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Resumo 81

A densidade de estocagem de curimbatás (Prochilodus lineatus) influencia a
produção pesqueira do reservatório de Jaguara, rio Grande?
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A estocagem de peixes, ou repovoamento, consiste na soltura de alevinos de piscicultura
nos corpos d’água.  Um dos  principais  motivos  de seu  uso  é  para  a  manutenção  de
estoques pesqueiros em locais com recrutamento natural insuficiente ou nulo, como em
muitos rios barrados para a geração de energia. No Brasil, apesar de limitados estudos, a
estocagem é controversa por não haver evidências de aumento na produção pesqueira
dos  reservatórios  estocados.  Estudos  da  estocagem  de  reservatórios  indicam  que  a
produção pesqueira é diretamente dependente da densidade de estocagem (DE). DE de
até  1.000  peixes.ha-1 é  utilizada  em outros  países.  No  Brasil,  ela  é  de  cerca  de  10
peixes.ha-1, potencial  causa  do  não  aumento  na  produção  pesqueira  dos  nossos
reservatórios estocados. No presente estudo, avaliamos se a DE aumentou as capturas
de curimbatás no reservatório  de Jaguara  (RJ),  rio  Grande,  Minas Gerais.  Para  isso,
estocamos RJ com duas DE: baixa (9,7 peixes.ha-¹) em 2011 e alta (84,9 peixes.ha-1) em
2013.  A média  e  o  erro-padrão do comprimento  total  dos peixes  da baixa  DE foi  de
9,6 ± 0,26 cm, enquanto que na alta DE foi de 6,1 ± 0,03 cm. Coletamos curimbatás com
redes  de  emalhar  no  RJ  de  junho/2010  a  outubro/2014.  Ao  total,  capturamos  135
curimbatás. A captura por unidade de esforço (CPUE) por campanha variou de 0 a 56. Ela
foi maior que 40 em apenas duas campanhas (Figura 1). Na maioria das campanhas, a
CPUE do curimbatá  foi  menor  que 10.  Ela  foi  nula  antes  da baixa  DE,  de  10,3  nas
campanhas entre a baixa e a alta DE e de 10,5 nas campanhas após a alta DE. Não
houve diferença estatística entre os dois últimos valores de CPUE (teste χ2:  P = 0,97).
Houve diferença significativa no comprimento total  entre os peixes da baixa e alta DE
(teste de Mann-Whitney:  P < 0,0001). Por não haver sítios de desova nem berçários, a
população de curimbatá do RJ é dependente da estocagem. A alta DE, no entanto, não
aumentou a produção pesqueira de curimbatás no RJ, como esperado. Suspeitamos que
isso  ocorreu  devido  ao  menor  tamanho  dos  peixes  estocados  na  alta  DE.  Novos
experimentos sobre a influência da DE na produção pesqueira são, então, necessários,
mas será preciso utilizar peixes de tamanhos semelhantes. Produzir peixes de mesmo
tamanho  é  um  desafio  nesse  tipo  de  estudo.  Alternativamente,  podem  ser  feitos
experimentos  para  avaliar  a  influência  do  tamanho  na  sobrevivência  dos  peixes
estocados. (CEMIG)
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Figura 1: Densidade de estocagem (DE) e captura por unidade de esforço (CPUE) do
curimbatá no reservatório de Jaguara.

Disponível em: http://grupobrasilverde.org.br/simposio-brasileiro-de-biologia-da-conservacao/       


