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INTRODUÇÃO
O Donax striatus Linnaeus, 1767 possui relativa importância socioeconômica, principalmente pelas comunidades litorâneas que
também o utilizam como alimento (PEZZUTO & ECHTERNACHT, 1999; BOEHS, et al., 2008), sendo também utilizado como isca na
pesca de lançamento (RIOS, 1994). Os moluscos bivalves possuem baixo rendimento (FIGUTI, 1993), o que faz sua exploração ser de
forma intensa e desordenada, deste modo estudos sobre as relações biomorfométricas dos bivalves podem ser aplicadas na exploração
comercial das espécies (SUJA & MUTHIAH, 2008).
A exploração desordenada deste recurso compromete os estoques naturais, alterando o ambiente costeiro através do esforço de
pesca realizado na extração desse recurso pesqueiro. Este trabalho justifica-se considerando o aspecto socioeconômico destacado
anteriormente, como também a importância exploração sustentável da espécie, visando contribuir para o desenvolvimento sustentável da
pesca do marisco, avaliando o rendimento de carne.

MATERIAL E MÉTODOS
• Coletou-se 97 D. striatus na praia de Ajuruteua, nordeste do estado do Pará;
• Efetuou-se análises biométricas (C: comprimento total, L: largura e A: altura);
• Determinou-se a biomassa dos bivalves (Pt: peso total, PCa: peso da carne e PCo:
peso da concha);
• Realizou-se análises de regressões simples entre a morfometria e a biomassa;
• Obteve-se a rentabilidade através da relação R = [Wb/Wt] x 100, onde Wb = peso
úmido da carne (g) e Wt = peso úmido total (g).
RESULTADOS E DISCUSSÃO
• Os indivíduos variaram de comprimento total (média±SD) de 19,15±3,8 mm, largura
de 13,60±3,03 mm e altura de 9,71±2,22 mm;
• Para Marcano (2003) e Ocaña et al. (2013) apresentaram o tamanho mínimo para a
exploração de seus estudos com D. denticulatus (Linnaeus, 1758) de 19 e 20 mm de
comp. Total, respectivamente;
• Das relações entre a biomorfometria e a biomassa dos indivíduos coletados,
verificou-se que a relação mais forte foi C x PCa:

Fig. 1 – Mapa da praia de Ajuruteua; Fig. 2 – Indivíduos recém
coletados na praia; Fig. 3 – Indivíduos de separados por classes
para realizar as análises biomorfométricas; Fig. 4 – Medidas de
comprimento total e largura (a) e a altura (b) de D. striatus; Fig. 5
– Gráfico da relação C X PCa.
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PCa = 2e – 5C3,07, com R2 = 0,89
• Os rendimentos da carne foram baixos (7 a 20%, com média de 12%) se
compararmos essa espécie com peixes (30 a 50%, MACEDO-VIEGAS & SOUZA,
2004), e camarões (50%, LIMA et al., 2007), porém próximos a outros invertebrados,
tais como, caranguejos (11 a 18%, OGAWA, 2008) e bivalves como a Anomalocardia
flexuosa com 10% (CHAGAS et al., 2014b) e a Crassostrea rhizophorae com 13%
(CHAGAS et al., 2014ª).
CONCLUSÕES
Estudos relacionados sobre a ecologia, biologia e o manejo de um recurso é de vital
importância, pois amplia as interações ecológicas, além de avaliar o seu potencial de
exploração devido sua importância socioeconômica para as comunidades locais
servindo com base para elaborações de plano de manejo sustentáveis.
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