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Prisodon obliquus, é um bivalve límnico tropical, com contorno
subtriangular alongado, charneira larga com dentes pseudocardinais e
laterais, carena muito saliente e perióstraco marrom claro, amarelado
ou esverdeado¹. Apesar da grande importância ecológica e
socioeconômica, realça-se a necessidade uma maior atenção para a
espécie, visto que pouco se conhece sobre a mesma². Com isso, as
relações biomorfométricas dos bivalves fornecem informações
importantes que podem ser aplicadas na exploração comercial das
espécies.

Objetivo: Desta forma, o presente trabalho visa analisar as relações
morfométricas das conchas do bivalve P. obliquus.

: Rio Maratauíra, Abaetetuba, Pará (Fig. 1);
: Setembro/2016 a setembro/2017 (748 ind.);
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Figura 1: Localização do banco natural de Prisodon obliquus no rio Maratauíra as margens da ilha de
Tabatinga, Abaetetuba, Pará.

Figura 2: Espécie analisada Prisodon obliquus.

: Prisodon obliquus (Fig. 2);

: Morfometria (comprimento, largura e altura),
correlações e alométria;

• Projeto em desenvolvimento “Aspectos ecológicos de bivalves
perlíferos de água doce no estado do Pará”.

• Analise dos dados:
- Testadas através do teste-t de Student;
- Significância (99%).

• Morfometria dos espécimes de P. obliquus analisados;

• Morfometria dos espécimes de P. obliquus analisados;

• Conclui-se que as relações morfométricas de P. obliquus são
extremamente fortes entre si, gerando equações que
possibilitam estimar qualquer uma das medidas externas do
organismo.

• Recomenda-se estudos sobre a bioecologia dos bivalves
ocorrentes na região amazônica. Visto que estudos deste tipo
auxiliam na conservação das espécies de bivalves límnicos em
ambiente natural.

Espécie N C L A 
P. obliquus 748 56,75±12,23 36,55±7,27 24,03±4,93

Relações Equação r r2 Alométria p

CT x L L= 0,586CT+3,24 0.97 0.95 negativa **

CT x A A= 0,379CT+2,52 0.93 0.86 negativa **

L x A A= 0,64L+0,76 94 88 negativa **
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