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A mata atlântica, um dos biomas mais importantes do mundo
por sua riqueza biológica, teve reduzida sua extensão, desde o
descobrimento do Brasil, a uma infinidade de fragmentos que
somam entre 11% e 16% da cobertura original, ou pouco
mais de 7%, se descontados os fragmentos menores. A conservação dos vegetais e animais remanescentes nesses
fragmentos depende do restabelecimento de conexões entre
os fragmentos, por meio dos chamados corredores ecológicos.
Mas quais retalhos desse antes imenso tapete florestal devem
ter prioridade para a implantação desses corredores? Essa resposta pode ser dada por grupos de animais que sirvam como modelo
de avaliação da biodiversidade local, e um dos mais promissores nesse
sentido são as planárias terrestres, pequenos vermes que se ocultam em
locais úmidos, embaixo da folhagem caída no solo ou de troncos e pedras.
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D

modelo de estudo
para a proteção
da mata atlântica
no corredor
da serra do mar

ambientes úmidos fazem com que pequenos
obstáculos se tornem barreiras difíceis de transpor.
Penhascos, áreas rochosas, cursos d’água e locais
mais secos são alguns exemplos de barreiras naturais para esses vermes. Ações humanas também
podem criar barreiras, como estradas e áreas abertas ou descontínuas em florestas (decorrentes de
degradação ou desmatamento).
Os corredores de biodiversidade, que têm como
objetivo possibilitar o fluxo de seres vivos entre
fragmentos de um ecossistema dividido pela ação
humana, são implantados por meio da recriação
de ambientes naturais entre esses fragmentos. Isso
é importante porque as unidades de conservação
existentes, criadas para garantir a preservação de
áreas naturais, não são suficientes para manter,
em longo prazo, populações viáveis de seres vivos e seus processos ecológicos e evolutivos, como
dispersão, competição, predação e especiação.

FotoS de J. PedroNI (a) e de F. Carbayo (b, C, d, e)

As planárias terrestres são um dos poucos grupos de platelmintos
– vermes achatados – que conquistaram o ambiente terrestre. São organismos de vida livre, predadores, talvez pouco conhecidos em razão da difiFigura 1.
Algumas
culdade de observação, pois são pequenos, medindas espécies
do entre 1 e 10 cm de comprimento, relativamenencontradas
te raros e têm hábitos noturnos (figura 1). A granno estudo:
de maioria vive no solo das florestas, mas algumas
as conhecidas
poucas espécies podem ser encontradas em amGeoplana
applanata (A),
bientes urbanos, como jardins e terrenos baldios,
Notogynaphallia
onde são às vezes confundidas com as lesmas (que
ernesti (B),
pertencem a outro grupo, o dos moluscos).
Geoplana
Os hábitos noturnos desses animais e a ocorvaginuloides (D)
rência
apenas em ambientes úmidos devem-se
e Bipalium
kewense
presumivelmente a suas limitações fisiológicas,
(exótica, E)
em especial a baixa capacidade de retenção dos
e outra, ainda
fluidos corporais. Por conta dessas limitações, as
não identiﬁcada,
áreas abertas, sem floresta, são hostis para as plado gênero
nárias. A locomoção lenta e a dependência de
Xerapoa (C)
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tam a máxima conservação da biodiversidade desse bioma brasileiro.
Mas como definir essas regiões?
Um passo importante é diferenciar barreiras naturais daquelas
criadas pelos humanos. Uma área
pode ter permanecido isolada por
milhões de anos, muito antes do
surgimento dos humanos, devido à
presença de uma barreira hoje inexistente. Nesse caso, recriar um tapete florestal para conectar as áreas
florestais adjacentes seria um mau
investimento dos recursos. Um meio
de identificar áreas prioritárias para essas conexões é estudar, em
fragmentos do mesmo ecossistema,
Figura 2. Limites do corredor da serra do Mar, com a
a distribuição e as características
localização das unidades de conservação onde foram
de populações de certos grupos de
realizados levantamentos e o número de espécimes e
animais.
de morfoespécies coletado em cada uma
Atualmente, uma pesquisa científica realizada com apoio da Fundación Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA), da
O corredor de biodiversidade da serra do Mar,
Espanha, e da Fundação de Amparo à Pesquisa do
iniciativa prática de recuperação da continuidade
Estado de São Paulo, está catalogando e avaliando
florestal da parte sudeste da mata atlântica, abrange
as espécies de planárias terrestres no corredor de
áreas remanescentes dessa floresta entre os estados
biodiversidade da serra do Mar, para identificar áreas
do Rio de Janeiro e do Paraná. Projetos que visem a
de endemismos desse grupo de animais nessa região
integração desses fragmentos vêm sendo avaliados
e reunir informações que ajudem a definir áreas prioe serão implantados com o apoio do Fundo de Parritárias para a implantação de corredores ecológicos.
ceria para Ecossistemas Críticos (CEPF, na sigla em
As planárias terrestres foram selecionadas como moinglês), entidade que atua na protedelo em razão de sua reduzida capacidade migratória
ção de ecossistemas ameaçae da especificidade tanto de seu hábitat quanto das
Figura 3. Issoca rezendei,
dos em todo o mundo. Como
espécie de planária terrestre
presas de que cada espécie se alimenta.
é impossível, na prática,
coletada na Reserva Biológica
que a mata atlântica vol
Augusto Ruschi (ES)
te a ter sua cobertura
original, é preciso concentrar o investimento de recursos, humanos e financeiros, em
Foram selecionadas 10 unidades de conservação,
regiões que garantanto dentro do corredor da serra do Mar quanto
fora deste, sendo uma no Espírito Santo, duas no
Rio de Janeiro, três em São Paulo, uma no Paraná,
Figura 4. A espécie
duas em Santa Catarina e uma no Rio Grande do
Pasipha tapetilla foi
Sul. Nessas unidades foram feitas as coletas das
encontrada no Parque
planárias, somadas depois ao material já disponível,
Estadual da Cantareira (SP)
coletado em algumas outras áreas. Dada a dificuldade de localizar os animais na mata, há grande
investimento no esforço de coleta (ver ‘Aprendiz
de coletor’).

Trabalho de campo
e identificação

foto de F. Carbayo
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A semelhança nos padrões de coloração do corpo
entre algumas espécies e a variedade de tamanho,
cor e forma de muitas outras dificulta o reconhecimento da maioria delas. Essa identificação só é
conclusiva após um exame da anatomia interna (em
especial a do aparelho copulador) em microscópio,
com lâminas de tecido. Por isso, nas etapas iniciais
da pesquisa, os espécimes identificados apenas pelo aspecto externo são considerados morfoespécies.
A construção de um banco de sequências genéticas (principalmente de um gene das mitocôndrias
das planárias) também auxiliará na definição das
espécies, especialmente no caso dos indivíduos que
ainda não amadureceram sexualmente.

maior riQUeZa
de eSpÉcieS
A literatura científica registra para o Brasil 162
espécies de planárias terrestres, a maior parte na
mata atlântica. Isso equivale a quase 20% do total
conhecido no mundo. Os resultados preliminares
desse projeto sugerem que o número de espécies
brasileiras ainda desconhecidas pela ciência pode
ser muito maior. Os trabalhos de campo estão perto
do final. Até o momento foram coletados cerca de
3.110 animais de umas 220 morfoespécies (figura
2). Esse número é uma aproximação pouco precisa porque muitas morfoespécies ocorrem em mais
de uma das unidades estudadas, e a padronização
de todo o conjunto coletado ainda não foi concluída. Já foram identificadas 50 espécies conhecidas
e pelo menos 10 outras já podem ser consideradas
novas para a ciência (serão descritas em trabalhos
futuros). Além dessas, cerca de 160 morfoespécies
ainda estão sendo analisadas anatomicamente, para
a identificação correta.
As espécies desses vermes não apresentam populações numerosas, da mesma forma que outros
grupos de animais em regiões tropicais. Apesar
das intensas coletas, foi encontrado apenas um
exemplar de um grande número de morfoespécies.
Além disso, espécies cuja ocorrência já tinha sido
registrada antes, por outros autores, em algumas
das unidades de conservação estudadas, ainda não
foram reencontradas na atual pesquisa, mesmo
após grandes esforços. Da mesma maneira, algumas
espécies encontradas agora em áreas que já passaram por estudos intensos, como as imediações da
cidade de São Paulo, não haviam sido observadas
em outros levantamentos.
No Parque Estadual da Serra da Cantareira (SP),
foi registrado o maior número de espécimes de

aprendiz de coletor
Coletar planárias terrestres não é uma experiência simples, como
fazer compras em um supermercado. Pode-se dizer que esse aprendizado tem seis etapas. Na primeira, o iniciante acredita que é
fácil coletar planárias, mas percebe seu erro em poucas horas.
Vira troncos e galhos caídos na floresta, recolhe lesmas, minhocas, larvas de insetos, às vezes sanguessugas e nematódeos (vermes cilíndricos), sem perceber que não são planárias (que pertencem ao grupo dos platelmintos, ou vermes achatados). A segunda
etapa é a de desapontamento pelo insucesso, e o aprendiz chega
a pensar que esses animais não existem. Essa etapa dura um ou
dois dias. A coleta do primeiro espécime marca a terceira etapa.
Às vezes isso ocorre já no primeiro dia em campo. O orientador
mostrou a ele planárias de várias espécies, com cores e formas
diferentes e com as características peculiares do grupo (corpo
alongado e achatado, sem tentáculos, epiderme lisa, movimentos
geralmente lentos e reação morosa quando estimuladas).
A quarta etapa é a da obsessão, e acontece após uma ou duas
semanas de coletas na floresta. Diante do sucesso, o aprendiz não
descansa, vira troncos e mais troncos, e encontra planárias com
certa regularidade. Nessa etapa ele vê planárias em qualquer
coisa que tiver forma alongada. Na quinta etapa, após um ou dois
meses de coletas, o novo coletor já tem certa experiência e reconhece bons locais para achar os animais e só fala desse assunto.
Finalmente, já com mais de seis meses na atividade, o ex-aprendiz
torna-se um ‘profissional’ da coleta de planárias. Prefere horários
noturnos, quando as planárias estão mais ativas nas florestas, e
mostra-se hábil para localizá-las e recolhê-las. Também realiza
observações sobre os hábitos desses animais, interpreta o que
observou e compartilha os achados com a comunidade científica
(F. Carbayo).

planárias (1.002), mas isso não tem relação com a
riqueza de espécies, como apontam os resultados
das coletas na Reserva Biológica Augusto Ruschi
(ES), que é peculiar por vários motivos. Em primeiro lugar, embora tenham sido coletados ali
relativamente poucos espécimes (312), o número
de morfoespécies (55) foi o maior entre todas as
unidades visitadas. Em segundo lugar, poucas das
morfoespécies ali coletadas ocorrem também em
outras unidades de conservação, e algumas estão
associadas a ambientes alterados, como clareiras
e terrenos ao redor de habitações. É o caso, por
exemplo, de Issoca rezendei (figura 3) e Pasipha
tapetilla (figura 4), talvez introduzidas acidentalmente na reserva. Finalmente, até agora não havia
qualquer espécie de planária terrestre registrada
para esse estado. Esses achados dão uma ideia da
riqueza abrigada nas florestas do Brasil e também
indicam a existência de uma área de endemismo
no Espírito Santo.
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Figura 6. Relação ﬁlogenética (relação genealógica ou de parentesco,
indicados pelos ‘colchetes’ à esquerda) entre os indivíduos
de Notogynaphallia goetschi (segundo Marcus), representados pelos
círculos (as cores indicam diferentes unidades de conservação)
obtida por comparação de um gene mitocondrial (COI) desses indivíduos.
Foram utilizadas como grupos externos (triângulos pretos) duas espécies
do gênero Geoplana. No detalhe, um espécime de N. goetschi
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filoGeoGrafia
e bioconSerVação
Ao menos duas espécies de planárias, Cephaloflexa
bergi (figura 5) e Notogynaphallia goetschi (figura 6),
ocorrem em várias unidades de conservação e, graças
à amplitude da sua distribuição, são boas candidatas
para o estudo filogeográfico (ver ‘Bases da filogeografia’). Uma terceira espécie também com ampla distribuição, Geoplana quagga (figura 7), foi descartada,
pois há indícios de que sua distribuição geográfica
teria sido ampliada pela ação humana: essa espécie
está presente em ambientes urbanos e beiras de estradas, mas não nas matas adjacentes. O potencial filogeográfico de outras espécies está em avaliação.
Os resultados preliminares da comparação de
sequências genéticas de populações de N. goetschi
confirmam o que foi previsto sobre o isolamento das
populações desses animais, decorrente de suas limitações fisiológicas (dependência de ambientes úmidos) e
ecológicas (dificuldade para superar mesmo pequenas
barreiras). Os resultados preliminares desta pesquisa
constatam que as populações dessa espécie são geneticamente diferenciadas e essa variação acentua-se com
o aumento da distância geográfica (figura 8). Observa-se
que a espécie está dividida em populações estruturadas
geneticamente. Os níveis de variação genética dentro
de cada população são maiores nas populações
centrais e menores nas populações extremas,
ao norte e ao sul. A maior variabilidade
em uma população foi detectada nos
animais da Estação Biológica de Boracéia (SP). Essa variabilidade poderia
indicar que a região ofereceu, historicamente, as melhores condições
ambientais para a espécie.
Esse estudo confirma que a espécie
N. goetschi tem um baixo potencial
de dispersão, e que, possivelmente, as
populações atuais da mata atlântica refle-

Figura. 7. A presença da
planária Geoplana quagga em áreas
de intervenção humana, mas não em matas
próximas, parece indicar que o ser humano
inﬂuenciou sua distribuição geográﬁca

Foto de F. Carbayo

Figura 5. Por sua ampla
distribuição geográﬁca,
a planária Cephaloﬂexa bergi vem sendo
usada em estudos ﬁlogeográﬁcos
no corredor da serra do Mar
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B

Sugestões
para leitura

bases da
ﬁlogeograﬁa
A cada geração, a nova prole pode conter
algumas mutações em seu material genético, e com o tempo estas podem se espalhar pela população. Em espécies com mobilidade reduzida e maior especialização
ecológica, pequenos acidentes geográficos
tornam-se barreiras quase intransponíveis.
Se uma dessas barreiras se forma após a
dispersão de um grupo original de organismos desse tipo, podem surgir populações
isoladas de cada lado do obstáculo, e com
o tempo essas populações vão acumulando mutações específicas, que determinam
diferenças genéticas entre elas.
Quanto maiores essas diferenças genéticas, maior deve ser o tempo transcorrido
desde o isolamento das populações. Essa
‘regra’ permite deduzir, de modo aproximado, quanto tempo uma população esteve isolada de outra, e com isso, avaliar se
o isolamento decorreu de barreiras naturais
antigas (cordilheiras, montanhas, rios,
microclimas e/ou outras) ou de ações humanas recentes (desmatamento, canais
artificiais e/ou outras). Com base nessa
avaliação pode-se comprovar se uma determinada área geográfica constitui uma
unidade biogeográfica e, assim, planejar
melhores estratégias de conservação.

Figura 8. Diagrama (A) mostrando as relações evolutivas
(de parentesco) entre diferentes populações da planária
N. goetschi. A árvore (barras escuras) foi deﬁnida com base
em valores de distâncias genéticas (número de diferenças
de nucleotídeos – unidades do material genético – entre
as populações), e as colunas coloridas representam o nível
de variabilidade genética dentro das populações. O gráﬁco (B)
mostra que o índice de diferenciação genética (PhiST) entre
as populações estudadas cresce à medida que aumenta
a distância (em km) entre elas - os pontos indicam
os dez pares que podem ser obtidos a partir do grupo
de cinco populações, e a reta representa uma média
dessa relação ‘diferença genética-distância’

tem o nível e o padrão da variabilidade genética
existente nas populações ancestrais. Além disso,
não foram detectadas barreiras ecológicas dentro de
cada um dos parques estudados e pode-se deduzir
que os fragmentos, embora pequenos, são bem conservados. Como essa análise abrange apenas uma
espécie, essas afirmações não podem ser consideradas conclusivas. O estudo, no entanto, mostrou
que as planárias terrestres são um bom modelo para
estudos filogeográficos.
A conclusão do projeto de pesquisa, em 2011,
apresentará um quadro mais preciso da riqueza de
planárias terrestres na mata atlântica do Sudeste, e
tornará disponível um banco de genes para identificação de espécimes, o que será especialmente útil para
animais jovens ou para espécies de difícil reconhecimento ou com grande variação de cor e forma. Além
disso, o reconhecimento de zonas biogeográficas
poderá abrir novas perspectivas em políticas públicas
de planejamento da bioconservação de um dos biomas mais ricos do mundo em espécies de seres vivos e
– infelizmente – também um dos mais ameaçados. 
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