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Utilização da mandioca como fonte de forragem e concentrado energético no 

bioma Amazônia 

A mandioca apresenta comprovado potencial para utilização na alimentação de 

ruminantes. Entretanto, esse potencial ainda não é explorado na região amazônica e ainda 

existe a necessidade de informações sobre o manejo agronômico da cultura para a 

produção de forragem e seus impactos sobre a produção de raiz. Serão realizados três 

experimentos para avaliar o potencial de utilização da mandioca na alimentação de 

pequenos ruminantes. No primeiro experimento serão avaliados os efeitos das épocas de 

colheita da parte aérea sobre as produtividades de parte aérea e de raiz, além dos custos 

de produção. O segundo experimento consistirá da avaliação do perfil fermentativo, das 

populações microbianas e do valor nutritivo das silagens da parte aérea e da raiz da 

mandioca em função da época de colheita da parte aérea. Neste experimento, serão 

produzidas silagens da parte aérea nas respectivas épocas de colheita e das raízes. O 

terceiro experimento será um ensaio de consumo e digestibilidade com ovinos A presente 

proposta engloba uma equipe multidisciplinar com pesquisadores de diferentes 

instituições de ensino superior do Brasil e dos Estados Unidos. Além disso, contamos 

com o apoio de empresas privadas, as quais fornecerão os fertilizantes e as sementes para 

a execução dos experimentos, além de um produtor de mandioca, o qual disponibilizará 

as estacas  

Após a realização do projeto serão geradas recomendações para a época ideal de 

colheita para a produção de silagem tanto da parte aérea como da raiz da mandioca. O 

projeto proposto apresenta alta aplicabilidade e importância para a região amazônica, 

devido às condições edafoclimáticas (elevada precipitação e solos arenosos), os quais 

dificultam o cultivo de outras forrageiras. Além disso, a utilização da mandioca na 

alimentação corrobora com o princípio de intensificação sustentável dos sistemas de 

produção animal. Dessa forma, acredita-se que os resultados desse projeto terão impacto 

direto na sociedade, devido à carência de informações no bioma Amazônia. 


