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Introdução 

    O gênero Corbula tem sido alvo de discordâncias em relação a 
sua nomenclatura e apresenta espécies com grande plasticidade 
morfológica em suas conchas, dificultando a identificação das 
mesmas. Assim sendo, a análise morfológica para fins 
taxonômicos torna-se insuficiente e a adição de outras 
metodologias tais como análises ultra-estruturais , aos estudos a 
conquiliológicos, buscam auxiliar a elucidação de questões 
taxonômicas dentro do grupo.    

Resultados  
    O espermatozoide de Corbula sp apresenta vesícula acrossomal curta 
e cônica, sendo a base acrossomal composta por um material elétron-
denso aparentemente sem estriações, que apresenta-se menos elétron-
denso em uma pequena área localizada na porção lateral interna da 
base ( Figuras 1 e 2). A área sub-acrossomal apresenta um material 
elétron- lúcido, e o acrossomo possui o ápice abaulado. O núcleo 
apresenta um formato de “barril” e uma fossa nuclear anterior sutil. A 
cromatina não é fortemente condensada, sendo possível a observação 
de espaços entre os cordões cromatínicos (Figuras 1 e 2). A peça 
intermediária é composta por quatro mitocôndrias esféricas dispostas 
em anel ao redor de um par de centríolos curtos perpendicularmente 
arranjados. O flagelo é simples e portador de um padrão de 
microtúbulos 9+2 (Figuras 3 e 4). 

Materiais e Métodos 

 
    Foram analisados 2 indivíduos de Corbula sp, coletados na 
Baía do Araça, São Sebastião, litoral norte do Estado de São 
Paulo. Fragmentos das gônadas masculinas foram fixados 
durante 24 horas a 4o C em glutaraldeido 2,5%, em tampão 
cacodilato de sódio 0,1 M, em pH 7,2, acrescido de sacarose 
3% e cloreto de cálcio 5 Mm. Após a fixação, o material foi 

lavado durante 12 horas com tampão cacodilato nas mesmas 
condições e pós-fixado em tetróxido de ósmio (OsO4) 1% no 
mesmo tampão. Posteriormente, foi feita uma desidratação 
em série crescente de etanol, finalizando com a inclusão em 
EPON 812. Os cortes ultrafinos foram contrastados com 
acetato de uranila e citrato de chumbo e observados em um 
microscópio eletrônico de transmissão (ZEISS, LEO 906), 
operando a 60 e 80 kV. 

Figuras 1 e 2: Corte longitudinal do 
espermatozoide de Corbula sp. 

Figura 3: Corte longitudinal do flagelo. 

Figura 4: Cortes transversais de flagelos. 
a:acrossomo,n:núcleo,m: mitocôndria, f: 
flagelo, ctf: corte transversal do flagelo. 
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      O gameta masculino de Corbula sp é simples; não apresenta 
estruturas modificadas e atualmente pode ser denominado de 
“aquasperm”, ou seja  fertiliza o óvulo diretamente na água onde é 
liberado; esse fato pode contribuir para que a fertilização seja rápida, 
justificando sua simplicidade. Esse espermatozoide será comparado com 
gametas de outros exemplares do gênero a fim de auxiliar no 
esclarecimento de dificuldades taxonômicas e de identificação desse 
grupo. A morfologia de gametas masculinos tem sido associada ao modo 
de fertilização, ao tamanho do oócito e suas camadas, a competição entre 
os mesmos, ao ambiente em que esses animais ocorrem, e a filogenia. O 
tamanho e formato do núcleo, do acrossomo e peça intermediária, são 
características morfológicas específicas de ordens, famílias e  até mesmo 
de espécies em particular, contudo podem apresentar variações inclusive 
dentro desses grupos. Provavelmente diferentes espécies de bivalves não 
apresentam espermatozoides morfologicamente idênticos.  

 Discussão e Conclusão 
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