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1. 

BMW/0 DE .flROZ, Orvza sativa(L.)  COESIRCIADO COM CITrinus qpir-oko  

IMAMS  ,758.,  V. . .3p ecularis  9  MI PARCAS RUMIKT2TTAIS CO ZT RETIGIOS 

TRANSVIRSAIS IO VALE DO RIO =Ire  (PafilECOSTE.CEEL-RUSIL). 

Paulo Jos; Brasil de  Soa  

I. LITR0DUr,10 

A piscicultura vem se realizando no P.brdeste brasileiro 

desde 1932, quando foi iniciada sua imolantaçao. A Drinclpio, esta ati-

vidade era feita de forma extensiva e depois intensivaLente, a partir 

de 1970. Hoje esta pratica vem cbtendo procrezso nessa aef-iao, notada 

mente devido a cranac arcnticlr=de de represas, lagoas, a7Zos e Trinci- 

palmente pelas condigaes de solo para a anploraTZo piscloola, quer do 

ponto de vista de sus tezturas e estruturas, (11102 pela r ouesa em mire 

rais o a monde abundgncia de ploircton e outros alimentos nutrientes Pa 

ra neim:es na S.cna. 

0 nioneiro na imnlanta4o dessa atividade no :Tordeste  bra  

.-- -'0. sileiro foi o Departamento ".. n 7cioal de r11-0-- k vi 

sondo o Povoamento de reservatOrios e o desenvolvimento de tgcnicas de 

cultivo  intensive  e semi-intensivo de esn;cies recionais e 0::6-ticE:si. 

Urna atividade ano vem sendo realizada ecst;, obtendo  'Jens  

resultados no Tiordeste brasileiro, g a rizipiscicultural  uma prgtica 

exequível de extrema imperte.ncia na Produgao de alimentos cultivados em 

conjunto, que g a criaçao de peixes em  Leas  do arroz irrigado. Tal pra 

tica vem alcançando timos resultados na regiao do "Vale do  Sao  Francis-

co e tambgm poder g alcançar timos resultados nas greas " mortas 

perlmetros irrigados da Regiao ardeste, as quais foram  au  es-tic)  sendo 

abandonadas pelos colonos em decorrSncia dos problemas de acumulagao de 

sais no solo. 

De acordo com Oliveira (1984) e  Saunders  et alii (1987) a 

rizipiscicultura aparece como uma a1tern4tiva de utilizaçao destas 

greas, pela possibilidade de maiores retornos, em decorrSncia do uso de 
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duas culturas numa mesma  area  e a perspectiva de melhoria das condig45es 

de salinizaggo do solo principalmente se o arroz for consorciado com 

CvPrinus carpi°. 

A tgcnica de manejo neste experimento quanto aos mecanismos de 

drenagem e nge da carpa, g inavaga'o, pois no se tem conhecimento na li 

teratura de tal procedimento, cujo objetivo especifico e o de 'elini7151-

sais nocivos a agricultura existente no solo. 

0 que se deseja com este trdbalho 4 comparar os resultados de 

produgg:e e produtividade em dois ensaios, praticados com arroz das varie 

dades  in-8 e SULVALE I com cal-pa  espelho, obtidos em  Leas  criticas de 

salird.lade e sodicidado do porLotro irrir—do do Vale do aio 

com resultados da rizirisciaultura obtidos  or  solos 

em outros países. 

e 



bEaPOD.OLOGIA  

Para a realizagEO do trabalho, foram utilizadas duas parcelas  ex  

perimentais, localizadas na Fazenda EXperimental do Vale do Rio Cm-Pent  

costa, Ceara, Brasil, em solos aluvionais salino-sOdicos, ambas com 800m2  

de  area  inundada e medindo cada 'ma nas bordas, 20 por 40 metros. As lami-

/1A  de irrigagao adotadas foram de 15 cm para a parcela I e 20 cm para a 

parcela II. A disposig;b destes refiTgios foram  transversals.  

0 abastecimento das parcelas foram feitos atraves de um canal se 

cund;rio ligado ao canal PI do açude General Sampaio, e localizado na  area  

AS-2 da Fazenda Experimental. Sempre que a lamina de irrigagao fosse menor 

que 10 cm e 15 cm nas parcelas I e II respectivamente, fazia-se nova irri-

gagao  at;  atingir as cotas mLimas de 15 cm e 20 cm dessas parcelas para 

compensar as perdas por evaporagao, evapotranspiragao e infiltragao. 

As parcelas foram sistematizadas e preparadas Tara o plantio do 

arroz e receberam uma abubagao de base, com ureia na base de 8,11 Kg., 13, 

13 Kg. de superfosfato simples e 6,55 kg. de cloreto de potassio.  Tin  segui 

da as parcelas foram irrigadas para encher os refgios e saturar o solo 

comaSgua para o plantio do arroz, cujo a densidade de semeadurai  foi de 

80 kg/ha..com arroz das variedades IR-8 na parcela I e =VALE I na . parce-

la II. 

0 peixamento das parcelas foram realizados quando o Porte do ar 

roz permitiu Irma lamina de irrigagao suficiente para o deslocamento doa 

alevinos to interior da parcela. A densidade de estocagem foi de 1000 car-

pas espeIho/ha. para cada parcela. 

Os peixes foram medidos e pesados em tres situagoes, uma antes: 

do peixamento, outra na primeira colheita do arroz e outra na segunda co-

iheita(soca). Em cada amostragem foram medidos 15% dos peixes, obtendo-se 

os comprimentos zoolOgicos (distancia compreendida antra a extremidade an-

terior do focinho e a cavidade interna da nadadeira caudal), anotados em 

milímetros. 



A carpa espelho foi pesarla em baldes com ggua devidamente tarados 

obtendo-se um peso mgdio inicial de 25,5g., atravgs de pesagens em balanças 

de prato, tipo "filisola" com divises de 20 em 20 gramas. 

Durante a pesquisa as carpas no receberam alimentagg'o 

entretanto o arroz recebeu adubagao mineral com urdia, superfosfato simples 

e clorgto de potgssio, sempre que houve amarelicimento das folhas do arroz. 

Foram realizadas ainda sondagens para o conhecimento do perfil ao 

solo,, tratos culturais necessgrios ao desenvolvimento do arroz e observa - 

g;es eicu rediges de parLetros de desenvolvimento dos peixes e do arrOz;  

os Quais foram analizados e discutidos para divulga?ao dos resultados 

As anglises de solo foram realizarias no Departamento de Cienoias 

do Solo do Centro de Cigncias arias  da Universidade Federal do Cearg2  

quanto as determinagEes de condutividede elgtrica do estrato de satura2go 1  

pH  em agual  cglcio; magnesio, sadio, potgosio, enxofre, do complexo sorti-

vo, carbono, ritrogenio, mataria organica e fOsforo asimilvel, usando-se 

metodologiatradicional, de VETTORI(1969). 

Para anglisa dos resulWos e classificaçao do solo;  adotou-Ge os 

mgtodos descritos por RICHARDS(1962). 



III- R.fSuLTADOS E DISCUSS.KO 

Ras  tabelas 1 e 2 achanse representados os elementos bSsicos da 

cultura do arroz Qrvza sativa(L.), com carpa(Cvnrinun carpio.141  1758.17r. 

Soecularis), realizados em solos s6dicos das parcelas 1 e 2. Eestas tale - 

ias observam-se dados de 1Sminas de irrigaggo e ciclo vegetativo do arroz 

das variedades SULVALE 19  IR-8, e Observaoges sobre os tratos culturais, e 

teonicos de manejo empregados durante os -cultivos. Por estes resultados, 

verifica-se  clue  O ciclo do arroz da varieriarie 1R-8 na parcela I, foi de 

138 dias, enquanto que o ciclo do arroz da variedade SULVALE I na parcela 

foi de 151 dias. 0 tempo de cultivo dos peixes foi igual para as (111,7s 

parcelas, ambas com 190 dias ou seja, a despesca foi realizada na segunda 

colheita, em que o perlode compreendido entre o ciclo do arroz na LI co- 

lheita, foi de 91 dias em mgdia. 0 corte do arroz foi realizado as a 

observaçgo de que 2/3 dos grgos jS estavam amadurecidos, 

Ta tabela 34  observa-se que nas parcelas I o II, ocorreu ura mu-

dança nos valores da condutividade elarica do aolo(CE) e percentagem de 

sOdio trocSvel  (PST)  para todos os perfls do solo,  apes  o cultivo do arroz 

connorciado com a carpa espelho. 

finalizando-se p. perfil de solo para cada parcela verifica-se  cue  

na parcela I, a condutividade elgtrica (CE) baixou de 6,00 para 2,40 
- 

nmhos.cm
1 
 e a percentagem de s6dio trocSvel de 30,50 para 18,9Z na cama- 

da compreendida de 0-20cm. Da parcela II a qual foi escolhida aleatoria - 

mente para representar um perfil tlidoo da  Lea,  foram amostrarias as  Pro  

fundidades de 0-20, 20-40, 40-60 e 60-100cm, e nela observou-se  Otte  na ca 

mada de 0-20cm, a condutividade elgtrica (CE) baixou de 7,20 para 3,60 

mthos.cn
71 

e a percentagem de s6dio trooSvel  (PST)  de 34,60 para 25,027, o 

mesmo comportamento foi notado na profundidade de 20-40cm, onde a conduti-

videlie elgtrica (CE) baixou de 11,80 para 1,80 mnhos.cm
71 

e a percentagem 

de sadio trocSvel  (PST)  de 36,80 para 26,815.e nas canadas com profundida-

des superiores a 40cm, os resultados variaram .de 13,00 para 1,90nmh0s.cm 

e a  PST  de 51,70 para 28,73%. 

Copparando-se os resultados acirn com a classificagge-de solos 
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atribuidos por DAna(1976) na tabela 4, pode-se afirmar  clue,  antes dos otl 

tivos levados a efeito nas parcelas I e II deste trabalho, que o solo aore 

sentava-se na condigo de solo salino-sc5dice em todas as camRAas jg  clue  

a condutividade elgtrica (CE)do extrato de saturaggo do solo era superior 

a 4 mMhos/cm e a percentagem de sadio trocgvel  (PST)  maior que 15%. Duran-

te o cultivo, a aço mecgnica da carpa espelho, deve ter provocado a passa  

gem  dos sais de sadio do solo para a ggua das parcelas, o que deve ter  con  

tribuldo para a melhoria das condigaes deste, por ocasigo da lg colheita e 

24  colheita, jg que o aorta do arroz s8 pode ser realizado  acs  a drenagem 
. 

da parcela. Esse efeito, resultante da agao mecanaca da carpa foi notado  

Tela reduggo na condutividade eletrica (CE) do extrato de saturagao e da • .. 

percentagem de sadio trocgvel  (PST)  no solo, o  CUD  fez com que o sclo mu-

dasse de classificaggo para um solo com características mais me aias ao 

desenvolvimento da agricultura irrigada, pois o solo passou a ser ligoira 

. manta sOdico em todas as camadas. Deve-se ressaltar  cue  houve uma .TO-C11,130 

draltica na concentragao do s6dio no solo, pois os resultados apresentados 

ficaram mais prOximos de 15%, como foi o caso da camada superficial na par 

cela 1,  cue  quase atingia a classificaggo de solo normal (Tabelas 3 e 4) . 

Lavando-se em consideraggo os coreutivda,las el6taio.,,s(0M) dbaer 

vadas na tabela 3 e analizando-se a influ8ncia da salinidade no crescimen-

to das plantas, verifica-se pela tabela 5,  cue  antes do cultivo nas. duas 

parcelas, as camadas superficiais de 0-20cm, aprcsentava-se como mediamen-

te salina e as camadas de 20-40cm e superior a.40cm, como forteMente sal! 

na. Nestas condigaes o rendimento da maioria das plantas  so  afetadas na 

canada da 0 a 20cm, e quando o sistema radiculas destes vetais cresciam 

e.atingiam profundidades superiores a 20cm, encontravam' uma salinidade em  

cue  somente as plantas tolerantes poderiam produzir satisfatoriamente. 

tretanto  alp&  cacultivo consorciado de arroz com carpa espelho, essas  con  

digaes de salinidade eram alteradas, conferindo ao solo características de 

solos ligeiramente salinos  at  uma camada inferior a 20cm, os quais s8 afe 

tarjam o rendimento de plantas muito sensíveis o em profundidades superio-

res a 20cm, o sole se  torn=  mais  saline,  com salinidade quase impercepti-

vel as plantas. 
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Alem da aggo mecgnica das carpas, deve-se ressaltar, que o solo 

submetido a irrigaggo per inundaggo das parcelas, fica sujeito a uma carga 

hidrgulica  cue  tambem comtriblii para limiviaçgo dos sais para o lençol fre 

gtico, mesmo sendo essa contribuiggo quase desprecível, role a condutivi-

dade hidrgulica na grea das parcelas era praticamente nula. 

As drenagens realizadas  apes  a 14  colheita feita na parcela I 7 

destinadas a eliminaggo dos sais mantidos em suspenso  nor  açgo meognica 

da  carpal  parece ter emeraido influencia sabre o crescimento e ganho de pe  

so  dos peixes, decorrente trovavelmente da renovaao aa agua na mesma, ja 

que as duas parcelas se apresentaram com elevada turbidez e possivelmente, 

baixo teor de 02  dissolvido.  Erase  aspecto aode ser constatado quando se 

observa az figuras 1 e 2, nas quais esto correlacionados 0 peso 17:Li0 dos 

peixes em gramas, o temro de cultivo e as condic.aes de ar_enacens  al-)6.s a 1‘?,  

colheita do arroz em cada uma das parcelas. 

Comparando-se as duas figuras, observa-se na 1-)Lxcela  Ii cue  at6 

o período da drenagem (antes da 2.2' colheita), o Ldice de aux]cnto de peso 

médio por tempo de cultivo era maior que na parcela I, entretanto -1 n,,nio I  

da 14  colheita  at  ao final do cultivo, este fato se evidenciou  ac  contr(1-

rio, c::istindo drenagens mensais na parcela  at  ao final do cultivo, ob 

servou-se um incremento no índice do peso  medic) tor  tempo de cultivo na 

parcela I maior  clue  na parcela II. Estas drenagens mensais de sais que- es-

tavam em susnensgo na ggua da parcela, isto Dor sua vez, im-liccu :ossivel 

mente em aumento na concentraggo de 02 dissolvido na agual  ja que cada are 

nagem correspowlie a nova irrigaçao e consequentemente renovEa;aes periedi-

cas da ggua. 

Ia tabela 6, acham-se relacionados os valores referentes - aos 

cumprimentos zoolegicos medios(cm) e peso  medic's  (g) da carpa espelho, 

orinus carrio(L:), os referidos valores foram obtidos. durante o povoamento 

das parcelas e 24 horas  apes  o corte do arroz tanto na 10  como na 24  co-

lheita, sendo  cue apes  o 2i/ aorta, estas medidas foram realizadas concomi-

taneamente a despesca. 

Devido as condigges como se processaram os cultivos, rgo foi 

posslvel realizar outras amostragens, pois provavelmente acarretaria mar 



tea  de peixes nas parcelas, j  OUD durante a rizipiscicultura, a -Lica ma 

mire de se capturar os peixes, com uma tarrafa e esta arte-de-pesca,co 

mumente provoca trauretismos fatais nas br;nquias dos peixes. 

Na parcela  If  os alevines foram estocados com comprimento  zooid  

gico medio de 9,0cm, alcanoarao no final do cultivo 24,0cm, o peso  medic)  

aumentou de 25,5 gramas no inIcio, para 332,9 granas ao final do cultivo 

com os peixes permanecendo 190 dias na parcela. 

Na parcela II, os comprimentos zool8gicos e peso medios Per oca 

sig.() do peixamento, foram de 9,0cm e 2545 granas respectivamente e ao fi-

nal do cultivo com 24,2cm de co=rimento zoolOgico  medic)  e 337,8 gramas 

de peso m6dio, com as carpas perxr.anccondo.190 dias, ou sejal  o mesm Do-

rodo da parcela I. 

AnalizLndo os valores referentes aos ganhos  dc Des°  em gramas! 

mas, usando-se a metodologia de Santos (1978), verificou-se na tabela 7, 

que o ganho de peso mensal da carpa espeIho nas parcelas I e foram 

respectivamente 51,2-e 52,1 ramas. Pode-se considerar que  be  referidos ? 

ganhos de pesos  so  Otimos, valendo-se ressaltar  cue  no foi fornecido 

alimentasEo artificial, permanecendo portanto a dieta desse peixe rrotri-

ta somente aos alimentos naturais disponlveis nas ]réprias parcelas To ar 

roz irrigado. Ainda nesta tabela, observa-se  cue  os melhores ranhos de ne 

soe para a parcela I foram nos 225 reses finais do cultivo, com una m4dita 

de. 51,6 gramas, que se justifica devido as drenagens mensais realizaas a 

partir da lb colheita do arroz, sendo que nos 3,5 meses iniciais o ganho' 

foi de 50,7 gramas em média. 

Ja na parcela II, os melhores ganhos de pesos registraram - se 

nos 3,5 meses iniciais do cultivo,  tends  una me.dia de 70,5 gramas, fican-

do nos 2,5 meses finais com 26,3 granas em mLia. 

Quandb se compara a media dos resultados das produtividades da 

carpa espelho (Cyprinus carpio), consorciado com arroz (0r,--za sativa L.), 

obtidas em solos salino-sC7dicos, nos experimentas das parcelas 1 e 2 des-

te trabalho, observa-se na tabela 8, que as produtividades apresentaaps 

por OLIVEIRA (1984),  ea  dois eroerimentos cujos os valores foram de 607,6 

Ediaa e 648,3 Fa/ha respectivamente, verifica-se que, esses resultados fo 



ram  supériores,r- media de 339 Kg/ha/cultivo dos arperimentos deste traba 

lho, alem disso, os dias de cultivo dos experimentos do autor anteriormen 

te  citadel  clue  foram de 137 e 139 dias,  so  inferiores aos dias de culti-

vo dos experimentos levados a efeito nas parcelas 1 e 2, que foram de 190 

dias. Vale ressaltar que os refiragios para peixes empregados por este aR  

tor  foram perifericos e corresponderam una  Lea  superior a 107 da  area  de 

plantio do arroz, enauanto que os reftigios adotados neste trabalho tive-

ram uma  area  de apenas 5-r, e em disnosigEo transversal. Deve-se levar em 

considera9go tanbem, que a lamina de irriga9Eo adotado per aquele autor, 

foram de 25 e 30cm e tambem as taxas de estocagens de 1.400 reixos/ha e 

2.800 peixes/ha, foram respectivamente superiores aos níveis apresentados 

no presente trabalho, os cuais correspondera= a 15 e 20cm de lgmina de ir 

rigaggo e densidade de estocagem de 1200 -neixes/har:arcela. 

Verificando ainda esta tabela, observa-co  sue a produtividade 

de 3IL7A et alli (1982), foi de 530 7g/ha obtida no Centro ao Pocenica 

IctiolOgica =CS,  quase o triplo da produtividade media deste traba-

lho, sendo  quo  no trabalho do SIL7A et alli (1982), o refUg o tinha uma 

disposiçgo transversal, com 54, da  Lea  do Plantio do arroz, uma taxa de 

estocagem de 2.500 "acixes/ha e uma lar-ina d'agua m6dim de 50cm, em c;-.)nt-r.L 

partida com a IL:LIa d'gua media deste trabalho, o-me foi de 17,5 cm -i-:ara 

as duas parcelas. 

Comparando ainda a produtividade me.da desta experimerto, com 

os resultados de outros países na tabela 8, notamos  clue,  mesmo som esreci 

ficaggo das taxas de estocagens para os respectivos países,  ainda assim a 

produtividade media deste trabalho  Dodo  ser considerada como bastante 

significativa. 
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CONCLUSX0 

— As produtividades de 2.242 rh/ha para o arroz de variedade 

VATT I e 2.240 Kg/ha para o arroz da variedade 1R-8 cultivados em solos sO  

dims,  foram inferiores a m6dia de 3.720 Kg/ha obtida pelos colonos do pe—

rimetro irrigado do Vale do Rio Cura. 

- Com a introducEo da carpa na cultura, houve una modificagZo na 

classificagEo do solo, que passou de salino—sOdico(CE4unhos/cm e P.S.T.> 

15%), para sOdico (C.B.<74mnhos/cm e P.S.T>15). 

• 

Na  cultura irrigada do arroz em consrcio com. a carnal  as  dre— 

nagens mensais realizadas  apes  a lg colheita do arroz, ti-:eram por finali 

dada melhorar as condiçaes do cultivo para a carpa e futuros cultivos de 

arroz a serem conduzidos no mesmo local. 

— A produtividade media de 339,0 Kg/ha, obtidas nas duas parca—

las com a carpa espelho, quando comparados a outros resultados de rizipis 

cicultura,  Dodo  ser considerada, etima, levando—se em conta sue a tr-7n 

estocagem era de apenas 1.000 peixes/ha, em aMos axperlmntos. 

— A taxa de mortalidade da carpa espelho foi nula. Cs ganhos do 

Peso na parcela I foi do 51.200 meS da biomassa, ou seja, 51,2 p7/ms Por 

peixe e na narcela II foi de 52.100. g/mes da biomassal  ou seja, 52,1 dnes 

por peixe.. 

me 
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RISULIO  

Este trabalho, apresenta um experimento sobre produggo de arroz, 

Orvna sativa (I.), consorciado com carpa espelho„ Ovarinus ce-xpio_ 

1758., yr. Specularis, em duas parcelas experimentais com refdgios  trans  — 

versais no Vale do Rio  Curd  (Pentecoste CearS. — Brasil) e teve como obje 

tivo comparar os resultados de produ9.EO e produtividade em dois ensaios de 

consOrcio„ praticados com arroz da variedade  =ALB  I e IR-81  arribos  _con  

sorciados com carpa espelho, em  Leas  crIticas de salinidade o sodicidade, 

com resultados da riziPiecicultura dbtidos em solos normais, no Brasil e 

em outros  Daises.  Aa6m de mostrar um estudo das propriedades aulmicas do 

solo. 

C tratamento verificado foi o secuinte: a taxa de estoca-:em com 

1.000 peixes/lia, em duas 1.arce1as (20 x 40m)  co..'  reflisios transversais,com 

arroz da variedade ZULVLIL I numa parcela e noutra parcela, cujas 

cidades de semeaduras foram de ec na, para ambas parcelas. 

Ao final do cultivo a carpa espelho apresentou um DOSO m'esdio de 

332,9 gramas e comprimento zoolOgico  medic,  de 24,0 (cr.) na 7:arcola I  e um 

comprimento zoolOcico  medic)  de 24,2 (cm) na peso  medic)  de 337,8 gramas e 

parcela II. 

A produtividade media 

Kg/ha, enquanto a produtividade 

rigado do Vale do Rio Curd e de 

Az condi9:(5es ouLicas  

do arroz nas 

media obtida 

3.720 :Kg/ha. 

da 6e.gua e do  

LIPS  parcelas foi de 

pelos colonos no pernLetro ir 

solo com a introdugo de car— 

2.241  

pa espelho, propiciou melhores condigns para a cultura do arroz irrigado 

e as drenagens mensais implementadas na parcela I apOs a 111  colheita do ar 

roz, contribuiu .para maior elimina9ao - des sais de sOdio em suspenso na 

Sgua, bem eomel  para melhores condiçaes de desenvolvimento das carpas atra 

v.& da renovaggo da S.gua. 
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TABELA 1 - Elementos bgsicos da cultura do arroz (Oryza sativa L.,) com carpa (Cyprinus carpi°  Loo  1758.,Vr.8peoli 

lane), em solos sOdicos  (parcels  I), realizados na FEVC. 

Dias de 

Cultivo 

Nível mínimo 

d4.gua nas 

parcelas (cm) 

Nivel rgximo 

dlagua nas 

parcelas (ora) 

I;mina &a 

irrigagao 

(cm) 

Ciclo 

vegetativo OBSERVAAS • 

Início 0,0 0,0 - Irrigaçao para encher os - drenos efgios. 

2 0,0 0,0 - Irrigagao para saturar o solo. 

3 0,0 0,0 - Plantio Densidade de semeadura, 80kg/ha. (varieda-

de IR-8). 
... 

11 Gar-dinaçao 

13 0,0 420 4 
0 

Irrigagao, elevggao do  :ravel  d'ggua na  pax  

, dela. 

18 2,5 790 4,5 Adubagao e cobertura com urgia superfosfa-

to simples e cloreto de potgssio (dose 50 

kg/ha). 

19 a 25 5,0 10,0 r . Irriga9ao, elevaggb sistemgtica do nivel 

de Sgua na parcela. 

26 5,0 10,0 5 Capina na parcela e  Las  bordadaõ dique. 



TABELti 1 - CCNT 

Nivel mimo 

dqgua nas 

pgrcelas (cm) 

fasmina de 

irrigagao 

(cm) 

Ciclo 

vegetativo OBSERVAAS 

Dias de 1  

Cultivo 

Nlvel mínimo 

dtagua nas 

parcelas (cm 

26 a 39 

40 

40 a 47 

48 

55 

56 a 82 

83 

95 

10,0 

, 15,0 

10,0.- 

10,0 

15,0 

15,0 

15,0 

15,0.  

. 

5 

5 

5 

Floracao 

Frutifica 93:o 

Irrigagao sistemStica, para. elevagace contro  

le  da lamina de irrigaçao. 

Peimamento da parcela, densidade 1000 carpas' 

ha. 

Irrigagao, observando-se as 1Linas  minima  e 
. .  
maxima.  

Capina na parcela. 

Adubagao e cobertura com mesma dose da ante- 

rior. 
. e Irrigagao, observando-se as laminas  minima  e 

mt,Taima controlada. 

Ini • cio. 

Inicio da vigilLcia contra os pSssaross 



TABELA 1 — CONT. 

Dias de 

cultivo • 

e Nivel  minim°  
/ 

cl 'agua nas 

parcelas 

(cm) 

Nivel m;ximo 

illgua nas 

parcelas 

(cm) 

ISmina de 

irrigal,lao 

(cm) 

Ciclo 

veeetativo OBSERVWES 

96 Inicio da vigilancia ao ataque de pA's—

saros.. 

97 a 102 10/0 15,0 5 Irrignao. 

131 0,0 15,0 Drenagem. 

138 00 / 000 Colheita Corte do arrons aproximadamente 2/3 dos 

graos amadurecidos. 

139 a 225 0.00-  15,0' 15 Irrigagoes e. drenagens mensais 

229 . 0,0 000 Drenagem e despesca. 



TABELA 2 - Elementos basicos da cultura do arroz (Ora sativa LI  ) com carpa (Cyprinus  1758.,Vr.Speou7. 

larls) em solos sOdicos (parcela II), realizados na FEVC. 

Dias de 

cultive 

Nível mimo 

'd, gua nas 

parcelas(cm) 

Nivel  maxim°  

il, gua nas 

pq.rcelas(cm) 

Lamina de 

irrigagao 

(cm) 

Ciclo 

vegetativo oBsERvAgOts 

Inicio 0,0 0,0 Irrigagao para encher o dreno refagio e sa-
turar o solo. 

1 0,0 0,0 Plantio Densidade de semeadura, 80 Wha.(Variedade, 
SUIVALE I). 

10 0,0 0,0 Germina9ao Cermina9go menor que 601 da  area  plantada. 

11 

22 0,0 4/0  4 

Transplanti.  Qom  mudas retiradas das parcelas 5 e 6. 
o 

Irrigagao, elevaçao do nível diagua na par,-
cela. 

27 . 490 420 Adubaggo em cobertura com 8,11 Kg :de urSia,, 
13,136 Kg de superfosfato simples e 6,548Kg 
de cloreto de potassie. 

27 a 32 4/0  8,0 4 Irrigagao, elevaça) sistematica do nível de 
agua na parcela. 

32 4,0 8,0 4 Capina  des  bordos dos diques e reparos nos 
mesmos. 

__ 



TABELA 2 — CONT, 

Dias de 
cultivo 

nlvel  minim° 
d'agua nas 
parcelas(cm) 

rived  maximo 
d'agua nas 
parcolas(cm) 

Lamina de 
irrigaggo 
(CM) 

Ciclo 
vogetativo OBSERVAMS 

' 

33 4,0 8,0 4 Capina da paxcela. 

44 a 52 8,0 15,0 7 Irrigagao, elevaggo sistemEttioa da 
lgmina d'Sgua. 

53 15,0 20,0 5 Irrigaggo e peixamento da parcela, 
densidade 1000 carpaAa. 

60 a 67 Capina na parcela. 

68 a 79 15,0 20,0 5 Adubaggo e cobertura com mesma do—
se anterior. 

79 a 95 15,0 20,0 5 Irrigaggo, para elevaggo da lamina 
d'agua do ultra minimo ao milximo 
controlado. 

108 Floraggo Inicio 

109 Prutificacia:o Inicio da vigilancia contra OS as 
saros. 



TABELA 2 — CONT. 

Dias de 

cultivo 

Nivel  minim°  

'dia!gua nas 

parcelas (cm) 

Nivel mgximo 
t 

d'agua nas 

parcelas (cm) 

ligmina de 

irrigaçao 

(cmY 

Ciclo 

vegetativo OBSEHVAÇÕES 

110 

a 15 20 5 S Irrigag. 

115 

143 050 1550 Drenagem, 

151 050 0,0 Colheita Corte do arroz: aproximadamente 2/3 dos graos 

amadurecidos. 

152 

a 050 2050 20 IrriLagao. 

238 

242 050 050 Drenagem e despesca. 



TABELA 3  --Quadro comparativo entre os valores da condutividade eletrica do solo (CE) e percentagem de sadio tro — 
067ve1  (PST)  do solo antes e  apes  cultivo consorciado, arroz x carpa, praticado em solos do Vale do Ou 
r4 (Cear-Brasil), parcelas I e II. 

Parcelas Profundidade 

' (cm) 

Condutividade Eletrica(mm hos.cm71) Percentagem de sedio trocgvel 

antes depois antes depois 

CO 0-20 6,00 2,40 30,50 16,91 

- 

0-20 7,20 3,60 34,60 2500 
(II)' 

20-40 11,80 1,80 36,80 26,81 . 

>40 13,00 1,90 51,70 28,73 

• 



TÂTRLA: 4 -. Classificaçao dos solos salinos e alcalinos. 

Denomina9ao Nome vulgar C.E.
(1) 

Erahosicm 

p.s.r (2)  
bE RECUPERAa0 

Salino Saco.li 
branco 

> 4 < 15 . < 8 -.... -- Tvia9ao 
dos sais 

Salino 
alcalino 
au  salino 
sédico 

>4 >15 

/  
Proximo  

de 
8,5 

Aplicacao 
de corretivos  
e lixiviaçao 

Alcalino 
ou 

s6aico 

_ 

/ticali 
negro 

(3) 
4.". 4 >15 

Em geral 
de 8,5 
a 10,0 

kolicacao de 
corretivos e 

- 
lixiviacao 

Normais ou 
no sali- 
nos 

<4. <15 4 a- 8,5 

Obs: 1) C.E.-condutividade elétrica do extrato de saturac3,6 do solo. 

2) P.S.I.- porcentagem de s6dio intercambié:vel. 

3) 1Dr  formacao de crosta negra na superf:fcie unicamente quando exis--

te mPtéria organica suficiente em um solo alcalino. 

FONTE: D ar 1976. 



TABELA 5 —Influ&ncia da salinidade no crescimento das plantas. 

Classes Categoria
(1) c..(2) Influencia para as plantas 

No salinos 0 a 2 A salinidade 4 praticamente imper—

ceptivl 

B Ligeiramente 

salinos. 2 a 4 0 rendimento de plantas muito sensi 

vais pode ser afetado. 

C Mediamente 

ealinos 4 a 8 0 rendimento de vLias piar tas e 

afetado. 

D Fortemente 

salinos 8 a.16 Somente as plantas tolerantes produ 

zem satisfatoriamente. 

Muito fortemen 

te salinos )016 e Pouquissimas plantas tolerantes se 

desenvolvem satisfatoriamcnte. 

Obs: 1 — A:rigor, sO se considera que um solo seja salino quando o extra— 

to de satura9ao apresenta uma condutividade elétrica superior a 

4 mhos/cm a 25gC. 

2 — C.E.: condutividade elétrica do extrato de saturagEo em milimhos 

por centImetro a 25 C. 

FONTE:  DR, 1976. 



TABELA 6 — Dados sobre comprimento zoolOgicos  medics  (cm) e peso médio(g) 

da carpa espelho, Cyprinus carpio(L.) 1758 Vr. specularis du 

rente o cultivo consorciado com arroz, Cryza sativa(L.), reali 

zado na Fazenda Experimental do Vale do  Curd,  Pentecoste --Cea 

ra — Brasil.  

Parcelas Data Comp.ZoolOgico 

médios (cm) 

Peso 

medios (g) 

Observa9oes 

17/10/85 9,00 259 50 — No peixamento da 

parcela. 

( I ) 23/01/86 2094 152,8 — Na lg colheita(plar 

ta. 

24/04/86 24,0 332,9 — Na 2g colheita (so—

ca). 

17/10/85 9,00 25,50 — No peixamento - da 

parcela. 

(II) 23/01/86 

24/04/86 

23,0 

2492 

221,1 

337,8 

— Ta lg colheita(plan 

ta), 

Na 2g colheita (so—

ca). 



TABELL 7 Dados sobre inarementos de peso EW (t +At) -  Wt  ] em granaq, 

duraçao de cultivo (At) em meses e ganho de peso mensal,  

Elf  (t  +tit)  - Nt jda carna espelho Cyorirras carp1o(L.),1758., 

Vr. Soecularis, em rizioiscicultura praticada em solo salinos-

sOdicos no Vale do Rio  Curl,  Pentecoste-Cear. 

larcelas  Amostras  U.(t +At) - Wt 
(grans) 

- tit 
(rneses) 

W (t + A 4, - 17t 
At 

(1) 

2-1 

3-2 

3-1 

178,3 

129,1 

307,4 

_ 3,5 

2,5 

6 0 3 

50 ,9 

51,6 

5'''' 

(11) 

2-1 

3-2 

3-1 

246,6 

65,7 

312,3 

3,5 

2,5 

6,0 

70,3 

26,3 

52,1 



TABELL 8 - Quadro"coNparatiWKle 70rodutividades da carpa espeIhol  gzarlaaa qprao(L.), 1758., Vr Ppecularigh  

,consorciado com arroz, Prwa,oAtiyp,(1,0),  obtidas em solos salinos-sOdicos do Vale do Rio Curd-Cea- 
,, 
ri-Brasil e outros locais.  

Locals  .1'4écies Taxa de 
estocagens 

Tenpo de 
cultivo(dias)  

Produtividades Referencias 

Indonésia 

Japao 

radascar 

Vietnam  

Centro de 
Pesquisa 
Ictio1Ogica, 
DNOCS 

Fazenda Bk , 

perimental 
da UFC-Pqa: 
tecoste-Ce; 

Fazenda  Elk  
perimental 
da UPC(Par*. 
cola). 

Cyprinus carpi°.  Ll  "'" 

- 

''" 

- 

- 

2,500 peixe la  

1.100 peixes/ha 

, 
C._ e(., 1 ..7 . '00 peixes/lia 

1.000 peixes/ha 

152 

365 

130 

365 

90 

206 

137 

139 

190 

150 Pdhalcultivo 

150 Edha/cultivo 

175 Whabultivo 

225 rdhalcultivo 

90 vg/ha/cultivo 

930 1/ha/cultivo 

607,61Wha/cu1tivo 

648,31&ha/cultivo 

339 I.,:g/lLa/cultivo 41  

ARDWINATA(1957) - 

HICI11/10(1962) 

RABELAHATRA(1972) 

LaASS0N(19541  

COCHE(1967) 

SILVA et alli(1982) 

Cyprinus carpi°. LI  

Cyprinus carpio Ly 

Cyprinus carpi° 1,, 

Cyprinus carpio LI  

Cyprinus carpie LI  

Cyprinus parpie.L, 0LIVECRA(1984) 

0LIVEIRA(1984) 

t............. 

Cyprinus ,• ,  carpi° JJ, 

Cyprinus carpi2 LI  

* I1dja dos experimentos I 0 II. 
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.FIGURA I 

Lâmina Irriga cão 

mtnimo: 10 cm 

máxima: 15 cm 

Drenagem: sim 

densidade: 1000 corpos/ha 

0 1 2 3 4 5 6 7 

TEMPO DE CULTIVO (meses) 

Parcela I 



.FIGURA 2 

to,  Lamina Irrigação  

minima:  15 cm 

máxima: 20 cm 

Drenagem: não 
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densidade: 1000 carpasiha 

0 1 2 3 4 5 6 7 

TEMPO DE CULT1V0(meses)  

Parcela 11 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24
	Page 25
	Page 26
	Page 27
	Page 28
	Page 29
	Page 30

