
 
 

 
Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Espírito Santo 

V Jornada de Iniciação Científica 
III Jornada de Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação 2010 

Uso potencial de silagem de forragens no desempenho de carpa capim 
(Ctenopharyngodon idella).  

  
Thaianara Galdino do Nascimento1, Mateus Fossi Rodrigues4, Marcelo Darós Matielo1, Mário 

Adriano Ávila Queiroz3, Pedro Pierro Mendonça3, César Ademar Hermes2 
 
1 Discentes do curso de Tecnologia em Aquicultura do Instituto Federal do Espírito Santo (IFES), 
campus de Alegre-ES, email: thaianaragnasc@gmail.com  
2 Docente do IFES, campus de Piúma- ES 
3 Docentes do IFES, campus de Alegre-ES, email: marioqueiroz@hotmail.com 
4 Técnico de nível médio do IFES, campus de Alegre-ES  
 
Resumo: Com o objetivo de testar, conhecer e promover a possibilidade de utilização de forragens 
conservadas na forma de silagem como alimentos alternativos de plantas forrageiras ao habitat 
natural da carpa capim, os tratamentos foram: T1: Pennisetum purpureum Shum (capim elefante); T2: 
Panicum maximum (capim colonião); T3: Cynodon dactilon (capim Tifton) e como tratamento 
testemunho in natura T4: o gênero Brachiaria presente nas bordas dos viveiros do setor de 
aquicultura. Todos os tratamentos experimentais foram suplementados com uma ração experimental 
peletizada com 30% PB e 3000 kcal/ED/kg na proporção de 10% do peso vivo. Não houve diferença 
(P>0,05) do ganho de peso dos alevinos suplementados com a fonte de fibra in natura ou com o 
capim colonião ou elefante ensilado. Entretanto, a silagem de capim Tifton proporcionou (P<0,05) 
maior ganho de peso.    
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 INTRODUÇÃO 
 

Certas espécies de hábito alimentar 
herbívoro, como carpa-capim 
(Ctenopharyngodon idella), têm maior 
tolerância a níveis altos de fibra na dieta por 
possuírem o sistema digestório mais eficientes 
à digestão de alimentos de origem vegetal, ou 
seja, mais fibrosos. As carpas estão entre as 
espécies de peixe com maior potencial de 
crescimento, de mais baixo custo de 
alimentação e adaptabilidade. São estes tipos 
de espécies exóticas que são caracterizadas 
por serem rústicas e de bom desempenho, 
favorecendo-as na utilização a piscicultura 
brasileira (CASTAGNOLLI, 1992). 
 
 MATERIAL E MÉTODOS 
 

No IFES, campus de Alegre foi utilizado 
400 alevinos de carpa-capim 
(Ctenopharyngodon idella) devidamente 
selecionados padronizando-os com peso vivo 
inicial médio de 38,0 g e comprimento inicial 
médio de 15,6 cm distribuindo 20 alevinos por 
unidade experimental (tanques-redes). Os 
tratamentos foram três espécies distintas de 
forragens conservadas na forma de silagem 
em bombonas de 200 litros, T1: Pennisetum 
purpureum Shum (capim elefante); T2: 
Panicum maximum (capim colonião); T3: 
Cynodon dactilon (capim Tifton) e como 
tratamento testemunho in natura T4: o gênero 
Brachiaria presente nas bordas dos viveiros do 
setor de aqüicultura. Todos os tratamentos 

experimentais foram suplementados com uma 
ração experimental peletizada com 30% PB e 
3000 kcal/ED/kg na proporção de 10% do 
peso vivo a cada 2 dias segundo Camargo et 
al., (2006) em 45 dias. 

As forragens a serem ensiladas foram 
colhidas manualmente e trituradas em 
picadeira estacionária, regulada para corte 
com tamanho médio de partículas entre 5 a 10 
mm, sendo estabelecido um teor de matéria 
seca mínimo de 28%. Para tal, as forragens 
trituradas foram espalhadas em finas camadas 
em superfície cimentada expostas ao sol para 
perderem o excesso de água. Posteriormente 
o material foi pesado para se calcular à 
inclusão de 10% de milho finamente moído 
(fubá) com o objetivo de aumentar o teor de 
carboidratos disponíveis para maior produção 
de ácido lático no processo fermentativo e 
diminuir a proteólise (LIMA et al, 2001). 
  
 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

O ganho de peso dos alevinos 
suplementados com a fonte de fibra in natura 
ou com o capim colonião ou elefante ensilado 
foram semelhantes (P>0,05) com os 
respectivos valores 18,5; 17,2 e 17,5g em 45 
dias de ensaio experimental. Entretanto, a 
silagem de capim Tifton proporcionou um 
ganho de peso de 23,1g superior (P<0,05) aos 
demais tratamentos (Tabela 1). Pode-se 
observar pelo presente estudo que o 
fornecimento de fibra fermentada e rica em 
ácidos orgânicos não limitou o desempenho 



 

 

dos alevinos, tornando uma fonte de fibra em 
período de escassez de forragem como 
comumente utilizado na produção de 
ruminantes.       

 A silagem de capim Tifton apresentou 
uma tendência de maiores teores de fibra 

bruta, proteína bruta e extrato etéreo em 
relação às demais fontes de fibra, o que pode 
ter proporcionado maior fonte de energia aos 
alevinos do respectivo tratamento. 

 
Tabela 1 - Ganhos de peso (G.P) de alevinos de carpa capim (Ctenopharyngodon idella) 
suplementados por 45 dias com diferentes fontes de fibra e respectiva composição bromatológica. 
 

Fontes de fibra G.P (g)* % MS
FB 

(%MS) 
PB 

(%MS) 
Cinzas 

% 
EE 

(%MS)  

Silagem de Capim-Elefante 17,50 b 26,47 23,94 2,73 5,79 0,93 

Silagem de capim Colonião 17,20 b 24,59 23,45 2,16 2,90 0,93 

Silagem de capim Tifton 23,10 a 35,05 30,28 3,40 2,65 1,58 

Brachiaria sp in natura 18,50 b 23,06 22,74 1,26 1,36 0,30 
MS = matéria seca, FB = fibra bruta, PB = proteína bruta, EE = extrato etéreo 
* Letras diferentes na coluna diferem entre si a P < (0,05) pelo teste de Tukey. 
 
 
Trabalho realizado por Sponchiado et al, 
(2009) ao avaliarem a criação extensiva de 
carpa capim (Ctenopharyngodon idella) com 
peso inicial de 320 g tendo como alimento a 
grama boiadeira (Luziola peruviana) em 
açudes rasos no Rio Grande do Sul 
verificaram desempenho satisfatório, visto que 
obtiveram ganho médio de peso de 1,0 kg 
peixe após 180 dias como também para o 
controle eficiente da macrófita aquática L. 
peruviana. 
 
CONCLUSÃO 
 

É possível utilizar forragem conservada 
na forma de silagem como fonte de fibra para 
alevinos de carpa capim com desempenho 
semelhante ou superior em relação à fibra in 
natura encontrada nas margens dos tanques.  
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