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APRESENTAÇÃO

Uma das características do Programa Avança Brasil é a de conduzir os
empreendimentos do Estado, concretizando as metas que propiciem ganhos
sociais e institucionais para as comunidades às quais se destinam. O trabalho é feito
para que, ao final da implantação de uma infra-estrutura de produção, as comunidades envolvidas acrescentem, às obras de engenharia civil requeridas, o aprendizado em habilitação e organização, que lhes permita gerar emprego e renda,
agregando valor aos bens e serviços produzidos.
O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento participa desse
esforço, com o objetivo de qualificar nossas frutas para vencer as barreiras que lhes
são impostas no comércio internacional. O zelo e a segurança alimentar que
ajudam a compor um diagnóstico de qualidade com sanidade são itens muito
importantes na competição com outros países produtores.
Essas preocupações orientaram a concepção e a implantação do Programa de
apoio à produção e Exportação de Frutas, Hortaliças, Flores e Plantas Ornamentais – FRUPEX. O Programa Avança Brasil, com esses mesmos fins, promove o
empreendimento Inovação Tecnológica para a Fruticultura Irrigada no SemiÁrido Nordestino.
Este Manual reúne conhecimentos técnicos necessários à produção de coco.
Tais conhecimentos foram reunidos pela Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária – Embrapa – em parceria com as demais instituições do Sistema Nacional
de Pesquisa Agropecuária, para dar melhores condições de trabalho ao setor
produtivo, preocupado em alcançar padrões adequados para a exportação.
As orientações que se encontram neste Manual são o resultado da parceria
entre o Estado e o setor produtivo. As grandes beneficiadas serão as comunidades para as quais as obras de engenharia também levarão ganhos sociais e
institucionais incontestáveis.
Tirem todo o proveito possível desses conhecimentos.

Marcus Vinícius Pratini de Moraes
Ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento

NOTA DA COORDENAÇÃO EDITORIAL

Os manuais da série Frutas do Brasil foram concebidos como fonte de
orientações técnicas sobre a tecnologia relativa às cadeias produtivas das principais espécies frutícolas de interesse econômico, tanto na fase de pré-colheita como
na de pós-colheita. Oferecem ainda informações e orientações sobre aspectos
econômicos, particularmente aquelas relativas a mercados e comercialização.
Destinam-se a pesquisadores, técnicos, professores, estudantes e produtores.
O conteúdo de alguns de seus capítulos, particularmente aqueles referentes
a Melhoramento Genético, Fertilidade de Solo, Fitossanidade e Irrigação, trata
de temas técnicos mais complexos, com uso de vocabulário especializado, que
poderá ocasionar alguma dificuldade de entendimento para as pessoas que não
tenham formação profissional especializada. Deve ser ressalvado que, na prática
agrícola, os problemas relativos a tais assuntos exigem, para sua adequada solução,
o assessoramento de um Engenheiro Agrônomo ou Engenheiro Agrícola (na fase
pré-colheita) e de um Engenheiro Agrônomo ou Engenheiro de Alimentos (na fase
pós-colheita). Portanto, tais capítulos são destinados a esse público de especialistas, que devem ser procurados pelos produtores que tiverem problemas nas
respectivas áreas. Considerando essa situação e com o intuito de amenizar o
problema de vocabulário mencionado apresenta-se, ao final de alguns manuais,
um glossário com a definição dos termos técnicos mais difíceis encontrados no
texto dos vários capítulos.
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Coco Produção

INTRODUÇÃO

Humberto Rollemberg Fontes
Francisco Elias Ribeiro
Marcelo Ferreira Fernandes

A

cultura do coqueiro no Brasil representa importante
fonte de renda para mais de
220 mil produtores, cujas propriedades
apresentam área inferior a 10 ha, que
correspondem a 85% dos estabelecimentos que exploram essa cultura. Ocupa
aproximadamente 300 mil ha, dos quais
90% concentram-se ao longo da faixa
litorânea do Nordeste, localizada predominantemente em áreas de baixada
litorânea e tabuleiros costeiros, onde
pode ser encontrada a variedade de coqueiro-gigante. A produtividade média
é muito baixa (30 frutos/planta/ano),
sendo a produção destinada às agroindústrias de processamento de polpa e ao
mercado de frutos secos in natura.
Apesar das limitações relacionadas
às propriedades físicas e químicas do
solo e da ocorrência de elevado déficit
hídrico durante o ano, o coqueiro apresenta boa capacidade de adaptação a essa
região, tendo em vista as condições favoráveis de temperatura, luminosidade e
umidade relativa do ar.
O rápido crescimento observado
no mercado de água-de-coco no Brasil
proporcionou grande expansão das áreas cultivadas com coqueiros da variedade Anã, atualmente estimada em 57 mil
ha de área plantada. Grande parte dessas
novas áreas ainda não entrou em fase de
produção. Os novos plantios estão sendo realizados em regiões não-tradicio-

nais de cultivo, tais como o Sudeste, o
Centro-Oeste, o Norte e o Semi-Árido
do Nordeste, utilizando-se sistemas intensivos de exploração, com irrigação
localizada. Apresentam produtividades
elevadas, alcançando, em média, produção que varia entre 150 a 200 frutos/
planta/ano, a partir do 6º ou 7º ano de
idade, quando o coqueiro alcança a
estabilidade de produção.
A utilização de coqueiros híbridos,
principalmente aqueles resultantes do
cruzamento das variedades Anã x Gigante, apresenta uma produtividade de
120 a 160 frutos/planta/ano, e embora
ainda não ocupe área significativa de
plantio, tem grande potencial de expansão, tendo em vista a sua dupla aptidão,
ou seja, o fruto verde pode ser utilizado
para comercialização da água-de-coco
e/ou fruto seco destinado à indústria de
alimentos.
As mudanças no panorama mercadológico decorrentes da globalização da
economia indicam a necessidade de ajuste
dos atuais sistemas de produção, e têm
como objetivo principal a redução de
custos e o conseqüente aumento da rentabilidade da sua exploração. Este manual
tem como objetivo subsidiar técnicos e
produtores nos diversos aspectos tecnológicos da produção do coqueiro no Brasil,
direcionando os novos plantios e os já
existentes para um modelo sustentável de
exploração dessa cultura.

9

