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PRODUÇÃO, COMPOSIÇÃO QUÍ MICA E DIGESTIBILIDADE DE RAMA 
E RAIZ DE CULTIVARES DE MANDIOCA (Canihot esculenta 

Crantz) PARA ALIMENTAÇÃO DE RUMINANTES 

Heribeato Antonio Marque1s Batista 
1
, Ari. Pinheiro 

Camarão Sebastjão I-iühn , José de Brit?  Lourenço 
Junior e Marise C.M. Freitas 

Este experimento foi conduzido no Laboratório de 
Nutrição Animal do Centro de Pesquisa Agropecuária do Tró 
pico Úmido - CPATU, em Belém-Pará-Brasil, com a finalida 
de de identificar, entre sete cultivares de mandioca de 
alta produção de rama e raiz, em três diferentes tipos de 
colheita, as com melhores rendimentos e qualidades para 
alimentação de ruminantes. Os resultados mostraram que 
as produções de rama e raízes das cultivares estudadas fo 
ram significativamente diferentes (P <0,05). As cultiva 
res Rainha do Sol e Jaboti apresentaram as mais elevadas 
produções de rama (t/ha), enquanto a 'Mameluca Branca' 
destacou-se na produção de raízes. As produções de rama 
por hectare, nos cortes de quatro e seis meses, foram nio 
res (P<o,os) que nos de doze meses, enquanto as produ 
ções de raízes mais elevadas nos cortes foram de doze me 
ses. A composição química da rama foi diferente tanto en 
tre cultivares como nas três idades de corte. Os níveis 
médios de PB, nos cortes de quatro e seis meses, 20,14% e 
19,62%, respectivamente, foram maiores que nos de doze me 
ses: 17,5%. Os teores de LE e RMF diminuíram com o aumen 
to da idade de corte. A cultivar Rainha do Sol apresentou 
a maior quantidade de amido na raiz: 32,5%. A rama tem ní 
vel de HCN muito mais alto do que a raiz, parecendo, eri 
tretanto, não existir qualquer relàção entre o conteúdo 
de HCN na rama e na raiz, quando ambas são colhidas aos 
doze meses. Os coeficientes de digestibilidade Ilin vitro" 
da matéria seca e da matéria orgânica da rama foram dife 
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rentes nas cultivares estudadás, nas três idades de cor 
te. A rama da cultivar Rainha do Sol apresentou as mais 
altas DIVMS e DIVMO, 61,4%, 57,2% e 55,7%; e 59,8%; 56,0% 
e 54,1, respectivamente, aos quatro, seis e doze meses de 
idade de corte. A DIVMS e a DIVIIO das ramas diminuíram 
com o aumento da idade de corte. Os dados de produção de 
rama e de i'aiz, a composição química e os coeficientes de 
digestibilidade da rama indicam as cultivares Rainha do 
Sol e Mameluca Branca como as melhores para a alimentação 
de ruminantes. 
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