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Resumo: A cultura do coco vem ganhando destaque no cenário nacional, em parte pelo 

apelo midiático, sobre seu potencial energético, o que culminou na crescente difusão da 

cultura, agregando valor econômico para as indústrias. Pensando nestas posibilidades e 

o quanto essa cultura pode ocasionar danos ao meio ambiente, é que o referido trabalho 

teve como objetivo a inserção dos alunos de Engenharia Ambiental, da Universidade do 

Estado do Pará, Campus XX, em uma visão mais técnica voltada aos processos de 

industrialização da água de coco, com um viés mais crítico referente os métodos 

sustentavéis utilizados pela fábrica em seus processos, desde o início da produção até a 

comercialização da água de coco. Para a obtenção dos dados foi feito uma visita em 

lócus, utilizando-se de informações do gerente, além de pesquisas bibliográficas e em 

sítios oficiais. Assim, tais procedimentos obtêm um enorme passo satisfatório no que 

diz respeito à comercialização da água de coco e, principalmente, ao reaproveitamento 

do coco para outros usos, introduzindo-se o ideário sustentável. 
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EXPERIENCE REPORT: TECHNICAL VISIT TO COCO LIKE FACTORY, 

CAPANEMA - PA. 

 

Abstract: Coconut culture has been gaining prominence in the national scenario, in part 

due to the media appeal about its energy potential, which culminated in the growing 
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diffusion of the crop, adding economic value to the industries. Thinking about these 

possibilities and how much this culture can cause damage to the environment, is that 

this work aimed to insert the students of Environmental Engineering, from the State 

University of Pará, Campus XX, in a more technical view focused on the processes of 

industrialization of coconut water, with a more critical bias regarding the sustainable 

methods used by the factory in its processes, from the beginning of production to the 

commercialization of coconut water. To obtain the data, a visit was made in locus, using 

information from the manager, as well as bibliographic searches and official sites. Thus, 

such procedures obtain a huge satisfactory step regarding the commercialization of 

coconut water and, mainly, the reuse of coconut for other uses, introducing the 

sustainable idea. 

 

Keywords: Coconut, Processes, Commercialization, Sustainability. 

 

1. INTRODUÇÃO 

Nos últimos anos, houve um aumento exponencial pela procura de produtos 

derivados do coco, de acordo com a Rosa et al. (2000), a cocoicultura é considerada a 

segunda cultura frutífera de importância econômica na região Nordeste brasileira, tendo 

os Tabuleiros Costeiros como maiores produtores. Entretanto, em  meados da década de 

90 ocorreu uma queda significativa no preço do produto, pois a produção nacional não 

era competitiva em relação aos produtos oriundos de países africanos e asiáticos, 

inviabilizando assim as culturas nacionais. Mas segundo Ferreira Neto (2007), citado 

por Alves et alii (2018), a exploração do cultivo de coco vem apresentando uma grande 

evolução na maioria dos estados brasileiros, sendo que as regiões do país que detém a 

maior produção de coco do Brasil são: Pará, Ceará, Rio Grande do Norte, Alagoas e 

Bahia.  

Seguindo essa tendência, a busca por alternativas fez com que surgissem novos 

nichos de atuação, entre eles a extração da água de cocos-verdes para envasamento, 

ocasionando fortes mudanças na cocoicultura, fazendo com que as empresas passassem 

a investir fortemente no setor. E visando este mercado é que o grupo JM Distribuidora 

tem se destacado na produção e distribuição do produto. 

O coco é um fruto originário da Ásia, pertence a família Palmae (Palmeira), foi 

intruduzida no Brasil em 1553. O coqueiro é uma planta de clima tropical, é cultivado 

em cerca de 90 países, destacando-se o continente asiático. Do coqueiro pode-se 

aproveitar diversas partes, como o fruto, as folhas, a inflorescência, entre outros 
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produtos e subprodutos. A casca do coco é usado na fabricação de cordas, tapetes, 

chapéus e encosto de veiculos. 

O coco possui uma camada externa grossa e fibrosa (casca). A água de coco 

(Endosperma líquido) prenche a cavidade central do fruto, encerrrado pela 

copra ou polpa (Endosperma sólido). Em seu estado natural, a água e estériel 

(sem presença de microrganismos – fungos, bacterias etc.) e é utilizado como 

istônico térmico. O sabor da água de coco é doce e levemente adstringente 

(SEBRAE, 2016). 

 

Uma das vantagens para a comercialização do coco é que diferente de outras 

culturas, a produção do coco é contínua (dá o ano todo). Com relação ao mercado do 

coco, visando à oferta de água, acena com um crescimento nas exportações, o fruto tem 

grande potencial, um exemplo disso, é o aumento do consumo, seja pelo seu valor 

econômico, ou apelo saudável. Segundo o Sindicato Nacional dos Produtores de Coco 

(SINDCOCO, 2019, p. 02) “as importações de coco ralado, água de coco concentrada e 

turfa custaram 1.989.442 dólares, as exportações de água de coco integral faturaram 

4.809.393 dólares, gerando um saldo na balança comercial de 2.819.951 dólares”.  

Nota-se que a instalação da fábrica Coco Like tem uma grande importância em 

diversos quesitos, dentre eles sua posicão estratégica. Assim, o objetivo do referido 

trabalho foi oferecer uma possibilidade pedagógica bastante oportuna no campo da 

Engenharia Ambiental, na temática da Sociologia e Meio Ambiente, desenvolvendo os 

diversos temas que transversalizam o fabrico da água de coco nos moldes desta empresa 

estudada. 

2. MATERIAIS E MÉTODOS  

Para a obtenção dos dados foi realizado no dia 22 de junho de 2019, uma visita 

no local, baseado nas informações gerenciais, além de pesquisas bibliográficas em sítios 

oficiais. Assim, o levantamento de assuntos relacionados a industrialização no 

agronegócio, apresentou satisfatórias contribuições a respeito da comercialização de 

água de coco e, principalmente, ao reaproveitamento do coco para outros usos, 

introduzindo-se o ideário sustentável. Por conseguinte, há a aproximação dos alunos 

com a relação produção-sustentabilidade-comercialização da água de coco. 

A fábrica Coco Like, localizada na Fazenda Peta e Dina, que faz parte da JM 

Distribuidora, a qual começou a ser construída em 2015, mas apenas no ano de 2017 

que iniciou seu funcionamento. Atualmente, a empresa dispõe de 3.500 hectares, com a 
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presença de 50.000 pés de coco; além da água de coco, a empresa tem a pretensão de 

operar também com polpas de frutas (acerola, goiaba. manga, caju e abacaxi). 

Participam 48 colaboradores, sendo 30 na fazenda e 18 na fábrica, resultado satisfatório 

da produção de 50 a 60 mil litros de água de coco por dia. Acerca disso, faz-se 

necessário ressaltar que, ainda em 2019, a fábrica tem a intenção de instalar um espaço 

com maquinários específicos, destinados a retirada da fibra do coco.  

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A fábrica Coco Like, segmento da água de coco, demostrou grande interesse em 

seguir padrões de qualidade na produção, bem como na distribuição do produto. Fato de 

leva rem consideração as questões ambientais e sustentáveis como descritos nos 

resultados abaixo. 

3.1 Controle Biológicos de Pragas 

O controle biológico (CB) trata-se do ato de controlar as pragas agrícolas e os 

insetos transmissores de doenças a partir do uso de “inimigos naturais”, ou seja, é “uma 

ação de inimigos naturais sobre uma população de pragas resultando numa posição geral 

de equilíbrio (PGE) mais baixa do que prevaleceria na ausência destes” (GRAVENA, 

1992, p. 282). 

Na fábrica Coco Like, o controle biológico é realizado no Laboratório de 

Biotecnologia, localizado na fazenda, no qual é desenvolvido estudos e métodos 

sustentáveis para o combate das pragas e insetos que prejudicam a produção. A praga 

que mais ataca os coqueirais é o fungo conhecido como Anel Vermelho 

(Bursaphelenchus Cocophilus) e o principal método de combate utilizado pela empresa 

é a captura dos insetos, onde utiliza-se uma tecnologia totalmente sustentável 

desenvolvida no próprio laboratório, feito com garrafas pets interligadas, contendo 

cana-de-açúcar e Feromônio (substância química altamente atrativa entre insetos e 

mamíferos) em seu interior, formando uma câmara onde os besouros ficam presos e 

impossibilitados de sair. 

O controle biológico utilizado pela empresa é um método de controle sadio, que 

tem como intuito a redução gradativa da população do vetor, e que não deixam resíduos 

nos alimentos e são inofensivos ao ambiente e à saúde da população. 

3.2 Tratamento de Água   
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Pensando sobre o viés econômico e de sustentabilidade, é que a empresa Coco 

Like faz todo o processo de tratamento da água para suprir suas necessidades. Segundo 

o gerente Ricardo Araújo (CEO), a fábrica absorve 100% da água utilizada e devolve 

80% limpa, seguindo a legislação (acima de 65%). Para o tratamento da água é utilizada 

uma enzima, a ENZILIMP, que é comercializada no Rio grande do Sul. A estação 

possui caixas calha parshall, caixa de gordura (separa a gordura do coco com a água, da 

sujeira), equalizadores (2) local onde está a enzima, em que reage e começa a decompor 

toda a sujeira. É feito a análise do potencial Hidrogiônico (pH), caso esteja abaixo de 7 

(ácida), será feito o cálculo para ser adicionado a Barrilha para aumentar o índice do 

pH, depois de estabilizada, a água é enviada para os reatores, voltando para o açude.  

3.3 Compostagem e Adubo Químico 

A compostagem é uma técnica muito conhecida em setores agrícolas porque é um 

adubo natural. A compostagem é um processo de decomposição da matéria orgânica, em 

presença de oxigênio, sob condições controladas pelo homem, que permite a transformação de 

restos orgânicos (sobras de frutas, legumes e alimentos em geral, podas de jardim, trapos de 

tecido, serragem, etc.) pela ação de microrganismo e outros agentes, como gás carbônico, calor, 

água e a matéria orgânica. (SMMA, 2011).   

O processo de compostagem utilizado pela fábrica é a de cama de frango, que é 

uma técnica que utiliza o esterco do frango para acelerar o tempo do processo. No final 

da produção da água de coco, resta o bagaço que é levado para o campo e alocado em 

leiras, em seguida será espalhado o esterco de frango pelo forro de resíduos de cascas de 

cocos. Devido ao calor criado, este procedimento faz com que elimine uma boa parte 

dos nutrientes e dos patógenos presentes. 

Todo esse processo sendo bem monitorado pode levar de 30 a 45 dias, onde 

começa a segunda fase que é o de revolvimento, e nesta fase que são utilizados os 

tratores para revirarem as leiras, posteriormente começa a última fase que é a de cura, 

onde as leiras já se tornam mais uniformes, com a coloração mais escura e com todos os 

nutrientes necessários para ganhar o nome de compostagem orgânica. 

4. CONCLUSÕES 
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A empresa possui um sistema produtivo eficiente na qualidade, proposta 

gerencial para mercado competitivo no setor. Aprimora bases sustentáveis como o 

controle biológico, compostagem e reuso de água.  

Dessa forma, é de fundamental importância salientar a aproximação do ambiente 

técnico-fabril, aos discentes do curso de engenharia ambiental para desenvolver um 

olhar mais interdisciplinar e crítico acerca do trilema homem-natureza-

desenvolvimento. 
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