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RESULTADOS DE UM ENSAIO SOBRE A CRIA00 DE CARPA ESPELHO, 

Cyprinus carpio  vr. specularis (LINNAEUS), EM VIVEIRO DO 

CENTRO DE PESQUISAS ICTIOLOGICAS DO DNOCS (PENTECOSTE, 

CEARA,BRASIL). 

Sandra Helena Moreira Frota 

INTRODU00 

A carpa, Cyprinus carpi° (L.), E um dos principais pei 

xes cultivado no mundo. Sua procedência ainda 5 muito discuti 

da, parecendo ser oriunda da Avia ou do Oriente Médio 

J5 se cultivavam carpas h5 mais de 3 mil anos, na  Asia  

e no Oriente Médio, e  hi  cerca de 600 anos na Europa (SILVA , 

1982). Mercé de sua rusticidade, crescimento ripido, regime ' 

alimentar omnTvoro (detritéfago), desovar naturalmente em 

tanques e viveiros e outras qualidades desejiveis. Em virtude 

disso, encontra-se hoje sua 5rea de criação amplamente distri 

buida no mundo inteiro. 

No Brasil foi primeiramente introduzida no ano de 1904, 

pela Secretaria de Agricultura do Estado de Sio Paulo. Logo ' 

apas, novas amostras da Alemanha foram enviadas para o municT 

pio de Piracicaba, transferindo-se, em 1932, para o municTpio 

de Pindamonhangaba. No ano de 1934, implantou-se o sistema de 
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produção de alevinos de carpa e tUa diStribuição para os  pro  

dutoses interessados, dando  Wei°  3 Criação de carpa em 

igua parada no Brasil (MAKINOVHf 1980). 

um peixe de águas quentes. Seu Etimo deSenVolvimen- 

to corresponde as temperaturas compreendidas entre 20°- a 

28°C. 0 crescimento se reduz com a temperatura, principalmen 

te abaixo de 13°C. Em temperaturas inferiores a 5°C a carpa' 

deixa de se alimentar (HUET,1973). 

Dentre as variedades de carpa as mais indicadas para' 

cultivo em viveiros são a comum, C.carpio vr. comunnis, e a 

espelho, C. carpi° vr soecularis, (figura 1) em virtude de 

apresentarem melhores taxas de crescimento e de sobrevivEn 

cia, maior resistência ao meio ambiente, menor incidEnciasde 

deformagbes em nadadeiras e de doenças, alEm de outras  quail  

dades desejiveis (SILVA, 1982). 

No Nordeste brasileiro, onde existem excelentes condi 

gbes para cultivo desses ciprinTdeos,  sic)  criadas, no momen-

to, as carpas comum, espelho e colorida. 

Contudo, essa exploração esti carente de melhor tecno 

logia, devidamente testada na Região, principalmente no cul-

tivo de linhagem selecionadas, alimentação artificial, ferti 

lizagão de viveiros, densidades de estocagem  etc.  

Em outubro de 1977 o DNOCS recebeu, de Israel, linha-

gem pura de carpa espelho (figura I), sendo os mesmos estoca 

dos em viveiros do Centro de Pesquisas IctiolEgicas (Pente - 

coste,Ce). Contudo, somente a partir do corrente ano aquela' 

Autarquia, apOs obtenção de alevinos, deu nfase as pesqui - 
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sas visando aqueles objetivos. Elas compreendem mono e po-

licultivo da carpa espelho. 

0 presente trabalho se  prop-6e a apresentar os resul 

tados de um ensaio sobre cultivo da carpa espelho dando ' 

assim, continuidade as pesquisas coma espEcie, testando 

uma ração balanceada (Carpyl), produzida por uma indistria 

especializada.Foi realizado em viveiro do  "Campus"  do Cen-

tro de Pesquisas IctiolEgicas do DNOCS, o qual fica locali 

zado a 90 km ao Norte de Fortaleza, tendo sido realizado 

no período de fevereiro a outubro de 1982. 

MATERIAL  E METODO 

Para a realização do presente trabalho foi utilizado 

um viveiro de derivação (figura 2) localizado no  "Campus"  

do Centro de Pesquisas IctiolEgicas, (PENTECOSTE-CE), me - 

dindo 10,00 x 40,00m, sendo o mesmo escavado em terreno na 

tural. Sua  area  inundada E de 350m2  e profundidade  maxima'  

de 1,40m, mTnima de 0,60m e mEdia de 1,00m. 

Seu abastecimento E feito atrav5s da retirada de 

agua do canal principal do açude "PEREIRA DE MIRANDA", o 

qual tem uma capacidade de 398.000.000m3, sendo a Egua  con  

duzida  at  o viveiro por meio de canal de concreto. A tubu 

laço de tomada de igua apresenta um diâmetro de 4 polega-

das, possuindo telas para proteger a possTvel entrada de ' 

peixes estranhos. Apresenta uma caixa de coleta medindo 
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5900 x 2,00m, ti seu esvaziamento -6 feito por um monge e ca 

no de 6 polegadas. 

Antes de iniciado o experimento, o viveiro foi esva 

ziado, limpo e fertilizado com 200kg de esterco  dc  bovinos, 

bem curtido. Logo ap6s recebeu  aqua at  seu nivel  maxim°  I 

de deplegao. 

Em seguida foram estocados 175 exemplares de carpa' 

espelho, com peso e comprimento total m6dios, respectiva - 

mente, de 25,19 e 11,5cm, numa densidade de 1 peixe/2m
2
.Es 

tes foram obtidos atravas de desova realizada no pr6prio  

"CAMPUS".  

Antes da estocagem foram medidos 15% dos peixes, ob 

tendo-se os comprimentos totais (distincia anterior do fo-

cinho a posterior da nadadeira caudal), anotados em mili - 

metros, determinando-se, assim, o comprimento total mOdio' 

dos exemplares estocados. Para as referidas medições utili 

zou-se uma r6gua apropriada (ictiOmetro) com escala milime 

trada (figura 3). 

Obteve-se o peso maio, em gramas, desses peixes, 

atravEs de pesagem em balança de prato, tipo "Filizola", 

com divisões de 20 gramas (figura 4). Os exemplares foram' 

pesados em grupo de 50 e 75, usando-se baldes com agua, de 

vidamente tarados. Utilizou-se um anostEsico, conhecido,co 

mercialmente, como quinaldina, na isAse de 3 gotas para 10 

litros de igua, isto para que os peixes no se batessem  du  

rante as medições e pesagens. 
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Nos 3 (tr6s) primeiros metes de cUltivo forneceu-se 

aos peixes, ração balanceada, tipo Carpyl, dada na base de 

5% do peso vivo, sendo feito reajustamentos MensaiS. Após' 

o 49 mis, forneceu-se a mesma ração, porEm na base de 3% 

da biomassa de peixe no viveiro. 0 arragoamento foi feito, 

diariamente, dividindo-se a raggo em duas refeiOes, sendo 

uma no periodo da manhi e outra a tarde. Devemos mencionar 

que aos domingos não foi fornecido alimento aos peixes. A 

composição da ração utilizada foi a seguinte: milho e sorgot 

moido, quebrado de arroz, farelos de mandioca, algodão,ger 

gelim, arroz, farinhas de carne, peixe, osso, alfafa, glú- 

ten de milho, farelinho de trigo, fosfato bicElcico e carbo 

nato de cElcio. 

A tabela I mostra a composição dos diversos nutrien 

tes existentes na ração. 

Mensalmente, foram realizadas amostragens, abrangen 

do-se a 15% dos peixes no viveiro, segundo a metodologia ' 

de SANTOS et alii (1975) e DA SILVA et alii (1976). 

Os peixes eram pesados e medidos (figuras 3 a 5) , 

usando-se a mesma metodologia citada anteriormente, sendo 

os mesmos capturados com auxilio de rede de arrasto (figu-

ras 6 e 7), medindo 15m de comprimento por 2m de altura, ' 

confeccionada com tecido de tartatana e malhas de 5 mili - 

metros. Evitou-se, assim, a seletividade do aparelho, j5 

que em todas as amostragens utilizou-se a mesma rede. 

Decorridos os 8 (meses) de cultivo, foi feita a úl-

tima amostragem, compreendendo a despesca do viveiro, me - 
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diante o esvaziamento do mesmo (figura 8). Neste momento, 

foram pesados e contados todos os peixes capturados. Uma  

sub-amostra, constituida de 15% desses indivTduos, foi me 

ditia 4  obtehdo-se o coMpriMento tOtal dos peixes. ConcluT-

das todas as amostragens, patsoU-Se a analisar os resulta 

dos obtidos. Fez-se os cilculos correspondentes as curvas 

de crescimento, em comprimento e em peso, de biomassa e ' 

da relagEo peso/comprimento, atrav6s da metodologia usada 

por SANTOS et alii (1976); SANTOS (1978) e DA SILVA et 

alii (1973). 

Realizou-se anglises econômica do cultivo, obten - 

do-se, assim, o valor econômico da biomassa existente no 

viveiro. Para isto, multiplicou-se o prego m5dio de venda 

do peixe, nos diversos meses de cultivo, pela biomassa, 

sendo que estes valores foram computados somente a partir 

do terceiro mas, quando os peixes adquiriram valor comer-

cial. Para os cglculos das despesas levou-se em considera 

g-a-o pregos dos alevinos, ração, mio-de-obra e outras des-

pesas extras, seguindo a mesma metodologia dos autores su 

pracitados. 

Todas as anglises e resultados obtidos no ensaio ' 

em estudo, organizou-se em tabelas e grificos, usando-se' 

o comprimento total em centTmetros e peso em gramas. 

RESULTADOS 

Os seguintes resultados foram obtidos, aps 241 

dias de estocagem no cultivo de carpa espelho, Cyprinus I 
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carpi° (L) vr. specularis: 

a) Curva de crescimento em comprimento: 

Os peixes foram estocados com comprimento médio to-

tal de 11,5cm, atingindo ap6s 8 meses, 35,2cm, quando foi 

realizada a despesca. 

A metodologia de SANTOS (1978), foi empregada para' 

o ca-lculo da equação da reta de regressão dos dados de com 

primento total médio, obtidos nas amostragens que foram 

realizadas durante a pesquisa. A equação da reta de regres 

são é a seguinte: L(T + AT) = 4,87 + 0,918 L(T), onde 

L(T) = comprimento total médio no tempo I e L(T + AT) = com 

primento total médio no intervalo de tempo AT, sendo este' 

praticamente constante (AT t 1 mas). Ver figura 9. 

Em seguida, determinou-se a curva de crescimento,em 

comprimento das carpas, com base na expressão de  Von Berta  

lanffy (1938), segundo o qual, em peixes, o crescimento se 

processa de acordo com a seguinte expressão: L(T). 
 

em que: L(T) = comprimento total mEdio no tempo T; L. = com 

primento total miximo assintEtico e k = constante, relacio 

nada com o crescimento dos peixes. Empregando-se, ainda a 

metodologia de SANTOS (1938), encontrou-se que L.  = 59,4cm 

k = 0,085 e te = 2,37. Este ultimo, corresponde a idade mé 

dia dos peixes quando da estocagem, em meses. 

Desse modo, a expressão da curva de crescimento, em 

comprimento da carpa espelho, no presente cultivo, 6 a se- 
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guinte: 

L(T) = 59,4 1 1 - e
-0,085(T 2,37) 

1 Com ela, tra- 

çou-se a curva de crescimento, em comprimento, onde foram ' 

plotados os pontos observados, como mostra a (figura 10), 

originando um bom ajustamento entre os mesmos e os calcula-

dos. 

b) - Relaggo peso/comprimento 

0 poso medio dos peixes na estocagem foi de 25,1g 

chegando a atingir 691,7g ap3s 8 meses de cultivo. A tabela 

11 mostra os dados de comprimento e peso mEdios obtidos nas 

diversas amostragens. 

A relação entre esses dois parEmetros determinou-se 

segundo a metodologia de SANTOS (1978), a qual parte do 

principio de que, em peixes, W(T) = 0  Le,  onde: W(T) = peso 

total maio dos peixes; 0 = constante, tambGm chamada fator 

de condição, estando relacionada com o teor de gordura dos 

peixes e e = constante, sendo mais ou menos igual a 3. A 

expresso da relação peso/comprimento para o presente culti 

vo de carpa espelho, E a seguinte: W(T) = 0,0162 L(T)3. Com  

ela traçou-se a figura 12, plotando-so os pontos observados, 

mostrando eles uma boa aderência com os calculados. 

c) - Curva de crescimento em peso 

A expressão W(T) = W. (1 - 
e-kT)e 

refere-se a curva' 
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de crescimento em peso onde: W.  = peso miximo assint3tico 

e W(T) = peso mEdio dos peixes no tempo T. Ela foi obtida 

a partir das expresses da relação peso/comprimento e da 

curva de crescimento em comprimento, antes referida (SAN-

TOS, 1978). 

Seguindo a metodologia de SANTOS (op.cit.), deter-

minou-se que W. = 3.395,27g, ji que W. = 00. Obteve-se ' 

assim, a expressão da curva de crescimento em peso, da 

carpa espelho no presente ensaio, que E a seguinte: 

W(T) = 3.395,21 1 e-0,085(T + 2,37)1 3  

Na figura 13,encontra-se sua representagão grEfica, 

na qual plotou-se os pontos observados, mostrando eles uma 

boa aderEncia com os calculados. 

d) - Curva de biomassa: 

A curva de biomassa, segundo SANTOS (1978), E do ' 

1 
e-k(T + te) el  

tipo R e W -mT  1 1 onde 8(1) = 

biomassa no inatante T; R = numero de individuos estoca - 

dos no viveiro; m = coeficiente de mortalidade, sendo que 

os outros parâmetros j5 foram citados e definidos. 

Para o presente ensaio de carpa espelho, a metodo-

logia de SANTOS (1978) foi empregada, obtendo-se, assim , 

a seguinte expressão matemãtica da curva de biomassa: 
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B(T) = 594.172,25 1 1 - e
-0,085(T + 2,37) 

1 3, sua  re  

presenta0o gr5fica encontra-se na figura 14, onde plotou 

se os pontos observados. 

Menciona-se que a mortalidade nac foi considerada, 

pois estocou-se 175 peixes e capturou-se no final 165. Sc 

gundo SANTOS (1978) m = 1nS (AT), sendo S (AT) = taxa de  so  

breviv5ncia. Assim, encontrou-se um valor de m = 0,059, o 

qual foi insignificante, no sendo, portanto, levado em consi 

derag-a-o. 

e) - Ganho de peso: 

Analisando os dados referentes ao ganho de peso, em 

g/mes a  en  g/dia, observou-se que houve uma variação entre' 

os mesmos, o que ji era esperado. (tabela II). 

Observando-se os valores correspondentes ao ganho de 

peso em  girds,  constata-se um mTnimo no primeiro mas, logo' 

ap6s a estocagem, com 3.510g, e com miximo no quinto mas, 

com 20.443g. Aquele tornou-se decrescente a partir do sexto  

ma's,  com ligeiro acrascimo no oitavo. 0 ganho madio mensal' 

foi de 13.861g. Quanto ao ganho de peso em g/dia, seu valor 

mínimo ocorreu no primeiro mas, com 0,72g/dia e o mEximo no 

quarto mas com 4,43g/dia. 0 ganho madio di5rio foi 2,72g  du  

rante toda pesquisa. De um modo geral ele foi crescente do 

primeiro ao quarto mas, decrescendo daT  at  o satimo e  so  - 

frendo ligeiro incremento no oitavo mas. 
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f) -  Consumo  de rag-it):  

Foi consumido, no final do cultivo, um total de ' 

336.985kg de ração, cujo prego  or  kg, foi de Cr$ 34,05 , 

não havendo variação no decorrer do cultivo. Resuitou, as-

sim, num gasto total de Cr$ 11.472,22 com este insumo. 

g)  - Conversão alimentar: 

Na tabela II, encontram-se os valores corresponden-

tes a conversão alimentar, tendo como m5ximo 1,1:1, no pri 

meiro  ms  logo ap6s a estocagem, e um minimo no oitavo mas, 

com 3,0:1. De uma maneira geral, os valores desse parSme - 

tro diminuilumcom o andamento do cultivo, como era de se es 

perar. 

h) - Dados econamicos: 

A anSlise cconamica dos dados referentes ao cultivo 

da carpa espelho, Cyprinus carpio (1.), vr. specularis, en-

contra-se nas tabelas  III  e IV. As despesas computadas no 

presente ensaio (tabela  III)  nos dE uma viso dos gastos ' 

necessirios ao cultivo da carpa espelho. Para seu cilculo' 

considerou-se a compra de alevinos e de ração, mo de obra 

e outras, totalizando uma despesa acumulada de 

Cr$ 15.758,72. 
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J5 na tabela IV vi-se o valor econOmico da biomassa 

existente no viveiro. No final ele foi de Cr$ 36.524,80. 

Os lucros foram crescentes do terceiro  at  o iltimo 

mas, quando atingiu a Cr$ 20.766,08. Contudo, nao se alcan 

çou o lucro mEximo do cultivo (tabela IV 6) 

Aquele valor nos d5 um lucro de Cr$ 593.286,90/ha I  

aos 8 meses de cultivo, correspondente Cr$ 998.930,35/ha / 

ano. 

- A produtividade foi de 4,891,7kg/ha/ano. 

DISCUSSA0  

Comparando-se os resultados do presente ensaio com' 

os obtidos por  OA  SILVA et alii (1975), que criaram machos 

da tilEpia do Nilo na densidade de 10.000/ha (tabela V),ob 

serva-se que as carpas mesmo estocadas com 25,1g de peso ' 

m5dio, contra 63,0g da tilEpia, alcançaram, em 241 dias de 

cultivo, 69I,7g, tamb5m de peso m5dio. Os machos da til5 

pia atingiram, em 180 dias, apenas 299,0g. Estes Gltimos 

contudo, apresentaram uma produtividade de 5.678,0/40* 9 

contra 4.891,7 da carpa. Isto 5 atribuido 3 maior 

de de estocagem daqueles, que foi o dobro desta (5.000  car  

pa/ha). Quanta as taxas de sobrevivência, no houve quase' 

diferença (96,5% para machos da tilEpia e 94,3% para  car  -  

pas).  Em relagEo ao ganho de peso, houve grande vantagem 
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para o Cyprinus carpi°, que cresceram em mEdia, 2,72 g/dia, 

Contra 1 930 g/dia para machos de Sarotherodon niloticus  .Men 

clone-se que na pesquisa de DA SILVA et alii (1975) os peixes 

foram alimentados com farelo de arroz (14% de proteinas), 

fornecido na base de 3% do peso vivo. No cultivo da carpa 

espelho (presente ensaio) elas receberam ração balanceada ' 

(Carpyl), conforme ji referido. 

TambEm, DA SILVA et alii (op.cit.) realizaram experi 

mento sobre o cultivo de hTbridos de tilipia de Zanzibar,Sa 

rotherodon hornorum, com a do Nilo, S. niloticus, nas mes - 

mas condiOes acima descritas para a criagio de machos des-

ta ltima espêcie. Os resultados sio vistos na tabela V . 

Comparando-os com os do presente ensaio, nota-se que as  car 

pas  alcançaram mais do dobro do peso dos hTbridos, respecti 

vamente, 691,7g (241 dias de cultivo) e 340g (180 dias). No 

entanto, a produtividade do hibrido cgou a 6496,0 kg/ha / 

ano, muito superior a da carpa, como se vê acima. Isto, em 

virtude da maior taxa de estocagem daquele (tabela V). No 

houve grandes diferenças nas taxas de sobrevivência (97,5 % 

para o hibrido e 94,3% para a carpa). No entanto, os hibri-

dos ganharam, apenas, 1,50 g/dia, contra 2,72 das carpas. 

PINHEIRO et alii (não publicado) estudaram o cultivo 

do hibrido de tilipias, acima referido, tambEm em viveiro 

na densidade de 13.000 peixes/ha. Comparando-se os resulta-

dos desse estudo com os do presente cultivo de carpa espelho, 

nota-se que ambas as espEcies foram estocadas com o mesmo 

peso mEdio (25,0g), possuindo os hibridos 9,9 cm e as  car  - 
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pas  11,5 cm de comprimento total médio. Ao tErmino das pes-

quisas, 365 dias de criação dos hibridos e 241 das carpas , 

estas atingiram 35,2cm de comprimento total medio e 691,7 g 

de peso  medic),  contra respectivamente, 29,5 cm e 452,0g dos 

hibridos :tabela V). Estes, apesar de terem sido estocados' 

numa densidade 2,5 vezes maior do que a das carpas, apresen 

taram uma produtividade de 4.939,3 kg/ha/ano, pouco superior 

a-  daquelas, que foi de 4.891,7 kg/ha/ano. Os hibridos tive-

ram sobrevivência maior do que a das carpas. Estas, contu - 

do, alcançaram comprimento e peso m5ximo assinteticos e ga-

nho de peso mais elevados (tabela V). 

A tabela V mostra, ainda, resultados de ensaio reali 

zado por SILVA et alii (1982a), sobre o cultivo de machos ' 

albinos da tilipia do Nilo, na densidade de estocagem 10.000/ 

ha. Estes peixas foram alimentados com ra0o balanceada,ti- 

po engorda para ga1in5ceos, na base de 3% do peso vivo. 0 

comprimento total e peso médios de machos albinos, quando ' 

da estocagem, foram quase idEnticos aos da carpa espelho , 

na presente pesquisa.  Apes  8 meses de cultivo, estas ülti - 

mas apres2ntaram comprimento total e peso mEdios, Tndice de 

conversão alimentar e comprimento total e peso mgximos as - 

sintaicos maiores do que os machos albinos. Estes alcança-

ram maior produtividade (em virtude da densidade de estoca-

gem  ter sido o dobro da das carpas), sobrevivEncia e ganho' 

de peso em g/66s. Contudo, o ganho de peso em g/dia foi mais 

elevado para as carpas (2,72), do que para os hibridos 
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(1,88). Ver tabela V. Ressalte-se, finalmente, que o lucro 

obtido no final do presente cultivo foi cerca de quatro vo 

zes Maior do que o conseguido por SILVA et alii (1982 a) I 

para machos albinos do S.niloticus (tabela V). 

Pode-se comparar, tambe-m na tabela V, os resultados 

do presente cultivo de carpa espelho com os que obtiveram' 

SILVA et alii (1982 b), para a criação de machos albinos 

da tilipia do Nilo, na densidade de 7.000 individuos/ha 

alimentados com torta de babaçu. Em ambas as pesquisas, os 

peixes foram estocados com o mesmo comprimento total e pe-

so mEdios. Ap5s 306 dias de cultivo, para machos albinos , 

e 241, para carpas, estas atingiram comprimento e peso m6-

dios, produtividade, indice de conversão alimentar, co-npri 

mento e peso m5ximos assintOticos e ganhos de peso superio 

res ao dos machos albinos (tabela V). Ressalto-so,  final - 

mente, que no presente cultivo obteve-se um lucro final na 

ordem de Cr$ 889.930,35/ha, contra Cr$ 533.653,I4/ha obti-

do no cultivo de machos albinos (SILVA et ali, 1982 b). 

Encontra-se em execuçao no Centro de Pesquisas Ic - 

tiol5gicas do DNOCS (Pentecoste,CE), experimento sobre c 

cultivo de carpa espelho, nas mesmas condiOes da presen - 

te pesquisa, no que diz respeito ao tipo de viveiro utili-

zado, densidade de estocagem e comprimento total e peso m5 

dios,iniciais dos peixes. No oitavo  ms  daquele experimen-

to, as carpas alcançaram comprimento total e peso m5dios ' 

de, respectivamente, 32,7cm e 686,7g. A produtividade foi 
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da ordem de 5.149,9 kg/ha/ano e os ganhos m5dios de peso  al  

cangaram 14.634 g/m5s e 2,75 g/dia. Estas carpas estio sen-

do alimentadas com ração balanceada, tipo engorda para gali 

n5ceos, sendo o índice de conversão alimentar de 2,9:1. 

Comparando-se esses resultados com os obtidos para a 

carpa espelho na presente pesquisa, va-se que aqui os pei 

xes atingiram comprimento total e peso médios maiores. Con-

tudo, no experimento supracitado os peixes apresentaram  pro  

dutividade e ganho de peso, em g/m5s, mais elevados. Quanto 

ao ganho de peso em g/dia e ao índice de conversão alimenta 

res, foram quase os mesmos para os dois cultivos. 

CONCLUSDES  

Através do presente ensaio sobre o cultivo da carpa' 

espelho, Cyprinus carpio vr. specularis, testou-se seu po - 

tencial para a piscicultura intensiva, chegando-se as se 

guintes conc1us3es: 

- a expressão matemStica da curva de crescimento, em compri 

mento, para a esp6cie em estudo foi 

1  _ 
e
-0,085(T + 2,37) 

L(T) = 59,4 1 1; 

- a curva de crescimento, em peso, obtida tem como expres - 

são matemitica 
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W(T) = 
3.395,27 .11  _ e-0,085 (T + 2,37) 1 3

; 
 

- tendo em vista que a mortalidade dos peixes no presente ensaio 

foi insignificante, a expressão da curva de biomassa  en  

contrada 6 

(T) = 594.172,25 
c-0,085(T + 2,37) 1 3

; 
 

f3  

- a idade maia calculada para as carpas na estocagem foi 

de 2,37 meses; 

- a sobreviv'encia da carpa espelho foi de 94,3%; 

- os ganhos maios de peso, por dia e por mes,foram, res-

pectivamente 2,72g e 13.861g, podendo serem considerados 

como excelentes; 

a conversão alimentar da carpa espelho foi de 3,0:1, ha-

vendo uma boa aceitagão da ração testada (Carpyl) por 

parte desse peixe. Esse índice, quando comparados com ou 

tros obtidos na criagão de outras espjcies, pode  set  to-

mado como muito bom; 

- as despesas acumuladas com o presente cultivo, atingiram 

a um montante de Cr$ 15.758,72; 

- o lucro mãximo não foi atingido neste ensaio,por6m, no 
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oitavo  ms  de cultivo ele montou em Cr$ 20.766,08, ou seja 

Cr$ 899.930,35/ha/ano, sendo sUperior aos obtidos para ou-

tras esp6cies cultivadas na Região. Sugere-se que outra pes 

quisa semelhante a presente seja realizada, tendo, contudo, 

duração de 12 meses; 

- a produtividade obtida foi de 4.891,7kg/ha/ano, sendo con-

siderada boa, tendo em vista a pequena densidade  dc  estoca  

gem;  

- as carpas apresentaram valor de venda a partir do terceiro  

ms  da criagão, quando o peso mgdio ascendeu a 175,2g; 

o prego final de venda  dosses  peixes foi de Cr$ 320,00/kg; 

no final da pesquisa, observou-se que os peixes apresenta-

ram comprimento total e peso bastante uniforme. Contudo, o 

menor exemplar mediu 21,1cm e pesou 210g. 0 maior mediu ' 

59,0cm e pesou 3.750g. Este chamou a atenção pelo excelen-

te crescimento que apresentou; 

com os resultados obtidos no presente cultivo de carpa es- 

pelho, Cyprinus carpi° vr. specularis, conclui-se que 5 

uma esp5cie de crescimento r5pido, com boa conversão ali - 

mentar, sendo que as condiOes climiticas do Nordeste bra-

sileiro são boas para o cultivo deste cyprinideo. 
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SUMARIO  

0 presente trabalho apretenta dadot sobre monoculti 

vo de carpa espelho, Cyprinus carpio (L) Vr. speculatis,  I  

testando uma ração industrial, conhecida, comercialmente 

como Carpyl. 

A pesquisa foi realizada num viveiro natural, com ' 

irea molhada de 350m
2
, sendo estocados 175 peixes, numa  den  

sidade, pois, de 5.000/ha. Essa estrutura pertence ao Cen-

tro de Pesquisa Ictiol5gicas do DNOCS (Pentecoste,CearS,Bra 

sil). 0 ensaio foi executado no período de fevereiro a ou-

tubro de 1982. 

Fez-se amostragens mensais, com 15% dos peixes esto 

cados no viveiro, os quais eram pesados e medidos, para de-

terminação de: (a) curvas de crescimento em comprimento e 

peso; (b) relação peso/comprimento; (c) curva de biomassa l  

e (d) curvas econômicas. 

Os resultados foram analisados baseando-se na meto-

dologia de SANTOS (1978), sendo os mesmos comparados com 

os de outros experimentos realizados na Região, testando - 

se, assim, o potencial da carpa espelho para cultivo no 

Nordeste brasileiro. 
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TABELA I 

Composigao da ragio Utilizada no presente cultivo do carpa 

espelho, Cyprinus  carpi°  (L.) vr. specularis em viveiro de 

350m
2
. 

Especificaçao Unidade Quantidade 

   

Umidade 

ProteTna bruta 

Extrato et-6re° 

Mataria fibrosa 

Mataria mineral 

CElcio 

Fasforo 

Vitamina A 1/ 

Vitamina 0
3 
1/ 

Riboflavina 3/ 

Niacina 4/ 

Vitamitio B
12 
 5/ 
— 

Vitamina K 6/ 

Mangan5s 7/ 

Zinco 8/ 

Ferro 9/ 

Cobre 10/ 

Iodo 11/ 

Cobalto 12/ 

Colina 13/ 

Acido pantotZnico 14/  

Observa0o: 1/a 14/ por Kg da raçSo 

Fonte: Fabricante da ra0o. 

13 

22 

2 

15 

12 

2,5 

0,42 

8.500 

1.120 

3,9 

20,0 

10,0 

1,0 

49,0 

48,0 

100,0 

1,8 

0,46 

0,18 

200,0 

9,8 



TABELA 11  

Dados obtidos no cultivo de carpa espelho, Cyprinus carpio (L), vr. specularis, em viveiro 

com  area  molhada de 350m2 , localizado no Centro de Pesquisas Ict1o16gicas do DNOCS(Pente 

coste,Cearã,Brasil ) 

Data 

ti4 de 

dias 
1(T) L(T) 

( cm) 

" 
Y 
(T) 

(g) 

8 
(T) 

(g) 

Consumo de 

ração (g) 

Ganho de peso Valor de 

B(T) 

1/ 
Cr$/kg- 

Custo da raçio Converso Alimen - 

tar,  g/mas g/dia unitãrio total  

11.02.82 0 175 11,54 25,1 4.400 - - - - 34,05 - 

11.03.82 28 175 14,27 45,2 7.910 5.280 3.510 0,72 - 34,05 179,73 1,5:1 
• 

13.04.82 32 175 18,98 110,4 19,320 10.692 11.410 2.04 ' - 34,05 364,06 1.1:1 

11.05.82 28 175 21,70 175,2 30,560 23.184 12.492 2.55 110,00 34.05 789,41 1;5:1 

11.05.82 31 175 26,03 260,3 50.817 41.391 20.157 4,43 150,00 34,05 1407,32 1,7:1 

12.07.82 31 175 29,2' 4.07,2 71,260 52.780 20.443 3,77 300,00 34,05 1797,16 2,0:1 

11.08.82 30 175 31,43 513,1 89.793 55.718 18.533 3,53 300,00 34,05 1897,19 2,2:1 

10:09.82 30 175 33,09 570,7 99.872 70.044 10.079 1,92 300,00 34,05 2384,99 2,7:1 

11.10.82 31 165 35,27 691,7 114.140 77.896 14.268 2,8- 320,00 34,05 2652,36 3,0:1 

Obs: 1/ obtidos no mercado de Pentecoste,Cearã. 



TADtLA,  III  

Despegas, em cruzeiros, referente ao cultivo de carpa espelho, 

Cyprinus carpio  (L) yr. specularis,  em viveiro de 350m2  u, 

irea, Experimento realizado no Centro de Pesquisas Ictio179icas 

do DNOCS (Penteccste,CearF,Brasil). 

Despesas (Cr$ D$(T) Total 

acumUlado 
Alevinos Rag.ao Mo de obra Outros Total 

227,50. 162,20 389,70 380,70 

1 179 9 73 324 9 40 504,13 893,83 

2 364,06 324,49 688,46 1.532,29 

789,41 464,00 1.253,41 2.835,70 

4 1.407,32 464,00 1.871,32 4.707,92 

1.797,15 464,00 2_251,16 6.958,16 

1.897,19 454,00 2.361,19 

7 2.384,99 464,00 2.848,93 12.178,3 

0  2.552,35 454,00  454,00 3.580,36 15.753,7L 



TABELA IV 

Valor econamico da blomassa e das despesas e lucros obtidos,re-

ferente ao cultivo de carpa espelho, CTarious carpio (L) vr. 

specularis, em viveiro de 350m
2 

de Srea. Exorimento realizado' 

no Centro de Pesquisas IctiolEgicas do Y'OCS (Pentecoste,CearE, 

Brasil). 

DST Tempo 

(meses) 

D$T LST 

  

B (T) 

0 4.400 _ 383,70 

1 7.910 893,83 

2 19.320 1.582,29 

3 35.660 3.372,50 2.835 9 70 ,7.74,,,-, _,,,,_ 

4 50.817 7.622,55 4.707,02 2.915,53 

5 71.260 21.378,00 6.968,18 14.409,82 

r 89.793 26.937,90 9.329,37 17.608,53 

7 99.372 29.951,50 12.178,36 17.783,24 

8 114.140 86.524,8C 15.7539 72 20.766,08 



com uma mistura, em partes iguais, de torta de algo-

balanceada, tipo engorda para galihiceos, fornecida 

do peso vivo. 

TABELA V 
--------- 

Dados sobre cultivos de machos albinos e normais da tilãpia do Nilo, Sarotherodon niloticus (L), de hibridos de tilSpia de  Zanzibar,  

S.  hornorum (Trew.), com a do Nilo, e de carpa espelho, C prinus carjb (L) vr. spTc-ii-Jari-s-:  Experimentos realizados no Centro de 

Pesquisas-Tctio15gicas do DNOCS (Pentecoste,Ceara,Brasil 

ESPECIFICA00 

Machos de 
tilipia do 
Nilo 1/  

Hibridos de 
til5pia 2/ ... 

iftridos do •  

tili,ta I/ 

Neches.  'MON 
de  Miele  de 
Miley  

- ---. • 

Machos albinos da tilJpia 
do Nilo,alimentados  cam  
torta de babaçu 5/ 

Carpa es-elho 6/ e .... 

Densidade de estocagem (peixes/ha) 10.000 10.000 13.000 10.000 7.000 5.000 

Comprimento maio inicial (cm) . - 9,9 11,0 • 11,3 11,5 
Peso media inicial (g) 63,0 60,0 25,0 26,0 25,0 25,1 

Duração do cultivo (dias) 180 180 365 244 306 241 

Comprimento maio final (cm) - 29,5 29,3 28,5 35,2 

Peso maio final (g) 299.0 340,0 452,0 488,2 459,0 691,7 

Idade dos peixes ma estocagem(meses) - 2,20 2,15 2,70 2,37 

Produtividade (kg/ha/ano) 5.678,0 6.496,0 4.939.3 7.238,6 3.855,6 4.891,7 

Conversio alimentar - -. 3,39:1 6,76:1 3,0:1 

Sobreviva;ncia (%) 96,5 97,5 100,0 98,8 100,0 94,3 

Comprimento ma-ximo (L...).em cm - 32,1 36,2 32,6 59,4 

Peso  maxima  (W.), em g - - 533,3 1035,0 694,7 3.395,27 

Velocidade de creScimento (k) - 0,156 0,165 0,157 0,355 

Ganho  main  de peso 
- g/mZs - - - 19.975,0 10.633 13.861 

- g/dia 1.30 1,60 - 1,88 1,43 . 2,72 

Lucro  maxim°  
- te4)e, em que foi obtido(ms) - - 70 80 89 

- Cr$/ha 222.653,43 533.653,14 889.930,35 

1/ e 2/ Experimento realizado por DA SILVA et alii (1975). Os peixes foram alimentados com farelo de arroz (14% de proteina), fornecido na ba-
se de 3% do peso vivo. Ganho de peso aos 6 meses. 

3/ Experimento realizado por PINHEIRO et alii (não publicado). Os peixes foram arraçoados 
do + torta de babaçu, fornecida na base de 3% da biomassa. 

4/ Experimento realizado por SILVA et alii (1982a). Os peixes foram alimentados com ração 
na base de 3% do peso vivo. Ganho de peso aos 8 meses. 

5/ SILVA et alii (1982b). Peixes alimentados com torta de babaçu, fornecida na base de 5% 

6/ Presente pesquisa. 



Figura 1 - Exemplar de carpa espelho, C. carpi° (L) vr. specularis, 

criado no presente ensaio. Linhagem oriunda de Israel. 

Figura 2 - Viveiro utilizado na presente pesquisa. 



Figura 3 - Exemplar de carpa espelho, C. carpio (t) vr. specularis  

sendo medido no ictiOmetro utilizado nas amostragens. 

Figura 4 - Pesagem dos peixes no final da presente pesquisa. Desta 

que para balança e caixas de polietilepo, utilizados I  

nas amostragens. 



Figura 5 - Exemplares de carpa espelho,C.carpio (L) vr. specularis,  

em caixas e baldes de polietileno, usados nas pesagens ' 

durante as amostragens. 

Figura 6 - Rede utilizada para a captura dos peixes durante as amos-

tragens. Destaque para as carpas no final do cultivo (oi- 

tavo mis). 
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Figure 9 — Transform3pio  Ford  — de  curls  de crescimento  ern  comprimento nelitslford, obtida no cultivo de  carat  espelho, Cvpsinus 
. ealp'o vr. Speculari: em viveiros de 350m2  de sirce,Localizado no Centro de Pesquises Icrio!dgicas do DiVOCS (Penteposte,Cesril. 
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Figure 10 — Curve de crescimento cm o.7m.prirrsento,  °bads  no cultivo da carpa espelho, Cyprinus carpi() vr. specutaris. em viveiros de 350 m2  de  
&ea.  Localizado no Centro de Pesquisas Ict:olágices do DNOCS (Pentecoste, Cevrd). 
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Figura 13 — Cures de crescimento em peso. obt:da no cultivo de carpa  aspen°,  Cyprinus carpio (L.), yr. Specularts, em viveiros 350m 2  de área. 
Localizado no Centro de Pequis a$ Ictiolbgicas do CINCJCS (Pentecouv, Ceará). 
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Figure 14 — Curva de biomossa, obtida no cultivo de carpa espelho, CyprInus carpi° (L.), vr. specularls, em viveiros de 350m2  de  drew.  
Localizado no Centro de Pesquisas Ictioldgicas do DNOCS (Pemecoste, Ceará). 
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Figura  75 CUA'AS eC01161771C,3S,  obtidas  no cult  

Localizado  no Centro de Pest-Nods 

de carpa espe?,1o. Cyprinus carpo (L.), vr. Specularis,  en,  viveiros de 359m de área. 
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