21,5

2,4

4,1

24,2

3

16,6

19,0

1,7

1,9

20,0

2,4

12,5

16,2

1,8

2,0

olhos cônicos

olhos
comuns

até 116x32 até 35
até 100x40
100

Parênquina lácteo, livre no····ventre, e no dorso aparecendo em regiões circulares. ou elípticas, muito numerosas e
de tamanhos variados. No restante do dorso, com exceção de
uma'· faixa mediana, o parênquima é coberto por pigmento negro, que na extremidade anterior forma uma estria mediana
de contorno irregular e orla as margens. Na faixa mediana
levemente amarelada, um. pigm.~nto amarelo-mostarda, ou .côr
de tijolo dispõe-se em retículo de malhas circulares.
Os olhos marginais (Fig. 14), .atémais ou menos 5
mm. da ponta anterior, têm a forma de cônes alongados como
em G. vaginuloiâes.Só aparecem no verme .diafanizado,pois
situam;...se na orla preta. Além dêstes, existem, desde a ponta,
olhos dorsais, de forma normal, situados na região" clara· que
fica de permeio entre a orla negra e a faixa mediana também
negra. Para trás,. onde o pigmento preto se dispõe em rede,
os. olhos marginais têm a forma normal e os dorsais (Fig. 14)
ocorrem tanto nas regiões" claras quanto nas· pigmentadas. São
ausentes na faixa mediana.
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Geoplanajoia, sp. n. (Figs. 17-21)

A faringe (Fig. 12) é cilíndrica com iserção dorsal pos-

terior à ventral.
Osductos eferentes (Figs. 12-13), finos, entram ventralmente no bulbo penial (b), ao nível transversal da raiz do
pênis, voltam-se para a frente e abrem-se na via masculina
ímpar. Esta é um longo tubo, de calibre uniforme até às proximidades da ponta do pênis (p), onde acompanha o estreitamento brusco da papila. O trecho bulbar (s), é tortuoso e o
papilar (e), quase retilíneo. Em dois exemplares o epitélio do
tubo é baixo e a muscularis (m) muito forte; no exemplar de
Eldorado (Fig. 13), cujo aparêlho apresenta-se grandemente
contraído (fixação a frio) o epitélio é alto, repleto de secreção
eosinófila, e a muscularis relativamente baixa. Nos doisprimeiros vermes a papila é um longo cilindro de extremidade
afilada; o gonóporo (g) situa-se à altura da metade do pênis,
que atinge às proximidades do canal feminino (q). No verme
de Eldorado a forma do órgão copulador, que sai em parte
pelo gonóporo, foi muito alterada pela contração. A muscularis da papila e a masculatura bulbar são muito fortes, especialmente nos exemplares do Paraná. Glândulas abrem-se perto. da ponta do pênis no espécime do Eldorado, e pouco antes
da ponta no exemplar mais maduro dp Paraná. O epitélio atria! é chato, começa a crescer máisou menos ao nível do
quarto ectal da papila, tornando-se cúbico no canal feminino,
ou até cilíndrico, como no exemplar de ~ldorado, que é dos
3 o mais maduro (glândulas, vitelários,.quantidade de espermatazóides, altura e aspecto dos epitélios).
Os oviductos (o) sobem obliquamente antes da ponta
penial e depois dirigem-se para trás, penetrando no canal feminino, encurvado para o dorso. As glândulas da casca (z)
abrem-se nos trechos ascendelates e, nos 'trechos horizontais
finais dos oviductos..
Discussão' - Esta espécie aproxima-se muito de G. vaginuloides
(Darw., 1844, p. 244), pelos olhos anteriores em forma de cône
alongado e pêlo aparêlhogenital, em tudo semelhante ao da
espécie tipo.
O colorido de G. chita, no entanto, afasta-se muito do
de ,vaginuloides e obrigaa· separação das 2 espécies.
A nova espécie, é ,assim, mais um membro do pequeno grupo D de geoplanas brasileiras.
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Localidade - Serra do Mar, entre Curitiba e Paranaguá: 8
exemplares.
Descrição - Vermes de extremidade anterior mais suavemente estreitada que a posterior, largura máxima no terço
posterior e dorso pouco abaulado (Fig. 17). Em repouso podem contrair-se muito, ficando com menos da metade do comprimento e com a forma de uma elipse, alongada na extremi...
dade anterior (Fig. 19). Os maiores atingem pouco mais de
50 mm. de comprimento por 5 mm.de largura em reptação.
Medidas em mm. dos 2 vermes cortados, após a fixação;
Comprimento Largura
39,0
5,0
40,0
5,0

Bôea
24,5
29,3

Gonôporo
29,5
34,1

Faringe
1,7

Bolsa faringea
3',3

Pênis

2,9

4,0

2,4

2,7

Estremidade anterior ventral e dorsalmente ferrugínea;
margens e faixa mediana estreita da mesma côr. A última é
ferrugínea em todo seu comprimento ou ape~as na ~xtremi
dade anterior, e possue, em toda a extensao, pontInhos de
pigmento preto. Dorso restante cinzen~o claro ou e.sc':lro, em
alguns exemplares, mais carregado, ate preto, no lImIte com.
as margens ferrugíneas. Manchas pardas ou ferrugíneas na região da farínge e do aparêlho genital. Ventre branco acinzentado.
Olhos muito nurnerosos, espalhados por toda a largura do dorso (Fig. 18) no centro de grandes halos claros. Em
alguns vermes os halos são circundados de pigmento preto o
que os torna mais salientes. Na extremidade anterior (Fi~. 18)
os olhos marginais, circundam ou não a ponta. Os maIores
têm 70/l.
Faringe (Fig.21) do tipo cilíndrico, de inserção dorsal
pouco posterior à ventral e bordo livre, alargado e pregueado.
Bôca situada quase no fim da bolsa faríngea.
Os duetos eferentes muito finos (Fig. 20, d), penetram
em clrtos divertículos laterais da vesícula seminal (s) intrabulbar. A vesícula enovelada tem epitélio cilíndrico e é pouco
mais larga que oducto ejaculatório (e). O epitéliodêste é cubico e recebe como o da vesícula, glândulas eritrófilasem to.. .
da sua extensão. O bulbo (b) é pequeno em relação à ,papila
e pouco musculoso. O pênis (p) muito grande, ultrapassa o
gonóporo (g) e ocupa metade do átrio feminino (f). '. Das camadas ,.musculares que possue, a circular éa mais forte. Grande número de' glândulas cianófilas, cujos citosomas se encon aao
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tram dentro do bulbo ou da própria <papila, abre-se em quase
toda a superfície penial. Num dos exemplares são mais numerosas que no outro. Além dessas, glândulas eritrófilas (y) de
citosomas extrabulbares desembocam em zonas bem delimitadas da superfície dorsal e ventral da papila. As dorsais desembocam segundo uma faixa oblíqua, mais próxima à raiz nos
cortes mais periféricos, e aproximando-se da ponta nos cortes
mediap.os. As ventrais desembocam numa única área próxima
da ponta. Tanto no ventre quanto do dorso, a superfície penial se modifica no ponto em que desembocam as glândulas.
Aí, a camada circular da muscularis apresenta-se mais espessa,
até com o dobro da altura que tem no restante da superfície;
o epitélio, de cúbico passa a cilíndrico e dobra-se formando
covinhas. Glândulas semelhantes desembocam também num
trecho da superfície dorsal do átrio masculino.

ausente em joia. Quanto à anatomia do aparêlho copulador, as
dissemelhanças residem, também, na forma e posição davesícuIa seminal (interna ao bulbo, em joia e externa a êle, em
livia).
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Vitelários maduros nos dois exemplares. Os oviductos
(o), excepcionalmente grossos, sobem atrás do pênis e depois
de .ultrapassarem o nível dorsal do átrio, voltam-se para trás
e reunem-se no canal feminino (q). As glândulas da casca (z)
abrem-se nos trechos finais dos oviductos.
O canal feminino é· uma. expansão do átrio que- seencurva para o dorso. O .revestimento do átrio feminino e do
canal é pluriestratificado,. desprovido de cílios e apresenta· lacunas vazias ou com células nucleadas no interior.
Discussão - A espécie mais próxima de G. joia é G. riesteri
(C. Froeh. 1955b, p. 197), espécie. de Teresópolis. Separo-as

baseado/em certos pormenores do .colorido, embora não afaste a possibilidade de reuní-Ias quando depgssede material
mais/represeIltativo.. Assirn. as principais diferenças são: a ausênci:;). .das faixas paramedianas castanho-avermelhadas, em
G. joia; a extremidade anterior ·preta, de G. ,riesteri, e avermelhada, de G. joia, e o ventre cinzento esverdeado, orlado
de preto, emG.riesterie branco acinzentado, em G. joia.
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Assim, joia deve ser colocada no fim do grupo C, estabelecendo continuidade entre êste e o grupo seguinte, pois
o tamanho das papilas de G. burmeisteri M. Sch. (Marous,
1951, p. 88) e de G. hina Marcus (1951, p. 87), primeiras espécies ··do grupo D, é bem comparável ao do da espécie nova.
De burmeisteri, joia separa-se pelo colorid-o diferente, tamanho
dos halos dos olhos e pormenores do aparêlho copulador (vesícula extrabulbar, papila musculosa ocupando todo o átrio,
ausência das glândulas eritrófilas do pênis). G. hina tem colorido mais semelhante, porém, ainda assim, bem distinto do de
joia pela faixa ferrugínea mediana. Os olhos, embora também
no centro de halos grandes espalham-se menos pelo dorso que
em joia. No aparêlho copulador, diferem as duas espécies pela
entrada dos duetos eferentes (externa ao bulbo em hina) e
pela forma do pênis (em hina bruscamente estreitado em direção à ponta). G. hina possue, também, glândulas eritrófilas
na papila e no átrio, porém, com distribuição diferente das
de joia.
Conservo ainda, o grupo D, para ,2 especles: G. chita
e G. vaginuloides, cujos orgãos copuladores, muito longos e
estreitos, distanciam-se muito do· das espécies acima tratadas.
As características do grupo D passam a ser: Geoplanasde bordos aproximadamente paralelos e extremidades igualmente a";'
filadas; olhos anteriores em forma de cones compridos; aparêlho copulador sem distinção entre vesícula e dueto ejaculatório, papila penial muito estreita e alongada (relação entre o
comprimento da papila e o comprimento do corpo de l/lO,
no caso mínimo, e 2/10, no caso máximo) e canal feminino
encurvado para o dorso.

Geoplana mourei,. sp. n. (Figs. 22-27)

Da anatomia interna, não ·concordam a forma .da faringe (tipicamente cilíndrica, em G. riesteri, e cilíndrica com
bordo muito alargado e dobrado, em G. joia) ea· forma e posição da vesícula seminal. Essas diferenças,· no entanto, podem
ser devidas à contração, DO J.Ocaso, e à idades diferentes, ao
segundo... Ao .glândulas, que seriam neste caso de grande valía
na comparação das duas espécies, não são ·mencionadas por
Rias t ar (1938).

Espécie pequena, achatada, de bordos paralelos e extremidades suavemente afiladas, quando em reptação (Fig. 22).
Em repouso (Fig. 23), e extremidade posterior é obtusa.

A 'seguir, .a especle que I!lais se . assemelha à joia é
G.liviaE.Froehlich (1955a,p.309).Do colorido, a diferença
mais saliente é -a estria preta mediana, . presenteemlivia· e

Dorso com 2 faixas castanho-oliváceas separadas por
estria me.diana muito fina, .imperceptível, ou quase, a ôlho nú.
Nos bordos externos das faixas, que terminam antes das ex..

Localidade . . Serra do IVfar entre Curitiba e Paranaguá: 3 e=
xemplares. Arredores de Curitiba: 2 exemplares.
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tremidades, o pigmento desfaz-se em pontinhos cerrados. Seguem-se, para os lados, uma região·. da côr de fundo amarelada e nos bôrdos, novamente, pontinhos castanho-oliváceos. Em
alguns exemplares o pigmento, muito escuro, forma, além das
faixas medianas, uma estria de pontinhos submarginais que
orla quase todo o verme. Nas margens desses exemplares existem pontinhos cinzento-claros.

Discussão - G. mourei pertence ao grupo F de especles brasileiras, sem papila penial e vesícula seminal independente, e
com átrio feminino quase que reduzido ao canal genital voltado para o dorso. Se dispusermos as espécies deste grupo,
em órdem crescente de individualização da vesícula seminal,
seminal, teremos em último lugar a espécie presente, imediatamente precedida de G. parca E. Froeh. (19558, p. 312). O
colorido da última espécie, embora também castanho, é de
padrão muito diferente. Todavia,. o caracter disjuntivo de mais
pêso é a forma dos olhos anteriores: cônes alongados em
mourei, e aproxi,madamente esféricos em parca.

182

Em reptação os vermes· atingem até 30mm. de comprimento, por 2 mm. de largura. Seguem as medidas em mm.
dos vermes· cortados, depois de fixados:
Exemplar
a

Comprimento
14,0

Largura
1,7

Bôca

Gonóporo

8,1

10,1

b

16,0

1,5

9,7

11,6

c

13,2

1,4

7,5

9.3

Olhos exclusivamente marginais (Fig. 24). Os anteriores, de cálices alongados, circundam a ponta e alcançam até
60 f.l de comprimento por 21p de largura.
Faringe. cilíndrica (Fig. 26), com cerca de 1 mm. de
comprimento.
Foliculos testiculares visíveis no verme diafanizado;
aproJeimadamente 15 folículos de cada lado.
O exemplar (a) parece mâisJovem, . a julgar-se pelos
vitéláriosainda .emretículo, enquanto que nos outros dois,
formam/grandes massas. Os 3 vermes concorda.·m perfeitamente nos/pormenores do aparêlho copulador. ()s.ductos eferentes
(Fig.20, d), carregados de espermatozóides,' penetram ventral...
mente no envoltório muscular do aparêlhocopulador·e sobem
um .pouco· inclinados para a frente. Mais ou menos ameia
altura do verme, abrem-se entalmente na cavidade' masculina,
(a) num trecho (s) que corresponde a vesícula seminal das
outras espécies. Este trecho globular é forrado de epitélio cilíndrico bem mais alto que o do resto da cavidade e recebe
grande quantidade de glandulas eritrófilas. O trecho que se
segue, separado do primeiro por um estreitamento, acaba numa dobra muscular . (pa) -que funciona como papila penial durante a cópula. Toda a cavidade recebe glândulas como as que
desembocam na vesícula,.· porém, em. quantidade muito menor.
Os ci~osomas·glandulares··situam
..se fora do envoltório muscular comum. Os oviductos(o} sobem atrás do . gonóporo ·e a l
brem-se no canal feminino (q), divertículo ventral um pouco
encurvado<para cima, da cavidade atria1. As glândulas da casca(z)<abrem...senos trechos finais dos oviductos pares e no
trechO.8scendenteido · canal feminino.

Geoplana nanai sp. n. (Figs.
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28... 31, 34-35)

Localidade - Lapa, Paraná: 1 exemplar comi as extremidades
incompletas. Blumenau, Sta. Catarina: 2 exemplares. Itajaí: 3 exempla.res. Rio do Testo: 2 exemplares. Brusque: 2 exemplares.
Pequena geoplana de extremidades suavemente afiladas e secção aproximadamente cilíndrica, durante a reptação
(Fig. 30 a). Em rep9uso a maior largura do corpo situa-se no
último terço, e a extremidade posterior estreita-se abruptamente (Fig. 30 b).
Medidas em mm. de alguns exemplares, após a fixação:
Comprimento
14,5

Largura

Bôea

Gonóporo

1,2

7,2

10,4

11,7

1,0

7,7

9,5

15,7

1,3

8;5

11,7

12,2

1,2

8,3

imaturo

19,5

1,6

11,0

14,5

17,3

1,1

10,1

13,5

Dorso negro, ventre cinzento claro
Os olhos (Fig. 28 ) desprovidos de halos espalham=se,
na ponta anterior, pelo dorso, até quase o meio; para trás
(Fig. 29) restringem-se mais aos lados, ocupando menos de
1/3 de largura do dorso, na região da faringe.
Faringe cilíndrica (Fig. 35 ) com cerca .de 0,8 mm de
comprimento.
Folículos testiculares dorsais ou 'intersticiais aos diver...
tíctilos do intestino. Num dos exemplares, (Rio do Testo) ultrapassam a faringe, atingindo às proximidades do aparêlho
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copulador. Perto da capa muscular do aparêlho Fig. (31, m)
os duetos eferentes (d) sobem e voltam-se para a frente, penetrandoventralmente na grande vesícula seminal (s).Grande •número, de, glândulas de secreção grossa, fortemente eritrófila,atravessa a espessa muscúlatura da vesícula, abrindose. no lume. A vesícula continua-se dorsalmente, dentro da
capa muscular do aparêlho, com o dueto' ejaculatório (e) em
forma de V,que se abre ental e dorsalmente no átrio masculino (a).~ Este é pregueado e projeta-se no átrio comum formando uma espécie de órgão copulador (pa). A muscularis
atrialé' forte e o epitélioatrial, baixo, recebe glândulas· eritrófilas abundante (y), de secreção muito mais fina que as da
vesícula. A capa muscular da cavidade masculina é independente da do' átrio comum.
Em todos os exemplares cortados os vitelários ultrapassam a fase· de retículo e em alguns estão em fase adiantada de maturação.
Osoviductos (o) sobem, dirigem-se para o plano mediano e voltam-se para' trás antes ' de se reunirem no canal
feminino (q). As glândulas da casca (z) abrem-se nos trechos
transversais e finais dosoviductos. O canal, feminino sai dorsalmentedo átrio comum, que também receheahundantes
glândulas ·eritrófilas.
Discussão - Pelo tamanho e côr, Q. nana poderia ser confurididacom G. astraea Marcus (l95l, pp. 79-80), com os exemplares desprovidos de estria mediana de G.pretaRiester (1938,
pp'. 35-37), ou com os espécimes mais escuros deG. atra F.
Müller {1857, p. 24). Da primeira,·' separa-se •externamente, por
não possuir halos claros em volta dos olhps e das 2 outras
pelos olhos dorsais. A anatomia dos órgãos copuladores é muito discordante, nas 4 espécies: astraea ,pertence ao, grupo' A de
geoplanasbrasileiras (sem pênis, canal feminino voltado para
o ventre); preta e atra'· possuem papila penial verdadeira e a
primeira, ainda, maciço de células' no átrio feminino; a papila
penial de nana, embora constante é uma formaçãoatrial sem
deltmitação nítida e musculatura 'própria,,' eO'átrio feminino
tem parede simples~
G.. nana" permanece, inagrupávelpois, não se enquadra
enJ, nenhum dos,. 2 grupos .de espécies sem."pªpila . oucom fa1sa papila penial. O "'primeiro deles, grupo .•' A, inclue espécies
com canal, feminino encurvadp para0 ventre;" o segundo, grupoF, caracteriza...sepela ausência de vesícula.seminal perfei~
tamente' individualizada.
espé.ciedeaparêlhocopu1tldormais>próxlmo ao de
G.nanaé G.iweyrauchi<'E.>du B. -R. Marcus (1951, pp. ·223224}:.doPerú, que, rIO entantó, afasta-'s'e muito ,pelo tamâIiho
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e, forma do corpo. Além disso, a espécie peruana possue no
meio do dorso, negro como o de nana, uma estria amarela.

Geoplana plumbea sp. n. (Figs. 32-33, 36-38)
Localidade - Serra do Mar (ca. 300 fiS. de altitude) entre Curitiba e Paranaguá: 2 exemplares. Horto Florestal
da Cantareira: 1 exemplar 'maduro em agôsto de··
1951. Jaraguá, monte nos arredores da cidade de
São Paulo: 3 espécimes, dos quais um jovem, em
agôsto de 1954.
Geoplana esguia de bordos paralelos, extremidade anterior obtusa e posterior cuspidata (Fig. 32).
Medidas em mm dos' vermes cortados, após a fixação:
Procedência

Comprimento

Largura

Bôca

Gonóporo

Paraná
São Paulo

23,5

1,6

13,5

16,5

25,5

1,5

14,9

18,6

«

15,3

1,3

8,7

10,9

«

7,0

1,0

4,4

imaturo

Em dois exemplares existe "unla estria mediana cinzento-clara, muito fina, apenas persceptivel à lupa. Ventre .cinzento-claro.
Olhos marginais unisseriais (Fig. 33), espaçando-se
progressivamente em direção à extremidade posterior. Os maiores, anteriores, médem 45 a 50 p, de diâmetro no exemplar
maior.
Faringe cilíndrica (Fig. 36) com cerca de 1,3 mm de
comprimento por 0,5 mm de altura.
Testículos dorsais e 'intersticais aos divertículos do intestino.
Os duetos eferentes (Fig. 37-38, d) penetram ventralmente no envoltório muscular (m) doaparêlho copulador, sobem inclinados para a frente e abrem-se na vesícula seminal
(s). Esta é constituida pelo trecho mais interno do átrio (a),
revestido de epitélio alto, onde desembocam glândulas eritrófilas de, secreção muito grossa (y). O epitélio diminue em di-
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reção do átrio com o qual a vesícula. se comunica largamente. A cavidade masculina, muito pregueada, projeta-se formando uma espécie de papila (pa), no pequeno átrio comum (f).
Glândulas eritrófilas de secreção muito mais fina que as primeiras, abrem-se em tôda a cavidade masculina e glândulas
cianófilas, no átrio comum. Os citosomas dos dois tipos de
'glândulas situam-se fora do envoltório muscular.

Xerapoa hystrix C. Froehlich
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Os oviductos (o) sobem atrás do gonóporo (g) e reunem-se no canal feminino (q), divertículo ventral do átrio,
encurvado para o dors~
No maior exemplar, do Jaraguá (Fig. 37), o canal vira-se para trás, antes de receber osoviductos. Glândulas da.
casca (z) abrem-se no trecho encurvado do canal feminino e
nos trechos imediatos dos oviductos; no outro espécime (Fig.
38), mais jovem, elas se abrem apenas no trecho final, verttical, do canal feminino. Os dois vermes cortados têm vitelários
bem, desenvolvidos. Tôdo o aparêlho copulador, com exeção
do canal feminino, é envolvido por forte capa muscular (m).

Discussão - G. plumbea situa-se no grupo F das geoplanas brasileiras ao lado de .parca a mourei. As demais espécies
do grupo são mais distanciadas quanto à anatomia interna.
De G. mourei, plumbea distingue-se pelo tamanho maior, corpo mais esguio, colorido diferente e pelos olhos anteriores de
forma normal. G. parca é espécie achatada, com a maior largura situada no último terço, e çolorido constituido de faixas
e risquinhos escuros.
.,
Tôdas as outras espécies escuras de Geoplana, G. atra
Fr. MüIl., astraea Marcus, pasipha Marcus (1956, pp.91-93),
tuxaua E. Froeh. (1955 a, pp. 323-325), cafusa C. Froeh. (1956,
pp./336-339}, e crioula E. Froeh. (1955 a,pp. 307-309) têm
aparêlho muito diferente e pertencem a outros grupos.
Gênero Issoca .C. Froehlich
Issoca C. Froehlieh, 1955 a, p. 226

Issoca rezendei .( Schirch)
Geoplanarezendei Sehirch, 1929, p. 32; Riester; 1938,

p. 43; Marcus, 1951, p. 69.
Issoca rezendei C. Froehlich, 1955 a, .p. 228.

Gênero Xerapoa C. Froehlich
Xerapoa C.. Froehlich, 1955 a, p. 234
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Xerapoa hystrix C. Froehlich, 1955 a p. 235

Gênero Kontikia·

C. Froehlich

,Kontikia C. Froehlich 1955 a, p. 199

Kontikia orana C; Froehlich
Kontikia oranaC. Froehlich 1955 a, p~ 201

Família Bipalidae .Graff
Gênero Bipalium Stimpson
Bipalium Stimpson, 1857, p. 25; Graff 1916, p. 3226.

Bipaliumkewense Moseley
Bipalium kewense Moseley, 1878 p. 237

Ocorrência - Curitiba, Paraná: vários exemplares. Blumenau,
Sta. Catarin'a :.. vários exemplares. Itajaí, Sta.Catarin~:, vários exemplares. Brusque, Sta. Cata~
rina: vários exemplares.
Família Rhynchodemidae Graff
Gênero Rhynchodemus Leidy
Rhynchodemus Leidy, 1851 8, p.289

'Rhynchodemus sp.
Ocorrência - Caiobá, Paraná: 1 exemplar, morto durante o
transporte.
SUMMARY
The species of land planarians collected by. the A.and his wife
in the State· of Paraná (Brazil) are presented. The following were
anatomieally analyzed:
Geoplana polyophthalma Graff (ff. 1-10). Colour pattern (ff. 1,
2, 9, and 10) variable, as in Graff's material. Pharynx (f. 8) typically cylindriçal.Copulatory apparatus of 8 specimens sectioned, presentíng a
series of degrees of maturity (ff. 3-7). Seminal vesiele (s) small, more
or less outside penis bulb (b). Penis papilla (p) present, oceupying nearly
thewhole male atrium (a). Female atrium (f) rather large, with folded
walls in themature specimens. The colour pattern of G.polyophthalma,
although variable, cannot be mistaken with those of G. nigrofusca, ladislavii,· or.burmeisteri, as remarke<i by Graff (1899).. By .the f~atures of.the
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copulatory organs, G. ·polyophthalma belongs to group C of Brazilian geoplanas (E. Froehlich, 1955, p. 328), between G. nigrofusca and G. dictyonota.
Geoplana chita, n. sp. (ff. 11-16). Small tomedium-sized worms, up
to 30 mm. long, creeping. Dorsal side black, except, mustardyellow 01' brickred mediam zone. Except at cephalic region, whole back \vith circular
or elliptical white spots that are not haJos of eyes (f. 14). Creeping sole
rnilky white. Eyes scattered on dorsal surface up to linüt with median
zone. Marginal cephalic eyeswith long pigment cups (f. 14). Pharynx
(f. 11). cylindrical, with dorsal insertion caudally displaced. Common male
duct (ff. 12-13: s, e) tubular :penis papilla (p) very long, occupying
whole genital atriun1 (a). Gonopore (g) anterior tomiddle of atrium. Female common canal (q) simple, receiving oviducts (o) dorsally. G chita.
stands very near to G. vaginuloides, buthas a different colour pattern.
Together with G. vaginuloides, it belongs· to group D of Brazilian geoplanas.
Geoplana joia, n. sp. (ff. 17-21). A medium-sized species, . large
specimens about 50 mm. long by ·5 mm. broad, creeping. Anterior tip,
margins, and dorsalmedian stripe,- ferruginous. Rest of dorsal side dark
of light gray. Creeping sole grayish white. Eyes numerous, wide]y scattered on dorsal surface, in the center of pigment-free halos (f. 18). Pharynx (f. 21) cylindrical with free bordel' broadened and folded. Seminal
vesicle (f. 20, s) intrabulbar, tubular ,contorted, somewhat wider than ejaculatory duct (e). Penispapilla (p) Iarge, filling up male atrium (a) and
extending beyond gonopore (g). into female atrium (f). Erithrophilous
glands (y) open at 10ealized regions· on surface of penis papilla and dorsal side of male atrium. Female atrium longo simple: with ental tubular
part (q), which receives the oviducts (o),directed dorsally. The species
thatstands closer to G. joia is G. riesteri, which has a somewhat different colour pattern, and differs in details of the pharynx and the copulatory apparatus.They may be geogra~hical variants. G. livia has also
some likeness to G. joia, but has on tbe back a black median line, and
the seminal vesicle is extrabulbar.G.-'joia must be placed at the end of
group C of BrazHian geoplanas, linking this group to group D. Group D
is here restricted to two species: G. vaginuloides and G. chita.
f

Geoplana mDurei, n. sp. (ff. 22-27). Small and flattened species,
up to 30 by 2 mm.creeping. On·· the· back, one' pairof broad mediaI
stripes, and one of narrow marginal stripes.Colour of stripes olivebrown
to black, ground colour yellowish. Pair of mediaI stripes •. separated by
median light line. Ventral side yellowish, spotted ornot. Eyes marginal,
anterior pigment cups elongated. Pharynx (f. 26) cylindrical. Male ducts
(f. 27, d) open into a wide seminal vesicle (5) continuous with male atrium (â). Penis papilla absent, but male atrium with folds (pa) which substitute papilla. Female genital canal (q) simple, curved dorsally, receiving the paired oviducts (o). By the characters of the copulatoryapparatus G. mourei belongs to group F of Brazilian geoplanas. Itstands close
to· G. parca, but .hasa less individualized seminal vesicle. The colour
patterns of these two species are somewhat different, and the anterior
eye cups oIG. parca are not elongated.

G. nana, n. sp. (ff. 28-31, 34-35). Small, slender, and subcylindrical
species, up to 20 mm. long, creeping. Dorsa!sides, and marginsblack,l
creepingsble -light gray. Eyes spreaded, but at pharynx leveI (f. 29) do
not exceeding one third of body width. Pharynx(f. 35) cylindrical. Testes may r~ach· beyond pharynx. Seminal vesicle (f 31-34, s) large, outside muscle coat (m) of maTe atrium(a1. Typiealpenis papilla absent, but
atrial folds (pa) acting as such. Female atrium (f) simple. with female
comInon canal (q) directed dorsally. G. nana~b~ the anatomy of the co-
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~ulatory

organs stands isolated among Brazilian geoplanas. The anatomy
of G. weyrauchi from Peru is somewhat similar, but body size and shape
are different, and· on the back there is a yellow stripe.
G.plumbea, n. sp. (ff.32-33, 36-38). Slender species, up to 25.5
mm. long by 1.5 mm. broad, 'preserved. Dorsal side leaden OI' dark brown,

ventral side light gray. Eyes (f. 33) marginal, in one row, sparser posteriorly. Pharynx (f. 26)cylindrical. Seminal 'vesicle (f. 37-38, s) ample,
nearly ·continuous with maIe atrium (a), fromwhich it differs in histological details. Penis·. papilla absent, but atrial folds (pa) actingas such.
Female atrium (f) with folded walls, female common canal (q) .directed
dorsally. G. plumbea belongs to group F of Brazilian geoplanas, its nearer
reIatives being G. parca and G. mourei. G. plumbea differs from them
in colour pattern and· body formo besides other characters.
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. Estampa IV
Geoplana polyophthalma G r a f f

(Também Est. V, Fig. 9-10)
Fig. 1-2 - Aspecto dorsal de dois vermes de Caiobá. Fig. 3-5 - Aparêlho
copulador (combinação de cortes sagitais) de três vermes de Sta. Catarina.
Fig. 6-7 - Aparêlho copulador (combinação de cortes sagitais). de "dois
vermes de Caiobá. Fig. 8 - Corte mediano da faringe.
Estampa V

Geoplana polyophthalma Graff

(Também Est. IV, Fig. 1-8).
Fig. 9 ~."" Aspecto dorsal de um verme de Sta. Catarina - Fig. 10 - Olhos
anteriores de um verme de Sta. Catarina.
Geoplana chita, sp. n.
(Também Est. VI, Fig. 14-16)
Fig. 11 -Corte mediano da f?ringe - Fig. 12- Aparêlho copulador (cortes
sagitais combinados) de um dos vermes do Paraná. - Fig.. 13 - Aparêlho
copulador (cortes sagitais combinados) do verme de Eldorado.

R I ES T E R, A., 19~8." Beitrãge zur Geoplaniden-Fauna Brasilie_ns. Abh.
Senckenb. Naturf. Ges. Abh.441, pp. 1-88, 2 est., Frankfurt a. M.
S C H I R C H, P., 1929. Sôbre as planarias terrestres do Brasil. Bol." Mus.
Nacional v. 5 pp. 27-38, este 1-4. Rio de Janeiro
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S TI M P S O N, W., 1857. Prodromus descriptionis animalium evertebratorum, etc. Proc. Acad. Nat. Sc/ Philadelphia v. 9, pp. 19-31. Phi-
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Estampa VI
Geoplana chita, sp. n.

(Também Est. V, Fig. 11-13)
Fig. 14 - Olhos anteriores e olhos da parte média do corpo. - Fig. 15 Aspecto dorsal. - Fig. 16 - Corte transversal, esquemático, de urriverme
em reptação.
Geoplana joia, " sp. n.
Fig. 17 - Aspecto dorsal. - Fig. 18 - Olhos anterioros e olhos da parte
média do corpo. - Fig. 19 -" Três posições de repouso,. com graus diferentes de contração. - Fig. 20 - Aparêlho copulador, combinação de cortes
sagitais. Fig. 21 -Corte mediano da faringe.

Geoplana mourei, sp. n.

(Também Est. VII, Fig. 24-27)
Fig. 22 - Aspecto dorsal. - Fig. 23-" Verme em repouso.

ladelphia.
SI GN I FI ( A ç Ã O O A S L-E TR A S

Estampa VII

d, duetos eferentes.

pa, falsa papila penial.

(Também "Est. VI, Fig. 22-23)
Fig. 24 - Olhos anteriores. - Fig. 25 ~ Aspecto dorsal. - Fig. 26 - Corte mediano da faringe. - Fig. 27 - Aparêlho copulador, cortes sagitais combinados.
Geoplana nana.sp. n.
(Também Est. VIII, Fig. 34-35)
Fig. 28 - Olhos anteriores. - Fig. 29 - Olhos" da região da faringe, vista
lateral. Fig. 30 a - Verme em reptação. - Fig.30b - Verme em "repouso.
Fig. 31 -Aparêlho copulador, cortes sagitaiscombinados.
·

e, dueto" ejaculatório.

q, canal genital feminino.

Geop.lana plumbea, sp. n.

f, átrio feminino.

s, vesícula seminal.

9, gonóporo.

V,

a, átrio masculino.

n, capa muscular do átrio" fem-inino.

b, bulbo penial.

o, oviductos.

(,

bôca.

p, papila penial.

(Também' Est. VIII," Fig. 36-38)
Fig. 32 - Verme em reptação. - Fig. 33 - Olhos·anteriores.

glândulas set1ttmrl. tIJ'.AJ'.L'V"If) ~.~-

i, intestino.

y, glândulas eritrófilas.

k, muscularis interna da faringe.

1,

m, "capa muscular" do aparêlho copulador

Geoplana mourei, sp. n.

glândulas dacdsca.

Estampa VIII
Geoplana nana, sp." n.

(Também Est. VII, Fig. 30-31)
Fig. 34 - Aparêlho" copulador, combinação de .cortes sagitais. - Fig. 35 Corte mediano da faringe.
Geoplanaplumbea, sp. n.
(Também Est. VII, Fig. 32-33)
Fig. 36 - Corte mediano da faringe. - Fig.37 - Aparêlho copulador do
verme lnais maduro..... Fig. 38 - Aparêlho copulador de um verme mais
jovem, "cortes sagitais combinados.

FROEHLICH - Planárias Terrestres

DUSENIA: VIr (4) 1956

FROEHLICH - Planárias Terrestres

ESTAMPA IV
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ESTAMPA V

6

;

.

y

Geoplana polyophthalma Graff

Geoplana polyophthalma Graff (fig. 9-10)
Geoplana chitan. sp. (fig. 11-13)
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ESTAMPA VII

ESTAMPA VI

..
33

29
31

25

27

Geoplana chita n. sp. (fig... 14-16)
Geoplana joia ll. sp.{fig. 17-21)
Geoplana mourei ll. sp. (fig. 22-23)

Geoplana mourei ll. Sp. (fig. 24-27)
Geoplana nana D. sp, (fig. 28-31)
Geoplana plumbea n. sp. (fig. 32-33)
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ESTAMPA VIII

34

35

c
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,

37

Geoplana nana n. Sp. (fig. 34-35)
Geoplana plumbea n. sp. (fig. 36-38)

