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ABSTRACT. Reproductive cycle of Perna perna (Linnaeus) from Itaipu Lagoon, 
Niteroi, Rio de Janeiro, Brazil. The gametogenic aspects of mussel Perna perna 
(Linnaeus, 1758) from Itaipu Lagoon, Niter6i, were studied through November 1998 
to October 1999. Microscopic analysis was carried out at low and high dry magnifi
cations, as well as under oil immersion. The animals collected showed variation of 
size from 4.8 to 9.1 em in total length and from 2.0 to 3.9 em in total width. Most 
advanced gonadal stage was detected through May, August and October of 1999 for 
female specimens. Male advanced gonadal stage occurred in September of the same 
year. The sex-ratio (M:F) for P. perna was 64:52. 
KEY WORDS. Perna perna, gonadal cycle, special-staining methods, Itaipu Lagoon, 
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Os aspectos da reproduc;:ao e desenvolvimento sexual dos mitilideos (Mo
llusca, Bivalvia) tern merecido a atenc;:ao de muitos autores. COE (1943) trac;:ou 
comentarios sobre a diferenciac;:ao sexual em varios bivalves, relatando que a 
unissexualidade e predominante, ocasionalmente ocorrendo 0 hermafroditismo. 
Segundo ele, machos e femeas distribuem-se de forma igualitaria na natureza. Perna 
perna (Linnaeus, 1758) e molusco de importancia alimentar nas regioes onde ocorre 
em grande quantidade, ou seja, entre os estados do Rio de Janeiro e Santa Catarina 
(lHERlNG 1900). Perna perna e considerado 0 maior dos mitilideos brasileiros, 
podendo atingir ate 14 cm de comprimento (KLAPPENBACH 1964). ROJAS (1967) e 
ROJAS & MARTINEZ (1967) pesquisaram os aspectos da biologia, principal mente a 
reproduc;:ao e desenvolvimento larval experimental da especie. EPIFANIO (1967) 
identificou e descreveu as larvas de P. perna do litoral da Venezuela. UMlJI (1969) 
estudou a neurosecrec;:ao e sua correlas;ao com 0 cicio reprodutivo de P. perna. 
LUNETTA (1969) e CARMO & LUNETTA ( 1978) desenvolveram estudos relativos ao 
cicio reprodutivo de P. perna. BERRY (J 978) efetuou estudos sobre a reprodus;ao, 
crescimento e produtividade de P. perna na costa africana. ROMERO (J 980) verifi
cou os efeitos da sal inidade e temperatura sobre embrioes e larvas dessa especie. 
ABBOTT & DANCE (1986) citam P. perna para a costa oeste da Africa e Caribe, 
enquanto RIOS (1994) referencia a mesma especie para Venezuela, toda a costa 
brasileira ate 0 Uruguai; como tambem Argentina e sui da Africa. 
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o estudo dos ciclos gametogenicos de bivalves comestiveis, foi enriquecido 
com a publica9ao do trabalho de LUNETTA (1969) sobre P. perna, quando 0 autor 
faz uma analise pormenorizada do ciclo gametogenico, inclusive das modifica90es 
bioquimicas da gonada, assim como das influencias do meio ambiente. 

NARCHI (1976) em sua analise sobre os ciclos gametogenicos de bivalves 
comestiveis, faz refen!ncia ao perigo da extinyao de reservas naturais e que a maior 
coleta de dados para que se possa estabelecer diretrizes eficazes para 0 cultivo ou 
para 0 repovoamento de regioes afetadas, exatamente 0 que hoje ocorre com a Lagoa 
de Itaipu, Rio de Janeiro. 

A analise histologica das gonadas durante 0 cicIo sexual e condiyao basica 
para que se obtenha parametros substanciais para 0 entendimento do impacto sobre 
a especie, levando-se em conta, tambem, a influencia da sazonalidade sobre 0 

mesmo. 
A maturayao sexual e referenciada como ocorrendo em abril, maio, inicio de 

junho e setembro. Os gametas sao emitidos durante 0 ana todo, contudo, durante 
julho e dezembro a emissao diminui bastante, segundo LUNETTA (1969) e BOFFl 
(1979), porem uma certa variayao foi observada no local estudado. 

MATERIAL E METODOS 

Para a pesquisa foram utilizados 10 exemplares de Perna perna coletados 
mensalmente na Lagoa de Itaipu junto ao Canal de Camboinhas, Niteroi, Rio de 
Janeiro (22°58'S, 43°02'W), perfazendo uma serie de 12 coletas e urn total de 120 
animais. A primeira coleta, com 0 auxflio de urn formao e/ou faca, ocorreu em 
novembro de 1998 e a ultima na segunda quinzena de outubro de 1999. As coletas 
eram realizadas em varia partes do Canal de Camboinhas, visando uma amostragem 
mais homogenea da regiao. 

Os especimes eram fixados, ainda dentro das conchas, porem com as val vas 
entreabertas, em Bouin por ate quatro horas e transferidos para formol a 10% por 
24 horas. As valvas foram medidas e separadas as partes moles. Foi efetuada a secyao 
transversal, incluindo diverticulo digestivo, manto, branquias, gonadas e pe. Depois 
de desidratados, os tecidos foram embebidos em parafina, seccionados a 5 !-lm em 
corte transversal , e corados pela tecnica de HE, descrita por HOWARD et at. (1983). 
Procedia-se a analise macro e microscopica e medi9ao dos oocitos em estadios 
avan9ados da oogenese. Para a medi9ao dos oocitos utilizou-se a tecnica da regua 
milimetrada cuja unidade e 0 micrometro, levando a urn resultado direto na leitura 
sob objetiva de imersao. Tecnicas especiais de colorayao, PAS, DPAS, van Gieson 
e Giemsa, segundo BEHMER et al. (1976), foram aplicadas para evidenciayao, 
respectivamente, de glicogenio, celulas muciparas, fibras colagenicas, e protozoa
rios. 

RESULTADOS E DISCUSSAO 

Os animais coletados na Lagoa de Itaipu apresentaram uma varia9ao de 
tamanho de 4,8 a 9,1 cm de comprimento e 2,0 a 3,9 cm de largura. A literatura 
registra que P. perna apresenta urn tamanho medio de 5-8 cm de comprimento por 
3-4 cm de largura e 2-3 cm de espessura (BOFFI 1979). 
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o sex-ratio (M:F) encontrado foi de 64:52 demonstrando que os machos 
encontram-se ligeiramente em maior numero neste local em particular. COE (1943) 
ja havia feito referencia a distribuic;ao igualitaria de machos e femeas na natureza. 

Preferiu-se seguir a c1assificac;ao do estadio de desenvolvimento reprodutivo 
segundo POWELL et af. (1993) que abrange os estadios I a 8, porque os estadios 
estao melhor definidos e oferecendo maior c1areza na leitura das laminas do que a 
de LUNETTA (1969). No periodo de novembro de 1998 a outubro de 1999 os estadios 
reprodutivos I a 5 e 8 foram observados nas femeas da especie P. perna; ja nos 
machos foram encontrados os estadios reprodutivos de 2 a 7, porem nao sendo 
observados os estadios reprodutivos de 6 a 7 nas femeas e 8 nos machos (Fig. 1, 
Tab. I) . 

Femeas 

'1Bftfi 
Nov/98 Jan/99 Mar/99 Mai/99 JU/99 SelJ99 

1_1 02a3 e4aS OS I 
Machos 

102a3 04a5 06a7 1 

Fig. 1. Estadios reprodutivos em Perna perna. 

Tabela I. Percentagem dos diferentes estadios reprodutivos de Perna perna. 

F~meas (%) Machos (%) 
M~s I Ano 

2·3 4·5 6·7 2·3 4·5 

Novembro/1999 100 a a a 80 20 

Dezembro/1999 100 a a a a 100 a 
Janeiro/1999 100 a a a a 100 a 
Fevereiro/1999 a 100 a a a a 100 a 
Mar,011999 a 100 a a 100 a 
Abril/1999 a 100 a 80 20 
Maio/1999 75 25 a 84 16 
Junho/1999 75 25 a a 20 80 
Julho/1999 67 a 33 a a 67 33 
Agosto/1999 17 a 50 a 33 a 100 
Setembro/1999 a 30 67 a a a 83 
Outubro/1999 40 40 a 20 a a 80 

6·7 

a 
a 
a 
a 

a 
a 
a 

17 

a 

a 
a 
a 

a 
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Figs 2-3. Corte transversal da gonada de Perna perna. (2) Feminina, no estadio 8; (4) 
masculina nos estadios 6-7. Colora<;:ao: HE. 

o estadio reprodutivo mais avanc;:ado de femeas de P. perna, estadio 8, 
mostrou-se nos meses de maio, agosto e outubro de 1999 nas femeas com as 
seguintes percentagens, respectivamente: 25%, 33%, 20% (Fig. 2). Ja os estadios 
reprodutivos mais avanc;:ados dos machos da mesma especie, estagios de 6 a 7, 
ticaram situados no mes de setembro de 1999 com a seguinte percentagem: 17% 
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(Fig. 3). Ficando, assim, em desacordo com os estudos de LUNETTA (1969) e BOFFI 

(1979) que observaram que os gametas eram emitidos durante 0 ana todo . Este fato 
nao foi observado com a mesma especie na Lagoa de Itaipu. 

o tecido epitelial do manto de P. perna mostrou-se PAS positivo demons
trando a presens;a de celulas muciparas produtoras de mucopolissacarideos neutros. 
A membrana basal do epitelio do trato digestivo apresentou-se DPAS positiva 
demostrando a presens;a de giicogenio. Foi possivei observar a disposis;ao do tecido 
conjuntivo e do tecido muscular, pelo van Gieson, notando-se que os exemplares 
da especie em estudo apresentavam menor quanti dade de tecido muscular e maior 
quantidade de tecido conjuntivo. 

Projetos sobre esse tema estao sendo desenvolvidos na Lagoa de Itaipu, 
visando urn monitoramento histol6gico constante e avalias;ao do impacto de fatores 
ambientais e antropogenicos sobre esta e outras especies de interesse econ6mico da 
regiao. 
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