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RESUMO
Neste artigo, apresentam-se técnicas de
coleta, fixação e processamento histológico de
geoplanas (Platyhelminthes). Detalham-se características externas e internas de importância sistemática para a subfamília Geoplaninae
e os procedimentos para a sua visualização e
análise.
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INTRODUÇÃO
Nas instituições universitárias, uma fração significativa do currículo das ciências da
biologia é consagrada a práticas de campo e
de laboratório que visam à identificação dos
organismos, e a técnicas de manipulação e
processamento laboratorial do material biológico. Freqüentemente, os iniciantes na Zoologia sentem uma maior atração por animais vertebrados, como répteis, aves ou mamíferos.
Há outros grupos animais, principalmente invertebrados, que, por serem pouco conspícuos ou não carismáticos, continuam sendo desconhecidos para muitas pessoas. No entanto,
nem por isso têm uma menor participação e
importância nos processos biológicos que
ocorrem na natureza.

O termo planária tem sua origem na forma achatada dorso-ventral que têm os platelmintos tricládidos, ou planárias. As planárias
constituem um dos grupos zoológicos minoritários de platelmintes de vida livre, i. e., são
organismos não parasitas. Estão reunidas na
ordem Tricladida (o nome deve-se à forma do
intestino, constituído por três clados ou ramos
principais.) Por sua vez, esta ordem taxonômica está subdividida em três subordens, conforme o tipo de hábitat: umas planárias vivem
em águas doces (subordem Paludicola), outras são marinhas (Maricola) e outras terrestres (Terricola). Esta classificação está muito
estendida, embora alguns autores (Carranza
et al., 1998), com base em seqüências de ácidos nucléicos, propõem uma proximidade evolutiva íntima entre Dugesidae, uma família de
Paludicola, e as planárias terrestres. Estas últimas recebem o nome de planárias terrestres
e seu estudo será abordado nas seguintes linhas.
As planárias terrestres têm reduzido tamanho -de uns poucos milímetros a quase um
metro de comprimento. Alimentam-se de outros invertebrados que capturam durante a
noite. São capazes de caçar aranhas, caracóis,
lesmas, minhocas, cupins, opiliões, isópodos,
etc., graças à ação combinada de um corpo
musculoso, envolvido por uma pegajosa camada mucosa, e uma faringe evaginante, provida de abundantes células glandulares digestivas.

* Dedicado ao Dr. Josef Hauser, cuja vida foi dedicada ao estudo das planárias. In memoriam.
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Muitos estudos sobre planárias terrestres se ocupam por temas taxonômicos, fundamentalmente da descrição de espécies. Isto
é compreensível se considerarmos a pequena
proporção de espécies conhecidas. Assim, por
exemplo, em florestas ombrófilas do Sul do Brasil, está descrito aproximadamente 10% da riqueza total estimada (Leal-Zanchet e Carbayo,
2000). Nos Estados do Rio de Janeiro, São Paulo e Santa Catarina a proporção de espécies
descritas é maior, graças ao esforço de pesquisadores como Graff (1899), Marcus (1951),
Bois-Reimond Marcus (1958); Froehlich
(1955a, 1955b, 1956a, 1956b, 1957, 1959),
E.M. Froehlich (1955, 1978), entre outros.
Neste sentido, o Brasil é o país americano mais pesquisado. Fora do continente
americano, esta fauna permanece também em
grande medida desconhecida. Nas regiões tropicais mais intensamente estudadas, como Austrália e Nova Zelândia, conhece-se 10% e 60%,
respetivamente, da riqueza estimada de espécies (Winsor, 1997; Johns, 1998).
São tão poucas as espécies de geoplanas estudadas que ainda faltam subsídios para
resolver questões básicas em taxonomia. Apesar da sua utilidade em outras áreas do conhecimento (Carbayo et al., 2002; Sluys, 1995; 1999),
estes animais não podem ser plenamente usados como fonte de informação em disciplinas
como paleogeografia, biogeografia, filogeografia,
bioindicação e de identificação de áreas-chave
para a conservação da biodiversidade global.
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planas sob uma perspectiva taxonômica, com
ênfase nas espécies neotropicais (subfamília
Geoplaninae).

Morfologia Externa
Como membros do filo Platyhelminthes,
as planárias terrestres têm simetria bilateral e polarização antero-posterior, com os órgãos sensoriais concentrados na região anterior ou cefálica
(Fig. 1). A superfície ventral permanece em contato com o substrato, a dorsal é a oposta. Seu
tamanho varia entre 10 e 150 milímetros, com
casos extremos de 50-80 cm em planárias terrestres asiáticas (Kawakatsu et al., 1982; Kawakatsu et al., 2001). O corpo é estreito ou largo, achatado ou sub-cilíndrico, com os extremos geralmente mais finos que o resto do corpo. A silhueta em vista dorsal pode ser lineal (com os bordos
paralelos), sub-lineal (bordos retos, convergentes para as extremidades) ou lanceolado (bordos
convergentes para as extremidades descrevendo uma curva aberta). Às vezes, a extremidade
cefálica tem uma forma diferente: pode apresentar-se levantada ou enrolada para o dorso (Xerapoa Froehlich, 1955, Enterosyringa Ogren e Kawakatsu, 1990, Choeradoplana Graff, 1896; Fig.
1) ou em forma de colher invertida (Issoca Froehlich, 1955). Também pode ter papilas ventrolaterais à maneira dedos (Xerapoa) ou possuir a
região ventral completa (Choeradoplana) ou incompletamente bipartida (Issoca). Nas espécies
da família Bipaliidae a cabeça tem caracteristicamente forma de leque.

Nas próximas linhas, apresentamos algumas técnicas para o estudo taxonômico das
planárias terrestres. Froehlich (1985) também
descreve uma metodologia para coleções científicas. Primeiramente mostraremos (1) a anatomia geral das planárias terrestres, (2) seguida
de um sucinto esboço histórico do estudo do
táxon e (3) um roteiro para a descrição de espécies e procedimentos de campo e laboratório.

ANATOMIA GERAL DAS PLANÁRIAS
TERRESTRES
Nesta seção trataremos algumas generalidades anatômicas e histológicas das geo-

Figura 1. Fotografia de Choeradoplana iheringi Graff,
1899, uma planária terrestre do Sul do Brasil. Os pontos laterais escuro são olhos. Comprimento aproximado de 10 mm.
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A superfície do corpo está coberta por
uma camada mucosa, o que lhes dá aspecto
brilhante. Existe uma extraordinária varidedade de cores. O dorso pode ser monocromático (preto, cinza, marrom, verde), ou multicolorido, com diferentes tipos de combinações de
cores e desenhos (listras ou bandas longitudinais e/ou transversais, manchas irregulares,
pontilhados, etc). O ventre normalmente é esbranquiçado. Em algumas espécies é amarelo,
avermelhado, esverdeado ou cinzento.

Acompanhando estas diferenciações pode haver também uma especialização da musculatura subepidérmica longitudinal ventral. O conjunto
é denominado órgão músculo-glandular, e está
presente em vários gêneros, mas em cada um
se apresenta com variações (existe em Choeradoplana, Issoca, Cephaloflexa, Supramontana,
todas da subfamília Geoplaninae. Na família
Caenoplaninae, Ogren e Kawakatsu (1991), também se conhecem, como em Pimea, Winsor
(1990), Coleocephalus, Fyfe (1953).

Os olhos têm um diâmetro de 20-50 µm;
podem ser dois (família Rhynchodemidae), situados na região cefálica, ou numerosos (famílias Geoplanidae e Bipaliidae), espalhados posteriormente pelo dorso ou apenas lateralmente (Fig. 1). Em muitas espécies, cada olho está
situado no centro de um halo (área circular
desprovida de pigmento). O bordo sensorial é
uma fina faixa que contorna ventralmente a
região anterior (e às vezes também se estende
posteriormente), através da qual desembocam
as fossetas sensoriais. Estas são invaginações
epidérmicas de 15-40 µm de profundidade nas
quais há terminações sensitivas. As fossetas
estão distribuídas em fileiras simples, mais raramente em fileiras de 4-8 séries. Em alguns
grupos (Choeradoplana, Cephaloflexa) estão
ausentes no ápice da região cefálica.

Musculatura. Existem dois sistemas
musculares principais, o subepidérmico e o mesenquimático (ou parenquimático). A musculatura subepidérmica está composta por uma camada circular imediatamente sob a lâmina basal, seguida de uma diagonal dupla (com as
fibras de uma camada perpendiculares às da
outra) e outra longitudinal subjacente. A formação de feixes de fibras, bem como a espessura relativa desta última camada, serve para
diferenciar a subfamília Rhynchodemidae de
Geoplanidae. Em direção às extremidades do
corpo, as camadas se afinam progressivamente até sua desaparição. Em alguns gêneros, a
musculatura longitudinal ventral está modificada num músculo retrator cefálico. Em gêneros
de outras subfamílias também se conhece esta
estrutura (Fyfe, 1953; Pantin, 1953; Winsor,
1990).

A maior parte do ventre corresponde à
sola rastejadora, epiderme ciliada sob a qual séries de músculos provocam ondas de avanço,
em ação combinada com o batimento ciliar. Em
direção às extremidades, a sola estreita-se mais
acentuadamente que o corpo e se extingue.
No ventre também estão a boca e a abertura
genital ou gonóporo, ambos na metade posterior do corpo.

Morfologia Interna
Secreções epidérmicas. Através de praticamente toda a superficie epidérmica desembocam células glandulares. Existem diferenças
no tipo de secreção conforme a região do corpo. Em algumas espécies parte das glândulas
se concentra nos lados do corpo constituindo
um bordo glandular. Na região cefálica pode
haver diferenciações quanto ao tipo e número
de glândulas, constituindo uma zona glandular.

A musculatura mesenquimática é mais
variada quanto ao número de camadas e sua
constituição. Muitas fibras musculares estão
dispersas pelo mesénquima, outras se reúnem
em camadas. O mais freqüente é encontrar
uma camada diagonal dupla, sob o plexo nervoso subepidérmico dorsal, uma camada supraintestinal e outra subintestinal. Em algumas
espécies há uma quarta camada, subneural,
situada entre o plexo nervoso subepidérmico
ventral e o sistema nervoso central (Fig. 6C).
Como no sistema subepidérmico, o mesenquimático também pode apresentar especializações na região cefálica (Marcus, 1953; 1955).
Sistema digestivo. A boca é um pequeno poro ventral, situado no início da metade posterior do corpo. Está comunicada diretamente com a bolsa faríngea, na qual se
aloja uma faringe orientada posteriormente.
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Dependendo do deslocamento de sua inserção dorsal na bolsa, a faringe recebe diferentes nomes: faringe cilíndrica (inserção
dorsal aproximadamente à mesma altura que
a ventral; Fig. 2A), campanuliforme (deslocada posteriormente; Figs. 2B, 6D) ou em colarinho (no último terço; Fig. 2C). Pode existir
um esôfago (prolongamento da parede interna da faringe mais adiante das inserções, Fig.
2D) que comunica a luz da faringe com o in-
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testino. Este é uma bolsa composta por três
ramos de fundo cego, um anterior e dois
posteriores, por sua vez com numerosos divertículos. Um fino envoltório muscular recobre o intestino, bem como os epitélios da
bolsa faríngea e da própria faringe.
Sistema nervoso central. É ventral, está
composto ou por dois cordões ou por uma rede
de cordões em forma de um plexo.

Figura 2. Órgãos internos
das planárias terrestres.
A: faringe cilíndrica. B: faringe campanuliforme. C: faringe em colarinho. D: cálculo
arbitrário do limite entre faringe e esôfago. E: sistema reprodutor. F: percurso postero-ventral (acima) e posterodorsal (abaixo) da porção distal dos ovoviteloductos. G:
percurso antero-ventral (acima) e antero-dorsal (abaixo)
da porção distal dos ovoviteloductos. H: Regiões do átrio
femenino em que desemboca a vagina (pontilhado). af:
átrio feminino; am: átrio masculino; b: boca; cg: ducto
glandular comum; em: envoltório muscular comum; g: gonóporo; gc: glândulas da casca; pp: papila penial; v: vagina; vi: vitelários; vp: vesícula
prostática.
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Sistema reprodutor masculino. Consta de vários testículos, ventrais (subfamílias
Caenoplaninae e Pelmatoplaninae) ou dorsais
(Geoplaninae), reunidos em duas fileiras de um
a vários testículos cada (Fig. 6A). Distribuemse normalmente entre a região dos ovários e
a da faringe. Um fino dúctulo comunica cada
testículo com os ductos eferentes, que transportam os espermatozóides até uma vesícula
prostática, localizada posteriormente à faringe (Figs. 2E, 6A). A vesícula chama-se verdadeira, se está separada como cavidade independente do átrio masculino, ou falsa, se continua amplamente como uma única cavidade
com este átrio. Muitas vezes parte da região
proximal (ou anterior) da vesícula, ou toda ela,
é bifurcada. A vesícula pode estar dentro ou
fora do envoltório muscular comum. A região
distal da vesícula abre-se diretamente à luz
do átrio masculino, através de um ducto ejaculatório ou de uma cavidade ejaculatória, no
interior da papila penial. Normalmente a papila penial está na região proximal do átrio masculino, tem forma cilíndrica ou cônica, e está
provida de uma base muscular ou bulbo penial. As espécies que não têm papila penial em
estado de repouso formam-na para a cópula
por eversão do átrio. Além da papila, o átrio
pode ter outras pregas, de tamanho muito variável, ou ser uma bolsa lisa. Normalmente, o
poro genital, ou gonóporo, se localiza no encontro do átrio masculino com o feminino.
Estes átrios podem estar ampliamente comunicados entre si, ou separados por uma dobra. A maior parte dos epitélios do aparelho
copulador está atravessada por glândulas e
possui um sistema muscular constituído por
uma ou mais camadas musculares. O espaço
entre a musculatura subepitelial do átrio e a
do envoltório muscular está parcialmente ocupado pela musculatura própria.
Sistema reprodutor feminino. Os óvulos são produzidos pelos ovários, presentes em
número de dois (Fig. 6A). São ventrais, próximos dos gânglios cerebrais. De cada ovário
emerge um ovoviteloducto, assim chamado por
receber secreções dos vitelários. Os ovoviteloductos seguem percurso posterior e se unem
no conducto glandular comum (canal único que
recebe glândulas da casca para formar o casu-
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lo), que, por sua vez, se comunica com o átrio
feminino por meio de uma vagina mais ou menos conspícua. Em espécies de outras subfamílias, os ovoviteloductos podem desembocar separadamente no átrio. Normalmente a porção
distal dos ovoviteloductos também recebe glândulas da casca. A posição e orientação da porção distal do ducto glandular comum (Figs. 2F2G) e da vagina (Fig. 2H) varia de uns gêneros a
outros. O átrio feminino está dentro do envoltório muscular comum; a vagina e o conducto glandular comum nem sempre. Este átrio tem um
tamanho variável em relação ao masculino, comumente é menor. Como no sistema masculino, o epitélio dos canais e cavidades é atravessado por glândulas e possui um revestimento
muscular. Entre estas camadas e o limite interno do envoltório muscular comum existem fibras da musculatura própria do átrio feminino.
Em espécies de outras famílias podem desembocar outras estructuras no átrio, como um divertículo, um canal genito-intestinal ou uma bolsa seminal.
Envoltório muscular comum. É uma camada que reveste os átrios masculino e feminino e muitas vezes a vagina e a vesícula prostática, ou parte dela.

UMA RETROSPECTIVA DO ESTUDO
DAS PLANÁRIAS TERRESTRES
A primeira descrição de uma espécie
de planária terrestre data de 1774, autoria de
Müller. Essa espécie, Microplana terrestris, é
originária da Europa. As primeiras espécies
brasileiras foram descritas por Blainville
(1826), Darwin (1844) e Schultze e Müller
(1857). Hoje conhecem-se umas 160 espécies para o Brasil, fundamentalmente da mata
atlântica. No total, há umas 800 espécies descritas em todo o mundo (Ogren et al., 1997),
especialmente em regiões tropicais e subtropicais.
Inicialmente descrevia-se uma espécie
em umas poucas linhas e, esporadicamente,
com algum esboço ou desenho do aspecto
externo do animal. À medida que foi aumentando o número de espécies conhecidas, sur-
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giram dúvidas para a determinação dos animais (há espécies muito parecidas entre si, e
há espécies com uma aparência externa muito variável, Fig. 3) e a atenção dirigiu-se para
características internas do corpo, acompanhando os avanços da tecnologia instrumental e de laboratório. Além disso, a escassez
de características externas observáveis dificultava a classificação das planárias terrestres em grupos de parentesco, ao ponto que
hoje existe um gênero, Pseudogeoplana
(Ogren e Kawakatsu, 1990), onde está mais
que 1/4 das espécies neotropicais não identificáveis.
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De descrições tão sucintas, que compreendiam menos de 150 palavras, como
Geoplana vaginuloides (Darwin, 1844), passouse a descrições dez vezes mais extensas como
Cephaloflexa araucariana (Carbayo e LealZanchet, 2003).

O QUE DESCREVER NUMA PLANÁRIA
TERRESTRE?
Quão extensa deve ser a descrição de
uma espécie? Quais são as características
que devemos registrar? Não há uma única
resposta e, em parte, depende dos objetivos
que o pesquisador persiga. O fornecimento
de subsídios para uma classificação filogenética conforme propôs Hennig (1968) é a
principal meta para o caso das planárias terrestres. Isto porque, como já vimos acima,
há escassez de características passíveis de
serem usadas na sistemática filogenética.
O roteiro proposto nas tabelas 1 e 2 tem
como base os trabalhos de Bois-Reymond
Marcus (1951), Carbayo (2003), Carbayo e
Leal-Zanchet (2003), E.M. Froehlich (1955,
1978) e Froehlich (1955a, 1959).
Tabela 1. Roteiro para a descrição de características
taxonômicas externas do corpo de planárias terrestres
in vivo e in toto.

e stru tu ra

cara cte rização

fo rm a

cilín drico o u a cha ta d o
e stre ito o u larg o
a lo n ga d o o u cu rto
b o rd o s p ara le los o u con ve rg e n tes

Figura 3. Fotografia de quatro indivíduos fixados de
Geoplana josefi (Carbayo e Leal-Zanchet, 2001). Observem-se as diferenças de coloração entre os indivíduos jovens e adultos. O maior animal tem 50 mm de
comprimento.
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h a lo s (re giõe s se m p ig m e nto em volta d o s olho s)
p rese n te s ou a use nte s
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Tabela 2. Roteiro para a descrição das características
taxonômicas internas de planárias terrestres em cortes histológicos.

COLETA, FIXAÇÃO E
PROCESSAMENTO HISTOLÓGICO
Observação e Transporte In Vivo

estrutura

caracterização

sola rastejadora

largura em relação à do corpo na região préfaríngea

fossetas sensoriais forma, tamanho e distribuição
musculatura
subepidérmica

espessura absoluta e relativa à altura do corpo na
região pré-faríngea de suas três camadas
disposição das fibras musculares na região cefálica

células
secretoras
subepidérmicas

tipo (acidófilas, basófilas ou xantófilas; granulosas
ou amorfas), distribuição (especialmente na região
cefálica e nos bordos do corpo)

camadas musculares fibras (soltas ou em camadas; fibras dispostas
mesenquimáticas longitudinal, transversal ou diagonalmente)
sistema digestivo posição da boca em relação à bolsa faríngea
forma da faringe
comprimento do esôfago em relação ao da faringe
secreções e musculatura da cavidade faríngea, da
faringe e do esôfago
sistema nervoso
central

forma (em placa ou cordões nervosos)

testículos

forma e localização dos mais anteriores e
posteriores
localização em relação às camadas musculares
mesenquimáticas

ductos eferentes localização em relação aos ovoviteloductos
orientação das fibras musculares
vesícula
prostática

forma
tamanho
posição relativa ao envoltório muscular comum
orientação das fibras musculares

átrio masculino

tamanho em relação ao átrio feminino
forma
orientação das fibras musculares

papila penial

tamanho
forma e posição
orientação das fibras musculares

ovários

tamanho
forma
região da que nascem os ovoviteloductos
posição em relação à musculatura mesenquimática

ovoviteloductos
percurso em relação ao átrio feminino
e ducto glandular orientação das fibras musculares
comum
átrio feminino
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forma

envoltório
espessura
muscular comum orientação de suas fibras

Todas as características são observáveis a olho nu em animais vivos ou em cortes histológicos de animais previamente
mortos e fixados. Devemos ter presentes que
estas técnicas, juntamente com as da biologia
molecular e a citogenética, entre outras, podem enriquecer a discussão das relações genealógicas.

As planárias terrestres habitam lugares
úmidos de florestas, campos, jardins, terrenos
baldios e beiras de caminhos. São animais de
hábito noturno e muito suscetíveis à desidratação. Durante o dia permanecem em repouso
sob galhos caídos, troncos, pedras e no folhiço;
umas poucas espécies habitam bromélias.
À noite tornam-se ativas e saem dos refúgios à
procura de presas para se alimentarem. Usualmente, procuramos os animais sob a matéria
orgânica e inorgânica do solo. Para virar troncos e pedras devemos usar um gancho metálico com cabo de 50-100 cm de comprimento;
assim evitamos picadas desagradáveis de aranhas, escorpiões, cobras. Na mata atlântica, um
pesquisador treinado pode encontrar 4-20
geoplanas em uma hora. Em áreas degradadas
habitualmente encontram-se muitos animais de
umas poucas espécies, e, em florestas nativas,
poucos animais de maior número de espécies.
Uma vez avistado o animal, procedemos
à manipulação para retirá-lo do solo. Para isso,
usamos uma pinça ou um pincel macio. É preferível recolher o animal juntamente com o substrato sobre o que descansa para evitar danificar
a suscetível epiderme. Antes de abandonar o local, todo material virado deve retornar à posição
original para minorar o impacto ocasionado.
Para uma descrição aprimorada e distinguir formas naturais de artefatos, é melhor
analisar de 3 a 5 animais.
O que observar do animal em vida? As
características que devemos observar em vida
estão listadas na Tab. 1. Apesar da dificuldade
de descrever um animal de pequenas dimensões
em movimento e com uma coloração às vezes
pouco definida, é necessário ser fiel e preciso
quanto às características externas, pois estas são
essenciais para identificar em vida outros indivíduos avistados em outras expedições a campo,
sem necessidade de levá-los ao laboratório.
É muito útil usarmos uma lupa de aumento 10x
ou 20x. Ademais, devido à dificuldade de obser-
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var o animal em movimento, convém repetir estas observações quando o animal já está fixado.

Manutenção e Transporte ao Laboratório
Aumentos súbitos de temperatura matam o animal rapidamente que em poucos minutos se desmancha. Algumas espécies são
canibais. Por isso, o animal deve ser colocado
isoladamente em um recipiente pequeno e limpo (serve um pote de filme fotográfico, um velho frasco de medicamentos ou um pote de
margarina) junto com um pouco de folhiço umedecido. Se o recipiente tiver uma pequena abertura (um furo de 1mm de diâmetro ou uma rachadura) diminuirão a pressão de vapor no recipiente e o risco de morte.
Para manter o frasco fresco, coloca-se
dentro de uma caixa térmica com uma garrafa
de água congelada no fundo (embrulhada em
papel ou papelão para evitar o sobre-resfriamento do frasco o conservar por mais tempo o gelo).
Outra técnica eficaz é embrulhar o frasco num
pano e manter este sempre úmido e ventilado
(nunca dentro de um saco plástico); a evaporação da água do pano manterá a temperatura
baixa. Nestas condições, as geoplanas podem
sobreviver perfeitamente durante 2-5 dias, mas
é melhor transportá-las ao laboratório para proceder a outras observações e à fixação.

Morte, Fixação e Conservação
A fixação é um procedimento químico
para preservar por longo prazo os tecidos orgânicos. Existe um grande número de substâncias fixadoras. Uma substância muito utilizada
é o formol ou formalina 10% (uma parte de
formaldeído e nove de água), mas há muitas
outras que podem ser usadas (Winsor, 1998).
Para fixar uma planária terrestre necessitamos de uma jarra com 200 ml de água a
ponto de fervura. A água fervente serve para
matar o animal instanteamente-décimas de segundo- e, se vertida com tino e pouco de sorte, também serve para imobilizá-la sem que
se contraia. Idealmente o corpo será fixado
numa forma retilínea para que os órgãos internos permaneçam numa forma mais parecida à natural (Fig. 3). Também precisamos de
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uma placa de Petri com tampa para depositar
cada planária terrestre; pincel e pinça para manuseio do animal; etiqueta de papel vegetal
(Fig. 4) para escrever, com tinta nankim ou com
lápis, os dados de campo: identificação do
animal, local de coleta, município, estado, país,
nome do coletor e data de coleta. Dados complementares podem ser úteis para outros trabalhos (substrato em que estava o animal, sua
atividade, condições meteorológicas, etc.).
O ideal é que se anotem as coordenadas geográficas com precisão de segundos, já que
garantem a localização exata do local.

Figura 4. Planárias terrestres fixadas depositadas em
álcool 70%.

Procedimento para a morte e fixação:
Colocamos um único animal em uma placa de
Petri levemente umedecida (evita a desidratação e permite lidar melhor com o animal). Com
ajuda do pincel e da pinça retiramos impurezas
aderidas ao corpo, como palha, areia, terra (as
impurezas embotam a navalha histológica e arranham os cortes histológicos). Se há muita sujeira pode ser mais prático deixarmos o animal
rastejar uns centímetros na placa até que se
desembarace da camada de muco sujo. O ideal
é matar o animal em posição reta e não contraído para manter a forma natural das estruturas
internas. Quando a planária terrestre está em
repouso é mais fácil empurrar e puxar o corpo
delicadamente até colocá-lo em linha reta; se
está se deslocando pela placa, com o pincel
podemos encostar suavemente na região anterior para que se detenha. No momento em que
estiver em posição reta, vertemos a água fer-
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vente sobre a planária terrestre. A quantidade
deve ser suficiente para estender uma camada
de água sobre todo o corpo ao mesmo tempo,
sem que fique mergulhado. O animal morre na
hora. Neste estado, qualquer objeto que encostar no animal ficará aderido ao muco e ao retirálo, pode se desprender parte da epiderme. Por
isso, não se deve aproximar nenhum objeto nem
tentar mudar a posição em que ficou o animal.
Apenas deve-se retirar a água imediatamente
inclinando a placa com cuidado, e verter o fixador (formalina) em quantidade suficiente para
cobrir o corpo e, no mínimo, o equivalente a 20
vezes o volume do animal. Deixamos que o fixador aja durante uma noite com a tampa colocada para evitar a evaporação e proteger de impurezas. Transcorrido esse tempo, o animal é
lavado duas ou três vezes com etanol 70%
(aprox. sete partes de etanol 96% e três de
água). Cada animal é colocado, juntamente com
a etiqueta de identificação, em um tubo de ensaio fechado com uma bola de algodão (há tubos mais práticos, com fecho hermético de rosca), de modo que não fiquem bolhas de ar (Fig.
4). Cada um destes tubos é introduzido, com a
abertura virada para o fundo (para retrasar a evaporação do etanol do tubo), num tarro de vidro
maior e hermético, cheio de etanol 70%, onde
podemos colocar mais tubos de ensaio com outros animais. Desta maneira conservam-se por
tempo indeterminado.
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Processamento Histológico
As planária terrestre têm um comprimento de menos de um centímetro até quase
um metro, sendo 3-15 centímetros o tamanho mais comum. Uma lâmina histológica padrão tem uma superfície útil de 24x50 mm2
(Fig. 5). Na maioria das vezes será necessário
reduzir o corpo em fragmentos menores para
poder estender os cortes histológicos sobre
as lâminas. O animal, sempre em etanol 70%,
é colocado numa placa de Petri para que o
corpo seja cortado transversalmente com um
bisturi. Os locais do corte devem ser selecionados de acordo com as estruturas de interesse taxonômico (Tab. 3). Na Fig. 6 ilustra-se
a anatomia interna de um animal e os locais
de corte.
Tabela 3. Regiões do corpo de uma planária terrestre
e características taxonômicas observáveis. (Vide também Fig. 6.)
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Desidratação e inclusão em parafina: Uma vez cortado o corpo em fragmentos
menores, que estão em etanol 70%, procedemos à desidratação e inclusão em parafina
(Fig. 5):
Figura 5. Procedimento para operar o micrótomo e
estender os cortes histológicos.
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Figura 6. Representação esquemática dos órgãos internos das planárias terrestres e dos planos de corte histológico
em que se observam melhor as estruturas de interesse taxonômico. A: sistemas reprodutor e digestivo (apenas a
bolsa faríngea). B: corte sagital da região cefálica de uma espécie do gênero Notogynaphallia (Ogren e Kawakatsu,
1990). C: região pré-faríngea: corte transversal da região do corpo imediatamente anterior à da faringe de uma
espécie do gênero Notogynaphallia. D: corte sagital da faringe de uma espécie do gênero Notogynaphallia. E: corte
sagital do aparelho copulador de Notogynaphallia tuxaua (E.M. Froehlich, 1955). af: átrio feminino; am: átrio masculino; b: boca; bf: bolsa faríngea; ce: ducto eferente; cg: ducto glandular comum; co: ovoviteloducto; cv: cavidad
eyaculatória; dd: camada muscular mesenquimática diagonal dorsal dupla; dv: musculatura mesenquimática dorsoventral; em: envoltório muscular comum; es: esôfago; f: fosseta sensorial; g: gonóporo; gc: glândulas da casca;
i: intestino; ln: camada muscular subepidérmica longitudinal normal; o: olho; ov: ovário; pn: plexo nervoso subepidérmico; r: músculo retrator; sb: camada muscular mesenquimática subintestinal transversal; sc: sistema nervoso
central; sn: camada muscular mesenquimática subneural transversal; sp: camada muscular mesenquimática supraintestinal; sr: sola rastejadora; t: testículo; v: vagina; vi: vitelários; vp: vesícula prostática.
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A temperatura ambiente:
1º 30 minutos em álcool 80%
2º 30 minutos em álcool 90%
3º 30 minutos em álcool 96%
4º 30 minutos em álcool isopropílico
(tem maior poder de desidratação)
Na estufa (56-60°C):
5º 30 minutos em álcool isopropílico
6º 30 minutos em álcool isopropílico:
parafina em proporção 1 : 1
7º 30 minutos em parafina pura (processo que se repete por mais duas vezes com parafina nova para garantir a desidratação total)
A temperatura ambiente:
8º Sobre um pedaço de vidro parafinado (para que a parafina não se adira) colocamos uma forma pequena, na que caiba o fragmento ou amostra da planária terrestre e a enchemos de parafina pura derretida. Com um
pincel fino, deixamos cair a amostra dentro da
parafina. Com ajuda de uma agulha morna podemos posicionar corretamente a amostra antes de a parafina solidificar. Deixamos esfriar
duas horas antes de proceder ao desbaste do
bloco de parafina com navalha ou bisturi. Desbastamos os lados do bloco até deixar 1-2 mm
de distância entre a amostra e a superfície lateral do bloco. Este procedimento deve ser feito por todos os lados do bloco, com exceção
daquele que será aderido a um bloco de madeira para que o mandril do micrótomo o firme
durante os cortes (Fig. 5). Quanto maior for o
desbaste, maior número de cortes caberá em
cada lâmina histológica (menor custo e tempo
de trabalho), porém mais delicada será a manipulação dos cortes.
Cortes histológicos: O micrótomo é um
aparelho mecânico dotado de duas partes essenciais: um mandril, onde se fixa o bloco de
parafina com o animal, e uma navalha para
cortar finíssimas fatias (para planárias, varia normalmente entre 6 e 12 micrômetros de espessura). Um mecanismo automático desloca o
mandril em vaivém paralelamente à navalha.
Simultaneamente, a cada vaivém, o mandril
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avança em direção à navalha tantos micrômetros como espessos desejarmos os cortes.
O resultado é uma fita de parafina formada de
inúmeras fatias unidas entre si.
Extensão: A fita de parafina tem de ser
cortada em fragmentos menores, atentando à
superfície útil da lâmina histológica e ao esticamento de 10-30% da fita depois de umedecida com água. Cada fragmento da fita é
colocado ordenadamente sobre a lâmina, sobre a qual se depositam uma gotas de água.
A seguir colocamos a lâmina sobre uma superfície morna (35-38°C) para que a fita, com
a água e o calor, se estique bem. Após 5 minutos, a fita estará esticada e pode ser colocada em uma estufa a 25°C até secar completamente (10-24 horas).
Reidratação e uso do mordente:
9º As lâminas, já secas após 1 dia na
estufa (25°C), são mergulhadas em xilol (ou
outros preparados comerciais) durante uma
hora para dissolver e retirar completamente a
parafina.
10º Lavar com álcool isopropílico (banho de 10-30 segundos)
11º Lavar as lâminas com álcool etílico
96% (banho)
12º Lavar as lâminas com álcool etílico
90% (banho)
13º Lavar as lâminas com álcool etílico
80% (banho)
14º Lavar as lâminas com álcool etílico
70% (banho)
15º Lavar as lâminas com água destilada duas vezes
Mordente SUSA (facilita a penetração do
corante nos tecidos):
16º Banhar as lâminas no SUSA por 648 horas (o tempo tem que ser ajustado após
testes com cada espécie).
zes.

17º Lavar com água destilada três ve-
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Coloração: Há numerosos corantes,
mas o tricrômico de Cason é simples, rápido
e usualmente contrasta bem os tecidos. A fórmula: um filtrado de 500 ml de água com 3g
de ácido fosfotúngstico, 3g de orange G, 4g
de anilina azul e 1g de fucsina ácida. O procedimento de tinção é como segue:
18º Banhar 5 minutos no corante Cason.
19º Lavar rapidamente com água de
torneira
20º Deixar 5 minutos em etanol 96%
pílico

21º Deixar 3 minutos em álcool isopro-

22° Deixar 5 minutos (mínimo) em acetato de butila.
23° Colocar a lamínula sobre a lâmina
com bálsamo do Canadá (ou outros preparados
comerciais). Limpar o bálsamo excedente e
aguardar umas horas para a secagem do bálsamo antes de levar as lâminas ao microscópio.

ALÉM DA TAXONOMIA
É bastante fácil encontrar no Brasil uma
espécie de planária terrestre ainda desconhecida para a ciência, sobretudo em regiões pouco exploradas. Para uma boa massa de biólogos, descrever uma espécie nova é um estímulo para se adentrar nas florestas em busca
destes invertebrados.
Uma boa descrição nos encaminha para
a compreensão das relações filogenéticas das
espécies. Além da mero conhecimento da biodiversidade global e o parentesco entre os
táxons, o estudo da anatomia, histologia e fisiologia pode ajudar a responder muitas outras
questões ainda não abordadas: é tóxico o muco
epidérmico? Por que umas espécies são tão
sensíveis a perturbações ambientais, enquanto
outras se mostram indiferentes? Por que apenas certas espécies da Ásia e Oceania foram
dispersadas inadvertidamente pelo homem
por todos os continentes? Como controlar planárias terrestres invasoras que dizimam as populações nativas de minhocas? Por que umas
geoplanas tendem a se reproduzir por fissão e
outras sexualmente? Quais são as presas de que

se alimentam? Por que, ao que se sabe, têm
uma dieta tão restrita? Por que se conhecem
tão poucos predadores naturais das planárias
terrestres?
Estas são algumas das intrigantes questões que um taxonomista pode ajudar a responder. Mãos à obra.
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