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RESUMO: Prisodon obliquus é um molusco bivalve de água doce pertencente à família Hyriidae 

que se distribui exclusivamente nas bacias hidrográficas do Amazonas e Tocantins/Araguaia. Os 

estudos com P. obliquus são restritos e a literatura atual infere que pesquisas são necessárias. 

Partindo do exposto, objetivou-se contribuir ao conhecimento morfológico e biomorfométrico da 

concha de P. obliquus. Para tanto, utilizou-se 362 indivíduos coletados entre julho/2016 e 

setembro/2017 no rio Maratauíra, Abaetetuba, Pará, mensurando-se as medidas morfométricas 

externas (C: comprimento; L: largura; e A; altura) (mm) das conchas e as biomassas total (Bt) e 

visceral (Bv) (g), com o rendimento (R) determinado através da relação Bt/Bv. A biomorfometria 

foi estimada através de regressões simples entre as medidas externas, utilizando uma regressão 

múltipla para selecionar a medida morfométrica mais significativa à estimação da biomassa total e 

do rendimento. Analisou-se a morfologia após aplicação do Indicador de Estabilização da Forma 

(IEF) da concha através de razões morfométricas (A/C, L/C e A/L). Todas as análises foram 

realizadas a um nível de significância de 95%. As regressões simples indicaram correlações 

significativas, assim como a correlação entre o comprimento e a biomassa total, possibilitando a 

estimação biomorfométrica por meio das equações geradas. O rendimento médio foi de 15,3%, no 

entanto, a relação estimada entre o comprimento e o rendimento foram fracas, com tendência a 

nulidade. O IEF das relações L/C e A/C apresentam uma estabilidade apresentando variações 

significativas na relação A/L. Esse comportamento do IEF indica que P. obliquus apresenta um 

crescimento proporcional e que a variação de A/L pode esta relacionada ao estado de maturação 

gonadal dos indivíduos analisados. Conclui-se que a morfologia e biomorfometria da concha de P. 

obliquus é estável ao longo de seu crescimento. Recomenda-se estudos relacionados a dinâmica do 

crescimento e reprodução com o fim de correlacionais com os resultados deste estudo. 
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