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RIBmR0 nACTADO 

I rifiriODIVO 

0 policultivo e uma toonioa de criagao de VAMOB em oue duas 

Ta mais espeoies sao cultivadas, simultaneamente, nnm masno viveire. a 

'plioado a mais de /000 anos ma China e nas latimas doadas essa tZenica 

de piscicultura difundiu-se em todo o mundo. 

A  carps  comum, rinus cario  Log  17589  foi un  des  primeiros 

poixes criado no mundo e, na atualidade, juntamente  con  as tilapias, csmo 

Orsochromis niloticus  Log  1766, oonstituem-se nas mais cultivadas na  fn  

ce da terra. 

No Brasil, ela chegou em 1882 (MORA, 1976) e espalhDu-se em 

varias megioes do Pais. EM 1977, o Departamento Hadsonal de Obras 

tras as Secas (DNOCS) importou, de Israel, una linhagem de carpa espelho 

ou real1 C. carpi° (L) vm specularis Contudo, somente a partir de 1981 

começou a. ser testada em mono e policultivos com híbrido de tilpias e 

com o takbaqui, Colossoma macrqpomum,segundo SILVA (1981). 

No ini'cio da doada de oitenta a Companhia de Desenvolvimento 

do Valo do  Sao  Francisco (CODEVASP) introduziu em  suss  Esta9oes de Pisci-

cultura, linhagens hl..;ngaras de campa oomum, C. carpi° L., 1758 -T:T. 20E7:7 

de campa espelho, C. carpi°  Lop  /758 vre.meg_taara 

Em 1987, descendentes dessas linas foram levados para o 

tro de Pesquisas Ictiologicas Rddolpho  von 'homing  do DTOCS, sendo que os 

exemplames de campa comum utilizados nesta pesquisa sZo descendentes da 

liv)hagem bmgara. 

nis, 
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A tilpia do  rile  foi introduzida no Brasil polo  MOOS,  em novem 

bro de 1971, sendo, a partir de 1973p utilizada em povoamento de  nudes e 

nos cultivos em viveiros. Neste caso, criam-se somente os machos, por cresce 

rem quase  dues  vezes mais do que as fomeas da mesma  idea()  e criadas cm iden-

ticas condiçoss. 

WOTNAROWICH (1985) 9  adz  clya quando se povoam viveiros em bicultivc 

de carpa comum e de tilapia do Pilo, as duas especies  so  ajudam a elevar a 

prodn9iio de ambas, relag;o esta denominada de "sinergismo". 

0 presente trabalho foi realizado no Centro de Pesquisas Ictiologi 

cas Rodolpho  von  Ihering (Pentecosto-C), no perfodo de 04 de outubro do 

1988 a 03 de maio de 1989.  Vie=  analisar resultados de um ensaio sobre Ps-

lieultivo de carpa comum 9  Co cEraio L., 1758 vr. comunnis, e tilpia do Nilo 

oreochromis niloticus  Log  1766, alimentados com uma mistura de esterco de c)  

dolma  (50P e milho desintegrado (50%), determinando-so3 

-  Carves  de crescimento ( comprimento e peso ) e de biomassa; 

- Ganhos de biomassa e de peso individual 

- Rrodutividade (kg/hajano); 

- Taxas de sobrevirlIcia; 

í- ndice de converso alimentar; e 

- Resultados econOsmicos do policultivoo 

Menciona-se que a cidado de Pentecoste localiza-se a 90 ku de For. 

taleza, capital do Cear, posicionando-se a 392  15° de longitude e 39  45 do 

latitude sul. A temperatura mdia (; de 2698Q  Cy  sendo a ma'-xima de 34' C a a  

minima  de 20,22  Co 0 período de chuvas se estende de janeiro a jmlbo, condo 

praticamente seco no restante do ano. 



MATERIAL E 1620D0S  

Na realizagao do presente trabalho, foi utilizado um viveiro es 

cavado em terreno natural, com 350 m
2 
de  area  inundada e medindo 10 x 40 

metros. Sua profundidade varia de 0,60 a 1,40 m, apresentando uma media 

de 1,00 metro (figura 1). 

0 abastecimento de egua e feita atraves de canalizao;o de con-

creto, dotado de filtro de pedra, sendo proveniente de canal principal do  

nude  "Pereira de Miranda,,. A tubulnao de entrada de agua no viveiro pos 

sul um diametro de 4 polegadas e, na extremidade, existe uma tela, pare 

evitar a entrada de peixes estranhos. 

Ja o sistema de esvaziamento e composto de uma caixa de coleta, 

medindo 5 x 2 metros, e de um monge com cano de 6 polegadas, para a sai:da 

da agua. 

A primeira etapa do experimento consistiu na preparnao do vi-

veiro. Para isto, ele foi previamente esvaziado, limpo e fertilizado com 

175 kg de esterco, bem curtido, de bovinos, recebendo, posteriormente, a 

gua ate seu nivel  maxima  de  repine°.  

Sete dias  apes  o enchimento, o viveiro recebeu 88 exemplares de 

carpas comum (2.500/ha) e 175 de machos de tilepia do Nilo (5.000/ha), 

com peso e comprimento total medios de, respectivamente, 16 g e 11,8 om, 

para as carpas, e 42 g 13,3 cm, para os machos de til4ia do  Nib,  sendo 

os alevinosoriundos do preprio Centro de Pesquisas antes citado. 

No momento da estooagem, foi obtido, de 20% dos peixes, os va-

lores de comprimento total ( distancia anterior do focinho a posterior da 

nadadeira caudal), utilizando-se, pare isto, regua apropriada, com esoala 

milimetrica. Deste modo, determinou-se o comprimento total medio daqueles. 

Tambem, obteve-se o peso  medic),  em grama, dos peixes, utilizando-se balan 

oa marca FILI2OLA e baldes, devidamente tarados (figura 2). 

Com relnao ao alimento fornecido aos peixes durante esta  pee- 

03 
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quisa, utilizou-se uma mistura de esterco de oodorna (50%) e milho deBin 

tegrado (5(%). At o quarto mes de cultivo a ragao foi fornecida na base 

de 5% da biomassa dos peixes no viveiro; do quinto ao setimo foi diminui-

da para 

0 alimento diEPIrio foi oferecido em  dues  refeigoes, uma pela ma-

nhg bem cedo e a outra no final da tarde, seis dias por semena, distribui 

do a lanço, sempre no mesmo lugar. 

As amostragens foram realizadas mensalmente, abrangendo 20% dos 

peixes no viveiro, segundo metodologia de SANTOS et alii (1978), segui-

da por SILVA  at  alii (1933). Nelas os peixes foram medidos, inaividualmen 

te, e pesados  Om  grupo de  at  20. ITSOU-S09  para isto, 0 1118SMO procadimen-

to antes descrito. Para a capture dos peixes, utilizou-se uma rede de a:: 

rastro, medindo 15 metros de comprimento por 2 metros de altura, confecia 

nado com tecido de nalom e com  melbas  de 2 centlmatros. Evitando-se, 2 

assim, a seletividade do aparelho. Para proceder a captura dos peixes no 

viveiro, utilizou-se 3 a 4 homens (figure 3). 

0 cultivo teve a duragao de 7 meses, com encerramento no dia 

03 de maio de 19899  quando o viveiro foi esvaziado e despescado, efetuando 

se a atima amostragem, obtendo-se comprimento total e peso  medic's,  bem 

como o numero de individuos das duas espeoies criadas. 

Terminadas as amostragens, elaborou-Be tabelas e graficos dos 

dados de comprimento, peso e biomassa, referentes as duas espeoies, bem 

como prooedeu-se a uma sumaria antaise eoonomica dos resultados do culti- 

VO 

No oaloulo do valor  economic()  da biomassa total, multiplicou-se 

o prego medio de venda dos peixes de cada especie, nos diversos meses de 

cultivo, pela biomassa existente no viveiro e depois somou-se o valor  en  

oontrado para ambas as espoiess 

ja no caso do calculo das despeses, levou,-se em consideragao os 

oustos dos alevinos, da  raga°,  da mo-d.e-obra e outros, no sendo, porem, 

inclui:dos 03 custos fixos. 
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RESULTADOS E DISCUSS70 

Crescimento em comprimento  

Na tabela 19  ye-se que as duas especies iniciaram o experimento 

com comprimento total me.dio de 11,8 cm para carpa comum e 13,3 cm para os ma-

chos de tiL;pia do Nilo. No dois primeiros meses de cultivo, no houve mui 

ta disparidade no crescimento, mas a partir do terceiro  ms  pode-se notar 

que a carpa teve um crescimento superior ao do macho de til&pia do Nilo. 

Do quinto  ms  em diante, a carpa teve seu crescimento bastante re-

duzido, o mesmo ocorrendo com o macho de tilapia do Pilo. 

No final do cultivo, as carpas apresentaram 27,9 cm de comprimento 

total mc;dio e os machos de til.a:Tia do Ullo 25,8 cm. 

Usando-se metodologia e simbologia de SANTOS (1978), para os dados 

de comprimento total media vistos na tabela I, determinou-se as seguintes e-

auagoes para as retas de regresso linear (figure 4): 1,(T .4- AT)= 9,41 

0,6691,(T) para a carpa comum, com coeficiente de regresso linear r= 0,99; e 

le(T 4-41T)= 668 0,758L(T) para o macho de tila'Pia do Nilo, com r=0,97.  Nee,- 

tas expressos L(T)= comprimento total medio dos peixes no tempo T de culti 

vo; L(T +AT)= comprimento total mdio dos peixes no tempo T  +LIT  e AT= in-

tervalo amostrai. Este foi mais  au  menos constante (AT= 1 mas) conforme a ta-

bela I. 

Observando a figura 4, nota-se que houve boa aderLcia entre os 

pontos observados e os calculados, para ambas as espoies, conforme mostram 

os valores de r. 

0 crescimento em comprimento dos peixes faz-se de acordo com a ex-

presso de  von  BERTALAWFY (1938): L(T)=  'map-  - 
, 

(1978), em que L(T)= comprimento medio dos peixes no tempo T de cultivo; 

Laa= comprimento maximo assintotico; e= base do logaritmo neperiano; K= cons-

tante, relacionada com o crescimento dos peixes l te= idade media dos peixes 

quando da estocagem. Segundo SANTOS  (op.  cit), determinou-se  qua,  para a  car- 
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pa  oomum, LIM= 28943 cm; K. 0,402 e te= 0,93 e para o macho de tilapia do  

Nib  ° LOD' 27,75 cm; K. 0,276 e t
e
= 2,21. 

Desse modo, as expresses 

guintess L(P). 28,43E1 0-0,402(T 

L(T). 27,75 Li 
-0,276(T + 

- 
das curvas de crescimento  so  as  SO'''  
4- 0,93)7 

1 p para a carpa oomum, e g 

9  para o macho de til'apia do  Nil°.  

Com estas expresses, traçou-se as curvas de crescimento em com 

Drimento para as duas  ()species  (figura 5), plotando-se es pontos empiricos 

observando-se bons ajustamentos entre estes e as curvas. 

Aeshjokemicora . .7.......2.21.11_ento 

Os dados de peso mgdio para ambas as espeoies  sap  vistas na taba  

la  I, juntamente com os de comprimento total medio. 
- .. . 

As relaçoes entre esses dois parametros tambem foram determinadas 

segundo metodologia de SANTOS (1978)9  a qual parte do principio  qua, em 

. .49 , 
peixes, W(T). ØL(T) 9  em  quo:  W(T)= peso  medic)  dos peixes no tempo T; 0= ' 

constante, tambem chamada fator de condiçao, estando relaoionada com 

teor de gordura dos peixes; 1,(T)= comprimento total mgdio dos peixes no 

tampo T e 0= constante, sendo mais ou menos igual a 3,00. 

No presente policultivo determinau-se que para a carpa oomum 

W(T)= 0,00343 . 1,(T)
3,48 

e para o macho de tilapia do Eilo W(T). 0,01796 

3 
L(T)

,00 
 . As representaçoes graficas dossas expresses podem ser vistas na 

na figura 6, n-1 qual plotou-se os pontos observados, verificando-se boa a-

deriincia  antra  eles e os calculados. 

Crescimento em peso 

Com re1a9;0 ao peso medio (tabela I e figura 7), teve-so  n, inf 

cio do cultivo, 16  gram's  para a carpa e 42 gramas para o macho de tilpia 

do  Nib.  Como se  ye,  uma grande disp-rid=lde de peso, mas no decorrer do 
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cultivo nota-se que a carpa teve maior crescimento em peso. A partir do 

quinto mas, houve uma redu9ao nos ganhos de peso, tanto da carpa como do ma  

oho  de tilepia do  Nile.  

No final do cultivo, as carpas apresentaram 334 g e os machos de 

til;pia do Nilo 320 gramas de peso  medic).  

A curva de crescimento em peso, obtida da de crescimento em com- 

primento e da relago peso/comprimento, e do tipo • ( SANTOS, 1978 ): 1 

Iko rl e-K(T  + te )1.(3  em que  Woo=  peso  maxim°  assintetico. Os de- 

mais par&eetros foram definidos antes. 

0 
Levando-se em considernao que pLoo SANTOS, 1978), determi- 

nou-se que para a carpa comum  Wm =  398,76 gramas e para o macho de tilepia ' 

do Nilo Nco = 383,79 g. Destes modo, as expresses das curvas de crescimento 

em peso determinadas foram3 

0
-0,402(T -I- 0,93)]3,48 

W(T)-- 398,76 [71 - para a carpa comum e 

W(T)= 
383,79 [7.3. 

0
-0,276(T q- 2,21)13 

para o macho de tilepia do  Nile.  

As representnoes graficas dessas expresses  so  vistas na figura 

7, na qual foram plotadas os pontos empiricos, verificando-se boa aderencia 

entre eles e os calculados. 

Biomassa 

No tocante a biomassa, como se ve na tabela  IT  e figura 89  os ma-

chos de tilapia do  Nib  ° apresentaram desde o inicio  at  o fim do cultivo, 

valores sempre elevados em relaçao a carpa comum. 

A biomassa inicial da carpa comum foi de 1 5 4 kg e do macho de ti- 

, 
lapia do Nilo foi de 794 kg ( tabela II e figura 8 ). Como podemos observar 

a pequena biomassa da carpa comum e devido ao menor numero de peixes estoca 

dos e ao menor peso maio dos individuos. 

No final do cultivo, a biomassa da carpa comum foi de 25,7 kg e 

do macho de tilepia do Nilo foi de 52,16 kg. As duas apresentaram,  pods,  

biomassas inicial de 8,8 kg (estocagem) e final (despesos) de 77,86 kg. 



08 

Segundo SANTOS (1978): W(T)= W0)Re—m  El — e—
K(T te)] 8

y ern  

que: B(T)= biomassa no tempo Ti R= numero de individuos estocados no vivei 

ro5 m= coeficiente de mortalidade e e= base do logaritmo neperiano. Os de—

mais paremetros desta expresso foram anteriormente definidos. 

Na presente pesquisa estocou—se 88 carpas e /75 machos de tila 

pia do Nilo, conforme se ve na tabela I, sendo oapturados, na despesca, 77 

individuos da primeira especie e 163 da segunda. Assim, as taxas de sobre—

vivenoias foram respectivamente, 87,5% e 93,1%. Segundo SANTOS (1978) 
* „ . 

m= —inS (ZST), sendo 0 (AT)= taxa de sobrevivenola. 

Para os calculos de biomassa, a mortalidade foi considerada  des  

prosivel para as duas  °species.  

Seguindo metodologia de SANTOS, encontrou—se as seguintes OM  

pressoes das curvas de biomassa: 

B(T)= 35090,88[11 — e— 
 0,402(T + 0,93)_3,48 

para a carpa comum 

e para o macho de tile:pia do Pilo B(T)= 67163,25 1 - e— 
 0,276(T + 2921)] 3 

As representagoes graficas dessas expresses  so  vistas na figu 

rn 8, onde plotou—se os pontos observados, notando—se  bop  aderencia entre 

eles e os calculados. 

Ganho de  eso individual aaa  . 

No  clue  se refere ao ganho de peso em gramas por dia, observe—se 

que ales foram bastantes variaveis para as duas espacies, conforma a taba— 

As carpas tiveram maior ganho de peso individual (2282 gramas 

, 
por dia), logo no primeiro mos, e o  manor  no satimo mas (-0,3 gramas por 

dia). Ja os machos de tilapia do Nilo tiveram maior ganho de peso indivi 

, 
dual no quinto  ms  (1294 gramas por dia) e  manor  no setimo  ms  (0,13 gra— 

mas por dia). Com relaçao as duas especies em conjunto, o ganho mais eleva 

do ocorreu no primeiro  ms  (2,07 gramas por dia), enquanto q110 o  manor  se 

verificou no setimo mes(70,01 gramas por dia). 
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Ganho de biomassa 

  

 

Verificando a tabela  III,  pode-se notar que houve  grandee  

  

 

varia 

   

pes nos ganhos de biomassa. 

A carpa comum apresentou perda de biomassa de -097 kg/ha/dia, ve 

rificada no setimo mes; tendo, no entanto, obtido maior ganho de biomassa ' 

no primeiro mos de 7,1 kg/ha/dia. Ja para o macho de tilapia do 1111o, o va 

br mais baixo 0,6 kg/ha/dia, ocorreu no setimo  most  e o  maxim°  997 kg/ha/ 

dia, ocorreu no quinto mas. 0 ganho medio de biomassa para a carpa foi de ' 

3,28 kg/ha/dia, sendo de 6,00 kg/ha/dia para os machos de tilapia do  Elio.  
, • 

As espeoies em conjunto apresentaram  garb()  medio de biomassa da ordem de 

9,3 kg/ha/dia, com mimo de 15,6 kg/ha/dia, verificado no primeiro mis; 

no atimo houve perda de -09 04 kg/ha/dia. 

Consumo de ..r_1,ocLo 

Quanto ao consumo de ragao 9  os peixes foram alimentados a base 

de esterco da codorna (50%) e milho desintegrado (50%) na taxa de .0 da bio 

massa, nos primeiros quatro mesas, e nos atimos mesas,  au  seja, do quinto 

ao setimo, na base de 35,  da biomassa. 

0 total de alimento consumido  at  o quarto  ms  foi de 158942 

e do quinto ao setimo de 154,56 kg (tabela IV). UO final o consumo de  raga°  

montou em 312,98 kg, 156,49 kg de milho e igual Quantidade de esterco de  co  

dorna. 

Converso alimentar 

Como normalmente acontece, este valor diminuiu com o andamento da 

pesquisa. 0 seu  maxim°,  para as espeoies em conjunto, foi atingido no primei 

TO MeS,  com 0,71, e o  minim°  com  4,5 1, no Ultimo ruas (tabela IV). 

A tabela VI, apresenta a composigao química do esterco de codorna 

mais milho desintegrado, utilizados na alimentaçZo dos peixes. 

kg 



Prcduoiio  e ak.:21Itivic2219.  

mesas, 

A produ9;o de pescado no presente bioultivo, no decorrer de 7 ' 

atingiu 77,86 kg/viveiro (2.224,6 kg/ha/ano), para as esp;cies em 

conjunto. Per espeoie, obteve-se  734,3 kg/ha para campa comum e 

kg/ha para os maohos de til;pia do Nilo (tabelas II e  III).  

 

1-490,3 

 

Dados eoonomicos da biomassa,  das despesas  e dos lucros 
..1.6412.112E. 6E= 

As tabelas II, IVe V e a figura 9, apresentam dados econa;mioos 

do presente polioultivo. Observa-se que a partir do terceiro ales as bio-

massas atingiram o valor comercial. 

Na tabela II observa-se  que o valor da biomassa foi crescente 

para as duas espeoies. Isto devido aos acresoimos na biomassa e no prego ' 

de oomercializagao dos peixas, a medida que cresciam. 

No final do cultivo obteve-se o valor de NCz$ 51,40 para a bio 

massa da carpa oomum e YCz$ 104,32 para a dos machos de tilhia do Nilo. ' 

0 valor da biomassa das duas especies, ao termino do cultivo, orçou em 

NCz$ 155,72. 

As despesas alcançaram, no final do cultivo, NCz$ 46,76, tabela 

V. Deste total, NCz$ 4,06 (8,66%) referiram-se alevinos; VC4z$ 27,85 e 

(59,45%) compra de ra9;o; NCz$ 14,84 (31,67%) a mo-de-obra. 

Observando-se a tabela V e a figura 9, vZ-se que o lucro deste 

policultive teve inicio no terceiro mas, atingindo o m4imo no setimo mes 

num montante da rCz$ 108,96, correspondentes a NCz$ 3.113,14/ha/ano. 

10 



coNcLus6Es 

Dos resultados obtidos na presente pesquisas  conclui-se 0 seguin 

te: 

-.No inicio do cultivo a carpa comum apresentou crescimento e ga 

nho de peso.mais rpido do que o macho de tila.pia do  Nib, at  o quarto mes9  

sendo que dai em diente o crescimento foi mais lento e o ganho de peso  info 

nor a dos machos de tilapia do  Nilo;  

- Os ganhos mEkios de peso individual foram 12 3 g/dia para a  car 

pa  comums  1219 g/dia para os machos de tila.pia do  Niles  sendo considerados 

bons; 

- Os valores encontrados para os parametros das curvas de  cresol-  ' 

mento em comprimento foram: para a carpa comum  Lop=  28943 cm; K. 0,402 e 

te. 0293 e para os machos de tilpia do Nilo  Loo.  27175 cm; K. 0,276 e 

t
e
= 2,21. Ttagadas as curvas em graficos houve bons ajustamento entre os 

pontos empiricos e os calculados; 

- As relagoes peso/comprimento das duas especies  so  determinadas 

pelas seguintes expresses: W(T). 0,00348 L(T)3'48  para a carpa comum e 

W(T). 0,01796 L(T)3'
00 
 para os machos de tilapia do  Nile.  Em graficos obte-

ve-se boa aderencia  antra  OS  pantos  calculados e os observados; 

- As expresses das curvas do crescimento em peso obtidas para as 

e
-02402(T + 0293)

.
1 3,48 

duas especies foram: 11(T). 398976 Li - para a carpa 

21 3 
comum e  w(T)= 383,

79 [3,  _ 0
-0,276(T 4- 921) 

para os machos de tilpia do  

Nile;  

• As taxas de sobreviv;ncia foram boas, igualando-se as dos molho 

res cultivo realizados na regi;o; 

- As expresses das curvas de biomassa obtidas  so  as seguintes: 

0
-0,402(T + 0993)_]3,48 

B(T). 35090288 para a  carps  comum  

67163925 Ei  09276(T + 222l)] 3 
para os machos de tila.pia do  Nile;  

- As despesas acumuladas na  presents  pesquisas  atingiram um montan 

11 
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te de rozS 46,76; 

- 0 lucro maximo foi alcançado no setimo  mats,  sendo o seu valor 

de NOz8 108,96; 

- Os resultados apresentados mostram amplas possibilidades no a 

proveitameuto do esterco de codorna milho desintegrado  cow*  alimento de 

carpas e machos de tilipia do Pilo, criadas em policultivo. 

No presente trabalho sao relatados os resultados de um policulti- 

✓o de carpa comum, ap211.1us oarpio L., 1758 vro comunnis, com machos de ti-

lapia do  Nib,  Oreochromis nilotious L., 1766, realizado em um viveiro es- 

dividuos/ha. 

Os peixes foram alimentados com esterco de codorna a base de 50% 

e milho desintegrado, a base de 5, sendo que nos primeiros 4 meses a  tame  

de alimentaçao foi de 5% do peso vivo e nos illtimos 3 meses de 3% do peso ° 

vivo, diariamente. 0 viveiro foi fertilizado com esterco de bovinos, na  pro  

/ -- 
porgao de 1 kg/2m

2 
 /mes. 

A pesquisa teve duragao de 7 mesas, abrangendo o  period()  de 04 de 

outubro de 1988 a 03 de maio de 1989, e mensalmente amostrou-se 20% dos  in  

dividuos de cada especie presentes no viveiro, dos quais se obteve dados de 

comprimento total e peso, para a determinapo de: 

Oarvas de crescimento (comprimento e peso) e de biomassa; 

Ganhos de biomassa e de peso individual; 

- Taxa de sobrevivricia; 

- Converso alimentar; 

Trodug'a'o e produtividade; e 

- Carvas  representatives  dos valores economicos das despesas, da 

biomassa e do lucro. Isto visando avaliar o potencial das duas espeoies 

ra polioultivos comerciais em. viveiros 

, 
cavado em terreno natural, com  area  inundada de 350 m

2
. As densid,7des de es 

tocagem foram de 2.500 carpas/ha e 5.000 tila.pias/ha, num total de 7.500  in  

Pa 
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FIGURA 2 — Operaçao de mediçao, vendo—se o "Ictiopetro", balança 

e bldes p1tioos, utilizRdos na pespgem dos peixes. 



FIGURA 3 - Viveiro utilizo na presente pesquisa, vendo-se a 

opernao de cptura dos peimes durante uma amostra  

gem. 
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FIGURA 4 - Transformação de  Ford-  Wolford das curvas de crescimento em compx1mento 

( Walford. 1946), obtidas no policultivo de carpa comum, CYPRINUS CARPIO L. 1753 vr 

COMUNNIS , com machos de tildpia do Nilo, OREOCHROMIS N1LOTICUS L., 176G. 
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FIGURA 5 - Curvas de crescimento em comprimento, obtidas no policultivo de carpa comum, 

CYPRINUS CARPI() L., 1758 vr. COMUNNIS • com machos de tildpia do Nilo, OREOCHROMIS 

NILOTICUS L., 17 6 6. 
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F I GURA 8 - Curvas de biomassa obtidas no policultivo de carpa comum, CY PR1NUS CARPI° L . , 

17 58 v r. COMUNNIS e machos de tildpio do Nilo, OREOCHROMIS NILOTICUS L., 1 766 
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Figura 9 - Curvas  representatives  dos valores econômicos da  biomass°,  das despesas 

e dos lucros, referentes ao policultivo da  carp()  comum, CYPP1NUS CARPIO L. , 1758u. 

COMUNN1S, com machos de tilápia do Nilo, OREOCHROMIS NOLOTICUS L— 1766. 



OTTN op uTduiTq. op so-qotrA oToodsg 

icncoo udauo - oToods7 :sqo 
• . ' 

zirM CrfUT--r-oli'IÇ--  - oo4e, 
__........ _e___ 
oo z -17272:-  - - .9 -L'.6' 2-,Ç 2, 

—77q i 09 4 19 1 9537w 1 

677-67---  

N4I 

oe4o ---"' 

0 6T 

W0 

-1 

-I 
— 

--77-7-  

--74/1  

7Tre 1 G2'9(-; 969i--1---  

---,-, , 
9frii - 090 o96o 'Ib9v çqe,I 9'91 

_i 

. .. — 

11.2ro,r., (.,-- T. -e, T IE1.01-. c., I soou) 

LITorITID r'. 1) oTooci',.„7 - t• 
, 

. . . L  oTool_L i 

y 

•.D -170;): 

usoumoTq up aoTuA 3z011 W,1"-).A op aoILA ( j.) 3tiOTa  

1..111*IIMMINIMC 

w 

.(e3-ov.l000;_uet) Loo . ci op oxIoATA to sopuTao 

i9LI d.1 onowo/Tu sTco,rg000zo 6orm op uTderp op sottoem o 6sTulamic6 gLI seq.-671.au6snuTads 4mnwoo • 

cauo op oATvEnoTiod  ou  sopmo Isewoaaoo so5r)ad u 6 ussur:1oTq up upuo.n_ op so:roTuA Oessucom - II TVIEVIL 



TABELA  III  - Blomassa, ganhos de biomassa e de peso individual, obtidos no policultivo do carpa comum, 

cyprinus aaalo  Log  1758 e machos de tilr;pia do  Kilo,  Orechromis nilotious L., 1766, om viveiro do Centro 

de Pesquisas Ictiol.C.gicas Rodolpbo  von  Ihering, do DNOCS (lentecoste-Ce). 

Tompo 

'lc  culti -- 

(Monos) 1 

Biom-Iscra (4,7"ha) Ganho de biomassa 147 ha /.1:ri Ganho de peso individual (,/dia ,, .  

Tot  ai  
&ipoeio 

Total 
i:z pecio 

ff 
2 

Total  
,-,FD001 . .CJ 0 

1 2 r 1 1 2 

0 40,0 L_ _211,4 2,51q4 - - - - - 

1 260,0 .47423 73.42.3 7,1 1 6 2,82 1 2 07 

1 .6_85,.7 1.06,8 1 4,2 7, 11,7 1,66 1,51 1,56 

_ — 31 ___IL,D3-,7 1.31 1 5,3 3,4 827 2,12 0269 1 17 

- 642 

700,0 

1.060,0 

1.331,4 

1. 0229 _ 

2.031 

30  

2 2-9.---1---22-7 

821 11,4 _ 

11 

1,30 

0 81 

1 ri  

1,94 . 1.,6 -2- 

754,3 2o225,7 - 8 6,3 0 0 0 90 0,83 

7 734,3 1 4 0, 2.224,6 -Q17 0 6 -0.Pit_ -0 30 0,U1 -0 01 

Obs: Especie 1 - Carpa comum; 

Especie 2 - Machos de . tilapia do Kilo. 



TADELA IV- Consumo, custo da ra9ao e converso alimentar, obtidos no policultivc de carpa comum, Cyprinus  

oarpio L., 1758 vre comunnis e machos de tilapia do Ni/o, Oreochromis naloticus L., 17669  em viveiro do 

Centro de Pesquisas Ictiologicas Rodolpho  von  Ihering, do  MOOS  (Pentecoste-Ce-Brasil). 

Tempo Consume de r_ape qa) Custo da rocie 1/ - Conversao 

alimentar de cultivo 

(meses) 

No  ms  Acumulado NCz$/kg 

--  

-- 

Total (NO, ) 

0 E M Total E M , Total  

1 5,94 5,94_ 11,88 5,04 5,94 11,88 0110 () 55 = 

_- 

_ _ 0,71 

2 15943 15943 30,86 21,17,, 21,"„g 422_74 ,  091,0 _  _3:2 5_4_ .„. -1 
_ 1 ;1 _ _ 

4_=  

6 

34959_34759 79,21 79,21 158,42 _ 20 0 , 1 6990 _ 69718  

42,92 _ 

3,1:1 

392:1 21,46 21,46 100,67 100 67 201.34 0,20 4929 

27,79 27,79 55,58  -,,--,..-----,-, :128
9 
46 128,46 256,92 0,20  _ 5755 -,------ 3,7:1 

7 28,03 28,03 56,06 156 4 156 9 9 4 , _ P 312 98 P- . 0 20 5 60 

=------------ 

4,5g1 

ObBg 1/ A preços correntes. 

Obss At o quarto  ms  de cultivo, 5% da biomassa de carpa com + mchos de tilar,ia do Nilo; 

do  quint°  ao setimo, 3% da biomassa dos peixes citndo. 



vinos 1/ Al Total I&-do-obra 

Total 

acumulado 

0,64 4970 4,970 

Desposas (NCs$)  

Raga° 

Lucro 

total 

(NCs$) 

Valor da 

biomassa 

(NCz$) 

6,28 

3.928  9910  

0,99  

1,54 

3939_ _ 

6,90 2927 

5907  1,68  

2,66 30929  

38,50 29 66  

—  

14,17  

23934 18,38 

--- 

,— 

14928  

46,76 5,60 2 9 66 

1,58 

2 9 82 

6 9 95  

2/7,66 

41972 

56,88 

TABELA  V  Valores da  biomassa9  dc s dosposss co do  lucro obtido  no policultivo de oar-pa oomum9  Aprinus onzpio Lop 

1758,o machos de tilpia do Nib, Oreochris, nilotiouc Lo, 11669  oriados em  viveiro  do DNOCS (Pentecoste-Ce)0 

—t S—Pect  

Tempo do 

cultivo 

(mosos) 

0  

1 

3 _ 

4  

6 L93148_ 

_7i 1572  

Obs: Ao preço do Nez$ 0,015  cads,  



Koal/kg 

Energia 

11 uida 

e /0 
Proteina 

/0 • 

Ektrato no 

nitro enado 

Gordura 

2,062 9 0 3,3 3,39 0  34,0 

TABILA Vi Dados da composi9go qufmica elementar do esterco de codorna 4- milho desintegrado 

% 
fibra 

/0 

Umidade ' Calolo 

— - 

cg 
/0  

' Fosforo  

997 523 2. 97 0994 

2 9 0 149 0 0,03 0,27 

Produto 

Esterco 

do 

oodorna 

Illho 

desinte-

ado 

898 398 69,6 926 9 4 

Obs: Dados da composiçao qufmica do mina, fornecidos pelo Departamento de Enge  fiaria do Peson 

1497 

L8 
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