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RESUMO 

 

CASTRO, Cíntia Passos. Comportamento de cultivares de coqueiro anão (Cocos 
nucifera L.) nos tabuleiros costeiros do norte de Sergipe. São Cristóvão: UFS. 2007. 
74 f. (Dissertação, Mestrado em Agroecossistemas). 

 

A modernização da agricultura, que impulsionou o desenvolvimento de nações agrícolas 
como o Brasil, influenciou na interiorização do coqueiro para áreas não habituais, onde 
é necessário conhecer a influência do ambiente no desenvolvimento dessa cultura com a 
finalidade de encontrar as cultivares mais adaptadas, de modo que diminua os impactos 
negativos no ambiente. Nesse sentido, o trabalho objetivou estudar o comportamento 
vegetativo e reprodutivo de quatro cultivares de coqueiro anão: anão amarelo da 
Malásia (AAM), anão vermelho da Malásia (AVM), anão vermelho de Camarões 
(AVC) e anão verde do Brasil de Jiqui (AVeBrJ), da empresa Agreste, localizada no 
município de Neópolis, Sergipe. O delineamento experimental foi em blocos ao acaso 
com quatro tratamentos e quatro repetições utilizando-se oito plantas úteis por parcela. 
Foram avaliados caracteres referentes a crescimento, floração, frutificação e fruto tais 
como: número de folhas vivas (NFV), emitidas (NFE) e mortas (NFM), altura (AE) e 
circunferência do estipe (CE), comprimento da folha (CFol), comprimento (CF) e 
largura do folíolo (LF), área foliar (AF), número de inflorescências emitidas (NIE), 
flores femininas por inflorescência (NFFI), frutos com três (NFr3) e seis meses (NFr6), 
peso do fruto (PF) e volume de água do fruto (VAF). Nas análises de variância foram 
utilizandos os programa Sisvar, para comparar as médias de cada caráter e de cada 
cultivar e o programa Genes, para estimar a herdabilidade (h2) e as correlações 
fenotípicas (rfe) e genotípicas (rge). As cultivares apresentaram comportamentos 
vegetativo e reprodutivo diferenciados, sendo que o AVeBrJ foi o que se mostrou mais 
adaptado a esse ambiente. A herdabilidade foi alta variando de 89,16% a 98,66%, o que 
indica a alta correlação entre os valores genético e fenotípico. Foram constatadas 
correlações fenotípicas e genéticas altas e positivas para os pares de caracteres NFV x 
NFE, NFV x NIE, NFE x NFM, NFE x NIE, NFFI x NFr3, NFFI x NFr6, NFFI x PF, 
NFr3 x NFr6, NFr6 x VAF, PF x VAF indicando que a seleção de um caráter 
indiretamente estará selecionando outro; e correlações fenotípicas e genéticas negativas 
e altas para NFE x NFr6, NFE x VF, AE x NFFI, AE x NFr3, AE x NFr6 e AE x VAF 
indicando que a seleção de um caráter pode provocar alterações indesejáveis em outro. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Palavras – chave: Fenologia, herdabilidade e correlações 
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ABSTRACT 

 

CASTRO, Cíntia Passos. Behavior of dwarf coconut palm cultivars (Cocos nucifera 
L.) in the north of Sergipe coastal tablelands. São Cristóvão: UFS. 2007. 74 f. 
(Dissertation Paper, Masters in Agroecosystems). 
 
Agriculture modernization, which stimulated the development of agricultural in 
countries like Brazil, influenced coconut palms move to unusual areas. Consequently, in 
order to find more adaptive crops and to reduce negative impacts on the environment, 
the need for awareness of the environmental influence in this plantation growth became 
real.  With this view, this paper aimed to study the reproductive and vegetative behavior 
of four cultivars of dwarf coconut palms: the Malayan Yellow Dwarf (MYD), the 
Malayan Red Dwarf (MRD), the Cameroon Red Dwarf (CRD) and the 'Green Dwarf of 
Jiqui' (BGDJ) of Agreste, located in Neópolis, Sergipe. It was established a randomized 
block design with four treatments and four replications usind eight plants per plot. 
Concerning growth, flowering, fructification and fruit characterization, the following 
characters were analyzed: the number of alive leaves (NAL), number of emitted leaves 
(NEL) and the number of dead leaves (NDL); height (HS) and circumference of stipe 
(CS); leaf length (LL), leaflet length (LLe) and width (LW), leaflet area (LA); number 
of emitted inflorescences (NEI), female flowers per inflorescence (NFFI), fruits at three 
(NFr3) and six (NrF6) months old, fruit weight (FW) and fruit water volume (FWV). 
The data were submitted to analysis of variance, which was made by Sisvar program. 
This program compared the averages of each character and each cultivar; and GENES 
program estimated the heritability (h2) and genotypic (rge) and phenotypic (rfe) 
correlations. The cultivars have shown different vegetative and reproductive behaviors, 
being the BGDJ, the most adaptive cultivar for this area. Heritability was high ranging 
from 89,16% to 98,66%, which means that there is a high correlation between 
phenotypic and genotypic values. High positive phenotypic and genotypic correlations 
were observed for the pairs of characters NAL x NEL, NAL x NEI, NEL x NDL, NEL x 
NEI, NFFI x NFr3, NFFI x NFr6, NFFI x FW, NFr3 x NFr6, NFr6 x FWV, FW x FWV, 
expressing that the selection of a character will indirectly be selecting another; and high 
negative phenotypic and genotypic correlations for NEL x NFr6, NEL x FWV, SH x 
NFFI, SH x NFr3, SH x NFr6 e SH x FWV showing that a selection of a character may 
cause undesirable changes in another.  
 
      

 
 
 
 

 
Key-words: Phenology, heritability, correlations. 
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CAPÍTULO 1 

 

1. Introdução Geral 

 

 Tradicionalmente cultivado no Nordeste do Brasil, o coqueiro (Cocos nucifera 

L.) ocupa uma área de aproximadamente 300.000 ha (FAO, 2005) que se estende desde 

a linha do Equador até o Trópico de Capricórnio. Aproximadamente 90% desses 

coqueirais ficam localizados no litoral dessa região.  

O crescente consumo de água de coco em todo o país e a possibilidade de 

exportação para alguns países europeus tiveram como conseqüência a expansão do 

cultivo da variedade anã, devido à maior aceitação dos frutos para o consumo da água, 

maiores precocidade e produção de frutos, além de menor altura da planta, favorecendo 

a colheita. Esses aspectos aliados ao surgimento de grandes projetos de irrigação nos 

perímetros irrigados do rio São Francisco, teve como conseqüência o processo de 

interiorização dessa cultura para os tabuleiros costeiros, a exemplo do Platô de Neópolis 

em Sergipe. Nessa região o coqueiro passou a ser cultivado comercialmente em áreas 

com diferentes tipos de solos e onde as deficiências hídricas estacionais não podem ser 

minimizadas pelo lençol freático devido a sua maior profundidade, não sendo alcançado 

pelas raízes, como acontece normalmente na baixada litorânea. Nessas condições, o 

cultivo do coqueiro irrigado tem sido adotado nos tabuleiros costeiros de Sergipe.  

O coqueiro é uma das culturas de maior importância socioeconômica para as 

regiões litorâneas do Nordeste, devido a sua fácil adaptação a essas condições 

ambientais e por produzir continuamente, gerando emprego durante todo o ano. Seu 

cultivo favorece tanto a consorciação com outras culturas anuais e perenes quanto a 

associação com animais, propiciando mais uma fonte de renda para o produtor, sendo 

ótima opção de cultivo, desde aqueles de subsistência, com mínimo uso de insumos, até 

os grandes empreendimentos rurais que utilizam todas as tecnologias disponíveis. 

Assim, conhecer a dinâmica que envolve a cultura do coqueiro nessas condições é 

fundamental para que a atividade possa ser maximizada em consonância com o 

desenvolvimento sustentado das regiões produtoras.  

Um dos problemas da abordagem agronômica convencional no manejo de 

agroecossistemas é que ela ignora as interações de fatores e a complexidade ambiental. 

No caso do coqueiro, é de suma importância conhecer a influência de cada um dos 

fatores climáticos no comportamento vegetativo e reprodutivo do mesmo para melhor 



 2 

compreensão dos estresses causados pelas diferentes condições de cada ecossistema, 

para que o manejo seja feito de maneira adequada para manter a sustentabilidade do 

agroecossistema. 

Dessa forma, este trabalho teve por objetivo conhecer o comportamento 

vegetativo e reprodutivo de cultivares de coqueiro anão nas condições edafoclimáticas 

dos tabuleiros costeiros do Norte do Estado de Sergipe, para subsidiar os programas de 

melhoramento genético e manejo dessa cultura. 

Estruturalmente o trabalho está dividido em quatro partes: capítulo 1, capítulo 2, 

capítulo 3 e Considerações Finais. 

No capítulo 1 estão relatadas com base na literatura mundial informações sobre 

origem, distribuição, aspectos botânicos e exigências climáticas do coqueiro. Além 

disso, constam a importância do coqueiro para a sustentabilidade dos agroecossistemas, 

os parâmetros fenológicos utilizados como indicadores da sustentabilidade e a 

importância das correlações e herdabilidade para o melhoramento genético dessa 

cultura. 

O segundo capítulo da dissertação aborda a fenologia do coqueiro reunindo 

informações sobre o comportamento vegetativo e reprodutivo da planta, permitindo, 

dessa maneira, conhecer os estresses causados pelas condições do agroecossistema em 

estudo. 

O capítulo três discute as estimativas de herdabilidade e correlações genéticas e 

fenotípicas dos caracteres vegetativos e reprodutivos, com a finalidade de fornecer 

respostas aos melhoristas no sentido de auxiliar na escolha do método de melhoramento 

mais apropriado para a cultura.  

Em seguida são feitas as considerações finais sobre o trabalho desenvolvido. 
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 2. Referencial Teórico 

 

2.1 Origem e Distribuição do Coqueiro 

 

Existem controvérsias com relação à origem do coqueiro devido a falta de 

evidências diretas como a existência de ancestrais da espécie atual do coqueiro, bem 

como de estudos das relações genéticas e geográficas entre essas espécies. Atualmente, 

a hipótese mais aceita, baseada em evidências indiretas como maior variabilidade 

genética presença de grande número de insetos associados ao coqueiro e vários nomes 

comuns a ele atribuídos na Ásia, é que o coqueiro tenha se originado no Sudeste 

Asiático, especialmente nas ilhas entre os oceanos Índico e Pacífico, sendo levado para 

Índia, em seguida para o leste africano, e dessa região para as Américas 

(PURSEGLOVE, 1972). A variedade anã provavelmente se originou de uma mutação 

gênica da variedade gigante (MENON & PANDALAI, 1958). 

 A primeira introdução do coqueiro gigante no Brasil ocorreu em 1553 na Bahia 

proveniente da Ilha de Cabo Verde (SIQUEIRA et al., 2002). Outras introduções 

ocorreram da seguinte forma: 1939 no estado do Rio de janeiro, com o gigante caboclo 

proveniente da Malásia; 1978 no estado da Bahia e em 1981 no estado do Pará com o 

gigante do Oeste Africano proveniente da Costa do Marfim decorrente de um convênio 

com o então IRHO (Institute de Recherches Pour Lês Huiles et Oleagineux) atualmente 

CIRAD com o objetivo de estabelecer um campo de produção de híbridos e em 1983, 

no estado de Sergipe de várias populações para constituir o banco ativo de 

Germoplasma de coco da Embrapa Tabuleiros Costeiros (SIQUEIRA et al., 2002). 

 A introdução da variedade anã ocorreu a partir do início do século XX, nos 

seguintes anos: 1925 (anão verde, proveniente de Java), 1938 (anão amarelo, 

proveniente do Norte da Malásia), 1939 (anão verde e anão vermelho, provenientes do 

Norte da Malásia) e 1978 (anão vermelho de Camarões, proveniente da Costa do 

Marfim) (DIAS, 1980). Em 1981, a Sococo importou o anão amarelo da Malásia para 

estabelecer um campo de produção de sementes hibridas a partir do cruzamento dessa 

cultivar com o gigante do Oeste Africano, e em 1982, a Embrapa introduziu em Sergipe 

os anões amarelo e vermelho da Malásia e o vermelho de Camarões, procedentes da 

Costa do Marfim (SIQUEIRA et al., 2002). 

No Brasil, de 1990 a 1995 a área implantada com coqueiro era em torno de 

300.000 hectares, que se estendia desde a linha do Equador até o Trópico de 
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Capricórnio, ocupando, sobretudo solos arenosos situados ao longo de uma faixa 

litorânea compreendendo os estados do Pará ao Rio de Janeiro. Aproximadamente 90% 

desses coqueirais estavam localizados na região Nordeste, estendendo-se do Norte do 

Ceará ao sul da Bahia, entre os paralelos 3° e 18° Sul (Anexo 1). 

Com o crescente consumo de água de coco em todo o país e a possibilidade de 

exportação para alguns países europeus ocorreu uma expansão do cultivo da variedade 

anã, devido a maior aceitação dos frutos para consumo da água, maiores precocidade e 

produção de frutos, além de menor altura da planta, favorecendo a colheita (ARAGÃO, 

2002). Atualmente estima-se que da área total plantada no Brasil, 57.000 hectares são 

plantados com a variedade anã (FONTES et al., 2003). Esses aspectos aliados ao 

surgimento de grandes projetos de irrigação trouxeram como conseqüência o processo 

de interiorização dessa cultura (Anexo 2), que passou a ser cultivada comercialmente 

em áreas com diferentes tipos de solos e onde as deficiências hídricas estacionais não 

podem ser minimizadas pelo lençol freático devido a sua maior profundidade, não sendo 

alcançado pelas raízes, como acontece normalmente na baixada litorânea. Os novos 

plantios estão sendo realizados em áreas não tradicionais de cultivo do coqueiro como: 

Sudeste, Centro-Oeste, Norte e o Semi-Árido do Nordeste (FONTES et al., 2003) e 

parte da região Sul. Segundo o IBGE (2003) o Nordeste participa com 72% da produção 

nacional de frutos, enquanto o Norte e o Sudeste, cada um com 13% e o Centro-Oeste 

com 2%. 

 

2.2 - Aspectos Botânicos 

 

O coqueiro é uma monocotiledônea, pertencente à família palmae, gênero 

Cocos, espécie Cocos nucifera L.. Esta espécie possui duas variedades principais a 

Typica (coqueiro gigante) e a Nana (coqueiro anão), apresentando esta última as 

cultivares: anão verde, anão amarelo e anão vermelho. É uma espécie diplóide, com 32 

cromossomos. 

 A variedade Nana, nos países que exploram o coqueiro, só é empregada para 

fins ornamentais e nos trabalhos de hibridação intervarietal normalmente como parental 

feminino, por apresentar crescimento mais lento que o coqueiro gigante, ser precoce e 

produzir maior quantidade de frutos. No Brasil, além dessas atividades é utilizada para 

produção de água com valor sensorial de sabor doce superior às demais cultivares de 
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coqueiro, podendo ser utilizada também, segundo Aragão et al. (2002a) para produção 

de polpa por apresentar variabilidade para essa característica. 

 

2.2.1 - Anão verde 

 

A cor verde é determinada pelos genótipos “rrGG” ou “rrGg”. Devido a essa cor, 

os frutos são mais aceitos no mercado para consumo da água (endosperma líquido). 

Alguns consumidores, principalmente das regiões Sul e Sudeste do Brasil acreditam que 

os frutos dos anões amarelo e vermelho são frutos do anão verde maduro, portanto 

menos aceitos para o consumo, sendo o estágio de maturação  confundido com a cor do 

fruto. 

O coqueiro anão verde apresenta taxa de autofecundação de 94,3% 

(BOURDEIX, 1988). As maiores taxas de germinação da semente ocorrem no primeiro 

(21,33%) e no segundo mês (57,48%) após serem colocadas em germinadouro 

(RABELO et al., 2006).  

Nas condições do platô de Neópolis-SE, é uma das cultivares que apresentam 

florescimento mais precoce com 2,5 anos de idade (ARAGÃO, et al., 2002a).  Sua fase 

feminina é curta e apresenta simultaneidade com a fase masculina da mesma 

inflorescência e com a fase masculina da inflorescência seguinte (RIBEIRO et al., 

1999a). Essa fase se inicia em média 15 dias após a abertura da inflorescência e dura 

apenas 5 dias, assemelhando-se ao coqueiro gigante que tem o início e a duração da fase 

feminina em torno de 20 dias e 3 dias, respectivamente.  

É o mais tolerante às condições desfavoráveis do ambiente e é menos 

homogêneo, assemelhando-se ao coqueiro gigante (FREMOND et al., 1975). Em 

estudos de divergência genética, Cambuí (2007) observou que o anão verde é mais 

similar ao anão vermelho de Camarões e mais divergente do anão amarelo da Malásia. 

Avaliando os aspectos morfológicos de cultivares de coqueiro anão no 

município de Ilha das flores, Passos & Passos (2003) constataram que a dilatação na 

base do estipe do Anão verde é inferior quando comparado a outras cultivares de 

coqueiro anão. 

O coqueiro anão verde apresenta folha menor, mas mantém o seu número de 

folíolos na folha semelhante a outras cultivares, o que indica que essa cultivar apresenta 

um maior adensamento dos folíolos (PASSOS & PASSOS, 2003). Os seus folíolos 
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também são mais curtos, o que aliado ao menor tamanho da folha e à coloração verde, 

tornam fácil a sua identificação dentro de um coqueiral. 

Nas condições do platô de Neópolis, em plantas com seis anos de idade, também 

está entre as cultivares que apresentam menor porte, com altura do estipe em torno de 

171,9 cm (PASSOS et al., 2006). 

Nas idades de sete e doze meses, os frutos possuem os maiores valores de peso 

do fruto e fibra. O volume do albúmem líquido dessa cultivar é maior que as demais 

cultivares nos frutos com seis meses (ARAGÃO et al., 2001a). 

 

 2.2.2 - Anão amarelo 

 

A cor amarela é determinada pelo genótipo “rrgg”, sendo recessiva em relação 

aos genótipos das demais cores. Apresenta taxa de autofecundação de 94,9% 

(BOURDEIX, 1988).  

Segundo Ribeiro et al. (1999a), são encontrados no Brasil dois tipos muito 

semelhantes (anão amarelo da Malásia e anão amarelo de Gramame) que não se 

distinguem em suas características morfológicas e agronômicas, porém sendo 

considerados por Siqueira et al. (1998) um tipo único. Já Daher et al. (1998) e Cambui 

(2007), em estudo de divergência genética, apontam essas cultivares como sendo dois 

tipos geneticamente diferentes. 

 

2.2.2.1 – Anão amarelo de Gramame 

 

As sementes do anão amarelo de Gramame apresentam maior taxa de 

germinação no primeiro mês (42,29%), apesar de não diferir da taxa do anão verde 

nesse mês que é considerada baixa (21,33%) (RABELO et al., 2006). 

 No perímetro irrigado do platô de Neópolis, o amarelo de Gramame floresce 

com 2,7 anos (ARAGÃO et al., 2002b). A fase feminina é longa, dura de oito a quinze 

dias e ocorre sete dias depois da abertura da inflorescência (ARAGÃO, 2005). 

Dentre as cultivares de coqueiro anão, o anão amarelo de Gramame apresenta 

uma maior similaridade com o anão amarelo da Malásia, sendo mais divergente do anão 

vermelho de Camarões (CAMBUI, 2007). 
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O comprimento da folha do anão amarelo de Gramame se assemelha ao do 

vermelho de Gramame, sendo superior aos dos anões verde e vermelho de Camarões 

(PASSOS & PASSOS, 2003). 

 

2.2.2.2 – Anão amarelo da Malásia 

 

O anão amarelo da Malásia tem as maiores concentrações de sementes 

germinadas no segundo (38,41%) e terceiro mês (27,34%). Os anões amarelos (de 

Gramame e da Malásia) se assemelham ao anão verde e vermelho de Camarões, 

apresentando as maiores taxas de germinação de sementes (RABELO et al., 2006). 

No perímetro irrigado do platô de Neópolis, o amarelo da Malásia floresce com 

2,5 anos (ARAGÃO et al., 2002b) apresentando, nessas condições ambientais, a mesma 

precocidade do anão verde. 

O peso do fruto do anão amarelo de Malásia com seis e doze meses, assim como 

o do anão amarelo da Gramame com seis, sete e doze meses apresentaram valores 

inferiores em relação à média geral do peso do fruto das cultivares de coqueiro anão 

nessas idades (ARAGÃO et al., 2001a). 

O peso do albúmem sólido e o volume do albúmem líquido são maiores em 

relação ao amarelo de Gramame, mas inferior em relação às demais cultivares (Aragão 

et al., 2001a). 

 

2.2.3 - Anão vermelho 

  

A cor vermelha é determinada pelo genótipo “RRgg” ou “Rrgg. Apresenta dois 

tipos semelhantes fenotipicamente (anão vermelho da Malásia e o anão vermelho de 

Gramame), mas que, segundo Daher et al. (1998), são distintos geneticamente. O anão 

vermelho da Malásia apresenta entre os anões a maior taxa de autofecundação, com 

99,5% (BOUDEIX, 1988). Sua fase feminina é longa e ocorre simultaneidade completa 

das fases feminina e masculina da mesma inflorescência (RIBEIRO et al., 1999a). 

 

2.2.3.1 – Anão vermelho da Malásia 

 

Dentre os anões, a cultivar vermelho da Malásia apresenta o florescimento mais 

tardio com 2,9 anos (ARAGÃO et al., 2002b). Apresenta uma das menores taxas de 
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germinação, atingindo os maiores valores no terceiro mês (38,57%) (RABELO et al., 

2006). 

Dentre os anões vermelhos, o da Malásia apresenta os maiores pesos do fruto e 

fibra durante a maior parte dos estágios de desenvolvimento do fruto (ARAGÃO et al., 

2001a). 

 

2.2.3.2 – Anão vermelho de Gramame 

 

O anão vermelho de Gramame apresenta uma taxa de autofecundação de 95,9% 

e floresce com 2,7 anos (ARAGÃO et al., 2002b). À semelhança do anão vermelho da 

Malásia, apresenta uma das menores taxas de germinação da semente, atingindo os 

maiores valores no quarto mês (30,99%) (RABELO et al., 2006). 

O anão vermelho de Gramame apresenta a maior dilatação na base do estipe, em 

comparação às demais cultivares de anões, assim como o maior comprimento da folha 

(semelhante ao do anão amarelo de Gramame) e folíolos menos adensados, uma vez que 

apesar de possuir uma folha maior, apresenta o número de folíolos semelhante às 

demais cultivares (PASSOS & PASSOS, 2003). 

O peso do fruto do anão vermelho de Gramame nas idades de seis e doze meses 

apresentam valores superiores em relação a média geral do peso do fruto das cultivares 

de coqueiro anão nessas idades, bem como valores intermediários de peso da fibra e do 

albúmem sólido e volume do albúmem líquido, de acordo com os dados de Aragão et al. 

(2001a).  

 

2.2.4 - Anão Vermelho de Camarões 

 

A cor vermelha, que na verdade é alaranjada, é determinada pelo mesmo 

genótipo dos outros anões vermelhos. Apresenta a mesma taxa de autofecundação do 

anão vermelho da Malásia (99,5%) (BOUDEIX, 1988).  

Possui o fenótipo muito distinto dos demais anões vermelhos em características 

como: a cor é alaranjada parda; a germinação da semente é mais lenta e uniforme; o 

crescimento vegetativo é lento; o porte é menor; não apresenta dilatação na base do 

estipe; o ângulo de inserção das folhas é bem menor que o dos AVG e AVM (LOIOLA 

et al., 2005). 
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A germinação do anão vermelho de Camarões inicia no segundo mês, atingindo 

as maiores taxas no terceiro mês (RABELO et al., 2006). 

Analisando as medidas de dissimilaridade de cultivares de coqueiro anão no 

platô de Neópolis, Cambuí (2007) constatou que o anão vermelho de Camarões é a 

cultivar mais distante geneticamente entre os anões.  

Assim como o anão verde, o vermelho de Camarões é de fácil identificação 

dentro de um coqueiral, por apresentar uma arquitetura própria como: folíolos e folhas 

mais curtos (PASSOS & PASSOS, 2003), menor ângulo de inserção das folhas, 

tornando-a mais ereta e com aspecto “arrepiado”, além do fruto com formato periforme 

(ARAGÃO et al., 2003). 

De acordo com os resultados obtidos por Aragão et al. (2001a) no banco ativo de 

germoplasma de coco no município de Neópolis, os pesos do fruto e da fibra dessa 

cultivar são menores, enquanto o peso do albúmem sólido e o volume do albúmem 

líquido no fruto com sete meses são maiores quando comparados às outras cultivares.  

 

2.3 - Exigências Climáticas do Coqueiro 

 

O coqueiro, por ser uma planta tropical, encontra condições climáticas 

favoráveis entre latitudes 20ºN e 20°S. Dependendo das regiões onde se localiza o 

coqueiral, os fatores climáticos podem interferir de diferentes maneiras no 

desenvolvimento dessa planta. Longos períodos com déficit hídrico no Nordeste do 

Brasil, por exemplo, se constituem o principal fator limitante do crescimento e produção 

do coqueiro, onde as altas temperaturas e intensidades de luz provocam elevadas taxas 

de evapotranspiração que associadas à baixa disponibilidade de água no solo provocam 

esse déficit (PASSOS, 1998a). 

Segundo Fremond et al. (1975), a pluviosidade ideal para o coqueiro é de 1500 

mm/ano, com uma média mensal de 130 mm. Child (1974) reforça a importância dessa 

distribuição das chuvas quando afirma que uma precipitação inferior a 50 mm mensais, 

durante um período de três meses, causa grandes prejuízos ao crescimento e produção 

do coqueiro. Essa situação é amenizada em ambientes onde o lençol freático é pouco 

profundo (1 a 4m) (PASSOS, 1998a), como ocorre em geral na planície litorânea, ou 

quando o fornecimento de água é possível através da irrigação. Segundo Child (1974), 

30 meses após um prolongado período de seca, o número de frutos por planta é 

consideravelmente afetado. Existe também uma correlação positiva entre a chuva 
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durante um período de seis meses e a quantidade de copra por noz um ano mais tarde 

(COOMANS, 1975).  

Em condições de umidade do ar inferior a 60%, o desenvolvimento do coqueiro 

pode ser prejudicado se o aumento da transpiração foliar provocado por  baixa umidade 

atmosférica não for compensado por condições favoráveis de disponibilidade de água 

no solo. Por outro lado, se a umidade atmosférica for muito elevada provoca a queda 

prematura dos frutos, devido à propagação de doenças fúngicas e a redução na absorção 

de nutrientes (MENON & PANDALAI, 1958). 

Variações na disponibilidade hídrica do solo e na umidade atmosférica induzem 

modificações no diâmetro do caule do coqueiro devido às alterações na relação absorção 

de água / transpiração (PASSOS, 1998b).  

Temperatura média anual em torno de 27° C, com oscilações diárias de 6 a 7°C, 

é considerada ótima para o crescimento e produção do coqueiro (MURRAY, 1977), 

sendo que temperaturas mínimas inferiores a 15°C modificam sua morfologia e 

provocam desordens fisiológicas como: parada do crescimento e abortamento de flores 

(FREMOND et al., 1975). 

Em condições ambientais favoráveis, o coqueiro anão emite até 18 folhas por 

ano, podendo permanecerem vivas por um período de três anos, apresentando uma copa 

com 30 a 40 folhas, assim como o número de flores femininas pode alcançar de 80 a 

100 por inflorescência (OLHER, 1999). O número e a porcentagem de fecundação das 

flores femininas dependem de fatores genéticos, climáticos, patológicos e nutricionais 

(CHILD, 1974). A produção do coqueiro está intimamente relacionada com a 

quantidade de inflorescências e de flores femininas por inflorescência (FREMOND et 

al., 1975). 

 

2.4 - A Cultura do Coqueiro Frente à Sustentabilidade 

 

A cultura do coqueiro constitui-se como uma das principais culturas perenes, 

capaz de gerar um sistema auto-sustentável de exploração, como se observa em vários 

países do continente asiático, onde além da fonte geradora de divisas representa uma das 

principais fontes de proteínas e calorias da população (CUENCA, 1998). 

A introdução do coqueiro no Brasil e sua adaptação aos solos arenosos da costa 

brasileira, permitiu o surgimento de uma classe produtora, ocupando um ecossistema 

com poucas possibilidades de outras explorações agrícolas. Apesar de ter sido, a priori, 
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introduzido sem uma preocupação ambiental trata-se de uma cadeia produtiva muito 

diversificada e de grande significado social, uma vez que é praticada em  sua maioria 

por pequenos produtores. 

O processo de conversão de ecossistemas para a produção agrícola causou e 

ainda causa impactos negativos sobre os ecossistemas naturais. O padrão de 

desenvolvimento agrícola convencional foi intensificado após a segunda guerra mundial 

e disseminado nos anos setenta pela Revolução Verde, que surgiu com o intuito de 

solucionar os problemas da fome. A agricultura foi capaz de produzir alimentos em 

abundância, mas também é responsável por desequilíbrios econômicos, sociais e 

ambientais. No Brasil, os sistemas de produção agrícola, tais quais a maioria dos 

sistemas econômicos embasados no desenvolvimento capitalista, são caracterizados pela 

maximização da produção por unidade de área plantada (produtividade). Altiere (1992) 

destaca que essa atividade agrícola gera problemas ambientais cada vez mais críticos, 

que se refletem em declínio da produtividade, impactos negativos no solo e na água, 

erosão, sedimentação, poluição química e redução da biodiversidade, além de possíveis 

modificações no clima regional. 

A modernização da agricultura impulsionou o desenvolvimento de nações 

agrícolas como o Brasil, capitalizando e modernizando a zona rural e aumentando a 

receita proveniente das exportações. No entanto, a preocupação meramente econômica 

dos novos modelos de produção desconsiderou os efeitos e conseqüências das novas 

práticas agrícolas no ambiente natural (GUIMARÃES, 1994). Essa modernização foi 

responsável pela interiorização da cultura do coqueiro para áreas não habituais, onde é 

necessário conhecer a influência do ambiente no desenvolvimento do coqueiro com a 

finalidade de encontrar as cultivares mais adaptadas, de modo que diminuam os 

impactos negativos ao ambiente. 

O progresso nas diferentes áreas da tecnologia, como por exemplo, no uso 

intensivo de máquinas agrícolas, na aplicação indiscriminada de produtos químicos 

(adubos e agrotóxicos) e no uso da irrigação têm servido para uma maior e mais 

acelerada intervenção sobre os ecossistemas naturais a fim de torná-los mais produtivos 

e economicamente rentáveis. Entretanto, o uso da tecnologia vem interferindo 

progressivamente no equilíbrio dos ecossistemas naturais e tem provocado uma 

crescente degradação também das áreas cultivadas, acelerando os processos de poluição 

do ar e a degradação física, química e biológica do solo e dos recursos hídricos 

(POGGIANI et al., 1998). 
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 Em virtude disso, a sustentabilidade tem despertado interesse no meio científico 

principalmente após os movimentos surgidos na década de 1980 que procuraram 

incorporar as preocupações sociais e ambientais à noção de desenvolvimento econômico 

(KITAMURA, 1994). 

Com o aumento da utilização dos recursos naturais e dos serviços ecológicos 

pela humanidade, aumenta também a necessidade de dispor de ferramentas que 

permitam a integração e o monitoramento das variáveis ambientais dentro do processo 

de tomada de decisões, visando à elaboração de políticas e estratégias de 

desenvolvimento de forma sustentável (WINOGRAD et al., 1996). 

O coqueiro, por crescer e se desenvolver em ambientes secos e com solos de 

baixa fertilidade natural, desempenha importante papel na sustentabilidade de 

ecossistemas frágeis (ARAGÃO et al., 1999), a exemplo das comunidades costeiras e 

dos Ilhéus (SIQUEIRA et al., 2002). Essa sustentabilidade refere-se à capacidade de um 

ecossistema em manter o seu estado (KITAMURA, 1994) e a sua produção (ALTIERE 

1983, citado por FERRAZ, 2003) através do tempo, em face de distúrbios ecológicos e 

pressões. Essa sustentabilidade é globalmente relativa ao ambiente, mas fatores físicos 

como: clima, solo, relevo, hidrologia e outros não inviabilizam, por si mesmos a 

produção agrícola. Fatores sociais e econômicos também estão fortemente relacionados 

com essa sustentabilidade (MATTOS, 2000). As três dimensões que contemplam a 

sustentabilidade num agroecossistema são sustentabilidade ecológica, social e 

econômica (FERRAZ, 2003).  

Poggiani et al. (1998) afirmam que todos os ecossistemas naturais permanentes 

são sustentáveis, uma vez que, analisando do ponto de vista ecológico, a produtividade 

é mantida de acordo com a capacidade de suporte do meio, a diversidade genética, as 

características físico-químicas do solo, a dinâmica dos nutrientes e o ciclo da água entre 

outros. Considera este autor que, neste sentido, é preciso entender que, a longo prazo, 

qualquer atividade econômica baseada no uso de recursos naturais será insustentável, se 

estiver degradando o ecossistema. 

Para De Camino & Müller (1996), a sustentabilidade tem como seu principal 

suporte a agricultura, que pode ser operada nos níveis: global, nacional, regional, de 

propriedade, de ecossistema e de sistema de produção (agroecossistema).  

Os agroecossistemas são ecossistemas modificados pelo homem com o propósito 

de produzir alimentos e outras matérias-primas importantes para a indústria de 

vestuário, farmacêutica, construção civil e de mobiliário. São sistemas dinâmicos, que 
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respondem, continuamente, a fatores ambientais, socioeconômicos, culturais e 

biológicos, de acordo com o manejo adotado (ARMANDO, 2002). 

Um agroecossistema é um ecossistema artificial que exige intervenção humana 

constante, o que pode resultar em danos ao meio ambiente, principalmente se for 

conduzido sem conhecimento detalhado do funcionamento do sistema e da integração 

entre os seus componentes. Embora os agroecossistemas formados por coqueiro anão 

sejam utilizados para atender ao mercado de água de coco, eles apresentam, também, 

potencial para a obtenção de fibra (material fibroso que constitui o mesocarpo do fruto). 

Segundo Aragão et al. (2005), a demanda mundial de fibra cresce rapidamente em 

virtude do interesse, principalmente dos países ocidentais, por produtos que não causem 

impacto ambiental. Dessa forma, um agroecossistema composto de coqueiro anão, além 

da água de coco, pode fornecer a fibra que pode ser utilizada como substrato tanto para 

cultivos de ciclo longo como para cultivos de hortaliças; para proteção de solos de áreas 

degradadas, fornecendo condições favoráveis para o desenvolvimento vegetal; para 

construção de taludes e para fabricação de bancos de carro, móveis, colchões de mola, 

almofadas entre outros produtos. De acordo com Freire et al. (2007), o coqueiro anão 

apresenta baixa produção de polpa (entre 200 e 300 g), embora apresente variabilidade 

para maiores produções (ARAGÃO et al. 2002a). É da polpa que se extrai o óleo de 

coco que é altamente utilizado na fabricação de álcool e detergentes. O coqueiro 

também pode ser plantado em consórcio com culturas anuais e perenes, além de poder 

estar associado com animais, proporcionando um melhor aproveitamento do espaço do 

agroecossistema. A cocoicultura, como atividade econômica gera aproximadamente 100 

mil empregos diretos e indiretos no Brasil (FERREIRA, 2006). Conhecer o 

funcionamento de um agroecossistema de coqueiro e da integração dos seus 

componentes é indispensável para atingir a sustentabilidade desse sistema, considerando 

os aspectos econômicos, sociais e ambientais, no momento em que o modelo agrícola 

tem sido questionado em muitos aspectos quanto aos impactos sociais e ambientais, por 

não considerar as interações de fatores e a complexidade do ambiente no manejo dos 

agroecossistemas. Devido à complexidade do ambiente, os fatores ambientais podem 

afetar os organismos tanto de forma combinada, como de forma independente e não 

possuem a mesma importância num dado momento.  

O sistema de produção ou agroecossistema deve ser considerado como um todo. 

De acordo com Gliessmann (2001), para se alcançar um melhor rendimento, os fatores 

não podem ser manejados separadamente, não se deve considerar apenas as 
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necessidades de uma cultura agrícola, sendo necessário que todos os fatores que 

influenciam o sistema também sejam considerados, com o propósito de minimizar os 

efeitos prejudiciais e potencializar os efeitos positivos. 

 Os processos ecológicos que ocorrem nos agroecossistemas o tornam complexo 

por envolverem pessoas, produção, ervas daninhas, animais, microorganismos, solo, 

água e clima. A sustentabilidade de um agroecossistema pode ser avaliada considerando 

suas características hierárquicas e complementariedade com o ambiente externo, o que 

torna possível a identificação dos processos-chave e dos organismos envolvidos que 

governam as propriedades dos agroecossistemas sustentáveis. Essas propriedades, 

segundo a rede Suan citada por Marten (1988), são as seguintes: Produtividade 

(quantidade de alimento, combustível ou fibra que um agroecossistema produz para o 

consumo humano); estabilidade (consistência da produção); sustentabilidade 

(manutenção de um nível específico de produção a longo prazo); equidade (divisão da 

produção de forma honesta) e autonomia (auto-suficiência do agroecossistema). A 

fenologia, que é o estudo do comportamento dos vegetais em correlação ao seu meio 

ambiente, abrangendo os padrões de floração, frutificação e folhação (WOOD & 

BURLEY, 1991), é de grande importância para o manejo dos agroecossistemas de 

forma sustentável.  

 

2.5 - Indicadores de Sustentabilidade 

 

A unidade básica para análise da sustentabilidade é o agroecossistema 

(FERRAZ, 2003). O desempenho desses agroecossistemas pode ser avaliado pelas suas 

propriedades e são os indicadores de sustentabilidade que refletem as alterações nessas 

propriedades. Segundo De Camilo & Müller (1993), o indicador é uma medida do efeito 

da operação do sistema sobre as características significativas de elementos pertencentes 

a uma determinado aspecto do sistema significativo do ponto de vista da 

sustentabilidade (descritores), e esse indicador deve fornecer uma resposta imediata às 

mudanças efetuadas ou ocorridas em um dado sistema. De acordo com Poggiane et al. 

(1998), esses indicadores podem ser avaliados em suas variáveis repetidamente ao longo 

do tempo, podendo estar relacionados com aspectos climáticos, edáficos, ecológicos, 

fenológicos, fisiológicos etc, que, uma vez registrados e devidamente organizados ao 

longo do tempo, podem fornecer evidências da evolução do comportamento do 

ecossistema como um todo e de seus componentes (seres vivos e não-vivos). 
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No agroecossistema em estudo, considerando os diversos descritores, poder-se-á 

utilizar como indicadores: número de frutos por planta, número de frutos do coqueiral, 

número de frutos por planta por ano (produção e produtividade); preço do coco e 

demanda por fruto (mercado); mão-de-obra incorporada, especialização do trabalhador e 

sazonalidade (organização do trabalho); pluviosidade, umidade do ar, temperatura do ar, 

umidade do solo (fatores edafoclimáticos); adubação, irrigação, aplicação de defensivos 

agrícolas (manejo da cultura); número de folhas vivas, número de folhas emitidas, 

número de folhas mortas, número de inflorescências emitidas, número de flores 

femininas por inflorescência, número de frutos por cacho, altura e circunferência do 

caule (comportamento das cultivares).  

De acordo com Lewis (1995), em plantações florestais, por exemplo, diversos 

indicadores podem ser observados e utilizados como formas de monitoramento da 

sustentabilidade: crescimento das árvores em altura, diâmetro e acúmulo de fitomassa, 

características da copa, densidade arbórea do povoamento, evolução da área basal, área 

foliar, água nas copas, macro e micronutrientes nas folhas, água no solo, matéria 

orgânica e fertilidade do solo e grau de compactação, produção de serapilheira e sua 

velocidade de decomposição, ataques de pragas, efeito de poluentes, diversidade da 

vegetação do sub-bosque, profundidade do lençol freático, produção e qualidade da 

água na bacia florestada etc. 

Embora deva existir um equilíbrio entre as três dimensões da sustentabilidade 

(social, ambiental e econômica), em sistemas de produção agrícola, a abordagem 

econômica é a mais enfatizada nas avaliações dos agroecossistemas devido ao seu 

elevado peso relativo nas decisões humanas (FERRAZ, 2003). 

      Os indicadores listados não se referem apenas à abordagem econômica, mas 

também à abordagem social e ambiental, estando todos intimamente interligados. No 

presente trabalho, serão utilizados os indicadores referentes à produção e produtividade, 

ao comportamento das cultivares e aos fatores edafoclimáticos, que são indicadores de 

sustentabilidade econômica e ambiental. Dessa forma, a associação desse trabalho a 

outros, principalmente, de cunho social contribui positivamente para o tripé da 

sustentabilidade.  

Conhecer o comportamento de uma espécie agrícola no agroecossistema na qual 

está inserida é um grande passo para se alcançar a sustentabilidade, uma vez que o 

manejo pode ser feito de maneira a alcançar o bom desenvolvimento da cultura sem 

desconsiderar os fatores que a influenciam. Segundo Morellato et al. (2000), os padrões 



 16 

fenológicos são influenciados por uma série de fatores abióticos como pluviosidade, 

temperatura e comprimento do dia. 

O bom desenvolvimento da planta depende das suas relações hídricas e das 

trocas gasosas, pois é através desses que ela acumulará energia para fabricação e 

manutenção dos seus tecidos, o que pode ser analisado pela emissão de estruturas 

vegetativas e reprodutivas (fenologia) (RICKLEFS, 1996). No Brasil, o estudo da 

fenologia vem sendo utilizado para ampliar os conhecimentos em melhoramento 

genético, agrometeorologia, ecologia, manejo correto de culturas, preservação, 

planificação de ecossistemas entre outros (MORELLATO et al., 1990). Os trabalhos 

que apresentam resultados envolvendo fenologia (principalmente da família Palmae) no 

Nordeste do Brasil são poucos e se caracterizam por uma abordagem genérica (LEITE 

& ENCARNAÇÃO, 2002). 

Os dados básicos para o estudo da fenologia são: época, duração e intensidade 

com que ocorre a emissão de folhas, flores e frutos. A determinação desses dados 

possibilita a classificação e a distribuição das plantas em regiões mais adequadas. 

Segundo Jucá et al. (2002), as altas produtividades do coqueiro dependem das 

variedades ou cultivares mais adaptadas às condições ambientais de cada região. De 

acordo com Leite & Encarnação (2002), o hidroperiodismo e termoperiodismo, 

instáveis na região tropical, coordenam o ritmo biológico da cultura, devendo ser 

associado à fenologia, a fim de que se obtenham subsídios complementares ao 

melhoramento genético e se possa sugerir manejo correto à cultura.  

A fenologia pode ser utilizada para interpretar os fenômenos naturais, 

permitindo estabelecer relações de causa-efeito e fazer previsões sobre o 

comportamento, a médio e longo prazo, quanto à sustentabilidade do ecossistema. 

 

2.6 – Melhoramento Genético do Coqueiro 

 

O melhoramento de frutíferas, como o coqueiro, envolve um conjunto de 

técnicas, práticas e etapas que visam otimizar o desempenho das plantas com 

finalidades sociais e econômicas, a partir da obtenção e desenvolvimento de variedades 

adaptadas aos mais diversos tipos de estresses bióticos e abióticos, objetivando aumento 

de produtividade e melhoraria da qualidade do produto final. O melhoramento procura 

reunir um conjunto de características desejáveis em um único indivíduo. 
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O programa de melhoramento genético do coqueiro no Brasil utiliza, 

principalmente, seleção massal, teste de progênies, obtenção e teste de híbridos. O 

programa de seleção para um rápido progresso genético por unidade de tempo é 

limitado pelo longo ciclo de vida do coqueiro, pequeno número de sementes produzidas 

e ausência de métodos disponíveis de propagação vegetativa (RIBEIRO et al., 1999b). 

Para o desenvolvimento de um programa de melhoramento eficaz, há necessidade de 

conhecer a herança e o tipo de ação gênica envolvida nos caracteres estudados, bem 

como a natureza da associação entre eles (IBRAHIM, 1983), para que dessa forma o 

programa possa ser acelerado. 

Os trabalhos de melhoramento genético do coqueiro têm como objetivo 

encontrar genótipos que propiciem efeitos mais benéficos em termos de rendimento e 

sustentabilidade (SIQUEIRA et al., 1998). Segundo Oliveira & Fernandes (2001), uma 

das alternativas para obter material necessário para o plantio é a seleção de plantas 

através de características fenotípicas, sendo de fundamental importância a identificação 

de caracteres com alta herdabilidade. Outro parâmetro importante no melhoramento de 

plantas é o conhecimento das correlações entre os caracteres de interesse agronômico 

que permite direcionar as estratégias de melhoramento a serem adotadas, maximizando 

os ganhos genéticos por meio dos ciclos de seleção (FARIAS NETO et al., 2004). 

 

2.6.1 - Herdabilidade  

 

A herdabilidade é um indicador muito utilizado nos trabalhos de melhoramento 

genético, indicando a precisão por meio da qual o valor fenotípico representa o valor 

genético do indivíduo (EUCLIDES FILHO, 1999).  

Segundo Ribeiro et al. (1999b), o estudo da variação em plantas cultivadas é um 

pré-requisito essencial para a identificação de cultivares superiores. A partir do 

resultado obtido em um dado caráter, o coeficiente de determinação genotípica pode 

explicitar se esse caráter é de fácil ou difícil seleção, auxiliando dessa forma a escolha 

do método mais apropriado para a condução do programa (ARAGÃO & MARTINS, 

1999). 

A herdabilidade pode ser definida de acordo com a variância genética envolvida, 

sob dois pontos de vista: herdabilidade no sentido amplo e herdabilidade no sentido 

restrito. A primeira definição envolve uma razão entre variância genética total e 

variância total. A segunda é representada pela razão entre a variância genética aditiva e 
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a variância total (EUCLIDES FILHO, 1999). A variância genética é dividida em 

variância aditiva, de dominância e epistática. Na primeira, todos os alelos de efeitos 

aditivos contribuem para a variância aditiva. Na segunda, há interação entre alelos de 

um mesmo locos gênico e na terceira a interação é não-alélica, representada pela 

interação entre alelos de locos distintos (BUENO et al., 2001). A herdabilidade 

estimada no coqueiro anão, que é uma planta predominantemente autógama, pode ser 

considerada de sentido restrito, podendo variar de zero a um.  

Segundo Euclides Filho (1999), quando os valores de herdabilidade forem 

baixos indicam que grande parte da variação da característica analisada é devida às 

diferenças ambientais, no entanto, quando esses valores forem altos indicam elevada 

variabilidade genética, assim como uma alta correlação entre o valor genético e o valor 

fenotípico, e, portanto, o valor fenotípico constitui boa indicação do que influenciará a 

próxima geração. Características quantitativas como a produção de frutos, volume de 

água do fruto, produção de albúmem sólido, número de flores femininas, entre outros, 

são muito influenciadas pelo ambiente e, assim podem apresentar baixa herdabilidade 

(ARAGÃO et al., 2001b). 

A estimativa de herdabilidade é válida apenas para a população usada no cálculo 

(FONTENELE, 2007), uma vez que grandes variações ambientais podem resultar em 

decréscimos nas estimativas de herdabilidade, já que aumentam a variância fenotípica 

(RAMALHO, 2001). 

Os coeficientes de determinação genotípica (outra denominação da 

herdabilidade) de caracteres morfológicos nas inflorescências de cultivares de coqueiro 

anão do banco ativo de germoplasma de coco da Embrapa foram avaliados por Aragão 

et al. (2001b). Eles variaram de 0,67 a 0,96, sendo considerados altos, indicando a 

existência de grande variação genética para esses caracteres, o que significa maior 

probabilidade de êxito no emprego de métodos de melhoramento mais simples para 

esses caracteres.  

Passos et al. (2006) avaliando os coeficientes de determinação genotípica de 

caracteres reprodutivos de cultivares de coqueiro anão encontraram valores que 

variaram de 0,82 para o número de frutos por cacho a 0,99 para o número de 

inflorescências emitidas, o que indica que os caracteres avaliados apresentam grande 

variabilidade, indicando nesse caso a probabilidade de êxito no melhoramento do 

coqueiro empregando métodos de seleção mais simples. 
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Esses mesmos autores encontraram altos valores do coeficiente de determinação 

genotípica, variando de 0,97 a 0,98 para caracteres vegetativos de cultivares de coqueiro 

anão. 

 

2.6.2 – Correlações 

 

Para que o objetivo do melhoramento genético seja alcançado, além de novas 

técnicas empregadas, grande importância deve ser conferida a estudos de caracteres 

correlacionados, possibilitando ao melhorista obter progressos mais rápidos em menor 

espaço de tempo do que a própria seleção direta do caráter desejado (CARVALHO et 

al., 2001). Além disso, o conhecimento de correlação entre os caracteres pode ser 

primordial quando se deseja fazer seleção simultânea de caracteres ou quando um 

caráter de interesse revelar baixa herdabilidade, sendo de difícil identificação e resposta 

para obter ganho genético (SILVA et al., 2004). 

Estatisticamente, correlação pode ser definida como a dependência entre as 

funções de distribuição de duas ou mais variáveis aleatórias, em que a ocorrência de um 

valor de uma das variáveis favorece a ocorrência de um conjunto de valores das outras. 

As correlações entre duas ou mais características estimam o nível de união entre elas, 

sendo a origem e a grandeza da relação existente entre as características relevantes no 

melhoramento em geral, pois visam aprimorar o material genético de um conjunto de 

caracteres que agem simultaneamente; conseqüentemente, a melhora de uma 

característica pode causar alterações nas demais (FALCONER, 1987). 

A correlação entre caracteres pode ser fenotípica, genética ou ambiental. A 

correlação fenotípica é a associação entre duas características que pode ser observada 

diretamente (SANTOS et al., 2005). Segundo Cruz & Regazzi (1994), esta correlação 

tem causas genéticas e ambientais, sendo que só as genéticas envolvem uma associação 

de natureza herdável. A correlação genética é causada principalmente pelo 

pleiotropismo e como causa transitória, a ligação gênica (CRUZ & REGAZZI, 2004). A 

pleiotropia define o processo em que um mesmo gene pode afetar duas ou mais 

características, ou seja, o grau de correlação originado expressa a intensidade pela qual 

duas características são influenciadas pelos mesmos genes (SANTOS et al., 2005). O 

ambiente é causa da correlação quando dois caracteres são influenciados pelas mesmas 

diferenças de condições ambientais.  
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As estimativas de correlação são úteis quando determinado caráter de interesse é 

de difícil avaliação, tornando o processo seletivo mais simples se esse caráter apresentar 

alta correlação positiva com outro de fácil avaliação, uma vez que, aumentos em um 

caráter tendem a ser acompanhados de aumentos no outro e vice-versa, não sendo 

necessário adoções de restrições na seleção para obtenção de ganhos no sentido 

desejado (FARIAS NETO et al., 2004) 

Aragão et al. (2001b) avaliando a variabilidade e correlações entre caracteres 

morfológicos reprodutivos de coqueiro anão no banco ativo de germoplasma de coco no 

município de Neópolis-SE, constataram correlações positivas e significativas entre os 

caracteres: comprimento da inflorescência e número de flores masculinas por 

inflorescência (rfe 0,47 e rge 0,47), comprimento da inflorescência e comprimento 

médio dos ramos florais (rfe 0,94 e rge 0,95), comprimento da inflorescência e número 

de flores femininas por inflorescência (rfe 0,59 e rge 0,65), número de ramos florais e 

número de flores masculinas por inflorescência (rfe 0,60 e rge 0,89), número de flores 

femininas por inflorescência e número de flores masculinas por inflorescência (rfe 0,96 

e rge 1,00), indicando que a seleção de um caractere, selecionará indiretamente o outro. 

Os mesmos autores constataram, também, correlações negativas entre o comprimento da 

inflorescência e número de ramos florais, bem como número de ramos florais e 

comprimento médio dos ramos florais, o que torna o melhoramento para essas 

características mais difícil. 

Nos tabuleiros costeiros do Norte de Sergipe, Carvalho (2006) também 

encontrou correlações positivas e significativas entre os caracteres de cultivares de 

coqueiro: altura do estipe e circunferência do estipe (rfe 0,84 e rge 0,85) e número de 

folhas vivas e emitidas (rfe 0,85 e rge 1,07). 

Estimativas de correlação fenotípica positivas e significativas também foram 

obtidas por Farias Neto et al. (2004) para caracteres do fruto do bacurizeiro como: peso 

do fruto e peso da semente (rfe 0,889), indicando que os frutos mais pesados, também 

apresentam sementes maiores; comprimento e diâmetro do fruto (rfe 0,559) e 

comprimento do fruto e peso total da polpa (0,389), sugerindo que frutos maiores estão 

associados com maior quantidade de polpa. 
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CAPÍTULO 2 
 

FENOLOGIA DE CULTIVARES DE COQUEIRO ANÃO NOS TABULEIROS 
COSTEIROS DO NORTE DE SERGIPE 

 
 

1. Resumo 
 
CASTRO, Cíntia Passos. Fenologia de cultivares de coqueiro anão nos tabuleiros 
costeiros do Norte de Sergipe. In: Comportamento de cultivares de coqueiro anão 
(Cocos nucifera L.) nos tabuleiros costeiros do Norte de Sergipe. São Cristóvão: UFS. 
2007. 74 f. (Dissertação, Mestrado em Agroecossistemas). 
 
 
A fenologia do coqueiro fornece informações que tornam possível a seleção de 
cultivares a partir de características que permitam maior eficiência no uso do ambiente, 
tornando seu comportamento previsível em quaisquer condições. Dessa forma, analisou-
se a fenologia de cultivares de coqueiro anão nas condições edafoclimáticas dos 
tabuleiros costeiros do norte de Sergipe. O experimento foi conduzido em um plantio 
comercial da empresa Agreste em delineamento de blocos ao acaso com quatro 
tratamentos e quatro repetições, utilizando-se oito plantas úteis por parcela. Foram 
avaliadas quatro cultivares de coqueiro anão: anão amarelo da Malásia (AAM), anão 
vermelho da Malásia (AVM), anão vermelho de Camarões (AVC) e anão verde do 
Brasil de Jiqui (AVeBrJ) quanto ao número de folhas vivas (NFV), emitidas (NFE) e 
mortas (NFM), altura (AE) e circunferência do estipe (CE), comprimento da folha 
(CFol), comprimento (CF) e largura do folíolo (LF), área foliar (AF), número de 
inflorescências emitidas (NIE), flores femininas por inflorescência (NFFI), frutos com 
três (NFr3) e seis meses (NFr6), peso do fruto (PF) e volume de água do fruto (VAF). A 
análise de variância foi realizada pelo programa Sisvar, versão 4.3 (InstallShield 
Corporation, Inc. Lavras, MG) e baseou-se nas médias das cultivares para cada 
característica, submetidas ao teste Tukey a 5% de probabilidade. Na maior parte do 
período estudado o AAM apresentou o maior NFV, enquanto o AVC o menor. A 
cultivar AVeBrJ apresentou superioridade em relação a caracteres reprodutivos como 
NFFI, NFr3 e NFr6. O AVC e o AVeBrJ são cultivares de menor porte. Os frutos com 
maiores peso e volume de água foram os do AVeBrJ no período seco, nos demais meses 
não diferiu do AVM, nem do AVC, sendo o AAM a cultivar que apresenta frutos com 
menores volume de água. A partir dos resultados conclui-se que o AVeBrJ é a cultivar 
mais adaptada às condições do Platô de Neópolis –SE.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Palavras-chaves: Floração, frutificação, Cocos nucifera L. 
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2. Abstract 
 
 

CASTRO, Cíntia Passos. The phenology of dwarf coconut cultivars in north of 
Sergipe coastal tablelands. In: Behavior of dwarf coconut cultivars (Cocos nucifera 
L.) in North of Sergipe coastal tablelands. São Cristóvão: UFS. 2007. 74 f. (Dissertation 
Paper, Masters in Agroecosystems). 
 
 
The phenology of coconut palms provides information which makes cultivars selection 
possible, due to characteristics that allow greater efficiency in environmental use, 
making its behavior predictable in any conditions. For this reason, the phenology of 
dwarf coconut palms was studied in the north of Sergipe coastal tablelands. The 
experiment was carried out at the Agreste commercial plantation, at a randomized block 
design with four treatments and four replications using eight plants per plot. The studied  
dwarf coconut cultivars were: the Malayan Yellow Dwarf (MYD), the Malayan Red 
Dwarf (MRD), the Cameroon Red Dwarf (CRD) and the 'Green Dwarf of Jiqui' (BGDJ) 
regarding the number of alive leaves (NAL), number of emitted leaves (NEL) and the 
number of dead leaves (NDL); height and circumference of stipe; leaf length, leaflet 
length and width, leaflet area; number of emitted inflorescences, female flowers per 
inflorescence (NFFI), fruits at three (NFr3) and six (NrF6) months old, fruit weight and 
fruit water volume. The data were submitted to analysis of variance, which was made by 
Sisvar program, 4.3 version (InstallShield Corporation, Inc. Lavras, MG). The analysis 
was based on the cultivars averages concerning each characteristic and then, submitted 
to the test of Tukey at 5% of probability. During most of our research period, the MYD 
showed the greatest NAL, while the CRD, the smallest. The BGDJ has showed 
superiority in relation to reproductive characters such as NFFI, NFr3 and NFr6. The 
CRD and the BGDJ are not so relevant cultivars. The heaviest fruits and those with the 
highest water volume were the BGDJ, during dry weather. However, compared to other 
months, no difference was found in regard to the MRD and to CRD, being the MYD the 
cultivar that has fruits with less water volume. Results have shown the BGDJ is the 
most adaptive cultivar to Platô de Neópolis-SE conditions.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Key-words: Flowering, fructification, Cocos nucifera L.. 
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3. Introdução 

 
O cultivo do coqueiro (Cocos nucifera L.) nos tabuleiros costeiros do Norte de 

Sergipe ocorre em virtude de projeto de fomento público, o qual permitiu a 

interiorização dessa cultura normalmente cultivada na planície litorânea do Nordeste do 

Brasil. Nesse projeto são desenvolvidas ações da PIF (Produção Integrada de Frutas) 

coco por incentivo do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) 

que procura aliar na produção de frutíferas, a qualidade de produto e a sustentabilidade 

da exploração através da PIF.  

A produção integrada de acordo com a Organização Internacional para Controle 

Biológico e Integrado contra os Animais e Plantas Nocivas (OILB) consiste no sistema 

de produção com a finalidade de garantir a sustentabilidade da produção agrícola; 

enfatizando o enfoque do sistema holístico, envolvendo a totalidade ambiental como 

unidade básica e o papel central do agroecossistema levando-se em conta a proteção 

ambiental, o retorno econômico e os requisitos sociais (ANDRIGUETO & KOSOSKI, 

2002). 

Entretanto, para que o PIF do coco seja desenvolvido adequadamente, há a 

necessidade de um conhecimento detalhado sobre a fenologia do coqueiro. A fenologia 

consiste no estudo do comportamento dos vegetais em relação ao meio ambiente, 

abrangendo padrões de folhação, floração e frutificação (WOOD & BURLEY, 1991),     

possibilitando assim o desenvolvimento de técnicas de manejo condizentes com as 

limitações ambientais existentes, seleção de cultivares mais adaptadas, maximização do 

retorno financeiro e garantia da sustentabilidade. 

O melhoramento de frutíferas, como o coqueiro, envolve um conjunto de 

técnicas, práticas e etapas que visam otimizar o desempenho das plantas com 

finalidades sociais e econômicas objetivando aumentar a produtividade, melhorar a 

qualidade do produto final, desenvolver melhores variedades para diferentes climas, 

desenvolver variedades resistentes a pragas e tolerantes a estresses edafoclimáticos 

(TODA FRUTA, 2004). O melhoramento procura reunir um conjunto de características 

desejáveis em um único indivíduo e o conhecimento dessas características é possível 

por meio da fenologia. Segundo World Bank (1991), o objetivo do melhoramento é 

desenvolver novas cultivares mais produtivas, adaptadas às condições ambientais 

desfavoráveis e a sistemas de produção com baixa utilização de insumos. 
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O conhecimento da fenologia do coqueiro é uma fonte importante de resultados 

para a sustentabilidade ambiental, uma vez que auxiliam no entendimento de diversos 

aspectos envolvidos com o manejo planta-água-solo, como por exemplo: aplicação 

adequada de água e nutrientes. No primeiro caso, evitando desperdícios de água e o 

comprometimento da qualidade do solo devido ao processo de salinização. No segundo, 

evitando o excesso, o que traria prejuízos para o ambiente, e a falta, ficando abaixo do 

nível ideal para a planta expor todo o seu potencial produtivo. 

 A partir do comportamento das cultivares de coqueiro (fenologia) é que se 

podem avaliar as alterações positivas e negativas do agroecossistema com a finalidade 

de alcançar o tripé da sustentabilidade (sustentabilidade econômica, social e ambiental), 

além de fornecer informações importantes aos pequenos produtores que não dispõem de 

recursos necessários para aplicação de insumos, devendo fazê-lo de forma mais 

eficiente; aos grandes produtores que irão refletir em grandes produções; e ao meio 

científico para os trabalhos de melhoramento por meio da seleção de características 

mais desejáveis em cada cultivar.  

 Através de características como altura, circunferência do estipe, área foliar, 

comprimento e largura do folíolo, entre outras, também se pode avaliar o 

desenvolvimento da planta que poderá ser comparado em diferentes ambientes, a fim de 

que se obtenha informações sobre o seu comportamento em diversas condições, 

servindo dessa forma como um indicador de sustentabilidade, uma vez que apontará 

respostas das plantas às mudanças ocorridas no sistema, possibilitando utilizar as 

cultivares mais adaptadas, reduzindo assim os efeitos negativos do ambiente, 

principalmente em fases críticas e também diminuir os impactos negativos sobre o  

ambiente ao utilizar cultivares que exijam menos intervenções do homem para o cultivo 

atingir a produtividade esperada.  

É possível selecionar cultivares a partir de características que permitam maior 

eficiência no controle de pragas e na racionalização do uso do solo. A utilização correta 

dessas cultivares reduz a probabilidade de efeitos climáticos desfavoráveis em fases 

críticas. A fenologia fornece dados importantes sobre cada cultivar, possibilitando que 

exista um comportamento previsível em quaisquer condições ambientais. 

Dessa forma, o presente trabalho objetivou analisar o comportamento vegetativo 

e reprodutivo de cultivares de coqueiro anão nas condições edafoclimáticas dos 

tabuleiros costeiros do Norte de Sergipe. 
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4. Material e Métodos 

 
O experimento foi conduzido em um plantio comercial da empresa Agreste, 

localizado no município de Neópolis, Sergipe (10° 16’ S, 36º 5’ W),  altitude de 75 m. 

O clima da região, segundo a classificação de Köppen, é do tipo A’s (tropical chuvoso 

com verão seco). A pluviosidade média anual é de 1200 mm, sendo que 80% dela 

ocorre entre os meses de abril e setembro. Os dados de pluviosidade (Figura 1), durante 

a condução do experimento foram obtidos na estação meteorológica da Associação dos 

Condôminos do Distrito de Irrigação do Platô de Neópolis (ASCONDIR). 

 

  

 

Figura 1. Pluviosidade no Platô de Neópolis-SE durante o período de janeiro de 

2000 a setembro de 2003. 



 32 

O solo da área experimental é classificado como Argissolo Amarelo Distrófico, 

de baixa fertilidade natural. Sua composição química na camada de 0-20 cm, segundo o 

Instituto Tecnológico e de Pesquisas do Estado de Sergipe (ITPS) está apresentada na 

tabela 1. 

 

 Tabela 1. Composição química do solo da área experimental. 

pH em 

água 

P  

(mg dm-3) 

K 

(mg dm-3) 

Ca 

 (mmolc dm-3) 

Mg 

 (mmolc dm-3) 

Al 

(mmolc dm-3) 

M.O 

(g dm-3) 

5,94 8,52 41,89 11,7 5,4 0,9 125 

 

O delineamento experimental foi em blocos ao acaso com quatro tratamentos 

(cultivares) e quatro repetições, utilizando-se oito plantas úteis por parcela. As 

cultivares de coqueiro avaliadas foram: anão amarelo da Malásia (AAM), anão 

vermelho da Malásia (AVM), anão vermelho de Camarões (AVC), e anão verde do 

Brasil de Jiqui (AVeBrJ), com 6 anos de idade, plantadas em espaçamento de 7,5 m x 

7,5 m em triângulo eqüilátero. 

O controle de ervas daninhas foi feito com a utilização de glifosato no raio de 

1,5 m a partir do estipe do coqueiro e por roçagem mecânica entre as plantas do 

experimento. A quantidade de água aplicada pelo sistema de microaspersão variou de 

70 a 150 L por dia a depender da pluviosidade do período. 

A fenologia do coqueiro foi estudada por meio de avaliações trimestrais dos 

seguintes caracteres:  

- Número de folhas vivas (NFV) – Contagem de todas as folhas que apresentavam 80% 

de sua coloração verde; 

- Número de folhas emitidas (NFE) - Contagem do número de folhas emitidas a partir 

da última folha marcada na avaliação anterior até a folha mais jovem com os folíolos até 

a base completamente diferenciados, considerada a folha n° 1, uma vez que a folha mais 

nova possui os folíolos ainda soldados;  

- Número de folhas mortas (NFM) – Contagem de todas as folhas que apresentaram 

80% de sua coloração marrom escura ou que já tenham caído; 

- Altura do estipe (AE) - Medida do comprimento do caule da superfície do solo até o 

ponto de inserção da folha mais velha;  

- Circunferência do estipe (CE) – Medida da circunferência do caule um metro acima da 

superfície do solo. 
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A caracterização da folha foi feita na folha n° 14 (folha padrão) a partir do ápice, 

por esta ser uma folha completamente madura e que ainda não entrou em senescência. 

Foram avaliados os seguintes caracteres: 

- Comprimento da folha (CFol) – Determinado com o auxílio de uma fita métrica. Essa 

característica foi feita apenas duas vezes, uma no período chuvoso (junho) e outra no 

período seco (dezembro), por ser um método destrutivo; 

- Comprimento do folíolo (CF) - comprimento do folíolo do ponto de inserção na folha 

até o seu ápice. Medido com uma fita métrica; 

- Largura do folíolo (LF) – largura do folíolo medida no ponto mais largo, próximo ao 

terço médio em cada um dos seis folíolos retirados do terço médio da folha. Medida 

com uma fita métrica; 

- Área foliar (AF) – Média da área de seis folíolos. 

Os folíolos foram destacados na altura da sua inserção na folha com a ajuda de 

uma haste de 4 metros com uma lâmina cortante na sua extremidade. Em seguida, foram 

transportados ao laboratório de ecofisiologia vegetal da Embrapa Tabuleiros Costeiros 

para medição do comprimento, largura e área. A área dos folíolos foi medida em um 

medidor de área foliar da Licor (Licor Inc., Lincoln, Nebrasca, USA), modelo LI-3100. 

O transporte dos folíolos foi efetuado em um saco preto de polietileno, dentro de 

uma caixa de isopor com gelo, para reduzir ao máximo a perda de água pela 

transpiração, evitando assim, uma possível redução nas suas dimensões causada pela 

perda de água de suas células. 

- Número de inflorescências emitidas (NIE) - Contagem das inflorescências abertas a 

partir da última inflorescência marcada na avaliação anterior;  

- Número de flores femininas por inflorescência (NFFI) – Contagem das flores 

femininas na inflorescência mais nova, recentemente aberta em que essas flores ainda 

não foram fecundadas. Essa contagem sempre foi efetuada nos três primeiros dias após 

a abertura da inflorescência para evitar que as flores não fecundadas, abortassem e 

caíssem influenciando na contagem;  

- Número de frutos com três meses (NFr3) – Contagem do número de frutos por cacho 

com três meses de idade a partir da abertura da inflorescência;  

- Número de frutos com seis meses (NFr6) - Contagem do número de frutos por cacho 

com seis meses de idade a partir da abertura da inflorescência;  



 34 

- Peso do fruto (PF) - A determinação do peso foi realizada em frutos com idade de seis 

meses (idade de colheita para o consumo de água) através de uma balança digital, sendo 

os valores expressos em gramas; 

- Volume de água do fruto (VAF) – Após a determinação do peso, o fruto foi perfurado 

utilizando-se um “furador de alumínio” para a extração da água, sendo coletada em um 

becker e transferida para leitura em proveta, onde foi medido o volume em mL. 

Foi realizada  análise de variância utilizando-se o programa Sisvar, versão 4.3, 

(InstallShield Corporation, Inc. Lavras, MG). As médias obtidas foram comparadas pelo 

teste Tukey, a 5% de probabilidade. 

 
5. Resultados e Discussão 

 
5.1 - Caracteres vegetativos 
 

O número de folhas vivas nas cultivares avaliadas variou de 18 a 27 (Figura 2), o 

que evidencia o bom aspecto vegetativo das plantas em estudo, considerando que o 

coqueiro anão cultivado em condições ambientais satisfatórias apresenta copa com 25 a 

28 folhas abertas, que permanecem vivas por um período de três a três anos e meio 

(OHLER, 1999). 

Em todas as cultivares o NFV foi menor no final da estação seca (dezembro a 

março), não havendo diferença significativa para esse caráter, entre esses dois meses, 

em três das quatro cultivares (Tabela 2). Embora março de 2003 tenha sido um mês 

atípico, com pluviosidade de 96,5 mm (Figura 1), essa antecipação no início das chuvas 

não foi suficiente para proporcionar um aumento na emissão foliar embora a morte de 

folhas tenha sido muito inferior em março em relação a dezembro (Figura 2) 

contribuindo para a elevação do NFV em março, sendo essa diferença significativa no 

AAM (Tabela 2). 

Durante o período experimental o AAM apresentou o maior NFV (Figura 2), não 

diferindo significativamente do AVM e AVeBrJ nos meses mais secos (dezembro e 

março). Embora essa cultivar mantenha uma copa com maior número de folhas durante 

quase todo o ano, mostrou-se sensível ao estresse hídrico provocado pelos meses secos, 

quando apresentou o maior NFM em dezembro, não diferindo apenas do AVM (Tabela 

3). 

 



 35 

 

 
Figura 2. Número de folhas vivas (NFV), emitidas (NFE) e 

mortas (NFM) das cultivares de coqueiro anão: anão 
amarelo da Malásia (AAM), anão vermelho da 
Malásia (AVM), anão vermelho de Camarões (AVC) 
e anão verde do Brasil de Jiqui (AVeBrJ) no período 
de junho de 2002 a setembro de 2003 no Platô de 
Neópolis-SE. 
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Tabela 2. Número de folhas vivas (NFV) das cultivares de coqueiro anão: anão amarelo 
da Malásia (AAM), anão vermelho da Malásia (AVM), anão vermelho de 
Camarões (AVC) e anão verde do Brasil de Jiqui (AVeBrJ) de junho de 2002 
a setembro de 2003 no Platô de Neópolis-SE. 

 
Cultivares Junho/02 Setembro/02 Dezembro/02 Março/03 Junho/03 Setembro/03 

AAM 25,22 aB 26,63 aA 22,16 abD 23,56 aC 26,59 aA 27,09 aA 
AVM 23,63 bB 24,81 bA 20,47 bcC 21,66 aC 24,38 bAB 24,72 bA 
AVC 20,53 cBC 21,53 cAB 18,53 cD 19,44 bCD 21,75 cAB 22,41 cA 

AVeBrJ 24,01 bBC 25,13 bAB 22,60 aD 23,31 aCD 24,91 bAB 25,94 abA 
C.V. (%) 1,61 1,73 4,20 3,94 2,52 2,44 

Médias seguidas de mesma letra, minúscula na coluna e maiúscula na linha, não diferem significativamente pelo teste 
Tukey a 5% de probabilidade. 

 

No entanto, o AAM, mesmo com uma elevada perda de folhas no mês seco não 

teve sua copa com NFV inferior às demais cultivares, o que indica que o AAM pode 

responder de maneira mais adequada ao período de disponibilidade hídrica favorável e 

regular, gradualmente, seu metabolismo fisiológico de acordo com o estresse hídrico. 

Passos et al. (1999) estudando o comportamento fisiológico de diferentes cultivares de 

coqueiro, observaram que o AAM apresenta um elevado potencial fotossintético quando 

as condições ambientais são satisfatórias, sugerindo essa cultivar como, possivelmente, 

a mais adequada quanto a resposta ao período de estiagem, para o plantio em áreas sem 

irrigação e marcadas pela sazonalidade da precipitação como o Nordeste brasileiro. É 

necessário avaliar se nessa cultivar as altas taxas fotossintéticas, que estão relacionadas 

com um maior NFV, se refletem em maior produtividade. O menor NFV no AVC se 

deve à arquitetura da planta e não às respostas aos estresses ambientais, visto que ele 

tem menor emissão foliar durante todo o ano, o mesmo acontecendo com a perda de 

folhas. 

 

Tabela 3. Número de folhas mortas (NFM) das cultivares de coqueiro anão: anão 
amarelo da Malásia (AAM), anão vermelho da Malásia (AVM), anão 
vermelho de Camarões (AVC) e anão verde do Brasil de Jiqui (AVeBrJ) de 
setembro de 2002 a setembro de 2003 no Platô de Neópolis-SE.  

 
Cultivares Setembro/02 Dezembro/02 Março/03 Junho/03 Setembro/03 

AAM 2,97 aB 9,47 aA 1,97 aBC 1,69 aC 2,13 aBC 
AVM 2,25 bB 8,75 abA 2,00 aB 1,41 aB 1,91 aB 
AVC 2,41 abB 7,22 bA 2,19 aB 1,63 aB 1,56 aB 

AVeBrJ 2,44 abB 7,47 bA 2,72 aB 2,53 aB 1,22 aC 
C.V. (%) 10,37 8,44 15,54 46,53 24,55 

Médias seguidas de mesma letra, minúscula na coluna e maiúscula na linha, não diferem significativamente 
pelo teste Tukey a 5% de probabilidade. 
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A emissão de folhas é controlada pela idade e vigor da planta, cultivar e pelas 

condições do meio ambiente (Persley, 1992). A quantidade de folhas emitidas reflete 

diretamente no crescimento e produção do coqueiro, pois na axila de cada folha emitida 

existe um primórdio floral que se transformará em inflorescência, isso não ocorrendo 

quando as condições ambientais são muito severas. Desse modo a produção de folhas é 

um dos referenciais para se avaliar o potencial das cultivares (SILVA et al., 2004). 

 A emissão de folhas ocorreu durante todo o período estudado (Figura 2), 

emitindo cada planta, em média, 2,2 a 5,0 folhas por trimestre. A produção contínua de 

folhas é um evento comum nas palmeiras conforme observado por Anderson et al. 

(1988) estudando os aspectos fenológicos do babaçu; Oliveira et al. (2003) estudando 

esses mesmos aspectos da palmeira tucumã, e Scariot et al. (1991) da macaúba. 

Segundo Passos (1998), sob condições ambientais favoráveis o coqueiro anão pode 

emitir até 18 folhas por ano, enquanto Ohler (1999) considera 21 folhas a média anual 

de emissão. Os resultados desse trabalho mostram uma emissão foliar de até 18 folhas 

no período de um ano. O maior número de folhas emitidas ocorreu em dezembro e 

junho (Figura 2), meses seco e chuvoso respectivamente (Figura 1), apresentando uma 

redução nos trimestres posteriores, quando todas as cultivares foram estatisticamente 

semelhantes (Tabela 4).  

 
Tabela 4. Número de folhas emitidas (NFE) das cultivares de coqueiro anão: anão 

amarelo da Malásia (AAM), anão vermelho da Malásia (AVM), anão 
vermelho de Camarões (AVC) e anão verde do Brasil de Jiqui (AVeBrJ) 
de setembro de 2002 a setembro de 2003 no Platô de Neópolis-SE. 

 
Cultivares Setembro/02 Dezembro/02 Março/03 Junho/03 Setembro/03 

AAM 4,38 aB 5,00 aA 3,38 aC 4,72 aAB 2,63 aD 
AVM 3,66 bB 4,41 bA 3,19 aC 4,13 bA 2,25 aD 
AVC 3,41 bB 4,22 bA 3,09 aB 3,94 bA 2,22 aC 

AVeBrJ 3,56 bC 4,94 aA 3,44 aC 4,13 bB 2,25 aD 
C.V. (%) 5,57 3,94 7,44 3,22 10,25 

Médias seguidas de mesma letra, minúscula na coluna e maiúscula na linha, não diferem significativamente pelo 
teste Tukey a 5% de probabilidade. 

 

A elevação do NFE nos períodos de setembro a dezembro e de março a junho 

(Figura 2) ocorre devido o primórdio foliar se diferenciar cerca de dois anos antes do 

aparecimento da lança - folha fechada no ápice do caule (FREMOND et al., 1975), 

coincidindo com períodos de condições favoráveis ao desenvolvimento desse primórdio 

- dezembro/2000 (93,9 mm) e junho/2001 (459,3 mm) (Figura 1). A redução na emissão 
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de folhas em março de 2003 pode ser explicada pelo período de baixíssima pluviosidade 

entre os meses de janeiro (30,2 mm) e fevereiro (0,4 mm) de 2001 que pode ter 

prejudicado a formação do primórdio da folha em conseqüência do severo estresse 

hídrico. 

Em março e setembro (2003) todas as cultivares apresentaram emissão foliar 

estatisticamente semelhante, enquanto nos demais meses da avaliação a cultivar com 

maior NFE foi o AAM, não diferindo do AVeBrJ, apenas no mês de dezembro (Tabela 

4). 

A maior emissão foliar no período de setembro a dezembro coincide com a 

redução do NFV nesse último mês, o que pode ser explicado pela elevada taxa de morte 

das folhas nesse mesmo período (Figura 2), causada por um período seco, a partir de 

setembro, quando a pluviosidade desse mês não atingiu 50 mm e muito seco entre 

outubro e dezembro, quando a pluviosidade em cada mês foi inferior a 10 mm (Figura 

1). Considerando que o regime pluviométrico ideal para o coqueiro é caracterizado por 

uma precipitação anual de 1500 mm com boa distribuição de chuvas durante o ano, o 

ideal seria pluviosidades mensais de 130 mm (FREMOND et al.,1975). O coqueiro 

apresenta crescimento e produção prejudicados quando a pluviosidade mensal é inferior 

a 50 mm por um período de três meses consecutivos (CHILD, 1974), o que pode ser 

confirmado nesse trabalho, onde se pode observar na Figura 2 o número elevado de 

folhas mortas, com redução do número de folhas vivas durante a seca de verão do 

Nordeste do Brasil. Embora o experimento tenha sido desenvolvido numa área irrigada, 

a irrigação não foi suficiente para impedir o estresse hídrico, uma vez que as aplicações 

não são feitas com regularidade, não suprindo, dessa forma, a perda de água da planta 

devido à alta demanda evaporativa. Esse indicador mostra a necessidade de irrigação 

constante nesse período para que a planta não seja prejudicada. Sendo, nesse sentido 

importante trabalhos paralelos sobre os níveis de água necessários para a irrigação do 

coqueiro para que não seja insuficiente para atender as necessidades da planta e, nem 

em excesso afetando a qualidade do solo. 

No período de pluviosidade favorável (março a setembro), as cultivares 

apresentaram acentuada redução no NFM e não diferiram significativamente com 

relação a essa variável (Tabela 3). Se no período seco (dezembro) morrem menos folhas 

no AVeBrJ e no AVC e a emissão foliar é semelhante no AVeBrJ e no AAM é possível 

observar como duas cultivares podem se comportar de maneiras diferentes num mesmo 

agroecossistema. Enquanto no AVeBrJ morrem menos folhas no período seco, no AAM 



 39 

ocorre uma maior emissão foliar no período de disponibilidade hídrica favorável, 

havendo dessa forma uma compensação, o que torna o comportamento dessas duas 

cultivares semelhante e superior ao das outras duas. Na planície litorânea, Passos et al. 

(1999) constataram no período seco o maior ganho de folhas do AAM em relação ao 

AVM e AVeBrJ. Essa constatação comparada ao resultado desse trabalho reforça a 

importância desses caracteres como indicadores, mostrando qual a cultivar mais 

adaptada às condições dos tabuleiros costeiros de Sergipe.  

 

5.2 – Caracteres reprodutivos 
 

A maior emissão de inflorescência ocorreu no período de dezembro a junho, 

(Figura 3) com mais de quatro inflorescências emitidas/trimestre, ou seja, uma 

inflorescência emitida a cada 20 dias aproximadamente. No trimestre seguinte (junho a 

setembro) ocorreu redução significativa no NIE nas quatro cultivares (Tabela 5), sendo 

que no AVC essa redução ocorreu a partir de março. 

É importante observar nas figuras 2 e 3 que as curvas de emissão de folhas e 

inflorescências não são idênticas, visto que a folha mais jovem emitida está no ápice do 

estipe enquanto a inflorescência mais jovem, recém-aberta, está na axila da folha 9 ou 

10, que foi emitida há alguns meses, portanto os números de emissões não são 

obrigatoriamente iguais. Como na axila de cada folha se desenvolve um primórdio floral 

que se converterá em uma inflorescência frutífera dependendo das condições de 

nutrição e clima (OHLER, 1999), o número de folhas emitidas anualmente é quase igual 

ao número de inflorescências emitidas (Tabelas 4 e 5). Sob severas condições de 

estresse hídrico e/ou nutricional pode ocorrer abortamento da inflorescência, resultando 

em maior emissão de folhas sem inflorescências. Esse menor NIE em relação ao NFE 

pode estar relacionado, também, com a idade da planta quando as primeiras 

inflorescências são emitidas somente com flores masculinas, secando logo após a 

emissão ou quando as plantas estão muito velhas, ocorrendo de algumas folhas já não 

emitirem inflorescências na sua axila (FREMOND et al., 1975).  
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Figura 3-Número de inflorescências emitidas (NIE), de 

flores femininas por inflorescência (NFFI), de 
frutos com três (NFr3) e seis meses (NFr6) 
após a abertura da espata das cultivares de 
coqueiro anão: anão amarelo da Malásia 
(AAM), anão vermelho da Malásia (AVM), 
anão vermelho de Camarões (AVC) e anão 
verde do Brasil de Jiqui (AVeBrJ) no período 
de junho de 2002 a setembro de 2003 no Platô 
de Neópolis-SE.  
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Tabela 5. Número de inflorescências emitidas (NIE) das cultivares de coqueiro anão: 
anão amarelo da Malásia (AAM), anão vermelho da Malásia (AVM), anão 
vermelho de Camarões (AVC) e anão verde do Brasil de Jiqui (AVeBrJ) de 
setembro de 2002 a setembro de 2003 no Platô de Neópolis-SE. 

 
Cultivares Setembro/02 Dezembro/02 Março/03 Junho/03 Setembro/03 

AAM 4,00 aC 5,28 aA 4,97 aAB 4,81 aB 1,88 aD 
AVM 3,48 bB 4,69 bA 4,66 abA 4,31 aA 1,72 aC 
AVC 3,45 bB 4,08 cA 4,25 bA 2,16 bC 1,66 aD 

AVeBrJ 3,49 bB 4,59 bA 4,63 abA 4,72 aA 1,94 aC 
C.V. (%) 3,70 4,56 4,01 5,72 14,68 

Médias seguidas de mesma letra, minúscula na coluna e maiúscula na linha, não diferem significativamente pelo 
teste Tukey a 5% de probabilidade. 

 

O maior NIE nas quatro cultivares estudadas ocorreu durante o período seco, 

principalmente no final desse período (Figuras 1 e 3). Isto se deve ao fato do esboço 

floral, que a depender das condições de nutrição e clima se converterá ou não numa 

inflorescência frutífera, ter se formado cerca de 33 meses antes da abertura da 

inflorescência (FREMOND et al., 1975) coincidindo com meses de pluviosidade 

satisfatória 74,5 mm (março de 2000) e 237,2 mm (junho de 2000), dando à planta uma 

boa condição fisiológica, evitando desse modo o abortamento da inflorescência e ao 

mesmo tempo favorecendo o seu desenvolvimento. Outro aspecto importante é que o 

maior NFFI também ocorreu em dezembro e março, o que pode ser explicado pela 

formação dos primórdios florais ter ocorrido cerca de um ano antes da abertura da 

inflorescência (COOMANS, 1975), coincidindo com meses de pluviosidade satisfatória: 

dezembro de 2001(159,4 mm), janeiro de 2002 (239,8 mm) e fevereiro de 2002 (87,6 

mm), podendo ser considerada atípica, já que são meses normalmente secos na região 

em estudo. O menor NFFI em setembro dos dois anos em que o trabalho foi 

desenvolvido pode ter sido ocasionado pela formação dos primórdios florais ter 

ocorrido em períodos de baixíssima pluviosidade como setembro de 2001 (28,1 mm) e 

setembro de 2002 (42,6 mm). Outro aspecto importante é que as temperaturas mais 

elevadas do período em que as cultivares apresentaram maior NFFI, favoreceram o 

desenvolvimento final das flores femininas e masculinas (COOMANS, 1975). Lörh 

(1993), citado por Ohler (1999), também registrou altos números de flores femininas 

coincidindo com a estação quente e as primeiras chuvas após um longo período seco. 

A cultivar que apresentou o maior NIE foi o AAM, sendo significativamente 

superior às demais cultivares em setembro e dezembro (Tabela 5). Em junho, o AVC 

emitiu menos inflorescências que as demais cultivares. Embora o NIE do AAM tenha 



 42 

sido superior ao das demais cultivares na maior parte do período estudado, não 

diferindo do AVM e do AVeBrJ de março a setembro, o NFFI nessa cultivar foi inferior 

ao AVeBrJ na maior parte do período estudado (Tabela 6). Passos et al (1999), ao 

avaliarem as cultivares AAM, AVM e AVeBrJ nas condições da planície litorânea 

também constataram maior NIE no AAM no período seco. Assim, a maior emissão de 

inflorescência do AAM não indica que essa cultivar apresente posteriormente um maior 

número de frutos. Do mesmo modo, o maior NFFI nem sempre proporciona o maior 

número de frutos, devido ao abortamento de flores femininas, principalmente nas 

inflorescências com mais de uma flor feminina na mesma espiga.  

 
Tabela 6. Número de flores femininas por inflorescência (NFFI) das cultivares de 

coqueiro anão: anão amarelo da Malásia (AAM), anão vermelho da Malásia 
(AVM), anão vermelho de Camarões (AVC) e anão verde do Brasil de Jiqui 
(AVeBrJ) de junho de 2002 a setembro de 2003 no Platô de Neópolis-SE. 

 
Cultivares Junho/02 Setembro/02 Dezembro/02 Março/03 Junho/03 Setembro/03 

AAM 28,34 bBC 26,06 bC 39,59 abA 37,94 bAB 22,97 bC 12,17 aD 
AVM 30,94 abABC 26,41 bBC 37,91 bA 35,13 bAB 20,41 bCD 12,53 aD 
AVC 35,70 aAB 26,41 bBCD 32,16 bBC 44,97 bA 22,47 bCD 16,17 aD 

AVeBrJ 34,84 aC 32,88 aC 47,63 aB 94,28 aA 28,41 aC 14,56 aD 
C.V.(%) 8,74 10,05 10,16 19,16 7,98 19,80 

Médias seguidas de mesma letra, minúscula na coluna e maiúscula na linha, não diferem significativamente pelo teste 
Tukey a 5% de probabilidade. 
 

Essa observação foi confirmada na cultivar AVeBrJ, que embora tenha 

apresentado um NFFI significativamente superior às demais cultivares em março, 

apresentou  o NFr3, em junho,  ligeiramente inferior ao AVC, não diferindo deste e 

sendo significativamente superior ao AAM e ao AVM (Tabela 7).  

 

Tabela 7. Número de frutos com três meses (NFr3) após a abertura da espata das 
cultivares de coqueiro anão: anão amarelo da Malásia (AAM), anão 
vermelho da Malásia (AVM), anão vermelho de Camarões (AVC) e anão 
verde do Brasil de Jiqui (AVeBrJ) de setembro de 2002 a setembro de 2003 
no Platô de Neópolis-SE. 

 
Cultivares Setembro/02 Dezembro/02 Março/03 Junho/03 Setembro/03 

AAM 9,19 bA 8,00 bAB 6,00 bcBC 3,84 bC 10,64 aA 
AVM 6,09 bAB 5,91 bAB 8,47 abA 4,69 bB 8,73 abA 
AVC 14,21 aA 5,94 bC 5,43 cC 8,91 aB 7,00 bBC 

AVeBrJ 7,11 bC 13,00 aA 10,56 aAB 7,56 aC 9,84 aBC 
C.V. (%) 17,37 19,96 16,39 17,21 10,46 

Médias seguidas de mesma letra, minúscula na coluna e maiúscula na linha, não diferem significativamente pelo teste 
Tukey a 5% de probabilidade. 
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Seis meses após a abertura da inflorescência (setembro de 2003), não ocorreu 

diferenças no NFr6 entre as cultivares estudadas (Tabela 8). Esse fato mostra que até 

três meses de idade a perda de frutos é maior por estes serem mais susceptíveis às 

adversidades climáticas, principalmente o estresse hídrico que pode ocorrer mesmo em 

plantios irrigados, devido a elevada demanda evaporativa nos meses mais secos e 

também por serem mais sensíveis ao ataque de pragas. Os dados aqui apresentados 

mostram uma tendência de maior NFr6 em dezembro, o que pode ser explicado pelo 

desenvolvimento inicial dos mesmos ocorrer nos meses em que a pluviosidade é mais 

elevada. 

 

Tabela 8. Número de frutos com seis meses (NFr6) após a abertura da espata das 
cultivares de coqueiro anão: anão amarelo da Malásia (AAM), anão 
vermelho da Malásia (AVM), anão vermelho de Camarões (AVC) e anão 
verde do Brasil de Jiqui (AVeBrJ) de dezembro de 2002 a setembro de 2003 
no Platô de Neópolis-SE. 

 
Cultivares Dezembro/02 Março/03 Junho/03 Setembro/03 

AAM 5,16 bA 3,19 bB 0,94 bC 1,19 aC 
AVM 5,20 bA 4,50 bAB 2,87 abBC 1,88 aC 
AVC 10,87 aA 4,01 bB 1,53 bC 2,78 aBC 

AVeBrJ 5,48 bB 9,10 aA 4,00 aBC 2,75 aC 
C.V. (%) 9,55 22,66 44,54 39,84 

Médias seguidas de mesma letra, minúscula na coluna e maiúscula na linha, não diferem significativamente pelo 
teste Tukey a 5% de probabilidade. 
 

Os maiores valores de NFFI, NFr3 e NFr6 no AVeBrJ em relação às demais 

cultivares durante a maior parte do ano (Figura 3), embora em alguns períodos essa 

diferença não seja significativa (Tabelas 6, 7 e 8), mostra que essa cultivar além de ter 

maior freqüência de emissão de inflorescências e conseqüentemente maior número de 

cachos, apresenta, também, a maior capacidade de conservar seus frutos até o ponto de 

colheita, montrando-se mais adaptada ecologicamente e economicamente a esse 

ambiente.  

 
5.3 – Caracterização morfológica da planta, da folha e do fruto 
 

Segundo CHILD (1974) o crescimento do caule em altura depende das 

condições ecológicas e da idade do coqueiro, observando-se um crescimento mais 

rápido na idade jovem. No presente trabalho a altura do estipe de todas as cultivares 

aumentou ao longo dos meses avaliados (Figura 4). As cultivares AVC e AVeBrJ 

apresentaram estipe significativamente menor que o AVM e o AAM (Tabela 9). Esse 
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menor desempenho no crescimento do estipe pode significar uma característica de 

maior interesse, uma vez que plantas que apresentam porte inferior facilitam a colheita 

dos frutos.  

 

 

 

 

Figura 4. Altura do estipe (AE) e circunferência do estipe (CE) 
em centímetros das cultivares de coqueiro anão: anão 
amarelo da Malásia (AAM), anão vermelho da 
Malásia (AVM), anão vermelho de Camarões (AVC) 
e anão verde do Brasil de Jiqui (AveBrJ) no período 
de junho de 2002 à setembro de 2003 no Platô de 
Neópolis-SE. 

 
 

Já Ramos et al. (2004) estudando o comportamento de cultivares de coqueiro 

anão e híbridos no Distrito Federal, constataram que quanto a essa característica o 

AVeBrJ não diferiu do AVM, sendo que nessas condições o AVeBrJ apresentou uma 
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altura do estipe significativamente superior ao AVC. Comparando-se esses dois 

resultados observa-se como as cultivares podem se comportar de maneira diferente. A 

depender do agroecossistema onde está inserida, uma determinada cultivar pode 

apresentar características de superioridade em relação a outra, e é a partir dos estudos 

fenológicos que o material superior em cada agroecossistema pode ser identificado. 

 
 

Tabela 9. Altura do estipe (AE) em centímetros das cultivares de coqueiro anão: anão 
amarelo da Malásia (AAM), anão vermelho da Malásia (AVM), anão 
vermelho de Camarões (AVC) e anão verde do Brasil de Jiqui (AVeBrJ) de 
junho de 2002 a setembro de 2003 no Platô de Neópolis-SE. 

 
Cultivares Junho/02 Setembro/02 Dezembro/02 Março/03 Junho/03 Setembro/03 

AAM 127,72 aD 142,19 aD 181,06 aC 192,94 aBC 205,63 aAB 214,25 cA 
AVM 128,13 aC 140,81 aC 191,25 aB 201,31 aAB 214,31 aA 215,38 aA 
AVC 101,75 bD 113,31 bD 136,44 bC 147,75 bBC 159,09 bAB 166,41 cA 

AVeBrJ 104,25 bD 118,16 bD 148,00 bC 156,41 bBC 164,09 bAB 171,81 bA 
C.V. (%) 7,11 5,68 4,50 4,12 3,34 4,46 

Médias seguidas de mesma letra, minúscula na coluna e maiúscula na linha, não diferem significativamente pelo teste 
Tukey a 5% de probabilidade. 
 

A circunferência do estipe é uma característica que mostra o vigor da planta, 

sendo, portanto uma boa opção relacionar o crescimento da planta e o seu potencial 

produtivo (SILVA et al., 2004). Com relação a essa característica, as cultivares não 

apresentaram crescimento ao longo dos meses (Figura 4). Segundo Passos (1998), o 

estipe não sofre crescimento secundário em espessura devido à ausência de câmbio 

(tecido meristemático responsável pela formação de novos tecidos), mas podem ocorrer 

variações no diâmetro do caule com pequenas contrações ou dilatações, devido à 

variação no tamanho de suas células, em conseqüência, respectivamente, de períodos de 

severa deficiência hídrica ou condições muito favoráveis de disponibilidade hídrica no 

solo. Ohler (1999) acrescenta também deficiência mineral, doenças ou drenagem ruim 

como causas das variações no diâmetro do caule, afirmando que quando as condições 

tornam-se favoráveis novamente, o diâmetro do caule volta ao normal. 

O AVM apresentou uma circunferência em torno de 82 cm, sendo 

significativamente mais espesso que as outras cultivares, seguido do AVeBrJ com uma 

circunferência  em torno de 77 cm. As cultivares AVC e AAM podem ser caracterizadas 

por apresentar um estipe mais fino comparadas às outras duas cultivares, apresentando 

valores em torno de 73 cm e 74 cm (Tabela 10). 
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Tabela 10. Circunferência do estipe (CE) em centímetros das cultivares de coqueiro 
anão: anão amarelo da Malásia (AAM), anão vermelho da Malásia (AVM), 
anão vermelho de Camarões (AVC) e anão verde do Brasil de Jiqui 
(AVeBrJ) de junho de 2002 a setembro de 2003 no Platô de Neópolis-SE. 

 
Cultivares Junho/02 Setembro/02 Dezembro/02 Março/03 Junho/03 Setembro/03 

AAM 74,38 cA 74,41 cA 74,38 cA 73,86 cA 74,34 cA 74,75 cA 
AVM 82,04 aA 81,78 aA 81,32 aA 81,09 aA 81,43 aA 81,43 aA 
AVC 73,34 cA 73,75 cA 73,14 cA 73,38 cA 73,38 cA 73,47 cA 

AVeBrJ 77,53 bA 77,69 bA 76,97 bA 76,93 bA 77,57 bA 77,36 bA 
C.V. (%) 1,19 1,24 1,48 1,21 1,27 1,14 

Médias seguidas de mesma letra, minúscula na coluna e maiúscula na linha, não diferem significativamente pelo teste 
Tukey a 5% de probabilidade. 

 

Nas condições dos tabuleiros costeiros do Norte de Sergipe, o AVeBrJ pode ser 

caracterizado pelo seu caule menor, podendo ser diferenciado do AVC dentro de um 

coqueiral pela sua maior espessura. Já o AVM caracteriza-se por um estipe mais alto ao 

lado do AAM, diferenciando-se deste pela sua espessura significativamente superior à 

todas as cultivares avaliadas no trabalho. 

Avaliando-se as folhas dos coqueiros do experimento, constatou-se que o AVM 

apresentou os folíolos mais longos, seguido do AVeBrJ, AAM e AVC, respectivamente, 

sendo que o AVeBrJ não diferiu do AVM em setembro/2002 (Tabela 11). Todas as 

cultivares apresentaram o maior CF em junho/2003, indicando que em coqueiros nessa 

idade as folhas subseqüentes apresentam folíolos mais longos que os anteriores podendo 

esse ritmo de crescimento ser influenciado pelas condições ambientais (Figura 5). 

 

Tabela 11. Comprimento do folíolo (CF) em centímetros das cultivares de coqueiro anão: 
anão amarelo da Malásia (AAM), anão vermelho da Malásia (AVM), anão 
vermelho de Camarões (AVC) e anão verde do Brasil de Jiqui (AVeBrJ) de 
junho de 2002 a junho de 2003 no Platô de Neópolis-SE. 

 
Cultivares Junho/02 Setembro/02 Dezembro/02 Março/03 Junho/03 

AAM 106,59 cB 101,88 bC 104,60 cBC 110,68 cA 114,06 cA 
AVM 120,57 aBC 112,27 aD 117,54 aC 122,35 aAB 125,45 aA 
AVC 97,29 dB 93,72 cBC 91,40 dC 97,40 dB 102,75 dA 

AVeBrJ 113,81 bBC 110,06 aCD 109,32 bD 114,81 bB 120,30 bA 
C.V. (%) 2,00 2,00 1,74 1,77 2,27 

Médias seguidas de mesma letra, minúscula na coluna e maiúscula na linha, não diferem significativamente pelo 
teste Tukey a 5% de probabilidade. 
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Figura 5. Comprimento do folíolo (CF), largura do folíolo (LF) e 
área foliar (AF) das cultivares de coqueiro anão: anão 
amarelo da Malásia (AAM), anão vermelho da Malásia 
(AVM), anão vermelho de Camarões (AVC) e anão 
verde do Brasil de Jiqui (AVeBrJ) no período de junho 
de 2002 a junho de 2003 no Platô de Neópolis-SE. 
Comprimento e largura em centímetros e área em 
centímetros quadrados. 
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Em relação à LF, o AVC é a cultivar que apresenta os maiores valores não 

diferindo do AAM em dezembro de 2002 e junho de 2003 e do AVM em dezembro de 

2002. Já o AVeBrJ, está entre as cultivares de menor LF durante todo período estudado. 

Na tabela 12 observa-se que ao longo de um ano não houve variação na largura dos 

folíolos das cultivares, exceto para o AVC e AVeBrJ que em dezembro apresentou 

folíolos mais estreitos. 

 

Tabela 12. Largura do folíolo (LF) em centímetros das cultivares de coqueiro anão: 
anão amarelo da Malásia (AAM), anão vermelho da Malásia (AVM), anão 
vermelho de Camarões (AVC) e anão verde do Brasil de Jiqui (AVeBrJ) de 
junho de 2002 a junho de 2003 no Platô de Neópolis-SE. 

 
Cultivares Junho/02 Setembro/02 Dezembro/02 Março/03 Junho/03 

AAM 5,57 bA 5,37 bA 5,34 aA 5,49 bA 5,69 abA 
AVM 5,20 bcA 5,06 bA 5,16 abA 5,29 bA 5,25 bcA 

AVC 6,13 aA 5,87 aA 5,20 abB 5,97 aA 6,06 aA 
AVeBrJ 5,05 cAB 5,27 bAB 4,86 bB 5,37 bA 5,16 cAB 

C.V. (%) 7,75 3,58 3,63 2,11 1,63 
Médias seguidas de mesma letra, minúscula na coluna e maiúscula na linha, não diferem significativamente pelo teste 
Tukey a 5% de probabilidade. 

 

Passos & Passos (2003) nas condições do município de Ilha das Flores – SE, 

avaliando as cultivares AVC, AVeBrJ, anão vermelho de Gramame (AVG) e anão 

amarelo de Gramame (AAG) constataram que o AVC e AVeBrJ possuem os menores 

folíolos, e enquanto o AVC possui folíolos mais largos, o AVeBrJ apresenta os mais 

estreitos. Essas duas cultivares (AVC e AVeBrJ) também apresentaram características 

semelhantes quando comparadas ao AVM e AAM nas condições do Platô de Neópolis. 

 No que diz respeito à AF, na maior parte do período estudado, as cultivares 

apresentaram valores significativamente semelhantes, sendo que em dezembro o AVC 

foi estatisticamente inferior às demais cultivares (Tabela 13), o que é justificado pelos 

seus folíolos mais curtos, uma vez que os folíolos dessas cultivares não diferiram 

quanto a LF nesse mês. Por outro lado, os folíolos mais curtos do AVC, são 

compensados pela sua maior largura em relação ao AVM em setembro, março e junho, 

quando essas cultivares não diferem significativamente quanto à AF. 

Apesar da média das áreas dos folíolos das cultivares avaliadas serem 

estatisticamente semelhantes entre si (Tabela 13), não indica necessariamente que as 

cultivares apresentam folhas com área total semelhante, uma vez que diferenças no 
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comprimento das folhas ou número de folíolos por folha influenciam diretamente na 

área foliar. 

 

Tabela 13. Área foliar (AF) em centímetros quadrados das cultivares de coqueiro anão: 
anão amarelo da Malásia (AAM), anão vermelho da Malásia (AVM), anão 
vermelho de Camarões (AVC) e anão verde do Brasil de Jiqui (AVeBrJ) 
de junho de 2002 a junho de 2003 no Platô de Neópolis-SE. 

 
Cultivares Junho/02 Setembro/02 Dezembro/02 Março/03 Junho/03 

AAM 318,91 aC 315,55 aC 355,47 abAB 337,53 aBC 365,40 aA 
AVM 327,16 aBC 316,23 aC 365,64 aA 353,21 aA 346,69 abAB 
AVC 319,49 aB 336,10 aAB 315,56 cB 331,00 aAB 350,97 abA 

AVeBrJ 315,02 aB 336,31 aAB 340,64 bA 335,71 aAB 331,06 bAB 
C.V. (%) 6,35 3,72 2,25 3,48 2,91 

Médias seguidas de mesma letra, minúscula na coluna e maiúscula na linha, não diferem significativamente pelo 
teste Tukey a 5% de probabilidade. 

 

Quanto ao comprimento das folhas, tanto no período seco quanto no chuvoso, o 

AVM apresentou a maior média, enquanto o AVC apresentou a menor. Já o AAM e o 

AVeBrJ apresentaram comprimentos semelhantes no período seco, sendo a folha do 

AVeBrJ maior no período chuvoso ( Figura 6).  

 
 

 
 

Figura 6. Comprimento da folha (CFol) em metros das cultivares de coqueiro anão: 
anão amarelo da Malásia (AAM), anão vermelho da Malásia (AVM), anão 
vermelho de Camarões (AVC) e anão verde do Brasil de Jiqui (AVeBrJ) 
em junho de 2002 (mês chuvoso) e em dezembro de 2002 (mês seco)  no 
Platô de Neópolis-SE. 
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Todas as cultivares apresentaram folhas maiores no mês chuvoso (junho) 

comparados com o mês seco (dezembro), exceto o AAM que não teve diferença 

significativa no CFol entre os dois meses da avaliação (Tabela 14). Características como 

menor CFol e CF são importantes no sentido de se permitir um incremento na densidade 

do plantio (MARCÍLIO et al., 2001), essas características foram observadas no AVC 

que embora seja inferior ao AVeBrJ quanto aos caracteres reprodutivos, são importantes 

para o melhoramento genético no intuito de selecionar características desejáveis com a 

finalidade  de reuni-las em um único indivíduo. 

 
 

Tabela 14. Comprimento da folha (CFol) em metros das cultivares de coqueiro anão: anão 
amarelo da Malásia (AAM), anão vermelho da Malásia (AVM), anão 
vermelho de Camarões (AVC) e anão verde do Brasil de Jiqui (AVeBrJ) em 
junho de 2002 e em dezembro de 2002 no Platô de Neópolis-SE. 

 
Cultivares Junho/02 Dezembro/02 

AAM 4,48 cA 4,43 bA 

AVM 4,90 aA 4,75 aB 

AVC 4,25 dA 4,08 cB 

AVeBrJ 4,63 bA 4,38 bB 

Médias seguidas de mesma letra, minúscula na coluna e maiúscula na linha, não diferem significativamente pelo teste 
Tukey a 5% de probabilidade. 
 

O ponto ideal de colheita do fruto do coqueiro para consumo da água é aos seis 

meses depois da abertura natural da inflorescência. Segundo Aragão et al. (2001a) e 

Benassi (2006) os frutos atingem seus volumes máximos entre seis e sete meses. È 

nesse período também que a água é mais doce devido principalmente à maior 

quantidade de açúcares como a glicose e frutose (ARAGÃO, et al. 2001b) Dessa forma 

os pesos e volumes foram medidos em frutos no ponto de colheita.  

Em março houve queda no PF e VAF em todas as cultivares. A curva do VAF 

nesse mês é mais acentuada em relação ao PF (Figura 7), devido a água de coco 

corresponder a aproximadamente 25% do peso do fruto (NOGUEIRA et al., 2004), 

influindo também nessa característica o endocarpo (35%), a casca (12%) e a polpa 

(28%) (LUVIELMO et al ., 2004). Essa queda pode ser explicada pelo processo de 

enchimento do fruto ter se dado no período seco (novembro a fevereiro) (Figura 1), uma 

vez que albúmen líquido (água de coco) começa a ser formado a partir de 60 dias após a 



 51 

abertura da inflorescência (ARAGÃO et al., 2002, RESENDE et al., 2002), após a 

fecundação quando é iniciado o enchimento do saco embrionário que se converterá na 

cavidade central do fruto (FREMOND et al., 1975). Todas as atividades metabólicas das 

células da planta dependem da disponibilidade de água. Segundo Nunes (2000) uma 

redução do conteúdo de água em torno de 20 a 25% do valor máximo de hidratação 

geralmente induz a paralisação de importantes processos metabólicos.  

A cultivar que apresentou frutos com maior peso foi o AVeBrJ, não diferindo do 

AVM em março, e em setembro quando não houve diferença significativa entre os PF 

das cultivares (Tabela 15). 

 

 

 

Figura 7. Peso do fruto (PF) em gramas e volume de água do 
fruto (VAF) em mililitros das cultivares de 
coqueiro anão: anão amarelo da Malásia (AAM), 
anão vermelho da Malásia (AVM), anão vermelho 
de Camarões (AVC) e anão verde do Brasil de Jiqui 
(AVeBrJ) no período de dezembro de 2002 a 
setembro de 2003 no Platô de Neópolis-SE. 
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Tabela 15. Peso do fruto (PF) com seis meses de idade  em gramas das cultivares de 

coqueiro anão: anão amarelo da Malásia (AAM), anão vermelho da Malásia 
(AVM), anão vermelho de Camarões (AVC) e anão verde do Brasil de 
Jiqui (AVeBrJ) de dezembro de 2002 a setembro de 2003 no Platô de 
Neópolis-SE. 

 
Cultivares Dezembro/02 Março/03 Junho/03 Setembro/03 

AAM 1692,41 bA 1140,38 bB 1009,10 bB 1241,67 aB 
AVM 1785,83 bA 1464,84 aB 1566,38 bAB 1478,13 aB 
AVC 1186,13 cA 896,88 bB 1228,13 bA 1322,05 aA 

AVeBrJ 2016,05 aA 1638,96 aB 1659,06 aB 1577,34 aB 
C.V. (%) 5,89 11,05 7,80 13,14 

Médias seguidas de mesma letra, minúscula na coluna e maiúscula na linha, não diferem significativamente pelo 
teste Tukey a 5% de probabilidade. 

 

O AVeBrJ também apresentou  maior VAF, já AAM apresentou os menores 

VAF na maior parte do período estudado, sendo significativamente inferior apenas em 

junho e setembro (Tabela 16).  Nas condições dos tabuleiros costeiros de Sergipe o 

AVeBrJ, além de apresentar melhor floração e frutificação que as outras cultivares, 

apresentou frutos com maior volume de água no período de dezembro a março, não 

diferindo do AVM em março, o que indica um melhor aproveitamento da água 

disponível no período seco pelo AVeBrJ, por outro lado nos demais meses não diferiu 

do AVC, nem do AVM, já o AAM apresentou VAF significativamente inferior. 

 

Tabela 16. Volume de água do fruto (VAF) com seis meses de idade em mililitros 
das cultivares de coqueiro anão: anão amarelo da Malásia (AAM), anão 
vermelho da Malásia (AVM), anão vermelho de Camarões (AVC) e anão 
verde do Brasil de Jiqui (AVeBrJ) de dezembro de 2002 a setembro de 
2003 no Platô de Neópolis-SE. 

 
Cultivares Dezembro/02 Março/03 Junho/03 Setembro/03 

AAM 316,03 bA 167,60 bB 209,67 bB 288,85 bA 
AVM 348,66 bAB 202,50 abC 307,77 aB 394,06 aA 
AVC 349,41 bB 179,06 bC 311,49 aB 444,77 aA 

AVeBrJ 454,21 aA 240,42 aC 351,56 aB 425,31 aA 
C.V. (%) 6,01 10,55 12,21 9,34 

Médias seguidas de mesma letra, minúscula na coluna e maiúscula na linha, não diferem significativamente pelo 
teste Tukey a 5% de probabilidade. 

 

6. Conclusões 

 
• A floração das cultivares está relacionada a uma boa condição hídrica no 

momento de formação dos primórdios florais sendo importante atender as 
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necessidades hídricas do coqueiro através da irrigação nos períodos de baixa 

pluviosidade.. Nas condições do Platô de Neópolis, o AVeBrJ apresenta floração 

e frutificação superior  às demais cultivares. 

• A maior perda de frutos se dá até o terceiro mês de desenvolvimento, quando os 

frutos são mais susceptíveis às adversidades ambientais. Na maior parte do 

período estudado o AVeBrJ apresenta maior vingamento e desenvolvimento do 

fruto  que as demais cultivares, mostrando-se mais adaptada a essas condições 

ambientais. 

• O AVC e o AVeBrJ são as cultivares de menor crescimento do estipe, o que 

pode significar maior interesse por essas cultivares devido a  facilidade de 

colheita, devendo-se também considerar esse caráter nos processos de 

hibridização. 

• O AVeBrJ possue frutos com maior volume de água que as demais cultivares, 

principalmente no período seco, quando a demanda é maior, tornando-se 

promissor para a comercialização do fruto nesse período. 

 

7. Referências Bibliográficas 
 
 ANDERSON, A. B.; OVERAL, W. L.; HENDERSON, A. Pollination ecology of a 
forest-dominant palm (Orbignya phalerata Mart.) in Northern Brazil. Biotropica, v. 20, 
n. 3, p. 192-205, 1988. 
 
ANDRIGUETO, J. R.; KOSOSKI,A, R. Marco legal da produção integrada de 
frutas do  Brasil. Brasília: MAPA/SARC, 2002. 60p. 
 
ARAGÃO, W. M.; CRUZ, E. M. O.; HELVÉCIO, J. S. Caracterização morfológica do 
fruto e química da água de coco em cultivares de coqueiro anão. Agrotrópica, Ilhéus, v. 
13, n. 2, p. 49-58, 2001a. 
 
ARAGÃO, W. M.; ISBERNER, I.V.; CRUZ, E. M. O. Água de coco. Aracaju: 
Embrapa Tabuleiros Costeiros, 2001b. (Embrapa Tabuleiros Costeiros. Documento, 24).  
 
ARAGÃO, W. M.; RIBEIRO, F. E.; TUPINAMBÁ, E. A.; SIQUEIRA, E. R. 
Variedades e híbridos do coqueiro. In: Coco pós-colheita. Brasília: Embrapa 
Informação Tecnológica, 2002. p.26-34. (Série Frutas do Brasil, 29). 
 
BENASSI, A. C. Caracterizações biométrica, química e sensorial de frutos de 
coqueiro variedade anã verde. 2006. 98 f. Tese (Doutorado em Agronomia). 
Universidade Estadual de São Paulo, Jaboticabal, 2006. 
 
CHILD, R. Coconuts. London: Longman, 1974. 335 p. 
 



 54 

COOMANS, P. Influence des facteurs climatiques sur les fluctuations saisonnières et 
annuelles de la production du cocotier. Oléagineux, França, v. 30, n. 4, p. 153-159, 
1975. 
 
FREMOND, Y.;ZILLER, R.; LAMONTE, M. N. El cocotero: tecnicas agrícolas y 
producciones tropicales. Barcelona, Editorial Blume, 1975. 236 p. 
 
LUVIELMO, M. M.; VASCONCELOS, M. A. M; MARQUES, G. R.; SILVA, R. P. 
G.; DAMÁSIO, M. H. Influência do processamento nas características sensoriais da 
água de coco. B. Ceppa, Curitiba, v. 22, n. 2, p. 253-270, 2004. 
 
MARCÍLIO, H. de C.; GAÍVA, H.N.; ABREU, J.G. de; ARAGÃO, W.M.; FRESCHI, 
J.C. Avaliação de caracteres vegetativos de híbridos de coqueiro (Cocos nucifera L.) na 
região não pantanosa do município de Poconé, MT. Revista Brasileira de 
Fruticultura, Jaboticabal, v. 23, n. 2, p. 437- 440, 2001. 
 
NOGUEIRA, A. L. C.; SOUZA, G. C.; ALVES, O. M. B.; DOMINGOS, M. S. C.; 
MARQUES, L. F.; COSTA, T. L.; PAIXÃO, F. J. R. Avaliação sensorial da água de 
coco (Cocos nucifera L.) in natura e processada. Revista de Biologia e Ciências da 
Terra, Paraíba, v. 4, n. 2, p. 131-138, 2004. 
 
NUNES, M. A. L. Comportamento ecofisiológico de bananeiras (Musa spp) em solo 
artificialmente infestado com Fusarium oxysporum f.sp. cubense (E.F. Smith) Sn & 
Hansen. 2000. 184 f. Tese (Doutorado em Ciências Biológicas). Universidade Federal 
do Pará, Belém, 2000. 
 
OHLER, J. G. Modern coconut management.Palm cultivations and products. 
London, FAO. 1999. 458 p. 
 
OLIVEIRA, M. S. P.; COUTURIER, G.; BESERRA, P. Biologia da polinização da 
palmeira tucumã (Astrocaryum vulgare Mart.) em Belém, Pará, Brasil. Acta Botânica 
Brasilica, São Paulo, v.17, n. 3, p. 343-353, 2003. 
 
PASSOS, E. E. M. Morfologia do coqueiro. In: FERREIRA, J. M. S.; WARWICK, D. 
R. N.; and SIQUEIRA, L.A. A cultura do Coqueiro no Brasil. Brasília. Embrapa 
Serviço de Produção e Informação, 1998. p. 57-64.  
 
PASSOS, E. E. M.; PRADO, C. H. B. A.; LEAL, M. L. S. Condutância estomática, 
potencial hídrico foliar e emissão de folhas e inflorescências em três genótipos de 
coqueiro anão. Agrotrópica, Ilhéus, v. 11, n. 3, p. 147-152, 1999. 
 
PASSOS, C. D.; PASSOS, E.E.M. Aspectos morfológicos do Caule e da folha do 
coqueiro anão (Cocos nucifera L.). Aracaju: Embrapa Tabuleiros Costeiros, 2003. 
(Embrapa tabuleiros Costeiros. Comunicado Técnico, 13). 
 
PERSLEY, G. J. Replanting the tree of life: Towards a international agenda for 
coconut palm research. Wallinggard: CABI/ACIAR, 1992. 156p. 
 
RAMOS, V. H. V.; PINTO, A. C. Q.; ARAGÃO, W. M.; GOMES, A. C.; 
JUNQUEIRA, N. T. V.; LOBATO, E.; OLIVEIRA, M. A. S. Comportamento de 



 55 

cultivares de coqueiros anão e híbridos no Distrito Federal. Revista Brasileira de 
Fruticultura, Jaboticabal, v. 26, n. 2, p. 363-365, 2004. 
 
RESENDE, J. M.; ASSIS, J. S.; REIS, C. S.; ARAGÃO, W. M. Colheita e manuseio 
pós-colheita. In: Coco pós-colheita. Brasília: Embrapa Informação Tecnológica, 2002. 
p.34-39. (Série Frutas do Brasil, 29). 
  
SCARIOT, A. O.; LLERAS,E.; HAY, J. D. Reproductive biology of the palm 
Acrocomia aculeata in Central Brazil. Biotropica, v.23, n.1, p.12-22. 1991. 
 
SILVA, M. C.; GAÍVA, H. N.; PEREIRA, W. E.; ARAGÃO, W. M. Crescimento e 
florescimento de uma cultivar anã e de quatro híbridos intervarietais de coqueiro, na 
região não pantanosa de Poconé, MT. Agropecuária Técnica, Areia, v.25, n.1. p. 13-
23, 2004.  
 
TODA FRUTA. Coleções de fruteiras e sua importância para o melhoramento genético. 
2004. Disponível em: 
www.todafruta.com.br/todafruta/mostra_conteudo.asp?conteudo=6492. 
Acesso em janeiro de 2007. 
 
WOOD, P. J.; BURLEY, J. A tree for all reasons: Introduction and evaluation of 
multipurpose trees for agroforestry. Science and Practice of Agroforestry; ICRAF, 
Nairobi, Kenya.1991. 158p 
 
WORLD BANK. Coconut production: present status and priorities for research. 
Washington, D. C.: World Bank Technical paper. 1991. 150p. 
 
 
 



 56 

CAPÍTULO 3 
 

HERDABILIDADE E CORRELAÇÕES ENTRE CARACTERES 
VEGETATIVOS E REPRODUTIVOS DE CULTIVARES DE COQUEIR O 

ANÃO NO PLATÔ DE NEÓPOLIS 
 

1. Resumo 
 

CASTRO, Cíntia Passos. Herdabilidade e correlações entre caracteres vegetativos 
e reprodutivos de cultivares de coqueiro anão no Platô de Neópolis. In: 
Comportamento de cultivares de coqueiro anão (Cocos nucifera L.) nos tabuleiros 
costeiros do norte de Sergipe. São Cristóvão: UFS. 2007. 74 f. (Dissertação, Mestrado 
em Agroecossistemas). 
 
O conhecimento do coeficiente de herdabilidade e de correlações fenotípica e 
genotípica entre os caracteres avaliados constitui-se elemento básico para o 
estabelecimento de diretrizes para orientar o melhoramento da cultura do coqueiro. 
Nesse sentido, foram estimados os coeficientes de herdabilidade e de correlações 
fenotípica e genotípica de cultivares de coqueiro anão nas condições edafoclimáticas 
dos tabuleiros costeiros do norte de Sergipe. O experimento foi conduzido em um 
plantio comercial da empresa Agreste em delineamento de blocos ao acaso, com 
quatro tratamentos e quatro repetições, utilizando-se oito plantas úteis por parcela. 
Foram avaliadas quatro cultivares de coqueiro anão: anão amarelo da Malásia (AAM), 
anão vermelho da Malásia (AVM), anão vermelho de Camarões (AVC) e anão verde 
do Brasil de Jiqui (AVeBrJ) quanto ao número de folhas vivas (NFV), emitidas (NFE) 
e mortas (NFM), número de inflorescências emitidas (NIE), flores femininas por 
inflorescência (NFFI), frutos com três meses (NFr3) e frutos com seis meses (NFr6), 
peso do fruto (PF), volume de água do fruto (VAF), altura do estipe (AE) e 
circunferência do estipe (CE). A análise de variância e os coeficientes de herdabilidade 
e correlações fenotípica e genotípica foram obtidos utilizando-se o programa GENES e 
aplicando-se os testes de Tukey (herdabilidade) e o t (correlações), ambos 5% de 
probabilidade. Observou-se altos valores de herdabilidade, variando de 89,16% para 
NFM a 98,66% para NIE, o que indica que a variação dos caracteres avaliados foi 
devido a diferenças genéticas entre indivíduos e que existe uma alta correlação entre o 
valor genético e o fenotípico. Foram constatadas correlações fenotípicas e genéticas 
altas, positivas e significativas para os pares de caracteres NFV x NIE e NFE x NFM, 
indicando que a seleção de um caráter indiretamente estará selecionando outro e 
correlações altas, positivas, mas não significativas para os pares NFE x NIE, NFFI x 
NFr3, NFFI x NFr6, NFFI x PF, NFr3 x NFr6, NFr6 x VAF, PF x VAF, AE x NIE e 
NFFI x VAF. Houveram correlações fenotípicas e genéticas altas e negativas para NFE 
x NFr6, AE x NFFI, AE x NFr3 e AE x NFr6 indicando que a seleção de um caráter 
pode provocar alterações indesejáveis em outro. As correlações negativas entre 
caracteres vegetativos como AE e CE com caracteres reprodutivos como NFFI, NFr3 e 
NFr6 pode indicar que a planta utiliza mais energia do seu metabolismo para o 
desenvolvimento vegetativo comprometendo, assim a parte reprodutiva. 
 
 
 
Palavras- chaves: Cocos nucifera L., melhoramento vegetal, variabilidade genética. 
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2. Abstract 
 
 
CASTRO, Cíntia Passos. Heritability and correlations among vegetative and 
reproductive characters of dwarf coconut cultivars in Platô de Neópolis. In: 
Behavior of dwarf coconut palms cultivars (Cocos nucifera L.) in the north of Sergipe 
coastal tablelands. São Cristóvão: UFS. 2007. 74 f. (Dissertation Paper, Masters in 
Agroecosystems). 
 
Knowlegde of heritability coefficient and phenotypic and genotypic correlations 
among characters is important to establish guidelines to the coconut tree breeding. 
Therefore, heritability coefficient and phenotypic and genotypic correlations of four 
dwarf cultivars were estimated in the north of Sergipe coastal tablelands. The 
experiment was carried out at the Agreste commercial plantation a randomized block 
design with four treatments and four replications using eight plants per plot. The 
studied of dwarf coconut cultivars were: the Malayan Yellow Dwarf (MYD), the 
Malayan Red Dwarf (MRD), the Cameroon Red Dwarf (CRD) and The 'Green Dwarf 
of Jiqui' (BGDJ) regarding number of alive leaves (NAL), number of emitted leaves 
(NEL) and number of dead leaves (NDL), number of emitted inflorescences (NEI), 
female flowers per inflorescence (NFFI), fruits at three (NFr3) and six (NFr6) months 
old, fruit weight (FW) and fruit water volume (FWV), stipe height (SH) and 
circumference (SC). The analysis of variance and heritability coefficient and 
phenotypic and genotypic correlations were performed by GENES program and by the 
test of Tukey (heritability) and  the Test T (correlations), both at 5% of probability. 
High values of heritability were observed, ranging from 89,16% (NDL) to 98,66% 
(NEI), which implies that the analyzed characters range is due to genetic differences 
between individuals and that there is a high correlation between phenotypic and 
genotypic values. High positive and significative, phenotypic and genotypic 
correlations were observed for the pairs of characters: NAL x NEI and NEL x NDL, 
expressing that the selection of a character will indirectly select another and were 
observed too high positive correlations, but not significative NAL x NEL, NAL x NEI, 
NEL x NDL, NEL x NEI, NFFI x NFr3, NFFI x NFr6, NFFI x FW, NFr3 x NFr6, 
NFr6 x FWV, FW x FWV,; and high negative phenotypic and genotypic correlations 
for NEL x NFr6, NEL x FWV, SH x NFFI, SH x NFr3, SH x NFr6 e SH x FWV 
showing that a selection of a character may cause undesirable changes in another. 
Negative correlations between vegetative characters such as SH and SC with 
reproductive characters such as NFFI, NFr3 e NFr6 may indicate that the plant uses 
more energy from its metabolism for vegetative development influencing the 
reproductive part. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Key-words: Cocos nucifera L., plant breeding, genetic variability. 
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 3. Introdução 
 

O coqueiro (Cocos nucifera L.) é uma planta perene, essencialmente tropical, 

que encontra condições favoráveis entre latitudes 20º N e 20º S. É uma das culturas de 

maior importância socioeconômica para as regiões litorâneas do Nordeste, devido a 

sua fácil adaptação a essas condições ambientais e por produzir continuamente 

gerando emprego durante todo o ano. Seu cultivo favorece tanto a consorciação com 

outras culturas anuais e perenes, quanto à associação com animais, propiciando mais 

uma fonte de renda para o produtor, sendo ótima opção de cultivo, desde aqueles de 

subsistência, com mínimo de insumos, até os grandes empreendimentos rurais que 

utilizam todas as tecnologias possíveis (FARIAS NETO et al., 2003).  

Conhecer a dinâmica que envolve a cultura do coqueiro é fundamental para que 

a atividade possa ser maximizada em consonância com o desenvolvimento sustentado 

das regiões produtoras. No Brasil, os objetivos das atividades do melhoramento 

genético do coqueiro, têm sido relacionados ao aumento da produção e da qualidade da 

polpa, da água de coco e do óleo, resistência a pragas, a estresse ambiental e adaptação 

a diferentes condições agroecológicas e ecogeográficas do país. 

As situações agroecológicas de exploração do coqueiro são diversas, dessa 

forma, é importante a identificação e desenvolvimento de cultivares adaptadas a essas 

condições, cujos fatores limitantes da produção, como déficit hídrico, temperatura e 

pragas são variáveis (RIBEIRO et al., 2002). 

Segundo Allard (1971), o sucesso em um programa de melhoramento de 

plantas autógamas, cujo objetivo é conseguir genótipos com alto rendimento e 

estabilidade de produção, depende da escolha dos genitores com capacidade para 

produzir genótipos superiores e dali selecionar indivíduos superiores. 

A avaliação de parâmetros genéticos como herdabilidade, correlações, entre 

outros, constitui elemento básico para o estabelecimento de diretrizes que possam 

orientar o melhoramento da cultura do coqueiro possibilitando inclusive acelerar o 

programa. 

A estimativa da herdabilidade expressa a confiabilidade do valor fenotípico 

como preditor do valor genético, além de indicar se existe variabilidade entre os 

caracteres avaliados. Não é uma característica fixa de um caráter, pois depende da 

população na qual é estimada e do conjunto de ambientes nas quais a população se 



 59 

envolve, podendo variar de um local para outro de acordo com a variância genética do 

caráter na população e o efeito do ambiente (PINTO, 1995). 

A herdabilidade varia de acordo com as características agronômicas e, a 

depender do resultado obtido, pode explicar se o caráter é de fácil ou difícil seleção, 

auxiliando, dessa forma, na escolha do método de melhoramento mais apropriado. A 

herdabilidade no sentido amplo envolve toda a variância genética (aditiva e não 

aditiva), e a no sentido restrito considera apenas a variância genética aditiva que é 

fixada pela seleção, sendo a mais importante para os melhoristas (CARVALHO, 2006) 

e é representada pela razão entre a variância genética aditiva e a variância fenotípica 

(EUCLIDES FILHO, 1999). No coqueiro anão, a herdabilidade média estimada é 

considerada no sentido restrito por se tratar de uma cultura autógama, em que formas 

heterozigotas não mais estão presentes, sendo, portanto, possível detectar efeitos 

apenas aditivos. 

Altos valores de herdabilidade foram constatados por Aragão et al. (2001) em 

caracteres de inflorescências de coqueiro anão no Betume-SE, e Carvalho (2006) e 

Cambuí (2007) para caracteres vegetativos e reprodutivos, também de cultivares de 

coqueiro anão no Platô de Neópolis-SE. Cambuí (2007) também constatou baixos 

valores de herdabilidade para caracteres como peso da noz de frutos com sete meses de 

idade e peso do albúmem líquido em cultivares de coqueiro anão no Platô de Neópolis-

SE. 

A correlação entre caracteres pode ser definida como a dependência entre as 

funções de distribuição de duas ou mais variáveis aleatórias, em que a ocorrência de 

um valor de uma das variáveis favorece a ocorrência de um conjunto de valores das 

outras (FALCONER, 1987). 

As correlações podem ser fenotípica, genética ou ambiental. A associação entre 

duas características que pode ser observada diretamente é a correlação de valores 

fenotípicos, ou a “correlação fenotípica” (SANTOS et al, 2005).  A correlação genética 

possui como causa principal o pleiotropismo (efeito pelo qual um gene afeta mais de 

uma característica), embora ligações gênicas sejam causa de correlação transitória, 

especialmente em populações originadas de cruzamentos entre linhagens divergentes 

(FALCONER, 1987).   

Do ponto de vista do melhoramento genético, a conseqüência da correlação é 

que se duas características evidenciam correlação altamente positiva, a ênfase na 

seleção poderá ser endereçada para uma, visando o melhoramento de ambas, além da 
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seleção indireta para características de difícil mensuração e/ou características que se 

expressam tardiamente. No caso da correlação entre dois caracteres ser negativa, a 

seleção de um dos caracteres provocará mudanças indesejáveis no outro. 

Para se selecionar os melhores materiais é necessário estimar parâmetros 

genéticos e fenotípicos, pois estes são imprescindíveis no fornecimento de informações 

quanto à natureza e número de genes envolvidos no controle dos caracteres de 

interesse, permitindo a predição de ganhos com a seleção e também outras 

informações que auxiliam na escolha da melhor estratégia de melhoramento a ser 

adotada (RAMALHO et al., 1993). Existem poucas informações sobre estes 

parâmetros para o coqueiro. 

Correlações genéticas e fenotípicas entre pares de caracteres de inflorescência 

de coqueiro anão foram estimadas por Aragão et al. (2001) que observaram valores 

altos, positivos e significativos para comprimento da inflorescência e comprimento 

médio dos ramos florais, comprimento da inflorescência e número de flores 

masculinas por inflorescência, comprimento da inflorescência e número de flores 

femininas por ramo floral, número de ramos florais e número de flores masculinas por 

inflorescência, números de flores femininas por ramo floral e número de flores 

masculinas por inflorescência. Correlações positivas e significativas também foram 

observadas por Carvalho (2006) entre caracteres como altura do estipe e circunferência 

do estipe e, entre número de folhas vivas e emitidas. 

Nesse sentido, o presente trabalho objetivou avaliar a herdabilidade e as 

correlações entre caracteres morfológicos e reprodutivos de cultivares de coqueiro 

anão no Platô de Neópolis-SE. 

 

4. Material e Métodos 

 

O experimento foi conduzido em um plantio comercial da empresa Agreste, 

localizado no município de Neópolis, Sergipe (10° 16’S, 36º 5’ W),  altitude de 75 m. 

O clima da região, segundo a classificação de Köppen, é do tipo As’ (tropical chuvoso 

com verão seco). A pluviosidade média anual de 1200 mm, sendo que 80% dessa 

ocorre entre os meses de abril e setembro. O solo da área experimental é classificado 

como Argissolo Amarelo Distrófico, de baixa fertilidade natural. Sua composição 

química na camada de 0-20 cm, segundo o Instituto Tecnológico e de Pesquisas do 

Estado de Sergipe (ITPS) está apresentada na Tabela 17. 
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Tabela 17. Composição química do solo da área experimental. 

pH em 

água 

P  

(mg dm-3) 

K 

(mg dm-3) 

Ca 

 (mmolc dm-3) 

Mg  

(mmolc dm-3) 

Al 

(mmolc dm-3) 

M.O 

(g dm-3) 

5,94 8,52 41,89 11,7 5,4 0,9 125 

 

No delineamento experimental em blocos ao acaso com quatro repetições e oito 

plantas úteis por parcela, foram avaliadas quatro cultivares de coqueiro-anão 

(tratamentos): anão amarelo da Malásia (AAM), anão vermelho da Malásia (AVM), 

anão vermelho de Camarões (AVC), e anão verde do Brasil de Jiqui (AVeBrJ), com 6 

anos de idade, plantadas em espaçamento de 7,5 x 7,5 em triângulo eqüilátero. 

Foram avaliados trimestralmente os seguintes caracteres:  

- Número de folhas vivas (NFV) – Contagem de todas as folhas que apresentavam 

80% de sua coloração verde; 

- Número de folhas emitidas (NFE) - Contagem do número de folhas emitidas a partir 

da última folha marcada na avaliação anterior até a folha mais jovem com os folíolos 

até a base completamente diferenciados, considerada a folha n° 1, uma vez que a folha 

mais nova apresenta os folíolos ainda soldados; 

- Número de folhas mortas (NFM) – Contagem de todas as folhas que apresentaram 

80% de sua coloração marrom escura ou que já tenham caído; 

- Altura do estipe (AE) – Medida em centímetros do comprimento do caule da 

superfície do solo até o ponto de inserção da folha mais velha;  

- Circunferência do estipe (CE) – Medida em centímetros da circunferência do caule 

um metro acima da superfície do solo; 

- Número de inflorescências emitidas (NIE) - Contagem das inflorescências abertas a 

partir da última inflorescência marcada na avaliação anterior; 

- Número de flores femininas por inflorescência (NFFI) – Contagem das flores 

femininas na inflorescência mais nova, recentemente aberta em que essas flores ainda 

não foram fecundadas. Essa contagem sempre foi efetuada nos três primeiros dias após 

a abertura da inflorescência para evitar que as flores não fecundadas, abortassem e 

caíssem influenciando na contagem;  

- Número de frutos com três meses (NFr3) – Contagem do número de frutos por cacho 

com três meses de idade a partir da abertura da inflorescência; 
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- Número de frutos com seis meses (NFr6) - Contagem do número de frutos por cacho 

com três meses de idade a partir da abertura da inflorescência;  

- Peso do fruto (PF) - Foi realizada em frutos com seis meses de idade (idade de 

colheita para consumo de água) através de uma balança digital, sendo os valores 

expressos em gramas; 

- Volume de água do fruto (VAF) – Após a determinação do peso, o fruto foi 

perfurado utilizando-se um “furador de alumínio” para a extração da água, sendo 

coletado em um becker e transferido para uma proveta, onde foi medido o volume em 

ml. 

A análise de variância foi realizada com base na média dos tratamentos. A 

partir das esperanças dos quadrados médios foi calculada a herdabilidade no sentido 

restrito, o coeficiente de variação genético e a razão CVg/CVe. 

Os coeficientes de correlação fenotípica e genotípica foram obtidos mediante 

análises de covariâncias combinando aos pares as características avaliadas em todas as 

formas possíveis (CRUZ & REGAZZI, 1997). Todas as análises foram realizadas pelo 

programa estatístico computacional GENES (CRUZ, 2001). 

 

5. Resultados e Discussão 

 

As estimativas de herdabilidade avaliadas foram altas, variando de 89,16% para 

NFM a 98,66% para NIE (Tabela 18). 

Segundo Cruz (2005) o valor de herdabilidade pode variar de 0 a 1 ou de 0 a 

100%, sendo considerado alto quando estiverem acima de  40%. Essa herdabilidade 

alta significa que ocorreu uma alta correlação entre os valores genético e fenotípico e 

dessa forma o valor fenotípico se constitui em uma boa indicação do valor genético 

para essas características (FALCONER & MACKAY, 1996, CRUZ, 2005). O valor da 

herdabilidade será nulo quando a natureza entre as médias de populações for de 

natureza ambiental (ARAGÃO & MARTINS, 1999), o que não foi observado para 

nenhum dos caracteres avaliados. 
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Tabela 18. Herdabilidade (h2), coeficiente de variação genética (CVg), coeficiente de 
variação ambiental (CV) e razão entre coeficiente de variação genética e coeficiente de 
variação ambiental (CVg/CVe) de caracteres vegetativos e reprodutivos de cultivares 
de coqueiro anão no Platô de Neópolis. 
 
CARACTERES h2 (%) CVg(%) CV (%) CVg/CVe 

NFV 98,61 8,29 1,97 4,21 

NFE 98,07 7,49 2,10 3,56 

NFM 89,16 7,59 5,29 1,43 

AE 98,11 14,05 3,90 3,60 

CE 98,60 4,72 1,13 4,19 

NIE 98,66 11,97 2,79 4,29 

NFFI 96,86 21,75 7,84 2,77 

NFr3 92,75 14,48 8,09 1,79 

NFr6 91,90 28,49 1,68 16,91 

PF 94,92 17,82 2,16 8,24 

VF 95,57 15,80 2,32 6,81 

 

Essas estimativas de herdabilidade explicam o melhor desempenho de uma 

cultivar em detrimento de outras em períodos onde as condições edafoclimáticas não 

são favoráveis ao desenvolvimento do coqueiro. Dessa forma, pode-se afirmar que o 

componente genético é o maior responsável por essas variações fenotípicas, 

contribuindo para a seleção de cultivares superiores a serem utilizadas como matrizes 

ou usadas em etapas posteriores no melhoramento genético da espécie. 

Os resultados desse trabalho estão de acordo com os de Carvalho (2006), que 

também observou altos valores de herdabilidade para as características NFV (h2 

variando de 95,8% a 99,0%), NFE (h2 variando de 68,5% a 94,2%), NFM (h2 variando 

de 70,3% a 90,8%), CE (h2 variando de 65,0% a 98,1%), AE (h2 variando de 63,7 %a 

98,6%), NIE (h2 variando de 51,7% a 95,9%) e NFFI (h2 variando de 75,0% a 91,0%), 

estimadas para cultivares de coqueiro também nas condições do Platô de Neópolis-SE, 

e os de Aragão et al. (2001), que estimaram a herdabilidade para caracteres da 

inflorescência de coqueiro anão no banco ativo de germoplasma de coco da Embrapa 

Tabuleiros Costeiros, observando valores elevados variando de h2=0,67 para número 

de ramos florais a h2=0,96 para número médio de flores masculinas por ramo floral, 

inclusive para NFFI (h2 0,87).  
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Por outro lado, Martins et al. (2006) encontraram valores baixos de 

herdabilidade para NFV (0,30%) e nulos para NFE no platô de Neópolis, indicando 

que nos trabalhos de melhoramento a herdabilidade tem que ser específica para cada 

local, uma vez que não é uma característica fixa de um caráter, pois depende da 

população na qual é estimada e do conjunto de ambientes nas quais a população se 

envolve (PINTO, 1995). 

 A herdabilidade alta aliada aos valores relativamente altos do CVg (variou de 

4,72% - CE a 28,49% - NFr6) e a relação CVg/CVe bem acima de 1 (variou 1,43 – 

NFM a 4,29 – NIE) são indicativos também da existência de variabilidade entre as 

cultivares para as características em questão, uma vez que o coeficiente de variação 

genética é superior ao coeficiente de variação ambiental (Tabela 18). De acordo com 

Valois et al. (1980) o conhecimento do coeficiente de variação genético é muito 

importante nas atividades de melhoramento genético por indicar a existência de 

variabilidadede de um caráter objetivando o seu uso nessas atividades. Quando a razão 

CVg/CVe estimada for igual  ou maior que um, tem-se uma situação favorável para o 

processo de seleção (CRUZ, 2005). 

Os coeficientes de correlação fenotípica (rfe) e genotípica (rge) indicam o grau 

de variação conjunta de dois caracteres, podendo ser positivo ou negativo. 

Os rfe e rge foram altos, positivos e significativos pelo teste t a p≤,0,05 para 

NFE x NFM (rfe 0,9773*e rge 1,0233*) e a p≤0,01 para NFV x NIE (rfe 0,9903** e 

rge 0,9973**) (Tabela 19), indicando nesses casos que selecionando o caráter NFE 

indiretamente estará aumentando o NFM, ou vice-versa, da mesma forma selecionando 

o NFV que é um caráter importante para o ideotipo do coqueiro, indiretamente estará 

selecionando o NIE que é um caráter importante relacionada à produção do coqueiro. 

Essa seleção fica mais facilitada uma vez que a herdabilidade para qualquer uma das 

características dos pares acima, foi sempre alta (Tabela 18). Segundo Falconer (1987), 

além da elevada correlação genética que deve existir entre os caracteres, o caráter a ser 

selecionado deve possuir maior herdabilidade. 

Os NFV, NFE, NFM e NIE são características importantes tanto do ponto de 

vista agronômico quanto econômico. A quantidade de folhas vivas e emitidas reflete 

diretamente no crescimento e produção, uma vez que aumentam a capacidade 

fotossintética da planta ou no caso do NIE que está relacionada à produção de 

sementes para a sobrevivência da espécie, e do NFM que está relacionada à 
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senescência das folhas mais velhas que já não emitem novas inflorescências, refletindo 

na produção de frutos para uso in natura e agroindustrial. 

 Coeficientes de correlação fenotípica e genotípica também foram altos, 

positivos, mas não significativos para os pares NFV x NFE (rfe 0,8937 e rge 0,899), 

NFE x NIE (rfe 0,8982 e rge 0,9033), AE x NIE (rfe 0,6638 e rge 0,6718) NFFI x 

NFr3 (rfe 0,9215 e rge 0,9544), NFFI x NFr6 (rfe 0,7545 e rge 0,8154), NFFI x PF (rfe 

0,6493 e rge 0,6681), NFFI x VF (rfe 0,7669 e rge 0,7906), NFr3 x NFr6 (rfe 0,7889 e 

rge 0,817) e PF x VAF (rfe 0,6219 e rge 0,6095). Cambuí (2007) encontrou rfe e rge 

altos, positivos e também significativos para os pares NFV X NFE (rfe 0,9441 e rge 

0,9565) e NFE x NIE (rfe 0,8981 e rge 0,9348). 

Considerando as estimativas dos coeficientes de correlação obtidos, é provável 

que o maior potencial produtivo de cultivares de coqueiro anão (NFr6) esteja 

associado com maior floração (NFFI) e maior vingamento do fruto (NFr3), embora 

essas correlações não sejam significativas. 

Foram observados rfe e rge baixos e positivos para os pares AE x CE (rfe 

0,5168 e rge 0,5261), CE x NIE (rfe 0,2527 e rge 0,2539), CE x NFFI (rfe 0,117 e rge 

0,187), NIE x NFFI (0,0836 e 0,0757) e NIE x PF (rfe 0,4015 e rge 0,4107). Esperava-

se que a correlação entre os pares CE x NIE e CE x NFFI fosse alta, positiva e 

significativa, uma vez que, segundo Silva et al. (2004) o CE é um caráter indicativo do 

vigor da planta e plantas mais vigorosas possuem maior capacidade produtiva, assim 

como esperava-se uma correlação negativa e significativa entre o par NIE x NFFI, já 

que as plantas que emitem mais inflorescências, deveriam possuir um menor número 

de flores femininas por inflorescência. 
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Tabela 19. Coeficientes de correlação fenotípica (rfe) e genotípica (rge) entre caracteres vegetativos e reprodutivos avaliados em 
cultivares de coqueiro anão no Platô de Neópolis. 
CARACTERES r CARACTERES r CARACTERES r CARACTERES r 
NFV x NFE rfe 0,8937 

rge 0,899 
 

NFE x NFr6 rfe -0,6593 
rge -0,6899 

CE x NFFI rfe 0,117 
rge 0,187 

NIE x VAF rfe -0,4113 
rge -0,4306 

NFV X NIE rfe 0,9903** 
rge 0,9973** 
 

AE x CE rfe 0,5168 
rge 0,5261 

CE x NFr3 rfe -0,3577 
rge -0,3887 

NFFI x NFr3 rfe 0,9215 
rge 0,9544 

NFE X NFM rfe 0,9773* 
rge 1,0233* 
 

AE x NIE rfe 0,6638 
rge 0,6718 

CE x NFr6 rfe -0,0276 
rge -0,0509 

NFFI x NFr6 rfe 0,7545 
rge 0,8154 

NFE x CE rfe -0,185 
rge -0,1858 
 

AE x NFFI rfe -0,6008 
rge -0,609 

NIE x NFFI rfe 0,0836 
rge 0,0757 

NFFI x PF rfe 0,6493 
rge 0,6681 

NFE x NIE rfe 0,8982 
rge 0,9033 
 

AE x NFr3 rfe -0,8206 
rge -0,8774 

NIE x NFr3 rfe -0,1338 
rge -0,1646 

NFFI x VAF rfe 0,7669 
rge 0,7906 

NFE x NFFI rfe -0,0295 
rge -0,0402 
 

AE x NFr6 rfe -0,868 
rge -0,868 

NIE x NFr6 rfe -0,578 
rge -0,6067 

NFr3 x NFr6 rfe 0,7889 
rge 0,817 

NFE x NFr3 rfe -0,0794 
rge -0,0965 

CE x NIE rfe 0,2527 
rge 0,2539 

NIE x PF rfe 0,4015 
rge 0,4107 

PF x VAF rfe 0,6219 
rge 0,6095  

 
** Significativo a 1% de probabilidade pelo teste t.  
 * Significativo a 5% de probabilidade pelo teste t. 
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Quando um caráter correlaciona-se positivamente com alguns e negativamente 

com outros, deve-se ter um cuidado adicional, pois ao selecionar um determinado 

caráter, pode-se provocar mudanças indesejáveis em outros (CRUZ & REGAZZI, 

1997). Dessa forma é de grande importância para o melhoramento genético vegetal 

conhecer as correlações negativas entre os caracteres. 

Foram observadas correlações fenotípica e genotípica altas, negativas e não 

significativas para os pares de caracteres NFE x NFr6 (rfe -0,6593 e rge -0,6899), AE 

x NFFI (rfe -0,6008 e rge -0,609), AE x NFr3 (rfe -0,8206 e rge -0,8774) e AE x NFr6 

(rfe -0,868 e rge -0,9345) indicando que um caráter pode ser favorecido em detrimento 

de outro. Nestes casos é necessário ter cuidado nos programas de melhoramento, para 

não selecionar uma característica provocando mudanças não favoráveis do ponto de 

vista dos melhoristas e produtores. 

  As correlações foram ainda baixas e negativas para os NFE x CE (rfe -0,185 e 

rge -0,1858), NFE x NFFI (rfe -0,0295 e rge -0,0402), NFE x NFr3 (rfe -0,0794 e rge -

0,0965), CE x NFr3 (rfe -0,3577 e rge -0,3887), CE x NFr6 (rfe -0,0276 e rge -

0,0509), NIE x NFr3 (rfe -0,1338 e rge -0,1646), NIE x NFr6 (rfe -0,578 e rge -

0,6067), NIE x VAF (rfe -0,4113 e rge -0,4306) (Tabela 19). Kalathiya & Sem (1988) 

encontraram correlação positiva entre o número de inflorescências emitidas e a 

produtividade, não estando de acordo com os resultados desse trabalho em que o NIE 

apresentou correlação baixa e negativa com o NFr6.  

Caracteres vegetativos como AE e CE possuem correlação negativa com 

caracteres reprodutivos como NFFI, NFr3 e NFr6 (AE x NFFI, AE x NFr3, AE x 

NFr6, CE x NFr3, CE x NFr6) o que pode ser explicado pelo fato de a planta 

desprender mais energia do seu metabolismo para o desenvolvimento da parte 

vegetativa em detrimento da parte reprodutiva. Segundo Pianka (1970), a alocação de 

recursos para a reprodução de organismos refere-se às estratégias de adaptação r e K. 

Existem métodos para determinar essa alocação de energia nas plantas e autores como 

Barriga (1979) e Queiroz (1998) mostraram que as espécies anuais e as populações 

precoces apresentam maior esforço reprodutivo (plantas de estratégia r) que as 

espécies e/ou populações perenes e tardias, as quais alocam mais energia para a 

produção de biomassa vegetativa (plantas de estratégia K).  Nesse caso melhorando 

uma característica como NFr6 estaria afetando negativamente a AE, o que pode ser 

muito interessante para o melhoramento genético, uma vez que cultivares produtivas e 

de baixo porte possuem grande interesse econômico. Já Morais (1980) encontrou 
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correlações positivas e significativas para produção e altura da planta em variedades de 

arroz comum (Oryza sativa L.) embora tenha constatado que duas das variedades 

avaliadas que estavam entre as mais produtivas eram também as de menor altura.  

Por outro lado, CE que é um caráter indicativo do vigor da planta 

correlacionou-se negativamente com caracteres de grande interesse econômico como 

NFr6.  

 
 
6. Conclusões 
 

• Os caracteres número de folhas vivas, emitidas e mortas, altura e circunferência 

do estipe, número de inflorescências emitidas, flores femininas por 

inflorescência, frutos com três e seis meses após a abertura da inflorescência, 

peso do fruto e volume de água do fruto apresentam elevados coeficientes de 

herdabilidade indicando a existência de variabilidade entre as cultivares de 

coqueiro anão para essas características, possibilitando êxito no melhoramento 

do coqueiro empregando métodos de seleção mais simples. 

 

• A razão entre o coeficiente de variação genético e o coeficiente de variação 

ambiental reforça a existência de variabilidade para os caracteres número de 

folhas vivas, emitidas e mortas, altura e circunferência do estipe, número de 

inflorescências emitidas, flores femininas por inflorescência, frutos com três e 

seis meses após a abertura da inflorescência, peso do fruto e volume de água do 

fruto e que o componente genético é o maior responsável pela variação 

fenotípica. 

 

• As correlações genéticas e fenotípicas altas, positivas e significativas entre os 

pares: número de folhas emitidas e mortas, e número de folhas vivas e 

inflorescências emitidas indicam que selecionando o caráter número de folhas 

emitidas, indiretamente será selecionado o número de folhas mortas ou vice-

versa e, da mesma forma, selecionando o caráter número de folhas vivas, 

indiretamente estará selecionando o número de inflorescências emitidas. 

 

• As correlações genéticas e fenotípicas altas e positivas encontradas entre 

alguns pares de caracteres avaliados podem indicar que a seleção de uma delas 
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causará efeito igual na outra com a qual foi correlacionada, apesar de não 

serem significativas. 

 

• As correlações genéticas e fenotípicas altas e negativas, embora não 

significativas encontradas entre alguns dos caracteres avaliados indicam que a 

seleção dos caracteres deve ser feita de maneira mais criteriosa.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

De acordo com os resultados obtidos no presente trabalho: 

 

• As cultivares de coqueiro anão apresentam comportamento diferenciado quanto 

ao crescimento, floração, frutificação e características do fruto nas condições do 

Platô de Neópolis-SE. 

 

• O AVeBrJ comportou-se como a cultivar mais adaptada apresentando maior 

floração, número de frutos no ponto de colheita para consumo da água e frutos 

com maior volume de água, além de possuir o menor porte junto ao AVC, 

característica que facilita a colheita dos frutos. 

 

• As características avaliadas apresentaram variabilidade, o que demonstra a 

possibilidade de empregar métodos de seleção mais simples. 

 

• A variação genética encontrada indica que o componente genético apresenta 

maior influência que o ambiental. 

 

• Pode-se fazer seleção indireta do caráter número de inflorescências emitidas 

pelo caráter número de folhas vivas. 
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ANEXOS 
 

 
 
 

 
 
 
Anexo 1 – Mapa da distribuição do coqueiro (Cocos nucifera L.) no Brasil em 1990. Aracaju, SE. 
2007 
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Anexo 2.  Mapa da distribuição do coqueiro (Cocos nucifera L.) no Brasil em 2007. Aracaju, SE. 
2007 
 
 
 
 
 
 


