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l) O material, sua procedência e técnica de .estudo

Quatro espécimes de Tricladida Terricola, que apareceram em março
de 1947, em um terreno baldio da rua João Moura, na cidade de São
Paulo, foram apresentados para consulta, ao sr. JoÃo DE PAIVA CARVALHO
do Departamento da Produção Animal. Éste distinto zoólogo, depois de
ter informado o seu consulente a respeito da natureza dos animais, gentil-
mente entregou-os, viventes e em ótimo estado, ao Departamento de Zoo-
logia da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da Universidade de
São Paulo, onde estudo, juntamente com a Sra. D. EVELINE DU B-OIS—
REYMOND MARCUS e o meu professor, os Turbelários. Ao se esboçar a
importância científica do material, o ilustre doador dirigiu-se atenciosa-
mente ao local do primeiro achado e aí capturou mais quatro exemplares.
A êstes acrescentou, do seu próprio jardim, ainda alguns indivíduos de
Bipalium keuªense Moseley, espécie que será por mim referida na parte
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correspondente à distribuição geográfica do gênero indicado no título
acima.

Os vermes foram medidos e desenhados nas Várias fases dos seus mo-
vimentos. As côres naturais das diferentes regiões do corpo foram pin-
tadas em esboços a aquarela e lapis de côr. Em seguida fixei o material
com o líquido “Susa“ (Heidenhain) quente, iodado, e após aclara-
mento com óleo de cravo cortei as seguintes regiões: a) região cefálica,
ao nível dos olhos, em plano transversal; b) região anterior, ao nivel dos
ovários, cortes horizontais; c) região faríngea, nos planos transversal, sa-
gital e horizontal (chamado “frontal” por vários autores); d) partes
rostral e caudal do aparelho copulatório, em séries sagitais; e) parte cen-
tral do átrio masculino, em série transversal. Os cortes teem espessura
de 0,010; 0,015 e 0,020 mm. Para os fins taxonômicos do trabalho atual
corei-os com hematoxilina-eosina. As séries de cortes e os vermes totais
encontram-se guardados na coleção do Departamento acima referido.

32) As familias dos Terricola

Com Marcus (1946,p. 104) mantenho os Tricladida como Ordem dos
Turbellaria. Os Terricola Hallez (1892, p. 107) são a única secção da
sub-ordem Diploneura Steinbõck (1925,p. 185). As 6 famílias dos Terri-
cola podem ser classificadas com o auxílio da chave seguinte, baseada nos
trabalhos de Graff (1889), Fischer (1926) e Bresslau (1933):

1 Dois olhos próximos à extremidade anterior ................... 2
—— Numerosos olhos anteriores ou anteriores e laterais; algumas espécies

desprovidas dêles .. . . .. ............................ .. 4
2 Com dobras auriculares dorso-laterais na cabeça; com ventosa ventral

na região anterior ......... . . . . . . . . ...... . Cotyloplanidae— Sem os caracteres precedentemente indicados ..... .. . .. .. . . 3
3 Com uma faringe e uma boca; o orifício dos aparelhos masculino e

feminino é comum ..................... .. Rhynchodemidae— Faringes e poros bucais numerosos; orifícios masculino e feminino
separados .. .......... . .. . . . . . . . ..... Digonopylidae

4 Cabeça alargada em placa semilunar ..........Btpaliidae
—- Sem alargamento cefálico . . . ..... . . . ..................... 5
5 Tentáculos não ocorrem .............. . . . . . . . Geoplanidae
— Tentáculos desenvolvidos .. .... . . I/imacopsidae (família incerta)

3) Familia Rhynchodemidae Graff

O material, de cuja classificação fui incumbida, pertence às Rhyncho-
demidae Graff (1896, p. 70). Depois da publicação'da monografia dêste
autor (1899, p. 482541), a família foi trabalhada, principalmente por
Bendl (1908-1909), Heinzel (1929) e Beauchamp (1930a); a sistematiza-
ção de Heinzel foi adotada por Bresslau (1933, p. 283).

A nomenclatura da família Rhynchodemidae sofreu, ultimamente,
(Hyman 1943, p. 18-20), profundas modificações. Segundo as regras da
nomenclatura, as alterações devem ser aceitas. Baseiam-se na primeira
análise anatômica (Hyman 1943, p. 5-7) de Planaria, sylvatica Leidy
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(1851, p. 241), o tipo do gênero Rhynchodemus Leidy (1851a, p. 289).
Na monografia de Graff (1899) figuram 34 espécies de Rhynchodemus
(p. 484-505). Com exceção de uma, todas foram descritas ulteriormente
a Leidy. Essa espécie mais antiga é Fasctola terrestris 0. F. Muller
(1774, p. 68) e mais tarde (1776, p. 223) pelo próprio Miiller chamada
Planaria terrestris. Leidy deliberou incluir Planaria terrestris (0. F.
Miiller 1776) no gênero Rhynchodemus, mas o fez apenas com ponto de
interrogação. Esta dúvida de Leidy impossibilita Ver em Rh. terrestris
(0.F Miill.) o tipo do gênero Rhymhodemus.

Na parte geral da obra de Graff (1899) encontram-se os prenúncios
de uma cisão do grande gênero Rhynchodemus em duas entidades que
Graff chamou, provisoriamente, grupo A e grupo B (p. 76, 84, 285). Nas
espécies do grupo A, o tubo músculo-dermático é fraco; no grupo B, forte,
com feixes longitudinais distintos e grossos, sendo ovais em corte trans-
versal. Na árvore genealógica dos Terricola (ibid., fig. 89, na p. 284),
os grupos Rhynchodemus (a) e Rhyrnchodemus (b) figuram em dois ra—
mos divergentes. Naquela época, porém, muitas espécies de Rhyncho-
demus anatomicamente não analisadas já tinham sido descritas, e, por
isso, Graff não transformou, na parte sistemática da sua obra, os grupos
em gêneros. Das duas espécies que aqui interessam, uma, terrestris
(0. F. Miill.) faz parte do grupo A de Graff; a outra, sylvattcus
(Leidy), em 1899 ainda mal conhecida, não está mencionada em toda a
parte geral.

A substituição dos grupos por gêneros foi realizada por Heinzel
(1929) que deu ao grupo A o nome Rhynchodemus (p. 454). Como tipo
de Rhynchodemus (p. 458) escolheu, por engano, Rh. terrestris (0. F.
Mim.). O grupo B de Graff recebeu o nome Desmorhynchus Heinzel
(1929, p. 455) e, como tipo, foi designado D. vejdo'vskt (Graff 1899,
p. 492). A pesquisa da Dra. Hyman (1943) provou que Rhynchodemus
sylvaticus (Leidy) tem músculos cutâneos do tipo do grupo B de Graff.
Sendo sylvaticus o tipo do gênero, deve conservar o nome dêste. Conse-
quentemente, o gênero que Heinzel chamou Desmorhynchus, voltou a ser
Rhynchbdemus, tornando-se Desmorhynehus sinônimo de Rhynchodemus.
O gênero que corresponde ao grupo A de Graff, inadvertidamente cha-
mado Rhynchodemus por Heinzel, não pôde continuar com êste nome, e
recebeu outro, que é Geodesmus Mecznikow (1866, p. 564), com o tipo
G. bílineatus Mecznikow (ibid.).

A nomenclatura de Heinzel (1929) foi adotada no Tratado de Bress—
lau (1933, p. 283). As modificações necessárias não se restringem à
substituição de Desmorhynchus Heinzel por Rhy'nchodemus Leidy e a in-
trodução de Geodesmus Mecznikow em vez de Rhynchodemus Heinzel (non
Leidy). Estendem-se ainda às sub-famílias criadas por Heinzel (1929,
p. 455). As Rhynchodeminae Heinze] tornam-se assim Geodesminae. Os
gêneros reunidos nas Geodesminae teem O tubo músculo—dermâtico fraco,
sem diferenciação especial das fibras longitudinais. As Desmorhynchinae
Heinzel, que êste autor deveria ter chamado Dolichoplaninae, devem ser
chamadas Rhynchodeminae. No prelo do trabalho da Dra. Hyman (1943,
p. 19) figura Dolichoplaninae, mas a eminente zoóioga corrigiu, na sepa—
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rata que tenho em mãos, acertadamente, por escrito, “must be Rhyncho-
deminae“

As Rhynchodeminae interessam aqui de modo especial, pois o meu
material pertence a esta sub-família. Tal se vê pelas Figuras 12, 14, 15,
que mostram “o tubo músculo dermâtico forte, cujas fibras longitudinais
(e) formam feixes distintos, retangulares ou ovais, no corte transversal“
(Bresslau, t. e.). As_Rhynchodeminae abrangem os seguintes gêneros se-
guros: Rhynchodemus Leidy (1851a, ”p. 289); Dolichoplana Moseley
(1877, p. 281) e Platydemus Graff (1896, p. 70).

4) Gênero Dolichoplana Moseley

Os três gêneros seguros das Rhynchodeminae já foram mencionados
no fim do capítulo anterior. A camada exclusivamente ventral de mús-
culos parenquimáticos longitudinais, como se reconhece no corte sagital
(Fig. 11, m), caracteriza o gênero Dolichoplana Moseley (1877, p. 281),
onde se localiza a nova espécie denominada em homenagem ao Sr. João
de Paiva Carvalho.

As espécies descritas do gênero Dolichoplana são em ordem crono-
lógica, as seguintes:

1) D. m'etneri (Humbert 1862; veja Graff 1899, p. 539). Ceilão.
2) D. striata Moseley (1877, p. 281; na legenda da fig. 25: D. phi-

lippens'ís). Tipo do gênero. Philipinas, Manila (localidade original).
Timorlaut; Amboina; Índias Anteriores, Madras (Graff 1899, p. 532).
Ilhas Palau e Carolinas (Hyman 1940, p. 360—361). Estufas de jardins
botânicos de St. Louis, Missouri, U.S.A. (Hyman 1943“p. 11).

3) D. joubtm' Hallez (1894;veja Graff 1899, p. 535). Graff supôs
a identidade desta espécie com a seguinte. Beauchamp (1930, p. 83) in-
cluiu Cayenne, de onde D. joubtfni proveiu, no quadro da distribuição de
D. fetldem', adotando, com isso, a opinião de Graff. A prioridade do
nome não precisa, por emquanto, de discussão, pois D. feildem' é conside-
rada sinônimo de D. strtata Moseley.

4) D. fefildemi Graff (1896, p. 75; 1899, p. 533). Java; Singapura;
Ceilão; Antilhas, Barbados (materiais da diagnose original). Espécimes
da ilha de Java (Graff, Z. e.;Beauchamp 1930,p. 74,nota 1) são de tôdas
as espécies conservadas no gênero Dolichoplana os 'únicos, cujo sistema
reprodutivo se conhecia até agora.

5) D. tristis Graff (1899, p. 535). Amboina, Molucas.
6) D. signata Graff (1899, p. 535). Amboina, Molucas.
7) D. harmeri Graff (1899,p. 536). Removida ao gênero Digonopyla

Fischer (1926,p. 257),a espécie constitue o tipo dêste e entrou na família
Digonopylidae.

8) D. conradti Graff (1899, p. 536). África ocidental, Togo.
9) D. voeltzkowi Graff (1899, p. 537). O estudo da anatomia desta

espécie (Mell 1903, p. 231) levou Heinzel a elimina-la de Dolichoplana.
Conforme a nomenclatura acima exposta, chamar—se-ia, agora, Geodesmus
voeltzkowi (Graff).

10) D. bosci Graff (1899, p. 537). Madagascar.
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11) D. proccra Graff (1899, p. 538). Ilhas Palau (localidade ori-
ginal). Carolinas (Hyman 1940, p. 360-361). Ilhas Kei (Schrõder 1916,
p. 151;Beauchamp 1929, p. 15). Java (Hyman 1940, p. 361).

12) D. picta Graff (1899,p..538) Madagascar.
13) D.mertoni Schrõder (11916,p. 151). Wokam, Ilhas Aru. Apesar

de sexualmente maduro, o único exemplar, infelizmente, não foi cortado.
As espécies de Dolichºplana multiplicam-se, geralmente, por divisão

(Graff 1899, p. 242—243 fig. 84). Em consequência dêsse fato os órgãos
reprodutivos são extremamente raros, e a separação das espécies baseia-se,
na chave de Graff (t. e., p. 555), exclusivamente em caracteres externos,
como sejam a côr e as listras longitudinais. Beauchamp (1929, p. 419)
considera D. feild'eml (e D. joubiml que não menciona expressamente),
D. procera e D. picta idênticas a D. striata, e a Dra. Hyman apoia.
esta Opinião (1940,p. 359; 1943,p. 19-20). As duas autoridades admitem,
portanto, certa variação intra-específica das listras dorsais, da côr da
cabeça e da sola rasteira. O material por mim estudado possue, p. ex., O
desenho do dorso de D. striata, ao passo que a cabeça e a sola rasteira
escuras correspondem a D.feildem'. Como eu disse, na lista das espécies, o
sistema reprodutivo de D. feildem' foi analisado por Graff (1899,p. 166,
199 e outras, veja p. 534, figs. 14, 50) cuja descrição foi plenamente
confirmada por Beauchamp (1930, p. 74, nota 1). Tanto o material de
Graff quanto o 'deBeauchamp provieram da ilha de Java. Segundo os
caracteres externos, as medidas, a coloração e as listras dorsais, a espécie
de São Paulo teria sido classificada como D. striata. A mistura dos
sinais apresentados pelos espécimes que examinei teria corroborado a sino-
nímia ideada por Beauchamp e adotada por Hyman. Verificou-se, porém,
que O aparelho copulatório de D. carvalhoi é diferente do de D. feildem',
e assim, a discussão da Sinonímia dos vermes, cujos aparelhos copulatórios
não são conhecidos, perdeu em interêsse. Também O material de D. feit-
dem', provindo da Guiana e das Antilhas não sabemos, se é realmente
cºlispecífico com o típico de Java.

5) Distribuição geográfica de Dolichoplana
O único critério genérico positivo, a concentração da musculatura

parenquimática longitudinal em feixes que formam uma camada ventral
(Figs. 11, 13,m) conhece-se sómente em poucas das espécies acima regis—
tradas. Por isso, o quadro zoogeográfico do gênero carece de base morfo—
lógica unívoca. Mas, por outro lado, êste quadro, cujas bases se depre-
endem da precedente enumeração das espécies, não apresenta problemas
insolúveis e pode ser rápidamente interpretado.

A parte oriental da Neogea (Brasil, Guiana, Barbados) e a ocidental
da região etiópica (Togo) da Arctogea possuem laços faunísticos antigos.
Ao lado dos exemplos conhecidos da fauna límnica, os Anura Aglossa, os
Dipnoi Dipneumones e os Teleostei Characinidae, menciono ainda outros,
de animais de ar úmido (“Feuehtlufttiere”), como são os Tricladida
Terricola, as Peripatinae, sub-família das Peripatidae idêntica na Neogea
e na África (Zacher 1933, p. 126-127) e ainda as minhocas sul-america-
nas e africanas com íntimas relações transatlânticas (Michaelsen 1928,
p. 101-102).
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A ligação silvestre entre a hilea etiópica e os países das monções da
região oriental (Índias; arquipélago malaio) continuou até o Mioceno
(Marcus 1933, p. 145). No Plioceno estabeleceu-se climàticamente a bar-
reira da Ásia anterior e da África oriental, que hoje separa as faunas,
etiópica e oriental, dos animais de ar úmido.

Com a maioria dos autores clássicos (Bartholomew 1911, t. 1 & 2),
Marcus (1933,p. 85) e Mcisenheimer (1935,p. 984) considero Madagascar
como sub-região da região etiópica. Depois de separações passageiras an-
teriores, Madagascar isolou-se definitivamente, do continente vizinho, no
Terciário médio (Lydekker 1901, p. 305-307). Quem datar com Wegener
(1929, p. 83-84) e Cuénot (1927, p. 1.446) a separação'definitiva no
Mesozóico (Triássico, Wegener; Liássico, Cuénot), poderia derivar as
Dolichoplana malgaches, das Índias, pela Lemuris, segura até 0 Cretá-
ceo (Marcus 1933, p. 150). Ceilão separou-se das Índias sómente no
Pleistoceno.

A penetração de Dolichoplana do sudeste da região oriental no reino
da Notogea (Timorlaut, Kei, Aru) corresponde ao caminho dos ratos
endêmicos da Notogea (Hydromyinae e Murinae aberrantes; Weber 1928,
p. 287) provindos da sub-região malaia, especialmente das Philipinas
(Maréus 1933, p. 140).

A ocorrência de Dolichoplana, na Micronésia (Palau, Carolinas) não
consigo entender históricamente. Há unidades sistemáticas concretas re-
presentadas em Madagascar ou na região oriental e no Pacífico ocidental.
Entre os Lacertilia, ocorrem as Iguanidae do velho mundo em Madagascar,
nas ilhas Fiji e Tonga (Z. e., p. 150). Outros exemplos fornecem as es-
pécies endêmicas de Pherettma (Oligochaeta; Michaelsen 1928, p. 100) e
duas sub-familias das Vaginulidae (Pulmonata Stylommatophora), as
Meisenheimeriinae e as Sarasinulinae (Hoffmann 1925,p. 270 fig. 29 a,b).
Nestes casos, porém, os territórios pacíficos são do Pacífico centro-meri-
dional (Ekman 1935,p. 34), ligados no Oligoceno à Australia setentrional
(Marcus 1933, p. 140). As ilhas da Micronésia acharam-se fora desta
ligação e tão pouco estiveram ligadas à Nova Guiné ou às Philipinas.

Atribuo a ocorrência de Dolichoplana nas ilhas Palau e Carolinas
ao tráfego humano, possivelmente a introdução de cana de açucar ou
bananeiras, ambas hoje cultivadas nessas ilhas. Das estufas dos jardins
botânicos de Missouri depreende-se a eficiência do transporte de Doli-
choplana pelo homem. Vermes importados pelos colonizadores da Micro-
nésia ai poderiam ter penetrado em biótopos naturais. Tal aconteceu
com Bipaltum kewense Moseley, conhecido em estufas até Ohio, mas,. “out
of doors” de Louisiana e Florida (Hyman 1943, p. 18) para o Sul e
comum nas regiões quentes da América do Sul. De vermes que se divi-
dem, como os do gênero Dolichoplana, basta um exemplar distribuido pas-
sivamente, e que consiga entrar em uma nova biocenose, para modificar
o quadro zoogeográfico original do gênero.

BaseandO-me na literatura (Arndt 1934, fig. 5a, na p. 383) suponho
até a ocorrência de Dolichoplana em jardins botânicos da Alemanha. A
figura citada foi explicada como sendo de um animal jovem de Placa-
cephalus kewensís (Moseley), que chamo, segundo a Dra. Hyman (1939,
p. 122; 1940a, p. 1-2; 1943, p. 17) Btpalium kewense Moseley. A chave
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de classificação (Arndt 1934, p. 388) separa os vermes adultos e jovens
desta espécie conforme a placa cefálica semi-lunar e a extremidade ante-
rior cuspidata, respectivamente. Conhecendo exemplares jovens de B. ke-
wense com cabeças alargadas, dos jardins de São Paulo, cujo tamanho
de 60 mm. corresponde ao do verme da figura citada, pedi a Sra. Dra.
Libbie Henrietta Hyman (AmericanMuseum Natural History, New York)
a gentileza de consultar as figuras de jovens de Bipaltum no trabalho de
Moseley (1875; Graff 1899, p. 33 n. 51). “All of the young specimens
have the typical lunate heads“ informa a distinta zoóloga (carta de 21 de
março de 1947). Poder-se-ia ainda imaginar que a figura do animal jovem
fôsse a de um verme em regeneração. Bipaltum kewense Mos. divide-se
(Steinmann 1916, p. 3.250) arquitomicamente e o fragmento posterior
começa a regeneração formando cabeça cônica. Esta, porém, é branca,
destituída de pigmento (Est. I Fig. 17) e conserva-se assim ainda du—
rante o desenvolvimento da placa semilunar (veja Korschelt 1927, p. 345
fig. 195). A cabeça cuspidata e pigmentada assim como a concentração
das listras médias na região faríngea do verme da figura de Arndt tor-
nam provável a minha interpretação de um transporte de uma espécie
de Dolichoplana para os jardins botânicos da Europa Central.

6) Dolichoplana carvalhoi, spec. nov. (Figs. 1-16)

a) Descrição.
Caracteres externos— O maior dos 8 vermes capturados

tinha, quando em reptação, comprimento de 190mm. e largura de 4,5 mm.
As medidas correspondentes do verme das Figs. 1 e 2 são 130 mm. e
4 mm., respectivamente. O espécime de maior dimensão contraiu-se pou-
co, quando foi fixado, pois acusou, depois da conservação, comprimento
de 170mm. e a mesma largura do estado vivente, tendo aumentado porém
a espessura (altura, extensão dorso—ventral). O corpo é dorsalmente
pouco convexo e ventralmente achatado, com fraco sulco mediano; os
bordos são arredondados. A região anterior atenua-se ligeiramente, mas,
a extremidade cefálica é redonda. A cauda é cuspidata e mostra-se, em
vários dos exemplares presentes, truncada, umas vêzes em regeneração,
outras vêzes com constrição, sendo isto, provavelmente, uma fase prepa-
ratória à autotomia.

A côr do corpo é beige, com exceção das listras dorsais e do terço
médio do ventre, a sola rasteira (Fig. 2, s) de côr Oliváceo-cinzenta. Há
três pares de listras (Figs. 3-8), as internas, as médias e as externas,
chamadas, respectivamente, medianas (W), laterais (x) e marginais (y).
As listras medianas são mais finas que as laterais e marginais, en-
tre si de largura igual ou com pequenas variações em determinadas re-
giões (Figs-3-8). As listras medianas são avermelhadas; as laterais, cin-
zento-acastanhadas escuras; as marginais, acastanhadas menos escuras e
menos distintas que as laterais. Externamente às listras marginais nota:
se, na vista dorsal, a côr de areia do corpo. A epiderme transparente
torna-se opaca nos animais conservados, aclarando-se assim as listras, que
são condicionadas por pigmento situado no parênquima. Na região acima
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da faringe as listras medianas enegrecem—se, alargam—se e confluem; pgs-
teriormente a ela separam—se e assumem, novamente, o aspecto da regiao
pré-faríngea. A cabeça é quasi preta, mas permite reconhecer os olhos
muitos pretos do verme vivente (Fig. 3, h). Depois da conservação, a
opacidade da epiderme dificulta o reconhecimento dos Olhos.

Os bordos da cabeça são orlados pela quina sensorial (“Sinneskante”),
destacada pela ausência de pigmento. No maior dos vermes disponíveis,
esta linha clara estende-se de cada lado para trás até a distância de 15mm.
da extremidade anterior. O terço médio do ventre, a sola rasteira
(Fig. 2, s), distingue-se, como foi dito, das partes adjacentes látero-ven-
trais pela sua côr mais escura. Difere também histolõgicamente delas,
cuja riqueza em glândulas se revela pelos cortes. Apesar disso, não se
pode falar em uma quina glandular (“Driisenkante”) externamente vi-
sível, “marcada com listra marginal incolor” (Graff 1899, p. 16), pois
tal não se distingue, talvez em virtude da côr geral do corpo, muito clara.
Tão pouco observam-se, nos vermes conservados, “as massas brancas de
secreção expelidas no momento da fixação” (ibid.).

No verme fixado de 170 mm. de comprimento, a boca dista 65 mm.
da extremidade anterior; o poro genital, 95 mm.

In t e g 11m e n t o —— Os núcleos da epiderme (Fig. 15, e) são, em
qualquer região do corpo, intra-epiteliais, não aprofundados. A membrana
basilar é linear e muito mais fina que a de D. feildemí (Graff 1899, t. 47
fig. 8 bm), on-de atinge um terço da altura das células epiteliais. O epi-
télio contem rabditos indistintos, numerosos no dorso, muito raros na re-
gião ventre-mediana. Esta parte que chamo, segundo Graff (1899, p. 24
fig. 2D,k) sola rasteira (Fig. 2, s), destaca-se pelos cílios cerrados e uni-
formes, de 0,004 mm. de comprimento. Ao nível do meio do átrio, o epi-
télio da sola rasteira é mais baixo (0,016 mm.) que 0 das partes adjacentes
(0,024mm.) ;na região faríngea, tal diferença não se nota. As glândulas
aprofundadas (Figs. 11, 15, g) são raras na sola, ao passo que abundam
nos dois lados dela. Salientam-se desta maneira. histolõgicamente, as
quinas glandulares, cuja pobreza em cílios e rabditos corresponde à des—
crição de Graff (1899,p. 44). Graff (ibid., p. 66) mencionou D. feitdem'
como uma das poucas espécies, em que as glândulas eritrófilas ocorrem
também fora das quinas glandulares. Dá-se O mesmo em D. carvalhoi que
possue glândulas dêsse tipo ainda no dorso e, às vêzes, na região da sola
rasteira.

M u seul a t u r a e n e r v 0s — A musculatura anelar cutânea
(Fig. 11, a) não é tão fortemente desenvolvida'quanto a diagonal sub-
jacente (md). Os pacotes de músculos longitudinais (Fig. 14, c) conteem
em ambos os lados mais fibras que dorsal e ventralmente. Os grânulos
de secreção eritrófila eos fios da cianófila acumulam—se nos interstícios
entre os feixes longitudinais. Para dentro da musculatura cutânea longi-
tudinal seguem o plexo nervoso cutâneo (Figs. 11, 15, nc), que é tênue,
e a rica musculatura parenquimática. Desta ressaltam os músculos lon-
gitudinais, cujos feixes ventrais formam uma camada compacta (Figs. 10,
13, m). A esta sobrepõem-se os troncos nervosos principais (n), os
“Markstrãnge” do plexo nervoso do corpo (Bresslau 1933, legenda da
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fig. 48, na p. 71). As comissuras transversais (Fig. 12, k) dêstes troncos
são frequentes, mas não formam placa coerente.

F arin g e —- A boca (Figs. 2-6) e a faringe encontram-se, aproxi-
madamente, no limite entre o primeiro e O segundo terço do corpo. O
comprimento da faringe é de 12 mm., no verme de 170 mm. no estado
conservado. A boca situa-se anteriormente ao meio da faringe; em D. feit-
dcml e D.procera, posteriormente (Graff 1899,p. 97,nota 6, c). A faringe
muito musculosa corresponde ao tipo A de Graff (p. 101, nota 4), sendo
portanto, um cilindro típico e disposto horizontalmente, quando em re-
pouso. Dolichopla/na striata, fetldeni e procera pertencem ao mesmo tipo.
As camadas da faringe são as seguintes, na sequência da bolsa da faringe
ao lume da mesma: a) camada externa. 1) epitélio externo, de núcleos
aprofundados e cílios curtos e rígidos; 2) camada simples de fibras mus-
culosas longitudinais; 3) camada de músculos anelares, especialmente
nítidos nos trechos cortados para-tangencialmente. b) camada média.
1) fibras de músculos longitudinais; 2) parênquima com muitas glândulas
eritrófilas, chamadas salivares, e poucas eianófilas, chamadas mucosas,
assim como músculos radiais; 3) fibras musculosas longitudinais. c) ca-
mada interna. 1) músculºs anelares; 2) músculos longitudinais; 3) epi-
télio ciliado aprofundado que reveste o lume. A musculatura longitu-
dinal da camada média torna-se mais tênue e escassa em direção à bôca
dafaringe. Evidentemente, estas fibras derivam da musculatura paren-
quimática do corpo e funcionam como retratores da faringe (Graff 1899,
p. 105). Feixes lameliformes da musculatura anelar externa e interna,
descritos de D. feildem' (Z. e., p. 109) não observei.

Sistema reprodutivo —— Os testículos (Fig. 14, t), de con-
figuração variável, situam-se ventralmente aos músculos longitudinais pa-
renquimáticos e externamente aos troncos nervosos longitudinais. Éles
começam aproximadamente ao nivel da raiz da faringe e estendem-se,
para trás ,até a região do poro genital, como em D. feildem' (Graff 1899,
p. 160, nota 5). Em um verme grande, com ca. de 150 mm. de compri-
mento, os testículos são, por princípio, uniserialmente dispostos, isto é,
ocorre um testículo em cada lado, no corte transversal. A mesma dispo-
sição existe em Dol-ichopla'na striata Moseley (1877, t. 20 fig. 25, t), ha-
vendo, em D. feildem', 1 a 3 folículos juxtapostos ou também sómente um
(Graff 1899, p. 159, nota 8). A série de testículos é algo irregular, po-
dendo, às vêzes, dois folículos sucessivos ficar de tal modo aproximados,
que se apresentam, então, dois testículos num só lado do corte transversal.
Os dútulos eferentes são continuações dorsais da túnica própria dos tes-
tículos e mostram as mesmas células chatas com núcleos salientados para
dentro, como esta. O início infundibuliforme dos dútulos é ciliado. Os
dútulos reunem-se dorsalmente aos músculos parenquimáticos longitudi-
nais e constituem o duto eferente, de cada lado. Os dutos eferentes an-
teriores (Fig. 10, da) não formam uma alça abaixo do átrio, para recolher
os espérmios dos folículos, aqui situados (Graff 1899,p. 160), sendo êstes
esvaZIados por dutos eferentes posteriores (Fig. 10, dp).
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Anteriormente ao átrio masculino, cada duto eferente anterior é um
tubo largo, ciliado, de epitélio vacuolizado e parede musculosa, que corre
medialmente ao ovoviteloduto. Recebe o duto posterior (dp), do lado
correspondente, que é de calibre menor, formando-se, assim, um duto
único de cada lado. No percurso seguinte cada um dilata-se como vesícula
seminal externa (ve). O epitélio desta é fino e a sua musculatura re-
presenta apenas & Continuação da do duto eferente. Segundo êste critério,
as vesículas seminais externas de D. carvalhafi seriam “falsas" (Graff
1899, p. 160). São circundadas pela musculatura externa do átrio mas-
culino. Dentro do manto musculoso atrial, o duto eferente que sai da
vesícula externa é mais estreito que fora do átrio. Vindos dos lados di-
reito e esquerdo os dutos eferentes entram na empôla dilatada rostral da
vesícula seminal interna (Fig. 10, Vi). Esta vesícula é ciliada e situada
na parede ântero-dorsal do átrio. Das glândulas que ocorrem dentro da
musculatura do átrio, algumas, as “Samenblasendriisen (Graff 1899,
p. 173), desembocam na vesícula seminal interna; a maior parte, as
“Penisdriisen”, no trecho ectal do duto ejaculatório (u) que sai da pa-
rede ventral da vesícula, perto da sua extremidade caudal, atenuada. O
duto ejaculatório é ciliado e encurvado, não tão curto e quasi reto como
em D. feildemí. A parte ental (proximal) do seu percurso não é glandu-
lar, sõmente a ectal (distal);O duto ejaculatório de D. fetldem'é uniforme
(Z. e., p. 173, nota 2).

Por princípio, o átrio musculoso de D. carvalho'i corresponde ao de
D.feitdem'e, como êste, substitue, provavelmente, o penis ausente, durante
a cópula (Graff 1899, p. 166; Bresslau_1933, p. 135; Riester 1938, p. 7).

Nos pormenores, o átrio de D. carvalhoi distingue-se do de D. feildem',
representado pelas três figuras idênticas da obra de Graff (1899, p. 165
f. 14;p. 199 f. 50; t. 58 f. 50) e, parcialmente, pela fig. 8 da estampa 47.
Mesmo com o pequeno aumento (21 vêzes), usado na figura do texto, O
limite muito pronunciado entre as partes ental (proximal), de 9 mm., ao
comprido, e ectal (distal), de comprimento de 1 mm., teria sido notado
por Graff, se existisse em D. fetldent. Acrescenta-se a isso a plena con-
firmação da descrição de Graff publicada por Beauchamp (1930, p. 74,
nota 1). A parte ental, masculina, do átrio de D. carvalhoi (Fig. 10,am)
é revestida por epitélio ciliado, não aprofundado. Exteriormente, seguem
a região interna com músculos anelares em camada fina e músculos longi-
tudinais em camada grossa, a região média com glândulas, músculos radiais
e trançado de fibras anelares e longitudinais, e a região externa com
músculos longitudinais e anelares. O corte transversal é circular: o lume
é aproximadamente helicóide, de maneira que não aparece em toda sua
extensão nos cortes sagitais. Tal configuração produz as altas dobras visí-
veis na Figura 10, incompatível com a de D.Feildem'. A 9 mm. de distân-
cia da extremidade anterior do átrio, O lume estreita-se canaliformemente.

A pequena extensão do canal de comunicação entre o átrio masculino
e O átrio distal, que chamo átrio comum (ac), justificaria falarmos em
poro. O comprimento do átrio comum é de 1 mm.; a largura, de 0,2 mm.;
a altura, de 0,5 mm. A musculatura anelar forma uma camada espessa
(0,07-0,1mm.) e o epitélio possue vilosidades com ca. de 0,05 mm.de altura.
As células do epitélio são claviformes; os núcleos, situados na base, e a
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cúpula de cada célula é orlada de cílios compridos (Fig. 16). O aspecto
da parede distal do átrio de D. carvalhoi lembra 0 da reglao correspon-
dente de Platydemus grandis (Spencer) (Graff 1899, t. 49 fig. 12). .Pela
parede póstero-dorsal do átrio comum entra, nele, a Via eferente femlnlna
(Fig. 10, d) ;pela póstero-ventral desemboca um grande orgao glandular
que corresponde, topogrãficamente, ao “útero”, nas figuras Citadas de
Graff. Ao redor do gonóporo (Figs. 10, 13,p) ocorrem as fibras anelares
de um esfinter. ,
— O órgão glandular (Fig. 10, 13, 1) é globoso e estende-se, para _tras,

até pouco antes do ponto de reunião (r) dos ovovitelodutos direito e
esquerdo. O lume muito baixo é mais comprido que largo, forma vários
pequenos diverticulos ventrais e dorsais e termina, sem comunicações com
O intestino ou com um trecho do canal genital feminino, tão frequentes
nas Rhynchodemidae (Beauchamp 1930a, p. 705, 708 e outras). O epi-
télio cúbico que reveste o lume é fracamente ciliado e atravessado pelos
dutos das glândulas eosinófilas, cuja massa perfaz o corpo- globular do
órgão.Uma rede de músculos anelares, longitudinais e oblíquos (diagonais)
separa uma camada interna, de glândulas cerradas, de outra, externa, de
glândulas mais frouxas. A camada externa não se delimita distintamente
do parênquima do corpo. «__

Os ovários (Fig. 12, o) encontram-se à distância de quasi 30 mm. da
extremidade anterior no verme cortado, de 150 mm. de comprimento total.
Em D. striata, os ovários estão situados perto da ponta cefálica (Moseley
1877, p. 281). Também na maioria dos Terricola as gônadas são mais
rostrais que na espécie presente (Graff 1899, p. 151; Schmidt 1902,
p. 218), mas podem, excepcionalmente, recuar quasi até 0 fim do pri-
meiro terço do corpo. A forma do ovário de D. carvalhoi é aproximada-
mente esférica, como em muitos Terricola (Graff, Z. e.). O comprimento
do ovário é de 0,17 mm., a largura (extensão transversal), de 0,2 mm. e
a altura (extensão dorso-ventral), de 0,2 mm. As gônadas femininas (o)
são encravadas na face dorsal dos troncos nervosos principais (n) e sepa-
radas do intestino por parênquima. A zona germinativa encontra-se na
parte ântero-dorsal do ovário, fazendo parte dêste. Não se salienta com
lóbulos, como ocorrem (Woodworth 1891, t. 2 fig. 21) em Phagocata
gracilis (Leidy). Nesta espécie dos Paludicola, o termo parovário foi
usado pela primeira vez (p. 33); nos Terricola, estruturas evidentemente
não homólogas entre si foram chamadas parovário (Graff 1899, p. 152).Busson (1903,..p.43) chamou ovarios isolados sem hgaçao com os ovidutos,
Nebenkeimstocke”, quer dizer, paragermarios, interpretando-os fIlogenê-

ticamente. A túnica do ovário comunica-se com as células do estroma si-
tuadas entre os ovócitos e bem desenvolvidas na espécie presente. Os
ovócitos mais crescidos do meu exemplar, que mostram inclusões acasta-
nhadas no ovoplasma, teem diâmetro de 0,03 mm. e núcleo de 0016 mm.
com um nucléolo (0,0025 mm.). !
, Os vitelários (Figs. 11, 14, v) começam na região dos ovários, sendo

al escassos. Para trás, tornam-se mais cerrados e estendem-se além do
poro genital. Os folículos post-genitais não são servidos pelos ovovitelo-
dutos; ehmlnam 0 vitelo pelo último folículo ligado à via eferente femi-
nina, comunicando-se com êste. Também muitos dos folículos da região
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anterior ao gonóporo carecem de funil vitelino próprio e esvaziam o Vitelo
pelo funil de um dos folículos vizinhos. Os vitelários (Fig. 11, v) são
apertados pelos divertículos intestinais*(i) e ocupam, de cada lado, toda
a extensão entre 0 dorso e o nivel dos ovovitelodutos.

Os dutos femininos começam na extremidade caudal de cada ovário.
O seu início, a tuba, é um funil epitelial, de largura de 0,1 mm., ligado
às células do estroma ovárico. A tuba é provida de um esfinter formado
por fibras musculosas anelares. Atrás,da tuba, o lume do oviduto acusa
diâmetro de 0,03 mm.; depois da saída do primeiro funil vitelino, o ovo-
viteloduto assume a espessura definitiva de 0,05 mm., medida inclusive
a musculatura da parede. Os ovovitelodutos (Fig. 14, Z) correm encra-
vados nos troncos nervosos (n),e emitem, em intervalos de 0,08-0,13 mm.,
funi's vitelinos que se _apõem medial e ventralmente aos folículos Viteláricos.

Caudalmente ao orifício genital, os ovovitelodutos encurvam-se brus-
camente para dentro, acabando aqui os funís. No verme examinado &
respeito, um dos ovovitelodutos bifurca-se na curva, confluindo os dois
canais depois de curto percurso separado. Tais “formações de ilhas"
(ªªInselbildungen“) dos ovovitelodutos conhecem-se de Várias espécies das
Rhynchodeminae, p. ex., de Rhynchodemus schmardai Graff (Bendl 1908,
p. 546);Rh. hectori Graff (Heinzel 1929, p. 436) e Platydemus bivittatus
Graff (ibid., p. 430), sendo a última espécie sinônimo de P. macrophthal-
mus Graff (Beauchamp 1929, p. 11-12). '

Vindos dos dois lados, os ovovitelodutos direito e esquerdo reunem-
se perto da extremidade caudal do órgão glandular (Figs. 10, 13, l). O
ovoviteloduto comum (od) assim constituido sobe e dirige-se para diante.-
O trecho'ectal (anterior) do ovoviteloduto comum dilata-se (a) e recebe
as glândulas da casca. Desemboca, com papila proeminente, pela parede
pôstero-dorsal, no átrio. Tal papila não foi descrita de D. feildem' (Graff
1899, p. 166). Por outro lado, falta em D. carvalhoi a diferenciação da
região distal da via eferente feminina em duto glandular e “vagina"
(segundo Bresslau 1933, p. 138: canal genital feminino). Na espécie
atual, todo o trecho que corre dentro da parede do átrio e no meio da
papila, é provido de glândulas da casca, de maneira que um duto glan-
dular, não uma vagina, entra no átrio.

b) Discussão.
“Apesar de toda a devida admiração pelos trabalhos hercúleos de

Graff sôbre os Turbelários”, escreve a Sra. Dra. Hyman (1940, p. 346),
“não se pode negar que muitas das descrições e figuras da monografia
dos Terricola são insatisfatórias para o futuro reconhecimento das espécies.
Citei estas palavras no intúito de justificar O estado primitivo da chave
de classificação seguinte, em cuja organização fui Obrigada a restringir
as caracterizações aos sinais externos, como Graff (1899, p. 555).

A variação da côr e das listras, segundo a idade, não pode ser julgada.
em Dolichoplana tristis, signata, conradti, bosci, picta e merto'ni, repre-
sentadas por um único indivíduo. Também das eSpécies conhecidas em
numerosos exemplares, sõmente D. striata e D. feildeni permitem avaliar
a variação da côr e dos desenhos nas várias localidades. Indicações que
se refiram a uma certa côr em um determinado biótopo faltam ainda. O
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exemplo seguinte prova que tais pormenores poderiam ser interessantes.
Colhendo ultimamente (11-IV-47) Bipalium kewense Mos. no jardim da
Secção de Ciências Naturais da nossa Faculdade comparei os exemplares
encontrados com as figuras da estampa XIII de Graff (1899), sem con—
siderar a legenda na página precedente. Logo os identifiquei com a 'fig.8a
da estampa citada, e, depois vi, que esta figura reproduz um dos três
exemplares do Museu de Hamburgo provindos de S. Paulo (ibid., p. 464).
O texto citado e os vermes cinzentos claros, que o Sr. João de Paiva
Carvalho me trouxe, evidenciam ainda certa variação dentro do material
de S. Paulo, cujo estudo seria importante em gêneros com Várias espécies,
entre si semelhantes.

Para as espécies chilenas de Geoplana, o primeiro passo da compa—
ração das cores e desenhos foi dado por Goetsch (1933, p. 251 e seg.).
Mas, o resultado dêste trabalho apresenta-se, a meu vêr, apenas como es—
tabelecimento de séries ortogenéticas. Goetsch chamou êstes agrupamentos
“Formenkreise”, i. é, séries de raças ou sub-espécies geográficas. Como
tais, porém, não poderiam ser aceitas, pois várias dessas raças ocorrem
na mesma região. Também não correspondem ao conceito da sub-espécie
geográfica, unidades que ocorrem em Valparaiso e Blumenau ou em San-
tiago e Terezópolis. Possivelmente, certas das sub-espécies de Goetsch
são “raças” no sentido de “populações que diferem na incidência de certo
ou certos gens" (Dobzhansky 1944, p. 72). Goetsch, porém, não cortou
os aparelhos copulatórios e, sendo assim, nem conhecemos qualquer indício
da existência ou inexistência de um isolamento reprodutivo.

Chave de classificação das espécies de Dolichºplana:

1 Côr do dorso preta, sem listra dorsal. . ... . ..... trístis— Côr do dorso crême, amarelada., acastanhada ou cinzenta, com uma ou
mais listras dorsais ........ ..... 2

2 Com número ímpar de listras dorsais 3— Com número par de listras dorsais ........ ... ...... . .. . 4

3 Uma listra dorsal, a mediana ....................... signata
—- Três listras dorsais, a mediana e duas laterais ......... conradti

4 Dois pares de listras dorsais ..... 5— Três pares de listras dorsais .......... .. .. ..... 6

5 O campo entre as listras internas tem a côr geral do corpo . . procera
— O campo entre as listras internas é mais escuro que O dorso res-

tante ..... ................ ..mertoni

6 As listras marginais são descoradas, as laterais, distintas ..... 7
— As listras marginais são tão distintas quão as laterais ... . 9

7 Dorso salpicado em amarelo . ... ................ pieta— Dorso de côr de fundo unicolor .. .—......................... 8

8 Listras continuadas até a cabeça; sola rasteira, clara ..... striata
—— Listras apagadas no pigmento escuro da cabeça; sola rasteira es-

cura ....... . . ..................... .. ... . . ...... carvalhoi

9 Listras marginais e laterais mais largas que as medianas .. feildeni
— Listras marginais e laterais tão largas quão as medianas ...m'etneri
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Para completar esta diferenciação de I). carvalhoi pelos caracteres
externos, refiro-me às particularidades do sistema reprodutivo, nomeada-
mente do aparelho copulatório, apontadas na descrição da nova espécie
e disjuntivas da única Dolichoplana de órgãos generativos conhec1dos,
D. feilde'ni.

O órgão glandular de D. carvalhoi (Figs. 10, 13, 1) tem certa seme-
lhança com o “útero" de Platydemus maerophthalmus Graff, descrito por
Beauchamp (1929, p. 13 fig. 3, u). A musculatura dêste é mais forte,
e as glândulas são situadas no parênquima do corpo. A denominação de
Beauchamp que- adota a de Graff (1899, fig. 50, u), não aplico, pois o
órgão glandular de D. carvalhoi não poderia abrigar o casulo, a não ser
que se dilate enormemente. A secreção do órgão poderia funcionar du-
rante a ovipostura, talvez grudando o casulo ao substrato, à maneira das
glândulas argamassadoras de outros Turbelários. Os órgãos músculo-
glandulares, assim chamados, pela primeira vez por Iijima (1884,p. 422),
que ocorrem em espécies de Artioposthia (Graff 1899, p. 179), são mais
complicadas que o órgão de D.carvalhoi, especialmente na sua componente
muscular. Todavia, parece um paralelo interessante, a ocorrência de cons-
tritores dispostos em uma camada média, em ambos os casos. O órgão
correspondente de Artioposthia japonica Kaburaki (1922, p. 3; descrição
do órgão: p. 5) é mais simples que o das espécies australianas. Os reser-
vatórios de secreção de Bipaliam (J. Miiller 1902, p. 90), mais tarde.
(id. 1907, p. 417, 433), chamados adenocistos, aproximam-se, histológica-
mente (1902,t. 6 fig. 1) de certo modo, ao órgão de D. carvalhoi. Sõmente
pela topografia correspondente merecem ser mencionadas certas estrutu-
ras de espécies brasileiras de Geoplana, como a pequena reentrância da
parede posterior do átrio de G. velutina Riester (1938, fig. 25), seme-
lhante ao “útero” de D. feildeni, e a dilatação espaçosa de G. preta
Riester (ibid., fig. 38, bc), onde O autor verificou (p. 37) o início da
formação do casulo.

7) Summary

The new species, Dolichoplana carvalhoi, was found in an Open lot
between gardens in the city of S. Paulo. The locality is covered with
grass and abundant garbage.

As Dr. Hyman (1943) established that the type of Rhynchodemus
Leidy is Rh. sylvaticas (Leidy), the terminology of Heinzel (1929)
adopted by Bresslau (1933) must be changed. Desmorhynchus Heinzel
becomes a synonym of Rhynchodemus, and Graff 'sgroup A of Rhyncho—
demus must be Geodesmus Mecznikow 1866. The two subfamílies of Hein—
zel receive the names Geodesminae (Rhynchodeminae in Bresslau 'swork)
and Rhynchodeminae (Desmorhynchinae in that hand-book).

TO the 12 speéies of Dolichoplana Moseley 1877 treated by Graff
(joabimí Hallez is not mentioned in his index) only one, D. mertoni
Schrõder 1916,was added. On the other hand D. voeltzkowi, the anatomy
of which was studied by Mell (1903) was excluded from Dolichoplana, by
Heinze]; it belongs to Geodesmus. Also Dolichoplana, harmeri was re-
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moved to an other genus, viz. Digonopyle Fischer 1926,and a new family
was created for it. . .

Beauchamp (1929) and Hyman (1940; 1943) are of'one opinion as
to the specific identity of D. striata, feildeni (incl. joubini), procera and
picta. But the copulatory complex was only seen Of D. feildem from
Java by Graff Whose description was confirmed by Beauchamp (1930).
The species of Dolichoplana are apparently rarely in the sexual state
and reproduce by architomy (fragmentation). Some of the present 8
worms that alive attain a length of 190 mm. were sexually mature and
showed many differences to D. feildeni from Java. They have dorsal
stripes (Figs. 3-8) similar to those of D. striata and the color of the
head and the creeping sole (Fig. 2, s) of D. feildeni. Notwithstanding
they must be separated from the latter and can neither be united with
striata, the ovary of which is close to the anterior extremity, while in
carvalhoi it lies 30 mm. from the tip of the head.

The distribution of Dolichoplana in the eastern Neogaea (Brazil,Guy-
ana, Barbados) and Africa (Togo) has many mesozoic parallels, viz.
Aglossa, Lepidosirenidae, Characinidae, Peripatinae and earth-worms. The
climatic barrier between India (occurrence:Madras; Ceylon) and Africa,
that today separates the ethiopian and oriental sylvestrian fauna (ani-
mals that need moist air) is only pliocene. The genus reached Mada-
gascar probably from Africa (separation: middle Terciary; Lydekker),
perhaps from India. The penetration from the malayan archipelago
(Java; Philippines; Moluccas etc.) into the Notogaea (Timorlaut, Kei,
Aru) corresponds to what is known from endemic mice of New Guinea,
Solomon and Australia. The micronesian species (Palau and Caroline
islands) must have been introduced by man, perhaps with bananas and
sugar-cane. Evidently the genus occurs as well as in greenhouses of
Missouri (Hyman 1943) also in botanical gardens of central Europe, as
the young Bipalium kewe'nse (Arndt 1934, fig 5a) seems to be a Dolicho—
plana. Even young individuals of B. kewense have a semilunate head
and regenerated heads are still white (Plate I Fig. 17) when they are
already broadening (Korschelt 1927, fig. 195: Morgan's figures).

The principal morphological features that separate D. earvathoi from
D. feildeni are: a posterior efferent (Fig. 10, dp) duet (not a loop of
the anterior one that empties the testicles beneath the atrium) ;the details
of the ejaculatory duct (Fig. 10, u); the histological difference between
the male and the common atrium (Fig. 10, am, ac) ;the great distance of
the ovary from the anterior extremity (against D. striata); the uniform
glandular duet (Fig. 13, d) (in D.” feildeiii: glandular duct and female
canal or vagina) that opens with a prominent papilla (absent in D. feit-
dem'). Moreover the volumous glandular organ (Figs. 10, 13, I) can only
topographically be compared with the so-called uterus of D. feildem'.

The glandular organ resembles the uterus of Platydemus macroph-
thalmus described by Beauchamp (1929); also the muscular-glandular
organ of Artioposthia japonica Kaburaki is somewhat similar. Reserva--
tories of secretion (adenocysts) were described of Bipalium by Miiller
(1902; 1907), and also some Geopla'na-species (velutina, preta.) have
diverticles in the posterior wall of the atrium (Riester 1938).
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ESTAMPA I

Dolichoplana carvalhoi, sp. n.

Fig. 1 —— Verme, vista dorsal.

Fig. 2 — Verme, vista ventral.

Figs. 3-8 — Vistas dorsais das regiões marcadas (3-8) na Fig. 1.

Fig. 9— Átrio do verme aclarado em óleo de cravo, vista ventral.

Fig. 10 —— Aparelho copulatório ; combinação de cortes sagitais. Um trecho médio
(comprimento: 8,5 mm.) foi suprimido.

Fig. 11— Corte sagital da região entre a faringe e O aparelho copulatório.

Bipalium kewense Moseley

Fig. 17— Parte anterior de um verme; regeneração da placa cefálica.

a, músculos cutâneos anelares. ac, átrio comum. am, átrio masculino. b, bôca. e,
músculos cutâneos longitudinais. d, duto glandular. da, duto eferente anterior. dp,
duto eferente posterior. e, epiderme. g, glândulas cutâneas. h, ôlho. i, intestino.
k, comissuras nervosas transversais. ], órgão glandular. m, músculos parenquímáticos
longitudinais. md, músculos cutâneos diagonais. n, troncos nervosos principais. nc,
plexo nervoso cutâneo. o, ovário. od, ovoviteloduto comum. p, gonóporo. r, ponto
da reunião dos ovovitelodutos. s, sola rasteira. t, testículo. u, duto ejaculatório. V,
vitelário. ve, vesícula seminal externa. vi, vesícula seminal interna. w, listra me—
diana. x, listra lateral. y, listra marginal. z, ovoviteloduto.
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ESTAMPA II

Dolichoplana carvalhoi, sp. 1].

Fig. 12 — Corte Obliquamente horizontal da região dos ovários.

Fig. 13 — Corte mediano da região do gonóporo.
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ESTAMPA III

Dolichoplaiza carvalhoi, sp. 11.

Fig. 14 — Corte transversal do verme na região do átrio masculino.

Fig. 15 — Corte transversal da região látero-ventral ao nivel do átrio masculino.

Fig. 16 — Corte sagital da parede ventral do átrio comum.
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