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A gradagem do solo utilizada nas entrelinhas de plantio e considerada uma priltica
bastante difundida entre os produtores que cultivam coco em todo 0 mundo, sendo recomendada
para regi6es que apresentam deficit hidrico elevado. Nas areas tradicionais de cultivo do litoral do
Nordeste brasileiro, caracterizadas pela escassez e irregularidade das chuvas, periodo este que
corresponde em media a 3 a 5 meses ao ano, a gradagem do solo nas entrelinhas de plantio de
coqueiros da variedade gigante tem side largamente empregada, sobretudo entre grandes
produtores, considerando-se a sua eficiencia, economia e praticidade no controle das plantas
daninhas. Tem-se observado, no entanto, grande desconhecimento sobre as reais necessidades
de sua utiliza9ao quanta a epoca mais adequada e numero de opera90es recomendadas,
considerando-se a diversidade de situa90es encontradas, as quais, acredita-se, interferem
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diretamente nos resultados que poderao ser obtidos. ! i
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Embora seja considerada uma priltica eficiente no controle; das plantas daninhas, a
utiliza9ao da gradagem deve levar em considera9ao entre outros aspedtos aqueles relacionados
com c1ima, solo e topografia da area a ser trabalhada. Eliminada a cobertura vegetal, 0 solo
exposto a a9ao do sol e da chuva sofre ao longo dos anos um processo de degrada9ao das suas
propriedades fisicas, qufmicas e biol6gicas, que se refletem negatiyamente sobre 0 estado
nutricional do coqueiro. Por outro lado, os riscos de erosao aumentam consideravelmente em
razao da reduc;;aodo espac;;oporoso para a infiltrac;;ao da agua, provo!c~ndo consequentemente a
remocao da camada superficial onde se concentra maior fertilidade do solo. Este processo torna-
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se mais grave, a depender da textura e topografia do solo. 0 corte I excessive das raizes do
coqueiro pela grade podera ocasionar ainda prejuizos consideraveis as plantas, considerando-se
ainda que parte das reservas da planta pode ser utilizada na recupera9ao do seu sistema
radicular, em detrimento da produc;;aode frutos.

A utiliza9ao da gradagem no inicio do periodo seco tem como objetivo eliminar a
vegetac;;aode cobertura e incorpora-Ia ao solo diminuindo consequentemente a competi9ao por
agua em decorrencia da reduc;;aoda evapotranspira9ao e da quebra de capilaridade da camada
subsuperficial do solo (20cm) no momenta em que a umidade do solo alcan9a os niveis mals
criticos. A intensidade de varia9ao do teor de umidade dependera da textura do solo e da
profundidade do lenc;;olfreiltico.

1 Eng.-Agr., M.Sc. Fitotecnia, pesquisador da Embrapa Tabuleiros Costeiros, Av. Beira-Mar, 3.250, Caixa
Postal 44, CEP 49001-970, Aracaju, SE. E-mail: humberto@cpatc.embrapa.br

mailto:postmaster@cpatc.embrapa.br
mailto:humberto@cpatc.embrapa.br


A realiza<;aoda gradagem em pleno periodo seco, 0 qual ocorre, em media, entre 0

meses que correspondem ao inicio e final do ana para a maioria das condi<;6es do Nordeste do
Brasil, exp6e 0 solo a a<;ao direta do sol, elevando substancialmente a sua temperatura,
sobretudo aqueles de textura mais arenosa, aumentando os riscos de erosao, tendo em vista a
possibilidade de ocorrencia das chuvas de alta intensidade conhecidas como trovoadas.

Com rela<;ao ao corte das raizes superficiais do coqueiro, observa-se que quando a
umidade do solo alcan<;a niveis muito baixos, embora exista a possibilidade de que nao ocorra
nenhum prejuizo a planta, pois nesta epoca do ana as radicelas encontraram-se inativas, sua
elimina<;ao poderia restringir a absor<;ao da pouca umidade ainda disponivel no solo. Como
consequencia, tem-se observado em alguns casos um aumento da queda de frutos imaturos, ou
redu<;ao da turgescencia das plantas em fase inicial de desenvolvimento.

A utiliza<;ao da gradagem no inicio do periodo chuvoso tem side recomendada por
alguns auto res como forma de estimular 0 crescimento das raizes do coqueiro quando e maior a
disponibilidade de agua no solo. Deve-se observar no entanto que, alem de favorecer a lixivia<;ao
de nutrientes, 0 corte das raizes das gramineas durante 0 periodo de boa umidade no solo
estimula 0 rebrote destas plantas aumentando consequentemente a sua reinfesta<;ao. No caso do
capim gengibre, especie que apresenta propaga<;ao por sementes, estolhos e rizomas, a utiliza<;ao
da gradagem neste periodo, estimularia 0 estabelecimento desta especie, considerada como uma
das mais importantes plantas invasoras das areas tradicionais de cultivo do coqueiro. Por outro
lado, 0 cultivo do solo na epoca das chuvas seria dispensavel, se se considerar a baixa
competi<;ao por agua entre coqueiros e plantas daninhas, em fun<;ao da boa umidade do solo. A
gradagem no inicio do periodo chuvoso seria justificavel, no entanto, quando 0 objetivo e 0

plantio de culturas intercalares ou de leguminosas de cobertura.

De acordo com trabalhos desenvolvidos pela Embrapa Tabuleiros Costeiros, a
gradagem pode ser recomendada quando 0 objetivo e a elimina<;ao de gramineas de dificil
erradica<;ao, como 0 capim-gengibre (Paspalum maritimum L.), especie nativa da regiao e que
exerce forte poder ~~ come~~£~~_~obretudo durante a__!~~_~_inicial de desenvolvimento do
coqueiro. Quando comparada a ro<;agem mecaoica_da vegeta<;ao nativa, 0 incremento obtido pela
gradagem realizada no inicio do periodo seco sobre 0 desenvolvimento de coqueiros da variedade
gigante foi altamente significativo. A sua utiliza<;ao nas entrelinhas de coqueiros adultos, embora
nao tenha apresentado efeito sobre a produ<;ao de frutos, proporcionou, ao final de quatro anos,
um aumento do total de raizes produzidas, inclusive de radicelas, as quais apresentam maior
poder de absor<;ao (Cintra et al., 1996).

Considerando-se que grande parte do coqueiral brasileiro concentra-se na faixa
litoranea do Nordeste, onde predominam solos arenosos, que se caracterizam pela baixa
fertilidade, excessiva permeabilidade e baixa capacidade de reten<;ao de umidade, agravada pela
ma distribui<;ao de chuvas durante 0 ano, a gradagem pode ser recomendada no inicio do periodo
seco, como uma alternativa capaz de amenizar 0 efeito da seca. Deve ser evitada, no entanto,
naquelas situa<;6es que nao apresentem problemas de deficit hidrico ou nos casos onde nao
ocorram gramineas de dificil erradica<;ao.



Nas regi6es onde ha ocorrencia de len<;:olfreatico proximo a superficie, sobretudo
onde predominam fra<;:6esde areia muita fina (0,10 a 0,05mm), a boa resposta dos coqueiros
pode ser atribuida, em parte, ao maior armazenamento de agua nos 20cm superficiais do solo,
face a redu<;:aodas perdas de agua por evapora<;:ao em decorrencia do processo de quebra de
capilaridade promovida pela grade. Recomenda-se, neste caso, que esta prMica seja realizada de
forma superficial, de modo a apenas escarificar 0 solo, evitando-se assim 0 enterrio da vegeta<;:ao
de cobertura a maior profundidade (Fontes & Costa, 1990).

Considerando-se que a utiliza<;:ao da gradagem esta diretamente relacionada com a
economia de agua do solo, fica evidenciada a necessidade de mudan<;:ados atuais sistemas de
produ<;:aoutilizados para a cultura do coqueiro, os quais deverao ser direcionados para aumentar
a conserva<;:ao de agua no solo. A gradagem somente devera ser empregada em condi<;:6es
especificas, quando todas as outras alternativas tenham side esgotadas.

A utiliza<;:aodas cascas de coco e de palhadas mantidas nas entrelinhas do coqueiral
como cobertura morta, 0 cultivo consorciado com outras culturas e 0 plantio de leguminosas
devem ser consideradas entre outras como prMicas viaveis e que devem ser incentivadas entre
os produtores de coco, uma vez que favorecem a reciclagem de nutrientes e a reten<;:ao de
umidade no solo, reduzindo os custos de produ<;:ao. A utiliza<;:ao do coqueiro como parte de
sistemas agrosilvopastoris, onde e cultivado em consorcia<;:ao com outras culturas ou associ ado
a cria<;:ao de animais, tem cresci do nos ultimos anos, refletindo, assim, a preocupa<;:ao do
produtor em aumentar a eficiencia do seu sistema de produ<;:ao e nao especificamente a
produtividade do coqueiro.
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