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MATERIAL E MMATERIAL E MÉÉTODOSTODOS
O experimento foi conduzido entre outubro de 2006 e abril de 200O experimento foi conduzido entre outubro de 2006 e abril de 2008, em 8, em áárea rea 
experimental da Embrapa Cerrados, localizada no municexperimental da Embrapa Cerrados, localizada no municíípio de Planaltina, Distrito pio de Planaltina, Distrito 
Federal (15 35Federal (15 35’’3030”” de latitude Sul e 47 42de latitude Sul e 47 42’’3030”” de longitude Oeste e 1.000 m de de longitude Oeste e 1.000 m de 
altitude). O delineamento experimental foi o de blocos completamaltitude). O delineamento experimental foi o de blocos completamente ente 
casualizadoscasualizados, com três repeti, com três repetiçções, onde foram avaliados oito acessos de ões, onde foram avaliados oito acessos de  
mandioca de indmandioca de indúústria mantidos no Banco Regional de stria mantidos no Banco Regional de GermoplasmaGermoplasma de Mandioca de Mandioca 
do Cerrado (BGMC). A seledo Cerrado (BGMC). A seleçção do material para o plantio, bem como os tratos ão do material para o plantio, bem como os tratos 
culturais seguiram as recomendaculturais seguiram as recomendaçções para o sistema de produões para o sistema de produçção de mandioca ão de mandioca 
para a região do Cerrado (Souza & para a região do Cerrado (Souza & FialhoFialho, 2003). As parcelas foram constitu, 2003). As parcelas foram constituíídas das 
por quatro linhas de dez plantas dispostas no espapor quatro linhas de dez plantas dispostas no espaççamento de 1,20 m x 0,8 m, com amento de 1,20 m x 0,8 m, com 
áárea rea úútil de 15,4 m2 referente a 16 plantas das duas linhas centrais, til de 15,4 m2 referente a 16 plantas das duas linhas centrais, desprezadas as desprezadas as 
bordaduras. Aos doze meses apbordaduras. Aos doze meses apóós a emergência, procedeus a emergência, procedeu--se a poda das plantas se a poda das plantas 
(cortadas a 10 cm do solo). Aos seis meses ap(cortadas a 10 cm do solo). Aos seis meses apóós a poda, por ocasião da colheita s a poda, por ocasião da colheita 
das radas raíízes, realizouzes, realizou--se o corte da parte ase o corte da parte aéérea das plantas da rea das plantas da áárea rea úútil (10 cm do til (10 cm do 
solo), para estimativa da biomassa verde e seca da parte asolo), para estimativa da biomassa verde e seca da parte aéérea (total). Aprea (total). Apóós a s a 
pesagem do material verde, uma pesagem do material verde, uma subamostrasubamostra com a parte acom a parte aéérea de três plantas de rea de três plantas de 
cada parcela foi utilizada para a estimativa da produtividade decada parcela foi utilizada para a estimativa da produtividade de massa e da massa e da  
proporproporçção de folhas e de hastes na base verde e na seca (65ão de folhas e de hastes na base verde e na seca (65ºº C). Os dados obtidos C). Os dados obtidos 
foram analisados com o emprego do programa estatforam analisados com o emprego do programa estatíístico SISVAR e as mstico SISVAR e as méédias dias 
comparadas pelo teste de comparadas pelo teste de ScottScott--KnottKnott a 5% de probabilidade.a 5% de probabilidade.

INTRODUINTRODUÇÇÃOÃO
A parte aA parte aéérea da mandioca rea da mandioca éé constituconstituíída por hastes (caules ou ramos) e folhas em da por hastes (caules ou ramos) e folhas em 
proporproporçções variões variááveis. veis. ÉÉ considerado um resconsiderado um resííduo gerado na colheita das raduo gerado na colheita das raíízes, o zes, o 
qual apresenta boas caracterqual apresenta boas caracteríísticas nutricionais. Tanto que a parte asticas nutricionais. Tanto que a parte aéérea constituirea constitui-- 
se em uma importante fonte de alimento para os animais, podendo se em uma importante fonte de alimento para os animais, podendo ser utilizada ser utilizada 
nas formas de forragem verde, feno ou silagem, principalmente panas formas de forragem verde, feno ou silagem, principalmente para os ra os  
ruminantes. ruminantes. 
O O objetivoobjetivo destedeste trabalhotrabalho foifoi estimarestimar a a produtividadeprodutividade de de matmatéériaria secaseca e e verdeverde dada 
parte parte aaéérearea e das e das suassuas frafraççõesões ((hasteshastes e e folhasfolhas) de ) de oitooito gengenóótipostipos de de mandiocamandioca de de 
indindúústriastria aosaos seisseis mesesmeses de rebrotade rebrotaçção no ão no CerradoCerrado doDistritodoDistrito Federal.Federal.

As produtividades de MVPA variaram de 17.199 a 40.947 kg/ha. Os As produtividades de MVPA variaram de 17.199 a 40.947 kg/ha. Os gengenóótipos Formosa, tipos Formosa, 
Clone 3 e 5 apresentaram produtividades MVPA oscilando de 30.787Clone 3 e 5 apresentaram produtividades MVPA oscilando de 30.787 a 40.947 kg/ha, a 40.947 kg/ha, 
superiores a msuperiores a méédia geral.dia geral. As produtividades de MSPA variaram de 3.701 kg/ha para o As produtividades de MSPA variaram de 3.701 kg/ha para o 
gengenóótipo tipo EnitaEnita Brava atBrava atéé 8.534 kg/ha para o Formosa. Cinco gen8.534 kg/ha para o Formosa. Cinco genóótipos (Clone 3, Clone tipos (Clone 3, Clone 
5, ME 9123, IAC 12 e IAC 14) apresentaram produtividades interme5, ME 9123, IAC 12 e IAC 14) apresentaram produtividades intermedidiáárias (5.548 a rias (5.548 a 
6.600 kg/ha de MSPA). Dentre eles destacaram6.600 kg/ha de MSPA). Dentre eles destacaram--se os Clones 3 e 5 pelas maiores se os Clones 3 e 5 pelas maiores 
produtividades de folhas (cerca de 2.000 kg/ha de MSF). Em um esprodutividades de folhas (cerca de 2.000 kg/ha de MSF). Em um estudo tambtudo tambéém m 
realizado em Planaltina, DF, Vieira realizado em Planaltina, DF, Vieira etet al. (2008), avaliando diversos genal. (2008), avaliando diversos genóótipos de tipos de  
mandioca de indmandioca de indúústria, obtiveram produstria, obtiveram produçções de parte aões de parte aéérea verde que variaram de rea verde que variaram de 
18.685 a 28.788 kg/ha e de 20.963 a 31.285 kg/ha, respectivament18.685 a 28.788 kg/ha e de 20.963 a 31.285 kg/ha, respectivamente, para os gene, para os genóótipos tipos 
manejados com poda e sem poda. Os autores relatam que houve redumanejados com poda e sem poda. Os autores relatam que houve reduçções significativas ões significativas 
(P<0,05) para as produtividades de ra(P<0,05) para as produtividades de raíízes e da parte azes e da parte aéérea total, bem como para o teor rea total, bem como para o teor 
de amido nas rade amido nas raíízes em conseqzes em conseqüüência da poda aos 12 meses apência da poda aos 12 meses apóós o plantio. Pors o plantio. Poréém, m, 
apesar das reduapesar das reduçções detectadas, os benefões detectadas, os benefíícios oriundos do manejo com a poda devem cios oriundos do manejo com a poda devem 
ser considerados nessa equaser considerados nessa equaçção. Isso porque a poda aos 12 meses: i) garante ao ão. Isso porque a poda aos 12 meses: i) garante ao 
produtor de mandioca produtor de mandioca manivasmanivas--sementessementes de elevada qualidade no momento ideal para de elevada qualidade no momento ideal para 
o plantio; ii) garante uma parte ao plantio; ii) garante uma parte aéérea com elevada qualidade nutricional (ramos mais rea com elevada qualidade nutricional (ramos mais 
tenros) para a suplementatenros) para a suplementaçção de animais; e iii) diminui os custos de alimentaão de animais; e iii) diminui os custos de alimentaçção de seu ão de seu 
rebanho na rebanho na éépoca da seca.poca da seca.

RESULTADOS E DISCUSSÃORESULTADOS E DISCUSSÃO
Na Tabela 1, observaNa Tabela 1, observa--se que o gense que o genóótipo Formosa apresentou as maiores (P<0,05) tipo Formosa apresentou as maiores (P<0,05)  
produtividades de MVF, MVH, MVPA, MSF, MSH e MSPA, superando aosprodutividades de MVF, MVH, MVPA, MSF, MSH e MSPA, superando aos demais. Por demais. Por 
sua vez, os Clones 3 e 5 apresentaram produtividades de MVF, MVHsua vez, os Clones 3 e 5 apresentaram produtividades de MVF, MVH, MSF e MSH , MSF e MSH 
significativamente superiores (P<0,05) aos gensignificativamente superiores (P<0,05) aos genóótipos ME 9123, IAC 12, IAC 14, ME tipos ME 9123, IAC 12, IAC 14, ME 
9607 e 9607 e EnitaEnita Brava. Os genBrava. Os genóótipos ME 9607 e tipos ME 9607 e EnitaEnita Brava foram os menos produtivos Brava foram os menos produtivos 
para essa forma de manejo de poda. para essa forma de manejo de poda. 

CONCLUSÕESCONCLUSÕES
O genO genóótipo Formosa apresentou maiores produtividades de massa verde e tipo Formosa apresentou maiores produtividades de massa verde e seca da seca da 
parte aparte aéérea, rea, folahsfolahs e hastes, mostrandoe hastes, mostrando--se o mais promissor dentre os gense o mais promissor dentre os genóótipos tipos 
avaliados nas condiavaliados nas condiçções ões edafoclimedafoclimááticasticas do Cerrado do Distrito Federal.do Cerrado do Distrito Federal.
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Tabela 1 Produtividade de massa verde de folhas (MVF), de hastes (MVH), da parte aérea (MVPA) e de
massa seca de folhas (MSF), de hastes (MSH) e da parte aérea (MSPA) de oito genótipos de 
mandioca de indústria aos seis meses de rebrotação na Embrapa Cerrados em Planaltina-DF. 
Rebrotação de plantas com doze meses de idade. 

ME 9123 7.599c 19.271c 26.869c 1.882c 4.471b 6.353b 
IAC 12 7.619c 18.216c 25.835c 1.748c 4.273b 6.021b 

Médias seguidas da mesma letra nas colunas não diferem estatisticamente pelo teste de Skott-Knott a 5% 
de probabilidade. 

 Produtividade 
Genótipo MVF MVH MVPA MSF MSH MSPA 
 (kg/ha) (kg/ha) (kg/ha) (kg/ha) (kg/ha) (kg/ha) 
Formosa 10.249a 30.698a 40.947a 2.251a 6.283a 8.534a 
Clone 3 9.470b 23.819b 33.289b 1.962b 4.449b 6.411b 
Clone 5 9.001b 21.787b 30.787b 1.998b 4.602b 6.600b 

IAC 14 7.148c 15.521d 22.669d 1.696c 3.852c 5.548b 
ME 9607 5.201d 15.334d 20.535e 1.270d 3.151d 4.421c 
Enita Brava 5.158d 12.041e 17.199f 1.225d 2.477d 3.701c 
Média 7.681 19.586 27.266 1.754 4.195 5.949 
CV (%) 6,72 6.61 5,94 7,08 9,54 7,88 
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