
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.

RENDIMENTO DO CORPO MOLE DE Donax striatus 
Linnaeus, 1767 (BIVALVIA, DONACIDAE)

Palheta, M. D. M.; Chagas, R. A.; Vale, A. V. P.; Silva, F. B. A.; Farias, L. C. F.; 
Herrmann, M. 

REFERÊNCIAS
• BOEHS, G.; ABSHER, T. M. & DA CRUZ-KALED, A. C. Ecologia populacional de Anomalocardia brasiliana (Gmelin, 1791) (Bivalvia, Veneridae) na Baía de Paranaguá, Paraná, Brasil. Boletim do Instituto de Pesca, v. 34, n. 2, p. 259 - 270, 2008.
• PEZZUTO, P. R. & ECHTERNACHT, A. M. Avaliação de impactos da construção da Via Expressa SC-SUL sobre o berbigão Anomalocardia brasiliana (Gmelin,1791) (Mollusca: Bivalvia) na Reserva Extrativista Marinha do Pirajubaé, (Florianópolis, SC-Brasil). Revista Atlântica, Rio Grande, 21, 

105-119, 1999.
• RIOS, É. Seashells of Brazil. Rio Grande -RS: Editora da FURG, 481p, 1994.
• FIGUTI, L. O homem pré-histórico, o molusco e o sambaqui: considerações sobre a subsistência dos povos sambaquieiros. Revista do Museu de Arqueologia e Etnologia, v. 3, p. 67-80, 1993.
• SUJA, N. & MUTHIAH, P. Allometric relationships of the clam Marcia opima (Gmelin, 1791), collected from two longitudinally separated areas. Indian Journal Fish, v. 55, n. 3, p. 281-283, 2008.
• MARCANO, J. S. Crecimiento de Donax denticulatus (Linné 1758) (Bivalvía: Donacidae) en la ensenada la Guardia, Isla de Margarita, Venezuela. Zootecnia Tropical, v. 21, n. 3, 2003.
• MACEDO-VIEGAS, E. M. & SOUZA, M. L. R. Pré-processamento e conservação do pescado produzido em piscicultura. In: CYRINO, J. E. P. et al. Tópicos especiais em piscicultura de água doce tropical intensiva. São Paulo: Funep, 2004. p. 405-480.
• LIMA, S. B. P., et al. Avaliação nutricional da farinha da cabeça de camarão marinho (Litopenaeus vannamei) para frangos de corte. Revista Caatinga, v. 20, n. 3, p. 35-39, 2007.
• OGAWA, M., et al. Adequações tecnológicas no processamento da carne de caranguejo. Ciência e Tecnologia de Alimentos, v. 28, n. 1, p. 78-82, 2008.
• CHAGAS, R. A. D., et al. Relação entre a morfometria e biomassa da ostra-do-mague Crassostrea rhizophorae no cultivo da vila de Urindeua, município de Salinópolis, Pará. In: XXX CONGRESSO BRASILEIRO DE ZOOLOGIA, 2014a, Porto Alegre. Anais … , 2014a, p. 822.
• CHAGAS, R. A. D., et al. Rendimento do corpo mole de Anomalocardia flexuosa (Linnaeus, 1767) (Bivalvia, Veneridae). In: VI ENCONTRO AMAZÔNICO DE AGRÁRIAS, 2014b, Belém - PA. Anais …, 2014b, 5p.

XII Seminário Anual de Iniciação 

Científica da UFRA

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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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:

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.


