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Introdução

A carpa Cyprinus carpio é uma espécie oriunda do continente asiático, amplamente
utilizada na aquicultura. Já existem registros de sua presença no sitema lagunar Patos-Mirim1,2,
porém a espécie ainda não é reconhecida como estabelecida na região.

Quando uma espécie não nativa é introduzida em um ecossistema sempre existe o
risco de a espécie prosperar, resultando em possíveis efeitos prejudiciais às espécies nativas
ou ao funcionamento do ecossistema3.

A fim de fundamentar as decisões dos gestores ambientais sobre dão uso da carpa
comum na aqüicultura do entorno da Lagoa dos Patos este estudo objetiva identificar o
potencial invasivo da espécie na região.
Material e Métodos

Para determinação do potencial invasivo de C. carpio foi utilizada o “Fish Invasiveness
Screening Kit” (FISK)4,5. A análise baseia-se em 49 questões sobre biogeografia, histórico de
invasão, biologia e ecologia da espécie. A classificação do potencial invasivo da espécie seguiu
a metodologia descrita em (6). As questões foram respondidas através de consulta bibliográfica.
Resultados

A espécie analisada recebeu o escore de 32 no FISK, apresentando alto risco de
tornar-se invasora na Lagoa dos Patos. Foram respondidas 91,8% das questões do protocolo.
O valor médio da certeza nas respostas dadas às questões foi de 3,98 ± 0,14.
Discussão

Apesar de não haver registro de populações auto-sustentáveis na região, C. carpio se
reproduz naturalmente em cativeiro7, o que comprova a sua capacidade de adaptação às
condições climáticas da região. Além disto, apresenta um histórico de invasão em países
vizinhos com clima semelhante, como o Uruguai8 e Argentina9. O fato da carpa ainda não estar
estabelecida pode estar relacionado a baixa intensidade de cultivo na região10, sugerindo que
ainda há tempo viável para sua proibição ou normalização oficial de seu cultivo.
Conclusões

C. carpio, é uma espécie que apresenta grandes possibilidades de se estabelecer na
Lagoa dos Patos, inclusive na porção estuarina. Portanto, deve haver uma melhor avaliação
dos custos/benefícios referentes ao seu uso nos cultivos aquícolas da região, principalmente
quanto aos custos ecológicos resultantes da introdução desta espécie no ambiente natural.
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