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Estudos sobre a ultraestrutura dos espermatozoides têm contribuído com  
valiosas informações para elucidar a relação taxonômica e filogenética em Bival-
via. Embora algumas espécies de Ungulinidae possuam semelhanças em relação 
a forma da concha com Lucinidae, as investigações moleculares têm demonstra-
do que a superfamília Lucinoidea não é monofilética e que Ungulinidae não está 
relacionado com Lucinidae e portanto, deve ser removida de Lucinoidea.

As espécies foram coletadas em São Sebastião e Ilhabela, litoral Norte do 
Estado de São Paulo, Brasil.

Fragmentos das gônadas com dimensões entre 0,1 – 0,3 mm3 foram fixados 
durante 24 horas a 4 °C em glutaraldeído 2,5%, em tampão cacodilato de sódio 
0,1M em pH 7,2, acrescido de sacarose 3% e cloreto de cálcio 5 mM. Após a fi- 
xação, o material foi lavado durante 12 horas com tampão cacodilato e pós-fixa-
do em tetróxido de ósmio 1% em tampão cacodilato de sódio. A desidratação foi  
realizada em série crescente de acetona, finalizando com a inclusão em EPON 812. 
Os cortes ultrafinos foram contrastados com acetato de uranila e citrato de chum-
bo. Todos os cortes ultrafinos foram observados em um microscópio eletrônico 
de transmissão (Zeiss, Leo 906), operando a 60 e 80 kV.

Comparações ultraestruturais das células gaméticas indicam que há um relação entre a evolução do núcleo grande e alongado com a ampla camada gelatinosa 
que envolve o óvulo, sugerindo que a forma nuclear do espermatozoide está relacionada com o tamanho do óvulo e com o tipo de fertilização.  Uma possível razão 
para a presença de um núcleo alongado é que essa forma é mais eficiente para penetração no revestimento da ampla camada gelatinosa dos óvulos. 

Recentemente, com a análise molecular, verificou-se que a família Ungulinidae é monofilética e que está aliada aos clados: Arcticidae, Veneridae e Mactridae. 
O estudo ultraestrutural do espermatozoide das espécies F. candeana e D. punctata revela que estes são semelhantes com os espermatozoides da família Veneridae, 

devido a presença do núcleo falciforme.
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A-) Felaniella candeana (1) Secção longitudinal do núcleo falciforme. 
(2) e (3) Acrossomo cônico com uma ampla área subacrossomal. (4) e (5) 
As mitocôndrias projetam-se lateralmente além da base do núcleo, são 
esféricas e estão ancoradas aos centríolos perpendicularmente arranja-
dos na peça intermediária. a acrossomo, cd centríolo distal, cp centríolo 
proximal, f flagelo, m mitocôndria, n núcleo.

(1) Representação esquemática das principais características do esperma-
tozoide de F. candeana. O corte C reproduz a secção transversal da peça in-
termediária mostrando quatro mitocôndrias envolvendo o centríolo distal.
(2) Representação esquemática das principais características do espermato-
zoide de D. punctata.

B-) Diplodonta punctata (1) Secção longitudinal do núcleo falci-
forme. (2) Acrossomo cônico com uma ampla área subacrossomal. 
(3) Secção transversal do acrossomo (4) e (5)As mitocôndrias pro-
jetam-se lateralmente além da base do núcleo. (6) Secção transver-
sal das mitocôndrias esféricas. a acrossomo, cd centríolo distal, cp 
centríolo proximal, f flagelo, m mitocôndria, n núcleo.

CORTE A

CORTE C

Morfometria do espermatozoide de Felaniella candeana
Comprimento acrossomal + área subacrossomal 0,84 µm
Largura do ápice nuclear 0,46 µm
Largura da base nuclear 1,56 µm
Comprimento nuclear 11,31 µm

Morfometria do espermatozoide de D. punctata
Comprimento acrossomal + área subacrossomal 0,6 µm
Largura do ápice nuclear 0,47 µm
Largura da base nuclear 1,2 µm
Comprimento nuclear 5,2 µm
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