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Introdu~ao
No Brasil, a cultura do coqueiro-anao (Cocos nucifera
L.) vem alcanc;:ando incrementos significativos na
area plantada nos ultimos anos, estimando-se em
57.000 ha cultivados, sendo cerca de 33.000 ha no
Nordeste, onde se incluem cerca de 10.000 ha no
Vale do Rio Sao Francisco. Na regiao Meio-Norte,
existem cerca de 3.543 ha, dos quais 2.016
localizam-se no Maranhao e 1.527 no Piauf.

Botanica

o coqueiro e uma planta monocotiled6nea
pertencente a Familia Arecaceae (Palmae), sendo que:
todos os coqueiros cultivados pertencem a especie
Cocos nucifera L. 0 coqueiro e uma planta que
apresenta continuo florescimento e frutificacao ao longo. \

do ano. Dentre as variedades, destacam-se a Gigante i
e a Ana, sendo que a Ana apresenta tres sub-
variedades: Ana-Verde, Ana-Amarela e Ana-Vermelha. j

Clima

Dentre os fatores climaticos que afetam 0 coqueiro,
destacam-se a precipitac;:ao pluviometrica e a
temperatura. 0 coqueiro e uma planta que exige
entre 1.500 e 2.000 mm anuais de chuva bem
distribuidos para externar todo seu potencial
produtivo. Entretanto, verifica-se que nem sempre
as condic;:6es adequadas de pluviosidade sac
atendidas. Dessa forma, a suplementac;:ao de agua pela
irrigac;:ao ou 0 plantio em locais com lencol freatico '
pouco profundo sac medidas recomend~veis.

Obten~ao de sementes e mudas

As mudas para plantio devem ser adquiridas de
viveiristas credenciados junto a CESM (Comissao
Estadual de Sementes e Mudasl, as quais devem ser I
a~ompa~h.a~as por .Nota Fiscal alem do Certificado r
Fltossanltano de Ongem - CFO, e do Certificado
Fitossanitario de Origem Consolidado - CFOC. I

Solo

Recomenda-se a utilizac;:ao de solos com textura
arenosa ou areno-argilosa, com profundidade
superior a um metro e sem camadas que possam
impedir 0 desenvolvimento do sistema radicular.
Devem possuir boa aerac;:ao, pH acima de 5,0, nao
estarem sujeitos ao encharcamento e apresentarem
boa fertilidade.

Preparo da area

Quando se tratar de area nao cultivada, deve-se
proceder ao desmatamento, que pode ser
executado mecanicamente e/ou manualmente, com
auxilio de foice e machado, e, posteriormente, ao
destocamento. Ap6s a Iimpeza da area, deve-se
proceder a retirada de amostras do solo para analise
quimica. Quando for necessario 0 usa de calagem,
essa deve ser feita com calcario dolomitico,
recomendando-se aplicar metade antes da arac;:ao e
o restante ap6s, porem antes da gradagem e no
minima com 60 dias antes do plantio.

Marcac;:ao e abertura de covas

Ap6s 0 preparo do solo, deve-se proceder a
marcac;:ao e ao piqueteamento da area para
posterior abertura das covas de plantio.
o espac;:amento deve ser de 7,5 m x 7,5 m x 7,5m,
totalizando 205 plantas/ha, arranjadas no esquema
de triangulo eqOilatero. Ap6s 0 piqueteamento da
area, procede-se a abertura das covas, as quais
devem medir 80 cm x 80 cm x 80 cm. Essas
poderao ser abertas at raves de ferramentas de uso
manual ou de "brocas" acopladas a tomada de
potencia do trator

Preparo da co va e plantio

Um mes antes do plantio da muda, deve-se
processar 0 enchimento da cova, adicionando-se
800 9 de superfosfato simples e 20 litros de

esterco de curral curtido. 0 plantio devera ser
efetuado no inicio da estac;:ao chuvosa, quando se
tratar de cultivo de sequeiro, ou em qualquer epoca
do ano, quando se utilizar irrigac;:ao.
Ap6s 0 enchimento da cova, as mudas devem ser
colocadas no centro da cova, em posic;:ao vertical,
sendo cobertas por uma camada de solo
suficiente para cobrir a semente, tendo-se 0

cuidado de nao cobrir a regiao do cola da muda,
para se prevenir a proliferac;:ao de doenc;:as
causadas por fungos do solo. Trinta dias ap6s 0

plantio, devem ser aplicados, em cobertura, 300 9
de ureia e 200 9 de c1oreto de potassio por
planta, distribuindo-se a mistura dos fertilizantes
em torno da mesma, observando-se um raio de 20
cm de distancia do coleto.

Tratos culturais

Q Controle de plantas daninhas
Compreende uma serie de praticas agricolas, com
objetivo de minimizar 0 estresse causado pela
competic;:ao exercida pelas plantas daninhas, as
quais competem com a planta por agua, luz e
nutrientes.

Q Roc;:agem
Deve ser realizada nas entrelinhas, de forma a
manter a cobertura do solo 0 tempo todo, para
amenizar as perdas de agua por evaporac;:ao, bem
como minimizar as perdas de solo por erosao. Deve
ser realizada duas vezes durante 0 ano, sendo a
primeira no inicio da estac;:ao chuvosa e a segunda
no final do periodo chuvoso.

Q Coroamento
Pratica que tem por objetivo manter a regiao de
maior concentrac;:ao de raizes livre da concorrencia
com as ervas-daninhas. Deve ser realizada, ap6s
cad a roc;:agem, mantendo-se um raio de dois metros
de distancia do caule, total mente livre de
competic;:ao com as plantas invasoras. E nessa area
de coroamento onde se realizam as adubac;:6es em
cobertura.


