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NÚCLEO DE CONSERVAÇÃO DE CARANHA (Piaractus 
brachypomus) : EMBRAPA PESCA E AQUICULTURA 

Luciana Nakaghi Ganeco Kirschnik 

A caranha Piaractus brachypomus, também conhecida como pirapitinga, é uma espécie de peixe 
nativa das bacias hidrográficas do Norte do País (Tocantins-Araguaia e Amazonas),  sendo 
produzida principalmente nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Além da sua criação, a 
caranha vem sendo bastante utilizada, juntamente com o tambaqui, para a  produção de 
híbridos. Sua carne é apreciada pela maior deposição muscular na região do lombo, consequência 
do formato de seu corpo que é arredondado, com dorso alto e região das costelas ampla. 

O enriquecimento do Núcleo de Conservação (NC) ocorre por meio 
de coletas de exemplares na natureza e em pisciculturas parceiras. 
Em fase de implantação, conta atualmente com 67 indivíduos que 
são alimentados com ração (3x/ semana - 3% da biomassa) e 
mantidos em viveiros escavados (600 m2) pertencentes à Embrapa 
Pesca e Aquicultura. Todos os animais estão identificados com 
microchips transponders, implantados no músculo dorsal. 

O plantel vem sendo monitorado periodicamente por meio de 
biometrias onde são coletados dados zootécnicos, assim como outras 
informações relacionadas ao estado sanitário e de  maturação sexual 
dos peixes. Além disso, todos possuem amostras de tecidos 
(nadadeiras) coletadas para análises genéticas e, anualmente, o 
sêmen é coletado e criopreservado para compor o Banco Genético da 
Embrapa. 

Os animais fazem parte do Banco Ativo de Germoplasma de Peixes 
Amazônicos da Embrapa Pesca e Aquicultura e são utilizados em 
experimentos de genética, reprodução, criopreservação, e 
futuramente em experimentos de outras áreas do conhecimento 
(nutrição, sanidade, processamento de pescado e sistemas de 
produção). 

As informações dos exemplares, tais como origem, identificação e 
dados biométricos encontram-se organizadas numa plataforma de 
dados da Embrapa Pesca e Aquicultura (BMGAqua) e no Alelo. 
Como parceiros, contamos com a Embrapa Tabuleiros Costeiros e 
Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia. Além de produtores 
privados, como a Aquicultura Fazenda São Paulo, localizada em 
Brejinho de Nazaré/TO. 
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