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Mortalidade no transporte de curimatã Prochilodus alba (Cintra, 2000)
Mortality in the “curimatã” Prochilodus alba (Cintra, 2000) transport
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Resumo A mortalidade de juvenis após transporte
é um dos principais entraves para seu cultivo do
curimatã. Este trabalho teve como objetivo testar
o transporte de juvenis de curimatã com adição de
produtos redutores de estresse. Os produtos
testados foram: cloreto de sódio (2,0g/L), gesso
0,5g/L, óleo de cravo 0,02ml/L, mais o tratamento
controle (água e oxigênio). Os juvenis foram
transportados em sistema fechados com oxigênio
por diferentes tempos. Os resultados foram
avaliados através da Anova e teste de Tukey
(p<0,05). Os tratamentos não obtiveram efeitos
significativos na mortalidade...

Abstract Juvenile mortality after transportation is
one of the main impediments of culture curimatã.
The present study had the objective to test the
transport of juvenile curimatã using stress
reducing products. The tested products were: salt
(2,0g/L), gypsum (0,5g/L), clove oil (0,02 mg/L),
more addition of product control (water and
oxygen). The juveniles were transportation in
closed systems with oxygen in time diferents. The
results were appraised through for an Anova and
test of Tukey (p<0,05). Treatments were not
significantly in mortality...

Palavras-Chave: peixe, Prochilodus beni, manejo,
estresse.
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Introdução
O transporte de peixes e um dos... (Soare & Lima, 2003)... Segundo Ito (2015), isto ocorre...

Material e Métodos
DESCRIÇÃO DA ÁREA
O experimento foi realizado...
ANIMAIS
Foram utilizados juvenis de curimatã (Prochilodus beni)... etc. ...em quatro tratamentos (8 repetições,
cada um): 1...; 2...; 3... e 4...
TESTE ESTATÍSTICO
A avaliação estatística dos dados...
Resultados (ou e Discussão)
Os dados de qualidade de água... que o tratamento 2 apresentou os maiores índices de mortalidade F(3; 17)
= 7,8, F > 0,05 (Figura 1)...
Figura 1. Análise da mortalidade após transporte com os tratamentos: 1controle (água e oxigênio), 2 (NaCl), 3-gesso e 4-óleo de cravo.

As variáveis físico-químicas da água apresentaram... (Tabela 1).
Tabela 1. Variáveis físico-químicas tomadas durante o transporte de juvenis de curimatã Prochilodus
beni.

Tratamento

1

2

3

4

Temperatura

26,6 ± 3,89ª

28,9 ± 2,34b

26,7 ± 1,6ª

26,4 ± 1,9ª

pH
O2 Dissolvido
Letras iguais indicam que não há diferença significativa (p<0,05).
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Discussão
Gomes (2002) observou esta mesma tendência... etc.
Conclusões (se houver)
O aumento da mortalidade ocorre nas primeiras duas horas e após... etc.
Agradecimentos (se houver)
Ao Dr. Cesar Ades da USP pela colaboração na...
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