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APRESENTAÇÃO 

 

A agricultura e a pecuária passaram na atual contemporaneidade por fases de 

evolução e adequação, saindo de um modelo de agricultura baseado no modo de produção 

agroecológico para um modelo mais tecnificado e dependente de insumos agroquímicos, 

implementos e maquinários agrícolas, tendo por base os pacotes tecnológicos da chamada 

Revolução Verde que foi tão amplamente difundida a partir da segunda metade do século 

XX, no Brasil e no mundo. Criou-se modelos técnicos de produções agropecuários baseados 

na monocultura e pecuária tanto intensiva como extensiva produtoras de royalties. Surge a 

partir de então uma pergunta, tais modelos foram ou são realmente sustentáveis a partir do 

tripé econômico, social e ambiental?  

No sentido de avançarmos nas atualizações das pesquisas científicas tão necessárias 

para o universo das ciências agrárias - Agronomia, Zootecnia e Medicina Veterinária - tem-

se neste livro uma série de trabalhos acadêmicos que buscam apresentar avanços 

significativos que possam ampliar e vir a contribuir com o desenvolvimento do universo 

agrário, servindo de base para trabalhos correlatos, tornando a grande área das ciências 

agrárias um universo mais equilibrado e ambientalmente sustentável.  

 

Tenham uma boa leitura! 

 
Luis de França Camboim Neto 

Everton Nogueira Silva 
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RESUMO 

A polinização seja ela natural ou mecânica é um processo 
fundamental para a passifloricultura. As abelhas do gênero Bombus 
e Xylocopa se destacam como principais polinizadoras naturais dessa 
cultura. Através de uma estimativa entre serviços de polinização 
realizados pelo homem e pelas abelhas, esse trabalho teve como 
objetivo estimar o prejuízo na produção em função da perda desses 
serviços ambientais. Este trabalho foi desenvolvido no município 
de Cláudia/MT no período de 10 a 30 de junho de 2019, através 
da aplicação de questionários do tipo estruturado aos produtores 
de maracujá-amarelo da região. Devido á ausência das abelhas na 
produção do maracujá, o produtor teve que utilizar a polinização 
manual. O custo médio anual do serviço de polinização realizado 
pelas abelhas mamangavas para um hectare de maracujá foi de 
R$14.520, conforme os dados obtidos do total de 9 produtores. 
Este custo adicional na produção aponta a importância da 
polinização natural das abelhas para os pequenos produtores e a 
necessidade de ações de preservação das abelhas nas propriedades, 
uma vez que o serviço gratuito delas torna a produção mais viável 
economicamente. 
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POLLINATION SERVICE OF MAMANGAVA IN THE 
PRODUCTION OF YELLOW PASSION FRUIT 

 
 
ABSTRACT 

 

 

 

Keywords:  

Environmental servisse 

Bees 

Passiflora edulis 

 
Pollination, natural or mechanical, is a fundamental process for 
passifloriculture. Bombus and Xylocopa bees stand out as the main 
natural pollinators of this culture. Through an estimate between 
pollination services performed by man and bees, this work aimed 
to estimate the loss in production due to the loss of these 
environmental services. This work was done in Cláudia / MT in 
the period from 10 to 30 June 2019, through the application of 
structured questionnaires of yellow passion fruit´s producers in the 
region. Due to the absence of bees in the production of passion 
fruit, the producer had to use manual pollination. The average 
annual cost of the pollination service performed by bumblebee 
bees, for one hectare of passion fruit was R$ 14,520 according to 
data obtained from a total of 9 producers. This additional cost in 
production points to the importance of natural bee pollination for 
small producers and the need for actions to preserve the bees on 
properties since their free service makes production more 
economically viable. 

  

 

 
1 INTRODUÇÃO 

 

As abelhas são consideradas de grande importância para a manutenção da vida no 

planeta (SANTOS, 2010), uma vez que elas prestam importantes serviços ambientais como 

a produção de mel (alimento nutritivo e altamente energético) e a polinização 

(IMPERATRIZ-FONSECA e NUNES- SILVA 2010). No entanto, apesar de sua 

importância, esses insetos encontram-se em processo de declínio populacional em vários 

lugares no mundo devido à fatores como desmatamento e uso indiscriminado de agrotóxico 

(BARBOSA, 2017). Estudos preveem consequências desastrosas para toda a biodiversidade 

da terra se as abelhas continuarem desaparecendo, os ecossistemas, a biodiversidade e a 

interdependência de milhares de espécies da fauna e da flora, estará ameaçado, uma vez que 

a natureza levará de quatro a cinco gerações para se adaptarem ao meio, a outros 

polinizadores ou a polinização cruzada (KERR et al., 2001). 

Através da polinização, as abelhas contribuem  para a produção de alimentos e 

melhoria da qualidade e da quantidade de frutos e sementes produzidos, realizando um 

serviço de valor inestimável (OLIVEIRA, 2015). Segundo Vieira et al. (2010), na cultura  de 

maracujá amarelo (Passiflora edulis) a produtividade e o lucro dos produtores serão diretamente 
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afetados pela falta de polinização adequada, resultando em falta do fruto no mercado ou má 

formação do mesmo, necessitando a contratação de mão de obra extra para realizar a 

polinização manual, o que em geral encarece o produto.  

A polinização natural do maracujá é realizada por abelhas do gênero Bombus e 

Xylocopa, sendo popularmente conhecidas como mamangavas, (FREITAS, 2009). Ao longo 

da evolução, essas espécies desenvolveram estruturas corporais (maior tamanho corporal e 

pelos) que lhes permitem elevadas eficiência na polinização do maracujá (SOUZA et al., 

2007).Portanto torna-se indiscutível a participação da abelha mamangava na polinização 

natural para aperfeiçoar a produção de maracujá, uma vez que na ausência dessas a 

polinização será feita manualmente necessitando a contratação de mão de obra extra para 

realizar a polinização manual, sendo esta onerosa para o produtor.  

Com a ocupação intensiva das terras e também o uso abusivo de defensivos 

agrícolas, a população de abelhas polinizadoras vem reduzindo rapidamente, colocando em 

risco todo o ambiente em que vivem. Além disso, os serviços ecossistêmicos da polinização 

serão grandemente prejudicados, pois esses polinizadores tem grande colaboração com o 

crescimento da economia mundial (FAO, 2004). O Brasil é considerado o maior consumidor 

mundial dessa fruta, destacando-se como principal produtor, sua produção é crescente e a 

procura de produtos in natura e processados só aumentam (ABRAFRUTAS, 2019 ).  

Portanto, os polinizadores são imprescindíveis para a natureza, onde prestam 

importante serviço ambiental, sendo esses fundamentais para a o bem estar e melhoria da 

vida humana e demais organismos do planeta (COSTA & OLIVEIRA, 2013). 

Nesse sentido, o objetivo desse estudo foi 1) valorar o serviço de polinização das 

mamangavas na produção de maracujá-amarelo (Passiflora edulis); 2) estimar o prejuízo na 

produção em função da perda dos serviços ambientais prestados pelas mamangavas e; 3) 

pontuar a percepção dos produtores acerca da importância das abelhas para o ecossistema. 

 

2 METODOLOGIA 

 

As coletas dos dados ocorreram entre os dias 10 e 30 de junho/ 2019, através da 

aplicação de questionários do tipo estruturado aos produtores de maracujá-amarelo no 

município de Cláudia (Latitude: 11º 30’ 55” S Longitude: 54º 53’ 29” W), Mato Grosso, 

seguindo as regras estabelecidas pela Resolução nº 196/1996 do Conselho Nacional de Saúde 

(BRASIL, 1996). 
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O questionário foi elaborado a fim de obter dados sobre o perfil socioeconômico 

dos produtores e sobre a produção do fruto, utilizados para estimar o valor econômico do 

serviço de polinização prestado pelas mamangavas na produção de maracujá-amarelo 

(Passiflora edulis), bem como para estimar o possível prejuízo na produção em função da 

perda desses serviços ambientais. Essas estimativas foram realizadas através da fórmula 

utilizada no estudo de Pereira Vieira et al. (2010). Esta fórmula descreve a importância dos 

serviços de polinização das mamangavas para o agricultor, evitando ou diminuindo os custos 

com pagamentos de salário aos trabalhadores contratados. 

 

Formula: VESPmamangava = [(SM/2.N/30).n.P] 

 

Onde: 

 

VESPmamangava= valor econômico anual do serviço de polinização realizado pelas 

mamangavas em um hectare de plantação do maracujá-amarelo; 

SM= salário mínimo mensal dividido por dois, porque a polinização manual só pode ser feita 

no período da tarde; 

N= № dias de trabalho de polinização manual em relação a quantidade de dias em um mês; 

n= № trabalhadores necessários para fazer a polinização das flores do maracujá-amarelo em 

um hectare; 

P= numero de meses que dura o período de floração em um ano. 

 

Ainda por meio do questionário foram obtidas informações sobre a percepção 

ambiental dos produtores acerca da importância desses animais para o ecossistema. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Foram entrevistados 9 produtores de maracujá amarelo, os principais motivos que 

os levaram a optar pelo cultivo do maracujá foram o retorno financeiro rápido e sua fácil 

comercialização. 

O valor econômico anual do serviço de polinização realizado pelas mamangavas em 

um ha/maracujá foi em média de R$14.520,00, se realizado por três pessoas e sem os 

encargos trabalhistas, pois este funcionário não trabalharia com carteira assinada e sim por 
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diárias. Este cálculo foi realizado através da fórmula. Esse mesmo serviço, se realizado 

manualmente, considerando que para tal gasta-se em média 3 horas por hectare, com 3 

pessoas trabalhando meio período em 29 dias no mês. Baseando-se no valor do salário 

mínimo do decorrente ano da aplicação do questionário aos produtores (998,00), a 

quantidade de dias de polinização no mês (29), a quantidade de horas trabalhadas por pessoa 

(3) e a quantidade de pessoas que trabalham em um hectare de maracujá (3), podemos 

observar que esses funcionários receberiam o valor de R$14.520,00 por ano para fazer o 

serviço de polinização que as abelhas mamangavas fazem. 

A área total destinada ao plantio do maracujá amarelo tem em média 1,83ha e a 

quantidade de plantas por hectare são em média de 471 pés de maracujá. Segundo Ramalho 

Sobrinho et al. (1997), a polinização manual é feita apenas por um homem em um hectare 

com aproximadamente 666 plantas, apenas no primeiro ano de produção em 20 dias 

trabalhando, 4 horas por dia. Complementando Sanábio (2001), mostra que dois ou três 

homens trabalhando na mesma área plantada conseguem polinizar de cinquenta a sessenta 

flores/minuto em uma tarde de trabalho. Esta estimativa de custo aponta a importância dos 

serviços de polinização natural, realizados pelas abelhas mamangavas, para os pequenos 

produtores, pois os mesmos não tem renda fixa e dependem da venda do produto que estão 

cultivando 

Esta estimativa de custo da polinização manual aponta a importância dos serviços 

de polinização natural, realizados pelas abelhas mamangavas, para os pequenos produtores, 

pois os mesmos não tem renda fixa e dependem da venda. No entanto, observamos que em 

89% das propriedades entrevistadas os produtores não esperam a polinização natural das 

flores e a fazem artificialmente, por não observarem uma quantidade de abelhas necessárias 

para a perfeita polinização da cultura. Segundo os produtores, houve uma redução na 

quantidade de abelhas nas propriedades após o plantio de lavouras, principalmente de soja, 

ao redor de suas plantações e também pelos próprios produtores de maracujá usarem 

defensivos/inseticidas para controle de pragas e outras abelhas em suas plantações. Pouco 

mais da metade dos produtores (56%) afirmaram que com a polinização artificial o maracujá 

produz maior quantidade de poupa/sementes, com base em suas experiências no cultivo do 

maracujá. Os estudos de Pereira Vieira et al. (2010), relataram que os polinizadores são 

indispensáveis para a produção do maracujá amarelo nos mostrando resultados satisfatórios 

em relação a lucratividade, produtividade do fruto e no serviço ecossistêmico prestado pelas 

abelhas. A literatura nos mostra que as flores polinizadas por mamangavas possuem maior 
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quantidade de massa em gramas do fruto, em relação ao peso da polpa do maracujá 

(ARAÚJO, 2018). 

Com relação a mão de obra utilizada nas propriedades que desenvolvem a 

passifloricultura é principalmente a familiar (78%), onde os custos da produção são apenas 

gastos com água, energia elétrica e insumos nas plantações como adubação, fertilizantes e 

inseticidas. Todos os produtores irrigam suas plantações nos períodos de estiagem (maio a 

outubro) e em 56% das propriedades trabalham apenas três pessoas no cultivo do maracujá. 

Sendo assim o produto final é comercializado variando em atacado pelo valor 

médio de R$ 1,50 e varejo valor de R$ 4,80 reais. Na venda por atacado o valor é menor 

porque os produtores entregam grandes quantidades de maracujá em um único lugar, 

normalmente em fábrica de polpa, e o consumidor vai até as propriedades para coleta dos 

frutos, ou seja, sem ônus do frete para o produtor. Para o varejo o valor é maior, pois o 

produtor terá os custos das entregas dos frutos em menores quantidades no comercio, feira 

local ou diretamente nas casas dos consumidores. Como a produção do maracujá ocorre em 

sistema familiar e em pequenas propriedades, tanto a renda mensal, como a produção teve 

variações entre as propriedades, com valores de 200 a 3000 kg de maracujá produzido, 

gerando uma renda de R$ 960 a R$4.500 reais mensais aos produtores. Desta forma houve 

produtores que fizeram o plantio de um hectare de maracujá enquanto outras propriedades 

maiores puderam plantar mais hectares aumentando a produção e consequentemente receita. 

Já os 44% dos produtores não observaram diferença na produção do maracujá, com 

a polinização artificial ou natural, pelo fato de não esperarem a abelha polinizar e logo 

fazerem a polinização manual nas flores, uma vez que não observaram em suas propriedades 

abelhas suficientes para a polinização total da área plantada. 

Praticamente 89% dos produtores possuem alguma floresta próxima a sua 

propriedade, mas apenas 22% deles constataram a presença de colmeias, sendo essas de 

abelhas Apis mellifera. Somente 22% dos produtores fazem uso de práticas para atrair ou 

manter as mamangavas na propriedade, como plantio de outras culturas no meio da cultura 

do maracujá, Freitas e Oliveira Filho (2003) nos mostram que as abelhas mamangavas são de 

baixo nível social e que demandam grande quantidade de ninhos por área para polinizarem 

os plantios comerciais. Porém os produtores não fazem uso dessa técnica, levando a uma 

acentuada redução no número de mamangavas nesses plantios e consequentemente o uso de 

polinização manual. Do total de produtores entrevistados 89% estão dispostos a realizar 

ações para atrair esses polinizadores para a cultura. 
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Os autores Freitas e Oliveira Filho (2003) recomendam colocar ninhos nas 

propriedades para atrair essas abelhas para o local, e que o uso desses ninhos contribui para 

o aumento da polinização e produtividade do maracujá-amarelo. Com relação à percepção 

dos produtores acerca da presença de diferentes espécies de abelhas e variação em seus 

tamanhos populacionais, encontramos que 67% dos entrevistados observaram outra espécie 

na propriedade sendo a abelha africanizada (Apis mellifera) mencionada por 44% das 

propriedades. Do total de produtores entrevistados 56% , houve aumento no tamanho da 

população dessa espécie após o início do cultivo do maracujá-amarelo o que era esperado 

uma vez que houve o aumento de flores nas propriedades. Contudo os outros 44% 

observaram um declínio populacional das mamangavas em suas propriedades e esses 

alegaram ser devido ao plantio de lavouras de soja ao entorno, onde os produtores disseram 

que teve essa redução nas mamangavas devido aos inseticidas usados nas lavouras. 

A abelha africanizada é considerada como praga, pois segundo os produtores, a 

Apis mellifera danificam as flores quando retiram o pólen e por ter tamanho reduzido não 

fazem a polinização correta da flor de maracujá. Desta forma elas acabam prejudicando a 

polinização, causando prejuízos na produção de maracujá. Uma forma de aumentar a 

produtividade, e como produto alternativo, seria levar essas colmeias de A. mellifera para 

longe da produção de maracujá e comercializar também o mel, além de fazer o plantio de 

girassóis próximos ao maracujá para atrair as mamangavas (MACHADO et al., 2017). O 

controle químico não é recomendado, pois o mesmo tem efeitos nocivos sobre os 

polinizadores e sobre a apicultura ao redor (MACHADO et al., 2017). Além disso, para o 

controle das pragas como; antracnose, verrugose, percevejos, lagartas e outras abelhas de 

menor tamanho, que não fazem a polinização das flores, são utilizados inseticidas em 100% 

das propriedades. Milfont (2012) nos mostra que os agricultores utilizam os defensivos 

agrícolas em grandes áreas, o que atinge diretamente as abelhas que realizavam polinização 

nesse ambiente. 

Nesse estudo observamos que somente 20% deles fazem uso de práticas para atrair 

ou manter as mamangavas na propriedade, com plantio de outras culturas no meio do plantio 

do maracujá, como o Urucum (Bixa orellana), quase 90% desses produtores estão dispostos 

a realizar ações para atrair esses polinizadores para suas culturas. Freitas e Oliveira Filho 

(2003), recomendam colocar caixas racionais povoadas com mamangavas ao redor da 

plantação de maracujá para que as mamangavas se reproduzam e fiquem na plantação 

polinizando as flores do maracujazeiro, resultando em um aumento na polinização e 

produtividade do maracujá. É fundamental a conservação das florestas como forma de 



Multiplicidade das Ciências Agrárias, vol. 2  

 

 
 

13 

manutenção das populações de abelhas (IMPERATRIZ-FONSECA e NUNES-SILVA 

2010). 

 

4 CONCLUSÕES 

 
Além de chamar a atenção para a importância do serviço prestado pelas abelhas 

mamangavas como polinizadoras, destacamos que a fauna de insetos polinizadores é bastante 

diversificada, e que, todas essas espécies estão igualmente ameaçadas pelas ações humanas 

que parecem ignorar que nossa própria existência nesse planeta depende desses seres. A 

conscientização sobre a importância dos polinizadores e a tomada de medidas que diminuam 

o declínio de suas populações é urgente. 

 

REFERÊNCIAS 

 

ABRAFRUTAS, 2019. Associação Brasileira de Produtores e Exportadores de Frutas e 
Derivados. Brasil atualmente é o maior produtor de maracujá.  
 

ARAÚJO, G. de S.; DUARTE, S. L. 2018. A polinização na cultura de maracujá: um 
estudo comparativo no efeito da lucratividade entre polinização mecânica e natural. 
 

BARBOSA, D. B. et al. As abelhas e o seu serviço ecossistêmico de polinização. Revista 
Eletrônica Científica da UERGS, v. 3, n. 4 (Número Especial), p. 694-703, 2017. 
 

COSTA, C. C. de A.; OLIVEIRA, F. L. Polinização: serviços ecossistêmicos e o seu uso na 
agricultura. Revista Verde de Agroecologia e Desenvolvimento Sustentável, v. 8, n. 3, 
p.1-10, 2013. 
 

FAO, 2004. Conservation and management of pollinators for sustainable agriculture 
– the international response. In: FREITAS, B. M.; PEREIRA, J. O. P. Solitary bees: 
conservation, rearing and management for pollination, p. 19-25. 
 

FREITAS, B. M.; ALVES, J. E. Importância da disponibilidade de locais para nidificação 
de abelhas na polinização agrícola: o caso das mamangavas de toco. Mensagem doce, n. 
100, p. 4-14, 2009. 
 

FREITAS, B. M.; OLIVEIRA-FILHO, J. H. Ninhos racionais para mamangava (Xylocopa 
frontalis) na polinização do maracujá-amarelo (Passiflora edulis). Ciência Rural, v. 33, n. 6, 
p.1135-1139, 2003. 
 

IMPERATRIZ-FONSECA, V. L.; NUNES-SILVA, P. 2010. As abelhas, os serviços 
ecossistêmicos e o Código Florestal Brasileiro Biota Neotropical. vol. 10, núm. 4, 
dezembro pp. 59-62 Instituto Virtual da Biodiversidade Campinas, Brasil 
 



Multiplicidade das Ciências Agrárias, vol. 2 

14 

KERR, W.E. et al. 2001. Aspectos pouco mencionados da biodiversidade amazônica. 
Biodiversidade, pesquisa e desenvolvimento na Amazônia. 
 

MACHADO, C. F. et al. 2017. Guia de identificação e controle de pragas na cultura 
do maracujazeiro. Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária Embrapa Mandioca e 
Fruticultura Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. 
 

MILFONT, M. O. 2012. Uso da abelha melífera (Apis mellifera L.) na polinização e 
aumento de produtividade de grãos em variedade de soja (Glycinemax. (L.) Merril.). 
Adaptada às condições climáticas do nordeste brasileiro. 
 

OLIVEIRA, M. O. 2015. Declínio populacional das abelhas polinizadoras de culturas 
agrícolas. Revisão bibliográfica. ACTA APICOLA BRASILICA.  
 

PEREIRA VIEIRA, P. F.  S. et al. 2010. Valor econômico da polinização por abelhas 
mamangavas no cultivo do maracujá-amarelo. Revista Ibero-americana de Economia 
Ecológica, v. 15,  p. 43-53.  
 

RAMALHO SOBRINHO, R., B., A. R. ;D. M. ROCHA. 1997. Manual técnico de 
fruticultura para extensionistas da Emater – MG. Belo Horizonte: EMATER – MG. 
 

SANÁBIO, D. 2001. Polinização manual do maracujazeiro. Cartilha da EMATER – 
MG. 
 

SANTOS, A. B. 2010. Abelhas nativas: polinizadores em declínio. Natureza on line 8 
(3): 103-106. Publicado pela ESFA [on line] http://www.naturezaonline.com.br 
 

SOUZA, D. L. et al. 2007. As abelhas agentes polinizadoras. REDVET. Revista 
Eletrônica de veterinária VIII.  
 

http://www.naturezaonline.com.br/


Súmario 

 

www.editorainvivo.com 

DOI: 10.47242/978-65-87959-02-3-2 

Capítulo 2 

 
 

 

PRIMEIRO REGISTRO DE OCORRÊNCIA NATURAL DO 
FUNGO ENTOMOPATOGÊNICO METARHIZIUM 

BRASILIENSE EM CIGARRINHA DO MILHO NO OESTE DA 
BAHIA, BRASIL 

 
 
José Claudio de Oliveira 
Engenheiro agrônomo, JCO Bioprodutos, Barreiras-BA 
E-mail: flaviaarruda@jcofertilizantes.com.br 
 

Mariela Carla Oliveira dos Santos da Silva 
Engenheira agrônoma, JCO Bioprodutos, Barreiras-BA 
E-mail: mariela@jcofertilizantes.com.br 
 

Marco Antônio Tamai 
Doutor, Docente do curso de Engenharia Agronômica, Universidade do Estado da Bahia - UNEB, Barreiras-
BA 
Lattes: http://lattes.cnpq.br/5210495164168312 
E-mail: mtamai@uneb.br 
 

Flávia Virginia Ferreira de Arruda 
Engenheira agrônoma, JCO Bioprodutos, Barreiras-BA 
E-mail: flaviaarruda@jcofertilizantes.com.br 
 
 

  

Informações sobre o 

artigo: 

 

Recebido em: 

13/12/2021 

Aceito em:  

28/12/2021 

Data de publicação: 

20/03/2022 

 

 

Palavras-chave:  

Agricultura 

Controle biológico 

Dalbulus maidis 

Insetos praga 

RESUMO 

Fungos entomopatogênicos parasitam e matam os insetos, pragas, 
controlando assim a sua população de forma natural e segura. O 
gênero Metarhizium abriga as espécies entomopatogênicas mais 
estudadas para controle de pragas no mundo, e é comumente 
encontrado parasitando diferentes ordens de insetos em diferentes 
continentes. A espécie mais utilizada é Metarhizium anisopliae, que 
possui ação efetiva contra cigarrinhas da cana e da pastagem. 
Cigarrinha do milho é um inseto do tipo sugador que se tornou 
uma das principais pragas para essa cultura, causando sérios 
prejuízos aos agricultores, pois, além dos danos diretos causados, 
esse inseto é um vetor de viroses. Para o controle dessa praga é 
frequentemente aplicado produtos químicos. Que além de danos 
ao meio ambiente, podem favorecer o surgimento da resistência da 
praga a esses compostos. Por outro lado, epizootias naturais 
envolvendo microrganismos e insetos pragas, são frequentemente 
observadas na natureza. A JCO Bioprodutos, empresa situada na 
cidade de Barreiras, Bahia, pesquisa e desenvolve produtos à base 
de microrganismos benéficos para disponibilização no mercado 
agrícola. Em uma das expedições a campo realizada pela equipe de 
pesquisadores da empresa, foi observada a ocorrência de 
cigarrinhas do milho mortas e colonizadas naturalmente por um 
fungo de coloração verde. Esses insetos foram coletados e levados 
ao laboratório da empresa, onde o fungo foi isolado e purificado, 
sendo posteriormente identificado como Metarhizium brasiliense.  
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Entomopathogenic fungi paralysis and kill pest insects, thus 
controlling their population in a natural and safe way. The genus 
Metarhizium is one of the most studied entomopathogenic species 
for pest control in the world, and is commonly found parasitizing 
different orders of insects on different continents. The most used 
species is Metarhizium anisopliae, which is effective against sugarcane 
and pasture leafhoppers. The corn leafhopper is a sucking insect 
that has become one of the main pests for corn, causing serious 
damage to farmers. In addition to the direct damage caused to the 
crop, this insect is a vector for viruses. To control this pest, 
chemicals are often applied. In addition to the damage to the 
environment, they can favor the emergence of pest resistance to 
these compounds. On the other hand, natural epizootics involving 
microorganisms and pest insects are frequently observed in nature. 
JCO Bioproducts is a company located in the city of Barreiras, 
Bahia, researches and develops products based on beneficial 
microorganisms for availability in the agricultural market. In one 
of the field expeditions carried out by the company's research team, 
the occurrence of dead corn leafhoppers colonized by a green 
colored fungus was observed. These insects were collected and 
taken to the company's laboratory, where the fungus was isolated 
and purified, and was later identified as Metarhizium brasiliense. 

  

 

 
1 INTRODUÇÃO 

 

A região Oeste da Bahia vem se desenvolvendo como o principal polo agrícola do 

estado, na produção de soja, algodão e milho. Segundo a Associação de Irrigantes da Bahia 

– Aiba, o milho plantado no Oeste da Bahia, representa 66% de toda produção do estado, e 

essa cultura é atacada por inúmeras pragas, dentre elas, a cigarrinha do milho (Dalbulus maidis), 

que vem se destacando como uma das principais pragas dessa cultura deixando de ser uma 

praga secundária. Além dos danos diretos, essa espécie é importante por transmitir, ao sugar 

a seiva da planta, viroses, molicutes, espiroplasmas e fitoplasmas, agentes causais do 

enfezamento-pálido e o enfezamento-vermelho do milho, doenças capazes de causar danos 

e perdas de até 100% da produtividade (ALVES et al., 2020).  

Fungos entomopatogênicos são inimigos naturais de insetos, e segundo Khan et al., 

(2012), mais de 700 espécies de fungos pertencentes a aproximadamente 90 gêneros, são 
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nocivos a esse grupo de animais. As espécies do gênero Metarhizium são patógenos de 

artrópodes sendo capazes de causar danos em variados insetos (LACEY et al., 2015). 

Acredita-se que esse grupo de fungos atue em mais de 300 espécies de insetos pragas nas 

diferentes ordens e estágios de desenvolvimento, e possuem alta capacidade de multiplicação 

e dispersão através do vento, água, ou até mesmo entre os insetos (ALVES et al., 2008, 

LACEY et al., 2015). 

Entre os meses de março e julho de 2020, foram realizadas pela equipe da JCO 

Bioprodutos, expedições a campo, visando o acompanhamento do comportamento de D. 

maidis na lavoura comumente tratada com inseticidas químicos. Durante esse período, de 

modo inesperado, foi observada a ocorrência de cigarrinhas mortas e colonizadas por um 

fungo de coloração verde. Este trabalho tem por objetivo, relatar o primeiro registro do 

fungo entomopatogênico Metarhizium brasiliense como agente de biocontrole da cigarrinha do 

milho no Brasil.  

 

2 MATERIAIS E MÉTODOS  

 

A observação de ocorrência natural do fungo agindo como agente de controle 

biológico da cigarrinha do milho, foi feita no híbrido não Bt HS 2122, cultivado em três 

pivôs irrigados na Fazenda Santa Cruz situada na Região Oeste da Bahia, Brasil. Os três 

campos, cada um com área de 115 há. Para controle dos insetos, utilizava três produtos 

químicos com diferentes princípios ativos (Acefato, Acetamiprido e Tiometoxam+Lambida-

Cialotrina).  

Durante as visitas, foram quantificados o número de cigarrinhas colonizadas 

presentes em 200 plantas coletadas aleatoriamente em cada pivô. Esses insetos colonizados 

foram levados ao Laboratório de Fungos entomopatogênicos da JCO Bioprodutos, e o fungo 

foi posteriormente isolado e purificado. Para a purificação, conídios do fungo foram 

retirados dos insetos mortos e transferidos para placas de Petri contendo meio Batata 

Dextrose Agar (BDA) acrescidos do antibiótico Cloranfenicol (0,500 g/L). Essas placas 

foram incubadas em B.O.D. a 25˚C ± 2˚C até o crescimento do fungo. Após a purificação, 

o fungo foi submetido a análise de morfologia e comportamento de crescimento em placa, e 

uma amostra foi enviada para identificação molecular no Instituto biológico de Campinas. 
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3 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Em 1989, um Hemíptera colonizado por um fungo foi coletado em Campinas, no 

estado de São Paulo, Brasil, isolado e depositado em coleção de cultura ARSEF (United 

States Department of Agriculture, Agricultural Research Service Collection of 

Entomopathogenic Fungal Cultures, Ithaca, New York) e posteriormente identificado como 

M. flavoviride var minus. Driver et al., (2000) reclassificou essa espécie como M. flavoviride “Tipo 

E”. Com o surgimento de novas técnicas moleculares Kepler et al., (2014) fazendo um 

levantamento de diferentes isolados de Metarhizium e outros isolados fúngicos da coleção de 

cultura ARSEF observaram que esse isolado, no entanto, apresentava característica de 

produzir conídios de dois tamanhos diferentes, esses autores então reclassificaram o isolado 

como Metarhizium brasiliense.  

Após purificação do fungo no laboratório da JCO Bioprodutos, foi observado que 

o mesmo apresentava coloração esverdeada semelhante ao gênero Metarhizium. Na análise 

morfológica realizado na JCO Bioprodutos, foram observadas colônias inicialmente de 

coloração branca variando para creme e posteriormente verde azulado em meio BDA. Os 

conídios apresentaram dois tamanhos diferentes, sendo um mais alongado e outro curto, 

característica da espécie M. brasiliense descrita por Kepler et al., (2014), que também relataram 

a ocorrência dessa espécie em cigarrinhas (Hemiptera: Cicadellidae). A identificação 

molecular realizada no Instituto Biológico de Campinas, confirmou a identidade dessa 

espécie, contribuindo assim para a identificação por meio da taxonomia integrativa.  

É importante salientar que durante as avaliações da equipe JCO Bioprodutos, foi 

constatada uma crescente ocorrência de cigarrinhas colonizadas nos três pivôs. Quanto ao 

estágio do ciclo de vida foram observados majoritariamente, indivíduos adultos colonizados 

(Figura 1 A), e apenas duas ninfas (Figura 1 B). O mesmo grupo de pesquisa observou 

também que o hábito das cigarrinhas adultas é de sobrevoar a parte superior e se posicionar 

dentro do cartucho, porém, quando mortas, se encontravam fixas na parte inferior das folhas 

(Figura 1 C), comportamento que pode ser explicado como defesa do inseto doente, após 

início da infecção pelo fungo.  
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Figura 1: A - Adulto de cigarrinha do milho (Dalbulus maidis) colonizada naturalmente pelo 
fungo entomopatogênico apresentando coloração verde clara. B – Ninfa colonizada. C – 

Adulto morto e fixo na parte abaxial da folha (seta mostrando a nervura central) 
 

 

Fonte: Autores, 2021. 

 

O fenômeno de epizootia natural por fungos como nesse caso, é observado há 

muito tempo no controle biológico, e a relação mais comumente conhecida é entre o fungo 

Metarhizium rileyi (Nomurea rylei) e as lagartas do complexo Spodoptera. Segundo Andrade e 

Rangel, 2021, M. rileyi é um agente causador de epizootias em lagartas, capaz de propiciar o 

controle dessas pragas com sustentabilidade. Como alternativa de manejo integrado da 

cigarrinha do milho, tem sido utilizado o produto biológico à base do fungo Beauveria bassiana 

(OLIVEIRA e SABATO, 2017). Contudo, estudos mais recentes têm mostrado que além de 

B. bassiana, outros fungos têm registrado resultados satisfatórios no controle de D. maidis.  

O serviço de assistência técnica personalizada que a JCO Bioprodutos oferece aos 

seus clientes, permitiu a observação, pela primeira vez no Brasil, da ocorrência do fungo 

Metarhizium brasiliense colonizando de forma natural cigarrinhas do milho (epizootia), 

deixando evidente como é importante o monitoramento de pragas em nível de campo, e 

como é mais importante ainda, a presença de profissionais qualificados para essa atividade.  A 

busca por novos agentes biológicos se faz cada vez mais necessária, uma vez que, insetos 

pragas, são grave problema para os produtores, pois, além de causarem danos às plantas, 

esses organismos vêm criando resistência aos defensivos químicos. Por outro lado, a 

compatibilidade entre o microrganismo e produtos químicos, como observado nesse caso, é 

um grande diferencial, pois torna possível o uso do biológico associado ao químico sem 

prejuízo, o que garante a sua utilização em estratégias de manejo integrado. 
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4 CONCLUSÃO 

 
Os resultados das análises de comportamento em meio de cultura, da morfologia e 

molecular, confirma o primeiro relato do fungo entomopatogênico Metarhizium brasiliense 

como um potencial agente de controle biológico da Cigarrinha do milho.  

 

AGRADECIMENTO 

A empresa JCO Bioprodutos agradece o apoio da Fazenda Santa Cruz no 

desenvolvimento desse trabalho pela disponibilidade de utilização do local estudado. 

 
REFERÊNCIAS 

 
ALVES, S. B.; LOPES, R. B.; PEREIRA, R. M.; TAMAI, M. A. O controle microbiano na 
América Latina. In: Alves SB, Lopes RB, eds. Controle microbiano de pragas na América 
Latina. Piracicaba: Fundação de Estudos Agrários Luiz de Queiroz (FEALQ), Biblioteca 
de Ciências Agrárias Luiz de Queiroz, Piracicaba v.14. p 21–48. 2008. 
 
ANDRADE, E. P.; RANGEL, D. E. N. Desenvolvimento do fungo entomopatogênico 
Metarhizium rileyi como agente microbiano para o manejo das principais espécies de 
lepidópteros nas culturas de soja e algodão: uma revisão. Curitiba: Brazilian Journal of 
Development, maio. v.7, n.5, p. 49283-49288. 2021  
 
DRIVER. F.; Milner, R. J.; TRUEMAN, J. W. H. A taxonomic revision of Metarhizium 
based on a phylogenetic analysis of rDNA sequence data. Mycol Res 104:134– 150, 
doi:10.1017/S0953756299001756. 2000.  
 
ALVES, A P.; PARODY, B.; BARBOSA, C. M.; OLIVEIRA, C. M.; SACHS, C.; ABATO, 
E. O.; GAVA, F.; DANIEL, H.; OLIVEIRA, I. R.; FORESTI, J.; COTA, L. V.; CAMPNTE, 
P.; GAROLLO, P. R.; PALATNIK, P.; ARAUJO, R. M. Guia de boas práticas para o manejo 
dos enfezamentos e da cigarrinha-do-milho, São Paulo. Croplife Brasil. Brasília, Distrito 
Federal. 33p. 2020. 
 
KEPLER, R. M.; HUMBER, R.A.; BISCHOFF, J. F.; REHNER, S. A.; Clarification of 
generic and species boundaries for Metarhizium and related fungi through multigene 
phylogenetics. Mycologia. Jul-Aug;106(4) 811-829. doi:10.3852/13-319. PMID: 24891418. 
2014. 
 
KHAN, M. Q.; ABBASI, M.W.; ZAKI, M.J.; KHAN, S.A., Evaluation of Bacillus 
thuringiensis isolates against root-knot nematodes following seed application in 
okra and mungbean. Pak. J. Bot. 42, 2903–2910. 2010. 
 
LACEY, L. A.; Grzywacz, D.; SHAPIRO-ILAN, D. I.; FRUTOS, R.; BROWNBRIDGE, 
M.; GOETTEL, M. S. Insect pathogens as biological control agents: Back to the future. 
Journal of Invertebrate Pathology. v.132. p.1-41, ISSN 0022-2011. 2015. 
 



Multiplicidade das Ciências Agrárias, vol. 2  

 

 
 

21 

OLIVEIRA, C. M. D.; SABATO, E. D. O. Doenças em milho: Insetos-vetores, molicutes e 
vírus. Brasília, Distrito Federal. 278p. 2017.  
PINHEIRO, J. B.; POLONIO, J. C.; ORLANDELLI, R. C.; PAMPHILE, J. A.; GOLIAS, 
H. C. Atividade larvicida de fungos endofíticos: uma revisão Larvicidal activity of endophytic 
fungi: a review). Brazilian Journal of Development, 2020. 
 
RIBEIRO, J. M. Eficiência de controle da cigarrinha-do-milho por dois fungos 
entomopatógenos, associados com o indutor de resistência K2SiO3, em plantas de Zea mays 
(var. saccharata) sob condições de campo. Dissertação apresentada ao Instituto Federal 
Goiano. 31 p. Urutaí, 2019. 
 



Súmario 

 

www.editorainvivo.com 

DOI: 10.47242/978-65-87959-02-3-3 

Capítulo 3 

 
 

 

ESTIMATIVA DO AFILAMENTO DE ÁRVORES DE Pinus taeda L. 
UTILIZANDO A MODELAGEM MISTA 

 
Ximena Mendes de Oliveira. 
Universidade Estadual do Centro-Oeste, Departamento de Engenharia Florestal, Irati – PR  
Lattes: http://lattes.cnpq.br/5778668445331272  
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9887-7075 

 
Rafaella Carvalho Mayrinck 
Faculdade de Itapeva, Departamento de Engenharia Florestal, Itapeva - SP  
Lattes: http://lattes.cnpq.br/6038067500675287 
ORCID: https://orcid.org/my-orcid?orcid=0000-0001-7772-6502 

 
  

Informações sobre o 

artigo: 

 

Recebido em: 

27/12/2021 

Aceito em:  

18/01/2022 

Data de publicação: 

20/03/2022 

 

Palavras-chave:  

Modelo misto 

Função de afilamento 

Modelo exponencial 

RESUMO 

O objetivo do estudo foi verificar se a inclusão do efeito aleatório 
em nível de árvore individual é eficaz para reduzir o erro nas 
estimativas de diâmetros ao longo do fuste. Foram utilizados dados 
de cubagem indireta de 60 árvores de Pinus taeda, 30 plantadas no 
espaçamento 3 m x 2 m e 30 plantadas no espaçamento 4 m x 2 m, 
no município de Irati, Paraná. O modelo exponencial de Kozak 
(1988) foi ajustado pela abordagem fixa e mista. Na abordagem 
mista, foi considerado a inclusão de um efeito aleatório em nível 
de árvore individual no intercepto do modelo. A avaliação dos 
ajustes foi realizada pelas estatísticas RMSE, MAE, T, AIC e BIC 
e por gráficos 1:1. A abordagem mista apresentou redução do erro 
em todas as estatísticas avaliadas e nos gráficos 1:1. Concluiu-se 
que a inclusão do efeito aleatório no intercepto do modelo é 
eficiente na redução do erro das estimativas. 
 

  

  

 
 

Pinus taeda taper estimated using mixed model 

 
 
ABSTRACT 

 

 

Keywords:  

Mixed model 

Taper function 

Exponential model 

 
The goal of this study was to verify if including a random term at 
tree level was efficient to reduce the error to estimate taper. 
Indirect scaling data of 60 trees were used, half planted in the 3 m 
x 2 m and half planted in the 4 m x 2 m spacing, in Irati, PR. The 
exponential model of Kozak (1988) was adjusted in fixed and 
mixed approaches. In the mixed approach, one random part was 
included at tree level at the intercept. Assessment was done using 
RMSE, MAE, T, AIC and BIC and 1:1 charts. The mixed approach 
presented better values to all statistics assessed. We concluded that 
including the random term at the intercept was effective to make 
the model more precise.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

O gênero Pinus é o segundo mais plantado no Brasil e o mais plantado nos estados 

do Paraná e Santa Catarina (IBÁ, 2020). Entre as principais destinações da madeira, estão a 

construção civil, a movelaria e a produção de painéis, justificando a importância de conhecer 

o afilamento das árvores para estimar o sortimento em produtos ao longo dos fustes (SERPE 

et al., 2018). 

O afilamento é a taxa de decréscimo do diâmetro que ocorre da base ao topo da 

árvore e pode ser estimado por funções de afilamento. Embora o polinômio de quinto grau 

seja muito difundido no Brasil (SCOLFORO et al., 2018), Liu et al. (2020) referem-se ao 

modelo exponencial de Kozak (1988) como o mais estudado em escala mundial, 

apresentando acurácia nas estimativas. Assim, o modelo de Kozak (1988) foi selecionado 

para este estudo. 

Além da escolha do modelo a ser utilizado, a forma de ajuste pode variar de acordo 

com os efeitos empregados aos coeficientes. A abordagem de ajuste com efeitos fixos é 

amplamente aplicada para modelar o afilamento (NICOLETTI et al., 2020; SILVA et al., 

2018). No entanto, para melhorar a acurácia das estimativas, a abordagem de ajuste com 

efeitos mistos (fixos e aleatórios) vem sendo testada em diferentes modelos e diferentes 

coeficientes aleatorizados (SCOLFORO et al., 2018).  

Nesse contexto, este estudo foi desenvolvido com objetivo de testar se a inclusão 

de um efeito aleatório (em nível de árvore individual) no modelo exponencial de Kozak 

(1988) é eficaz para obter estimativas mais acuradas de diâmetros ao longo do fuste de 

árvores de Pinus taeda.  

 

2 MATERIAS E MÉTODOS 

 

A área de estudo está localizada em Irati, Paraná (25º27’56’’ de latitude S e 50º37’51’’ 

de longitude O). Os dados foram coletados de árvores de Pinus taeda com 17 anos de idade, 

dispostas em dois talhões: talhão 1 - espaçamento 3 m x 2 m e área de 0,76 ha; talhão 2 - 

espaçamento de 4 m x 2 m e área de 1,12 ha. O clima da região é o temperado úmido com 

verão temperado (Cfb), caracterizado por ausência de estação seca (ALVARES et al., 2013). 

 Dados do inventário florestal foram usados para conhecer a distribuição 

diamétrica e, a partir disso, árvores foram cubadas uniformemente em classes diamétricas 
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com amplitude de 4 cm. Foram cubadas 30 árvores por talhão, totalizando 60 árvores na 

base de dados. 

A cubagem foi realizada de forma indireta com o dendrômetro óptico Criterion RD 

1000. Para calibração, foi adotada a mensuração direta com a suta, de forma simultânea, para 

medir os diâmetros no fuste nas alturas de 0,2 m; 0,5 m; 0,7 m; 1,0 m; 1,3 m e 2 m. Acima 

de 2 m, os diâmetros foram mensurados a cada 1 m até a altura comercial somente de forma 

indireta. 

O modelo exponencial de Kozak (1988) foi utilizado para predizer diâmetros ao 

longo dos fustes das árvores. Duas abordagens de ajuste foram consideradas: a) ajuste do 

modelo com efeitos fixos (1) e b) ajuste do modelo com efeitos mistos (2): 

 

 

(1) 

 

 

(2) 

 
Em que ai's e i's são os coeficientes de efeitos fixos; c0 é o coeficiente de efeito 

aleatório em nível de árvore individual; di é o diâmetro (cm) localizado em diferentes alturas 

ao logo do fuste; dap é o diâmetro à altura de 1,3 m do solo; x=1-hi/ht/1-1,3/ht; hi é a altura 

(m) ao longo do fuste; ht é a altura total (m) da árvore; z = hi/ht; ln é o logaritmo neperiano; 

exp é o exponencial. 

O processamento foi realizado no software R (R Core Team, 2021). O pacote ggplot2 

(WICKHAM, 2016) foi utilizado para gerar o gráfico e o pacote nlme (PINHEIRO et al., 

2016) foi utilizado para o ajuste do modelo misto. Os ajustes foram avaliados pela raiz do 

erro quadrático médio (RMSE), erro médio absoluto (MAE), desvio (T), critério de 

informação de Akaike (AIC), critério de informação Bayesiana (BIC) e gráficos 1:1. 
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Para as duas abordagens (1) e (2), o coeficiente β4 foi não significativo (valor de p 

superior a 0,05) e, portanto, foi removido e o ajuste foi realizado novamente. Os demais 

coeficientes fixos foram significativos para um α = 5 % e estão representados na Tabela 1. 

O coeficiente aleatório variou de -0,0254 a 0,0177. 

 

Tabela 1 – Coeficientes fixos do modelo de kozak (1988) ajustado pela abordagem fixa (1) 
e abordagem mista (2) 

 

 

Fonte: Autores, 2021. 

 

A inclusão do efeito aleatório no intercepto do modelo resultou na redução do erro 

para todas as estatísticas avaliadas (Tabela 2). Resultado equivalente foi observado no gráfico 

1:1 (Figura 1), com a maior proximidade dos pontos à linha diagonal no ajuste (2). 

 

Tabela 2 – Estatísticas de avaliação aplicadas ao modelo de kozak (1988) ajustado pela 
abordagem fixa (1) e abordagem mista (2) 

 

 
 

Fonte: Autores, 2021. 
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Figura 1 – Gráficos 1:1 das estimativas do modelo de kozak (1988) ajustado pela 
abordagem fixa (1) e abordagem mista (2) 

 

 
  

Similarmente, Scolforo et al. (2018) concluíram que a abordagem mista propicia 

estimativas mais acuradas e generalistas para dados de eucalipto de diferentes famílias 

genéticas e regiões do Brasil. Santos et al. (2021), utilizando dados de Pinus taeda também 

verificaram aumento da acurácia das estimativas ao inserir efeitos aleatórios. Liu et al. (2020) 

concluíram que a modelagem mista oferece aumento da acurácia das estimativas do 

afilamento de árvores de Larix gmelinii e que, além disso, é viável analisar a inclusão de 

variáveis auxiliares explicativas. 

 

4 CONCLUSÃO 

 
A inserção do efeito aleatório em nível de árvore individual é eficaz no aumento da 

acurácia das estimativas de diâmetros ao longo do fuste das árvores. Essa abordagem é 

promissora e pode ser testada considerando outros modelos de afilamento e variações na 

base de dados, como outras espécies, espaçamentos e idades. 
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RESUMO 

A classificação de sítio permite a estratificação de áreas em 
diferentes níveis de produtividade, auxiliando no planejamento 
florestal e na prognose da produção. Diferentes métodos de ajuste 
e modelos matemáticos podem ser utilizados, gerando curvas de 
sítio anamórficas ou polimórficas. O objetivo desse estudo foi 
testar três alternativas de ajuste de curvas de sítio, utilizando o 
modelo de Schumacher: a) método da Curva Guia, gerando curvas 
anamórficas; b) método da Diferença Algébrica, gerando curvas 
anamórficas e; c) método da Diferença Algébrica, gerando curvas 
polimórficas. Foram utilizados dados de parcelas permanentes de 
povoamentos de Pinus elliottii, localizados no Uruguai. Os ajustes 
foram analisados em relação ao erro padrão residual (Syx), a 
análises gráficas e ao teste de estabilidade de parcelas. O método 
de diferença algébrica gerando curvas polimórficas apresentou 
maior estabilidade, no entanto, não foi eficaz na classificação após 
os 15 anos. Desta forma, conclui-se que as curvas anamórficas 
foram as mais indicadas na classificação de sítio. 
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ANAMORPHIC AND POLIMORPHIC SITE INDEX CURVES FOR 
A Pinus elliottii STAND, IN URUGUAI 

 
 
ABSTRACT 

 

 

Keywords:  

Guide curve 

Algebraic difference 

Productive capacity 

 
Site index classification allows stratifying areas according to 
different levels of productivity, which is critical for forest planning 
and prognosis. Different fitting methods and mathematical models 
can be used, generating anamorphic or polymorphic curves. The 
aim of this study was to test three approaches for fitting site curves, 
using the Schumacher model: a) Guide Curve method, generating 
anamorphic curves; b) Algebraic Difference method, generating 
anamorphic curves and; c) Algebraic Difference method, 
generating polymorphic curves. Data from permanent plots of 
Pinus elliottii stands in Uruguay were used. Fittings were analyzed in 
relation to residual standard error (Syx), graphical analysis and the 
plot stability test. The algebraic difference method generating 
polymorphic curves showed greater stability, however, it was not 
effective for forests older than 15 years. Thus, it can be concluded 
that the anamorphic curves were the most indicated in the 
classification of site. 

  

 

1 INTRODUÇÃO 

 

A qualidade de um sítio florestal é afetada por um conjunto de fatores ecológicos 

que influenciam o desenvolvimento de povoamentos de um determinado local 

(SCOLFORO, 2006). Clutter et al. (1983) definem sítio como o potencial de produção de 

madeira de um local para determinada espécie, ou tipo de floresta. A diferença entre os locais 

pode ser atribuída ao tipo de solo, declividade, precipitação, fertilidade de solo, entre outros 

(VANCLAY, 1994). De acordo com Prodan et al. (1994), a discriminação das áreas em sítios 

é de fundamental importância no planejamento da espécie, espaçamento, sistemas de manejo 

e tratos silviculturais para cada sítio.  

O índice de sítio pode ser determinado de forma indireta, por meio da observação 

das características ambientais e vegetação local, e de forma direta, por meio da medição da 

variável altura dominante (TONINI et al. 2002a, 2002b; SCHUCHOVSKI et al. 2019). A 

utilização da altura dominante das árvores da parcela, justifica-se, por ser esta a variável 

menos influenciada pelo regime de manejo.  

O conceito de árvore dominante mais difundido é o de Assmann, que tem por altura 

dominante a média das 100 árvores mais grossas por hectare. Scolforo (2006) comparou os 

diferentes conceitos de árvores dominantes. Segundo ele, o conceito de alturas dominantes 
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de Assmann é o mais objetivo dos conceitos, pois é o que proporciona maior facilidade na 

identificação das árvores. O conceito introduzido por Hart (100 árvores mais altas por 

hectare) é um método que representa bons resultados, mas há o inconveniente da 

identificação das árvores no campo. 

Após escolher o conceito e medir as árvores, o próximo passo é ajustar as curvas, 

e para isto, deve se escolher o método de ajuste. Burkhart & Tomé (2012) fazem uma 

comparação entre os métodos de ajuste. De acordo com eles, o método da Curva Guia é o 

mais usado, entretanto, só produz curvas anamórficas, o que não faz sentido biológico. O 

método da Diferença Algébrica pode produzir curvas anamórficas e polimórficas, invariantes 

com relação à idade de referência. A diferença entre curvas anamórficas e polimórficas é que 

curvas anamórficas tem inclinação igual, ou seja, o método considera que todos os extratos 

da floresta apresentam o esmo ritmo de crescimento, o que não é biologicamente real na 

maioria dos casos. Já o método que gera curvas polimórficas permite que a inclinação das 

curvas, ou seja, dos diferentes extratos sejam diferentes, o que permite os diferentes extratos 

expressem seus diferentes ritmos de crescimento.  

Desta forma, o objetivo deste trabalho foi testar os métodos da Curva Guia e da 

Diferença Algébrica para a classificação de sítios florestais, utilizando uma base de dados de 

inventário contínuo de Pinus elliottii, localizado no norte do Uruguai. 

 

2 MATERIAL E MÉTODOS 

 
A área de estudo está localizada no município de Rivera, no Uruguai. O clima 

predominante da região é o Cfa, segundo a classificação de Köppen, com temperatura média 

anual de 18,1 °C e pluviosidade média anual de 1532 mm (CLIMATE-DATA, 2022). 

Foram utilizados dados de parcelas permanentes com área de 500 m², instaladas em 

povoamentos de Pinus elliottii. As medições foram realizadas em idades variando de 3 a 25 

anos. 

A classificação do sítio florestal foi efetuada pelo método da curva guia, resultando 

em curvas anamórficas e pelo método da diferença algébrica, resultando em curvas 

anamórficas e polimórficas. Os ajustes foram realizados através do software R (R CORE 

TEAM, 2021), considerando a idade de referência de 10 anos. A análise dos métodos foi feita 

através do teste de estabilidade das parcelas realizado para detectar onde houve o ajuste mais 

eficiente utilizando-se o Excel, conforme Scolforo, (1992); Scolforo e Machado (1988); e 

Schuchovski et al. (2019). 
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Para o Método da Curva Guia o modelo de Schumacher foi ajustado em sua forma original 

(1) e para o Método da Diferença Algébrica este modelo teve o parâmetro responsável pelo 

intercepto isolado (2) para curvas anamórficas e o parâmetro de inclinação isolado (3) para 

curvas polimórficas. Uma análise prévia do erro padrão residual (Syx) e dos gráficos de 

dispersão dos erros foi realizada antes de prosseguir com a geração das curvas. 

 

 

 

 

Em que: Hd é a altura dominante; Hdi é a altura dominantes nas idades 1 e 2; βi 

são os parâmetros a serem estimados; Ii são as idades 1 e 2. 

Os limites das classes de sítio foram definidos através da análise da amplitude das 

alturas dominantes na idade de referência, que variaram de 3,8 m a 26,1 m, sendo 

readequados para 3 m a 28 m. Então foram definidas cinco classes com amplitude de 5 m (3 

m a 8 m, 8 m a 13 m, 13 m a 18 m, 18 m a 23 m e 23 m a 28 m).  

Para gerar as curvas de sítio anamórficas, os dados foram ordenados de forma 

crescente em relação à idade. No método da Curva Guia os valores para cada limite de sítio 

foram calculados a partir da multiplicação da altura estimada por um fator que considera a 

relação do limite de sítio pela altura dominante na idade de referência (4). Para o método da 

Diferença algébrica, a equação de ajuste foi readequada de modo a isolar a altura dominante 

na idade 1, como mostra as equações (5) e (6). 
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Após gerar as curvas, essas mesmas informações foram ordenadas de acordo com 

as parcelas e então foi possível fazer a classificação destas, verificando o número de 

mudanças de classificação dentro de cada parcela pelo teste de estabilidade. Após identificar 

o ajuste mais eficiente, este foi comparado com a capacidade produtiva de um povoamento 

localizado no sul do Brasil. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
Os parâmetros e Syx (%) dos ajustes estão representados na Tabela 1. Observa-se 

que os ajustes dos modelos no método da Diferença Algébrica foram superiores em 

comparação ao modelo ajustado no método da Curva Guia. A Figura 1 mostra os erros em 

metro e em porcentagem referentes aos métodos da curva guia e diferença algébrica com 

curvas anamórficas e polimórficas. 

Tabela 1 - Parâmetros obtidos nos ajustes dos modelos e o Syx (%) 

Método Modelo Β0 Β1 Syx (%) 

Curva guia Schumacher 3,1919 -7,335 24,19 
Diferença algébrica Schumacher – anamórfico - 66,31 6,33 

Schumacher – polimórfico 31,26 - 6,23 

 
Figura 1 - Dispersão dos erros em metros e em porcentagem para o modelo de 

Schumacher (A) e (B) pelo método da Curva Guia, Schumacher Anamórfico (C) e (D) pelo 
método da Diferença Algébrica e Schumacher Polimórfico (E) e (F) pelo método da 

Diferença Algébrica. 
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Os gráficos que se referem à dispersão dos resíduos pelo método da Curva Guia 

indicaram tendenciosidade no ajuste, sempre subestimando os valores após a idade de 15 

anos. Além disso, o método da curva guia apresentou maior Syx (%) em relação aos demais. 

Para permitir uma análise comparativa através do teste de estabilidade, foram geradas as 

curvas de sítio pelo método da Curva Guia, Diferença Algébrica anamórfico e Diferença 

Algébrica polimórfico, respectivamente representadas na Figura 2 (A), (B) e (C). A Figura 2 

(D) compara a capacidade produtiva deste estudo, localizado no norte do Uruguai, com a 

capacidade produtiva referente ao sul do Brasil (SCOLFORO & MACHADO, 1988). 

 
Figura 2 – Curvas de sítio geradas pelos três ajustes e comparação entre sítios no Brasil e 

Uruguai 

 

 

Através das curvas geradas foi possível observar que os ajustes anamórficos 

apresentaram resultados próximos e englobaram as parcelas ao longo das idades. No ajuste 

polimórfico, após os 15 anos, algumas parcelas ficaram acima do limite superior da curva de 

sítio da classe I. Estas parcelas não afetaram o teste de estabilidade, sendo essa a provável 

explicação para o valor baixo do teste de estabilidade para o ajuste polimórfico, como pode 

ser observado na Tabela 2. 
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Tabela 2 – Teste de estabilidade das parcelas 

Método Modelo Número de mudanças 

Curva guia Schumacher 208 
Diferença algébrica Schumacher – anamórfico 206 

Schumacher – polimórfico 93 

 

Observando o gráfico de resíduos e o erro padrão residual, o método da Diferença 

Algébrica rendeu melhores ajustes. Curvas polimórficas foram confiáveis apenas nos 

primeiros anos, apresentando inconsistência após a idade de 15 anos. Assim, o ajuste de 

curvas anamórficas pelo método da Diferença Algébrica foi superior em relação aos demais.  

Apesar das curvas polimórficas apresentarem maior sentido biológico, já que 

permitem variação no crescimento em altura das diferentes áreas, o que de fato 

frequentemente ocorre, não raro, as curvas anamórficas são as que apresentam melhores 

ajustes. Por exemplo, Tonini et al. (2002b) ajustaram curvas anamórficas e polimórficas para 

três povoamentos de Pinus elliottii no Rio Grande do Sul. Eles notaram que as curvas 

polimórficas apresentaram inclinações muito similares, e optaram por usar curvas 

monomórficas. Schuchovski et al. (2019) também encontraram curvas com padrão 

anamórfico para povoamentos de pinus no Paraná e Santa Catarina.  

Scolforo e Machado (1988) e Scolforo (1992) também encontraram 

comportamento anamórfico em povoamentos de pinus nos estados do PR, SC e SP. Através 

da Figura 2 (D) foi possível observar que as árvores de Pinus elliottii apresentam um 

crescimento mais acelerado no norte do Uruguai e possui o crescimento estabilizado na 

mesma idade que o sul do Brasil, em torno de 25 anos de idade. Também foi observada a 

presença de parcelas menos produtivas no norte do Uruguai. 

 

4 CONCLUSÃO 

 
O método da Diferença Algébrica na forma anamórfica propiciou melhor ajuste. O 

ajuste pelo método da Diferença Algébrica que gerou curvas polimórficas apresentou 

inconsistência biológica após os 15 anos de idade. O método de ajuste da Curva Guia 

apresentou tendenciosidade, sendo não confiável. 
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RESUMO 

A operação de desrama é uma importante técnica usada para se 
obter uma madeira livre de nós e para manipular o formato e 
crescimento do fuste. Este trabalho teve o objetivo avaliar o efeito 
da desrama no crescimento em altura total, diâmetro e volume de 
arvores de Pinus taeda em Taquarivai, São Paulo. Foram utilizados 
dados de uma parcela testemunha (sem desrama) e quatro parcelas 
submetidas à prática de desbaste na intensidade 40 %. Foram 
mensuradas as variáveis de altura total e diâmetro das árvores aos 
107 dias após a operação de desrama. O volume das árvores foi 
calculado utilizando um fator de forma de 0,53. As variáveis de 
altura total, diâmetro e volume foram comparadas entre a parcela 
testemunha e cada uma das parcelas com 40 % de desrama, 
considerando o teste T para amostras independentes com nível de 
significância de 5 %. Conclui-se que as arvores da parcela 
testemunha tiveram maior crescimento em altura total e que o 
diâmetro e o volume não foram afetados.  

  

  

 

 

The effect of pruning on Pinus taeda tree growth in 
Taquarivaí, São Paulo 

 
 
ABSTRACT 

 

 

 

 

 

 

 
Pruning is an important technique to produce clean wood free of 
knots, to control stem shape and growth. The goal of this study 
was to assess the effect of pruning on height, diameter and volume 
of trees in Taquarivaí, São Paulo. Plots including the control group 
and plots where trees were pruned on 40% of it height. Tree height 
and diameter were measured 107 days after the pruning operation. 
Tree volume was calculated using 0.53 as form factor. Tree height, 
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diameter and volume on the control and pruned group were 
compared using a T-test to independent samples with 5% of 
significance. We concluded that the trees at the control group had 
greater height, and that diameter and volume were not affected. 

  

 

1 INTRODUÇÃO 

 
As primeiras informações sobre plantios do gênero Pinus no Brasil datam de 1880, 

no Rio Grande do Sul, quando o Pinus Canariensis foi introduzido. Esta espécie é proveniente 

das Ilhas Canárias, e foi trazida pelos imigrantes europeus, para fins ornamentais e para 

extração de madeira (SHIMIZU, 2008). 

O gênero Pinus tem grande importância para o setor florestal brasileiro, 

participando em todos os níveis da cadeira produtiva, desde o pequeno produtor, até as 

empresas multinacionais, e no segmento industrial, como os de laminação, serraria, papel, 

chapas e geração de energia. As regiões sul e sudeste do Brasil, são responsáveis pelas maiores 

plantações de Pinus, ocupando aproximadamente de 1,7 milhões de hectares (IBÁ, 2021). 

Outras regiões do país também são propícias para o pinus, com a observância da utilização 

de espécies adaptadas ao clima e solo locais, como os Pinus tropicais (SHIMIZU, 2008). 

Além de utilizar espécies adaptadas ao clima local, os tratos de manejo precisam ser 

aplicados com precisão para otimizar a produção do povoamento. A desrama por exemplo 

é um trato de manejo crucial para formação de florestas de qualidade, para a produção de 

madeira livre de nós e para a limpeza do painel para a operação de resinagem. A desrama é 

definida como retirada dos galhos das arvores até uma certa porcentagem da altura total, de 

forma a evitar nós mortos, e melhorar o formato da tora (FONSECA, 1979; SANQUETTA 

et al., 2003). 

O processo de desrama tem sido feito em árvores para obter uma maior 

produtividade nas florestas, melhoria na qualidade da madeira, redução de risco de incêndio, 

melhoria no acesso aos ramais e talhões, além de permitir a operação de resinagem para os 

pinus resinosos (PIRES, 2000). Contudo, a desrama pode prejudicar o crescimento das 

arvores, em diâmetro e altura, caso a retirada de galhos seja excessiva.  

Dada a importância da operação de desrama para o manejo florestal, esta pesquisa 

teve por objetivo avaliar o efeito da desrama com 40 % de intensidade na produção de 

madeira em Pinus taeda, considerando as variáveis de altura total, diâmetro e volume. 
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2 MATERIAL E MÉTODOS 

 

O experimento foi instalado no município de Taquarivai, São Paulo, na Etec Dr. 

Dario Pacheco Pedroso - Colégio Agrícola. A área experimental apresenta 2,051 hectares, 

onde estão presentes diferentes espécies de pinus e eucalipto. Para o presente estudo, optou-

se pelo Pinus taeda, devido a importância da espécie no setor da madeira sólida. O plantio 

tinha 3 anos e 3 meses de idade. 

Foi considerado uma parcela com o tratamento testemunha (sem aplicação de 

desrama) e quatro parcelas com o tratamento 40 % de desrama. Cada parcela foi composta 

por 6 linhas de árvores e foram analisadas as árvores das 2 linhas centrais, já que as bordas 

poderiam estar sob influência de luz solar diferenciada, bem como pela presença de outras 

espécies na área.  

As parcelas foram instaladas utilizando estacas e demarcadas com fita zebrada para 

delimitação. Foi utilizado tinta spray azul para a marcação das árvores e a numeração de cada 

parcela.  

As árvores das fileiras centrais de cada parcela foram mensuradas quanto à altura 

total (ht) e diâmetro à altura de 1,3 m do solo (dap), 107 dias após a operação de desrama. A 

variável volume foi obtida para cada árvore utilizando um fator de forma de 0,53, conforme 

expressão (1).  

 

 

 

O número de árvores mensuradas em cada parcela e a estatística descritiva dos 

dados de dap, ht e volume estão representados na Tabela 1. 
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Tabela 1 - Número de árvores (N) e estatística descrita dos dados de altura total (ht) em m, 
diâmetro à 1,3 m do solo (dap) em cm e volume das árvores em m³, de cada parcela 

 

Tratamento Parcelas N 

ht (m) dap (cm) volume (m³) 

Média DP Média DP Média DP 

Testemunha 1 
21 4,37 0,30 7,89 1,76 0,0119 0,0054 

40 % 2 
20 4,14 0,36 8,79 1,10 0,0137 0,0038 

40 % 3 
21 4,02 0,43 7,98 1,45 0,0112 0,0044 

40 % 4 
19 4,10 0,36 7,71 0,98 0,0103 0,0024 

40 % 5 
16 3,61 0,72 7,12 2,16 0,0089 0,0049 

 
                   DP = desvio padrão da unidade amostral 
 

 

O tratamento testemunha foi comparado com o tratamento com 40 % de desrama 

em relação à ht (m), dap (cm) e volume (m³) por meio do teste T para amostras 

independentes. Dessa forma, foram realizados testes para comparar os seguintes contrastes: 

a) parcela 1 x parcela 2; b) parcela 1 x parcela 3; c) parcela 1 x parcela 4; d) parcela 1 x parcela 

5. 

A primeira etapa foi realizar o teste F, com nível de significância de 5 %, 

considerando a hipótese nula de homogeneidade das variâncias e a hipótese alternativa de 

heterogeneidade das variâncias. Para obter o resultado, o valor de F calculado foi obtido pela 

expressão (2) e confrontado com um valor tabelado. 

 

 
 

Em que S²x é a variância amostral da parcela que apresentou o maior valor e S²y é 

a variância amostral da parcela que apresentou o menor valor. 

Desta forma, ao se obter o valor calculado de F menor ou igual ao valor tabelado, 

a hipótese nula não foi rejeitada e prosseguiu-se para o teste T para amostras independentes, 

obtendo uma variância comum, conforme expressão (3), e um valor calculado de T, 

conforme a expressão (4). Caso contrário (F calculado > F tabelado), a hipótese nula foi 

rejeitada e o valor calculado de T foi obtido conforme a expressão (5). 
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Em que x = parcela com maior variância amostral; y = parcela com menor variância 

amostral, nx = número de árvores na parcela x; ny = número de árvores na parcela y; x = 

média amostral da parcela x; y = média amostral da parcela y; S²comum = variância comum 

entre as parcelas x e y. Demais variáveis foram descritas anteriormente. 

As hipóteses testadas no teste T para duas amostradas independentes, considerando 

um nível de significância de 5% foram: a) hipótese nula: as médias das parcelas não 

apresentam diferenças significativas (T calculado ≤ T tabelado); b) hipótese alternativa: as 

médias das parcelas apresentam diferenças significativas (T calculado > T tabelado). 

O processamento foi realizado no software estatístico R (R CORE TEAM, 2021), 

importando a base de dados e montando as expressões descritas acima. O valor tabelado dos 

testes F e T para amostras independentes foram obtidos, respectivamente, utilizando as 

funções “qf” e “qt”. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Os resultados do teste F estão representados na Tabela 2. Para os contrastes que a 

hipótese nula (Ho) não foi rejeitada, prosseguiu-se com o teste T para amostras 

independentes com variâncias homogêneas. Para os contrastes que a hipótese nula (Ho) foi 

rejeitada, prosseguiu-se com o teste T para amostras independentes com variâncias 

heterogêneas. 
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Tabela 2 - Teste F com nível de significância de 5 % avaliando os contrastes entre a 
parcela testemunha (p1) e as parcelas com desrama 40% (p2, p3, p4 e p5) para analisar a 

homogeneidade de variância entre as amostras, considerando as variáveis de ht, dap e 
volume 

 

Contraste Variável F calculado F tabelado Conclusão (α=5%) 

p1 x p2 

ht 

1,395 2,137 Não rejeita Ho 

p1 x p3 1,994 2,124 Não rejeita Ho 

p1 x p4 1,374 2,151 Não rejeita Ho 

p1 x p5 5,574 2,203 Rejeita Ho 

p1 x p2 

dap 

2,542 2,155 Rejeita Ho 

p1 x p3 1,475 2,124 Não rejeita Ho 

p1 x p4 3,241 2,191 Rejeita Ho 

p1 x p5 1,509 2,203 Não rejeita Ho 

p1 x p2 

volume 

1,959 2,155 Não rejeita Ho 

p1 x p3 1,474 2,124 Não rejeita Ho 

p1 x p4 5,003 2,191 Rejeita Ho 

p1 x p5 1,217 2,328 Não rejeita Ho 

 

Os resultados do teste T para amostras independentes estão representados na 

Tabela 3. Os valores médios que foram comparados foram informados anteriormente na 

Tabela 1. A redução na variável altura total foi significativa, considerando α= 5 %. As 

alterações nas médias de dap e volume não foram significativas, ou seja, a operação de 

desbaste não afetou o crescimento dessas duas variáveis. 
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Tabela 3 - Teste T para amostras independentes com nível de significância de 5 % 
avaliando os contrastes entre a parcela testemunha (p1) e as parcelas com desrama 40% 

(p2, p3, p4 e p5) para analisar se há diferença média significativa entre as amostras, 
considerando as variáveis de ht, dap e volume 

 

Contraste Variável T calculado T tabelado Conclusão (α=5%) 

p1 x p2 

ht 

-2,277 2,023 Rejeita Ho 

p1 x p3 3,110 2,021 Rejeita Ho 

p1 x p4 -2,576 2,024 Rejeita Ho 

p1 x p5 -3,979 2,086 Rejeita Ho 

p1 x p2 

dap 

-1,983 2,023 Não rejeita Ho 

p1 x p3 -0,186 2,021 Não rejeita Ho 

p1 x p4 0,395 2,037 Não rejeita Ho 

p1 x p5 -1,196 2,030 Não rejeita Ho 

p1 x p2 

volume 

-1,199 2,023 Não rejeita Ho 

p1 x p3 0,441 2,021 Não rejeita Ho 

p1 x p4 1,258 2,045 Não rejeita Ho 

p1 x p5 1,777 2,030 Não rejeita Ho 

 
 

A redução do crescimento em altura total após a operação de desbaste também foi 

verificada por Montagna et al. (1990). Os autores utilizaram dados de Pinus elliotti sem 

desrama artificial e com desrama artificial em diferentes porcentagens da altura total das 

árvores (15%, 30%, 45%, 60% e 75%) e concluíram que a desrama em níveis mais severos 

afetou o crescimento em altura total, somente nas idades mais avançadas do povoamento. 

Além disso, os autores também verificaram alterações significativas no crescimento em 

diâmetro das árvores, diferente do resultado encontrado neste estudo. No presente estudo, 

diâmetro e volume não foram afetados pela desrama. Entretanto, Scheiner et al. (1999) 

testaram o efeito da desrama 40%, 50% e 60% em árvores de Pinus elliottii de 11 e 13 anos de 

idade. Conluíram que o volume e diâmetro das árvores foram afetados pela desrama nas duas 

idades, e que a maior redução foi encontrada no tratamento 60%, seguida pelo tratamento 

50% e 40%.  

Apesar da redução do crescimento após desrama ser comum, esta redução no 

crescimento pode ser recuperada posteriormente. Por exemplo, Endo e Mesa (1992) 

testaram intensidades de desrama de 30%, 50% e 70% em Pinus patula na Colombia aos 3,5 

anos de idade. Constaram que houve redução no cresimento proporcional à intensidade de 

desbaste, e que 1 ano depois da operação, árvores de todos os tratamentos tinham 
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recuperado o crescimento, exceto pelas árvores desramadas em 70%, que permaneceram 

menores que as outras.  

Vários estudos tem demostrado que a operação da desrama tem produzido árvores 

menores, pelo fato de reduzir a área foliar necessária para fotossíntese, e consequentemente 

o crescimento do indivíduo (SCHEIDER et al. 1999; MONTAGNA et al. 1990; ENDO e 

MESA, 1992, HOPPE e FREDDO, 2003). Contudo a desrama melhora a forma do tronco 

e produz madeira limpa, livre de nós, e por consequência, com maior resistência física, o que 

impacta no valor de venda da madeira. Scolforo et al. (2001) avaliaram se a desrama em Pinus 

taeda em Jaguariaíva, PR em três classes de sítio seria economicamente viável. Eles concluíram 

que a desrama aumenta o valor de revenda da madeira, e que considerando a taxa de desconto 

de 8%, foi viável em todas as situações. Ao considerar a taxa de 10%, há situações em que a 

desrama não é viável, como  no caso de sítios ruins o preço de venda da madeira desramada 

tem que ser pelo menos 60% superior ao preço da madeira não-desramada para que a 

desrama seja viável.  

Desta forma, percebe-se que a operação de desrama via de regra reduz o ritmo de 

crescimento das plantas, mas que este crescimento pode ser recuperado posteriormente. além 

disso, a desrama produz madeira mais limpa, e de maior qualidade. Desta forma, a operação 

de desrama deve ser avaliada a cada caso, a depender do objetivo de produção da floresta, 

bem como disponibilidade de mão de obra, idade, sítio e espécie.  

 
4 CONCLUSÃO 
 
 

Conclui-se que os tratamentos com desbaste na intensidade de 40% afetaram na 

redução do crescimento em altura total das árvores, mas não afetaram no crescimento em 

diâmetro e no volume. 
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RESUMO 

Nos últimos anos, estudos sobre os solos antrópicos na qualidade 
de componente de registro arqueológico dos sambaquis estão 
progredindo substancialmente. Isso porque o desenvolvimento 
progressivo sobre os estudos desses solos são base de referência 
para o carácter antrópico, sendo um dos principais indicadores da 
existência dos sítios arqueológicos no Brasil. O trabalho teve como 
objetivo analisar um perfil de solo de sambaqui, localizado no 
município de São josé de Ribamar – MA. Para a consecução dos 
objetivos, foram realizadas pesquisa de campo, onde fora aberta 
uma trincheira. A descrição e classificação dos solos foram 
realizadas de acordo com os critérios estabelecidos pelo Sistema 
Brasileiro de Classificação do Solo proposto pela Embrapa e 
procedimentos descritos no Manual Técnico de Pedologia do 
IBGE. Procedeu-se a descrição dos horizontes e suas espessuras e 
transições e análise das cores, consistência (seca, úmida e molhada), 
textura e estrutura em campo. Constatou-se que o Sambaqui de 
Panaquatira apresenta artefatos cerâmicos em alguns horizontes do 
solo e um enterramento Tupi localizado no local, o que demonstra 
a existência de um sítio multicomponencial. Observou-se também 
a presença de horizontes escuros (TP) na estratigrafia das camadas, 
essas características possivelmente ocorreram no perfil por conta 
da presença de riqueza em carbono orgânico e nutrientes. O solo 
foi classificado, respectivamente, de Antropossolo Conchífero 
Psamítico hipocarbonático êutrico. Os horizontes amostrados no 
perfil foram considerados como resultado da evolução 
pedogenética sobre um amontoado de conchas, principalmente do 
gênero Anomalocardia brasiliana. No mais, constatou-se que os 

https://orcid.org/0000-0001-5085-3843
https://orcid.org/0000-0002-3682-4701


Multiplicidade das Ciências Agrárias, vol. 2 

46 

horizontes apresentaram várias camadas de deposição, que foram 
nomeadas de Auk1 até Auk6, separados em campo por diferenças 
morfológicas e quantidade de integridade de fragmentos de 
conchas e de fragmentos cerâmicos. 

  

  

 

 
CHARACTERIZATION OF A SOIL PROFILE OF SAMBAQUI IN 
PANAQUATIRA, MUNICIPALITY OF SÃO JOSÉ DE RIBAMAR 
(MA) 

 
 
ABSTRACT 

 

 

 

Keywords:  

Anthropossol 

Pedogenesis 

Shells 

 
n recent years, studies on anthropic soils as a component of the 
archaeological record of Sambaquis are progressing substantially. 
This is because the progressive development on the studies of 
these soils is a reference base for the anthropic character, being one 
of the main indicators of the existence of archaeological sites in 
Brazil. The objective of this work was to analyze a soil profile of 
sambaqui, located in the municipality of São josé de Ribamar - MA. 
In order to achieve the objectives, field research was carried out, 
where a trench was opened. The description and classification of 
soils were carried out in accordance with the criteria established by 
the Brazilian System of Soil Classification proposed by Embrapa 
and procedures described in the IBGE - Technical Manual of 
Pedology. The horizons and their thicknesses and transitions were 
described, as well as the analysis of colors, consistency (dry, wet 
and wet), texture and structure in the field. It was found that the 
Sambaqui of Panaquatira has ceramic artifacts in some soil 
horizons and a Tupi burial located in the place, which 
demonstrates the existence of a multicomponent site. It was also 
observed the presence of dark horizons (TP) in the stratigraphy of 
the layers, these characteristics possibly occurred in the profile due 
to the presence of richness in organic carbon and nutrients. The 
soil was classified, respectively, as Eutric Hypocarbonate Psamitic 
Conchiferous Anthroposol. The horizons sampled in the profile 
were considered as a result of pedogenetic evolution over a cluster 
of shells, mainly of the genus Anomalocardia brasiliana. 
Furthermore, it was found that the horizons showed several layers 
of deposition, which were named from Auk1 to Auk6, separated 
in the field by morphological differences and amount of integrity 
of shell fragments and ceramic fragments. 

  

 

1 INTRODUÇÃO 

 
A caracterização pedológica do estado do Maranhão é pouco explorada, grande 

parte dos estudos ou informações sobre os solos Maranhenses procedem dos estudos 

pioneiros de Jacomine et al, (1986), ou por meio de cartas pedológicas do IBGE (2013). Com 

o reflexo das variações climáticas, das diferentes litologias e formas de relevo, o Maranhão 

abrange uma cobertura pedológica diversificada, 
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Tal diversidade de ecossistemas decorre da variação climática presente no território 

maranhense, bem como na variação do embasamento rochoso que, mesmo sendo 

constituído, predominantemente por rochas sedimentares, abrange áreas de derramamento 

basáltico e de rochas cristalinas, tal como na diversidade de formas de relevo, que decorrem 

em uma significativa variabilidade de solos. 

A caracterização e classificação de solos permite um melhor entendimento da 

dinâmica da formação dos solos, bem como interferências adequadas para cada tipo de 

manejo e compreensão sobre a importância da conservação dos solos, bem como auxiliar na 

conservação da biodiversidade e contribuir para a elaboração de propostas de intervenção 

para fornecer informações para o conhecimento quanto à atual a dinâmicados solos 

maranhenses, visto que os poucos trabalhos nessa temática no Maranhão são ainda 

insuficientes, o que reflete em uma quantidade reduzida de informações sobre os solos 

antrópicos do estado. Mediante isto, este trabalho teve como objetivo analisar um perfil de 

solo denominado, preliminarmente, de Antropossolo Conchífero Psamítico hipocarbonático 

êutrico Sambaqui de Panaquatira, no município de São José de Ribamar (MA).  

 
2 METODOLOGIA 
 
 

A pesquisa foi desenvolvida com base em revisão de literatura, pesquisa de 

campo.O referencial teórico analisado foi voltado para os estudos pedológicos, com ênfase 

à classificação de solos, bem como assuntos correlacionados aos perfis de Sambaqui. Foram 

feitas pesquisas de campo para a realização da descrição e classificação do solo, seguindo os 

critérios estabelecidos pelo Sistema Brasileiro de Classificação do Solo Santos et al., (2018) e 

procedimentos descritos no Manual Técnico de Pedologia IBGE (2015), em trincheiras. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Denominado, preliminarmente, de Antropossolo Conchífero Psamítico 

hipocarbonático êutrico, este perfil está localizado nas proximidades da praia de Caura-

Panaquatira, o local possui as coordenadas 02° 31' 51” S e 44° 02' 31'' O, em São José de 

Ribamar (MA). O sítio está implantado sobre uma falésia na baía São José, um ambiente 

caracterizado por um estuário pouco profundo e com uma cobertura vegetal típica do 
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ecossistema de mangue. O relevo regional é suave ondulado, estando o sítio no topo de uma 

elevação com uma pedoforma convexa, com 3% a 8 % de declividade.  

A estratigrafia de camadas dos sambaquis apresentou-se de forma complexa, 

apresentaram também, horizontes escuros, tendo como características, a riqueza de 

nutrientes e carbono orgânico. O termo Sambaqui, arqueologicamente está associado à 

caracterização de um tipo específico de assentamento e sua grafia origina-se do Tupi.  

Resumidamente, o perfil de sambaqui analisado possui remanescentes da presença 

humana, cuja área apresenta um forte caráter para a modificação da paisagem pela agregação 

de diferentes materiais, como carapaças de bivalves e gastrópodes, ossos de peixes, restos de 

fauna terrestre, sepultamentos humanos; além da cultura material. Na área de estudo, os 

sambaquis apresentaram uma estratigrafia de camadas bastante complexa e apresentam 

horizontes escuros (TP) que são ricos em nutrientes e carbono orgânico (Figura 01). 

 

Figura 01 - Perfil Sambaqui de Panaquatira, município de São José de Ribamar (MA) 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2021. 

 

Ademais, foram encontrados alguns artefatos cerâmicos em alguns dos horizontes 

do perfil (figura 02) que, de acordo com Bandeira (2015), o local demonstra tratar-se de um 

sítio multicomponencial, que recebera a população dos tupinambás na reocupação do topo 

do sambaqui depois do seu abandono, no período colonial.  
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Figura 02 - Artefato que demonstra a utilização de flechas artesanais extraído do interior 
da trincheira 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2021. 

 

A presença desses fragmentos cerâmicos na matriz do sambaqui, atributo 

exclusivo dos sambaquis localizados na costa equatorial do Brasil é um componente 

diferente no Sambaqui de Panaquatira. Segundo Bandeira (2013), o processo de 

amontoamento se iniciou em torno de 6000 AP, apesar de ser gradativo, com datações nas 

camadas mais superiores, demostrou que as ocupações deste local são equivalentes a mais 

3000 anos. 

Por conseguinte, acredita-se que as camadas de deposição antrópica vão até cerca 

de 250 cm de profundidade, assim como foi constatada essa profundidade no horizonte Ab 

do perfil de samnbaqui, já no horizonte A, apresentou-se um horizonte enterrado (buried), 

que provavelmente é o horizonte A original neste local, no período que populações 

sambaquieras começaram a depositar as conchas, restos de animais e realizaram os 

sepultamentos.  

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os horizontes amostrados no perfil são resultantes da evolução pedogenética sobre 

um amontoado de conchas, principalmente do gênero Anomalocardia brasiliana. No mais, a 

partir dos dados obtidos com a realização da pesquisa, os dados servirão, brevemente, para 
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auxiliar nos estudos sobre a consolidação de alguns horizontes de solos em sítios 

arqueológicos como um artefato humano.   
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RESUMO 

O Rio Grande do Sul (RS) é o Estado com o segundo maior 
número de cervejarias no Brasil, passando de 142 em 2017 para 
258 cervejarias registradas no Ministério da Agricultura Pecuária e 
Abastecimento (MAPA) em 2020. Na última década houve uma 
alteração no mercado de cervejas no Brasil com o crescimento do 
segmento de cervejas artesanais constituído principalmente por 
cervejarias de pequeno porte, fenomêno que tem estimulado 
outros processos associados, entre os quais o aumento do interesse 
pelo cultivo do lúpulo em nível nacional. Com o objetivo de 
compreender o desenvolvimento da cultura do lúpulo no RS 
realizou-se uma pesquisa exploratória em três regiões do Estado 
(Serra Gaúcha, Hortênsias e Campos de Cima da Serra), 
abrangendo sete municípios e oito produtores. As informações 
foram coletadas através de um formulário semiestruturado, cujo 
link foi encaminhado aos produtores de lúpulo participantes da 
pesquisa. As perguntas envolveram a caracterização dos 
produtores e do local de produção, a caracterização do manejo 
produtivo e a caracterização da gestão do negócio. Os resultados 
confirmam que o interesse pelo cultivo de lúpulo nas regiões 
pesquisadas tem sido influenciado pela expansão do mercado das 
cervejas artesanais. A produção do lúpulo ainda está sendo 
realizada em pequena escala, incluindo processos de 
experimentação por parte dos produtores, os quais possuem em 
outras atividades sua principal fonte de renda. Os sistemas de 
produção não são padronizados, destacando-se o uso de modelos 
de condução do tipo “treliça alta” e “latada”. A principal forma de 
comercializar o lúpulo se dá como “flor seca/desidratada”, tendo 
como principal canal de comercialização a venda para 
microcervejarias, havendo variação no preço de venda do lúpulo 
conforme a forma de apresentação do mesmo. Os produtores 
identificam um bom potencial para a expansão da cultura, porém 
alertam para demandas necessárias à estruturação da cadeia 
produtiva. 

  

  

 

 
HOPS PRODUCTION IN THE STATE OF RIO GRANDE DO SUL, 
BRAZIL: A STUDIES IN THE REGIONS OF SERRA GAÚCHA, 
CAMPOS DE CIMA DA SERRA AND HORTENSIAS 

 
 
ABSTRACT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Rio Grande do Sul (RS) is the state with the second largest number 
of breweries in Brazil, going from 142 in 2017 to 258 breweries 
registered with the Ministry of Agriculture, Cattle and Supplying in 
2020. In the last decade there was a change in the beer market in 
Brazil with the growth of the craft beer segment, consisting mainly 
of small breweries, a phenomenon that has stimulated other 
associated processes, including the increase in interest in the 
cultivation of hops at the national level. In order to understand the 
development of hop culture in RS, exploratory research was carried 
out in three regions of the state (Serra Gaúcha, Hortênsias and 
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Campos de Cima da Serra), covering seven municipalities and eight 
producers. The information was collected through a semi-
structured form, whose link was sent to the hop producers 
participating in the research. The questions involved the 
characterization of producers and the place of production, the 
characterization of productive management and the 
characterization of business management. The results confirm that 
the interest in hop cultivation in the researched regions has been 
influenced by the expansion of the craft beer market. Hop 
production is still being carried out on a small scale, including 
experimentation processes by producers, who have their main 
source of income in other activities. The production systems are 
not standardized, highlighting the use of “high truss” and 
“trenched” driving models. The main way to market hops is as 
“dry/dehydrated flower”, with the main marketing channel being 
the sale to microbreweries, with variation in the sale price of hops 
according to the form of presentation. Producers identify a good 
potential for the expansion of the culture, but they warn about the 
demands necessary for the structuring of the production chain. 

  

 

1 INTRODUÇÃO 

 
Conforme dados do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - MAPA 

(2021) o Rio Grande do Sul (RS) é o Estado da federação com o segundo maior número de 

cervejarias no Brasil, passando de 142 em 2017, para 184 em 2018, 236 em 2019, contando 

atualmente como 258 cervejarias registradas. O RS também se destaca por ter nove, entre os 

dez municípios brasileiros com maior densidade de cervejarias/habitante, salientando-se a 

presença da instalação de cervejarias em pequenos municípios. Porto Alegre/RS é o 

município brasileiro que possui o maior número de cervejarias (40 estabelecimentos 

registrados no MAPA), seguido por São Paulo/SP com 39, Nova Lima/MG com 22 e 

Curitiba/PR com 22. Caxias do Sul/RS ocupa atualmente a quinta posição com 20 

estabelecimentos registrados, observando um aumento de 111% entre os anos de 2017 e 

2020 (MAPA, 2021). 

Marcusso e Müller (2019) afirmam que na última década houve no Brasil uma 

alteração significativa do mercado local de cervejas, com o crescimento do segmento 

artesanal constituído por cervejarias de pequeno porte que, em sua maioria, produzem 

cervejas com características distintas do mercado mainstream. Esse fenômeno da expansão do 

mercado cervejeiro, em especial o de cervejas artesanais, tem estimulado outros processos 

associados, entre os quais o aumento do interesse pelo cultivo do lúpulo em nível nacional. 
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Sarnighausen, Sarnighausen e Dal Pai (2017) destacam a importância do lúpulo no 

mercado internacional e que esse cultivo ainda possui uma participação insignificante no 

cenário nacional, porém com potencial para criar um novo nicho no agronegócio brasileiro, 

podendo ser interessante para agricultura familiar. Para os autores, o Brasil possui potencial 

para desenvolver a cultura, de modo a suprir, ao menos em parte, a demanda da indústria 

cervejeira no Brasil. 

Segundo Gonsaga (2021) o cultivo de lúpulo vem ganhando destaque no Brasil nos 

últimos anos, apesar das cultivares produzidas no país ainda não terem patentes. Para o autor, 

essa situação faz com que a maioria dos lúpulos produzidos no país não sejam aqueles mais 

consumidos no mundo atualmente. Como o lúpulo é extremamente influenciado pelo 

fotoperíodo, o autor chama a atenção para o fato do fotoperíodo brasileiro ser mais curto 

do que as principais regiões produtoras no mundo, sendo importante o desenvolvimento de 

híbridos que possam produzir um produto de boa qualidade e com grande produtividade. 

Desta forma, tendo em vista a diversidade de condições edafoclimáticas e 

sociopolíticas do território brasileiro, a presente pesquisa buscou levantar informações sobre 

a produção de lúpulo de regiões específicas do Rio Grande do Sul (RS), com vistas a 

contribuir para estruturação de uma rede de pesquisa e desenvolvimento para o fomento da 

cadeia do lúpulo no Estado. 

 

2 MATERIAIS E MÉTODOS 

 
O trabalho foi realizado na forma de uma pesquisa exploratória dentre as ações do 

projeto intitulado “Monitoramento e Desenvolvimento da Cultura do Lúpulo no RS” o qual 

contou com a participação voluntária de oito produtores de lúpulos cujas propriedades estão 

localizadas em sete municípios do RS distribuídos nas regiões da Serra Gaúcha (Caxias do 

Sul e Serafina Corrêa), Hortênsias (Gramado e Nova Petrópolis) e Campos de Cima da Serra 

(São Francisco de Paula, Bom Jesus e São José dos Ausentes). As informações foram 

coletadas através de um formulário semiestruturado elaborado a partir da plataforma Google 

Forms, cujo link para acesso ao formulário foi encaminhado via WhatsApp aos produtores de 

lúpulo participantes do projeto. As perguntas do formulário foram distribuídas nos seguintes 

blocos: caracterização dos produtores e do local de produção, caracterização do manejo 

produtivo e caracterização da gestão do negócio. 
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Quanto a caracterização dos produtores e do local de produção, 87,5% (7/8) dos 

produtores são do sexo masculino, sendo que 62,5% (5/8) possuem idades entre 30 e 39 

anos, 12,5 (1/8) entre 25 e 29 anos, 12,5 (1/8) entre 40 e 49 anos e 12,5 (1/8) acima de 60 

anos. O tamanho total das propriedades situa-se entre 10 e 50 ha em 37,5% (3/8) dos casos 

e acima de 100 ha para outros 37,5% (3/8), sendo que um participante (12,5%) informou 

que a propriedade possui menos de 10 ha e um participante (12,5%) não informou o tamanho 

da propriedade. A condição de proprietário das fazendas foi informada por 62,5% (5/8), 

sendo 12,5% (1/8) arrendatário, 12,5% (1/8) utiliza a área em regime de parceria e 12,5% 

(1/8) em regime de comodato. 

No que se refere a realização de outras atividades agropecuárias além da produção 

do lúpulo, 50% (4/8) afirmaram possuírem outras atividades agropecuárias nas propriedades, 

enquanto 50% (4/8) informaram que o lúpulo é a única atividade agropecuária exercida na 

propriedade. A área destinada à produção de lúpulo é de até 1.000 m2 (0,1 ha) para 50% (4/8) 

dos participantes, entre 1.000 e 5.000 m2 (0,1 a 0,5 ha) para 25% (2/8), entre 5.000 e 10.000 

m2 (0,5 a 1,0 ha) para 12,5% (1/8) e entre 10.000 e 20.000 m2 (1,0 a 2,0 ha) para 12,5% (1/8). 

O número de plantas de lúpulo nas propriedades varia entre 120 e 2.700, sendo que 50% 

(4/8) possuem até 500 plantas, 12,5% (1/8) possui entre 501 e 1.000 plantas, 25% (2/8) 

possuem entre 1.001 e 2.000 plantas e 12,5% (1/8) possui entre 2.001 e 3.000 plantas. O 

tempo de envolvimento com a produção de lúpulo é entre 2 e 3 anos para 50% (4/8) dos 

participantes, 25% (2/8) informaram que trabalham com lúpulo a mais de 4 anos e 12,5% 

(1/8) informou que iniciou a produção a menos de 1 ano. Dos participantes da pesquisa, 

62,5% (5/8) informaram que pretendem aumentar a produção de lúpulo em suas 

propriedades.  

Entre os fatores que motivaram o interesse pela cultura do lúpulo destaca-se o 

envolvimento dos participantes da pesquisa com o tema das cervejas artesanais.  

 

 

__________________________________________________________________________________________________________________________________ 

1 O projeto foi desencadeado através da pactuação de metas anuais entre a Secretaria Estadual de Agricultura 
Pecuária e Desenvolvimento Rural do RS (SEAPDR) e a Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do 
RS (EMATER/RS), e contou com o apoio da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul (UERGS) e da 
Universidade de Caxias do Sul (UCS) 
 
2 Aplicativo de gerenciamento de pesquisas desenvolvido pela empresa Google. 
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A percepção de que a região pesquisada possui um clima “semelhante” aos locais 

que possuem maior tradição na produção de lúpulo e o interesse em investir em uma cultura 

diferente das tradicionais com perspectivas de rentabilidade, também são destacados como 

motivações para o interesse na cultura. Dos participantes da pesquisa, 65% (5/8) afirmaram 

serem associados à Associação Brasileira de Produtores de Lúpulo (Aprolúpulo), sendo um 

participante sócio fundador da referida associação. 

Quanto à caracterização do manejo produtivo, no que se refere à aquisição de 

mudas, 65,5% (5/8) dos participantes informaram terem adquirido as primeiras mudas de 

viveiros, enquanto que 37,5% (3/8) manifestaram as seguintes formas de aquisição das 

primeiras mudas de lúpulo: “produção de mudas em parceria com produtores”; “coletadas 

no interior da cidade”; “ganhas”. Os “aspectos produtivos” representaram o segmento de 

maior dúvida quando do início da produção de lúpulo para 100% (8/8) dos participantes da 

pesquisa, sendo que questões relacionadas à “adubação do solo”, “condução das plantas”, 

“cultivares/variedades de lúpulo” e “colheita” foram alguns dos aspectos mais destacados. 

Sobre as fontes de informações utilizadas para o cultivo do lúpulo, se destacam a 

“experimentação in loco”, a “consulta à literatura internacional” e “troca de experiências entre 

os produtores”, incluindo ações organizadas pela Aprolúpulo.  

No que se refere às variedades cultivadas pelos produtores foram citadas as 

seguintes: Brewers Gold (3/8); Cascade (5/8); Centennial (1/8); Chinook (1/8); Columbus 

(3/8); Comet (1/8); Hallertau Mitterlfrüeh (3/8); Nugget (1/8); Saaz (2/8). A produção de 

mudas para uso próprio ocorre em 75% (6/8) das propriedades, com destaque para 

preocupações quanto à “irrigação”, “nutrição” e “manejo fitossanitário”. Nos sistemas de 

produção utilizados, se percebe a adoção de diversos espaçamentos entre plantas e entre 

linhas, bem como diferentes sistemas de condução das plantas. Os espaçamentos entre 

plantas variam de 0,70 a 2,00 metros, enquanto os espaçamentos entre linhas variam entre 

1,10 a 4,00 metros. O sistema de condução na forma de “treliças altas” ocorre em 37,5% 

(3/8) das propriedades, enquanto que o sistema condução na forma “latada” ocorre em 

outras 37,5% (3/8) das propriedades, sendo que 25% (2/8) das propriedades utilizam ambos 

sistemas de condução (treliça alta e latada). Sistemas de irrigação são utilizados em 87,5% 

(7/8) das propriedades, entre os quais se destaca o sistema por gotejamento e o uso de 

fertirrigação. 

No manejo do solo para a produção do lúpulo as seguintes medidas se foram 

informadas: 25% (2/8) já haviam realizado análises físico-químicas; 37,5% (3/8) já haviam 

realizado correção do pH; 37,5% (3/8) já haviam realizado adubação química; 37,5% (3/8) 
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já haviam realizado adubação verde; 37,5% (3/8) já haviam realizado adubação com esterco. 

A colheita é realizada de forma manual por 87,5% (7/8) dos participantes. Em apenas um 

caso, 12,5% (1/8), tendo em vista o maior volume de produção, o proprietário construiu um 

equipamento próprio para colheita, o qual não foi suficiente para atender a demanda, levando 

à aquisição de outro equipamento para colheita na safra seguinte. Dentre os procedimentos 

pós-colheita, 62,5% (5/8) realizam secagem do lúpulo colhido na propriedade, sendo que os 

demais 37,5% (3/8) terceirizam a realização do procedimento.  

Quanto à caracterização da gestão do negócio, os custos mais significativos 

manifestados pelos participantes referentes ao processo produtivo são os seguintes: 

implantação da estrutura física (5/8); aquisição das mudas (5/8); mão-de-obra (2/8). Os 

custos relacionados ao pós-colheita, especialmente aqueles relacionados à secagem do lúpulo 

e posterior peletização do produto, também foram destacados. A comercialização do lúpulo 

é realizada na forma de “flor in natura” por 75% (6/8) dos participantes, na forma de "flor 

seca/desidratada” por 75% (6/8), e na forma peletizada por 62,5% (5/8), sendo que 12,5 

(1/8) não comercializa o lúpulo produzido. Dos sete produtores que afirmaram comercializar 

o lúpulo produzido, a principal forma de comercialização se dá como “flor seca/desidratada” 

para 57,1% (4/7) dos participantes, seguida pela comercialização do lúpulo peletizado 25,5% 

(2/8) e na forma de “flor in natura” para 14,2% (1/7).  

No que se refere ao preço de venda do lúpulo, este foi de menos de R$ 200,00/Kg 

quando na forma de “flor in natura” para 25% (2/8) dos participantes. Quando vendido na 

forma de “flor seca/desidratada” o preço variou de menos R$ 200,00/Kg para 25% (2/8) 

dos participantes e de R$ 201,00 a R$ 250,00/Kg para 12,5% (1/8) dos participantes. A maior 

variação do preço percebida pelos produtores se deu na comercialização do lúpulo 

peletizando: menos de R$ 200,00/Kg para 12,5% (1/8) dos participantes; entre R$ 201,00 a 

R$ 250,00/Kg para 25% (2/8) dos participantes; entre R$ 251,00 a R$ 300,00/Kg para 25% 

(2/8) dos participantes. Nenhum participante da pesquisa informou ter recebido mais que 

R$ 301,00/Kg do lúpulo, independente da forma de apresentação. Os canais de 

comercialização utilizados para a venda do lúpulo são os cervejeiros artesanais para 62,5% 

(5/8) dos participantes e as microcervejarias para 62,5% (5/8), enquanto outras formas, 

como o autoconsumo, são utilizados por 37,5% (3/8). Desses canais de comercialização, as 

microcervejarias são consideradas o principal destino das vendas para 50% (4/8) dos 

participantes. Nenhum participante da pesquisa informou comercializar o lúpulo para 

cervejarias convencionais de maior porte. 
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A pesquisa também possibilitou visualizar a percepção dos participantes quanto aos 

pontos fortes, pontos fracos, oportunidades e ameaças relacionadas à cultura do lúpulo. 

Como pontos fortes foram citados os seguintes aspectos: o lúpulo é produtivo nas condições 

brasileiras; tempo de durabilidade das plantas; cultura rústica e de fácil adaptação; terroir dos 

produtos locais; peletização do lúpulo. Os pontos fracos ressaltaram os seguintes aspectos: 

baixa produção e alto custo de produção; qualidade ainda inferior aos importados; falta de 

informação sobre os sistemas de produção; falta de qualificação e alto custo da mão-de-obra; 

insegurança para poder investir. Entre as oportunidades se destacam: mercado em 

crescimento; elevado número de cervejarias na região; cervejeiros interessados; possibilidade 

de variedade local; turismo cervejeiro; aumento da produção caseira de cerveja devido à 

pandemia; novidade como estratégia de Marketing. Por fim, as ameaças destacadas pelos 

participantes da pesquisa são as seguintes: falta de compradores fixos / ausência de contratos; 

máquinas e equipamentos ainda em processo de desenvolvimento; locais fechados devido à 

pandemia; desvalorização da moeda; risco de hegemonização por grandes players (AmBev, 

Grupo Petrópolis); falta de registro dos produtos químicos; venda por preço abaixo do 

recomendável. 

 

4 CONCLUSÕES 

 
Os resultados indicam que o interesse pelo cultivo de lúpulo nas regiões pesquisadas 

tem sido influenciado pela expansão do mercado das cervejas artesanais. A produção do 

lúpulo ainda está sendo realizada em pequena escala, incluindo processos de experimentação 

por parte dos produtores, os quais possuem em outras atividades sua principal fonte de 

renda. 

Os sistemas de produção não são padronizados, destacando-se o uso de modelos 

de condução do tipo “treliça alta” e “latada”, com variações significativas entre os 

espaçamentos utilizados entre as plantas e entre as linhas. O processo de produção de mudas 

na propriedade para uso próprio ocorre na ampla maioria dos casos. 

Os principais custos de produção estão relacionados à implantação das estruturas, 

à aquisição das mudas e à necessidade de contratação de mão-de-obra. A principal forma de 

comercializar o lúpulo se dá como “flor seca/desidratada”, tendo como principal canal de 

comercialização a venda para microcervejarias.  

Existe variação no preço de venda do lúpulo conforme a apresentação do mesmo, 

cujo valor médio se situa entre R$ 200,00 e R$ 300,00 / Kg. Os produtores identificam um 
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bom potencial para a expansão da cultura, porém alertam para demandas necessárias à 

estruturação da cadeia produtiva. 
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RESUMO 

O coqueiro anão (Cocos nucifera L) é uma fruteira tropical que 
encontrou no Brasil excelentes condições climáticas para seu 
desenvolvimento vegetativo e produtivo, sendo encontradas em 
todas as regiões. A pesquisa foi realizada com o objetivo de 
caracterizar e avaliar o crescimento e produção do coqueiro anão 
verde irrigado. Para tanto o experimento foi conduzido na fazenda 
Botafogo, localizada no Município de Muriaé-MG, no período de 
maio de 2001 a agosto de 2002. Como método para obter os 
resultados desejados, acompanhou-se, sistematicamente, o 
desenvolvimento das plantas, determinando-se a circunferência do 
coleto, o número, a frequência e a emissão de folhas, a queda de 
folhas maduras e o número de folíolos na 3a folha. Os parâmetros 
de produção: número de espatas abertas e fechadas, número de 
flores femininas por planta e por inflorescência, número de frutos 
por planta e por cacho, e queda de flores femininas e frutos foram 
monitorados, semanalmente, durante o experimento. Os coqueiros 
apresentaram, em média, circunferência do coleto de 105 cm, 26 
folhas por planta, 14 folhas emitidas por ano, 1 folha emitida a cada 
25 dias, 174 folíolos na 3a folha e queda de 9 folhas por planta por 
ano. Cada espata (cacho) ao abrir apresentaram em média 150 
flores femininas por inflorescência, tendo ocorrido em média 86% 
de queda de flores femininas e frutos jovens. Os parâmetros 
números de frutos por planta e por cachos foram influenciados 
pela irrigação. A produção anual do coqueiro anão irrigado foi, 
aproximadamente, 14 frutos/cacho, com média de 200 
frutos/planta/ano. 

  

  

 

 
GROWTH AND PRODUCTION OF THE GREEN DWARF 
COCONUT 

 
 
ABSTRACT 

 

 

 

 
The dwarf coconut tree (Cocos nucifera L) is a tropical fruit tree 
that has found excellent climatic conditions in Brazil for its 
vegetative and productive development, being found in all regions. 
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The research was carried out with the objective of characterizing 
and evaluating the growth and production of the irrigated green 
dwarf coconut tree. For this purpose, the experiment was 
conducted at the Botafogo farm, located in the municipality of 
Muriaé-MG, from May 2001 to August 2002. As a method to 
obtain the desired results, the development of the plants was 
systematically followed, determining the circumference of the 
collection, the number, frequency and emission of leaves, the fall 
of mature leaves and the number of leaflets on the 3rd leaf. The 
production parameters: number of open and closed spats, number 
of female flowers per plant and per inflorescence, number of fruits 
per plant and per cluster, and drop of female flowers and fruit were 
monitored weekly during the experiment. The coconut trees 
presented, on average, a circumference of the collection of 105 cm, 
26 leaves per plant, 14 leaves issued per year, 1 leaf issued every 25 
days, 174 leaflets on the 3rd leaf and 9 leaves per plant per year. 
Each spate (bunch) when opening had on average 150 female 
flowers per inflorescence, having occurred on average 86% of fall 
of female flowers and young fruits. The parameters number of 
fruits per plant and by clusters were influenced by irrigation. The 
annual production of the irrigated dwarf coconut tree was 
approximately 14 fruits/bunch, with an average of 200 
fruits/plant/year 
 

  

 

1 INTRODUÇÃO 

 

O coqueiro anão (Cocos nucifera L) é uma fruteira tropical que encontrou no Brasil 

excelentes condições climáticas para seu desenvolvimento vegetativo e produtivo. Tais 

condições, favoreceram sua expansão em todas as regiões brasileiras. A planta produz frutos 

durante todo o ano, e, para tal, exige condições de clima próximo ao ideal, suprimento de 

água e nutrientes, em quantidade e distribuição adequada. 

A irrigação favorece o desenvolvimento da planta, que, sob condições adequadas, 

emite uma nova folha a cada 21 dias, a partir do terceiro ano de cultivo. 

A folha do coqueiro exerce funções de nutrição e respiração, sendo do tipo pinada, 

constituída por bainha, pecíolo, raque e duas fileiras laterais paralelas e opostas de pinas finas 

e agudas denominadas de folíolos. 

A planta adulta possui cerca de 25 a 30 folhas funcionais na sua copa com 150 a 

250 folíolos cada, e longevidade de 3 anos. 
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O coqueiro anão cultivado em condições ideais emite sua primeira espata, na axila 

de uma das folhas mais novas, em torno de 20 a 28 meses de idade, ocorrendo a colheita sete 

meses após sua abertura. 

A produção do coqueiro é contínua e são colhidos de 12 a 16 cachos por planta/ 

ano, num intervalo de 24 a 30 dias. Em cada cacho pode-se ter de 15 a 20 frutos. 

O uso eficiente da irrigação tem grande importância no desenvolvimento e na 

produção. Pode permitir a redução dos custos de produção em geral, a manutenção da 

fertilidade do solo, a diminuição dos riscos de erosão e o controle do nível do lençol freático.  

A resposta do coqueiro à irrigação depende de vários fatores, tais como: solo, 

estádio de desenvolvimento, clima, aspecto fitossanitário, dentre outros. 

É importante que nos primeiros três anos de vida não haja déficit de água no solo. 

Quando a escassez hídrica é temporária, os sintomas exteriores se tornam pouco evidentes e 

de constatação difícil. Por outro lado, quando a carência de água é severa e prolongada, a 

planta adulta apresenta uma sintomatologia bem característica, a saber: queda exagerada de 

flores femininas e frutos, folhas mais velhas ainda verdes inclinam-se, quebram e tendem a 

aproximar-se do estipe. Mesmo durante o dia, as lâminas dos folíolos tendem a se fechar, 

diminuindo à turgescência e provocando enrugamento das lâminas. 

Em algumas regiões, as baixas temperaturas, inferiores a 15ºC, registradas nos 

meses mais frios do ano, reduzem o ritmo de emissão foliar de coqueiros jovens (primeiro 

ano após o plantio) reduzindo o número de folhas vivas. 

Embora a cultura tenha grande importância econômica, há poucos resultados de 

pesquisas no País, principalmente sobre manejo e práticas culturais em cultivos irrigados. 

Sendo assim, o presente estudo teve como objetivo: avaliar o efeito da irrigação no 

crescimento e na produção do coqueiro anão verde. 

 

2 METODOLOGIA 

 

O experimento foi conduzido na Fazenda Botafogo, situada às margens da rodovia 

MG-265, a 15 km de Muriaé, MG com 219 m de altitude. Em Muriaé, a temperatura média 

anual é 25º C, a umidade relativa do ar é superior a 76%, a insolação média é em torno de 6 

horas diárias e velocidade média do vento de 2,5 m s-1. A precipitação média anual é 1.500 

mm, concentrando-se de outubro a março. O mês mais chuvoso é dezembro e o mais seco 

é junho. O clima, segundo Köppen, é AW (Tropical Chuvoso de Savana). O solo foi 

classificado como Argisolo Vermelho-amarelo. 
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O coqueiral foi implantado em novembro de 1997, dispondo-se as plantas em 

triângulo equilátero, de lado igual a 7,5 m. O cultivo é irrigado por microaspersão, com um 

emissor por planta, que opera com pressão de 100 kPa (10 mca) e vazão de 47 L h-1. 

O experimento foi conduzido em parcelas subdivididas, num delineamento em 

blocos casualizados com três repetições. Os tratamentos constituíram-se de quatro lâminas 

de irrigação na parcela, L1 (0,6ETL), L 2 (0,8 ETL), L3 (1,0 ETL) e L4 (1,20 ETL, 

evapotranspiração da cultura corrigida para irrigação localizada); além de uma testemunha L0 

(sem irrigação), e três porcentagens de área molhada, na subparcela, P1 (20%), P2 (40%) e P3 

(60% da área explorada pela cultura). A subparcela foi composta por duas plantas, sendo 26 

plantas por bloco, com três repetições, num total de 78 plantas. 

No período de maio de 2001 a agosto de 2002, acompanhou-se, sistematicamente, 

o desenvolvimento das plantas, utilizando-se os parâmetros: circunferência do coleto, 

número de folhas, número de folhas emitidas, frequência de emissão de folhas, número de 

folíolos na 3a folha e queda de folhas maduras. 

No período de dezembro de 2001 a junho de 2002 foram semanalmente avaliados 

os parâmetros de produção: número de espatas fechadas e abertas, número de flores 

femininas por planta e por inflorescência, número de frutos por planta e por cacho e queda 

de flores femininas e frutos por planta. 

 

3 CRESCIMENTO E PRODUÇÃO DO COQUEIRO ANÃO VERDE 

 

3.1 Origem do coqueiro 

 

O coqueiro (Cocos nucifera L.) se desenvolve na zona intertropical do globo terrestre 

(entre as latitudes 20oN e 20oS) e sua origem ainda não é conhecida. (FREMOND; ZILLER, 

R.; LAMOTHE, 1975). 

No Brasil, o coqueiro, variedade gigante, foi introduzido pelos colonizadores 

portugueses em 1553. As primeiras matrizes, procedentes da Ilha de Cabo Verde, foram 

distribuídas no litoral baiano, daí a denominação de coco-da-baía (GOMES, 1992). 

A origem do coqueiro anão também é desconhecida. Handover (1919) estudou o 

crescimento e a precocidade do coqueiro anão e sugeriu que ele era um mutante da variedade 

gigante e que provavelmente apareceu pela primeira vez em Java ou Sumatra, na Oceania, 
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onde ele encontrou muitas plantas com características da variedade anã espalhadas por várias 

plantações.  

 

3.2 O coqueiro anão no Brasil 

 

O coqueiro anão foi introduzido no Brasil em junho de 1925. As primeiras mudas 

desembarcaram no Rio de Janeiro, provenientes do Jardim Botânico da Estação 

Experimental de Buitenzorg, em Java (DIAS, 1980). As mudas, na sua maioria, foram 

plantadas no Horto Deodoro, Estado do Rio de Janeiro, na Estação Geral de 

Experimentação de Ilhéus, no Campo Experimental Antônio Muniz, em Ondina e no Horto 

Botânico da Sociedade Bahiana de Agricultura, no Retiro, no Estado da Bahia (BONDAR, 

1939). Segundo GOMES (1992), grande parte destas mudas morreu e as sobreviventes 

deixaram de frutificar ou frutificaram muito pouco, em razão do ataque de pragas e das 

condições inadequadas de cultivo. 

A segunda introdução do coqueiro anão verde no Brasil foi em 1939, proveniente 

do Norte da Malásia. Do material original, produziram-se mudas que foram distribuídas a 

vários estados brasileiros (MIRANDA JÚNIOR, 1948; DIAS, 1980). 

O coqueiro anão, conhecido na Malásia como “Nyior Gading”, é bastante cultivado 

devido o seu porte baixo, precocidade e frutos abundantes, que se apóiam no solo nos 

primeiros anos de produção (HANDOVER, 1919). MIRANDA JÚNIOR (1948) estudando 

a origem do coqueiro anão no Brasil acredita que seja descendente do “Nyior Gading”, por 

apresentar características semelhantes às descritas por Jack e Sands (1922), ou seja, flores, 

frutos, crescimento, coloração das folhas e germinação dos frutos. 

A expansão da cultura nas diversas regiões do Brasil, orientada para a produção de 

frutos verdes, se deve, em grande medida, a um aumento da demanda pela água do fruto 

verde, pelo alto valor comercial, e condições de clima e solo favoráveis ao cultivo (COCO, 

2000). As estatísticas oficiais só não registram a existência de coqueirais comerciais nos 

estados de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul, em razão de condições climáticas adversas, 

em particular a temperatura, que inviabilizam seu cultivo (GOMES, 1992). 

Em 2021, havia no Brasil, cerca de 70 mil hectares cultivados com coqueiro anão 

(INFOCOCO, 2001), sendo os principais estados produtores o Espírito Santo, com 

coqueirais distribuídos em propriedades de pequeno e grande porte no norte do estado 

(PIMENTEL, 1999); a Bahia, concentrado nos perímetros irrigados do Vale do São 
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Francisco (ROSA JÚNIOR et al., 2000) e no Ceará, com coqueirais distribuídos na região 

litorânea e nos perímetros irrigados (LOPES, 1999; FREITAS et al., 2001). 

Outros estados estão investindo na cultura, como Minas Gerais, com coqueirais na 

região Norte e Zona da Mata Mineira (SAFRA AGRÍCOLA... 2001); São Paulo, concentrado 

no Noroeste Paulista, Rio de Janeiro, concentrado nas regiões metropolitanas e baixadas 

litorâneas (ASPA, 1999), Mato Grosso, notadamente nas regiões Norte e Meio-Norte, onde 

há predominância de clima úmido quente e condições favoráveis ao desenvolvimento da 

cultura (GAIVA; SANTOS, 1999). Outro estado que investe no cultivo do coqueiro anão é 

o Paraná, onde a cultura está entre as alternativas para o desenvolvimento da região Noroeste, 

especialmente na região do arenito Cauiá. 

Na região Sudeste a área com coqueiro vem crescendo 10% ao ano. Nela, se 

encontram os maiores centros consumidores, o que reduz os custos de transporte que é a 

grande vantagem competitiva da região. Por outro lado a escassez de conhecimento técnico, 

a falta de pesquisa e a pequena área de coqueirais produtivos para servirem de modelo de 

cultivo são os principais problemas dos produtores interessados na cultura (COCO, 2000). 

Tradicionalmente, a água-de-coco é comercializada dentro do próprio fruto, que 

ocasiona problemas de transporte, armazenamento e de perecibilidade do produto. A fim de 

facilitar o consumo em locais fora das regiões produtoras, a água de coco pode ser envasada, 

diminuindo o volume e o peso transportado, contribuindo para aumentar a validade do 

produto (ROSA; ABREU, 2000). 

No Brasil, o coqueiro anão floresce e frutifica durante todo o ano, ocorrendo maior 

consumo nos meses de verão, quando o preço pago ao produtor se torna compensador. Já 

no inverno a demanda e os preços caem e o produtor não consegue vender o fruto por 

preços compensatórios. Para estabilizar o mercado e auferir maiores ganhos há movimentos 

entre os produtores para exportar o produto para o mercado europeu. 

 

3.3 Desenvolvimento da planta 

 

O crescimento do coqueiro difere com a variedade, a idade da planta e com as 

condições edafoclimáticas, sendo mais rápido em gigantes e híbridos (CHILD, 1974; 

FREMOND; ZILLER; LAMOTHE, 1975). O coqueiro anão deve seu nome ao lento 

crescimento. Os internódios que se desenvolvem nos primeiros anos são curtos, de onde 
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brotam inúmeras raízes. Este período demora até a completa expansão e emergência do 

estipe do solo, sendo de, aproximadamente, dois anos para o coqueiro anão. 

O estipe não apresenta crescimento secundário, ou seja, em expansão, em virtude 

da ausência de tecido meristemático. O aumento da espessura é limitado e não há, em geral, 

formação de novos tecidos, e sim o tamanho individual de suas células. Sob condições 

desfavoráveis como seca prolongada, má nutrição ou ataque de pragas e doenças, a porção 

do estipe desenvolvido neste período pode apresentar variações no seu diâmetro, reduzindo-

o, em decorrência de variações no tamanho individual das células (CHILD, 1974).  

As folhas do coqueiro formam-se na gema apical do estipe e desenvolvem-se em 

todas as direções, em ângulos diferentes (OHLER, 1984; ALVES, 1987). O desenvolvimento 

da folha do coqueiro passa por três fases distintas. Uma fase juvenil com, aproximadamente, 

dois anos de duração e 10 cm de comprimento; uma fase de alongamento rápido com 4 a 8 

meses de duração; e finalmente uma fase adulta, na qual cessa o crescimento e a folha atinge, 

em média, 5,0 m. 

O manejo da cultura e da irrigação conduzido adequadamente favorece a emissão 

de uma nova folha a cada 21 dias, a partir do terceiro ano de cultivo (MIRANDA; 

OLIVEIRA; SANTOS, 1998). Cada folha é capaz de produzir uma inflorescência em sua 

axila (FREMOND; ZILLER; LAMOTHE, 1975). Quando as condições de clima e de cultivo 

são desfavoráveis ocorre diminuição do número de folhas por planta, por causa da redução 

do ritmo de emissão foliar e da menor longevidade da folhas (CHILD, 1974; FREMOND; 

ZILLER; LAMOTHE, 1975). Os folíolos são cobertos por cutículas espessas, e sob 

condições adequadas de umidade, ficam túrgidos e completamente abertos. Sob condição de 

déficit hídrico estes se dobram para baixo, interceptando menos energia, diminuindo suas 

atividades metabólicas. 

A folha tem maior atividade a partir de oito meses após sua emissão, perdurando 

até sua queda, o que ocorre em torno de 30 meses. Sob condições de déficit hídrico as folhas 

mais ativas são as primeiras a secarem e a caírem, diminuindo assim, o metabolismo e a 

produção de frutos. Sob condições adequadas o coqueiro perde 12 a 16 folhas por ano, para 

renovação. 

O desenvolvimento da inflorescência, sob condições de déficit hídrico, é mais lento, 

as flores são abortadas e aumentam o intervalo entre a emissão de duas inflorescências 

sucessivas. 

No coqueiro anão as flores masculinas e femininas amadurecem aproximadamente 

ao mesmo tempo (Autogamia direta), ocorrendo a autofecundação com baixa taxa de 
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fecundação cruzada (SIQUEIRA; RIBEIRO; ARAGÃO, 1998). A flor feminina pode ser 

polinizada pelo vento, chuva ou insetos. Para cada flor feminina há centenas de flores 

masculinas. Entretanto o pólen de uma única flor masculina é suficiente para fecundar todas 

as flores femininas de uma mesma inflorescência (BONDAR, 1939). 

Segundo Miranda Júnior (1948), as flores femininas se tornam aptas para receber o 

pólen entre 21 e 24 dias, em média, após a abertura da espata. Este prazo varia com o clima, 

reduzindo para 15 dias quando há muita insolação com temperaturas elevadas ou ampliando 

para 30 dias, em baixas temperaturas. Afirma ainda que as primeiras flores aptas à polinização 

localizam-se da base da inflorescência. Algumas flores permanecem abertas por um período 

de até três dias, enquanto outras apenas doze horas, dependendo das condições climáticas. 

Normalmente, o tempo para ocorrer a polinização é muito reduzido, seis a oito horas. Após 

este prazo os estigmas começam a enegrecer e se tornam inaptos à polinização. Os estigmas 

também enegrecem quando são tocados por objetos estranhos. 

Os autores Fremond, Ziller e Lamothe (1975) admitiram que o coqueiro emite 12 

folhas por ano. O primórdio floral se forma pouco depois da folha. Em dois anos a 

inflorescência ainda é um minúsculo órgão com alguns centímetros de comprimento. A 

diferenciação da inflorescência (mês 03) e das flores (mês 18) ocorre 22 e 7 meses antes da 

abertura da espata (mês 25), respectivamente. Uma vez concluída a fase de alongamento 

rápido da folha, a inflorescência começa a se alargar, porém de forma mais lenta que o 

desenvolvimento da folha. 

As flores masculinas têm vida mais curta do que as flores femininas, porque se 

diferenciam, um mês depois, e se abrem aproximadamente, um mês antes delas. Desta forma 

é necessário um ano entre a diferenciação das flores femininas e a abertura da espata e um 

ano antes da maturação dos frutos. 

Normalmente, o albume líquido começa a se formar a partir do 2o mês da abertura 

natural da inflorescência, atingindo valor máximo por volta do 5o ao 7o mês, sendo este 

período recomendado para o consumo in natura. Em geral, nesta época, a água de coco é 

mais saborosa, quando o teor de açúcar é mais elevado, diminuindo até o completo 

amadurecimento do fruto, que ocorre no 12o mês (ROSA; ABREU, 2000). Após a 

polinização, o fruto atinge sua maturação aos onze meses, o que depende das condições 

climáticas dominantes (MIRANDA JÚNIOR, 1948). 
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3.4 Fatores que afetam a produção da cultura 

 

As espécies vegetais cultivadas exigem condições de clima próximo ao ideal, 

suprimento de água e nutrientes, em quantidade e distribuição adequada, para se desenvolver 

e atingir máxima produção. Na cultura do coqueiro anão, a exigência é maior, já que a planta 

produz frutos durante todo o ano. Um dos baixos índices de produtividade do coqueiro é 

atribuído à elevada queda de flores e frutos, porque a planta, mesmo sadia, não consegue 

atender a demanda de água e nutrientes para concluir o ciclo produtivo. 

Algumas flores femininas não são fecundadas por causas fisiológicas, e a queda é 

considerada normal, como ocorre com as demais fruteiras. Após este período inicial os frutos 

raramente caem, a não ser que as condições sejam desfavoráveis. 

A condição nutricional do coqueiro é importante para a produção de frutos. A 

quantidade de nutrientes extraídos pela cultura poderá atingir valores elevados, 

considerando-se que a produtividade pode situar-se entre 150 a 250 frutos por planta por 

ano a partir do 3o ano de produção (5o ano de cultivo). A planta sob deficiência nutricional 

não consegue fecundar um maior número de flores femininas e manter os frutos formados, 

causando queda na produtividade. Verifica-se também que o índice de pegamento de frutos 

diminui após uma produção abundante, como consequência da exaustão nutricional da 

planta (MADEIRA et al., 1998; GOMES, 1992; MEDINA et al., 1980).  

Moura e Mesquita (1995) estudaram os fatores que podem causar a queda dos frutos 

do coqueiro anão verde durante 21 meses. Observaram que apenas 2% dos frutos caídos 

apresentavam rachaduras radiais na inserção do pecíolo, atribuindo como fator fisiológico. 

Uma importante causa de queda de frutos está associada ao ataque de pragas, devido ao 

manejo fitossanitário inadequado. É comum a queda de até 75 % de flores femininas e de 

frutos jovens do coqueiro. A queda pode se prolongar até dois meses após a polinização 

(CAMBOIM NETO, 2001). 

A insolação é relevante para o desenvolvimento da cultura. Em dias nublados, as 

nuvens reduzem a radiação incidente, interferindo negativamente na fotossíntese do 

coqueiro. Longos períodos chuvosos, além do efeito da redução da insolação, dificultam a 

polinização, reduzem a aeração do solo e favorece a lixiviação de nutrientes. Ferrari (1992) 

afirma que secas prolongadas provocam a paralisação do desenvolvimento dos frutos e, com 

a chegada de chuvas abundantes, ocorre o crescimento rápido dos tecidos da base do fruto, 

que resultam em rachaduras, por onde a água do fruto extravasa, provocando-lhe a queda. A 

irrigação, adubações orgânicas e minerais e a eliminação de ervas daninhas no início das 



Multiplicidade das Ciências Agrárias, vol. 2  

 

 
 

69 

estiagens contribuem para a redução da queda dos frutos. Solos sujeitos a encharcamento e 

a má drenagem podem provocar a queda de frutos. 

O coqueiro pode ser atacado na fase de produção por diversas pragas, que 

contribuem para a redução da produtividade da cultura. O Gorgulho-dos-frutos-e-flores 

[Parisoschoenus obesulus Casey, 1922 (Coleoptera: Curculionídea)] é um inseto que ataca flores e 

frutos novos. O adulto desta espécie apresenta coloração castanho-escura ou preta; é muito 

pequeno e, dificilmente, pode ser visto durante o dia (MOURA; VILELA, 1998). A larva é 

de coloração branca e, ao ser tocada, procura abrigar-se na galeria, por ela construída, no 

interior do mesocarpo. Segundo Moura e Mesquita (1995), 21% da queda de frutos (Figura 

1-a) decorre ataque do P. obesulus. 

Outra praga que ataca flores e frutos e que afeta a produção é a traça-dos-cocos-

novos (Hyalospila ptychis Dyar, 1919, Lepidoptera: Phycitidae). São mariposas diminutas e de 

coloração parda. A lagarta é de coloração branca, com pigmentos no dorso. Após eclodirem, 

as lagartas atacam as inflorescências recém-abertas, alimentando-se dos carpelos das flores 

femininas (Figura 1-b), ainda tenras, perfurando as brácteas, provocando a queda da flor 

atacada. No final do estágio larvar, elas abandonam as flores e confeccionam um casulo de 

seda, no qual empupam. A confecção do casulo ocorre, geralmente, sob a espata seca da 

inflorescência. As mariposas vivem durante o dia ficam abrigadas sob as espatas abertas do 

coqueiro (MOURA; VILELA, 1998). 

Os frutos atacados pela H. ptychis ou caem logo ou crescem deformados. O ciclo 

biológico é de aproximadamente 40 dias. Outra praga de grande importância é o ácaro da 

necrose do coqueiro [Aceria (Eriophyes) guerreronis Keifer, 1965 (Acari: Eriophyidae)]. Este 

eriofídeo é pequeno, alongado e vermiforme, sendo encontrado, em praticamente, todas as 

áreas cultivadas com coqueiro no Brasil. O ácaro se desenvolve sob as brácteas de frutos 

jovens, sugam a seiva da epiderme e causam necrose a partir da base das brácteas (MOURA; 

VILELA, 1998). 
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Figura 1 - Gorgulho-dos-frutos-e-flores (a) e a Traça-dos-cocos-novos (b) 

 

            Fonte: Camboim Neto (2002). 

 

O Aceria guerreronis, segundo Moura e Mesquita (1995), é responsável por 1% da 

queda de frutos antes de atingirem a maturidade. Nos frutos que não caem (Figura 2-a), as 

lesões necrosadas e suberizadas apresentam escoriações longitudinais características, por 

onde o fungo causador da antracnose (Colletotrichum gloeosporioides Penz) penetra (Figura 2-b), 

causando a podridão do fruto na base do pedúnculo, e sua queda em estádio já avançado de 

desenvolvimento (Figura 2-c). 

 
Figura 2 - Frutos atacados pelo ácaro da necrose e pela antracnose 

 

                    Fonte: Camboim Neto (2002). 

 

3.5. Manejo da cultura 

 

O manejo adequado na cultura do coqueiro visa a atender suas exigências 

nutricionais, hídricas e fitossanitárias importantes no desenvolvimento e produção. 

As amostras de solo para análise da fertilidade devem ser coletadas anualmente na 

projeção da copa, local das adubações. As amostras devem ser retiradas em duas faixas de 

profundidades: 0 a 20; 20 a 40 e 40 cm, onde se encontra a maioria das raízes do coqueiro 

(CINTRA et al., 1992). A análise foliar deve ser realizada na mesma época da amostragem 

do solo, visando otimizar a adubação, evitando-se desperdícios ou falta de nutrientes 
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essenciais, principalmente de micronutrientes. A folha a ser amostrada é a que se localiza no 

meio da copa, nem muito nova nem muito velha (SOBRAL, 1998).  

A cultura do coqueiro deve ser mantida livre de ervas daninhas, através de roçagem 

e coroamento, durante todo o seu ciclo. Estas práticas têm como objetivo principal 

minimizar a competição por água e nutrientes no solo. A roçagem, embora não afete a 

estrutura do solo, é uma prática mais indicada para áreas cuja vegetação nativa não exerça 

grande competição com o coqueiro (MADEIRA et al., 1998). O coroamento deve ser 

realizado em função da infestação de plantas daninhas. Tal prática consiste em eliminar as 

ervas daninhas na projeção da copa usando-se enxadas ou através da aplicação de herbicidas. 

Neste caso, deve-se evitar o contato do herbicida com os frutos, pois pode causar injúria 

química na casca e alterar a coloração normal do fruto, prejudicando seu o aspecto visual. 

Em cultivo de sequeiro ou irrigado, a adubação é uma das práticas de expressivo 

impacto na produtividade do coqueiro. O coqueiro necessita de grandes quantidades de 

nutrientes para formação de frutos, raízes e engrossamento do caule (MALAVOLTA et al., 

1974). A ocorrência de déficit nutricional na fase produtiva irá interferir na diferenciação 

floral, o que comprometerá a produção do ano seguinte. O adubo fosfatado deve ser aplicado 

anualmente, de uma única vez, ou parcelado em duas vezes iguais. O parcelamento dos 

adubos nitrogenados, potássicos e dos micronutrientes é de fundamental importância para 

evitar perdas e proporcionar maior eficiência da adubação, em virtude do melhor 

aproveitamento dos nutrientes pelas plantas. Os fertilizantes aplicados em cobertura são 

distribuídos na projeção da copa do coqueiro (Quadros 1 e 2). 

 

Quadro 1 - Recomendação de adubação em função dos teores de fósforo e potássio 

determinados a partir da análise do solo 

Época N 

P205 K20 

P no solo (mg dm-3) K no solo (mg dm-3) 

0-10 Baixo 11-20 Médio ≥ 20 Alto 0-45 Baixo 46-90 Médio ≥ 90 Alto 

--------------------------------------------g planta-1-------------------------------------------- 
Plantio 30 120 80 40 120 80 40 
1° Ano 100 80 60 40 180 120 60 
2° Ano 160 200 120 80 300 180 100 
3° Ano 200 200 120 80 300 180 100 
4° Ano 200 300 180 100 300 200 120 
5° Ano 300 300 180 100 400 250 150 
6° Ano 400 300 180 100 500 350 200 
≥7° Ano 500 300 180 100 600 400 300 

 
    Fonte: Recomendações de adubação e calagem para o Estado do Ceará (1993). 
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Quadro 2 - Níveis adequados de micronutrientes no solo e recomendações corretivas 
 

Micronutrientes Nível ideal no solo Aplicação 
 ---------mg kg-1--------- ----------------------kg ha-1--------------------- 

Boro 0,5 – 1,0 Via solo:  14 de Bórax 

Zinco 1,0 – 5,0 
Via folha:  4,5 de Sulfato de Zinco 
Via solo:  23 de Sulfato de Zinco 

Cobre 0,8 – 1,6 
Via folha:  0,4 de Sulfato de Cobre 
Via solo:  20 de Sulfato de Cobre 

Ferro1/ 30 – 40 - 
Manganês 10 – 20 - 

 
             Fonte: MADEIRA et al. (1998); 1/ a deficiência de ferro dificilmente ocorre em plantios e, quanto ao 

manganês, é mais comum à toxidez sob condições de solos ácidos. 

 

Quadro 3 - Níveis críticos de macronutrientes na matéria seca da folha intermediária do 
coqueiro anão em estádio de produção 

N P 
 

K Ca Mg Na Cl S  
---------------------------------------------g kg-1 de matéria seca----------------------------------- 

19-201\ 1,21\ 

 

7,5-101\ 1,5-3,01\ 3,01\ 2,02\ 5-5,52\ 1,5-2,02\ 

            
            Fonte:1\ KANAPATHY (1971), citado por CHILD (1974); 2\ MANCIOT et al. (1979), citado por OHLER 

(1984). 
 

Quadro 4 - Níveis críticos de micronutrientes na matéria seca da folha intermediária do 
coqueiro anão em estádio de produção 

Fe Mn Zn B Cu 

-------------------------------------------mg kg-1 de matéria seca ---------------------------------- 

401\ 1001\ 152\ 102\ 4-52\ 

 
Fonte: 1\ KANAPATHY (1971), citado por CHILD (1974); 2\ ESCHBACH & MANCIOT et al. (1981), 
adaptado, citado por OHLER (1984). 
 

A diagnose foliar fornece os níveis de macro e micronutrientes na folha amostrada, 

para verificar como os teores dos nutrientes estão em relação aos níveis críticos, (Quadros 3 

e 4) auxiliando na interpretação dos resultados da análise do solo e, consequentemente, numa 

reposição nutricional mais adequada. Segundo MALAVOLTA et al. (1974), o coqueiro 

requer solos profundos, bem drenados e adubação equilibrada. A adubação organomineral 

no coqueiro além de melhorar certas características físico-químicas notadamente a 

capacidade de troca, também facilita a retenção de umidade e o desenvolvimento de radicelas 

na superfície do solo. 

Segundo KIEHL (1999), a correção da fertilidade do solo com aplicações conjuntas 

de NPK + esterco promoveram aumento na produção do coqueiro, provavelmente devido 

ao efeito associado do fósforo e do esterco. Desta forma, a adubação com esterco é 
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recomendada e sua composição deve ser levada em conta no cálculo da adubação química. 

O adubo orgânico tem a vantagem de atuar como um fertilizante de liberação lenta, 

fornecendo nutrientes de forma contínua, melhorando as condições físicas e biológicas do 

solo na projeção da copa. 

A poda de limpeza da copa do coqueiro consiste em eliminar as folhas secas e restos 

de inflorescência que podem servir de abrigo às pragas. No entanto, as folhas maduras que 

ainda não secaram devem ser preservadas, porque elas dão a sustentação aos cachos, e ainda 

translocam nutrientes remanescentes para as folhas mais novas. Segundo PEREIRA (1998), 

é comum retirar a palha, indúvia, durante a poda de limpeza, recomendando-se sua retirada 

apenas quando estiver completamente seca e solta. A indúvia tem função de proteção e de 

sustentação das folhas, evitando sua queda pela ação do peso dos cachos e dos ventos. 

 

3.6 Manejo da irrigação na cultura do coqueiro anão 

 
O coqueiro requer grande quantidade de água durante as fases de desenvolvimento 

vegetativo e produção. Diariamente, a planta pode transpirar cerca de 98% da água absorvida 

pelas raízes. A transpiração pode exceder até pouco mais além de sua absorção, pelo sacrifício 

de pequenas reservas nas folhas e no estipe, em torno de cinco a dez vezes mais do que ela 

pode reter (GOMES, 1992). A estimativa da quantidade de água evapotranspirada de uma 

superfície é básica para o manejo da irrigação e para o gerenciamento dos recursos hídricos. 

A evapotranspiração (ET) é um processo natural pelo qual a água passa para a 

atmosfera, na forma de vapor, pela combinação simultânea da evaporação do solo e 

transpiração das plantas (PEREIRA et al., 1997). 

A medida direta da evapotranspiração diária exige estruturas complexas e de custo 

elevado. Em razão desta dificuldade, o procedimento mais comum consiste em estimá-la a 

partir dos elementos meteorológicos. 

Atualmente, o conceito de evapotranspiração de referência (ET0) considera uma 

cultura hipotética que possui uma altura de 0,12 m, com uma resistência da superfície fixada 

em 70 s m-1 e um albedo de 0,23. Este conceito foi introduzido visando-se estudar a demanda 

evapotranspirativa da atmosfera independentemente do tipo de cultura, de seu 

desenvolvimento, de práticas de manejo e da disponibilidade de água do solo. Nestas 

condições, a ETo é uma variável dependente exclusivamente das condições meteorológicas, 
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o que a torna um elemento meteorológico, expressando, desse modo, o potencial de 

evapotranspiração de um local, em cada época do ano (ALLEN et al., 1998). 

Um grande número de métodos empíricos e semi-empíricos foi proposto para a 

estimativa da evapotranspiração de referência. Em 1948, Thornthwaite, nos Estados Unidos, 

e Penman, na Inglaterra, propuseram métodos para se estimar a ETo. Muitos dos métodos 

são de aplicação restrita, válida somente para condições climáticas específicas ou onde foram 

desenvolvidos. Outros, porém, são universais, por apresentarem embasamentos físicos, 

integrando todos os elementos que condicionam o processo de evapotranspiração (ET). 

Apesar da maior confiabilidade destes últimos, nem sempre é possível o seu emprego, por 

depender de dados meteorológicos do local de interesse. 

Dentre os métodos existentes para a estimativa da ETo o Tanque Classe A é um 

dos mais usados. Conhecida a lâmina de água evaporada no tanque Classe A, em um dado 

período, pode-se calcular a evapotranspiração de referência aplicando-se a equação: 

 

ETo = ECA Kt (1) 

em que: 

ETo = evapotranspiração de referência da cultura, mm dia-1; 

ECA = evaporação no tanque Classe A, mm dia-1; e 

Kt  = coeficiente do tanque Classe A. 

 

O coeficiente Kt foi determinado experimentalmente para diversas condições de 

vento, umidade relativa do ar e de instalação (DOORENBOS; KASSAM, 2000). 

O nível da água no tanque deve ser mantido a 5 cm da borda, com variação de até 

2,5 cm abaixo deste. Uma variação de 10 cm abaixo do valor mínimo aceitável pode resultar 

um ajuste de 15% no valor do Kt. 

O clima é o fator preponderante na evapotranspiração da cultura. Todavia, a planta 

e suas características fisiológicas e de desenvolvimento influenciam na quantidade de água 

evapotranspirada. Além do clima e da planta, as características físicas e químicas do solo, a 

ocorrência de pragas e doenças, as práticas culturais e o manejo da irrigação utilizados, dentre 

outros fatores, também podem influenciar no desenvolvimento e na evapotranspiração da 

cultura (DOORENBOS; PRUITT, 1997). 

Uma cultura qualquer não tem as características da de referência e sua 

evapotranspiração, em qualquer fase de desenvolvimento, sem a ocorrência de pragas, 
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doenças, deficiência nutricional ou hídrica é denominada de evapotranspiração da cultura 

sob condições ótimas (ETc) (ALLEN et al., 1998). Nestas condições ótimas a ETC é uma 

variável dependente das condições meteorológicas e do índice da área foliar da cultura (IAF).  

O coeficiente de cultura (Kc) simples expressa a relação entre a evapotranspiração 

da cultura e a evapotranspiração de referência. 

O valor de KC do coqueiro cresce com o desenvolvimento da cultura, mantendo-se 

estável após o início da produção. Conhecido o valor Kc, a ETC pode ser estimada pela 

equação: 

 

ETC = KC ETo  (2) 

 

Rao (1989) determinou que a evapotranspiração em coqueiros jovens, num 

oxissolo, em região tropical úmida de Kerala, na Índia, variou de 2,3 a 5,5 mm dia-1 e que o 

coeficiente de cultura (KC) variou entre 0,6 e 0,96, com média igual a 0,82. Nestas condições, 

a irrigação necessária para a cultura durante os meses de dezembro a maio foi de 122 a 231 

litros planta-1 dia-1. 

Jayakumar et al. (1987) utilizaram lisímetro volumétrico para quantificar a 

evapotranspiração do coqueiro (Cocos nucifera L.) com seis anos de idade em Kerala, Índia. 

No período de novembro/86 a maio de 1987, a evapotranspiração foi, em média, 3,3 mm 

dia-1, com coeficiente de variação de 12%. Neste mesmo período, utilizando as estimativas 

da evapotranspiração obtidas com os métodos de Penmam-FAO, Blaney-Criddle e tanque 

Classe A, determinaram que os valores do Kc foram 0,54, 0,73 e 0,63, respectivamente. Os 

autores recomendaram utilizar estes valores no cálculo das necessidades de água do coqueiro 

durante a estação seca. 

Mahesha et al. (1992), em estudo na região costeira da Índia, de clima quente úmido 

e solo arenoso, determinaram o coeficiente de cultura para coqueiros jovens, em produção 

calculados pelo método de Penman modificado. Utilizando avaliações mensais concluíram 

que, para as condições onde foi realizado o estudo, o valor de Kc deve ser 0,96. 

A evapotranspiração de uma cultura sob condições de advecção de calor sensível, 

com deficiência hídrica ou nutricional, com ocorrência de pragas ou doenças, ou ainda, de 

salinidade do solo é denominada evapotranspiração da cultura sob condições não-padrão 

(ETC-aj). No caso da evapotranspiração ocorrer em área com boa disponibilidade de água no 
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solo, mas sob efeito de advecção de calor sensível, a ETC-aj, passa a ser superior a ETC, sendo 

denominada de evapotranspiração oásis. Já sob condições de baixa fertilidade do solo, de 

deficiência hídrica, com ocorrência de pragas ou doenças sob condições de alta salinidade do 

solo a ETC-aj passa a ser inferior a ETc, (ALLEN et al., 1998). Neste caso a ETC-aj é dada por: 

O KS considera o efeito do estresse hídrico na transpiração da cultura, sendo seu 

valor menor que a unidade para condições de limitação de água no solo.  

A cultura do coqueiro anão exige grande quantidade de água durante as fases de 

desenvolvimento vegetativo e produtivo. Sua falta reduz o desenvolvimento, prorroga o 

início da produção por um período de 8 a 24 meses depois de cessado o déficit, e gera frutos 

de baixa qualidade (SÃO JOSÉ et al., 1999). 

O suprimento adequado de água para a planta mantém um número adequado de 

folhas e frutos. O processo de crescimento do coqueiro é contínuo. Sendo assim, encontram-

se folhas, flores e frutos em vários estádios de desenvolvimento. O déficit de água em 

qualquer estádio tem como reflexo a redução na produção (MATHEW, 1972; 

SHANMUGAM, 1973). 

Segundo São José et al. (1999), muitos elementos constituintes do coqueiro deixam 

de ser absorvidos na quantidade adequada devido ao déficit hídrico.  

O mito de que plantas adultas desenvolvem sistema radicular profundo é, talvez, 

verdadeiro para explicar que elas não morrem facilmente em condições de seca; mesmo 

assim, 80% dos problemas em cultivos de coqueiro anão estão relacionados ao déficit hídrico 

(PARTHASARATHY, 1984). Conforme a EMBRAPA (1993), é importante que nos 

primeiros três anos de vida não haja déficit de água no solo. Quando a escassez é temporária, 

os sintomas exteriores se tornam pouco evidentes e de constatação difícil. Por outro lado, 

quando a carência é severa e prolongada, a planta adulta apresenta uma sintomatologia bem 

característica com queda acentuada de frutos, redução no volume de água e peso de frutos. 

As folhas velhas, ainda verdes, inclinam, quebram e tendem a se aproximar do estipe. Mesmo 

durante o dia, as lâminas dos folíolos tendem a fechar. A turgescência dos folíolos diminui 

muito, provocando enrugamento das lâminas. Em coqueirais jovens ocorre o atraso no 

crescimento vegetativo. 

A água necessária para atender a demanda evapotranspirativa do coqueiro é um 

importante parâmetro a ser considerado no dimensionamento e manejo da irrigação. O 

volume de água a ser aplicado na irrigação varia com o estádio de desenvolvimento da planta, 

tipo de solo e o clima local. 
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A cultura adapta-se bem à maioria dos métodos de irrigação. A escolha do método 

dependerá de fatores tais como: solo, clima, topografia, qualidade e quantidade de água, 

práticas culturais, dentre outros (MIRANDA et al., 1998; SÃO JOSÉ et al., 1999). 

A irrigação localizada, principalmente a microaspersão, tem sido a indicada para a 

cultura, em razão de suas vantagens comparativas com outros métodos, principalmente a 

maior eficiência do uso da água e dos nutrientes, pois os mesmos são aplicados na parte do 

solo onde se concentram as raízes. Na irrigação localizada, a quantidade de água necessária é 

aplicada em pequena intensidade sobre a zona radicular e com alta frequência para manter a 

umidade do solo próxima à umidade de capacidade de campo (PIZZARO, 1990; KELLER; 

BLIESNER, 1990; BERNARDO, 1995). 

Trabalhos realizados por Daniel et al. (1991), no Sul do Benin, região com 

precipitação média de 775 mm ano-1, conseguiram elevar a produtividade de 18.600 para 

21.500 frutos ano-1 ha-1, após introdução da irrigação localizada associada a adubações de 

nitrogênio e fósforo, em cultivos de coqueiro anão precoce e híbrido, em oito anos. Por 

outro lado, CHAILLARD et al. (1983) concluíram que a produtividade da cultura depende 

do suprimento de água para diferenciação das flores, o que ocorre cerca de dois anos antes 

dos frutos serem comercializados. A maior demanda ocorre a partir da abertura das espatas 

até o pleno desenvolvimento do fruto. 

Na região litorânea do oeste do Estado do Ceará, um coqueiral híbrido cultivado 

em solo arenoso, mesmo irrigado por gotejamento, apresentou sintomas de estresse hídrico, 

crescimento desuniforme, e produção tardia, apesar das precipitações pluviométricas anuais 

atingirem 1.108 mm ano-1. Isto ocorreu, principalmente, em razão do manejo inadequado da 

irrigação (CAMBOIM NETO, 1995). 

No sertão paraibano; produtores de coco estão aplicando, em média, 200 litros de 

água planta-1dia-1 para atender a elevada demanda de água da cultura, além de controle 

fitossanitário e adubações adequadas. Com este manejo estão conseguindo uma 

produtividade média anual de 160 frutos por planta por ano (BARBOSA, 1999). 

Padmanabham (1973) recomenda para a região costeira da Índia, a aplicação de 200 

litros de água por planta, duas vezes por semana, distribuído numa área molhada de 12,56 

m2 em torno do caule, em solo arenoso, para evitar a morte das plantas durante os meses de 

verão. 

Na microaspersão, o tipo e o número de emissores por planta definem a área 

molhada que afeta a distribuição e o desenvolvimento do sistema radicular, o crescimento e 
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a produção da cultura. Keller e Bliesner (1990) definiram a porcentagem de área molhada 

(Pw) como a relação entre a área molhada pelo(s) emissor(es) a uma profundidade de 15 a 30 

cm da superfície do solo e a área explorada pela planta. 

Ramos et al. (1992) aplicaram vazões de 2, 4, 6 e 8 L h-1 e os volumes de 9, 18, 36 e 

72 L em um Latossolo Vermelho-Escuro álico, para avaliar o desenvolvimento do bulbo 

molhado. Concluíram que para uma mesma vazão do emissor as dimensões dos bulbos 

molhados cresceram com o volume de água aplicada. Ainda determinaram que o avanço 

horizontal dos bulbos molhados cresceu com a vazão enquanto que, o avanço vertical 

diminuiu quando se aplicou o mesmo volume de água. 

Em regiões áridas, recomenda-se que a porcentagem de área molhada, em árvores, 

seja igual ou maior que 33%. Em regiões sujeitas a maiores precipitações, onde a irrigação é 

suplementar, a porcentagem de área molhada não deve ser inferior a 20% (KELLER; 

BLIESNER, 1990). 

A porcentagem de área molhada na superfície do solo, em cultivos de plantas 

irrigadas por microaspersores, pode ser calculada por: 

 

 

                                                                       (4) 
 

em que 

PW = porcentagem de área molhada, %; 

Np = número de microaspersores por planta, m; 

Aw = área molhada por um microaspersor, m2; 

Sp = espaçamento entre planta, m; e 

Sf = espaçamento entre fileiras de planta, m. 

 

Na irrigação localizada, a evapotranspiração é reduzida, se comparada aos outros 

sistemas que aplicam a água em toda a área. A evapotranspiração de uma cultura sob irrigação 

localizada pode ser calculada multiplicando-se a ETC pelo coeficiente de localização (Kl), 

cujo valor depende da porcentagem da área sombreada (PS). Segundo Pizarro (1990), existem 

várias metodologias para se estimar o valor do coeficiente de localização. As mais 

consagradas são baseadas na porcentagem de área sombreada pela planta (Quadro 3). 
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Quadro 3 - Metodologias para determinação do coeficiente de localização 

Metodologia Coeficiente de localização 

DECROIX (1971) Kl = 0,1 + OS 

ALJIBURY et al. (1974) Kl = 1,34 OS 

KELLER (1974) Kl = 0,0085 PS + 0,15 

FERERES (1981) Kl = 1 se, PS > 65 

Kl=0,0194 PS + 0,1 se, PS ≤ 20 

Kl=0,0108667 PS + 0,3 se, PS > 20 e PW ≤ 65 

HOARE et al. (1984) Kl = PS + 0,5 (1-PS) 

                     Se PS < PW substituir PS por PW. 

 

Ainda segundo Pizarro (1990), a crítica que pode ser feita é o fato delas relacionarem 

linearmente o coeficiente de localização (Kl) e a porcentagem de área sombreada (PS). Tem-

se percebido que em pequenas áreas de sombreamento, essas relações são inadequadas.  

 

3.7 Produção da cultura 

 

A cultura do coqueiro requer condições edafoclimáticas próximas da ideal, para 

manter sua carga produtiva, uma vez que a planta frutifica continuamente durante todo o 

ano, sendo encontrados frutos nos diferentes estádios de desenvolvimento. 

Segundo Fremond, Ziller e Lamothe (1975), cada folha tem, em sua axila, uma gema 

floral que se converterá ou não em inflorescência frutífera, segundo as condições de nutrição 

e clima. 

A literatura informa que o coqueiro anão verde apresenta com relação ao 

crescimento, circunferência do coleto de 105 cm, 26 folhas por planta, 14 folhas emitidas 

por ano, 1 folha emitida a cada 25 dias, 174 folíolos na 3ª a folha e queda de 9 folhas por 

planta por ano. Com relação a produção cada inflorescência possui em média 150 flores 

femininas, sendo que 75% das flores femininas e frutos jovens caem precocemente. Das 

flores femininas e frutos remanescentes a cultura produz em média 14 frutos/cacho, com 

média de 15 cachos/ano, totalizando de 100 a 200 frutos/planta/ano em média. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A precipitação no período compreendido entre maio de 2001 e agosto de 2002, na 

Fazenda Botafogo coletada através de Pluviômetro foi de 1.495,10 notadamente, 907,10 mm 

de maio a dezembro de 2001 e 588 mm de janeiro a agosto de 2002.  

Os valores mensais de precipitação e evaporação no tanque Classe A, medidos na 

Fazenda Botafogo, a evapotranspiração de referência e a evapotranspiração do coqueiro 

corrigida para irrigação localizada, calculada diariamente foram usados para realização das 

irrigações. 

Os coqueiros apresentaram, em média, circunferência do coleto de 105 cm, 26 

folhas por planta, 14 folhas emitidas por ano, a cada 26 dias, 174 folíolos na 3a folha e queda 

de 9 folhas por planta por ano. 

Segundo Fremond, Ziller e Lamothe (1975), a redução do número de folhas 

presentes na copa sob condições ambientais desfavoráveis, é causada principalmente pela 

redução no ritmo de emissão foliar e não pela morte precoce da folha. 

A planta sob condições de estresse hídrico reduz seu desenvolvimento e, em 

contrapartida, aumenta a longevidade da folha. Fremond, Ziller e Lamothe (1975) referem 

que o número de folhas nestas condições varia de 10 a 20 folhas por planta. 

A baixa queda de folhas, no total de 9, no período em que foi realizado o 

experimento, comparativamente aos níveis encontrados na literatura, decorre do fato da 

planta manter o reduzido número de folhas na copa, prolongando sua longevidade até atingir 

um valor adequado de folhas para atender suas necessidades fisiológicas. Há vários fatores 

que aceleram a maturação da folha, dentre eles a sua posição na direção Leste-Oeste o que a 

faz ficar mais exposta à insolação e a incidência dos ventos predominantes e os tratos 

culturais. Atribuiu-se a baixa queda de folhas maduras no presente trabalho ao fato da cultura 

se encontrar, no início do experimento, com número de folhas muito reduzido, 16,87 folhas 

por planta, portanto com oito folhas abaixo do ideal. Embora haja uma redução na 

frequência de emissão, a maior longevidade da folha compensa a queda da taxa de emissão. 

A pesquisa conduzida com a cultura do coqueiro anão em Muriaé, MG com tratos 

culturais adequadas e manejo da irrigação ideal para a cultura apresentou uma média de 150 

flores femininas por inflorescência, sendo que 86% de queda de flores femininas e frutos 

jovens. 

Camboim Neto (2002) salienta que o número de flores femininas é fortemente 

influenciado pelo estado nutricional e hídrico da planta. 



Multiplicidade das Ciências Agrárias, vol. 2  

 

 
 

81 

Para Ohler (1984) o número de flores femininas por planta depende da variedade, 

sendo determinado geneticamente e fortemente influenciado pelas condições ambientais. 

O número de flores femininas por inflorescência varia em função das condições 

nutricionais e climáticas. Uma inflorescência pode apresentar, em média, 16,5 a 32,2 flores 

femininas (FREMOND; ZILLER; LAMOTHE, 1975). Já MEDINA et al. (1985), afirmam 

que cada inflorescência possui de 15 a 50 espigas, e de 0 a 9 flores femininas por espiga, 

dependendo do vigor da planta. Para Miranda Júnior (1948), o número de flores femininas, 

apesar de ser inferior ao número de flores masculinas, é muito mais instável. Coqueiros que 

iniciaram a sua floração com espatas contendo apenas flores masculinas chegaram a produzir, 

posteriormente, 288 flores femininas por inflorescência, porém o mais comum é cada 

inflorescência apresentar de 40 a 60 flores femininas. 

Diversos fatores podem afetar a produtividade do coqueiro anão. Moura e Mesquita 

(1995) avaliaram a porcentagem de queda de flores e frutos e constataram que 70,7% dos 

frutos não vingaram, sendo 78,28% deste total abortado por causas não determinadas. 

Segundo Camboim Neto (2001), é comum ocorrer na cultura do coqueiro anão irrigado a 

queda de até 75% de flores e frutos jovens, da abertura da espata até dois meses após a 

polinização. 

O coqueiro anão caracteriza-se pela produção contínua durante todo o ano, com 

variações estacionais. Em média, as plantas apresentaram 12 cachos/ano, com 14 

frutos/cacho. 

Diversos pesquisadores divergem quanto ao número de frutos produzidos por 

planta por ano, variando de 300 a 400 (GOMES, 1992), 365 (SÃO JOSÉ et al. 1998) e de 

100 a 120 frutos por planta por ano (EMBRAPA, 1993). 

 

5 CONCLUSÃO 

 

No período de maio de 2001 a agosto de 2002, acompanhou-se, sistematicamente, 

o desenvolvimento das plantas de coqueiro anão verde, utilizando-se os parâmetros: 

circunferência do coleto, número de folhas, número de folhas emitidas, frequência de 

emissão de folhas, número de folíolos na 3a folha e queda de folhas maduras. 

Ao longo da pesquisa, semanalmente, foram avaliados os parâmetros de produção: 

número de espatas fechadas e abertas, número de flores femininas por planta e por 
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inflorescência, número de frutos por planta e por cacho e queda de flores femininas e frutos 

por planta. 

Os resultados obtidos permitiram as seguintes conclusões: 

 Os parâmetros de desenvolvimento do coqueiro, tais como circunferência do coleto, 

número de folhas, número de folhas emitidas, frequência de emissão de folhas, 

número de folíolos na 3a folha e queda de folhas maduras são influenciados em 

culturas irrigadas 

 Os coqueiros apresentaram, em média, circunferência do coleto de 105 cm, 26 folhas 

por planta, 14 folhas emitidas por ano, a cada 26 dias, 174 folíolos na 3a folha e queda 

de 9 folhas por planta por ano. 

 Os parâmetros de produção do coqueiro, tais como número de espatas fechadas e 

abertas, número de cacho por planta, número de flores femininas por planta e por 

inflorescência e queda de flores femininas e frutos por planta não foram 

influenciados pela irrigação, com necessidade de irrigações diárias entre 30 a 60 

litros/planta/dia-1. 

 Os coqueiros apresentaram, em média 12 cachos; sendo 3 espatas fechadas e 9 

abertas, 150 flores femininas por inflorescência e 86% de queda de flores femininas 

e frutos jovens. 

 O número de frutos por cacho do coqueiro anão irrigado foi, em média, 14 

frutos/cacho. 

 O número de frutos por planta e o por cacho são influenciados pela irrigação de área 

molhada, totalizando 200 frutos/planta/ano. 
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RESUMO 

A água de coco verde é a preferida, tanto para o consumo in natura 
quanto para o envasamento industrial, haja vista apresentar 
diversas propriedades nutricionais e terapêuticas. A água de coco 
se destaca como uma solução natural, ácida, estéril, contendo sais 
minerais, açúcares, vitaminas e proteínas, além de fatores de 
crescimentos e gorduras neutras. A composição físico-química da 
água de coco varia em função da idade e das condições de clima e 
cultivo da região. Após obtidos os resultados, conclui-se que o 
fruto analisado possui: comprimento médio do fruto de 1.860,60 
g, diâmetro do fruto de14,18 cm, espessura da casca na região 
equatorial do fruto (2,52 cm), diâmetro e o comprimento da 
cavidade interna do fruto de 9,85 cm e 9,42 cm, respectivamente, 
albume sólido no 9º mês de 0,62 cm, peso e volume da água do 
fruto de 379,47 g e 384,26 mL respectivamente. A análise da água 
apresentou um teor de Sólidos Solúveis de 4,04oBrix no 7º e 6,61 

oBrix no 9º mês de maturação. O pH da água do fruto encontrado 
foi de 4,59 e 4,62 no 6º e 7º mes respectivamente. A condutividade 
elétrica foi 6,43 μs m-1. A osmolalidade da água do fruto foi de 
488,78 mOsm L-1 no 9º mês. Os teores de fósforo encontrados na 
água do fruto foram 3,99 mg/100 mL, no 6º mês, o de potássio, 
175,90 mg/100 mL, no 9º mês e o sódio, foi de 44,55 mg/100 mL, 
no 7º mês. 

  

  

 

 
PHYSICO-CHEMICAL PARAMETERS OF THE GREEN DWARF 
COCONUT FRUIT 

 
 
ABSTRACT 

 

 

 

 

 

 

 
Green coconut water is preferred, both for natural consumption 
and for industrial bottling, with a view to presenting several 
nutritional and therapeutic properties. Coconut water stands out as 
a natural, acidic, sterile solution, containing mineral salts, sugars, 
vitamins and proteins, as well as growth factors and neutral fats. 
The physical and chemical composition of coconut water varies 
depending on the age and climate and cultivation conditions of the 
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region. The results show that the fruit analysed has: average fruit 
length of 1,860.60 g, fruit diameter of 14.18 cm, bark thickness in 
the equatorial region of the fruit (2.52 cm), diameter and internal 
cavity length of the fruit of 9,85 cm and 9.42 cm, respectively, solid 
albume in the 9th month of 0.62 cm, weight and volume of fruit 
water of 379.47 g and 384.26 mL respectively. The water analysis 
showed a Soluble Solids content of 4.04oBrix in the 7th and 6.61 
oBrix in the 9th month of maturation. The pH of the fruit water 
found was 4.59 and 4.62 in the 6th and 7th month respectively. 
The electrical conductivity was 6.43 s m-1. The osmolality of fruit 
water was 488.78 mOsm L-1 in the 9th month. Phosphorus levels 
found in fruit water were 3.99 mg/100 mL, in the 6th month, 
potassium, 175.90 mg/100 mL, in the 9th month, and sodium, was 
44.55 mg/100 mL, in the 7th month 
 

  

 

1 INTRODUÇÃO 

 

O coqueiro anão verde (Cocos nucifera L.) encontrou no Brasil condições 

edafoclimáticas ideais para seu desenvolvimento, sendo atualmente cultivado em todas as 

regiões. A demanda pela água do fruto (água de coco), tem ocasionado uma expansão da 

cultura em torno de 10% ao ano. A água de coco, além de suas qualidades sensoriais, contém 

em sua composição potássio, sódio, calorias, glicose, proteínas e lipídios em proporções 

estáveis. 

A água de coco ou albume líquido começa a se formar a aproximadamente dois 

meses após abertura da espata, e alcança seu volume máximo em torno de seis meses de 

idade, quando o fruto começa a ser colhido para consumo in natura, ou para uso na 

agroindústria, pois além do maior volume a água é mais doce e mais rica em nutrientes. 

O crescimento do consumo da água de coco é por ela ser uma bebida saudável, 

natural e saborosa. Como isotônico natural evita a desidratação e o desgaste físico, pois repõe 

os minerais eliminados pela transpiração e pela micção, principalmente o sódio e o potássio. 

A água de coco também está sendo usada na recuperação de pacientes submetidos a grandes 

cirurgias, principalmente as do sistema digestivo. A água de coco reduz a ânsia de vômito e 

náuseas característica em pacientes submetidos a quimioterapia. 

A água de coco concorre no mercado de refrigerantes e bebidas isotônicas com 

1,4% deste consumo, estimado em cerca de 10 bilhões de litros por ano. 

O coqueiro anão tem produção contínua, podendo ser encontrado, na mesma 

planta e na mesma época, frutos em todos os estádios de desenvolvimento. A ocorrência de 

déficit hídrico em qualquer época do ano afeta a produção do coqueiro. O suprimento 
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adequado de água, através da irrigação, durante todo o ciclo permite melhor aproveitamento 

dos nutrientes disponíveis e, consequentemente, melhor produção tanto qualitativa quanto 

quantitativamente. 

O cultivo de coqueiro anão em solos com drenagem deficiente propicia 

encharcamento em épocas chuvosas e causa distúrbios fisiológicos na planta, que reduzem a 

absorção de água e nutrientes, culminando na morte de raízes. 

Embora a cultura tenha grande importância, há poucos resultados de pesquisas no 

País, principalmente sobre manejo e práticas culturais em cultivos irrigados. Sendo assim, a 

pesquisa teve como objetivo avaliar os efeitos da irrigação nos parâmetros físico-químicos 

do fruto e do albume líquido do coqueiro anão verde em quatro estádios de maturação (6, 7, 

8 e 9 meses de idade após abertura da espata). 

 

2 MATERIAL E MÉTODOS 

 

O experimento foi conduzido na Fazenda Botafogo, localizada no Município de 

Muriaé-MG, no período de maio de 2001 a agosto de 2002. O delineamento experimental 

foi em blocos casualizados, em parcelas subdivididas, com três repetições. 

O experimento foi conduzido utilizando os principais tratos culturais: controle de 

plantas daninhas, coroamento, roço das entrelinhas, cobertura morta, aproveitamento de 

restos de culturas na compostagem, controle de pragas e doenças, adubações orgânicas e 

minerais, análise do solo e foliar, bem como manejo da irrigação e colheita, segundo 

Camboim Neto (2002). 

O manejo da irrigação foi conduzido com turno de rega diário e o tempo de 

irrigação foi calculado a partir da lâmina líquida a ser aplicada na cultura. 

A evapotranspiração da cultura foi estimada por meio do balanço de água no solo, 

utilizando-se o tanque Classe “A” na determinação da evapotranspiração potencial de 

referência (ETo) e um pluviômetro, para medir a precipitação. O coeficiente de tanque (Kt) 

foi obtido de acordo com as recomendações de DOOREMBOS; PRUITT (1997). Em 

função do manejo adotado, foram feitas as seguintes considerações: inexistência de 

escoamento superficial e subsuperficial e fluxo ascendente do lençol freático. A percolação 

profunda (Pp) foi calculada quando a umidade média do perfil do solo explorado pelas raízes 

era maior que a de capacidade de campo. A precipitação efetiva foi considerada em função 

do déficit da água no solo. 
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A correção da evapotranspiração foi possível usando-se a metodologia de cálculo 

do Kl proposta por KELLER (1974). 

Os frutos foram colhidos na parte mediana do cacho com 6, 7, 8 e 9 meses de idade, 

identificados pela data de abertura da espata e pelo tratamento registrados na bainha da folha 

associada ao cacho (Figura 1). Em cada subparcela foram colhidos dois frutos, sendo um 

fruto por cacho por planta. 

 

Figura 1 - Identificação dos tratamentos (a) e data da abertura da espata e número de 

flores femininas (b) 

 

 Fonte: Camboim Neto (2002) 

 

Os frutos, após colheita, foram levados ao Laboratório de Água e Solo do 

Departamento de Engenharia Agrícola - UFV, para caracterização físico-química. Os 

parâmetros físicos avaliados foram peso, comprimento e diâmetro do fruto; espessura da 

casca na inserção e na região mediana do fruto, comprimento e diâmetro da cavidade interna 

e espessura da polpa do fruto e o peso e volume da água do fruto. Determinou-se, também, 

a relação entre o peso da água e do fruto. Os parâmetros químicos avaliados foram pH, 

condutividade elétrica (CE), Sólidos solúveis totais (oBrix), osmolalidade, teor de fósforo, 

sódio e potássio.  

Após a abertura dos frutos e filtração da água, determinou-se o volume da água 

utilizando-se uma proveta graduada de 500 mL. Parte desta água, aproximadamente 40 mL, 

foi utilizada na determinação da condutividade elétrica, do pH, dos sólidos solúveis totais e 

da osmolalidade. A uma amostra de 5 mL foram adicionados 10 mL de solução 

nitroperclórica e levado para digestão. Após este procedimento os sais remanescentes foram 

diluídos com água deionizada e a solução transferida para um balão volumétrico, 

completando-se o volume para 25 mL. A solução foi utilizada para a determinação dos teores 
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de fósforo (P), sódio (Na), e potássio (K). O restante da água de coco foi envasada e 

armazenada à temperatura de -20oC para contraprovas. 

Após extração, pesagem e envaso da água de coco, os frutos foram partidos ao meio 

no sentido longitudinal visando a medir o comprimento (Figura 2-a), o diâmetro do fruto, o 

comprimento e a largura da cavidade interna do fruto (Figura 2-b); a espessura da casca e do 

albúmen sólido (Figura 2-c). As medidas de comprimentos, diâmetros e espessuras da casca 

e do albume foram tomadas utilizando-se um paquímetro. 

 

Figura 2 - Medição dos componentes do fruto 

 

 Fonte: Camboim Neto (2002). 

 

O pH foi determinado eletronicamente utilizando-se um pHmetro. A 

condutividade elétrica foi determinada usando-se um condutivímetro eletrônico. Os sólidos 

solúveis totais (oBrix), foi determinado utilizando-se um refratômetro portátil. 

A osmolalidade foi determinada no Laboratório de Controle de Qualidade do 

Departamento de Tecnologia de Alimentos utilizando-se um crioscópio eletrônico, com 

solução padrão de 300 miliosmoles. O método de análise é efetuado pela medição do ponto 

de congelamento, num tempo de dois minutos aproximadamente. O procedimento consiste 

em pipetar 2,5 mL de água de coco no vidro de amostra, inseri-lo no orifício de resfriamento 

e após o aparelho emitir um sinal sonoro intermitente e um sinal luminoso faz-se a leitura no 

painel. 
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3 PARÂMETROS FISICO-QUÍMICOS DO FRUTO DO COQUEIRO ANÃO 
VERDE 
 

3.1. Desenvolvimento dos frutos 

 
O coqueiro caracteriza-se pela produção contínua, com frutos nos mais variados 

estádios de desenvolvimento, da espata fechada até frutos maduros. Anualmente o coqueiro 

emite, em média, 12 a 16 espatas em intervalos de 23 a 30 dias. Sob condições de déficit 

hídrico, o desenvolvimento das espatas é mais lento, aumentando o intervalo entre a emissão, 

ou emitindo espatas contendo apenas flores masculinas (MIRANDA JÚNIOR, 1948). 

No coqueiro anão as flores masculinas e femininas da mesma inflorescência 

amadurecem simultaneamente (Autogamia direta), porém de forma gradativa. As flores 

masculinas amadurecem do ápice para a base e as femininas ao contrário, o que propicia a 

autofecundação. Para cada flor feminina há centenas de flores masculinas. O pólen de uma 

única flor masculina é suficiente para fecundar todas as flores femininas da mesma 

inflorescência, com ou sem sobreposição da fase masculina da inflorescência seguinte ou de 

outra planta. A sobreposição da fase masculina com a inflorescência seguinte depende, 

sobretudo do número de inflorescências produzidas, na qual é influenciado pelas condições 

ambientais e nutricionais. Após abertura, as flores permanecem abertas de 12 horas a três 

dias, porém o período de polinização é muito reduzido, variando de seis a oito horas, 

dependendo das condições climáticas. Após este prazo, se não ocorrer polinização, os 

estigmas enegrecem e as flores caem. A flor feminina pode ser polinizada pelo vento, chuva 

ou insetos (MIRANDA JÚNIOR, 1948; BONDAR, 1939). 

Os estádios iniciais de desenvolvimento do fruto são caracterizados, sobretudo por 

um crescimento acentuado do diâmetro. Quando o fruto está com cinco centímetros de 

comprimento a cavidade interna começa a se formar, cheia de líquido (MEDINA et al., 

1980). 

A água de coco começa a se formar aproximadamente dois meses após a abertura 

da espata, atingindo valor máximo entre o 5o e o 7o mês, quando apresenta máximo teor de 

açúcar e é mais saborosa. A partir daí, o teor de açúcar decresce até o completo 

amadurecimento do fruto, o que ocorre no 12o mês de idade (ROSA; ABREU, 2000). A 

formação do endosperma sólido inicia-se entre o 5o e o 6o mês após a abertura da espata. 

Substâncias gelatinosas se formam a partir do endosperma líquido e se depositam, 

inicialmente, na extremidade oposta ao pedúnculo, para depois se estender por toda a 

superfície interna do fruto. A completa formação do endosperma sólido ocorre entre o 10o 
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e 11o mês, diferentemente da maturação do endocarpo que ocorre aos 12 meses após abertura 

da espata (FREMOND; ZILLER; LAMOTHE, 1975; MEDINA et al., 1980). 

Diversos fatores podem afetar a produtividade do coqueiro anão. Moura e Mesquita 

(1995) avaliaram a porcentagem de queda de flores e frutos e constataram que 70,7% dos 

frutos não vingaram, sendo 78,28% deste total abortado por causas não determinadas. 

Segundo Camboim Neto (2001), é comum ocorrer na cultura do coqueiro anão irrigado a 

queda de até 75% de flores e frutos jovens, da abertura da espata até dois meses após a 

polinização. 

Segundo FREMOND et al. (1975), a redução do número de folhas presentes na 

copa sob condições ambientais desfavoráveis, é causada principalmente pela redução no 

ritmo de emissão foliar e não pela morte precoce da folha. 

Em algumas regiões, as baixas temperaturas, inferiores a 15ºC, registradas nos 

meses mais frios do ano, reduzem o ritmo de emissão foliar de coqueiros jovens (primeiro 

ano após o plantio) reduzindo o número de folhas vivas. 

O coqueiro anão caracteriza-se pela produção contínua durante todo o ano, com 

variações estacionais. Em média, as plantas apresentaram 12 cachos/ano, com 14 

frutos/cacho. 

Diversos pesquisadores divergem quanto ao número de frutos produzidos por 

planta por ano, variando de 300 a 400 (GOMES, 1992), 365 (SÃO JOSÉ et al., 1999) e de 

100 a 120 frutos por planta por ano (EMBRAPA, 1993). 

 

3.2 Época de colheita 

 

Estudos têm demonstrado que a melhor qualidade da água de coco é atingida em 

frutos com idade de seis a nove meses, após abertura da espata. No sexto mês, a água de 

coco é mais rica em vitamina C, porém sua acidez é maior e seu sabor ainda não atingiu 

características organolépticas ideais. Algumas pesquisas revelam que há uma redução nos 

teores de açúcares da água de coco, a partir do sexto mês até a maturação completa, e que os 

maiores açúcares constituintes da água de coco são frutoses, glicose seguidos de sacarose 

(SREBERNICH, 1998; ARAGÃO; CRUZ; HELVÉCIO, 2001). Nos frutos verdes, há 

grandes quantidades de glicose e frutose, que decrescem com maturação dos frutos, devido 
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se combinarem formando a sacarose, favorecendo a queda no teor de açúcar; além disto, a 

frutose tem doçura maior que a sacarose. 

Durante o processo de maturação, a partir do sexto mês, observou-se redução 

acentuada do volume de água, do conteúdo de sólidos totais, cinzas e minerais, enquanto os 

teores de gordura e proteínas aumentaram. 

Segundo Krutman et al. (1978), o fruto do coco, para consumo in natura, deve ser 

colhido aos cinco meses de idade, devido apresentar maior volume de água, maior riqueza 

em potássio, açúcares, especialmente levulose, além de menor teor de sódio e pH mais baixo 

(4,5 a 4,7), o que favorece os processos térmicos de conservação.  

Há evidências de que a atividade enzimática da água do fruto é máxima com idade 

entre o 5o e o 7o mês, sendo o período recomendado para a colheita. Este é um fator também 

importante a ser considerado no aproveitamento industrial da água de coco (ROSA; ABREU 

2000).  

 

3.3. Componentes do fruto 

 

O fruto do coqueiro é uma drupa simples, monospérmico, carnoso, indeiscente e 

monocárpico (VIDAL, 1984). O fruto maduro apresenta epicarpo, mesocarpo, endocarpo, 

tegumento e endosperma bem definidos (Figura 3). O epicarpo é uma película, que envolve 

o fruto externamente, enquanto que, o mesocarpo é a camada grossa e fibrosa conhecida 

como; casca de coco. O endocarpo é a camada formada pelo material lenhoso e duro, que 

suporta uma pressão interna de até 50 kPa. O tegumento é uma película fina, de cor marrom 

que reveste o endosperma ou albume. O albume ou semente é constituído de uma parte 

sólida e de outra líquida. A parte sólida é uma camada branca e carnosa, com espessura 

variável, de acordo com a variedade e idade. O albume líquido é conhecido como água de 

coco. Este ocupa a cavidade interna do fruto. A água de coco exerce um importante papel 

durante o desenvolvimento, maturação e germinação do fruto (MIRANDA JÚNIOR, 1948; 

BONDAR, 1955; MEDINA et al., 1980; GOMES, 1992; FERRÃO, 1999). 

O fruto do coqueiro quando maduro é constituído por cerca de 35% de mesocarpo, 

12% de casca, 28% de polpa e 25% de água (MEDINA et al., 1980). 

A composição química da água de coco foi analisada entre o 5o e o 12o mês por 

Fagundes Neto et al. (1989), determinando um volume de 458 e 456 mL de água de coco, 

para o 5o e 7o mês de idade significativamente maior que 134 mL, obtido em frutos maduros 

(12 meses de idade). Pinto e Oliveira (1962), determinando os parâmetros de produção, 
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encontraram que o volume médio de 326 mL de água de coco representou 27,5% do fruto 

com peso médio de 1.187 g. Tavares (1998) estudou a composição da água de coco anão 

verde em diferentes estádios de maturação, encontrando maior volume de água, 378 mL, em 

frutos com 9 meses de idade, decrescendo até 152 mL no 12o mês. 

 

Figura 3 – Componentes do fruto maduro 

 

  Fonte: Camboim Neto (2002). 

 

3.4 Caracterização física do fruto 

 
O fruto do coqueiro anão verde é considerado pequeno, contendo, em média, 300 

mL de água. Este volume depende das condições climáticas e dos tratos culturais adotados 

(ARAGÃO et al., 2001). Jack e Sands (1922) foram os primeiros a estudar as características 

de frutos do coqueiro anão, variedades Nyior Garding (Índia) e King (Sri-Lanka), conforme 

Quadro 1. 

 

Quadro 1- Características físicas de duas variedades de coqueiro anão 

Fruto Variedades 

Características Unidade Nyior Garding King 

Forma - ovóide ovóide 

Comprimento do fruto cm 18,99 18,99 

Largura do fruto cm 15,99 14,04 

Comprimento da cavidade cm 10,41 11,02 

Largura da polpa cm 1,22 1,07 

Fonte: x’ e Sands (1922), adaptado. 
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As características físicas dos frutos são parâmetros importantes a serem 

considerados quanto ao fim a que se destinam, seja para consumo in natura ou para 

processamento industrial. Estudos envolvendo duas variedades de coqueiro anão (verde do 

Jiqui e anão amarelo), duas de híbrido (híbrido do jiqui e híbrido PB 121) e duas variedades 

de coqueiro gigante (gigante do Jiqui e gigante baia formosa) foram conduzidos visando 

determinar os parâmetros de produção em frutos com cinco a nove meses de idade, Quadro 

2, (EMPARN, 2001). 

 

Quadro 2 - Caracterização física de frutos do coqueiro anão com 5, 6, 7, 8 e 9 meses de 
idade 

 

 
 
 
 
 
 
                                Fonte: EMPARN (2001), adaptado. 

 

 

3.5 Composição química da água de coco 

 

A variedade anã verde é a preferida para a produção de água de coco, tanto para o 

consumo in natura quanto para o envasamento industrial. A água de coco apresenta diversas 

propriedades nutricionais e terapêuticas, destacando-se como uma solução natural, ácida, 

estéril, contendo sais minerais, açúcares, vitaminas e proteínas, além de fatores de 

crescimentos e gorduras neutras. 

A composição físico-química da água de coco varia desde os primeiros estádios de 

formação até maturação completa, em função das condições de clima e cultivo (CHILD, 

1974; GRIMWOOD, 1975). 

No período de desenvolvimento, em que o albume sólido está se formando e ainda 

se encontra gelatinoso, a água de coco possui sabor adocicado, com sensação característica à 

de refrigerante carbonatado. Além de glicose, frutose e sacarose, a água de coco contém 

outras substâncias dissolvidas, tais como ácidos não aminados (ácido maléico) e aminados 

(ácido gama-aminobutírico). Também se encontram vitaminas hidrossolúveis, incluindo as 

do complexo B e a vitamina C, presente na concentração de 0,4 a 3,7 mg por 100 mL de 

água. Sais de potássio são encontrados em maior ou menor concentração, de acordo com 

sua disponibilidade no solo (BIROSEL et al., 1976). 

Fruto Idade (mês) 

Característica Unidade 5o 6o 7o 8o 9o 

Peso do fruto g 977,50 1.561,30 1.441,90 1.627,00 1.337,00 
Volume da água mL 179,00 258,00 216,30 202,00 215,20 
Comprimento cm 15,40 18,90 18,60 19,80 19,70 
Diâmetro cm 11,18 13,60 13,90 13,30 13,40 
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O pH da água de coco varia de 4,8 a 5,2 em frutos com idade entre 6 e 12 meses 

(KUMAR et al., 1975). O maior valor para o pH foi encontrado em frutos com 10 meses de 

idade. Em trabalho similar, Fagundes Neto et al. (1989) observaram que o pH varia de 4,25 

a 5,54 nos diferentes estádios de maturação, atingindo o valor máximo entre o 5o e o 8o mês. 

Rosa e Abreu (2000) encontraram pH igual a 4,91 em frutos com sete meses de idade. 

Tavares (1998) estudou a composição química da água de coco anão verde em diferentes 

estádios de maturação e constatou que o sabor doce e a adstringência desejável da água de 

coco são atingidos com pH próximo a 5,6 em frutos com 8 a 12 meses de idade. 

A composição química da água de coco foi analisada pela Empresa de Pesquisa 

Agropecuária do Rio Grande do Norte em frutos com idade entre 5 a 9 meses (Quadro 3), 

enquanto que, a osmolalidade foi avaliado por Fagundes Neto et al. (1989) para o mesmo 

período. 

 

Quadro 3 - Composição química da água de coco anão com 5, 6, 7, 8 e 9 meses de idade 

 
Água de coco Idade (mês) 

Característica Unidade 5o 6o 7o 8o 9o 

pH - 4,61 4,88 5,84 5,52 5,34 
SST oBrix 5,45 5,45 8,45 8,70 5,77 
CE μs m-1 7,71 6,44 4,65 5,23 5,25 
P mg 100 mL-1 36,25 34,61 5,12 5,34 4,32 
K mg 100 mL-1 387,74 229,78 165,39 314,90 293,94 
Na mg 100 mL-1 2,01 2,69 9,91 9,34 8,41 
Osmolalidade mOsmol L-1 362,96 372,70 402,40 384,70 336,75 

Fonte: EMPARN (2001); FAGUNDES NETO et al. (1989), adaptado. 

 

Maciel, Oliveira e Silva (1992) estudando o efeito do armazenamento de frutos 

verdes na qualidade da água de coco durante cinco semanas, em temperaturas de 4; 12; 22 e 

28oC, encontraram ºBrix de 5,44; 5,32; 5,22 e 4,74, para cada temperatura. 

Kumar et al. (1975) determinaram que o teor de potássio presente na água de coco 

foi 547,4 mg por 100 mL no 6o mês e 527,8 mg por 100 mL no 12o mês de idade, 

permanecendo praticamente constante, independentemente da idade. Rosa e Abreu (2000) 

encontraram teor de potássio igual a 156,86 mg por 100 mL de água de coco, em frutos com 

7 meses de idade. Pinto e Oliveira (1962) observaram na água do coco anão com idade de 5 

meses, 92,0 mg por 100 mL, enquanto que Maciel et al. (1992) encontraram valor de 214 mg 

por 100 mL para a variedade anão verde com 7 meses de idade. 

Fagundes Neto et al. (1989) encontraram íons de sódio com concentrações 

variando de 6,93 a 29,90 mg por 100 mL durante a maturação do fruto, enquanto Kuberski 
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et al. (1979), na Nova Zelândia, encontraram valores de 2,53 mg por 100 mL no 5o mês e 

15,87 100 mL no 10o mês de idade para coqueiros anões e gigantes. Maciel et al. (1992) 

encontraram valores de 3,88 mg por 100 mL para a variedade anão com 7 meses de idade, 

enquanto que Pinto e Oliveira (1962) estudando a composição química da água do coco anão 

no 5o mês de idade, obtiveram valor de 12,70 mg por 100 mL. 

Segundo Kumar et al. (1975), a concentração de fósforo na água do coco é crescente 

do 6o mês até a completa maturação, variando de 1,80 10,5 mg por 100 mL no 12o mês de 

idade dos frutos. Rosa e Abreu (2000) encontraram na água de coco anão com 7 meses de 

idade concentração de fósforo no valor de 7,40 mg por 100 mL de água. 

Burana, Phanee e Ubon (1982), analisando as propriedades químicas da água do 

coco, encontraram que a osmolalidade média da água de coco é de 288 mmOsm por litro. E 

que devido ser a água de coco absorvida mais facilmente pelo organismo, a mesma pode ser 

usada como fluído oral quando na ausência do soro fisiológico. Fagundes Neto et al. (1989) 

encontraram valores entre 326 a 402 mmOsm por litro, sendo assim hipertônica ao plasma 

sanguíneo, cuja osmolalidade é cerca de 285 a 295 mmOsm por litro. 

 

3.6 Uso da água de coco anão verde 

 

A água de coco verde, com idade entre cinco a nove meses, é uma bebida consumida 

em grandes quantidades nas regiões produtoras. Normalmente é comercializada e consumida 

diretamente no próprio fruto, onde mantém suas características por até duas semanas após 

colheita. 

A principal função da água do coco está relacionada à maturação do fruto e 

germinação da semente. A sua composição varia durante a maturação, sendo que a 

concentração de sólidos totais na fase de formação é próxima de 2,5 g por 100 mL de água 

de coco, aumentando gradativamente à medida que o fruto amadurece, alcançando um 

máximo de 6 g por 100 mL em torno do sétimo mês de idade, quando a concentração começa 

a declinar (CHILD, 1974). 

Em seu estado natural, a água de coco é estéril, isenta de pirogênios, com 2,5 a 5,9 

g por 100 mL de açúcares redutores, não causando hemólise do sangue humano in vitro ou in 

vivo. A água de coco é indicada no tratamento de distúrbios nutricionais de crianças e na 

alimentação infantil (De MARTINS et al., 1980). Segundo Kuberski et al. (1979), a água de 

coco preenche boa parte destes requerimentos porque o fruto, além de ser facilmente 

encontrado em regiões tropicais e litorâneas, possui boa aceitação, o que possibilita 



Multiplicidade das Ciências Agrárias, vol. 2  

 

 
 

99 

teoricamente ser utilizada como bebida de reidratação oral quando soluções convencionais 

não estão disponíveis. 

A água de coco contém substâncias capazes de induzir rápida proliferação de 

tecidos vegetais (PREVOT, 1968). Na virologia, a água de coco é utilizada para o 

desenvolvimento de meristemas vegetais e florais como base de um método de sanificação 

de plantas virosadas. A água de coco também é usada como fonte de elementos de 

crescimento em culturas de tecidos destinados ao estudo da biossíntese de vírus vegetais. 

Também pode ser empregada como meio de cultura para células vegetais, como embrião e 

pólen. A estabilização da água de coco tanto na forma líquida como em gel facilitou seu 

emprego, assim como sua difusão em pesquisas de inseminação artificial, tornando-se 

fundamental no processamento de sêmen de caprino. Vários pesquisadores têm 

demonstrado que a água de coco, além de apresentar resultados satisfatórios no tocante à 

preservação de sêmen de caprinos, de ovinos e suínos, revelaram que esta substância tem 

sido utilizada com sucesso para a criopreservação de embriões murídeos e bovinos 

(INFOCOCO, 2000). 

Segundo Marques e Silva (1981), a água de coco pode ser usada no cultivo de 

cogumelos. A água de coco se comporta tão bem, quanto os meios de Sabouraud e Sabhi, 

para evidenciar o início do crescimento de repicagens de culturas em alguns fungos mantidos 

em laboratórios. Afirmam ainda que, se forem adicionadas outras substâncias ao meio ou 

aumentadas às concentrações de algumas já existentes na água de coco, pode-se chegar a um 

meio que além de prático e de baixo custo é eficiente. 

A água de coco vem sendo utilizada na Medicina, Biotecnologia e Nutrição, entre 

outros o emprego pelo seu alto valor protéico, a água de coco é indicada para pessoas com 

desgastes físicos, sendo considerada anti-helmíntica, tenífuga e diurética. É indicada contra 

icterícia, irritação gastrintestinal, doenças do peito, inflamações dos olhos e vômitos de 

gravidez (GOMES, 1992). A terapia de imersão em água de coco é recomendada ao combate 

de cãibras e como ativador da corrente sanguínea. 

A água de coco pode ser usada entre as refeições, provocando distensão no 

estômago, sendo recomendada em dietas para emagrecer, porque contém muito potássio que 

auxilia no funcionamento do intestino e no metabolismo dos alimentos. Diabéticos, 

hipertensos e doentes renais não podem ingerir mais de três copos por dia, visto que é uma 

bebida rica em sódio e outras substâncias que podem trazer complicações. 
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3.7 Influência da irrigação na produção do coqueiro anão verde 

 

O coqueiro anão tem produção contínua, podendo ser encontrado, na mesma 

planta e na mesma época, frutos em todos os estádios de desenvolvimento. 

A irrigação na cultura, principalmente em meses de escassez hídrica, é essencial para 

que a planta atenda sua alta taxa fotossintética, e mantenha seus estômatos abertos mesmo 

em períodos quentes do dia, o que implica uma grande transpiração, ou seja, grande perda 

de água pela planta. Diariamente, a planta pode transpirar cerca de 98% da água absorvida 

pelas raízes. Isso explica a grande necessidade hídrica do coqueiro. 

Sem o manejo adequado da irrigação e outros tratos culturais pode ocorrer atraso 

no início da fase de produção, redução no crescimento pela diminuição na emissão e no 

tamanho das folhas, queda prematura de folhas e frutos, redução do número de flores 

femininas por cacho, queda de flores, frutos com tamanho reduzido e consequente queda na 

produtividade 

A ocorrência de déficit hídrico em qualquer época do ano afeta a produção do 

coqueiral (MADEIRA et al., 1998). O suprimento adequado de água, através da irrigação, 

durante todo o ciclo permite melhor aproveitamento dos nutrientes disponíveis e, 

consequentemente, melhor produção tanto qualitativa quanto quantitativamente. 

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1 Caracterização física do fruto 

 

As características físicas do fruto do coqueiro anão são importantes e devem 

atender as exigências do mercado. Outra importância que advém da caracterização do fruto 

é sua utilização em programas de melhoramento genético que buscam melhores ecotipos e 

sua relação com os fatores edafoclimáticos. 

Foram estudado: peso do fruto; comprimento do fruto, diâmetro do fruto, 

espessura da casca na região de inserção, espessura da casca na região equatorial, 

comprimento da cavidade, diâmetro da cavidade, espessura do albume sólido. 
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4.1.1 Peso do fruto 

 

A pesquisa possibilitou observar que o desenvolvimento progressivo do fruto até o 

8o mês de idade, quando seu peso médio atingiu 1.860,60 g, inferior a 2.822,00 g, encontrado 

por Fagundes Neto et al. (1989) em frutos com oito meses de idade e superior a 1.627,0 g, 

determinado em pesquisas no Rio Grande do Norte (EMPARN, 2001) em frutos com oito 

meses de idade e superior a 1.749,77 e 1.759,70 g em coqueiro anão amarelo da Malásia e o 

anão verde do Jiqui, respectivamente, em frutos com sete meses de idade (ARAGÃO et al., 

2001). As diferenças podem ser atribuídas às condições edafoclimáticas (MIRANDA 

JÚNIOR, 1948), época de maturação do fruto e diferentes ecotipos. Neste aspecto, afirma 

ainda que as condições climáticas podem alterar a maturação do fruto. 

 

4.1.2 Comprimento do fruto 

 

A pesquisa possibilitou observar que os frutos cresceram até o 8o mês, atingindo o 

valor médio de 17,96 cm, inferior a 19,80 cm encontrado no Rio Grande do Norte, em frutos 

com oito meses de idade (EMPARN, 2001). 

 

4.1.3 Diâmetro do fruto 

 

A pesquisa possibilitou observar que o diâmetro do fruto cresceu até o 8o mês de 

idade atingindo o valor de 14,18 cm, superior ao encontrado no Rio Grande do Norte pela 

EMPARN (2001), 13,30 cm, no 8o mês de idade. 

 

4.1.4 Espessura da casca do fruto 

 

A pesquisa possibilitou observar que a espessura da casca na inserção do fruto 

aumentou até o 8o mês de idade, atingindo 4,05 cm. Quanto à espessura da casca, na região 

equatorial, esta atingiu o valor máximo de 2,52 cm no 8o mês de idade. Já a espessura de casca 

na região equatorial do fruto, atingiu o valor máximo de 2,70 cm. 
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4.1.5 Cavidade interna do fruto 

 

A pesquisa possibilitou observar que o comprimento e o diâmetro da cavidade 

interna cresceram até o oitavo e nono mês de idade com 9,85 cm e 9,42 cm, respectivamente. 

Os frutos apresentaram formato ovóide característico do ecotipo anão verde e adequado 

para comercialização de frutos destinados ao consumo in natura. 

 

4.1.6 Espessura do albume sólido 

 

A pesquisa possibilitou observar que o albume sólido se forma entre o 6o e 7o mês, 

crescendo até o 9o mês, quando atingiu valor de 0,62 cm. O início da formação do albume 

sólido se comportou diferente do citado por Bondar (1992), que é de 5 meses e do 

apresentado em Resende et al. (2002) entre o 5o e 6o mês de idade. Este mesmo autor afirma 

que o fruto considerado ideal para o consumo in natura deve apresentar espessura do albume 

sólido em torno de 2 a 3 mm. A maioria dos autores cita que o albume sólido começa a se 

desenvolver a partir do 5o mês de idade. A formação tardia do albume sólido na região de 

Muriaé pode ser devido às condições edafoclimáticas diferentes dos trabalhos citados pelos 

diversos autores. 

 

4.2 Caracterização físico-química da água do fruto 

 

A água de coco contém diversas substâncias em sua composição, cujas 

concentrações se alteram durante a maturação do fruto. Além do número de frutos e posição 

no cacho, outros fatores - como tratos culturais, localização da área de cultivo e a época do 

ano - interagem na composição química da água de coco. 

A maturação do fruto envolve a formação de tecidos, mudanças físico-químicas e 

sensoriais da água. Desta forma, a água do fruto de cada tratamento foi extraída determinado-

se o peso, o volume e a relação entre o peso da água e o peso do fruto, além das 

determinações do brix, potencial hidrogênio-iônico, condutividade elétrica, osmolalidade e 

as concentrações de fósforo, potássio e sódio da água de coco em quatro estádios de 

maturação do fruto. 
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4.2.1 Peso da água do fruto 

 

A pesquisa possibilitou verificar que o peso máximo da água de coco obtido de 

frutos com sete meses de maturação foi de 379,47g. 

 

4.2.2 Volume da água do fruto 

 

A pesquisa possibilitou verificar que o volume da água de coco nas condições nas 

quais se desenvolveu o experimento apresenta mesma tendência do peso da água. Observa-

se que o maior volume de água de coco foi obtido no 7o mês, com média de 384,26 mL, 

superior a 258,00 mL obtido no Rio Grande do Norte (EMPARN, 2001) em frutos com 

seis meses de idade, e próximo a 394,65 mL, obtido por Aragão et al. (2001), em frutos da 

variedade anão verde do Jiqui, no 6o mês de idade. 

 

4.2.3 Relação entre peso da água e peso do fruto 

 

A pesquisa possibilitou verificar uma tendência de decréscimo da relação entre o 

peso da água e o peso do fruto com a maturação do mesmo. A maior relação foi 25,58%, 

superior a 22,7% apresentado por Gomes (1992), a 25% apresentado por Medina et al. (1980) 

e inferior a 27,5% apresentado por Pinto e Oliveira (1962). 

 

4.2.4 Sólidos solúveis totais (oBrix) da água do fruto 

 

A pesquisa possibilitou verificar que o oBrix aumenta com a idade dos frutos, 

atingindo o valor máximo de 6,61, inferior ao encontrado no Rio Grande do Norte 8,70 aos 

oito meses de idade (EMPARN, 2001), possivelmente pela menor insolação na região de 

Muriaé-MG, quando comparado com a do Rio Grande do Norte. 

 

4.2.5 pH da água do fruto 

 

A pesquisa possibilitou verificar que o pH médio da água de coco é crescente com 

a idade dos frutos, chegando a atingir o valor máximo de 4,97, condizente com a amplitude 

de valores encontrada por Pandalai (1958) de 4,8 a 5,3, porém inferior ao valor máximo de 
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5,52 obtido, no Rio Grande do Norte na água de frutos com oito meses de idade (EMPARN, 

2001). Fagundes Neto et al. (1989), estudando a variação da composição da água de coco, 

encontrou em frutos com as mesmas idades do presente trabalho, pH de 4,99; 5,36; 5,54 e 

5,31. O pH máximo verificado em frutos mais velhos na região de Muriaé, quando 

comparados com os do Nordeste brasileiro, deve ser atribuído ao clima mais ameno na Zona 

da Mata Mineira que retarda a maturação dos frutos. 

 

4.2.6 Condutividade elétrica (CE) da água do fruto 

 

A pesquisa possibilitou verificar que a condutividade elétrica média da água de coco 

de frutos foi de 5,13 μsm-1 foi em frutos com oito meses de idade. Os valores medidos foram 

diferentes dos obtidos no Rio Grande do Norte, 3,36; 3,58; 9,34 e 8,41 μs m-1 em frutos com 

as mesmas idades (EMPARN, 2001). 

 

4.2.7 Osmolalidade da água do fruto 

 

A pesquisa possibilitou verificar que houve um aumento progressivo da 

osmolalidade com a maturação do fruto atingindo 488,78 mOsm L-1 em frutos, superior aos 

encontrados por Fagundes Neto et al. (1989), 402,40 mOsm L-1, em frutos com sete meses 

de idade. 

 

4.3 Determinação do teor de fósforo, potássio e sódio na água de coco 

 

Para as condições nas quais se desenvolveu o experimento, observou-se uma 

redução do teor de fósforo até o 8 mês de idade e em seguida este teor cresce no 9o mês. 

Com tendência distinta dos teores determinados no Rio Grande do Norte, 4,7; 3,8 5,3 e 4,3 

mg por 100 mL de água (EMPARN, 2001), enquanto Rosa e Abreu (2000) encontraram, em 

frutos com sete meses de idade, um teor de fósforo bem inferior, 7,40 mg por 100 mL de 

água de coco e similares ao encontrado por Pinto e Oliveira (1962) 13,45 mg por 100 mL de 

água de coco na água de frutos com cinco meses, mas com maturação semelhante. 

Verificou-se um comportamento semelhante do teor médio de potássio com o do 

fósforo, que reduziu do 6º ao 8º mês, voltando a crescer no nono mês. Os valores obtidos 

foram inferiores aos obtidos por Fagundes Neto et al. (1989) 240,47; 261,26; 256,42 e 213,99 

mg por 100 mL de água, para as mesmas idades; aos apresentados por Aragão et al. (2001) 
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179,20; 195,81 e 196,60 mg por 100 mL de água em frutos com 6, 7 e 9 meses de idade e aos 

encontrados no Rio Grande do Norte 261,70; 271,22; 314,90 e 293,94 mg por 100 mL de 

água (EMPARN, 2001) para a variedade anão amarelo da Malásia com 6, 7, 8 e 9 meses de 

idade. 

Os valores encontrados são superiores aos valores obtidos no Rio Grande do Norte 

(EMPARN, 2001) de 3,36; 3,58; 9,34 e 8,41 mg por 100 mL de água de coco para a variedade 

anão amarelo da Malásia nas mesmas idades e inferiores aos apresentados por Burana, 

Phanee e Ubon (1982) 74,75 mg por 100 mL de água, em trabalho realizado na Tailândia, 

em frutos maduros. 

O teor de sódio foi bastante reduzido no 6o mês de idade, provavelmente em razão 

da grande absorção do potássio neste estádio de maturação. Segundo Almeida (1998), o sódio 

e o potássio são elementos que pertencem à mesma família, metais alcalinos, e apresentam 

propriedades químicas semelhantes.  

 

5 CONCLUSÃO 

 

No período de maio de 2001 a agosto de 2002, acompanhou-se, sistematicamente, 

o desenvolvimento das plantas de coqueiro anão verde, analisando os parâmetros físico-

químicos dos frutos. 

Os parâmetros físicos avaliados foram: peso, comprimento e diâmetro do fruto; 

espessura da casca na inserção e na região mediana do fruto, comprimento e diâmetro da 

cavidade interna e espessura da polpa do fruto e o peso e volume da água do fruto. 

Determinou-se, também, a relação entre o peso da água e do fruto. 

Os parâmetros químicos avaliados foram: pH, condutividade elétrica (CE), Sólidos 

solúveis totais (oBrix), osmolalidade, teor de fósforo, sódio e potássio.  

Os resultados obtidos, com base nas condições em que o presente trabalho foi 

realizado, permitiram as seguintes conclusões: 

 As características físicas peso, comprimento, espessura da casca e comprimento da 

cavidade do fruto aumentam até o oitavo mês de idade, decrescendo no nono mês. Já o 

diâmetro do fruto, o diâmetro da cavidade interna e a espessura do albúmem crescem 

progressivamente até o nono mês de idade. 

 O peso médio do fruto (1.860,60 g), foi influenciado pela irrigação no oitavo e nono mês 

de idade respectivamente. 



Multiplicidade das Ciências Agrárias, vol. 2 

106 

 O diâmetro do fruto (14,18 cm) e a espessura da casca na região equatorial do fruto (2,52 

cm), no oitavo mês de idade, foram influenciados quando se fez a irrigação em diferentes 

porcentagens de área molhada. 

 O diâmetro e o comprimento da cavidade interna do fruto (9,85 cm e 9,42 cm, 

respectivamente) foram influenciados pela irrigação aplicadas no sexto e sétimo mês de 

idade. 

 O albume sólido iniciou seu desenvolvimento entre o sexto e sétimo mês de idade, 

crescendo até o 9o mês, quando atingiu valor de 0,62 cm. 

 As características físicas de peso (379,47 g) e volume da água do fruto (384,26 mL) foram 

influenciadas pela irrigação no sexto mês de idade. 

 A relação entre o peso da água e o peso do fruto atingiu 25,58% havendo uma tendência 

de decréscimo com a maturação do fruto. 

 O Teor de Sólidos Solúveis (oBrix) da água do fruto aumentou com a maturação, sendo 

influenciado pela irrigação no sexto (4,04oBrix) e sétimo mês de idade (4,75 oBrix) 

respectivamente com valor máximo de 6,61 no 9º mês de maturação. 

 O pH da água do fruto foi influenciado pela irrigação em frutos com seis (4,59) e sete 

meses de idade (4,62), apresentando tendência crescente com a maturação do fruto. 

 A condutividade elétrica foi influenciada pela de irrigação no sexto mês de idade (6,43 μs 

m-1), apresentando uma tendência decrescente com a maturação do fruto. 

 A osmolalidade da água do fruto apresentou uma tendência crescente com a maturação 

do fruto (488,78 mOsm L-1 em frutos com 9 meses), tendo sido influenciada pelas 

diferentes lâminas de irrigação no sexto e sétimo mês de idade, respectivamente, como 

também por diferentes porcentagens de área molhada, no sexto mês. 

 Os teores de fósforo (13,99 mg/100 mL, no sexto mês), potássio (175,90 mg/100 mL, 

no nono mês) e sódio (44,55 mg/100 mL, no sétimo mês) não foram influenciados pelas 

diferentes lâminas de irrigação e de porcentagens de área molhada. 

 Os parâmetros físico-químicos da água de coco apresentaram-se estáveis a partir do 

oitavo mês de maturação, não sendo influenciados pelos tratamentos adotados. 
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