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A taxa de crescimento é um dos parâmetros básicos utilizados para descrever a dinâmica das populações e é de extrema importância na ostreicultura, pois um crescimento rápido minimiza o tempo para atingir o
tamanho comercial e diminui os riscos e os custos de produção, viabilizando a rentabilidade do cultivo. A calceína, aplicada nesse trabalho, é
um marcador de fluorescência adequado para estimar o crescimento de
bivalves e utilizado até agora somente em ostras perlíferas do México
(Caceres-Puig et al. 2011: Pteria sterna) e Polinésia Francesa (Linard et
al. 2011: Pinctada margaritifera).
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crescimento do umbo (ICU, material novo crescido durante o experimento), ambos distinguido pela marca de calceina. O crescimento no sentido
do comprimento total da concha foi obtido através de uma análise de regressão linear simples entre o comprimento total do umbo (CIU + ICU =
CTU) e o CAPT. O crescimento da população foi determinado ajustando
uma função de crescimento de von Bertalanffy aos dados de tamanho de
incremento, seguindo Appeldroorn (1987) e utilizando FiSAT II (Gayanilo
Jr. et al. 2005). Seguindo Herrmann e autores (2009) um índice de um
desempenho de crescimento global (OGP) foi calculado para comparar
as funções de crescimento de von Bertalanffy inter- e intraespecífica.
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Foram coletadas 300 ostras da espécie Crassostrea rhizophorae em
março de 2013, dos quais 250 foram imersas durante 17 horas em uma
solução de calceína (150 mg/L) e o restante inserido no grupo de controle não marcados. Durante o experimento de marcação e recaptura os
animais foram cultivados in situ, em lanternas, em um estuário tropical
no norte do Brasil. Trinta ostras foram retiradas após 42, 69 e 104 dias.
Para as análises as conchas foram embutidas em resina e cortadas
transversalmente ao longo do eixo do comprimento ântero-posterior total
(CAPT), sendo, em seguida, examinadas e fotografadas em um microscópio de fluorescência. O crescimento individual da cada ostra foi
determinado com um micrómetro, medindo o comprimento inicial do
umbo (CIU, material da concha antes do experimento) e o incremento de
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O experimento de crescimento in situ de curto espaço de tempo
mostrou que a calceína pode ser recomendado como um marcador
não-letal para ostras. Resulta que o CTU e o CAPT estão relacionados significativamente em uma função exponencial (y = 249,69x0.8336, R2 = 0,82). Foram calulados os parâmetros de crescimento L∞ = 115,27
mm, K = 0,86 ano-1 and OGP = 4,06. Estimativas
de crescimento indicam que oscilações sazonais
de crescimento são significativas, mas pequena
(C = 0,10), com taxas de crescimento mais
lentos na estação chuvosa (WP = 0,10 ~ começo
de janeiro até meados de janeiro). O tamanho
REFERÊNCIAS
BIBLIOGRÁFICAS
comercial (60 mm) foi alcançado em ~ 8 meses. Appeldoorn (1987) Modification of a seasonally oscillating growth function for use with

B

Universidade Federal Rural da Amazônia
(UFRA), Instituto Socioambiental e dos
Recursos Hídricos (ISARH), Ecologia
Bentônica Tropical,  Autor correspondente: camilamcordeiro@hotmail.com

mark-recapture data. Journal du Conseil Permanent International pour l'Exploration de la
Mer 43:194-198. /// Caceres-Puig, Huato-Soberanis, Melo-Barrera, Saucedo (2011) Use of
calcein to estimate and validate age in juveniles of the winged pearl oyster Pteria sterna.
Aquatic Living Resources 24:329-335. /// Gayanilo, Sparre, Pauly (2005) FAO-ICLARM
Stock Assessment Tools II (FiSAT II). User's guide. In. FAO Computerized Information Series
(Fisheries). No. 8, Revised version. Rome, FAO 2005. /// Herrmann, Lepore, Laudien, Arntz,
Penchaszadeh (2009) Growth estimations of the Argentinean wedge clam Donax hanleyanus: A comparison between length-frequency distribution and size-increment analysis. Journal of Experimental Marine Biology and Ecology 379:8-15. /// Linard, Gueguen, Moriceau,
Soyez, Hui, Raoux, Cuif, Cochard, Le Pennec, Le Moullac (2011) Calcein staining of calcified
structures in pearl oyster Pinctada margaritifera and the effect of food resource level on shell
growth. Aquaculture 313:149-155.

