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1. Título da ação:  COQUEIRO 

(X) Modo de construir     (X) Modo de alimentar   (  ) Outra: 

 

2. Observado na(s) localidade(s) de: 

(X) Poxim         (X) Pontal de Coruripe         (  ) Outra: 

 

3. Descrição da espécie: 

Nome científico: Cocos nucifera L. 

Nome vulgar: coqueiro 

Família: Aracaceae 

 

4. Descrição da prática: 

 

Vastos coqueirais são marcas visíveis na composição da paisagem dos territórios de 

muitos povoados no sul de Alagoas. No Pontal do Coruripe e em Poxim, alguns moradores 

mais antigos encontram neste recurso – o coqueiro – o aporte para certos marcos estáveis da 

memória, que algumas vezes remetem a momentos especiais do tempo passado nos 

respectivos povoados. É o caso dos “Portos” do rio Poxim onde os coqueiros – ao lado de 

outros sinais botânicos da paisagem – serviam para delimitar e definir o espaço particular (local 

de banho, lavagem de roupa, louça, etc.) de muitas famílias residentes no povoado de Poxim.   

Ao longo do tempo, na intimidade dos coqueirais e aos quais se misturam, os 

residentes dos respectivos povoados fazem múltiplos usos de todas as partes da palmeira: 

palhas, caule e frutos. As palhas são usadas não apenas para cobrir os barcos nos estaleiros, 

mas as moradas de taipa construídas nos moldes da tradição local.  Com as palhas do 

coqueiro também se erguem nos cursos d’água locais tanques que guardam a macaxeira para 

o preparo da massa puba e pequenas palhoças que servem de abrigo na lavagem de roupas.  

O fruto do coqueiro, bastante apreciado no preparo de pratos da culinária local (tapiocas, 

beijus, bolos, farinha) também é usado no preparo de um óleo que na medicina caseira 

destina-se ao trato dos cabelos, da pele humana e à cura de males que afetam o couro 

cabeludo. O “casco do coco”, especialmente no povoado do Pontal do Coruripe, é usado para a 

feitura de uma concha que no linguajar local é conhecida por “coca”.  Neste mesmo povoado, 

muitos moradores se valem da casca do coco para assar peixe – técnica culinária regularmente 

praticada por pescadores, nas embarcações, durante a pescaria. Outros usam uma parte do 
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caule da palmeira como combustível para o fogão à lenha.  Nos respectivos povoados bem 

como nos demais do sul de Alagoas, nos coqueirais, a cada dois meses, um pequeno 

contingente de mão-de-obra é reunido para a limpeza e colheita dos frutos. 

 

5. Formas de registro in loco:                     

(X) Fotografia 

(  ) Filmagem 

(X) Gravação de voz  

(  ) Croquis                                      

(X) Outra: Anotações em diário de campo 

 

6. Levantamento fotográfico 

  

Coqueiro 01 – 
 Vista da Igreja São José – Poxim 

Coqueiro 02 –  
“Tibaca” usada como lenha 

  

Coqueiro 03 –  
“Tibaca” usada como lenha 

Coqueiro 04 –  
“Tibaca” usada como lenha 
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Coqueiro 05 -  Coqueiro 06 –  

 

  

Coqueiro 07 -  Coqueiro 08 -  

Peixe assado na palha do coco, prática comumente realizada pelos pescadores em alto mar 
 

   

Coqueiro 09 -  Coqueiro 10 -  Coqueiro 11 -  

Palha de coqueiro usada como cobertura das casas 
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Coqueiro 12 -                              Coqueiro 13 - 

“Coca”, concha produzida com o “casco do coco”. 

 

7. Tipo de registro da prática elaborado nos século s XVI e XVII (indicar fonte) 

  

(X) Texto  

 

* NIEUHOF, Johan. Memorável viagem marítima e terrestre ao Brasil. 1682. Retirado do Cd-

rom que acompanha o Livro de FREIRE, Francisco de Brito. Nova Lusitânia, 1675. São Paulo: 

Beca Editora, 2004.   

 

“Contudo, o coqueiro e as palmeiras são aqui transplantados sem a menor 

consideração pelo tamanho, idade ou estação, e se desenvolvem bem”. (p. 346) 

 

Menção ao coco. (p. 325) 

Menção ao coco. (p. 346) 

Menção ao coco. (p. 352) 

 

* BARLÉU, Gaspar (1584-1648). História dos feitos recentemente praticados durante oito anos 

no Brasil. Belo Horizonte: Ed. Itatiaia; São Paulo: Ed. da Universidade de São Paulo, 1974. 

  

“Quando vão construir uma casa, levantam primeiro os esteiros e escoras, estendem 

sobre eles um ripado sobre o qual armam o telhado, coberto de telhas ou de folhas de 

coqueiro”. (p.352). 
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* CALADO, Frei Manuel. O Valoroso Lucideno. 1648. Retirado do Cd-rom que acompanha o 

Livro de FREIRE, Francisco de Brito. Nova Lusitânia, 1675. São Paulo: Beca Editora, 2004. 

 

Menção ao coco. (p. 325) 

 

* COLEÇÃO BRASIL-HOLANDÊS, SCHMALKALDEN, Caspar. O Diário de Viagem de Caspar 

Schmalkalden de Amsterdã para Pernambuco no Brasil. 2 v. Rio de Janeiro: Índex Ed., 1998. 

 

 “Sobre os Coqueiros: Os coqueiros crescem muito altos e não têm galhos até bem no 

alto, mas em cima todos os galhos (chamados gabegabes) separam-se de uma sua vez, como 

nas árvores de palmito. Estes gabegabes têm dez ou doze pés de comprimento e possuem em 

ambos os lados folhas estreitas. As mais compridas têm quase dois pés e meio de 

comprimento, encurvando-se sempre para frente. Entre os gabegabes crescem para fora 

pequenos rebentos verdes, que se apresentam duros como uma tira, redondos, nodosos e 

pontudos, nos quais crescem as nozes, penduradas no tronco. Nas Índias Orientais é 

preparada uma bebida destes rebentinhos, denominada thoac thoac, que eles chamam de 

coalhada, sendo feita do seguinte modo: os escravos atam os mencionados rebentos em uma 

mão-cheia e logo os cortam na frente, nas pontas, para que as nervações sejam abertas e, 

desta forma, comecem a gotejar. A seguir, penduram um recipiente em baixo para que possa 

escorrer para dentro, gotejando desta forma, dia e noite, de e um feixinho, aproximadamente 

um jarro de thoac. Na Batávia, estas árvores estão plantadas, em grande parte, de forma 

alinhada e à mesma distância umas das outras para que os escravos não tenham que subir e 

descer nas árvores o tempo todo, caso tenham que fazer algo nelas ou misturar o thoac. Eles 

colocaram bambus compridos ou varas entre os gabegabes, de uma árvore a outra, sobre ao 

que podem passar sempre de uma a outra. 

 Os coqueiros prestam-se a variados fins: em primeiro lugar, o thoac é um bom refresco, 

do que se pode auferir dinheiro; os cocos fornecem alimento e bebida e quando estão verdes, 

a água é doce e clara e o miolo, na parte de dentro da casca, é como a clara de um ovo, 

fervida meio a meio, tendo sabor similar a um creme adocicado, contudo muito refrescante. Se 

os cocos estão bem maduros (pois quanto mais maduros estiverem, mais duras sçao as partes 

de dentro, como mais insípida será a água), não são, contudo, jogados fora, mas deles se 

extrai óleo, chamado óleo de coco, que é muito utilizado em toda a Índia. 

 Muitos desses cocos são levados em navio em viagens longas, não somente por causa 

de sua bebida refrescante e doce que se pode deles fazer, como também – quando os 
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mesmos são raspados (em pedaços), bem finos, sobre um ferro que é preparado para esse 

fim, derramando-se sobre eles um pouco de água e em seguida espremendo-os bem – produz 

um bom leite, que é bem utilizado nos navios. A própria casca do coco fornece belos 

vasilhames para bebida, os quais também podem ser vistos aqui. 

 Da entrecasca exterior ao redor do coco os brasileiros fazem boas mechas, que 

também são utilizadas pelos holandeses nas guardas. Em certos lugares nas Índias Orientais 

os indígenas sabem arrancar e fiar, de maneira sutil, a entrecasca destes cocos, de tal forma 

que dela são feitas belas coisas. 

 Além disso, as folhas dos gabegabes são utilizadas em certos lugares para escrever, 

ao invés de papel, e delas são feitos livros. Além disso, as habitações dos indígenas são, em 

geral, cobertas com elas. Finalmente, já que o caule não é de madeira, não pode ser utilizado 

de maneira especial, apenas é utilizado como escora, debaixo das habitações.” (p. 42 a 46) 

 

 

* PISO, Guilherme. História natural do Brasil ilustrada. São Paulo: Companhia Editora Nacional, 

1948.  

 

 “O Brasil produz muitos gêneros de palmeiras, das quais umas crescem nativas, outras 

são semeadas na terra por indústria dos naturais e arrojam-se elegantes para o alto. 

(...) Tanto a palmeira macho como a fêmea é dactilífera; nçao longe do litoral, nas propriedades 

dos holandeses e portugueses, se cultiva sobretudo o Cocero (sic) cultivado tanto para ornato 

como pelas suas utilidades; e costumam transplantá-lo com felicidade, embora adulto, em 

qualquer tempo do ano, para terrenos áridos e pobres. Na Prefeitura da Paraíba vêem-se 

palmeiras transplantadas, por causa da sua elegância, de bosque remotíssimo, para os jardins; 

os seus braços ou ramos rivalizam com a calda do pavão. Os bárbaros lhes chamam 

Caranaiba e Anache cariri; os portugueses, Tamar, talvez por produzirem frutos semelhantes 

às tâmaras. É árvore da altura da tamareira; a madeira avermelhada, dura, com grossas 

nervuras internas, mas de nenhum préstimo. O córtice externo é gríseo e com uma cartilagem 

escamosa, desde o chão até certa altura, sendo as escamas dispostas em ordem de espiral; as 

primeiras mais compridas, encurtando-se as outras a pouco e pouco, até enfim desaparecerem 

no alto; pois as árvores mais velhas têem a metade superior do caule glabra, e só a inferior 

escamada. As escamas não são mais do que os restos de ramos caídos durante o crescimento 

da árvore, e substituídos por outros novos. No alto, a árvore expande os ramos circularmente, 

para cima, para baixo e para os lados, como a tamareira, mas de aspecto muito mais elegante. 
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Cada ramo é de dois ou mais pés de comprido, bastante grosso, chato de um e outro lado, 

munido de duros espinhos negros a lembrarem a forma de palitos. 

 Cada ramo deita na extremidade uma só folha de forma arredondada e munida de 

tantas pregas como as do guarda-sol, que trazem as mulheres nas mãos; cor verde; da 

extremidade até o meio quase, para dentro, dividido em muitas outras folhas carenadas, 

semelhantes pela estrutura à tamareira; qualquer dessas folhas divisionárias tem cerca de dois 

pés de comprimento. 

 Entre os ramos que deitam folhas nascem outros mais longos, e esses de quatro ou 

mais pés de comprimento, com muitos ramos e râmulos cobertos de uma lanugem 

esbranquiçada, distendidos alternadamente como a emergirem de uma pequena bainha. 

Nesses ramos e em série alternada, aparecem uns flósculos amarelo-pálidos, sem pedúnculos, 

cada um constante de três folíolos. 

 De tais flósculos provêem os frutos, de forma e tamanho de azeitonas, a princípio 

verdes, amargos e não comestíveis; logo depois, quando maduros, escuros e doces, no mês 

de fevereiro. Embora de nenhum préstimo para os nossos, os gentios os têem em conta de 

guloseima, tanto crus como preparados, e lhes chamam Tirade. Esta árvore é de crescer lento.  

 As folhas servem principalmente para cobrir as casas e fazer cestas.” (p. 70 e 71) 

 

* MARCGRAVE, Jorge. História Natural do Brasil. São Paulo: Imprensa Oficial do Estado, 

1942. 

 “INAIA GUACUIBA. Seu fruto é denominado pelos indígenas, Inajaguacu. No Congo a 

planta é chamada Ejaquiambutu e o fruto Quiti inga quiambutu. Palmeira nucífera, chamada 

coqueiro (em português) e seu fruto Coco, que representa uma larva com seus três poros. Esta 

árvore tem caule reto, às vezes um pouco curvo, medindo de grossura quatro, cinco, seis ou 

sete pés, e trinta, quarenta e até cincoenta de altura. O caule é cinzento, como a nogueira, 

como que marcado transversalmente por vergões; não oferece madeira para uso algum, 

porque consta de filamentos. Acha-se como que entumescido com um suco doce leitoso 

porisso cortada a árvore, é procurada pelas formigas; não tem ramos. No alto, porém, 

encontram-se quinze, dezoito, vinte ou mais folhas grandes, aladas; repartidas circularmente, 

umas erguidas para cima, outras horizontais, outras caídas, oferecendo um agradável aspecto. 

Na sua origem, essas folhas aladas, são vestidas de um certo tecido natural, de cor griséia-

escura, como se fosse um tecido de cânhamo cru; com o decorrer do tempo, esse tecido se 

desprende, sucedendo-lhe um outro e é levado pelo vento. Cada folha alada é do comprimento 
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de cerca de dezesseis pés holandeses; junto a sua origem, mede cerca de um pé de grossura; 

dividida em asas, colocadas em ordem e opostas. Cada folha mede cerca de três pés e mais 

de comprido e dois dedos de largura, indo-se estreitando para a extremidade, na qual forma 

uma ponta aguda; possue esta folha um nervo ósseo amarelado, no sentido longitudinal e 

finíssimas estrias verdes, transversais. É também carinado, tendo a concavidade virada para 

cima; sua substância parece uma folha de espada; é verde lustrosa. Entre as folhas aladas, no 

cimo da árvore, brota uma síliqua ou bainha de cerca de dois pés e meio de comprido, de nove 

ou dez dedos de grossura; franjada, verde, estriada; esta com o correr do tempo se torna fusca 

e se abre espontaneamente. Antes, porém, deste rompimento, encontra-se dentro um caule 

elegante, que mede um pé de comprido e três ou quatro dedos de grossura. Este caule, se 

acha dividido em vários ramos de um pé ou pé e meio de comprido, que se acham tão bem 

dobrados numa teça, que aparentam uma espiga. Estes ramos se acham carregados de 

corpúsculos triangulares do tamanho de amêndoas; estes corpúsculos são brancos e 

constituem os rudimentos das flores e das nozes; rompida depois a bainha, estes ramos se 

estendem à maneira de arbustos e apresentam flósculos lúteos. Em seguida, vêm os frutos; 

cada qual adere a seu pedículo; tem a grossura de uma pena de pato, sendo constituído por 

uma cúpula de escamas vermelhas-amareladas. A noz menor é verde; indo amadurecendo, 

toma a cor amarela-pálida; totalmente madura, é de cor de madeira; sua figura é oblonga ou 

oval e quase triangular; mede às vezes de comprido dez, doze ou quatorze dedos; de grossura 

mede dois e mais pés. O fruto consta de um tegumento exterior; depois de uma casca em 

terceiro lugar, de um núcleo; enfim, de uma água. O tegumento externo é glabro; consta de 

filamentos um tanto grossos, longos, de cor avermelhada como a do linho, aparentando uma 

estopa de cânhamo grossa e crua; na parte, em que a noz adere ao pedículo, ele mede mais 

de dois dedos de grossura, no mais, só um. A casca é grossa como o crânio humano; na 

extremidade, em que adere ao ramo, se acham três poros, correspondendo a um núcleo, como 

o da cereja. Na cavidade desta casca ou no seu âmbito interior, se acha aderente um núcleo, 

que, por sua vez, se acha coberto de uma película entre ele e a casca; é de cor vermelha, 

aparentando a noz-moscada. Estando madura a noz, o núcleo é da grossura de duas terças 

partes do dedo; é alvíssimo, repleto de um suco lácteo, do sabor das melhores avelãs. Os 

núcleos de uma só noz é suficiente para saturar três na cavidade do núcleo, enfim, se encontra 

uma água; esta é escassa, quando o fruto está totalmente maduro e chegou à perfeição; não é 

agradável para se beber. Quando a noz está, porém, em meio termo, isto é, quando a casca 

começa a amarelar, a cavidade se acha repleta de uma água agradabilíssima para se tornar 

(contém uma pinta holandesa ou mais); é doce, fria e clara. Quando se encontra abundância 
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desta água, o núcleo está mole é agradável; logo para se fazer uso da água, escolhe-se o 

tempo da imperfeita madureza; para se comer o núcleo, espera-se o tempo de perfeita 

madureza; a água serve para nutrição do núcleo. Do núcleo maduro se extrai um leite, com o 

qual se cozinha arroz para iguaria. Esta árvore contém, no alto, uma medula alvíssima, como 

um bolbo, porque pode facilmente ser separada em partes, como o alho ou a cebola; esta 

chama-se palma em latim; sendo arrancada, logo morre a árvore, donde vem o provérbio, 

conseguir a palma. Esta medula é alvíssima, marchetada de pontinhos, como poros; suculenta, 

de sabor doce, melhor do que as melhores nozes; pode-se comê-la crua, simplesmente, ou 

então com óleo e vinagre; pode-se também cozinhá-la. A árvore contém, o ano inteiro, flores e 

juntamente frutos verdes e maduros; gosta dos lugares marítimos e arenosos; junto dos 

valados e muros; no interior, raramente é encontrada; quando aí é plantada, não dá fruto, nem 

chega a ter o tamanho conveniente. Falarei agora sobre o modo de plantar e transplantar; (tudo 

conforme minha observação); não escreverei cousa alguma que não tenha visto e observado. 

O fruto inteiro ou a noz com a casca, enterrada levemente sob a terra ou somente lançado 

sobre a terra, germina no espaço de sete meses; do germe a planta é transplantada, depois de 

uma ano; depois de sete anos, finalmente, dá as premissas dos frutos. O modo de germinação 

é o seguinte: confiada a terra a noz com a casca, dos pequenos orifícios procede um germe 

filamentoso, tendo origem da água contida na noz; aquela água foi antes congelada numa 

substância esponjosa, alvíssima, constituindo a figura de uma noz para que daí procedesse o 

germe.            

 O germe quando brota, se acha coberto por um tecido como de cânhamo com três ou 

quatro folhas, unidas a si apertadamente, sem caule; ainda que chegue a seis, oito ou dez pés 

de altura somente consta de folhas e caules.       

 Cada folha do arbusto ainda novo é íntegra, não dividida em asas, como nos velhos, 

mas dobrada como os mantos das mulheres, na Alemanha.     

 Com o decurso do tempo, divide-se expontaneamente e formam-se asas, a árvore 

então adquire caule, debaixo da túnica de que se acha cingida, em baixo. Quando o germe 

brota da noz, logo, por todo o tegumento grosso, lança raízes filamentosas, amarelas, que 

perfuram o tegumento de um e outro lado e saem para fora (o comprimento é de um pé ou 

mais e a grossura iguala a da minhoca), enterrando-se depois na terra; passado certo tempo, a 

noz é consumida pela podridão. Se quisermos saber de onde recebe esta planta alimento, 

antes que suas raízes se fixem à terra, o que não se dá logo, direi: indiquei acima que procede 

da substância e ao mesmo tempo do núcleo aderente à casca se nutre a arvorezinha, porque 

quanto mais depressa arrancarmos a árvore, antes que lance raízes á terra, tanto maior é o 
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núcleo, que encontramos.         

 A esponja adere tenazmente ao fundo do arbusto por meio de fibras, de sorte que pode 

ser tirada da noz, ficando o núcleo pendente.       

 Os “fetos” são transplantados ou não. Se quisermos transplantá-los, devemos fazê-lo, 

no primeiro ou segundo ano de sua idade, no mês de junho ou julho; podem também ser 

transplantadas mais antigos isto é, de quatro ou cinco anos, mas perece a maior parte. Vi 

todavia ser transplantados uns grandes, isto é de vinte e quatro ou mais anos com bom 

resultado, no ano de 1640, em Maurícia, sendo empregados neste trabalho cerca de trezentos 

homens. Da casca da noz fabricam-se excelentes copos.” (p. 138 a 140)   

      

(X) Imagem  

 

 

Coqueiro 12 –  
Cocos, por Albert Eckhout, 1644. In: ECKHOUT VOLTA AO BRASIL 1644-2002: catálogo da mostra. São Paulo: 
Pinacoteca do Estado de São Paulo, 2002: 188. 
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Coqueiro 13 –  
Mulher negra, por Albert Eckhout, 1644. In: ECKHOUT VOLTA AO BRASIL 1644-2002: catálogo da mostra. São 
Paulo: Pinacoteca do Estado de São Paulo, 2002: 179. 
 

 

 
Coqueiro 14 –  
COLEÇÃO BRASIL-HOLANDÊS, SCHMALKALDEN, Caspar. O Diário de Viagem de Caspar Schmalkalden de 
Amsterdã para Pernambuco no Brasil. 2 v. Rio de Janeiro: Índex Ed., 1998: 44. 
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Coqueiro 15 –  
COLEÇÃO BRASIL-HOLANDÊS, Dois manuscritos portugueses sobre a conquista neerlandesa – 1624 e 
reconquista luso-espanhola – 1625 de Salvador da Bahia no Brasil. 3 v. Rio de Janeiro: Índex Ed., 1998: 21. 
 

  

Coqueiro 16 –  
COLEÇÃO BRASIL-HOLANDÊS, Dois manuscritos portugueses sobre a conquista neerlandesa – 1624 e 
reconquista luso-espanhola – 1625 de Salvador da Bahia no Brasil. 3 v. Rio de Janeiro: Índex Ed., 1998. p.53. 
 

 
 

Coqueiro 17 –  
COLEÇÃO BRASIL-HOLANDÊS, Dois manuscritos portugueses sobre a conquista neerlandesa – 1624 e 
reconquista luso-espanhola – 1625 de Salvador da Bahia no Brasil. 3 v. Rio de Janeiro: Índex Ed., 1998. p.85. 
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Coqueiro 18 –  
COLEÇÃO BRASIL- HOLANDÊS, Dois manuscritos portugueses sobre a conquista neerlandesa – 1624 e 
reconquista luso-espanhola – 1625 de Salvador da Bahia no Brasil. 3 v. Rio de Janeiro: Índex Ed., 1998. p.75. 

 

Coqueiro 19 –  
Brasil-Holandês: Miscelânea Cleyeri, Libri Principis & Theatrum rerum naturalium Brasiliae. 5 v. Rio de Janeiro: 
Índex Ed., 1995. p.33. 
 

  

Coqueiro 20 –  
Vista de Recife, Por Frans Post, 1645. GOULART, Nestor. Vilas e Cidade do Brasil Colonial. São Paulo: 
USP/FAPESP, 2000. CD-ROM. 
Obs.: Foram encontradas indicações de representações de coqueiro em cerca de 15 quadros 
elaborados por frans Post.  
 
8. Outras Observações:  


