
 Segundo Rios (1994) a espécie Donax striatus (Linnaeus, 1767), distribui-se no Brasil, Venezuela e no Suriname, sendo que em algumas 

localidades do Brasil este bivalve constitui-se como um importante recurso pesqueiro. A morfometria é um método estatístico de grande importância 

na identificação das unidades de estoques, com o objetivo de caracterizar os indivíduos que compõem as espécies (FONTELES FILHO, 1989). 

Portanto, este trabalho objetiva-se a analisar as relações morfométricas e a estabelecer a proporção sexual da população de Donax Striatus na praia de 

Ajuruteua, Pará. 
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RESULTADOS 

CONCLUSÃO 

METODOLOGIA 

Análise morfométrica e proporção sexual de Donax striatus (Linnaeus, 1767) na 

praia de Ajuruteua, Bragança, Pará 

  

 Foram coletados 100 indivíduos fêmeas (31.65%), 167 machos 

(52.85%) e 49 indivíduos indiferenciados (15.51%), tendo diferença 

significativa entre os sexos (P>0.05), possuindo uma proporção sexual de 

1,7:1 (Macho:Fêmea). As variáveis mensuradas obtiveram correlações 

fortes e positivas de 95%, 94% e 95%, respetivamente, Comprimento x 

Largura (CxL), Comprimento x Altura (CxA) e Altura x Largura (AxL).  

As equações das regressões podem ser visualizados na figura 2. 

INTRODUÇÃO 

 Foram coletados aleatoriamente 267 exemplares, durante a maré baixa 

de sizígia, no banco natural na praia de Ajuruteua, no Pará, no período de 

17 a 19 de Outubro de 2013. Os Pontos morfométricos mensurados podem 

ser visualizados na figura 1, com auxilio de um paquímetro digital de 0.01 

mm. Para verificar a diferença sexual aplicou-se o teste estatístico Qui-

quadrado, os valores calculados foram comparados com o valor tabelado 

de Ctab = 3,84, para α = 0,05 e GL = 1. Utilizou-se o teste Correlação de 

Pearson (r) e estabeleceu-se a regressão geral : y = a + bx entre as variáveis 

mensuradas, classificando o crescimento em alométrico negativo (b < 1), 

alométrico positivo (b > 1) e isométrico (b = 1). Tais testes estatísticos 

foram efetuados pelo software Microsoft Excel 2013.  

Figura 2-  Relações morfométricas, onde, A-  Comprimento x Largura; B- 

Comprimento x Altura  e C- Altura x Largura. 

• A Proporção sexual é de 1,7:1 (Macho:Fêmea); 

• Há uma forte correlação entre variáveis morfométricas; 

• As medidas de cada parte do corpo analisadas, aumentaram em 

velocidade menor que o comprimento total (alométria negativa). 

 

Figura 1- Esquema de morfometria de Donax striatus, onde, AB- largura; CD- 

altura e EF- comprimento ântero-posterior.  
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