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RESUMO 

 

 O atual conhecimento sobre a margem do manto em moluscos bivalves é extenso, 

incluindo informações sobre morfologia, função e diversidade. Bivalves da família 

Pectinidae, também conhecidos como vieiras, possuem complexa margem palial, organizada 

em três pregas, incluindo olhos e tentáculos. Questões acerca do desenvolvimento da 

margem do manto em bivalves continuam amplamente incompreendidas, assim como a 

relação entre características paliais ao longo dos diferentes estádios do ciclo de vida. Neste 

contexto, a presente investigação utilizou a espécie de vieira Nodipecten nodosus como 

modelo para compreensão da morfogênese da margem palial em Pectinidae, com ênfase na 

origem e diferenciação das pregas paliais e estruturas associadas. Para contemplar esses 

objetivos, espécimes em diferentes estádios de desenvolvimento larval e pós-metamórfico 

foram analisados por meio de técnicas integradas de microscopia (i.e., histologia, 

microscopia eletrônica de varredura e transmissão, e imunocitoquímica aplicada à 

microscopia confocal). Inicialmente, a margem palial em larvas véliger de N. nodosus não é 

pregueada, porém, ao longo do desenvolvimento, dois processos de evaginação são 

determinantes na formação das pregas paliais. O primeiro ocorre no estádio de pedivéliger, 

originando as pregas externa e interna, bem como o sulco do perióstraco. O segundo ocorre 

após a metamorfose, sendo responsável pela origem da prega palial mediana a partir da 

porção interna da prega interna. Os sistemas muscular e nervoso da margem palial têm 

origem durante o período larval, tornando-se amplamente desenvolvidos posteriormente. 

Estruturas associadas, como tentáculos e olhos paliais, são formadas apenas após a 

metamorfose, e compõem a complexa condição final da margem do manto em Pectinidae. 

Os diferentes tipos tentaculares possuem desenvolvimento e anatomia similar, entretanto 

diferem quanto ao tamanho, tipo de musculatura, organização ciliar e presença de células 

glandulares. Os olhos paliais em formação diferenciam-se gradualmente em sentido 

proximal-distal, essas características morfológicas sugerindo um nível simples de 

fotopercepção direcional como condição inicial. Os dados aqui apresentados para N. nodosus 

permitiram propor um modelo geral para o desenvolvimento da margem palial em 

Pectinidae, além de contribuir para o entendimento da morfogênese dessa região em 

Bivalvia. 

 

Palavras-chave: bivalves, desenvolvimento, larva, moluscos, prega palial. 
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ABSTRACT 

 

Current knowledge of the bivalve mantle margin is extensive, covering several 

aspects of its morphology, function and diversity. Bivalves from the family Pectinidae, also 

known as scallops, bear three pallial folds at the mantle margin, including complex 

structures, such as tentacles and eyes. The development of the bivalve mantle margin is still 

poorly understood, the morphogenesis and functional anatomy of mantle margin features 

during developmental stages being enigmatic. The present investigation used the scallop 

Nodipecten nodosus (L. 1758) as a model species to understand mantle margin 

morphogenesis in the Pectinidae, with emphasis on the origin and differentiation of pallial 

folds and associated pallial structures. To achieve these goals, specimens from larval and 

postmetamorphic stages were thoroughly analyzed by means of integrative microscopy 

techniques (i.e., histology, scanning and transmission electron microcopy, and 

immunocytochemistry combined with confocal microscopy). In veliger larvae of N. 

nodosus, the mantle margin is initially unfolded, two folding processes being crucial for 

pallial fold establishment during further development. The first one occurs by the pediveliger 

stage, forming the outer and inner folds, as well as the periostracal groove. The second 

folding process takes place after metamorphosis and is responsible for the formation of the 

middle pallial fold from the inner region of the inner mantle fold. The emergence of muscular 

and nervous systems in the mantle margin occurs early during development, at the larval 

stage. Associated pallial structures, including tentacles and eyes, develop only after 

metamorphosis, and contribute to the complex final condition of the mantle margin in 

Pectinidae. Although different tentacular types have similar development and anatomy, they 

differ in size, muscle type, ciliary organization, and gland cells distribution. Developing 

pallial eyes exhibit gradual differentiation in a proximal-distal direction, and their 

morphological features suggest a simple level of directional photoreception as the initial 

ocular condition in juveniles. The present investigation conducted with N. nodosus provided 

a general model to understand mantle margin development in the Pectinidae, as well as 

insights into the morphogenesis of this region in the Bivalvia. 

 

Keywords: bivalves, development, larva, molluscs, pallial fold. 
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INTRODUÇÃO 

 

1. O FILO MOLLUSCA COM ÊNFASE NA CLASSE BIVALVIA 

O filo Mollusca representa um dos mais diversificados filos de metazoários com 

cerca de 200.000 espécies descritas para a fauna atual e 70.000 para o registro fóssil 

(Haszprunar et al., 2008). O grupo teve sua origem no final do Pré-Cambriano a partir de 

um provável ancestral de simetria bilateral, vermiforme, e cuja presença de uma cutícula 

dorsal secretora de espículas calcárias é a principal evidência na sua reconstituição como o 

“primeiro molusco” (Salvini-Plawen & Steiner, 1996). Atualmente, assumem-se como 

principais sinapomorfias do filo a presença de cutícula dorsal com secreções calcárias 

(espículas ou conchas sólidas), pé conspícuo, manto, rádula e brânquias pectinadas, sendo 

essas duas últimas características sujeitas a diversas alterações e perdas secundárias 

(Haszprunar et al., 2008; Ponder & Lindberg, 2008). 

Os moluscos atuais são tradicionalmente divididos em oito classes (estimativa do 

número de espécies atuais indicada entre parênteses): Solenogastres (Neomeniomorpha) 

(250), Caudofoveata (Chaetodermomorpha) (150), Polyplacophora (1.000), 

Monoplacophora (25), Scaphopoda (600), Bivalvia (20.000), Gastropoda (100.000) e 

Cephalopoda (1.000) (Haszprunar et al., 2008). Neomeniomorpha e Chaetodermomorpha 

correspondem ao agrupamento tradicionalmente denominado Aplacophora, incluindo 

moluscos vermiformes desprovidos de concha, mas portadores de uma cutícula dorsal 

secretora de espículas calcárias (Todt et al., 2008; Todt & Wanninger, 2010). Os quítons 

(Polyplacophora) são moluscos que apresentam oito placas dorsais que se sobrepõem (Todt 

et al., 2008). Os monoplacóforos são moluscos de águas profundas, pouco diversos na fauna 

atual, e que possuem concha formada por uma única peça abrigando órgãos seriados 

(Haszprunar, 2008). As demais quatro classes correspondem aos mais comumente 

conhecidos e diversos moluscos: Gastropoda, Cephalopoda, Scaphopoda e Bivalvia. Os 

gastrópodes são caracterizados pela torção do corpo e pelo enrolamento espiral da concha, 

enquanto os cefalópodes são distintos pelo pé modificado em tentáculos, bem como por uma 

série de alterações morfofisiológicas relacionadas à conquista do ambiente pelágico (Aktipis 

et al., 2008; Nishiguchi et al., 2008). A classe Scaphopoda reúne moluscos com concha de 

aspecto semelhante às presas de um elefante, além de captáculos, estruturas tentaculares 

únicas do grupo (Reynolds & Steiner, 2008). Os bivalves são moluscos que perderam a 

rádula e que apresentam a concha dividida em duas valvas. Juntamente com os gastrópodes, 
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são os moluscos com maior número de espécies, além de ampla diversidade ecológica e 

morfológica (Giribet, 2008). 

Com registro fóssil do início do Cambriano (542-521 Ma), aceita-se que os primeiros 

bivalves fossem comedores seletivos de depósitos, cujo pé muscular desenvolvido estaria 

relacionado à escavação e obtenção de partículas de alimento (Harper et al., 2000; Parkhaev, 

2008; Elicki & Gursu, 2009). Na história evolutiva de Bivalvia, é notável a irradiação e 

ocupação de diferentes zonas adaptativas pelos representantes da classe, o que está 

possivelmente relacionado à expressiva diversificação morfológica do grupo (Morton, 

1996). Apesar de extensos esforços taxonômicos, a atual diversidade dos bivalves ainda não 

é consenso, mas estimativas apontam para 20.000 espécies viventes (Haszprunar et al., 

2008). Durante as últimas décadas, um progressivo aumento no número de pesquisas 

incluindo dados morfológicos, moleculares e paleontológicos permitiu profundo avanço em 

hipóteses filogenéticas para classe; não obstante, muitas questões ainda permanecem 

desconhecidas ou conflitantes (e.g., Steiner & Hammer. 2000; Giribet & Wheeler, 2002; 

Giribet & Distel, 2003; Giribet, 2008; Bieler et al., 2013; Bieler et al., 2014). 

Associada às principais linhagens dentro de Bivalvia (Anexo 1) (Bieler et al., 2010), 

a morfologia das brânquias é aparentemente um caráter profundamente relacionado a 

mudanças ecológicas, tanto no aspecto alimentar, quanto na ocupação do sedimento 

(Morton, 1996). Protobranchia é o agrupamento considerado mais basal em Bivalvia por 

apresentar muitas das condições ancestrais, tais como ctenídio bipectinado (protobrânquia) 

e alimentação por ação ciliar do pé e palpos labiais (Davenport, 1988; Bieler & Mikkelsen, 

2006). Já a subclasse Autobranchia é o grupo mais diversificado, caracterizado por um 

arranjo branquial do tipo lamelibrânquia, mais complexo e em forma de W (Bieler & 

Mikkelsen, 2006). Por meio de ação ciliar, este tipo de ctenídio é responsável não somente 

pela limpeza e respiração como também pela obtenção de partículas de alimento por filtração 

(Morton, 1996). 

O grande clado Heteroconchia compreende a maior diversidade de bivalves, com 

representantes epifaunais e principalmente infaunais, além de muitos outros hábitos de vida, 

como perfurador e comensal. Neste grupo, assume-se que a presença de pés escavadores e 

sifões desenvolvidos esteja associada às condições que permitiram a ocupação de diferentes 

zonas nos sedimentos em ampla variedade de ambientes (Giribet, 2008). Em 

Paleoheterodonta, a diversidade de espécies reunidas na ordem Unionoida representa o 

maior exemplo de diversificação de bivalves em águas doces, com distribuição global (Graf 

& Cummings, 2006). Dentre os Heterodonta, bivalves marinhos tipicamente infaunais, 
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destacam-se superfamílias megadiversas como Mactroidea, Veneroidea, Tellinoidea, e 

Lucinoidea, esta última contendo o grupo mais diverso de moluscos associados a 

quimiossimbiontes (Mikkelsen et al., 2006; Taylor & Glover, 2006; Taylor et al., 2007). 

Representantes epifaunais também estão presentes, como os bivalves gigantes da família 

Tridacnidae, que possuem associação com algas fotossintetizantes (Yonge, 1982). No clado 

Anomalodesmata, dentre vasta diversidade morfológica, destaca-se a evolução de hábitos 

carnívoros em bivalves septibrânquios (Harper et al., 2006). 

Em Pteriomorphia, grupo-irmão de Heteroconchia, a condição ancestral de 

escavadores superficiais foi amplamente substituída pelo hábito de vida epifaunal na maioria 

das linhagens (Stanley, 1972). Em Mytilida, ordem representada pelos mexilhões, a fixação 

por meio do bisso é a condição predominante, ainda que o hábito perfurador e semi-infaunal 

tenha evoluído em alguns grupos (Distel, 2000; Owada, 2007). No diverso agrupamento das 

arcas (Arcida), ocorrem bivalves endobissados ou epibissados em substratos não-

consolidados, e até mesmo escavadores livres (Oliver & Holmes, 2006). Já em Pteriida, as 

ostras (Ostreidae) cimentam uma das valvas sobre substratos consolidados, enquanto muitos 

Pteriidae vivem bissados em diferentes tipos de substrato, assim como Pinnidae (Tëmkin, 

2006). Em Pectinida, a evolução do hábito epifaunal livre é notável, incluindo espécies 

natantes e vágeis em Pectinidae e Limidae, embora haja casos secundários de cimentação, 

como em Spondylidae (Waller, 2006). 

 

2. MARGEM DO MANTO 

Apesar de poucos estudos detalharem a margem palial entre as classes de moluscos, 

a presença de três pregas na região é considerada a condição generalizada do grupo (Stasek 

& McWilliams, 1973). Aceita-se que, no molusco ancestral, a borda do manto estaria 

relacionada à produção de uma cutícula secretora, a qual sofreu diversas modificações de 

forma e função ao longo da história evolutiva do filo (Stasek & McWilliams, 1973). A 

secreção da concha é a função mais comumente associada à margem palial e, 

resumidamente, é realizada por células especializadas na deposição de carbonato de cálcio 

(na forma de calcita ou aragonita) ao longo da superfície externa da prega externa do manto 

(Timmermans, 1969; Taylor, 1973; Wilbur & Saleuddin, 1983). O perióstraco, revestimento 

proteico da concha formado principalmente por conchiolina, é secretado entre as pregas 

externa e mediana da margem palial (Taylor, 1973). 

Os aplacóforos possuem a borda do manto reduzida, sendo considerada uma 

condição basal a presença de pequenas dobras na diminuta cavidade palial posterior de 
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Caudofoveata (Stasek & McWilliams, 1973). Os quítons possuem três pregas distintas na 

margem do manto, sendo a interna e a externa reduzidas, e a mediana bastante desenvolvida 

(Stasek & McWilliams, 1973). Essa hipertrofia da região mediana origina o cinturão, 

estrutura típica de Polyplacophora, que recobre parcialmente as valvas, além de apresentar 

superfície cuticular com espículas (Stasek & McWilliams, 1973). Em Conchifera, 

agrupamento que reúne Monoplacophora, Gastropoda, Cephalopoda, Scaphopoda e 

Bivalvia, a borda do manto possui diversas variações estruturais e funcionais, e a 

compreensão de sua evolução é considerada obscura (Stasek & McWilliams, 1973). Apesar 

de gastrópodes e escafópodes geralmente apresentarem a margem palial simples, ou seja, 

sem pregas evidentes, alguns gastrópodes possuem a prega mediana mais desenvolvida que 

as demais (Stasek & McWilliams, 1973; Steiner, 1991). Já Neopilina galathea 

(Monoplacophora) possui três pregas paliais distintas, com um sulco do perióstraco 

conspícuo (Lemche & Wingstrand, 1959). De modo semelhante, dentre os cefalópodes 

viventes, o manto de Nautilus pompilius é divido em três pregas bem definidas (Westermann 

et al., 2005). Em bivalves, a condição de três pregas no manto é dominante, incluindo 

projeções desenvolvidas e especializadas, bem como o marcante deslocamento do sulco do 

perióstraco para sob a borda da valva (Stasek & McWilliams, 1973; Yonge, 1983). 

Em Bivalvia, a borda do manto representa um ponto chave na compreensão da 

irradiação evolutiva do grupo, pois está aparentemente relacionada à ocupação de diferentes 

nichos e aos hábitos de vida. A condição bivalve implica em um animal cuja maior parte do 

corpo, senão ele todo, está envolto e protegido por duas valvas. Na história evolutiva do 

grupo, o encerramento do corpo pelas valvas, a redução da região cefálica e a alimentação 

por filtração são considerados importantes fatores relacionados ao estabelecimento de 

alterações significativas na borda do manto, como função sensorial e controle da circulação 

de água (Yonge, 1983). Desse modo, a margem palial representa uma importante estrutura 

de interação com o ambiente externo, apresentando diversas modificações associadas à 

evolução dos hábitos de vida em Bivalvia (Yonge, 1983). A função de secreção do 

perióstraco e das diferentes camadas da concha bivalve está relacionada, assim como nos 

demais moluscos, com a prega externa (Taylor, 1973). A prega mediana genericamente 

concentra funções sensoriais, enquanto a prega interna é amplamente muscular (Yonge, 

1983). Entretanto, esse padrão não contempla a vasta diversidade de formas e funções da 

margem palial em bivalves, tema este ainda carente de estudos sob perspectivas anatômicas, 

funcionais e evolutivas. Por exemplo, configurações atípicas da margem palial ocorrem em 

Veneridae, com quatro pregas descritas (Ansell, 1961; Hillman & Shuster, 1966; Sartori et 
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al., 2008), e em bivalves da família Arcidae, onde apenas duas pregas estão presentes 

(externa e mediana), sendo a externa duplicada (Waller, 1980; Morton & Peharda, 2008). 

Uma das especializações mais marcantes na evolução de Bivalvia é a fusão das 

pregas do manto. Em diferentes graus, a fusão palial permitiu notável irradiação evolutiva 

na ocupação de nichos infaunais, principalmente devido à formação de sifões em 

Heteroconchia (Yonge, 1948, 1957). Nestes bivalves, as fusões das pregas da borda do 

manto formam sifões inalante e exalante que auxiliam na circulação de água enquanto o 

animal ocupa o sedimento (Yonge, 1948, 1957, 1983). Deve-se ressaltar que os sifões são 

muito variados morfologicamente quanto ao grau de fusão entre si, simetria, extensão, 

função sensorial e presença de microestruturas diversas (Yonge, 1957, 1983). Em Tridacna 

e Hippopus (Tridacnidae), as dobras internas são hipertrofiadas e estão fundidas, formando, 

além do sifão, uma extensa superfície onde estão abrigados dinoflagelados 

fotossintetizantes, enquanto as pregas mais externas auxiliam na proteção do manto e na 

penetração no substrato (Yonge, 1982). Em bivalves especializados como os teredos 

(Teredinidae), perfuradores de madeira, as valvas são muito reduzidas e o corpo vermiforme 

possui a margem do manto fundida ao longo de sua extensão, formando, na extremidade 

posterior, os sifões e também as paletas calcárias que fecham a abertura de sua galeria (Lopes 

& Narchi, 1998). 

Em muitos bivalves, mesmo naqueles infaunais, a margem palial pode encontrar-se 

livre, isto é, com redução ou ausência de pontos de fusão. Nestas condições, especializações 

morfofuncionais são comuns, geralmente associadas a interações entre o animal e o meio 

externo (Yonge, 1983). Na prega mediana de representantes da família Limidae ocorrem 

peculiares tentáculos não-retráteis relacionados à locomoção do animal, bem como à sua 

proteção (Guilmour, 1963). Tentáculos com função protetora também ocorrem de modo 

convergente em espécies de Galeommatidae cujas valvas são reduzidas (Morton, 1973). 

Glândulas paliais especializadas estão presentes em diversos grupos de bivalves, atuando na 

lubrificação, limpeza e adesão do manto (Beedham & Owen, 1965; Morton, 1987). Em 

espécies de Lithophaga (Mytilidae), a prega mediana se estende para além da concha e 

auxilia na perfuração de rochas ou corais por meio de secreções (Morton & Scott, 1980). Em 

famílias como Ostreidae, Pectinidae e Spondylidae, a prega interna é intensamente muscular 

e forma o velum, ou véu palial, responsável por delimitar as regiões inalante e exalante 

(Nelson, 1938; Yonge, 1983). Os bivalves da família Pectinidae são notáveis pela 

complexidade da margem do manto, o que está possivelmente associado a diversificação de 

diferentes hábitos epifaunais livres (Dakin, 1909; Alejandrino et al., 2011). Além dos 
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aspectos ecológicos e comportamentais, merecem destaque os característicos tentáculos 

sensoriais e olhos paliais complexos que há tempos despertam o interesse dos zoólogos 

(Morton, 2008; Serb & Eernisse, 2008). Apesar do extenso acúmulo de conhecimento nas 

áreas de sistemática filogenética, aquicultura e ecologia, os pectinídeos ainda carecem de 

investigações sobre desenvolvimento e anatomia, principalmente quanto à margem do manto 

e demais órgãos internos. 

 

2.1. ÓRGÃOS SENSORIAIS DA MARGEM DO MANTO 

As principais estruturas da margem palial associadas à função sensorial em Bivalvia 

correspondem aos tentáculos, sifões e órgãos fotossensíveis (Yonge, 1983). Os tentáculos 

são estruturas sensoriais numerosas presentes em bivalves de diferentes famílias, 

compreendendo ampla variedade morfológica. A origem dos tentáculos na borda do manto 

é variada, ocorrendo na prega interna, associados aos sifões ou mesmo na prega mediana 

(Yonge, 1983). A presença de conjuntos ciliares e microestruturas variadas confere aos 

tentáculos as funções de mecano e quimiorrecepção, de modo que estas estruturas 

representam um importante meio de contato com o ambiente (Fishelson, 2000). 

Quando as margens do manto se encontram fundidas formando sifões, estruturas 

tentaculares estão comumente presentes nas aberturas inalante e exalante (e.g., Mouëza & 

Frenkiel, 1974; Fishelson, 2000; Sartori et al., 2008). Além de atuarem como órgãos 

sensoriais, os tentáculos sifonais também impedem a entrada de partículas de tamanhos 

maiores para dentro dos canais paliais formados pelos sifões (Narchi, 1972; Hodgson & 

Fielden, 1984; Passos & Domaneschi, 2004). Em bivalves cujas margens do manto se 

encontram livres, isto é, sem pontos de fusão, é comum a presença de tentáculos e papilas 

ao longo de sua extensão. Por exemplo, curtos tentáculos ocorrem na prega interna e mediana 

de representantes das famílias Ostreidae e Pteriidae (Tëmkin, 2006), enquanto bivalves da 

família Galeommatidae são notáveis por seus numerosos tentáculos paliais de tamanhos 

variados (Lützen & Nielsen, 2005). Em Limidae, longos tentáculos septados distribuem-se 

pela margem palial, associados à autotomia e secreção de muco, possivelmente para evitar 

predadores (Owen & McCrae, 1979). Os tentáculos que ocorrem em Pectinidae são variados, 

incluindo pequenos tentáculos na prega interna e diferentes tipos tentaculares na prega 

mediana, organizados em tentáculos exploratórios, marginais e oculares (Dakin, 1909). 

Órgãos fotossensíveis são amplamente distribuídos em bivalves, representando uma 

importante classe de receptores sensoriais no grupo (Anexo 2). Em Mollusca, os bivalves 

apresentam a maior diversidade de estruturas fotorreceptoras associadas à borda do manto 
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(Serb, 2008). Nessa classe, a percepção luminosa varia de acordo com a localização da 

estrutura receptora, de seu mecanismo óptico e da complexidade de elementos envolvidos 

(Serb, 2008; Serb & Eernisse, 2008). A fotopercepção pode ocorrer por receptores simples 

do manto ou mesmo por olhos paliais que variam quanto à prega do manto que os origina 

(Morton, 2008). Especula-se que estruturas mais elaboradas como os olhos paliais teriam 

surgido diversas vezes de forma independente em diferentes famílias de bivalves ao longo 

da evolução do grupo (Morton, 2008). Em Arcidae, numerosos olhos compostos estão 

distribuídos na prega externa do manto, formados por unidades semelhantes à omatídios e 

recobertas pelo perióstraco (Waller, 1980; Nilsson, 1994). Em Limidae, olhos paliais 

ocorrem na prega mediana como taças pigmentares que envolvem os fotorreceptores e a 

lente (Morton, 2000). Uma condição mais atípica ocorre em Tridacnidae, cuja prega palial 

interna é hipertrofiada e abriga numerosos ocelos onde fotossimbiontes associados 

possivelmente atuam como refletores, aumentando a eficiência da recepção de luz (Wilkens, 

1986). 

Olhos paliais complexos ocorrem nas famílias Pectinidae e Spondylidae, cuja 

estrutura ocular contém córnea, lente, retina dupla e camada refletora (Morton, 2008; Serb, 

2008). Diferentes aspectos da anatomia e fisiologia de tais órgãos vêm sendo estudados 

desde o início do século 20 (e.g., Dakin, 1910; Land, 1965; Barber et al., 1967; Speiser & 

Johnsen, 2008, Serb et al., 2013; Malkowsky & Götze, 2014). A luz que entra pela abertura 

ocular atravessa a córnea e a lente, sendo refletida no fundo do olho pela camada refletora, 

de modo que os feixes ópticos convergem na retina, resultando em uma imagem de baixa 

resolução (Land, 1965; Nilsson, 2013). Especula-se que o papel funcional dos olhos nestes 

animais esteja relacionado à resposta de fuga de predadores em espécies com capacidade de 

natação, embora haja controvérsias nessa hipótese (Wilkens, 2006). Funções relacionadas à 

orientação do animal no ambiente e substrato também foram sugeridas a partir de 

experimentos comportamentais (Hamilton & Koch, 1996). Notavelmente, em alguns 

representantes da família Laternulidae e Cardiidae, estão presentes na prega mediana olhos 

paliais muito semelhantes e tão complexos quanto aos de Pectinidae (Adal & Morton, 1973). 

Contudo, a grande distância filogenética presente entre essas famílias, pertencentes inclusive 

a subclasses distintas, revela ampla plasticidade da margem palial e alto grau de 

convergência em formação de sistemas visuais em bivalves (Morton, 2008). A evolução de 

olhos complexos, particularmente daqueles presentes em Pectinidae, representa um grande 

desafio de compreensão. Diversos aspectos dessas estruturas ainda carecem de estudos, de 

modo que diferentes técnicas e abordagens são necessárias para responder questões 
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relacionadas à evolução, função e anatomia desses órgãos (Serb & Eernesse, 2008). Além 

dessas questões, a formação e diferenciação de tentáculos e olhos paliais ainda representam 

uma significativa lacuna no conhecimento sobre desenvolvimento na família. 

 

3. DESENVOLVIMENTO EM BIVALVIA 

Os moluscos bivalves compartilham desenvolvimento indireto, geralmente formado 

por estádios larvais de trocófora, seguidos por larvas do tipo véliger, metamorfose e 

formação do indivíduo adulto (Raven, 1958; Moor, 1983). O embrião origina em poucas 

horas uma larva trócofora, caracterizada pela presença de prototróquio ciliar, formando uma 

faixa pré-oral, e tufo apical na região distal (Raven, 1958; Moor, 1983). Eventualmente, 

outros componentes ciliares podem estar presentes na trocófora, como o metatróquio pós-

oral e o telotróquio na extremidade inferior (Raven, 1958; Hodgson & Burke, 1988). Com 

exceção dos bivalves protobrânquios, cuja fase larval é caracterizada pela larva pericálima 

(Gustafson & Reid, 1986), a formação do estádio de véliger nos demais bivalves ocorre a 

partir do desenvolvimento das valvas e do futuro manto por glândulas na região do escudo 

da concha, na superfície posterior e dorsal da larva trocófora. A formação da prodissoconcha 

I e II é característica da larva véliger, apresentando organização e composição típicas 

(Waller, 1981). Também é notável a formação do véu, com diversos grupos ciliares, 

responsável pela natação ativa das larvas e pela filtração de partículas de alimento (Moor, 

1983). Em muitos bivalves, como no caso de Pectinidae e outras famílias, o véu regride e o 

pé se desenvolve originando o estádio denominado pedivéliger, caracterizando a transição 

do hábito larval planctônico para o bentônico (Moor, 1983; Cragg & Crisp, 1991). Uma vez 

associada ao substrato, a larva sofre metamorfose, conduzindo à gênese dos órgãos internos 

(como os ctenídios), dissoconcha e demais estruturas componentes do animal adulto (Raven, 

1958; Moor, 1983; Cragg & Crisp, 1991). 

Nas últimas décadas, extensos esforços foram realizados para compreensão de 

diversas questões relacionadas ao desenvolvimento em Mollusca, principalmente quanto à 

caracterização dos processos de morfogênese e às implicações na história evolutiva dos 

grupos. Particularmente em Bivalvia, estudos de morfogênese são escassos, e com base na 

revisão bibliográfica realizada, identificaram-se lacunas do conhecimento e perspectivas 

para pesquisas futuras com a classe. A grande maioria das investigações com larvas de 

bivalves é voltada para a caracterização geral dos estádios larvais e sua morfologia. Neste 

caso, o material de estudo corresponde principalmente a espécies comerciais de mexilhões 

(Mytilidae), ostras (Ostreidae), vieiras (Pectinidae) e berbigões (Veneridae) (e.g., Waller, 
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1981; Hodgson & Burke, 1988; Moueza et al., 1999). Apesar dos inúmeros estudos com 

Pectinidae voltados à aquicultura, em que são analisadas taxas de crescimento, assentamento 

e maturação, além de características de resistência e produtividade, esses trabalhos não têm 

por objetivo o detalhamento anatômico, por isso não serão citados aqui 

O uso de Microscopia Eletrônica de Varredura permitiu grandes avanços nos estudos 

de embriogênese e anatomia larval, porém, tradicionalmente, as análises estiveram restritas 

à formação das valvas, charneira, ligamento e véu (e.g., Doroudi & Southgate, 2003; 

Silberfeld & Gros, 2006; Wassnig & Southgate, 2012). Já os órgãos e demais estruturas 

internas, como trato digestivo e ctenídios, foram brevemente consideradas em poucos 

estudos de anatomia geral (e.g., Cole, 1938; Allen, 1961; Sastry, 1965; Le Pennec, 1974; 

Elston, 1980; Hodgson & Burke, 1988; Bellolio et al., 1993). 

Recentemente, trabalhos que empregaram técnicas integradas de microscopia 

(microscopia de luz, eletrônica e confocal), além de métodos em marcação celular e 

expressão gênica, apresentaram resultados satisfatórios e inovadores na compreensão da 

ontogênese de invertebrados (Wanninger et al., 2008). Atualmente, a abordagem da evo-

devo, incluindo as frentes de estudos ontogenéticos e moleculares (Müller, 2012), 

representam a perspectiva mais promissora para compreensão da origem e das implicações 

evolutivas do desenvolvimento nos diferentes grupos de moluscos (Ponder & Lindberg, 

2008). No caso de Mollusca, a maioria dos estudos de desenvolvimento e anatomia utilizou 

representantes de diferentes classes como modelos de estudo, obtendo evidências 

importantes para a proposição ou revisão de hipóteses acerca da evolução do grupo e de seus 

sistemas (Wanninger et al., 2008). A investigação da miogênese e neurogênese em 

aplacóforos e poliplacóforos forneceram, entre outros aspectos, informações cruciais à 

discussão sobre sistemas seriados em moluscos (e.g., Haszprunar & Wanninger, 2000; 

Wanninger & Haszprunar, 2002a; Scherholz et al., 2013). Dados relevantes também foram 

obtidos para Scaphopoda (Wanninger & Haszprunar, 2002b), porém os gastrópodes 

provavelmente representam o grupo mais bem estudado em abordagens morfogenéticas, 

incluindo vasto registro de padrões e variações (e.g., Wollesen et al., 2008). 

Como apontado por Wanninger et al. (2008), análises do desenvolvimento de 

Mollusca que empreguem técnicas de microanatomia são essenciais para melhor 

compreensão da evolução e ontogênese dos grupos, principalmente daqueles clados que 

ainda foram pouco estudados. Considerando a ampla diversidade de Bivalvia, e sua profunda 

importância em estudos comparativos entre moluscos, a carência de informações sobre 

morfogênese no grupo é acentuada. O conhecimento sobre desenvolvimento muscular e 
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nervoso em bivalves está principalmente resumido a informações obtidas com Mytilus 

trossulus (Voronezhskaya et al., 2008; Dyachuk & Odintsova, 2009). Por sua vez, a 

morfogênese e diferenciação dos ctenídios foram estudadas em detalhes para Mytilus edulis 

(Cannuel et al., 2009). Sendo assim, estudos de morfogênese de diferentes sistemas larvais 

em diferentes grupos de bivalves se mostram fundamentais para compreensão da variação 

na classe e suas implicações morfofuncionais. 

A margem do manto dos bivalves é provavelmente um dos temas que recebeu menor 

atenção quanto à sua morfogênese. Especificamente para Bivalvia, segundo Cragg & Crisp 

(1991), a borda do manto possui muitas questões em aberto, especialmente quanto à sua 

organização e relação entre os distintos estádios ao longo do desenvolvimento. 

Tradicionalmente, considera-se que a larva bivalve possui apenas duas pregas paliais, 

enquanto o adulto, três (Moor, 1983; Cragg & Crisp, 1991). Contudo, pouco se sabe sobre a 

origem das pregas paliais e suas modificações ao longo do desenvolvimento larval e pós-

larval. Poucos trabalhos descrevem a organização dessa região nos estádios larvais e, dentre 

as esparsas contribuições ao tema, destaca-se a descrição dos cílios da borda do manto do 

pectinídeo Argopecten purpuratus, observados sob microscopia eletrônica de varredura 

(Bellonio et al., 1993), e estudos histológicos da margem palial da ostra Ostrea edulis 

(Cranfield, 1974). Em suma, o desenvolvimento da margem do manto em bivalves, incluindo 

a formação e diferenciação das pregas, permanece pouco compreendido. Mais notável ainda 

é a ausência de estudos que relacionem as estruturas larvais com a formação do adulto, ou 

seja, que coloquem a margem do manto sob a perspectiva de sua morfogênese. Neste 

contexto, espécies da família Pectinidae representam um potencial modelo de estudo para a 

investigação de tais questões. Dentre os motivos, destacam-se o longo histórico de estudos 

sobre a margem palial das vieiras e informações disponíveis sobre sua anatomia larval. Além 

do mais, espécies comerciais da família, assim como para outros grupos de bivalves, 

facilitam a obtenção de amostras em diferentes estádios do ciclo de vida e em quantidades 

satisfatórias, o que se revela muito vantajoso para estudos detalhados de desenvolvimento. 

 

4. OBJETIVOS 

Considerando o contexto aqui apresentado, o presente estudo visou preencher as 

diversas lacunas no conhecimento relacionado à morfogênese da margem do manto em 

Pectinidae, utilizando como modelo a espécie Nodipecten nodosus (Linnaeus, 1758), 

popularmente conhecida como vieira, veria pata-de-leão, ou coquille Saint-Jacques. Mais 

especificamente, a investigação visou contemplar os seguintes objetivos: 
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1. Descrever a anatomia da margem palial quanto à musculatura, epitélio, tecido 

conjuntivo, inervação e estruturas sensoriais (olhos, tentáculos e cílios) nos estádios de 

véliger, pedivéliger, pós-larva, juvenil e adulto; 

2. Analisar a formação e diferenciação das pregas paliais ao longo do 

desenvolvimento da espécie por meio do emprego de diferentes técnicas de análise 

morfológica; 

3. Analisar o desenvolvimento e anatomia das estruturas associadas à margem palial, 

como tentáculos, olhos paliais e véu palial, empregando técnicas integradas de microscopia; 

4. Confrontar as informações obtidas para Nodipecten nodosus com os demais dados 

provenientes de outras espécies e famílias de bivalves, a fim de possibilitar uma abordagem 

comparativa; 

5. Com base nas evidências obtidas, propor um modelo de desenvolvimento que 

explique a morfogênese da margem do manto em Pectinidae, bem como de órgãos 

associados, contribuindo para compreensão da anatomia e desenvolvimento dessa região em 

Bivalvia. 

 

5. METODOLOGIA GERAL 

Amostras de N. nodosus em estádios de véliger, pedivéliger, pós-larva, juvenil e 

adulto foram obtidas no Instituto de Ecodesenvolvimento da Baía de Ilha Grande, IED-BIG 

(Angra dos Reis, Rio de Janeiro). Os diferentes estádios foram amostrados ao longo dos 

meses de setembro de 2012, março, maio e setembro de 2013. Os espécimes larvais e juvenis 

foram removidos de tanques artificiais, onde eram mantidos sob condições controladas de 

temperatura, salinidade, aeração e alimentação. Indivíduos adultos foram coletados na baía, 

onde sistemas de lanterna oferecem substrato e abrigo artificial para criação de vieiras. 

 Os estudos com espécimes vivos, bem como a preparação para fixação, foram 

conduzidos nas instalações do Centro de Biologia Marinha da Universidade de São Paulo, 

CEBIMar-USP (São Sebastião, São Paulo). Os estudos de microscopia de luz e eletrônica 

foram realizados nas dependências do Instituto de Biociências da Universidade de São Paulo, 

IB-USP (São Paulo). Os estudos de microscopia confocal e reconstrução tridimensional 

foram conduzidos na Faculdade de Ciências da Vida, Universidade de Viena (Viena, 

Áustria). 
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5.1. ESTUDO DE ESPÉCIMES VIVOS 

 Após a obtenção do material de pesquisa no instituto de cultivo (IED-BIG), 

indivíduos de N. nodosus em diferentes estádios de desenvolvimento foram transferidos ao 

Centro de Biologia Marinha da Universidade de São Paulo (CEBIMar-USP). As amostras 

foram mantidas por curto período de tempo (entre 2 a 3 dias) até sua fixação para estudos de 

microscopia. Aspectos de comportamento e morfologia dos espécimes vivos foram 

observados e devidamente registrados por meio de fotografias e filmagens, com auxílio de 

estereomicroscópio e microscópio óptico. 

 

5.2. FIXAÇÃO DO MATERIAL PARA ESTUDOS DE MICROSCOPIA 

 Antes da fixação, os indivíduos foram anestesiados em solução de cloreto de 

magnésio a 7,5% adicionada à água do mar (proporção 1 anestésico: 3 água do mar), sob 

refrigeração, por um período de até 3 horas (conforme o tamanho dos indivíduos). Esse 

procedimento foi realizado com o objetivo de se reduzir as contrações musculares 

observadas durante a fixação. Indivíduos até o estádio juvenil foram fixados inteiramente, 

enquanto que vieiras adultas tiveram sua margem palial dissecada e posteriormente fixada. 

Três protocolos de fixação foram empregados. Parte das amostras foi fixada em solução de 

paraformaldeído a 4% em tampão PBS a 1,0 M (com osmolaridade ajustada para 1000 

mOsm e pH 7.2) por três horas, sendo em seguida lavadas e mantidas em tampão PBS. Outro 

conjunto de amostras foi fixada em solução de Karnovsky modificada (paraformaldeído a 

2% e glutaraldeído a 2,5% em solução tampão cacodilato de sódio a 0,1 M, com 

osmolaridade ajustada para 1000 mOsm e pH 7.4) por três horas, sendo em seguida lavadas 

e mantidas em tampão cacodilato de sódio a 0,1 M. Todas as amostras utilizadas para 

microscopia eletrônica foram fixadas em solução de Karnovsky, enquanto os estudos 

histológicos foram realizados tanto com amostras fixadas em Karnovsky quanto com aquelas 

fixadas em paraformaldeído a 4% em PBS. Finalmente, as amostras submetidas ao 

procedimento de microscopia confocal foram fixadas em paraformaldeído a 4%, lavadas em 

tampão PB, e mantidas sob refrigeração em tampão PB contendo NaN3 a 0.1%. 

 

5.3. HISTOLOGIA E HISTOQUÍMICA 

Espécimes inteiros e porções da margem palial foram utilizados para análises 

histológicas a partir da metodologia de fixação descrita acima. Amostras larvais e juvenis 

foram descalcificadas em solução de ácido ascórbico a 3% overnight. Após desidratação em 

série alcoólica ascendente até etanol a 100%, as amostras foram incluídas em resina à base 
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de glicol-metacrilato da marca “Leica” (“Leica Historesin Kit”), seguindo-se instruções do 

fabricante. Foram obtidos cortes de 3 µm de espessura para amostras de juvenis e adultos, e 

cortes de 2 µm para larvas e pós-larvas. Os cortes seriados foram corados com Hematoxilina 

de Mayer e Eosina, ou com Azul de Toluidina e Fucsina Básica. Ensaios histoquímicos 

foram realizados utilizando espécimes dos estádios de véliger, juvenil e adulto. As amostras 

foram processadas como descrito anteriormente e incluídas em historresina. Cortes de 3-4 

µm de espessura foram corados com os seguintes métodos: Ácido Periódico e Reativo de 

Schiff (PAS), para detecção de polissacarídeos; Azul de Alcian, para detecção de 

polissacarídeos ácidos; Azul de Bromofenol, para detecção de proteínas; e Alizarina Sódica, 

para detecção de depósitos de cálcio. Todas as lâminas produzidas foram finalmente 

montadas com resina apropriada (“Entellan”) e lamínula. 

 

5.4. MICROSCOPIA ELETRÔNICA DE VARREDURA (MEV) 

 Amostras fixadas em solução de Karnovsky foram lavadas em tampão e submetidas 

à segunda fixação com tetróxido de ósmio a 1% em solução tampão de cacodilato de sódio 

a 0.1 M durante 30 minutos. Subsequentemente, foram lavadas com ácido tânico em solução 

tampão por 15 minutos e, então, mantidas em nova solução de OsO4 por mais 15 minutos. 

Larvas e pós-larvas foram descalcificadas segundo a metodologia descrita anteriormente. 

Todas as amostras foram desidratadas até etanol a 100% em série alcoólica ascendente, 

submetidas ao ponto crítico com CO2 como fluido transicional, montadas em stubs, 

metalizadas com ouro e analisadas no Microscópio Eletrônico de Varredura. 

 

5.5. MICROSCOPIA ELETRÔNICA DE TRANSMISSÃO (MET) 

 Amostras fixadas em solução de Karnovsky foram lavadas em tampão, submetidas à 

segunda fixação com OsO4 a 1% em solução tampão de cacodilato de sódio a 0.1 M durante 

uma hora e lavadas em tampão. Subsequentemente, foram desidratadas até etanol a 100% 

em série alcoólica ascendente e incluídas em resina Epoxi. Cortes ultrafinos (50-70 nm) 

foram obtidos, montados em telas de cobre, contrastados com acetato de uranila e citrato de 

chumbo, e analisados no Microscópio Eletrônico de Transmissão. 

 

5.6. MICROSCOPIA CONFOCAL DE VARREDURA A LASER (MCVL) 

 Para marcação dos filamentos de actina F, as amostras foram mantidas em solução 

tampão PBT (PB contendo Triton-X 100 a 2%) overnight e incubadas em Alexa Flour 488 

Phalloidin (Molecular Probes) em PBT, com diluição de 1:40, por 24 horas no escuro. Para 
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marcação neuronal, as amostras foram incubadas em PBT contendo soro de cabra a 6% 

(block-PBT) overnight. Em seguida, anticorpos primários, i.e., anti-serotonina, anti-

FMRFamida e anti-α-tubulina, foram aplicados em concentração de 1:400 em solução de 

block-PBT por 24 horas. As amostras foram lavadas repetidas vezes em block-PBT antes da 

incubação com anticorpo secundário conjugado a fluorocromo (Alexa Fluor 488 e 633, 

Molecular Probes) em concentração de 1:200, por 24 horas no escuro. Núcleos foram 

corados com 1 µl de 4’, 6-diamidino-2-fenilindol (DAPI, Invitrogen). Todas as amostras 

foram devidamente lavadas em solução tampão PBS, montadas em lâminas de microscopia 

utilizando Fluoromount G como meio de montagem, e mantidas sob refrigeração antes da 

análise no Microscópio Confocal de Varredura a Laser. Planos ópticos foram registrados a 

cada 0,3 µm ao longo do eixo z, e digitalmente agrupados pelo método de projeção de 

máxima intensidade. Reconstruções tridimensionais foram geradas a partir do conjunto de 

planos ópticos varridos, utilizando o software Imaris. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os resultados obtidos com Nodipecten nodosus sustentam diferentes linhas de 

evidência que permitiram confrontar especulações prévias da literatura e propor um modelo 

generalizado para o desenvolvimento da margem palial. A anatomia larval da espécie, em 

conjunto com descrições da literatura (Creek, 1960; Elston, 1980; Waller, 1981; Cragg, 

2006; Altnöder and Haszprunar, 2008), sugere a ausência de pregas como condição inicial 

da margem do manto. Ao longo do desenvolvimento, dois processos de evaginação são 

cruciais na formação das pregas paliais. O primeiro ocorre no estádio de pedivéliger, 

originando também o sulco do perióstraco, enquanto o segundo ocorre após a metamorfose, 

responsável pela origem da prega palial mediana. As informações coligidas corroboram 

hipóteses anteriores sobre a origem da prega mediana a partir da porção interna da prega 

interna do manto (Waller, 1980; Morton & Peharda, 2008). Estruturas associadas, como 

tentáculos e olhos paliais, são formadas apenas após a metamorfose, e compõem a complexa 

condição final da margem do manto em Pectinidae. Apesar de mudanças drásticas na 

morfologia pós-metamorfose, o presente estudo revela significativa importância do período 

larval para a constituição da margem palial. A emergência dos sistemas muscular e nervoso 

na borda do manto ocorre ainda na fase de pedivéliger, o que representa uma etapa essencial 

na organização da região, assim como o surgimento e distribuição de cílios no epitélio. Em 

suma, tanto modificações larvais quanto pós-metamórficas são essenciais para definição da 

condição de três pregas paliais. Desse modo, a investigação realizada com N. nodosus 

proporcionou o primeiro modelo geral para o desenvolvimento da margem palial em 

Pectinidae, além de prover profunda contribuição para o entendimento da morfogênese da 

região em Bivalvia. Consequentemente, o estudo detalhado da formação e anatomia de 

órgãos paliais associados, como tentáculos e olhos, também representa amplo avanço no 

conhecimento das especializações do manto. 

 Embora estruturas tentaculares sejam comuns na margem palial de bivalves, estudos 

detalhados de morfologia, função e desenvolvimento ainda são escassos para tais órgãos 

(Guilmour, 1967; Moir, 1977; Yonge, 1983; Tëmkin, 2006). O estudo com N. nodosus 

forneceu contribuições substanciais à caracterização do desenvolvimento e da anatomia de 

tentáculos paliais em Pectinidae, revelando, por exemplo, a organização comum em epitélio 

ciliado, musculatura periférica e inervação central. A ampla plasticidade tentacular do grupo 

é evidenciada por diferentes tipos tentaculares formados após a metamorfose, que diferem 
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em tipos ciliares sensoriais, atividade secretora e percepção visual. Os dados obtidos para a 

espécie de estudo sugerem também importantes similaridades com os demais pectinídeos, 

além de diferenças particulares com outras espécies de bivalves. Neste sentido, análises 

comparativas de caracteres tentaculares em Bivalvia ainda são muito escassas, o que 

evidencia a necessidade de mais estudos ontogenéticos e morfológicos para o grupo. 

 Enquanto diferentes abordagens e técnicas foram empregadas nos estudos de olhos 

paliais em Pectinidae (e.g., Dakin, 1910; Ciocco, 1998; Morton, 2001; Speiser & Johnsen, 

2008; Serb et al., 2013; Malkowsky & Jochum, 2014), a origem e o desenvolvimento de tais 

órgãos foram considerados apenas em esparsas contribuições (Küpfer, 1916; Butcher, 1930). 

Em N. nodosus, a formação de olhos paliais se assemelha às descrições de regeneração e 

formação de olhos em outras espécies de pectinídeos (Küpfer, 1916; Butcher, 1930). Neste 

sentido, uma sequência de desenvolvimento geral foi proposta para descrever a origem e 

modificação dos componentes oculares na família. A diferenciação da cápsula óptica ocorre 

em sentido proximal-distal, gerando os componentes proximais (camada refletora e 

pigmentada), e um grupo celular distal que se diferencia em: retina proximal, retina distal e, 

por último, em lente. Enquanto os olhos paliais em vieiras adultas possuem um complexo 

sistema visual, baseado em um mecanismo refletor para formação de imagem (Land, 1965), 

a organização de olhos em formação sugere um simples nível de fotopercepção direcional, 

aparentemente incapaz de gerar visão espacial. Desse modo, as modificações da morfologia 

ocular ao longo do desenvolvimento parecem estar vinculadas ao desempenho óptico da 

estrutura, revelando pontos vitais na compreensão da morfogênese funcional desses órgãos. 

Em olhos completamente formados de N. nodosus, a morfologia da lente e córnea diverge 

significativamente de outros pectinídeos, corroborando hipóteses prévias sobre estruturas-

chave na variação da morfologia ocular do grupo (Speiser & Johnsen, 2008; Malkowsky & 

Jochum, 2014). Finalmente, o estudo realizado deve servir como ponto de partida para novas 

linhas de investigação sobre olhos de bivalves, especialmente sobre mecanismos associados 

ao desenvolvimento ocular e performance visual em pectinídeos. 
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