Comunicado 208
Técnico
ISSN 1678-1937
Dezembro, 2017

Foto: Antônio Dias Santiago

Desempenho e
Recomendação da
Cultivar de Mandioca
BRS Poti Branca para a
Mesorregião do
Agreste Alagoano
Antônio Dias Santiago1
Lizz Kezzy de Morais2
Lionaldo dos Santos3
Hélio Wilson Lemos de Carvalho4
O cultivo da mandioca (Manihot esculenta Crantz)
é importante tanto no aspecto social, pela absorção
de mão de obra e fixação do homem na zona rural,
como no econômico, por meio da produção de
raízes, fécula e farinhas, além de raízes desidratadas
e parte aérea para a alimentação animal. As
cultivares de mandioca podem ser classificadas,
quanto ao teor de ácido cianídrico (HCN) na
raiz, como: doces ou mansas, regionalmente
conhecidas como “macaxeiras”, teor abaixo de
180 mg kg-1 de HCN (em base úmida);
intermediárias, com teores entre 180 mg kg-1 e
300 mg kg-1; e amargas ou bravas, denominadas
como mandioca tipo indústria, com teor maior do
que 300 mg kg-1. As raízes dessas últimas são
destinadas preferencialmente à produção de fécula e
farinha, e suas raspas e folhagens, utilizadas como
complementos à ração animal após secagem.
Em Alagoas, a região do Agreste é responsável por
aproximadamente 60% da produção de mandioca no
Estado. Cultura de grande apelo social e econômico
era explorada basicamente por agricultores
familiares; contudo, nos últimos dez anos, a
mandioca vem sendo cultivada por produtores que
estão adotando novas tecnologias, como adequada
adubação, máquinas para plantio, controle químico
de ervas daninhas e novos materiais genéticos,
mais produtivos em raízes e teores de amido. Em
2016, a produtividade média da mandioca no
Estado foi de 12,74 t ha-1, resultado da colheita de
21.896 hectares e uma produção de

279.044 toneladas (IBGE, 2016).
A incipiente recomendação de variedades de
mandioca adaptadas a diferentes condições de
ambientes é apontada como uma das causas que
levam à baixa produtividade no Nordeste. Para a
mesorregião do Agreste Alagoano, não se dispõe
de recomendações específicas de novos materiais
genéticos de mandioca pela Embrapa; de modo que,
atualmente, o desenvolvimento desses materiais
é considerado um dos fatores de maior demanda
por parte dos representantes da cadeia produtiva
da mandiocultura estadual. Assim, Santiago et al.
(2015) e Morais et al. (2016) realizaram estudos no
intuído de avaliar o desempenho de cultivares para
o estado de Alagoas.
Denominado originalmente pelo código 8735/01
e posteriormente pelo nome fantasia de
“Poti Branca”, este clone foi obtido a partir
de policruzamento efetuado no Centro
Internacional de Agricultura Tropical (CIAT) e
introduzido sob a forma de semente botânica
na Embrapa Mandioca e Fruticultura Tropical
no ano de 1987, tendo como parental
feminino o clone SM 807. Em 2010, a cultivar
BRS Poti Branca foi recomendada para a região
dos Tabuleiros Costeiros em Sergipe. Em
Alagoas, ela destacou-se entre os materiais
avaliados em experimentos conduzidos em
Arapiraca, Lagoa da Canoa e Limoeiro de
Anadia entre julho de 2013 e setembro de
2015, com o seu desempenho sendo avaliado
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como adequado para o plantio em áreas do
Agreste Alagoano.
Espera-se que, com a recomendação da
‘BRS Poti Branca’ como uma cultivar de mandioca
tipo indústria adaptada ao Agreste Alagoano,
seja possível aumentar a produtividade na
região, proporcionando aos produtores rurais
maior rentabilidade.

Desempenho da cultivar BRS Poti
Branca no Agreste Alagoano nas safras
2013/2014 e 2014/2015
A cultivar BRS Poti Branca foi avaliada nos
anos agrícolas 2013/2014 e 2014/2015, sendo
considerados os dados experimentais conduzidos

em Arapiraca, Lagoa da Canoa e Limoeiro de
Anadia, municípios da mesorregião do Agreste
Alagoano. Na Tabela 1, estão apresentadas as
médias de produtividade e o balanço econômico,
verificando-se que a cultivar apresentou
superioridade produtiva em todos os municípios,
com médias de rendimento de raízes na primeira
safra de 23,47 t ha-1 e na segunda safra de
31,03 t ha-1, acima dos valores da média nacional
obtidos em 2014 e em 2015, que correspondem
respectivamente a 14,82 t ha-1 e 15,24 t ha-1. De
acordo com o balanço econômico, a
‘BRS Poti Branca’ apresentou uma lucratividade
de 62,47% na safra 2013/2014 e de
69,77% na safra 2014/2015.

Tabela 1. Produtividade de raízes em toneladas por hectare e balanço econômico da cultivar BRS Poti Branca
cultivada no Agreste Alagoano nos anos agrícolas 2013/2014 (2014) e 2014/2015 (2015).
2014 Locais do cultivo
Indicadores

2015 Locais do cultivo

Arapiraca

Média

Produtividade média nos
respectivos locais e anos
(t ha-1).

26,32

20,61

23,47

37,58

20,14

35,36

31,03

27,25

Produtividade média do
Brasil nos respectivos anos
(t ha-1)1.

14,82

14,82

14,82

15,24

15,24

15,24

15,24

15,03

Diferença da produtividade
da mesorregião do Agreste
Alagoano em relação à
produtividade média do
Brasil (t ha-1).

+11,50

+5,79

+8,65

+22,34

+4,90

+20,12

+15,79

12,22

9,71

9,71

9,71

9,53

9,53

9,53

9,53

9,62

Diferença da produtividade
da mesorregião do Agreste
de Alagoas em relação à
produtividade média do
Nordeste (t ha-1).

+16,61

+10,90

+13,76

+28,05

+10,61

+25,83

+21,50

17,63

Custo de Produção
estimado (R$) na
mesorregião do Agreste
Alagoano para produzir
um hectare de raízes de
mandioca (ano base 2016).

3.470,00

3.470,00

3.470,00

3.470,00

3.470,00

3.470,00

3.470,00

3.470,00

Valor pago estimado (R$)
na mesorregião do Agreste
Alagoano pela tonelada de
raízes de mandioca (ano
base 2016)2.

400,00

400,00

400,00

400,00

400,00

400,00

400,00

400,00

10.528,00

8.244,00

9.386,00

15.032,00

8.056,00

14.144,00

12.410,67

10.898,33

Receita Líquida (Receita
Bruta – Custo de Produção)
por hectare produzido (R$).

7.058,00

4.774,00

5.916,00

11.562,00

4.586,00

10.674,00

8.940,67

7.428,33

Lucratividade por hectare (%)3.

67,04

57,91

62,47

76,92

56,93

75,47

69,77

66,12

Produtividade média do
Nordeste nos respectivos
anos (t ha-1)1

Receita Bruta por hectare
(R$), considerando-se a
produtividade (t ha-1) dos
municípios em 2014 e
2015 e o valor pago pela
tonelada (R$ 400,00).

Limoeiro
de
Anadia

Fonte: IBGE (2016).
Levantamento realizado entre os produtores de mandioca do Agreste Alagoano.
3
Lucratividade (Receita Líquida/Receita Bruta) x 100).
1
2

Arapiraca

Lagoa da
Canoa

Média
Geral

Limoeiro
de Anadia

Média

2014/2015
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Na Tabela 2, observa-se o bom desempenho
agronômico da cultivar com alta quantidade
de hastes, chegando a valores médios de
21,64 t ha-1 e 17,75 t ha-1, e alto peso
fresco de folhas, com médias de 7,25 t ha-1 e
6,38 t ha-1, respectivamente nas safras

2013/2014 e 2014/2015. O teor de amido
médio das raízes da ‘BRS Poti Branca’ obtido na
primeira safra foi de 29,71% e na segunda safra
de 28,35%, valores acima da média exigida para
um melhor rendimento de fécula, em que o padrão
comercial é 28%.

Tabela 1. Peso fresco de folhas e peso de hastes em toneladas por hectare e teor de amido (%) da cultivar
BRS Poti Branca cultivada no Agreste Alagoano nos anos agrícolas 2013/2014 (2014) e 2014/2015 (2015).
2014 Locais do cultivo
Indicadores

2015 Locais do cultivo

Limoeiro
de Anadia

Arapiraca

Média

9,58

4,91

7,25

Peso de hastes (t ha-1)

22,68

20,60

Teor de amido (%)

27,17

32,25

Peso fresco de folhas (t ha-1)

Média
Geral

Arapiraca

Lagoa da
Canoa

Média

4,43

10,16

4,54

6,38

6,81

21,64

21,18

18,34

13,73

17,75

19,70

29,71

29,98

27,74

27,32

28,35

29,03

2014/2015

Figura 1, observam-se as fotos do material
vegetativo da ‘BRS Poti Branca’, como folhas,
hastes e raízes.

Fotos: Antônio Dias Santiago

A ‘BRS Poti Branca’ é classificada como cultivar
de ciclo médio a tardio para o Agreste Alagoano,
podendo ser colhida a partir dos 14 meses. Na

Limoeiro
de
Anadia

Figura 1. Raízes, folhas e manivas da cultivar BRS Poti Branca.

Durante o ciclo da cultura em campo, foram
coletados dados da pluviosidade total na região
de Arapiraca para as safras de 2013/2014 e
2014/2015 (Figura 2), cujos valores totalizam
respectivamente 1.320 mm, de julho de 2013
a setembro de 2014, e 1.096 mm, de julho de
2014 a setembro de 2015 (ALAGOAS, 2015).

A faixa de exigências pluviométricas para o
desenvolvimento da cultura da mandioca é de
600 mm a 1.200 mm, com chuvas bem distribuídas
(MODESTO JÚNIOR; ALVES, 2016), estando
os municípios onde se realizam os estudos
enquadrados dentro da faixa de exigências
estabelecidas para a cultura.
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Figura 2. Precipitação pluvial mensal ocorrida durante as safras 2013/2014 e 2014/2015 em Arapiraca, AL.

Recomendações para o plantio
da cultivar BRS Poti Branca no
Agreste Alagoano
Descrição da cultivar
Tipo de crescimento: Determinado.
Ciclo de produção: 420 dias ou 14 meses do
plantio à colheita (médio a tardio).
Cor dos ramos terminais: Roxo.
Cor da película da raiz: Marrom-escuro.
Cor do broto terminal: Verde-arroxeado.
Cor do córtex da raiz: Creme.
Cor da polpa da raiz: Branca.
Cor do pecíolo: Vermelho.
Cor do caule: Marrom-escuro.
Época de plantio

Considerações finais
A alta quantidade de material vegetativo, como
folhas e hastes, dessa cultivar torna-a favorável
ao uso para alimentação animal, bem como à
produção de manivas semente. O alto teor de
amido apresentado proporciona maior rendimento
de fécula, podendo ser diferenciada comercialmente
por essa característica, atingindo um mercado
mais valorado.
Recomenda-se o plantio da cultivar BRS Poti Branca
para os municípios de Limoeiro de Anadia, Lagoa
da Canoa e Arapiraca por apresentar produtividade
média de raízes alta e expressiva, sendo o seu
cultivo uma excelente oportunidade de negócio para
o agricultor da mesorregião do Agreste Alagoano,
uma vez que pode proporcionar alta rentabilidade
por hectare, quando colhida aos 14 meses.

De acordo com o Zoneamento Agrícola de Risco
Climático (ZARC) para a cultura da mandioca no
Estado de Alagoas, estabelecido pela Portaria
nº 499/2011, publicada em 15/12/2011
pelo Ministério de Agricultura, Pecuária e
Abastecimento (MAPA, 2017), o período
apropriado para o plantio de mandioca nos
municípios de Arapiraca, Limoeiro de Anadia e
Lagoa da Canoa é de 13 de maio a 21 de julho.
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