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ARAÚJO, Anna Cristina. ANÁLISE SWOT DO GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DO COCO 
VERDE EM DUAS AGROINDÚSTRIAS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. 98f. 
Dissertação (Mestre em Ciências em Engenharia de Produção - UFRN/PEP) Natal/RN - UFRN, 
2011.  

RESUMO 

A causa ambiental, na atual conjectura, está alterando o posicionamento das empresas que estão 

praticando ou minimamente adotando a gestão ambiental. Tal ferramenta está sendo utilizada nas 

empresas para enfrentar a problemática causada pelos resíduos sólidos, dentre eles os resíduos do 

coco verde, presente constantemente no material descartado pela sociedade 

(empresas/consumidor). É uma fruta tipicamente tropical, cuja água fresca traz muitos benefícios à 

saúde humana e sua popularização desencadeou um aumento progressivo do seu consumo. 

Seguindo esse raciocínio, o presente trabalho propôs analisar os pontos fortes, fracos, ameaças e 

oportunidades – análise de SWOT - no gerenciamento dos resíduos sólidos do coco verde em duas 

agroindústrias situadas no Estado do Rio Grande do Norte – RN (Brasil), com intuito de conhecer os 

desafios e potencialidades do aproveitamento desses resíduos. Do ponto de vista da abordagem do 

problema, este trabalho se enquadra como uma pesquisa qualitativa, exploratória e descritiva. A 

coleta de dados foi realizada com a aplicação de um questionário e entrevista estruturada sendo 

avaliada a postura estratégica das agroindústrias através da análise SWOT, que é uma sigla 

oriunda do idioma inglês, é um acrônimo de Forças (Strengths), Fraquezas (Weaknesses), 

Oportunidades (Opportunities) e Ameaças (Threats). A análise SWOT é uma ferramenta eficaz para 

analisar o ambiente interno e externo de uma organização. Essa ferramenta contribui para situar a 

empresa no ambiente em questão e quando bem aplicada é possível detectar erros, fortalecer 

acertos, driblar as ameaças e apostar nas oportunidades. As agroindústrias estudadas possuem 

perfis bastante similares como: tempo de vida no mercado e por seguir uma linha de estratégia que 

prolonga a vida útil do fruto com aproveitamento de seus resíduos para fabricação de novos 

subprodutos. Em ambas, a quantidade diária de resíduos gerados alcança aproximadamente 20 mil 

unidades do fruto em alta estação, tornando necessário um enfoque direcionado ao aproveitamento 

e/ou tratamento desses resíduos. Em relação à análise de SWOT, constatou-se que a agroindústria 

A opera com capacidade defensiva atuando assim com vulnerabilidade, ou seja, impossibilitada de 

atuar diante desse segmento de mercado, por ter decidido parar de aproveitar os resíduos por falta 

de equipamentos e tecnologias adequadas. Em contrapartida a agroindústria B está utilizando a 

estratégia de capacidade ofensiva de mercado, pois, mesmo não possuindo equipamentos, 

tecnologias e instalações internas apropriadas, ainda assim, persistem no aproveitamento e 

beneficiamento dos resíduos do coco verde em sua agroindústria. Assim, considera-se que o 

potencial do gerenciamento dos resíduos do coco verde para a produção de uma diversidade de 

subprodutos reduz os impactos produzidos pela disposição inadequada e geram lucro em curto, 

médio e longo prazo. Lucros esses tangíveis e intangíveis, já que o interesse por ações de 

sustentabilidade não é só uma questão de obtenção de retorno financeiro, mas é questão 

fundamental para manter-se no negócio, posto que hoje em dia não basta possuir qualidade nos 

produtos e processos. É preciso estabelecer práticas socioambientais, tendo em vista a imagem da 

empresa como papel preponderante na decisão de compra dos consumidores. 

Palavras- Chave: Ciclo de vida do coco verde. Comercialização de resíduos. Resíduos Sólidos. 
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ABSTRACT 

In the current conjuncture, the environmental factor has been changing the position of companies 

that are practicing or minimally adopting environmental management. Such tool has been used by 

companies to face the problems caused by solid waste, in particular green coconut waste, which is 

constantly among the material discarded by society (companies/ consumer). It is a typical tropical 

fruit whose fresh water is very benefic for human health, and its popularization has caused a 

progressive increase of its consumption. Following this stream of thought, this present work came up 

with an analysis of strengths, weaknesses, threats, and opportunities – SWOT analysis – on green 

coconut solid waste management at two agribusiness companies in the state of Rio Grande do Norte 

(RN), Brazil, aiming to know the challenges and the potentials of this kind of waste. According to the 

approach of the problem, this work fits a descriptive, exploratory, and qualitative research. The data 

collection was obtained  by a questionnaire and a structured interview, in order to evaluate the 

strategic posture of agribusiness companies through SWOT analysis, which is an English acronym 

for Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats. The SWOT analysis is an effective tool to 

analyze the internal and external environment of an organization.   This tool contributes to locate the 

company at the environment in question and when well applied  it enables the detection of mistakes, 

the strengthening of correct procedures, the avoidance of threats, and the bet on opportunities. The 

studied agribusiness industries have very similar profiles, such as a long business life span, and a 

strategy that extends the useful life of the fruit, by using its waste for the manufacturing of new 

subproducts. In both, the daily quantity of waste resulted of this process reaches approximately 20 

thousand units of the fruit in high season, being necessary a focus directed at use and/or treatment 

of these waste. Further to SWOT analysis, it was ascertained that the agribusiness company A 

works through a defensive marketing strategy and acts vulnerably, in other words, unable of acting 

before this market segment, for it has decided to stop using the waste due to a lack of equipment 

and technology. On the other hand, the agribusiness company B has incorporated an offensive 

marketing strategy because even not possessing equipments, technology, and appropriated internal 

installations, it still insists on use and benefits of green coconut waste in its agribusiness. Thus, it is 

considered that the potential of green coconut waste management for the production of several 

subproducts reduces the impacts produced by inappropriate placement and generates profits in a 

short, medium and long term. Such profits being tangible and intangible, as the interest for 

sustainability actions is not only a matter of obtaining return on capital, but it is an important question 

in order to move on into business, since it is not enough to have quality on products and process 

nowadays. It is necessary to establish socio-environmental practices  aiming the image of the 

company as the prevailing role on consumers’ buying decision.   

Keywords: Green coconut life cycle. Green coconut Agribusiness System. Waste management.   
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Capítulo I: Introdução à temática proposta 

 

 

1 INTRODUÇÃO PRELÚDICA DO ESTUDO 

 

 

Este capítulo apresenta a contextualização do trabalho, explicando detalhadamente os seus 

objetivos frente à análise SWOT no gerenciamento dos resíduos de coco verde em duas 

agroindústrias de envase e comercialização da água do coco verde.  

Nos últimos anos, vem sendo dada especial atenção a minimização ou reaproveitamento de 

resíduos sólidos gerados nos diferentes processos industriais, no comércio e nas residências. Além 

de fonte de matéria orgânica, os resíduos provenientes de alimentos são passíveis de recuperação 

e aproveitamento (SCHWARTZ FILHO, 2006). 

 

 

1.1 Problematização de pesquisa  

 

 

Desde os primórdios a humanidade vem provocando modificações no meio natural em que 

vive. Pode-se dizer que há mais de 100 mil anos, época em que o homem conseguiu dominar o 

fogo, as atividades por ele desenvolvidas vêm transformando o meio ambiente. De início as 

transformações eram em pequenas proporções ou mesmo desprezíveis, se acentuaram ao longo do 

tempo, e a partir da chamada evolução agrícola (8 mil anos a.C) tornando-se mais intensas a partir 

do século XIX, quando o homem passou a utilizar, cada vez mais, a eletricidade e os combustíveis 

fósseis (MELPHI, 2004). 

 

 

Em um período clássico, entende-se até os anos 70, as organizações precisavam 
preocupar-se apenas com a eficiência dos sistemas produtivos, essa foi a mentalidade 
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predominante na prática da administração, refletindo a noção de mercados e recursos 
ilimitados. Em curto espaço de tempo, essa noção revelou-se equivocada, ficando 
evidente que o contexto e o processo decisório sofreriam restrições cada vez mais 
severas (DONAIRE, 2009). 

 

 

A realidade atual é outra, a maioria das empresas já adotou um novo posicionamento sobre 

a causa ambiental e, de uma forma ou de outra, estão praticando ou minimamente adotando a 

gestão ambiental. Donaire (2009, p.11) comenta que “um dos componentes importantes dessa 

reviravolta nos modos de pensar e agir foi o crescimento da sensibilização ecológica, na sociedade, 

no governo e nas próprias empresas, que passaram a incorporar essa orientação em suas 

estratégias”. 

A gestão ambiental abrange diversas atividades, dentre elas se destaca um grande e 

preocupante problema, os resíduos sólidos. Corroborando com esse pensamento, Cincotto (1988, 

p.71) exemplifica que “a denominação de resíduos é circunstancial referindo-se a um material 

acumulado, sem destinação, a partir do momento em que apresente uma aplicação qualificada 

passa a ser um sub-produto”. Aparentemente o homem seria o único agente gerador de resíduos, 

causados pelos padrões de consumo da sociedade atual. Essa formulação é bastante simplista, 

mas serve como ponto de partida para uma pequena reflexão: os resíduos é um problema delicado 

de implementação de melhorias.  

Diante do exposto, impõe-se o seguinte questionamento: como a ferramenta estratégica 

de gestão conhecida como Análise de SWOT pode contribuir para  o gerenciamento de 

resíduos sólidos do coco verde em agroindústrias do estado do Rio Grande do Norte? 
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1.2 Objetivos 

 

 

1.2.1 Objetivo Geral 

 

 

Analisar os pontos fortes, fracos, ameaças e oportunidades – análise de SWOT - no 

gerenciamento dos resíduos sólidos do coco verde em duas agroindústrias situadas no Estado do 

Rio Grande do Norte, com intuito de conhecer os desafios e potencialidades do aproveitamento 

desses resíduos. 

 

 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 

 

 Conhecer o ciclo de vida do coco verde em cada agroindústria; 

 Investigar o gerenciamento dos resíduos do coco verde; 

 Constatar como funciona a comercialização dos resíduos do coco verde;  

 Implementar a análise de SWOT de cada agroindústria com intuito de encontrar os desafios e 

oportunidades desse segmento de mercado. 
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1.3 Justificativa 

 

 

Na conjectura atual, a gestão ambiental como metodologia sócio-ambiental, tem como 

objetivo obter efeito positivo sobre o meio ambiente quer reduzindo ou eliminando danos ou 

problemas causados pelas ações humanas, quer evitando que eles surjam através de diretrizes e 

atividades administrativas e operacionais com planejamento, direção, controle e alocação de 

recursos (BARBIERI, 2004). 

De acordo com CIMM (2010, p.1),  

 

 

entende-se por resíduo toda e qualquer matéria que compõe o rejeito de um processo. 
Em uma agroindústria, tudo que não seja produto final pode ser considerado resíduo. 
Atualmente, muitos resíduos são tratados como sub-produtos, retornando ao ciclo de 
produção ou tornando-se insumo para outra atividade industrial. 

 

  

  Dentre os resíduos sólidos, é frequente a presença do coco verde no material descartado 

pela sociedade e pelas empresas, é uma fruta tipicamente tropical cuja água fresca traz muitos 

benefícios à saúde humana e sua popularização desencadeou um aumento progressivo do seu 

consumo. A cadeia logística direta do coco verde (Cocos nucifera l) origina-se na produção 

(agricultura) e geralmente termina no mercado consumidor, onde sua água é comercializada in 

natura ou processada pelas indústrias de envasamento (SCHWARTZ FILHO, 2006).  

 Considerando-se que do coco verde consome-se principalmente a água, o volume de rejeito 

descartado corresponde a 85% do peso do fruto. De acordo com Senhoras (2004), para se obter um 

copo de 250 ml de água são gerados, aproximadamente, 1,3 quilos de resíduos. Estes resíduos são 

responsáveis por um contribuir significativamente no aumento do volume de rejeitos descartados, 

principalmente nos municípios do litoral brasileiro, visto que há um maior consumo, sendo coletados 

e transportados para os devidos fins, seja ele o lixão ou aterros sanitários. 

   O descarte desses resíduos em lixões e aterros sanitários, representa um custo adicional 

aos órgãos gestores e agroindústrias, pois o fato de serem volumosos gera despesas com 

transporte e mão-de-obra, a casca leva aproximadamente de oito a 12 anos para se degradar, se 
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acumulando nestes locais e quando deixados a céu aberto são utilizados, por exemplo, por insetos 

para desova de ovos, causando diversos problemas à saúde do ser humano e a infra-estrutura 

urbana (PASSOS, 2004).  

 

 

Uma das formas de reaproveitamento dos resíduos do coco é a reciclagem definida 
como o processo de reaproveitamento dos resíduos sólidos, em que os seus 
componentes são separados, transformados e recuperados, envolvendo economia de 
matérias-primas e energia, combate ao desperdício, redução da poluição ambiental e 
valorização dos resíduos, com mudança de concepção em relação aos mesmos (PNUD, 
1998). 

  

 

 Alguns projetos de aproveitamento dos resíduos do coco já foram implantados com sucesso 

no Brasil, como o da primeira unidade de beneficiamento de casca do coco verde do Nordeste, em 

2005. Desenvolvido pela Embrapa Agroindustrial Tropical localizada em Fortaleza/CE, onde são 

produzidos pó, fibra bruta e produtos derivados dos mesmos, tais como substratos agrícolas, 

placas, vasos, bastões e peças de artesanatos diversos (EMBRAPA, 2005).   

 Existe outro projeto pertencente à empresa denominada Coco Verde, localizada no Estado 

do Rio de Janeiro/RJ, que além dos produtos derivados do pó e da fibra, comercializa equipamentos 

e acessórios para venda de coco, distribui a fruta e com recursos próprios promove a coleta do 

resíduo de coco verde (PROJETO COCO VERDE, 2004).  

Observa-se que o aproveitamento dos resíduos do coco verde, através de um 

gerenciamento de resíduos para a geração de novos produtos, cria mecanismos de reciclagem e 

uma alternativa a mais de lucro para empresas que trabalham com esse produto, além de reduzir ou 

minimizar danos ambientais produzidos pelos rejeitos do produto. A utilização de toda a 

potencialidade de geração e uso dos subprodutos do coco se revela como uma genuína política 

pública eco-eficiente e sócio-ambiental responsável do setor privado, potencial de geração de 

oportunidades de trabalho e renda e, consequentemente, pode contribuir para o desenvolvimento 

econômico local (SENHORAS, 2004). 

Os principais estabelecimentos de consumo e, conseqüentemente, de geração de resíduos 

do coco verde são os quiosques localizados em praias dos municípios litorâneos, supermercados, 

feiras livres, carrinhos ambulantes e agroindústrias. Os resíduos são geralmente misturados ao lixo, 

o que dificulta sua separação e ocasiona a redução do seu valor econômico residual. Na grande 
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maioria dos municípios brasileiros a implementação de programas, planos e ações para melhorar a 

qualidade do sistema de limpeza urbano não é efetuado, em vista de ser um projeto bastante 

oneroso, com retorno em longo prazo e com isso a formação do caos nos lixões e aterros sanitários 

(MACHADO et al. 2009). 

Os resíduos do coco verde podem ser aproveitados, por exemplo, na transformação da 

casca em fibra e pó, e na fabricação de produtos derivados destes dois componentes. Para isso, é 

necessário o desenvolvimento de técnicas de aproveitamento e reciclagem para o processamento 

destes resíduos que gerem lucros (ARAUJO et. al. 2008; SOUZA et al. 2010). 

 

 

Considera-se que o gerenciamento de resíduos deve basear-se em ações preventivas e 
corretivas com uma abordagem multidisciplinar, e que os problemas ambientais e suas 
soluções estão determinados não apenas por fatores tecnológicos, mas também por 
questões econômicas, físicas, sociais, culturais e políticas; um programa de 
gerenciamento de resíduos deve utilizar o princípio da responsabilidade objetiva, na qual 
o gerador do resíduo é o co-responsável pelo seu correto tratamento e descarte 
(individual ou coletivo), mesmo após sua saída da indústria onde é gerado (EMBRAPA, 
2010; CIMM, 2010). 

 

 

Essa nova conceituação do mercado vem afetando, nas últimas décadas, diretamente o 

consumidor que, exigindo empresas que vinculem produtos com ações condicionadas à ações 

ambientais, geram modificações nas instituições econômicas, administrações públicas, 

comunidades e órgãos financiadores que buscam nas ferramentas da gestão ambiental soluções 

para uma política de desenvolvimento industrial sustentável (DIAS, 2007; DOINAIRE, 2009). 

Seguindo essa tendência, o método SWOT (Strenghts, Weakenesses, Opportunities and 

Threats) é uma ferramenta que estrutura a elaboração de análises para a construção de 

planejamentos estratégicos de um determinado tema (ANSOFF e MCDONNELL, 1994; ANSOFF, 

1990). 

Considera-se “Tema” o objeto de estudo ao qual foi aplicado o método de SWOT. Este 

Tema pode ser o mais geral possível como o lançamento de um novo produto, análise de um setor 

no mercado, análise de um projeto, a uma criação de uma empresa e etc. (CHAG et al. 2002; 

DANDAR et al. 2007). A análise SWOT dependerá de informações objetivas e não de intuições para 

se fazer um levantamento dos pontos forte, fracos, ameaças e oportunidades do nosso negócio. As 
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decisões finais podem até ter um forte componente intuitivo, mas a situação a qual se encontra o 

negócio deve ser vista de forma objetiva para evitar surpresas desagradáveis no final da análise 

(SOUKI, 2004). 

 São escassos os estudos utilizando o método SWOT como ferramenta para análise do 

gerenciamento dos resíduos do fruto coco verde, em especial em agroindústrias de envase. Assim, 

esse trabalho se propõe a realizar análise SWOT em duas agroindústrias situadas no Estado do Rio 

Grande do Norte, buscando conhecer como funciona o gerenciamento dos resíduos do coco verde 

com escopo de desvendar os desafios e potencialidades através de um levantamento bibliográfico, 

análise e comparação de dados. 

 

 

1.4 Relevância da pesquisa 

 

 

1.4.1 Relevância Teórica 

 

 

Colaborar com o meio acadêmico e empresarial com informações e conhecimentos que 

permitam a inserção de adequadas estratégias, práticas e técnicas para o gerenciamento de 

resíduos do coco verde em agroindústrias no estado do Rio Grande do Norte – RN. E, disponibilizar 

informações sobre a análise de SWOT referente ao gerenciamento dos resíduos do coco verde das 

agroindústrias pesquisadas. 
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1.4.2 Relevância Prática 

 

 

A importância deste documento de dissertação deve-se ao fato do crescimento de 

agroindústrias de envase e comercialização da água do coco verde no Brasil; no aumento do 

consumo e resíduos gerados, e ainda na carência de uma destinação adequada. Mesmo sabendo 

que os resíduos do coco verde são degradáveis, uma das preocupações principais é saber que 

quando os resíduos são descartados em lugares inadequados podem acarretar problemas para a 

sociedade principalmente de saúde pública, e de infra estrutura urbana. 

Verifica-se também que são significativos os benefícios referentes ao reaproveitamento, 

reciclagem e beneficiamento dos resíduos tais como: acarretam mais espaço físico em aterros 

sanitários e nas regiões urbanas, geram lucros advindos dos mais diversos subprodutos alargando 

o ciclo de vida do produto, dentre outros. Vários estudos e casos práticos são observados na 

literatura em relação ao reaproveitamento, por exemplo, do mesocarpo fibroso (casca) que podem 

ser transformados em produtos reciclados e retornar ao mercado consumidor. 

A inserção da questão ambiental no campo da gestão empresarial que, há duas ou três 

décadas, poderia ser percebida como um mero modismo ou uma tendência específica de setores e 

atividades com grande potencial poluidor ou intensivos na utilização de recursos ambientais, hoje 

ocorre de forma irreversível, inequívoca e generalizada. 

Pode-se observar, ainda, o crescimento do debate em torno dos problemas associados à 

geração demasiada e à deposição inadequada de resíduos. Há pouco menos de uma década, tais 

questões ficavam restritas a grupos de ambientalistas e/ou especialistas da área ambiental.  

Portanto, este estudo contribuirá, através do estudo com as agroindústrias que trabalham 

com o envase da água do coco verde no Estado do Rio Grande do Norte, como um referencial de 

consulta para os empresários que almejam fazer o aproveitamento dos resíduos gerados. E para 

aqueles que queiram ingressar nesse nicho de mercado, como também para profissionais da área e 

pesquisadores em relação aos conhecimentos descobertos utilizando análise de SWOT em 

agroindústrias. 
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1.5 Estrutura da dissertação  

 

 

No capítulo 1 - foi realizada uma breve contextualização sobre as questões ambientais, dos 

resíduos sólidos, do gerenciamento dos resíduos do coco verde, do método SWOT, também são 

apresentados os objetivos da pesquisa, a relevância e estrutura do trabalho. 

No capítulo 2 – Na referência bibliográfica, mostra o coqueiro (Cocos nucifera L), o fruto coco 

verde e suas descrições, apresentam-se conceitos, definições sobre resíduos sólidos e sobre os 

resíduos do coco verde, além de demonstrar a importância e a relevância método SWOT para o 

estudo. 

No capítulo 3 – É descrito o procedimento metodológico, os elementos utilizados para o 

desenvolvimento do trabalho, coleta de dados e análise. 

No capítulo 4 – É apresentada a descrição das agroindústrias estudadas, os resultados da 

pesquisa de campo e análise e discussão dos resultados.  

No capítulo 5 – É Apresentada uma síntese geral do trabalho, as conclusões e recomendações. 

Também é feita uma análise crítica do trabalho, avaliação das limitações e direcionamento para 

novas pesquisas. 

 

 

1.6 Conclusão do capítulo 

 

 

 Diante de uma competição onde as empresas buscam a cada dia melhorar seus processos 

e produtos, o tratamento de resíduo sólido torna-se uma arma contra a degradação da 

biodiversidade e uma abertura mercadológica para uma nova geração de clientes: os eco-

consumidores, ou em uma linguagem universal os green consumer. A agroindústria que se destaca 

na economia brasileira, aliada a uma estratégia de preservação do meio ambiente, torna-se 

extremamente competitiva. 

A abordagem de SWOT, portanto, visa contribuir para que agroindústria brasileira possa 
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enxergar que o tratamento de resíduos sólidos faz a diferença nos negócios, dando eficiência e 

eficácia aos processos (Indicadores de desempenho: contêineres por hora; segurança; agilidade; 

custos, dentre outros). 

Logo, uma das principais razões que moveu esta abordagem foi a contribuição efetiva para 

a melhoria de estratégias do segmento do agroindustrial de produção/varejo de coco verde, bem 

como correlacionar o uso de ferramentas estratégicas preconizada como análise de SWOT aos 

novos desafios que o mercado impõe à sociedade moderna. 

Apresenta, também, de forma sistematizada as diretrizes que a pesquisadora propôs para a 

construção do documento de dissertação, desde a apresentação até a justificativa à propositura do 

tema, evidentemente, passando pela argüição a ser investigada e os objetivos a serem atendidos. 
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Capítulo 2 – Estado da Arte  

 

 

Este capítulo apresenta a revisão da bibliográfica utilizada para discussão da pesquisa. São 

apresentadas definições, classificações, caracterizações e demais informações referentes ao 

coqueiro e seu fruto (Cocos nucifera L). Em seguida são descritas informações a respeito de 

resíduos sólidos, sua caracterização e definição, assim como o aproveitamento dos resíduos do 

coco verde. 

 

 

2 PRODUTO OBJETO DA PESQUISA: O COQUEIRO (Cocos nucifera L – Coco da Baía) 

 

 

O coqueiro é cultivado em aproximadamente 90 países, pertencem à família Palmae no 

gênero Cocos e possui nome científico Cocos nucifera L./Coco da Baía (Fig. 1 e 2) sendo 

comumente tratada como palmeira. Sua origem é remanescida do Sudeste Asiático. Atualmente os 

maiores produtores mundiais são Filipinas, Indonésia e Índia. Já no Brasil, a cultura do coqueiro, 

variedade gigante, provavelmente iniciou-se a partir da colonização portuguesa no ano de 1553, 

oriunda da ilha de Cabo Verde, que por sua vez, foram originadas de plantações Indianas 

(BESERRA e BRITTO, 2008; BENASSI, 2006; FERREIRA et al; 1994). 

São espécies típicas em regiões de clima tropical. Nogueira et al. (1997, p. 165) relata que a 

restrição a essas áreas ocorre pelo fato do coqueiro requerer clima quente, com temperatura média 

em torno de 27 °C, uma vez que temperaturas inferiores a 15°C prejudicam o seu desenvolvimento 

e causam a queda dos frutos pequenos.   

Segundo Holanda et al. (2007, p. 9) o coqueiro anão “tem crescimento e produção contínua 

durante todo o ano, desde que as condições do clima sejam ideais. Em locais onde a 

evapotranspiração é elevada e a  distribuição das chuvas é irregular, ocorrem déficits hídricos 

sazonais que afetam o desenvolvimento e a produção do fruto”. 
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Ainda assim, de acordo com Donald (2004), os solos mais adequados para o crescimento 

da espécie devem ser arenosos, ter profundidade mínima de 1m, de textura leve, com boa 

disponibilidade de água. Não se desenvolvendo, portanto, ser cultivado em solos excessivamente 

argilosos e/ou os sujeitos a encharcamento, pois o coqueiro é muito exigente em relação ao 

consumo de água, necessita de irrigação no período seco para se desenvolver e produzir bem.  

 

        

       Figura 1- Plantação de coqueiro verde anão                    Figura 2- Coqueiro verde anão e seus frutos 
       Fonte: Pesquisa Direta                                                     Fonte: Pesquisa Direta 

 

O coqueiro devido, basicamente, a magnitude de sub-produtos obtidos de diversas partes 

da planta, é considerada a palmeira mais importante do mundo, devido aos seus múltiplos usos e 

finalidades, constituindo-se, portanto, em um extraordinário produto agroindustrial para o Brasil 

(ARAGÃO et al, 2002; SOBRINHO et al,  2004). Nessa perspectiva, Donald (2004) lembra que os 

frutos verdes, para o consumo da água, devem ser colhidos com a idade de 6 a 7 meses, ocasião 

em que apresenta maior quantidade de água e de concentração de açúcares. Os frutos secos, para 

o consumo in natura, industrial ou produção de semente, devem ser colhidos na idade de 11 a 12 

meses. 

 Dentre as partes utilizadas da planta, Ferreira et al. (1994) cita que praticamente tudo é 

aproveitado: raiz, estipe, inflorescência, folhas, palmito e principalmente o fruto que, mediante uma 

transformação geralmente simples, gera diversos subprodutos ou derivados, que podem classificar-

se em três grupos:  

I. Os produtos utilizados para a alimentação mediante o aproveitamento da matéria albuminosa do 

fruto;  
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II. Os produtos fibrosos, utilizados em particular, pela indústria têxtil;  

III. Outros produtos diversos de menor utilização.   

A cultura do coqueiro no Brasil é responsável pela geração de aproximadamente 500.000 

empregos diretos e indiretos, ocupando uma área em torno de 281.000 hectares, distribuídos em 

cerca de 220.000 propriedades, 85% das quais com menos de 10 ha (FONTES et al, 2003). 

 Verifica-se que o coqueiro está presente na maioria dos estados brasileiros, nas regiões 

Norte, Nordeste, Sudeste e Centro-Oeste. Nos plantios comerciais com a finalidade de consumo de 

água de coco, predomina a produção da variedade Anão Verde, devido à boa performance em 

termos de rendimento e qualidade da água estando associado às condições de clima, recursos 

hídricos e solo.  

 O Brasil é o quarto maior produtor de coco do mundo, participando com cerca de 5% da 

produção mundial, e é o maior produtor com a finalidade exclusiva para consumo de água in 

natura.Em 1999, a produção nacional, atingiu 280 milhões de unidades por safra. Já em 2005 esse 

valor ultrapassou 1 bilhão de cocos por safra, só a região Nordeste do Brasil responde por 85,6% da 

produção nacional de coco (MACHADO et al. 2009). 

 A meta dos produtores é aumentar de 1% para 5% sua participação no mercado 

(HOLANDA et al. 2007). É notável a mudança que vem ocorrendo no cenário da cultura do coqueiro 

no Brasil, no que se refere ao mercado de água de coco. O exemplo dessas mudanças é a 

crescente demanda, registrada nos últimos anos, com a implantação de grandes projetos em 

perímetros irrigados, utilizando a variedade de coqueiro anão verde. 

Utilizando sistemas de produção irrigados, adequado manejo fitossanitário e nutricional das 

plantas, o coqueiro anão inicia sua produção a partir do terceiro ano após plantação, podendo 

alcançar uma produção média de 200 frutos/planta/ano a partir do sétimo ano, quando se estabiliza 

a fase produtiva (FONTES e WANDERLEY, 2006).  

 

 

Vale salientar que se referindo ao coqueiro anão com a finalidade de produção de água 
de coco, não consegue completar o ciclo natural da vida, ou seja, seus frutos são 
retirados antes que atinjam a maturação. Nessa condição, as plantas tendem a produzir 
mais frutos e se percebe que podem ocorrer picos de produção flutuantes (altos e 
baixos), em anos consecutivos, comportamento explicado principalmente pela exaustão 
fisiológica da planta em decorrência da extração precoce dos frutos, ainda verdes, em 
grande quantidade (HOLANDA et al. 2007). 
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Conforme a Agencia IN (2010, p.1), que esclarece que “o coqueiro pode ser cultivado em 

diferentes tipos de solo, mas tem melhor desenvolvimento em solos arenosos e em regiões com 

volume de chuva em torno de 1.500 mm”. A cultura irrigada é recomendada para os estados de 

Goiás e Tocantins. A produção goiana está em torno de 15,5 milhões de frutos, correspondendo a 

0,8% da produção nacional. 

 O aumento da demanda e preços auferidos para a “água de coco”, segundo Fontes e 

Wanderley (2006, p. 13) ocorre em função de uma rápida e crescente “extensão das áreas 

plantadas com coqueiros anões, ocupando, inclusive, regiões não tradicionais de cultivo, como 

ocorreu com os Estados da região Sudeste e do Centro-Oeste e com áreas do semi-árido e dos 

tabuleiros costeiros do Nordeste”. 

 Observa-se a seguir nos Gráficos 1, 2, 3 e 4 uma pesquisa sobre o Levantamento 

Sistemático da Produção Agrícola  realizada pelo IBGE sobre a Plantação, Colheita, Produção e 

rendimento médio de frutos por hectares da cultura do coco da baía no Brasil, Safra 2010, mês 

Dezembro/2010. 

                              
Gráfico 1- Levantamento Sistemático da Produção Agrícola no Brasil tendo como variável a área plantada (hectares) do 
coco da baía/coqueiros, Safra 2010 
Fonte: IBGE, 2010. 
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Gráfico 2- Levantamento Sistemático da Produção Agrícola no Brasil. Tendo como variável a área                                                                                                 
colheita (hectares) do coco da baía/coqueiros, Safra 2010. 
Fonte: IBGE, 2010. 

 

 

 

 

 

 
Gráfico 3- Levantamento Sistemático da Produção Agrícola no Brasil. Tendo como variável a Produção do coco da 
baía/coqueiros, Safra 2010.  
Fonte: IBGE, 2010. 
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Gráfico 4- Levantamento Sistemático da Produção Agrícola no Brasil. Tendo como variável o rendimento médio (frutos 
por hectare) por ano da safra e produto do coco da baía/coqueiros, Safra 2010.  
Fonte: IBGE, 2010. 

 

   

 De acordo com o IBGE (2010), para as Unidades da Federação que, por força do calendário 

agrícola, ainda não dispõem das estimativas iniciais, os dados correspondem a uma projeção obtida 

a partir das informações de anos anteriores.  

Verifica-se que no Gráfico 1 que o Brasil possui 284.788 hectares de área plantada do coco 

da Baía, em primeiro lugar vem o Nordeste que possui 242.668 hectares, em segundo o Norte com 

23.798 e em terceiro o Sudeste com 18.322.  Já quando a variável é a colheita (Gráfico 2), o Brasil 

possui 273.607 hectares de área de colheita do coco da Baía, especificando os Estados, em 

primeiro lugar vem o Nordeste que possui 232.7243 hectares, em segundo o Norte com 23.798 e 

em terceiro o Sudeste com 17.08 hectares (IBGE, 2010). 

 Constata-se que o Brasil em Dezembro, na Safra de 2010, obteve uma produção em torno 

1.965.884 milhões de frutos, sendo que na região Nordeste foram 1.457.591mi, Sudeste com 

263.744 mil e o Norte com 244.54 mil (Gráfico 3). 

 No Gráfico 4, verifica-se que o Brasil, quanto a variável rendimento médio (frutos/ha), 

obteve uma média de 7.185 unidades fruto por hectare. Em relação, na questão (frutos/hectare) 

obteve uma baixa em seus índices, a região Nordeste obteve bons resultados nos Gráficos 1, 2 e 3, 

visto que sua variável média  é de 6.263 frutos/ha. A região Norte chega a produzir 10.276 frutos/ha. 

Já a região Sudeste se destaca com variável média de 15.437 frutos/há, explicado devido à 

presença de tecnologias e mão-de-obra qualificada. Enfim, por possuir estratégias eficazes com 
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relação a cultura do coco. Com relação às outras duas regiões, o IBGE não informa absolutamente 

nada nessa pesquisa. 

Nos Gráfico 1, 2, 3 e 4 comparam a cada mês, o valor da estimativa da safra no ano, com o 

valor mais fidedigno conhecido da safra do ano anterior. 

Considera-se que, devido ao aumento da demanda e diante da situação em que se 

encontra o cultivo do coqueiro no Brasil, a perspectiva de aumento da utilização do coco sob a 

perspectiva dos diversos subprodutos, e até como fonte de energia, é imprescindível que sejam 

implementadas medidas de incentivo para cultivo dessa cultura no sentido tornar possível o 

aumento sustentável da oferta dessa matéria prima no mercado gerando lucros e benefícios tanto 

para a indústria como para o produtor. 

 

 

2.1 O fruto coco verde 

 

 

Existem diversas variedades de coqueiros, e seus frutos variam de cor, forma, tamanho, 

dentre outros, característico das restingas da orla de regiões tropicais do globo, sendo uma 

monocotiledônea amplamente cultivada e utilizada comercialmente, que possui excelentes 

propriedades sensoriais, terapêuticas e nutricionais (QUEIROZ e NÓBREGA, 2006). 

Se for para a extração da água o fruto, é colhido entre 6 e 7 meses da florada. Se para a 

extração do mesocarpo, o coco é colhido maduro, com até 12 meses e depois descascado para ser 

encaminhado às indústrias de coco ralado, leite de coco, entre outras (SCHWART FILHO, 2006).  

 



32 

 

 
            Figura 3: Coco Verde 
                                  Fonte: Pesquisa direta, (2010). 

 

 Nos países Asiáticos, Africanos e na quase totalidade dos países da América Latina, o 

coqueiro é explorado basicamente para produção de copra e óleo. No Brasil utilizam-se os frutos do 

coqueiro como alimento, tanto no uso in natura (água-de-coco e polpa) quanto na agroindústria, na 

confecção de leite de coco, coco ralado, água de coco entre outros (Fig. 3).  

 O fruto é constituído por uma parte externa lisa, o exocarpo; por uma parte fibrosa e 

espessa que constitui o mesocarpo; e pelo endocarpo, uma casca dura e lenhosa. Todas essas 

partes envolvem a amêndoa (Fig. 4).  O mesocarpo, ou a casca fibrosa externa do coco, é formado 

pelas densas fibras, agregadas pelo tecido conjuntivo (SENHORAS, 2004).  

 

 
              Figura 4: Corte esquemático de um coco verde e suas descrições. 
                Fonte: Pesquisa direta, 2010. 
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Fremond et al. (1969) complementa a idéia do autor supracitado fazendo a descrição, além 

de afirmar que em geral um coco comum, maduro, pesa cerca 1,0 a 1,5 kg e consiste de seis 

partes: 

 Exocarpo ou Epiderme: superfície externa lisa e cérea, sua cor varia dependendo da 

variedade e maturidade da fruta; 

 Mesocarpo fibroso: também chamado de cairo, é a parte intermediária, tem aparência 

“palha” e geralmente cor castanha; 

 Endocarpo: também chamado de cáscara, com mais ou menos 5 mm de espessura tem cor 

negra, é muito duro e apresenta três costuras longitudinais mais ou menos saliente, 

separando os três poros germinativos; 

 Albúmen: também chamado de amêndoa ou polpa, geralmente tem cor branca brilhante 

com 1 ou 2 cm de espessura. Em sua extremidade imediatamente após o endocarpo, existe 

uma fina película castanho escuro chamada de tegumento seminal; 

 Líquido opalescente: conhecido como água de coco, ocupa cerca de 3/4 do volume da 

cavidade central; 

 Embrião: semente germinativa, localizado no albúmen, abaixo de um dos três poros 

germinativos. 

Callado e Paula Jr (1999, p.2), relatam que no Brasil o coco é comercializado na forma de 

semente revestido pelo endocarpo (casca negra e dura, conhecida em algumas regiões do Brasil 

como “quenga” do coco). No mundo, os cinco produtos comercialmente mais importantes são: coco 

inteiro (verde ou maduro);  copra (polpa desidratada, usada para extração de óleo e fabricação de 

coco ralado); óleo de coco (extraído da copra ou diretamente da polpa); torta de coco (resíduo 

obtido da extração do óleo  “cairo” (mesocarpo fibroso). 

A demanda do coco verde é crescente e significativa no Brasil, e é suprida geralmente pela 

extração da água do fruto in natura. Estima-se que cerca de 15% da produção é consumida ainda 

verde.  De acordo com a Associação das Indústrias de Refrigerantes e de Bebidas não Alcoólicas 

(ABIR), o Brasil movimentou cerca de 60 milhões de litros de água de coco em 2008, tendo um 

consumo per capita anual de 310 ml, e o baixo consumo demonstra o forte potencial de crescimento 

do mercado nacional. Tavares (2010, p.7) afirma que “também se verificou que o segmento cresceu 

a uma taxa superior (14%) ao de bebidas prontas (9%). 
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Cerca de 85% da produção nacional de cocos verdes é comercializada como coco seco, 

sendo que a metade é utilizada para fins culinários, os demais resíduos são industrializados, 

gerando vários subprodutos como leite, sabão, óleo, etc. 300 milhões de unidades ou 450 mil 

toneladas de resíduos são geradas por ano (IBGE, 2004; SENHORAS, 2003). 

 
                        Figura 5- Disposição final de resíduos do coco em pátio de agroindústria  
                             Fonte: Pesquisa direta, (2010). 

 
No ano 2000, já havia no país cerca de 80 agroindústrias de extração da água de coco 

verde de pequeno porte e três de grande porte destinada à exploração desse produto. Tal fato pode 

se tornar um problema no ciclo de vida deste produto, considerando que o descarte da casca de 

coco verde (Fig. 5) subproduto do uso e da industrialização da água de coco é na maioria das vezes 

depositada em lixões, aterros ou até mesmo nos pátios das agroindústrias (CARRIJO, 2002). 

 

 

2.3 Sistema agroindustrial do coco verde – SAG 

 

 

Sistema Agroindustrial do Coco verde é definido como a soma total das operações de 

produção e distribuição de suprimentos agrícolas, das operações de produção nas unidades 

agrícolas, do armazenamento, processamento e distribuição dos produtos agrícolas e itens 

produzidos a partir deles (DAVIS e GOLDBERG, 1957). 
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Um sistema agroindustrial deve ser gerido de forma eficiente e eficaz. A eficácia pode ser 

entendida como a capacidade que ele possui de atender às necessidades do consumidor e a 

eficiência como dependente de coordenação adequada dos agentes produtivos. 

Para atingir a eficiência e eficácia é preciso considerar um contexto mais amplo que envolve 

aspectos legais, sociais, culturais, tecnológicos, econômicos e ambientais, considerando que esses 

fatores podem revelar ameaças e oportunidades importantes aos objetivos dos sistemas (BATALHA 

e SILVA, 2009). 

De acordo com Tavares, (2010), o SAG do coco verde se inicia com o setor dos 

fornecedores de insumos, em que fazem parte os fornecedores de sementes de coco, de calcário, 

de adubos, defensivos agrícolas, fertilizantes, máquinas agrícolas, etc. Os agricultores 

representados no elo seguinte são os responsáveis pela produção agrícola e são muito importantes 

no sistema como um todo.  

A seguir, a Figura 6 representa os processadores do segmento responsável pelo 

beneficiamento do produto in natura, processando e envasando a água de coco e também 

beneficiando outros subprodutos do coco verde. 

 

 
     Figura 6- Sistema Agroindustrial do coco verde. 
      Fonte: Tavares, 2010 

 
 

Estão associadas ao varejo redes de supermercados e pontos de vendas diretamente 

relacionados com o consumidor final, cada vez mais atento com questões ambientais tais como, 

sustentabilidade e origem do produto.  

Já em relação ao ambiente organizacional estão associadas: organizações públicas e 

privadas, financeiras e cooperativas. Dando apoio a todos os demais setores sob a forma do 
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aparato legal, existem as instituições de pesquisa, por exemplo a Embrapa, o setor de transportes, 

tecnologia, comunicação, publicidade, bancos, o governo, universidades. 

 

 

2.4 Gerenciamento de resíduos sólidos 

 

 

Alguns estudos descrevem mudanças em relação ao gerenciamento ambiental, 

especialmente em relação aos resíduos, pois os espaços físicos para depósito de resíduos estão 

disputando com o crescimento populacional, o que gera uma distribuição desigual dos espaços que 

se tornam escassos e insustentáveis, demonstrando esta problemática como um dos grandes 

desafios futuros para a humanidade.  

 

 

O lixo é matéria prima fora do lugar e a realidade brasileira, salvo exceções, está aquém 
de bons exemplos de gestão de resíduos, o que atesta-se é que a sociedade é a 
principal responsável pela degradação do meio ambiente por, em sua maioria, não tratar 
o lixo adequadamente, não tratar os esgotos e por não praticar educação ambiental 
adequada (GRIPPI, 2006; LOPES, 2003). 

 

 

A Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, (NBR) 10.004/2004, descreve que 

resíduos sólidos “resultam de atividades da comunidade de origem: Industrial, doméstica, hospitalar, 

comercial, agrícola, de serviços e de varrição”.  

 

 

Consideram-se também resíduos sólidos os lodos provenientes de sistemas de 
tratamento de água, aqueles gerados em equipamentos e instalações de controle de 
produção, bem como determinados líquidos, cujas particularidades tornem inviável o seu 
lançamento na rede pública de esgotos ou corpo d’água e exijam para isso soluções 
técnicas e economicamente viáveis em face da melhor tecnologia (PHILLIPPI JR et. al. 
2004). 
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A responsabilidade pela proteção do meio ambiente, combate à poluição e oferta de 

saneamento básico a todos os cidadãos brasileiros está prevista ainda na Constituição Federal. é 

de responsabilidade dos municípios, legislar sobre assuntos de interesse local e de organização dos 

serviços públicos, o gerenciamento dos resíduos sólidos gerados em seu território, inclusive os 

provenientes dos estabelecimentos de serviços de saúde. 

A norma da ABNT (NBR 10.004/1996) classifica os resíduos segundo a sua periculosidade, 

agrupando-os em três categorias:  

I. Classe I: Resíduos perigosos, como os que podem apresentar riscos a saúde pública e ao meio 

ambiente por causa de suas características da inflamabilidade, corrosividade, reatividade, toxicidade 

e patogenicidade; 

II. Classe II: Resíduos não-inertes, que incluem os resíduos potencialmente biodegradáveis ou 

combustíveis; e  

III. Classe III: Resíduos inertes englobam os resíduos considerados inertes e não combustíveis. 

Mesmo sabendo que o manejo do resíduo sólido é caracterizado pela dificuldade da 

disposição final, pode-se ressaltar que é resíduo tudo o que resta de qualquer substância, e mais 

especificamente o que sobrou da matéria prima. Desta forma, tudo o que é descartado durante o 

processo de produção, transformação e/ou utilização de bens e de serviços, bem como os restos 

decorrentes das atividades humanas, em geral e que se apresente no estado sólido, semi-sólido, os 

líquidos e os gases emitidos podem ser entendidos como resíduos.  

 

  

2.5 O aproveitamento dos resíduos do fruto coco verde 

 

 

As cascas do coco verde correspondem a 80% do peso bruto do fruto. O material vem 

sendo disposto em aterros e lixões, provocando um enorme problema aos serviços municipais de 

coleta de lixo, em função, principalmente, do seu grande volume.  

Apesar de ser um produto biodegradável, decompõe-se entre 8 a 12 anos e se caracteriza 

como Resíduos não-inertes (Classe II). O desenvolvimento de técnicas de reaproveitamento e 
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reutilização dessa parte do coco é importante levando principalmente em conta que para cada 250 

ml de água de coco 1 quilo de resíduo é gerado (ARAUJO, QUEIROZ e GOMES, 2008; SOUZA et 

al. 2010). 

 

 

Paralelamente, a análise do comportamento histórico da oferta de coco verde no 
mercado demonstra expressivo crescimento dos plantios nos últimos cinco anos. O 
desenvolvimento de alternativas de aproveitamento da casca de coco verde possibilita a 
redução da disposição de resíduos sólidos em aterros sanitários e proporcionam uma 
nova opção de rendimento junto aos sítios de produção (ROSA, 2004). 

 

 

No entanto, constata-se que o aproveitamento dos resíduos de coco verde através de uma 

cadeia agroindustrial para a geração de novos produtos, proporciona a criação de mecanismos de 

aproveitamento como uma alternativa a mais de lucro para empresas que trabalham com esse 

produto. Pode-se observar no Gráfico 5, os principais usos do resíduo do coco verde  de acordo 

com o Sindicato de Produtores de coco verde. 

 

 

    Gráfico 5- Principais usos do resíduo do coco verde 
    Fonte: Sindicato de Produtores de coco verde. 

 

Segundo Senhoras (2003), a utilização de toda a potencialidade de geração e uso dos 

subprodutos do coco se revela como uma genuína política pública eco-eficiente e sócio-ambiental 

responsável do setor privado, potencial gerador de oportunidades de trabalho e renda e, 

consequentemente, podendo contribuir para o desenvolvimento econômico local. 
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2.5.1 Aproveitamento do pó e da fibra do coco verde 

 

 

O processo de obtenção do pó e da fibra da casca de coco verde é feito mecanicamente 

com a utilização de um conjunto de equipamentos.  Após o processamento obtém-se o pó e a fibra 

da casca de coco verde com um rendimento sobre a matéria prima de 15% e 7,5% respectivamente 

(ROSA, 2004). 

A produção de pó e fibra da casca de coco verde é constituída basicamente de três etapas 

que pode-se observar na Figura 7. 

 

 

 

  Figura 7- Fluxograma do processamento de produção da fibra e pó dos resíduos de coco verde 
  Fonte: Adaptado de Rosa (2004). 

 
 
 

A primeira etapa é a trituração, a casca de coco é cortada e triturada por um rolo de facas 

fixas. Nessa etapa a casca é totalmente desfibrada. Logo em seguida é a etapa de prensagem, 

onde é retirada a parte líquida que existe no resíduo da fibra do coco verde, é verídico que a casca 

de coco tem alta concentração de sais em níveis tóxicos para o cultivo de várias espécies vegetais.  

A casca de coco verde tem 85% de umidade e a maior parte dos sais se encontra em 

solução. A extração desta umidade via compressão mecânica possibilita a extração conjunta dos 

sais. A eficiência desta etapa é de importância fundamental para a perfeita seleção do material na 

etapa seguinte e também para a adequação do nível de salinidade do pó obtido no processamento.   
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A terceira e última etapa do processo de produção dos resíduos pó e fibra do coco verde é 

a seleção, após a prensagem são separadas as fibras do pó na máquina selecionadora que é 

equipada com um rolo de facas fixas e uma chapa perfurada. O material é turbilhonado ao longo do 

eixo da máquina, o que faz com que o pó caia pela chapa perfurada e a fibra saia no fim do 

percurso (ROSA, 2004). 

 

                      
 
 Figura 8- Resíduos.                                    Figura 9- Desfibradora.                             Figura 10- Usina beneficiadora. 
 

                       
 
Figura 11- Moinho de facas.                          Figura 12- Resíduo Prensado.                       Figura 13- Fibra molhada. 
 

                        
 
Figura 14- Pó ainda molhado.                        Figura 15- Substrato.                                   Figura 16- Fibra seca.        
            



41 

 

                       
 
Figura 17- Enpacotadora.                           Figura 18- Fibra empacotada.                         Figura 19- Fibra vendida. 
Fonte: Modificado de CRAD UNIVASF (2011). 

 
  

 Pode-se observar nas Figuras 8 até 19, o sistema de produção do aproveitamento dos 

resíduos destinados a fabricação de pó e fibra. Segundo Salazar (2005), os resíduos do coco verde 

apresentam baixa densidade, baixo consumo de energia, baixo custo, baixa abrasividade, 

atoxicidade, reciclabilidade, boas propriedades mecânicas, longa durabilidade sem alteração de 

suas características físicas, abundância de matéria-prima renovável e alta porosidade podendo reter 

até 8 vezes seu próprio peso.  

 Aragão et al. (2005), afirma que a fibra do coco verde (frutos de 07 a 08 meses de idade) é 

classificada como fibra branca longa e os valores médios de suas principais propriedades físico-

químicas são apresentados na Tabela  1. 

 
Tabela 1- Valores médios das principais propriedades da fibra de Coco verde 

Propriedades Valores 

pH 5,4 

Condutividade elétrica 1,8 dS/m 

Relação C/N 132 

Densidade 70 g/L 

Porosidade total 95,6% 

Retenção de água 538 mL/L 

Água facilmente assimilável 19,8% 

Porcentagem de lignina 35 a 45% 

Porcentagem de celulose 23 a 43% 

Porcentagem de hemicelulose 3 a 12% 

Fonte: Modificado de Aragão et al. (2005).  
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No entanto, verifica-se que a fibra pode ser usada na confecção de diversos produtos de 

utilidade para a agricultura, indústria e construção civil, em substituição a outras fibras naturais e 

sintéticas. As fibras naturais podem conferir propriedades interessantes em materiais poliméricos, 

como boa rigidez dielétrica, melhor resistência ao impacto e características de isolamento térmico e 

acústico.   

Já o pó de coco, é um meio de cultivo 100% natural utilizado para germinação de sementes, 

propagação de plantas em viveiros e no cultivo de flores e hortaliças. Comprimido o pó, este se 

transforma em um bricket que substitui a madeira em fornos de pizzarias, padarias, siderúrgicas e 

outros. As características de absorção de líquidos do pó também possibilitam seu uso em 

derramamentos de óleo e como cama para animais de estimação e laboratório (ROSA, 2004; 

ARAGÃO, 2005; SENHORAS, 2007). 

 Assim como a fibra, o pó da casca de coco verde também pode ser utilizado na confecção 

de artesanato, compondo uma massa moldável que pode originar uma grande gama de produtos.  

 

 

2.5.1.1 Catálogo de produtos derivados do pó e fibra  

 

 

 Verificam-se na literatura uma diversidade de produtos originados do pó e da fibra do coco. 

Os produtos mais conhecidos no Brasil estão listados no Quadro 1 a seguir.  

 

Quadro 1- Descrição de subprodutos originados da fibra do coco verde com suas respectivas imagens.  

                                     Continua.. 

 
REVESTIMENTO DE 
BANCOS DE CARRO 

O uso de fibras vegetais como reforço na fabricação de 
compósitos poliméricos é uma tecnologia que vários 
grupos de pesquisa no Brasil e no mundo têm 
estudado. O compósito de fibra de coco - látex 
apresenta várias vantagens em relação à espuma: 
ótima prontidão do motorista, ótima aeração, 
biodegradabilidade, reciclabilidade, custo equivalente 
ao da espuma, oito empregos/operação, produto 
renovável e combustão sem gases.   
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Quadro 1- Descrição de subprodutos originados do coco verde com suas respectivas imagens.   

                                    Continua.. 

 

Produto Descrição Imagem 

 

 

ADUBO DE 
FIBRA DE COCO  

Especial para cobertura de canteiros, vasos (orquídeas, 
bonsai, cactos, antúrios e similares), 2 a 3 cm de 
cobertura sobre a terra, evita o depósito de ovos e larvas 
de insetos. Pode também ser misturado ao pó de coco. 
Utilizada também como ninho de passarinho. Altamente 
higroscópica - absorve mais água; Reduz a frequência 
da irrigação; Contém tanino, eliminando fungos, moscas 
e algas; Livre de erva daninha; Contém enzimas e 
nutrientes; pH ideal (5,5-6,1); Recurso renovável.  

 

 

ADUBO DO PÓ 
DE COCO 

É 100% natural, um excelente condicionador orgânico do 
solo, favorecendo as plantas um crescimento saudável 
de suas raízes, hastes, folhas, flores e frutos com maior 
rendimento nas colheitas. 
Tendo uma taxa lenta de decomposição, condiciona o 
solo elevando sua porosidade e promove o 
desenvolvimento de um nível de pH médio, ideal (5,4-
6,8). Com um índice naturalmente elevado de lignina, 
uma substancia orgânica, que incentiva a formação de 
micro-organismos favoráveis na zona da raiz, permite 
maior longevidade às plantas. 

 

 
 
 

SUBSTRATO DA 
FIBRA DO 

COCO 

 É um composto de fibra e pó de coco, com um índice 
naturalmente elevado de lignina, uma substância 
orgânica que incentiva a formação de micro-organismos 
favoráveis na zona da raiz, permitem maior longevidade 
às plantas. Pode ser incorporado a terra ou utilizado puro 
em vasos e canteiros. Contém enzimas e nutrientes que 
auxiliam na adubação das  plantas; Produto renovável; 
pH ideal (5,5-6,1).  

 
 
 

LIMITADOR DE 
CANTEIROS 

O limitador de canteiro em fibra de coco  impede que as 
raízes alastrem-se, facilitando a manutenção. Por ser 
flexível, permite além dos formatos tradicionais, círculos 
e retângulos,   criar formas sinuosas e orgânicas, 
promovendo um bom acabamento ao jardim. É excelente 
para a separação de diferentes tipos de forrações nos 
canteiros. É flexível, o que permite a criação de diversos 
formatos e desenhos.   
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Quadro 1- Descrição de subprodutos originados do coco verde com suas respectivas imagens.    

 

                                    Continua.. 

 
 
 

PORTA PANELA 

 
 
O porta panela em fibra de coco é um apoio  para a 
mesa. Além de ser natural, pode ser limpo com um pano 
úmido sem prejudicar o produto. Mantém o calor da 
panela sem que passe para o local apoiado.  

 
 
 
SOUSPLAT 
 

 

O Sousplat em fibra de coco é um apoio para os pratos. 
Além de ser natural, pode ser limpo com pano úmido 
sem prejudicar o produto. 

  

 
 

PORTA COPO O suporte de copo em fibra de coco, totalmente natural, 
comporta o copo sem deixar manchar ou degradar sua 
mesa. Pode ser limpo com um pano úmido sem que 
prejudique o produto. 

 

 
 
 
 
 

 
PLACA 

ACÚSTICA 

A placa acústica em fibra de coco em diferentes 
densidades, para uso em forros de alvenaria, 
enchimento de paredes, gesso, madeira e outras 
utilizações. O controle acústico de ambientes é muito 
importante, pois o som pode acalmar uma pessoa e até 
aumentar a produtividade de uma empresa já que o som 
pode irritar e até causar problemas de saúde, por 
exercer influências fisiológicas e psicológicas nas 
pessoas. Uma boa alternativa para o controle do ruído 
em ambientes fechados é a utilização de materiais onde 
parte da energia acústica é transformada em energia 
térmica através da viscosidade do ar que ocorre tanto 
em materiais porosos quanto em fibrosos. 
 

 

 

 
 
TELA PARA 
PINTURA Tela em fibra de coco  possui tratamento especial para 

receber a pintura. 
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Quadro 1- Descrição de subprodutos originados do coco verde com suas respectivas imagens.    

 

          Continua... 

 
 

ESTACA FIBRA 
DE COCO 

As estacas em fibra de coco são tutores que conduzem  
plantas que necessitam de suporte para se desenvolver 
como jibóias, orquídeas, antúrios e outros tipos de 
trepadeiras. Além de orientar as plantas no seu 
trajeto, elas enraízam-se com facilidade na estaca de 
fibra de coco. 

 

 
 

DISCO DE 
FIBRA DE COCO 

É utilizado no coroamento de plantas, arbustos, inibindo 
o crescimento de grama e erva daninha em sua volta. 
Mantém a terra úmida confortando a raiz da planta. 
Permeável, possibilitando a passagem de água, ar e 
nutrientes, facilitando a manutenção e possui um 
acabamento decorativo.   
 

 

 
 
 
 
 
 

MEIO VASO 

Destina-se à qualquer tipo de planta. Retém a umidade 
naturalmente, diminuindo a necessidade de irrigação 
contínua. Pode ser pendurado em lugares externos ou/e 
internos. Produto 100% natural e biodegradável; 
Fungicida natural; pH neutro; A estrutura porosa permite 
a passagem de ar até o substrato facilitando as raízes; 
Obtenção de oxigênio; Atua como regulador térmico; 
Leve; Alta durabilidade; Contribui para o crescimento da 
planta. 

 

 

 
 
 
 

MANTA BASKET  

A manta em fibra de coco pode ser confeccionada em 
diversas gramaturas, para os mais variados usos, tais 
como: sementeira; arranjo floral; jardineira; para 
drenagem de jardim similar ao Bidim; estofados; 
decoração de ambientes internos e externos; forração; 
divisórias com gesso; placa anti-ruído;  proteção de 
encosta contra erosão do solo; filtros industriais; 
artesanato; acessórios automobilísticos e outras 
utilidades. 

 

 
 
 
 

PÓ DE COCO A 
VACUO  

É um excelente meio orgânico de plantar. 100% natural. 
Permitem um crescimento saudável da raiz, hastes, 
folhas, flores e frutos; Elevada porosidade; Oxigena as 
raízes e permite maior longevidade às plantas; Melhora a 
aeração; Nível de pH médio(5,5- 6,1); Recurso 
renovável. É um produto compacto e leve, de fácil 
transporte e prático de manejar. Em apenas 15/20 
minutos transforma-se em 8 litros pronto para sua 
utilização, em uso geral no jardim e para qualquer tipo de 
planta. 
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Quadro 1 - Descrição de subprodutos originados do coco verde com suas respectivas imagens.   
          Continua... 

 

 
 
 

PLACA COM 
BAMBU 

A placa com vaso  em fibra de coco com moldura em 
bambu,  100%  natural, destinado a qualquer tipo de 
planta. Retém a umidade naturalmente, diminuindo a 
necessidade de irrigação contínua. Pode ser pendurado 
em lugares externos ou/e internos. Atua como regulador 
térmico; Leve; Alta durabilidade; Contribui para o 
crescimento da planta.  

 
 
 

PLACA COM 
VASO 

A placa com vaso em fibra de coco é 100% natural 
destina-se a qualquer tipo de planta. Retém a umidade 
naturalmente, diminuindo a necessidade de irrigação 
contínua. Pode ser pendurada em lugares externos ou/e 
internos.  

 
PLACA PARA 

PAINEL 
VERTICAL 

A placa em fibra de coco é utilizada principalmente para 
o desenvolvimento de orquídeas, bromélias e todo tipo 
de trepadeira, que necessita de local especial para 
enraizar-se. As plantas crescem livres e saudáveis nas 
placas em fibra de coco.  

 
PRODUTOS 

COM SUPORTE 
DE FERRO 

Os suportes em ferro com manta ou vaso em fibra de 
coco, com pintura contra ferrugem, foram desenvolvidos 
para decoração de ambientes internos e externos. 
Planta-se diretamente na manta ou no vaso de fibra de 
coco, qualquer espécie de planta, utilizando adubos e 
substratos.  

 
 

FILTRO 
INDÚSTRIAL Filtros e elementos filtrantes para os diferentes setores 

das indústrias. 

 

 
 

BIO 
TELHADO 

O Biotelhado em fibra de coco, módulo 
biodegradável utilizado para o cultivo de plantas que irão 
formar o telhado verde. Material renovável; Absorve e 
retém unidade; Fonte de nutrientes orgânicos para as 
plantas; Com o tempo as raízes se enraizam nos 
módulos; Fungicida natural. Conforto térmico; Qualidade 
do ar; Isolamento acústico; Produção de alimentos; 
Proteção estrutural; Proteção pluvial. 
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Quadro 1- Descrição de subprodutos originados do coco verde com suas respectivas imagens.   

                                    Continua.. 

 

 
 
 
 
 

VASOS 

Os vasos de fibra de coco podem ser usados no plantio 
de orquídeas, samambaias, flores e mudas no geral, 
ervas medicinais e culinárias; ou até mesmo como um 
cachepot, nos mais diversos ambientes. Planta-se 
diretamente utilizando terra, adubo, água e sua planta 
crescerá livre e saudável. 
Os vasos de fibra de coco para viveiro são ideais para 
plantas de estufa e hidropônicas. Podem ser utilizados 
como “Jacar” nas plantações de jibóia, filodendro e 
outros cultivos em geral. Por serem biodegradáveis, os 
vasos devem ser enterrados no solo, após alguns 
meses decompõem-se naturalmente, integrando-se à 
natureza. 
A estrutura porosa que permite a oxigenação da raiz; 
Não precisa ser transplantado beneficiando a planta; A 
raiz transpassa a parede do vaso, difundindo-se no solo 
ou no substrato; Atua como regulador térmico; Os 
vasos de fibra de coco garantem a preservação dos 
troncos de Samambaia-açú Imperial, utilizados como 
Xaxim, hoje ameaçados de extinção pelo corte 
indiscriminado.  

 

 

 

 
 

BANCO 
REVESTIDO DE 

FIBRA 

Banco revestido com a fibra do coco verde. É um 
produto ecológico, podendo ser produto artesanal ou 
industrializado, não poluente, atóxicos, benéficos ao 
meio ambiente e à saúde dos seres vivos, contribuindo 
para o desenvolvimento de um modelo econômico e 
social sustentável. 

 

 
 

EMBALAGENS PARA 
FLORICULTURA 

Embalagem em  fibra de coco permite um toque natural 
a qualquer produto, podendo ser utilizada nas mais 
diferentes formas, tamanhos e finalidades. 100% 
biodegradável, irá se decompor completamente após 
ser descartada no meio ambiente. 
 

 

 
 
 
 

PALMILHA 

Palmilha em fibra de coco ecologicamente correta 
mantém os pés secos e arejados, proporcionando uma 
contínua massagem nos pés aliviando as dores, além 
de ser relaxante e anti-stress. A fibra de coco  é um 
fungicida natural evitando ácaros e fungos.  

Quadro 1 - Principais produtos derivados do pó e da fibra dos resíduos do coco verde 
Fonte: www.coquim.com.br; www.abracoco.com.br. Adaptado pela autora. 
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 O aproveitamento dos resíduos do coco proporciona benefícios lucrativos a sociedade a ao 

meio ambiente, a partir do momento que são fornecidos subprodutos para os consumidores 

ampliando o ciclo de vida do coco.  

 

2.5.2 Aproveitamento do líquido da casca de coco verde 

 

 

A ampliação do mercado produtor e consumidor do coco verde estão sendo responsáveis 

por geração significativa de cascas que é parte significativa da produção de resíduos desse fruto. 

Dentre as alternativas buscadas para o aproveitamento deste resíduo, destaca-se como substrato 

agrícola (Figs. 8 a 19).  

O processamento para a extração da casca do substrato gera uma quantidade significativa 

de um extrato líquido, conhecido como LCCV (Fig. 20) que atualmente não dispõem de destinação 

adequada sendo, portanto, desprezado (ARAUJO et al. 2004). 

 

 

                      Figura 20- LCCV desperdiçado 
                           Fonte: Pesquisa direta, (2010). 

 
 

De acordo com Araujo op. Cit., “a caracterização química das análises feita com o LCCV 

demonstram que, apesar da alta condutividade elétrica, o extrato líquido apresenta uma quantidade 

significativa de potássio (1,864 g.L-1), o que indica um potencial para fertirrigação de culturas, 
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sobretudo aquelas tolerantes a alta salinidade”. Ou seja, o LCCV da casca de coco verde pode 

substituir o cloreto de potássio na fertilização do coqueiro. 

 
 

 
2.5.3 Aproveitamento do endocarpo de coco verde 

 

 

O endocarpo, parte constituinte do coco é um produto natural que não causa impacto 

ambiental, muito pelo contrário, este produto é ecologicamente correto e contribui para a fixação de 

CO2 (gás principal causador do efeito estufa). Apresenta grande resistência a impactos e à umidade 

sem deixar marcas. Necessita, no entanto, de cuidados para que sua durabilidade seja garantida.  

A presença de aproximadamente 50% de lignina (resina natural vegetal) na composição da 

casca do coco tem grande resistência à decomposição por microrganismos e aos ataques insetos, 

bem como alta resistência mecânica (ECOM, 2011). Tal propriedade favorece seu uso em 

substituição da madeira de alta densidade (em extinção), permitindo, em longo prazo, a diminuição 

do desmatamento, ponto crítico em discussão sobre as alterações climáticas. 

Dentre as utilidades do endocarpo as principais aplicações são para uso em artesanato, 

decoração, construção civil, fabricação de móveis, objetos de decoração para diversos ambientes e 

etc. (Figs. 21 e 22). 

 

       

 
Figura 21- Pastilhas de revestimento                        Figura 22- Produtos artesanais 
Fonte: www.ekobe.com.br                                        Fonte: www.nossosemiarido.blogspot.com 
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 No ano de 2008,  a Prefeitura Municipal de João Pessoa/PB colocou em prática uma usina 

de beneficiamento dos Resíduos de Coco Verde, especificamente do endocarpo. Com esse projeto, 

os resíduos estão sendo aproveitados na manutenção e ampliação da produção artesanal, 

envolvendo pelo menos 30 famílias das comunidades de Gramame, Engenho Velho e Colinas do 

Sul/PB (PROJETO TURISMO RURAL SUSTENTÁVEL, 2008). 

 

 

2.6 Perspectivas do gerenciamento do resíduo de coco verde 

 

 

De acordo com Araújo (2005), “Agregação de valor significa a elevação de preços de um 

produto em decorrência de alguma alteração em sua forma ou apresentação, tanto do produto in 

natura como industrializado, dentro de cada nível da produção, da agroindustrialização e 

comercialização”. Então, verifica-se que o coco verde  por ser um material ecológico e reciclável, 

pode ser utilizado na fabricação de vários produtos, possui como principais componentes a celulose 

e o lenho que proporcionam altos índices de dureza e rigidez. Estas suas propriedades contribuem 

para que o produto seja utilizado em diversos utensílios já descritos (SENHORAS, 2007; TAVARES, 

2010). 

Na Tabela 2, Tavares (2010) e Senhoras (2007) observaram que existem algumas ameaças 

e oportunidades que a geração dos resíduos do coco pode ocasionar. 

Tabela 2- Ameaças e Oportunidade da geração dos resíduos do coco verde. 

Ameaças Oportunidade 

Espaço nos aterros sanitários já é uma realidade; 

 

 

Decomposição lenta; 

 

 

Crescimento de cerca de 6% ao ano de resíduos 

sólidos; 

 

 

A cada 125 cocos, economiza-se 1 metro cúbico 

de espaço nos aterros sanitários; 

 

A reciclagem gera empregos e proporciona maior 

distribuição de renda; 

 

Em alguns casos, o custo é menor com a 

utilização de produtos recicláveis na indústria de 

transformação; 

 



51 

 

Atualmente, apenas 1% do lixo gerado é reciclado. Produto substituto ao xaxim, hoje com 

comercialização proibida. 

 Fonte: Modificado de Tavares (2010) e Senhoras (2007) 

 

Além disso, Tavares (2010, p.11) cita as vantagens do aproveitamento dos resíduos de 

coco verde nos âmbitos Social, Tecnológico, Econômico e Ambiental (Tabela 3). 

 

 

Tabela 3 - Vantagens do resíduo nos âmbitos Social, Tecnológico, econômico e ambiental. 

Âmbito Vantagens 

 

 

Social 

 

As pessoas estão mais interessadas em ter uma vida saudável; A sociedade apóia empresas 

com foco na conservação do meio ambiente; As cascas de coco são descartadas em lixo 

comum por falta de local apropriado para descarte; e Produtos derivados da reciclagem de 

coco ainda são pouco conhecidos pela sociedade. 

 

Tecnológico 

O aumento do acesso à tecnologia com a internet possibilita maior divulgação da informação; 

Foco da Embrapa no desenvolvimento de novas tecnologias de reciclagem. 

 

Econômico 

 Alto potencial de crescimento no consumo de água de coco e atualmente são consumidos 

apenas 300 ml/ per capita anual, que é um valor considerado Baixo; Superação da crise 

econômica mundial nacional; e Redução do nível de desemprego. 

 

 

Ambiental 

Alta quantidade de resíduos sólidos gerados diariamente em todo Brasil; Baixo percentual de 

reciclagem sobre o volume total gerado; e A consciência com a ecologia vem crescendo com 

o aumento dos impactos causados com o efeito estufa. 

 

Fonte: Modificado de Tavares (2010).   

 
 

Os benefícios financeiros, ambientais e sociais são inúmeros com as atividades de 

aproveitamento e reciclagem dos resíduos do coco verde, exemplos no Brasil não faltam de 

empresas que junto a órgãos ambientais puderam desenvolver pesquisas e produtos promovendo 

esse reposicionamento que amplia a durabilidade e utilização do mesmo (ARAUJO et al. 2008). 

 

 



52 

 

 

2.7 SWOT – Pontos fortes, fracos, oportunidades e ameaças 

 

 

O termo SWOT é a abreviação de strong points (S) - pontos fortes. Ou seja, são as 

vantagens internas da empresa em relação aos fatores sistêmicos. Weak points (W) - pontos fracos. 

São as desvantagens internas da empresa em relação aos fatores sistêmicos. Opportunities (O) – 

oportunidades. São os aspectos positivos do ambiente externo com o potencial de fazer crescer a 

vantagem competitiva da empresa. Threats (T) – ameaças. São os aspectos negativos do ambiente 

externo com o potencial de comprometer a vantagem competitiva da empresa (OLIVEIRA, 1990; 

SOUKI, 2004).  A Matriz de SWOT é descrita de acordo com SANTOS (1990, p. 27), exposta na 

Figura 23. 

 

 

                   Figura 23- Matriz de SWOT 
                   Fonte: Santos (1990). 

 

Verifica-se que as ameaças podem, de alguma forma, transforma-se em oportunidades, 

pois corroborando com esse pensamento, Souki (2004) que acredita ser o gênio empresarial aquele 

que consegue perceber oportunidades onde os outros vêem apenas ameaças, é nesse aspecto que 
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a análise de SWOT se contextualiza, pois favorece o processo de tomada de decisões empresarias 

diminuído o risco do fracasso e aumentando as possibilidades de sucesso. 

Observa-se, ainda, que a análise SWOT deve ser feita e interpretada de forma integrada, 

conjugando os elementos da análise interna e externa, de forma que o diagnóstico resultante seja 

confiável e constitua uma fonte de informação e suporte adequada às necessidades da gestão 

estratégica. O ambiente interno pode ser controlado pelos dirigentes da organização e o ambiente 

externo está totalmente fora do controle da organização. 

 

 

2.8 Conclusão do capítulo 

 

 

 Após o rastreamento teórico, pode-se perceber, de fato, os benefícios da cultura do coco 

verde para a região nordeste; da importância do reaproveitamento – tratamento de resíduos sólidos 

- para geração de emprego e renda, e da análise de SWOT como estratégia de percepção de 

oportunidades e como elemento catalisador da minimização dos impactos ambientais ocorridos 

devido ao uso abusivo dos recursos naturais.  

Ficou claro ainda, a partir da revisão do aporte teórico, que um planejamento apropriado via 

análise de SWOT traz consigo maior capacidade de competição para as empresas que o adotam e 

que, portanto, passam a executar suas atividades de produção e distribuição com consistência, 

confiabilidade, em tempos menores e custos compatíveis, o que vale dizer com maior qualidade ou 

com um grau de eficiência superior aos concorrentes.  

A seção dois, através do pensamento de vários pesquisadores, corrobora, inclusive, com a 

argüição-problema objeto de investigação. Ratifica a justificativa e norteia teoricamente, desde já, a 

abordagem que será utilizada na análise dos dados que serão coletados para a construção deste 

documento de dissertação de mestrado em Engenharia de Produção. 
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Capítulo 3 – Metodologia da Pesquisa  

 

 

Este capítulo apresenta a metodologia utilizada para elaboração desta dissertação de 

mestrado, com intuito de que o mesmo possa apresentar uma estrutura coerente, consistente e um 

bom nível de objetivação. Inicialmente serão apresentados os elementos metodológicos básicos, 

descrevendo a tipologia da pesquisa, população em estudo, plano amostral, instrumento de coleta 

de dados, coleta de dados e por fim as técnicas utilizadas para análise dos dados. 

 

 

3 DESCRIÇÃO DA PESQUISA 

 

 

Do ponto de vista da abordagem do problema, este trabalho se enquadra como uma 

pesquisa qualitativa. Nesse tipo de pesquisa há uma relação dinâmica entre o mundo real e o 

sujeito. Isto é, um vínculo indissociável entre o mundo objetivo e a subjetividade do sujeito que não 

pode ser traduzido em números. A interpretação dos fenômenos e a atribuição de significados são 

básicas no processo de pesquisa qualitativa. Não requer o uso de métodos e técnicas estatísticas. 

O ambiente natural é a fonte direta para coleta de dados e o pesquisador é o instrumento-chave, ou 

seja, é uma análise puramente descritiva.  

Os pesquisadores tendem a analisar seus dados indutivamente. O processo e seu 

significado são os focos principais de abordagem (SILVA e MENEZES, 2001; GIL, 2008). 

Segundo Alves-Mazzottl e Gewandsznajder (2002), a pesquisa qualitativa é multi-

metodológica no que se refere à coleta de dados, sendo comum o emprego de mais de um 

procedimento, ou seja, um complementando o outro. 

Assim, este trabalho, também, caracteriza-se como uma pesquisa exploratória e descritiva, 

que segundo descreve Gil (2008) as pesquisas exploratórias têm como objetivo proporcionar maior 

familiaridade com o problema, envolvendo levantamentos bibliográficos; entrevistas com pessoas 
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que tiveram experiências práticas com o problema pesquisado, e com uma análise de exemplos que 

estimulem a compreensão.  

Em relação às pesquisas descritivas, tem-se como objetivo primordial a descrição das 

características de determinada população ou fenômeno. Sua característica mais significativa está na 

utilização de técnicas padronizadas de coleta de dados, tais como o questionário e a observação 

sistemática. 

Do ponto de vista dos procedimentos técnicos, o presente trabalho é uma pesquisa 

bibliográfica, documental e de levantamento, elaborado a partir de material já publicado, constituído 

principalmente de livros, periódicos e materiais disponibilizados na Internet. 

A pesquisa documental constitui-se quando é elaborada a partir de materiais que não 

receberam tratamento analítico e a pesquisa de levantamento é desenvolvida quando envolve a 

interrogação direta das pessoas cujo comportamento se deseja conhecer (SILVA e MENEZES, 

2001; GIL 2008). 

Como forma de avaliar a postura estratégica das agroindústrias em estudo, utilizou-se  a de 

análise SWOT no intuito de definir a relação existente entre os pontos fracos e fortes, ameaças e 

oportunidades das agroindústrias estudadas dando ênfase aos desafios e potencialidades nesse 

ramo de negócios.  

 

 

3.1 Universo Pesquisado 

 

 

 Neste trabalho foram pesquisadas duas agroindústrias que estão localizadas no Estado do 

Rio Grande do Norte, especificamente nas cidades de Extremoz e Macaíba. As mesmas estão no 

mercado entre 7 a 9 anos, respectivamente trabalhando com envase da água do coco verde, e 

especificamente de 4 a 6 anos, respectivamente trabalhando com o aproveitamento dos resíduos do 

coco verde. 

Os sujeitos dessa pesquisa foram os proprietários.  O critério de seleção das agroindústrias 

foi à acessibilidade, que segundo Vergara (2003), configura-se como um critério de acesso que se 

tenha a eles, sem o envolvimento de qualquer processo estatístico como pré-requisito de seleção. 
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3.2 Instrumentos de coleta de dados 

 

 

 Segundo Lakatos e Marconi (1992, p.68), “são consideradas técnicas, um conjunto de 

preceitos ou processos de que se serve uma ciência, correspondendo assim, á parte prática de 

coleta de dados”.  

A definição do instrumento de coleta de dados depende dos objetivos que se pretende 

alcançar com a pesquisa e do universo a ser investigado. Os instrumentos de coleta de dados 

escolhidos para este trabalho foram:  

I. O questionário com escopo de responder as perguntas objetivas;  

II. Entrevista estruturada com intuito de responder as perguntas subjetivas (ver modelo no apêndice 

A); e, 

III. Gravação de áudio.  

De acordo com Silva e Menezes (2001, p.34), o questionário, é uma série de perguntas 

ordenadas que deve ser respondidas por escrito pelo questionado e deverá ser construído em 

blocos temáticos obedecendo a uma ordem lógica na elaboração das perguntas visando identificar o 

perfil da agroindústria, conhecer o ciclo de vida do coco na empresa e investigar o gerenciamento 

dos resíduos do fruto. 

A entrevista estruturada visa obter informações do entrevistado sobre determinado assunto 

ou problema e possui o “roteiro previamente estabelecido”(ver no apêndice A). Para verificar a 

comercialização dos resíduos do coco verde, averiguar os pontos fortes, fracos, ameaças e 

oportunidades desse ramo de negócios, segundo o entrevistado e comparar a análise de SWOT de 

cada agroindústria para definir os desafios e oportunidades desse novo segmento de mercado. 

E a gravação de áudio configura-se como ferramenta de comprovação da entrevista e de 

informações agregadas fornecidas pelo entrevistado realizado com o gravador Panasonic RR –

US550 em formato mp3. 
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3.3 Análise e interpretação de dados 

 

 

O tratamento às informações coletadas passaram por criteriosa análise. No decorrer do 

desenvolvimento da pesquisa as informações foram colhidas de acordo com as observações e 

entrevistas focalizadas no tema em estudo: Produção do coco vede e tratamento dos resíduos para 

que os resultados tenham validade científica eles devem atender às seguintes condições: coerência, 

consistência, originalidade e objetivação.  

Os dados coletados foram analisados com base na literatura científica estudada, como 

também a partir das abordagens qualitativa de análise de conteúdo. De acordo com Bardin (2009) 

análise de conteúdo (dados coletados) é um conjunto de instrumentos metodológicos cada vez mais 

sutis em constante aperfeiçoamento, que se aplicam a discursos (conteúdos) extremamente 

diversificados. Portanto, a análise de conteúdo é uma técnica de investigação que tem por finalidade 

a descrição objetiva, sistemática e quantitativa do conteúdo manifesto da comunicação pelos 

sujeitos da pesquisa. 

Foi utilizada para analisar as respostas dadas às questões subjetivas do instrumento de 

coleta de dados, permitindo assim, a categorização destas respostas para uma posterior análise 

qualitativa. A análise se deu de forma criteriosa e significativa. Foi dada ênfase às respostas dadas 

pelo sujeito investigado, ou seja, o próprio gestor da empresa campo de pesquisa.  

 

 

3.4 Conclusão do Capítulo 

 

Esta seção apresentou o método para o alcance dos objetivos necessários à investigação, 

uma vez que através dos mesmos, como já citado acima, mostraram-se o melhor caminho para se 

conseguir atingir o objetivo final da pesquisa. 

Apresentou, também, os aspectos relativos às etapas de execução da pesquisa, baseado 

nos objetivos pré-estabelecidos anteriormente. Caracteriza-se o tipo, bem como são apresentadas 

as técnicas e os procedimentos utilizados nas diversas etapas cumpridas para a realização dessa 
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pesquisa. Sendo assim, procura-se esclarecer ao máximo os passos seguidos, bem como o 

embasamento científico que orientou o trabalho. 

 O capítulo a seguir contém a apresentação e análise dos resultados da pesquisa. A análise 

dos resultados foi feita com base nos marcos teóricos apresentados no Capítulo II e delineado por 

este Capítulo, que através do seu conteúdo chancela o roteiro metodológico estabelecido para este 

fim. 
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Capítulo 4 – Descrição e Resultados  

 

 

4 APRESENTAÇÃO DOS DADOS E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

 

Neste capítulo são apresentados os resultados obtidos na pesquisa de campo comparados 

aos objetivos iniciais. Ou seja, a pesquisa bibliográfica, contendo uma análise descritiva e 

exploratória através dos resultados encontrados, visando uma melhor compreensão dos dados 

fornecidos pelas agroindústrias localizadas no Estado do Rio Grande do Norte - RN/BRASIL. 

Também são descritos os dados de comparação entre as agroindústrias estudadas. 

 

 

4.1 Caracterização do ambiente da pesquisa 

 

 

4.1.1 AGROINDUSTRIA A: Esta localizada na Zona rural da Cidade de Macaíba, no Estado 

do Rio Grande do Norte – RN. Foi fundada em 2004, porém só começou suas atividades em 2006, 

inicialmente começou  com a extração da água do coco e depois inseriu no seu mix de produtos as 

polpas de fruta com intuito de aproveitar a logística da entrega. Além da extração e do envasamento 

da água de coco verde e sucos naturais, trabalha também com o aproveitamento dos resíduos do 

coco verde.  

O proprietário possui 200 hectares pertencentes ao cultivo do coco verde e no mesmo local 

funciona a agroindústria que também reaproveita os resíduos gerados. A agroindústria possui cerca 

de 50 funcionários se enquadrando como uma empresa de pequeno porte. Não existiu nem existem 

parcerias com instituições públicas ou privadas como ferramenta de apoio para obtenção de 

informações ou financiamentos. Para funcionar a empresa possui registro no Ministério da 

Agricultura e Licença do IDEMA. 
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4.1.2 AGROINDUSTRIA B:  Está localizada na Cidade Extremoz, no Estado do Rio Grande 

do Norte. Iniciou suas atividades em 2002 começando com apenas um carrinho de rua, e com uma 

produção bastante artesanal. Diz-se ser a pioneira no envase de água de coco verde no Estado do 

Rio Grande do Norte e a primeira no Estado na fabricação e comercialização de produtos orgânicos 

e biodegradáveis a base de fibra de coco.  

Em 2005, a agroindústria despertou para a questão ambiental no que diz respeito ao 

aproveitamento dos seus resíduos. Hoje possui quase 10 anos no mercado e conta com cerca de 

40 funcionários se enquadrando diante das leis como Empresa de pequeno porte.  

A empresa apresenta um processo automatizado de utilização do coco e segue os padrões 

de higiene exigidos pelo Ministério da Agricultura. É licenciada também pelo IDEMA. O centro de 

distribuição do produto localiza-se na cidade de Natal, com estrutura de câmara fria, para 

armazenagem. Não dispõe de parcerias com demais instituições nem com o governo para realizar 

suas atividades.  

Verifica-se, que as duas agroindústrias estudadas possuem perfis bastante similares, 

possuindo quase o mesmo tempo de vida no mercado e seguindo uma linha de estratégia que 

prolonga a vida útil do fruto coco verde com aproveitamento de seus resíduos para fabricação de 

novos produtos. A repercussão da questão ambiental dentro da organização e o crescimento de sua 

importância, deu-se a partir do momento em que a empresa visualiza as atividades ambientais não 

mais como despesas e sim como um negócio lucrativo com redução de custos, seja através do 

reaproveitamento e venda dos resíduos e aumento das possibilidades de reciclagem, seja por meio 

da descoberta de novos componentes e novas matérias-primas que resultem em produtos mais 

confiáveis e tecnologicamente mais limpos (DONAIRE, 2009, p.90). 

Donaire (2009, p. 51) ainda explica que “algumas empresas, porém, têm demonstrado que 

é possível ganhar dinheiro e proteger o meio ambiente mesmo não sendo uma organização que 

atua no chamado “mercado verde” desde que as empresas possuam certa dose de criatividade e 

condições internas que possam transformar as restrições e ameaças ambientais em oportunidades 

de negócios”. 
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4.2 O Ciclo do coco verde nas agroindústrias  

 

 

4.2.1 AGROINDUSTRIA A:  

 

 

Localização dos fornecedores do fruto 
coco verde.  

40 % produção própria e 60% de terceiros do RN, PB 
e CE.  

Quantidade do fruto coco verde 
utilizados em baixa estação.  

10 mil frutos/dia, onde corresponde a cerca de 5 mil 
litros de água de coco/dia.  

Quantidade do fruto coco verde  
utilizados em alta estação.  

20 mil frutos/dia, onde corresponde a cerca de 10 mil 
litros/dia.  

Sobre a análise da água do coco verde.  Faz análise sensorial da água.  

Produtos derivados do fruto coco 
verde.  

Extração da água e futuramente a extração da polpa  

Destinação dos produtos fabricados do 
fruto coco verde.  

Estado do Rio Grande do Norte  

Destinação dos resíduos do coco verde  Aproveitamos. Mas no momento este processo esta 
parado. “Com os maquinários que possuímos é 
inviável aproveitá-los”.  

Quadro 2: Ciclo de vida do coco verde na agroindústria A. 

Fonte: Pesquisa Direta, 2011. 
 

Sobre os fornecedores do fruto coco verde, 40% produção é própria, e os outros 60% são 

abastecidos por fornecedores localizados nos estados do Rio Grande do Norte, Paraíba e Ceará. 

Em época de baixa estação, o pesquisado assegurou que envasa diariamente em média 5 mil litros 

de água de coco, ou seja, cerca de 10 mil frutos/dia. Logo, em alta estação são 10 mil litros de água 

de coco envasados por dia. No entanto, são necessários em média 20 mil frutos diários para o 

processo de extração de sua água.  

Sobre a análise da água do coco verde, o entrevistado afirma que “se faz uma análise 

sensorial, caso aconteça da água estar estragada a mesma é descartada”. Ainda segundo o 
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entrevistado, “havendo alguma falha no processo, desde a retirada do fruto da plantação até o 

envase e esse problema for detectado, a água de todo o lote é descartado”. Quando se questionou 

quais eram os produtos derivados do fruto coco verde comercializados e qual sua destinação, 

obtiveram-se as seguintes respostas: “somente envasamos a água, mas também tem-se a intenção 

de extrair a polpa do coco, distribuímos essa água de coco envasada somente no Estado do Rio 

Grande do Norte, já tentamos vender para outros estados mais não vigorou, estamos na busca de 

parcerias”.  

Logo em seguida, inquiriu-se sobre qual a destinação dos resíduos gerados após a extração 

da água do fruto coco verde, o entrevistado deu a seguinte explicação: “temos um projeto em 

funcionamento, tudo começou quando compramos no ano de 2007 uma máquina que faz a 

trituração do resíduo do coco, extraindo especificamente a fibra e o pó. Pretendemos abrir em 2011 

uma mini indústria para, além do aproveitamento, fazer o beneficiamento desses resíduos, em 

especial com o mesocarpo do coco verde. Essa máquina que compramos em 2007 não aproveita a 

totalidade da produção de resíduo gerado, consideramos que esse processo econômico ainda não é 

viável para nós, por não possuirmos maquinários adequados”. 

 

 

4.2.2 AGROINDUSTRIA B:  

 

Localização dos fornecedores do 
fruto coco verde. 

Todo o fruto é comprado de terceiros dos Estados RN, PB 
e CE. 

Quantidade do fruto coco verde 
utilizados em baixa estação. 

10 mil frutos/dia, onde corresponde a cerca de 5 mil litros 
de água de coco/dia. 

Quantidade do fruto coco verde  
utilizados em alta estação. 

20 mil frutos/dia, onde corresponde a cerca de 10 mil 
litros/dia. 

Sobre a análise da água do coco 
verde. 

Faz análise físico-química, extrai e envasa na 
temperatura de 5 °C.  

Produtos derivados do fruto coco 
verde. 

Envasa somente água, mas por encomenda extrai a 
polpa. 
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Quadro 3: Ciclo de vida do coco verde na agroindústria B. 
Fonte: Pesquisa Direta, 2011. 
 
 
 

De acordo com o pesquisado, os frutos coco verde são fornecidos por terceiros do próprio 

Estado do Rio Grande do Norte e o restante de Estados vizinhos. Em baixa estação, afirmou-se que 

envasa em média diariamente 5 mil litros de água de coco, ou seja,  cerca de 10 mil frutos/dia. Já na 

alta estação, a agroindústria envasa 10 mil litros de água de coco por dia, um montante de quase 20 

mil frutos/dia.  

Considerando a análise da água do coco verde, a agroindústria faz análise físico-química da 

água periodicamente, extrai e envasa na temperatura de 5 °C. Logo em seguida, questionou-se 

quais produtos derivados do fruto a agroindústria comercializa e qual sua destinação, obteve-se a 

seguinte resposta: “envasamos somente a água de coco verde e quando por encomenda, a polpa 

que distribuímos para algumas cidades do Rio Grande do Norte e Estado vizinhos”. Quando 

indagado qual destinação final dos resíduos gerados do fruto coco verde, a resposta foi: “possuímos 

uma área de aproveitamento e beneficiamento na própria agroindústria, produzimos fibra e pó e a 

partir deles novos produtos, como briquete, bucha e adubo”.  

A indústria alimentícia é um dos maiores setores industriais do mundo. O grande 

crescimento populacional nos dias atuais gerou aumento na demanda de produtos, nas 

necessidades de consumo. Surgindo assim, mais indústrias e gerando maior quantidade de 

efluentes que necessitam de tratamento e disposição. Considerando que o processamento de 

alimentos envolve muitas atividades para fabricação de alimentos manufaturados, os quais geram 

resíduos de ordens diversas. Esses resíduos podem ser líquidos, sólidos e gasosos, e 

inevitavelmente terminam lançados no meio ambiente (CALLADO e PAULA JR, 1999). 

Essa problemática também é observada quando se trata do consumo da água de coco 

verde (in natura ou industrializada), devido ao aumento da geração de resíduo, o que representa um 

problema sério de descarte do mesmo, principalmente nos grandes centros urbanos, onde o 

material é de difícil descarte, sendo enviados para lixões, aterros sanitários e até mesmo descartado 

nos pátios das agroindústrias (OLIVEIRA et al. 2007). 

Destinação dos produtos fabricados 
do fruto coco verde 

Vendemos para o RN e estados vizinhos. 

Destinação dos resíduos do coco 

verde 

Aproveitamento e faz o beneficiamento na própria 

agroindústria. 
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O aproveitamento da casca de coco verde oferece boas oportunidades de negócios com os 

subprodutos produzidos (Quadro 1) com o pó e fibra 

A quantidade diária de resíduos gerados é considerável, chegando a 20 mil quilos de 

resíduos, tornando necessário um enfoque direcionado ao reaproveitamento dos mesmos pelas 

empresas supracitadas. Mourad et al. (2002), explica que “o  ciclo de vida do produto inicia-se 

quando os recursos para sua fabricação são removidos de sua origem, a natureza ou o berço, e 

finaliza quando o material retorna para terra, o túmulo”.  

Foi possível conhecer que diante do ciclo de vida do fruto coco verde, as agroindústrias 

estão de alguma forma prolongando a vida útil do fruto coco verde quando afirmam fazer o 

aproveitamento dos resíduos pós-extração da água. Mesmo que a agroindústria A tenha afirmando 

que por falta de maquinários esse processo de aproveitamento é inviável, percebe-se o interesse 

nesse segmento dentro do seu ramo principal de negócio que é a industrialização da água do coco 

verde.   

Quando bem estruturada uma usina de aproveitamento e beneficiamento dos resíduos pode 

acarretar boas ações. A exemplo da idéia de aproveitamento de resíduo busca que promover o 

benefício social, gerar emprego e renda, reforçar o combate à pobreza, estimulando, assim, a 

melhoria da qualidade de vida e, consequentemente, a construção da cidadania (COUTINHO Jr e 

OLIVEIRA, 2009). 

 

 

4.3 Gerenciamento dos resíduos do coco verde nas agroindústrias 

 

4.3.1 AGROINDUSTRIA A:  

 

Quanto ao aproveitamento dos 
resíduos.  

Trabalha com o gerenciamento a 5 anos.  

Partes dos resíduos do coco verde 
que são aproveitados na 
agroindústria.  

Mesocarpo, endocarpo e o LCCV. 
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Quadro 4: Gerenciamento dos resíduos do coco verde na agroindústria A 
Fonte: Pesquisa Direta, 2011. 

 
Essa Unidade de produção e distribuição trabalha com aproveitamento dos resíduos do 

coco verde há quase cinco anos. De acordo com o pesquisado “o Mesocarpo do fruto coco verde é 

aproveitado na própria agroindústria na fabricação da fibra e pó, sendo que ainda existe desperdício 

desse resíduo por conta dos equipamentos insuficientes”. 

Nesse mesmo processo o Endocarpo (parte dura) é triturado. O pesquisado afirma que tem 

consciência que é um excelente produto para geração de energia e para fabricação de produtos 

artesanais. Sobre o substrato, o mesmo também é feito nesse processo de trituração do resíduo 

coco verde. Fez-se os seguintes comentários sobre esse subproduto: “já vendemos, mas 

chamamos ele aqui de pó de coco, muita gente rotula como substrato, mas na verdade esse 

produto nada mais é do que uma parte da matéria prima para produção do substrato, porque para 

ser substrato tem que fazer uma série de benfeitorias nesse produto, como lavar secar etc.  

Se colocar em uma planta sensível antes dessas benfeitorias, a planta pode chegar a 

morrer. No Estado do Rio Grande do Norte tinha uma empresa que comprava esse pó de coco, mas 

não compra mais, portanto é inviável fabricar”. Já o Líquido da casca do coco verde, mais conhecido 

como LCCV, que também é extraído durante o processo de trituração do fruto por completo “as 

vezes utiliza-se como adubo para nossa plantação, mas na maioria das vezes esse líquido é jogado 

fora. Chegamos até o ponto de mandarmos fazer uma análise físico-química desse produto e 

descobrimos que se bem utilizado é um excelente adubo, enfim, não vendemos, mas, mesmo que 

quiséssemos fazer isso, não existe comprador na região”.  

Questionou-se, ainda, sobre quais produtos eram fabricados a partir do aproveitamento dos 

resíduos, obteve-se a seguinte resposta: “aqui somente produzimos a fibra, mesmo assim, a 

máquina que possuímos para desfibrar não está sendo viável economicamente, não conseguimos 

Produtos derivados dos resíduos 
do coco verde que são fabricados 
na agroindústria.  

Do Mesocarpo faz a Fibra e pó. 
O endocarpo e o LCCV para adubo.  

Destinação das partes do resíduos 
que não são aproveitados. 

Própria fazenda em forma de adubo.  

Sobre a compra ou coleta dos 
resíduos de terceiros.  

“Não compramos, não é viável você sair com uma equipe 
coletando esses resíduos, nunca vai ser viável”.  
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mais vender, porque a fibra sai muito suja, as empresas não estão querendo assim, o preço caiu 

muito, deixamos de vender, e agora paramos por um tempo sem produzir, mas vamos retomar”. 

 Também se questionou qual destinação do resíduo do coco verde que são descartados: 

“algumas vezes descartamos o fruto após sua extração da água. Novamente por conta do nosso 

maquinário que não dá conta de triturar toda a demanda, dispomos todos os resíduos na própria 

agroindústria, esses resíduos algumas vezes são tratados como adubo, não saí nenhuma parte dos 

resíduos do coco da nossa empresa para lixões”. Quando questionado se a agroindústria comprava 

resíduos do coco verde de terceiros, obtivemos a seguinte resposta, “não compramos, não é viável 

você sair com uma equipe coletando esses resíduos, nunca vai ser viável, abrir uma empresa de 

beneficiamento do resíduo com a estratégia de coletar ou comprar esses resíduos nas ruas não 

compensa, posso citar o exemplo de uma empresa X localizada no município de Pium/RN, a mesma 

não trabalhava com o envase da água, apenas coletava os resíduos do coco verde na cidade com 

intuito de fazer o aproveitamento e em seguida o beneficiamento para fabricar produtos, a empresa 

em pouco tempo fechou suas portas. Talvez se essa empresa tivesse feito uma parceria de alguma 

forma com a prefeitura, para que fossem responsáveis pela coleta desses resíduos na cidade e ao 

invés de deixar em aterros e lixões deixassem esse resíduo na empresa poderia até da certo, mas, 

pagar o transporte e pessoas para coletar esses resíduos na cidade não é rentável aqui na nossa 

realidade, e duvido ser rentável em outro estado também”. 

 

 

4.3.2 AGROINDUSTRIA B:  

 

 

Quanto ao aproveitamento dos 
resíduos.  

Trabalha com o gerenciamento a 6 anos.  

Partes dos resíduos do coco 
verde que são aproveitados na 
agroindústria.  

Mesocarpo, endocarpo.  

Produtos derivados dos 
resíduos do coco verde que são 
fabricados na agroindústria.  

Do mesocarpo faz Fibra e pó, briquete, bucha e adubo. Do 
endocarpo triturado faz adubo.  
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Quadro 5: Gerenciamento dos resíduos do coco verde na agroindústria B. 

Fonte: Pesquisa direta, 2011. 
 

 

A unidade trabalha com o gerenciamento do resíduo do coco verde a 6 anos. Também são 

os pioneiros a trabalhar com o aproveitamento desses resíduos no estado. O pesquisado afirma que 

“a empresa tanto vende a fibra e o pó do coco, como também faz o beneficiamento para fabricação 

de novos produtos”.  

Questionado sobre quais partes do resíduo do fruto coco verde são aproveitados em sua 

agroindústria, obteve-se as seguintes respostas: “aproveitamos o Mesocarpo para fabricação da 

fibra e do pó e vendemos para outras empresas, o Endocarpo é triturado para adubo, e o Líquido da 

casca do (LCCV) ainda é desperdiçado.  

Sobre a destinação do LCCV: “nossa agroindústria possui um reservatório abaixo da 

máquina desfibradora e durante o processo de desfibramento do resíduo do coco verde o LCCV é 

extraído e direcionado para esse reservatório e quando cheio é esvaziado”.  

Já quando questionados sobre quais produtos eram fabricados após o aproveitamento dos 

resíduos, obteve-se a seguinte resposta: “fabricamos briquetes, a fibra (bucha) e o adubo. 

“Vendemos para outras empresas com o nome da nossa marca direcionada aos produtos 

produzidos a partir dos resíduos do coco verde, nossa marca para esses produtos se chama 

Polifibras”. Também sobre a destinação final dos resíduos não aproveitados na agroindústria, 

obteve-se a seguinte resposta: “a única parte do coco que não utilizamos são os retalhos, que é a 

parte de cima do coco que segura no cacho, e a sua destinação é o lixo”.  O entrevistado afirmou 

que a agroindústria não compra resíduos de terceiros, nem faz coleta. 

Observou-se que a agroindústria A, por está há menos tempo com o projeto de 

aproveitamento dos resíduos, demonstra a preocupação quanto à falta de maquinários para dar 

continuidade aos trabalhos com reutilização de resíduos. Já o proprietário da agroindústria B possui 

Destinação das partes do 
resíduos que não são 
aproveitados.  

LCCV ainda são despejados em aterros. 
“Retalhos” tem destinação final o lixo.  

Sobre a compra ou coleta dos 
resíduos de terceiros.  

Nem compra nem faz coleta de resíduos de terceiros.  
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maior conhecimento sobre o gerenciamento de resíduos, seja pelo fato da empresa possuir a usina 

completa de beneficiamento ou pela experiência maior no mercado.  

Sabe-se que do coco verde não se perde nada, do mesocarpo fibroso faz-se cordoalhas, 

capachos, tecido grosso para sacos, brochas e etc. Do endocarpo serve para feitio de objetos 

caseiros, objetos de adorno, sendo ótimo também como combustível e matéria prima para carvão 

ativado (SILVA, 1971). 

Investigou-se sobre o gerenciamento dos resíduos e pôde-se verificar que o fruto coco 

verde é uma matéria-prima riquíssima para transformação e elaboração de inúmeros produtos e 

sub-produtos, assim, com inúmeras vantagens na sua utilização, que além de ser um material 

ecológico e facilmente reciclável, encontrando-se perfeitamente vocacionada para o mercado face 

às suas características, que a tornam num material versátil, dada a sua resistência, durabilidade e 

resiliência (VIDAL, s.d.). 

 

4.4 Comercialização dos resíduos aproveitados pelas agroindústrias  

 

 

4.4.1 AGROINDUSTRIA A:  

 

Quanto a treinamento.  Existiu, baseado no projeto da Embrapa.  

Quais maquinários a agroindústria 
possui para o aproveitamento dos 
res.  

Prensa rotativa, triturador, separador da fibra e 
empacotador  

Quais tecnologias  a agroindústria 
possui para o aproveitamento dos 
res.  

“hoje nossa tecnologia é muito simples, vento e sol”.  

Quais tecnologias necessárias para 
alavancagem desse processo.  

Estufa e Autoclave. Para desenvolver o processo de 
lavagem do pó e a lavagem e secagem da fibra  

Destinação dos produtos derivados 
dos resíduos coco verde.  

Sul e Sudeste.  

Existência de projeto com empresas, 
comunidade ou governo.  

Não  
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Sobre a existência de demanda para 
investir nesse ramo.  

“Se for pensar no mercado do Sul e Sudeste existe 
demanda sim, mas eles não aceitam a fibra que eu 
produzo hoje, tem que ser bem melhor”.  

Quadro 6: Sobre a comercialização dos resíduos do coco verde na agroindústria A. 

Fonte: Pesquisa Direta, 2011. 
 

 

Quando indagado sobre o treinamento de pessoal para trabalhar com o sistema de 

aproveitamento do coco verde, a resposta foi objetiva: “sim, existiu, quem fez esse treinamento com 

o pessoal foi nossa empresa mesmo; baseado no projeto da EMBRAPA-CE. Esse projeto no Ceará 

desenvolveu a máquina que temos e a utilizamos para desfibrar a casca do coco verde, mas 

consideramos essa máquina muito ruim”. Quais maquinários a agroindústria possui para o 

aproveitamento dos resíduos do coco verde? O pesquisado afirma possuir a prensa rotativa, 

triturador, separador da fibra e empacotador.  

Questionou-se quais tecnologias a agroindústria possuía para aproveitamento dos resíduos, 

e conseguiu-se a seguinte resposta: “hoje nossa tecnologia é muito simples, vento e sol. Após o 

processo de trituração do resíduo, vem a de secagem da fibra, e na nossa empresa é realizada 

levando vendo e sol. Não é tão eficiente, mais é o que nós temos. O ideal seria as seguintes 

tecnologias, uma estufa, onde teríamos mais eficiência na secagem e talvez até um aclotave”. 

Ainda o entrevistado foi indagado sobre quais tecnologias à agroindústria precisa para 

alavancar esse processo de produção do aproveitamento dos resíduos do coco verde: “precisamos 

de tecnologias para desenvolver o processo de lavagem do pó e a lavagem e secagem da fibra”.  

Procurou-se saber, também, qual a destinação dos produtos derivados do aproveitamento 

dos resíduos e resposta foi a seguinte: “vendemos para empresas do Sul e Sudeste, essas 

empresas que compram nossos produtos utilizam como matéria prima para fabricação de jarros, 

substituindo assim, o xaxim por fibra do coco e na fabricação de mantas de contenção de encosta. 

Infelizmente não existe nenhuma empresa aqui no Rio Grande do Norte que compre esse material, 

se tivesse certamente seria mais fácil a nossa comercialização, seria até mais rentável, 

pouparíamos com transporte”. Quando questionado sobre o conhecimento da existência de projetos 

no Estado do Rio Grande do Norte, envolvendo governo, comunidades ou empresas envolvendo o 

aproveitamento dos resíduos do coco verde, a resposta foi negativa.  
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Já sobre a comercialização dos resíduos do coco verde, foi questionado se existia demanda 

suficiente para a agroindústria poder investir cada vez mais nesse ramo: “Se for pensar no mercado 

do Sul e Sudeste existe demanda sim, mas eles não aceitam a fibra que eu produzo hoje, tem que 

ser bem melhor”. 

 

4.4.2 AGROINDUSTRIA B : 

 

Quanto a treinamento.  Quem fez foi o SEBRAE.  

Quais maquinários a agroindústria 
possui para o aproveitamento . 

Usina de beneficiamento completa.  

Quais tecnologias a agroindústria 
possui para o aproveitamento. 

Não possuímos tecnologias para lavagem nem 
secagem.  

Quais tecnologias necessárias para 
alavancagem desse processo. 

De secagem e lavagem da fibra.  

Destinação dos produtos derivados 
dos resíduos coco verde. 

“A fibra vendemos para outros estados, e o substrato e 
produtos acabados são vendidos aqui no RN mesmo”  

Existência de projeto com empresas, 
comunidade ou governo. 

“Desconheço parceria nesse ramo de negócios no 
RN”. 

Sobre a existência de demanda para 
investir nesse ramo. 

“existe essa demanda de mercado, mais percebemos 
que ainda está em constante crescimento”.  

Quadro 7: Sobre a comercialização dos resíduos do coco verde na agroindústria B. 
Fonte: Pesquisa Direta, 2011.  

 

 

 Sobre o treinamento do pessoal para o sistema de aproveitamento do coco verde na 

agroindústria: “sim, existiu, quem fez esse treinamento foi o SEBRAE”. E sobre os maquinários que 

a agroindústria possui para o aproveitamento e beneficiamento desses resíduos: “a nossa 

agroindústria possui a usina de beneficiamento completa de maquinários, mas não possuímos 
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tecnologias quanto à secagem da fibra e lavagem do substrato, precisamos alavancar dinheiro para 

comprar essas tecnologias”.  

De acordo com o pesquisado, sobre a destinação dos produtos derivados do 

aproveitamento dos resíduos a resposta foi a seguinte, “a fibra vendemos para outros estados, mas 

o substrato e os produtos acabados são vendidos aqui no Estado do Rio Grande do Norte mesmo”. 

 Questionou-se o conhecimento da existência de projetos no Estado do Rio Grande do 

Norte, envolvendo instituições públicas ou privadas em relação ao aproveitamento dos resíduos do 

coco verde, o mesmo respondeu que desconhecia esse tipo de parceria nesse ramo de negócios.  

Perguntou-se, ainda, se os produtos derivados dos resíduos de coco verde possuem 

demanda suficiente para que a agroindústria possa investir cada vez mais nesse ramo: “existe essa 

demanda de mercado, mais percebemos que ainda está em constante crescimento”.   

A comercialização é a parte essencial da produção, é nela que os esforços de aumento de 

produtividade e redução de custos, obtidos na produção, podem ser ou não realizados. As perdas 

decorrentes de uma comercialização deficiente podem ser grandes o suficiente para inviabilizar uma 

atividade produtiva, o que coloca as decisões de comercialização entre as principais atividades 

gerenciais. Em algumas transações, a qualidade da mercadoria transacionada, mais do que o 

preço, é o principal ponto de referência (BATALHA, 2009).  

No entanto, observa-se que o aproveitamento dos resíduos do coco verde, através de uma 

cadeia agroindustrial para a geração de novos produtos, cria mecanismos de aproveitamento e 

beneficiamento como uma alternativa a mais de lucro para empresas que trabalham com esse 

produto; mesmo que não ocorra em plenitude pelas empresas estudadas.  

Verificou-se que nas agroindústrias em relação à comercialização dos produtos derivados 

do aproveitamento dos resíduos do coco verde estão em estágios diferentes de suas estratégias 

internas, a demanda ainda é pequena no estado em que estão localizadas, mas há uma abertura 

para empresas localizadas na região sul e sudeste do Brasil. 

Averiguo-se, também, que a falta de tecnologia de lavagem e secagem da fibra causa 

entraves no processo de fabricação desses produtos fazendo com quer seus produtos não atinjam a 

qualidade necessária que os compradores de outros estados exigem.  
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4.5  Análise de SWOT do gerenciamento dos resíduos do coco verde de acordo com 

as agroindústrias pesquisadas. 

 

A análise de SWOT é uma análise muito difundida de fazer o diagnóstico estratégico da 

empresa, reconhecendo as limitações, maximizando os pontos fortes, enquanto monitora as 

oportunidades e ameaças (TOBIAS, 2011). Na entrevista realizada com as Agroindústrias A e B 

foram apontadas três respostas para cada ponto da análise SWOT levando em consideração o 

gerenciamento de resíduos do fruto coco verde, foram obtidas as seguintes respostas. 

 

4.5.1 Análise da matriz SWOT da agroindústria A 

 

Tabela 4- Matriz de SWOT da agroindústria A 

Análise Interna 

Pontos Fortes 
(Strenghs) 

S 

Pontos Fracos 
(Weaknesses) 

W 

e Oportunidades 

(Oportunities) 

O 

Ser um subproduto da 
atividade principal; 

Fechar o ciclo do coco. 

Mão de obra barata. 

1. Falta de tecnologia  
 
 Falta de equipamentos; 
 
 Difícil acesso ao mercado. 

Ameaças 

(Threats) 

T 

Entraves Tecnológicos  

 

Fluxo Financeiro; 
 
Imagem positiva da empresa; 
 
Estratégia de marketing. 

       Fonte: Pesquisa Direta, 2011. 

 

 

A agroindústria A cita como seus três pontos fracos a falta de tecnologia, de equipamentos 

e o difícil acesso ao mercado. Expõe como seus três pontos fortes, o subproduto da sua atividade 

principal, fechar o ciclo de vida do coco e mão-de-obra barata.  Observa como oportunidades, o 

retorno financeiro, passar uma imagem positiva da empresa e poder utilizar o aproveitamento dos 

A
n

á
li

se
 E

x
te

rn
a

 

Ex
te

rn
a 
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resíduos como uma estratégia de marketing, por fim, o entrave tecnológico (interno e externo), pois 

não possuem tecnologias porque segundo o entrevistado não existe essas tecnologias desenvolvida 

no mercado, portanto consideram  como única ameaça.  

 

 

4.5.1.1 Análise SWOT- Estratégia (S-O) - Sobrevivência  

 

 

Quadro 8:  Estratégia (S-O) Sobrevivência - Agroindústria A. 
Fonte: Pesquisa Direta, 2011. 
 

 Na estratégia (S-O) da análise de SWOT, é preciso perseguir as oportunidades que são 

para fortalecer os pontos fortes. Portanto, neste ponto observa-se que a agroindústria A pode 

começar a trabalhar suas oportunidades dando ênfase ao fortalecimento dos pontos fortes, como 

por exemplo, de ponto forte “o fechamento do ciclo de vida do fruto” e  de oportunidade, “passar 

imagem positiva” da empresa para a sociedade. Então, verifica-se que diante da estratégia 

“Sobrevivência” a empresa precisa trabalhar suas oportunidades utilizando a estratégia de 

marketing para se manter firme e confiante no mercado. Giordano (2003, p.316) afirma que a 

estratégia de marketing ambiental é um sistema que envolve “a produção de um produto ou de um 

serviço, em todo o seu ciclo de vida e o conjunto de regras de transmissão de conhecimento e 

informação para os clientes e consumidores que realmente mostrem conceitos de comprometimento 

corporativo, governamental ou não, com a sustentabilidade do meio ambiente no longo prazo, 

minimizando impactos e unindo interesses ambientais globalizados”. O mesmo autor na página 

seguinte afirma que “o consumismo ambiental é uma realidade. Seria uma ameaça ou uma 

oportunidade? Claro está que, se as empresas não visualizarem seus contextos de negócios, 

 
Perseguir 

(O) 
Oportunidades 

 
Fortalecer 

(S) 
Pontos Fortes 

  Retorno Financeiro; 
 

 Imagem positiva; 
 

 Estratégia de 
Marketing. 

  Ser um sub produto da 
atividade principal; 

 Fechar o ciclo de vida do 
produto; 

 Mão-de-obra barata. 
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aproveitando as oportunidades criadas pelos produtos e ações ambientalmente amigáveis, 

sobrevirão as ameaças. De outro lado, aproveitando-se das oportunidades que aprecem, podem 

sobrevir novos negócios e lucro”. 

 

 

4.5.1.2 Análise SWOT- Estratégia (W-O) – Manutenção  

 

 

Ultrapassar (W) 
Pontos fracos 

Atingir (O) 
Oportunidades 

  Falta de Tecnologia; 
 

 Falta de Equipamentos; 
 

 Difícil acesso ao mercado. 
. 

  Retorno financeiro; 
 

 Imagem positiva; 
 

 Estratégia de 
Marketing.  

Quadro 9:  Estratégia (W-O) – Manutenção - Agroindústria A. 
Fonte: Pesquisa Direta, 2011 

 

Diante da estratégia de “Manutenção,” onde é preciso ultrapassar pontos fracos para 

atingirem oportunidades, averigua-se que a agroindústria A necessita superar o que consideram 

como pontos fracos, transformando-os em estímulos para buscar o que consideram oportunidades. 

Como exemplo de ponto fraco “a falta de tecnologia” e como exemplo de oportunidade o “retorno 

financeiro”. Zezone (2006, p.162), afirma que ainda é lento o processo de investimentos nas áreas 

de pesquisa e desenvolvimento, e principalmente quando as pesquisas são voltadas para 

tecnologias de ações ecologicamente corretas, principalmente nos setores industriais, cujos 

produtos e processos ainda são altamente poluidores. Considera-se que mesmo a falta de 

tecnologia seja um ponto fraco para a agroindústria, e o autor acima descreve que tecnologias 

nessa área é um processo lento, precisa-se talvez confiar no retorno financeiro estimado para que o 

fator estratégico “Manutenção” da matriz SWOT esteja em busca contínua de táticas para 

sobressair os problemas enfrentados. 
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4.5.1.3 Análise SWOT- Estratégia (S –T) – Crescimento  

 

Usar (S) 
Pontos fortes 

Reduzir (T) 
Ameaças 

  Ser um sub produto da 
atividade principal; 

 Fechar o ciclo de vida do 
produto; 

 Mão-de-obra barata. 

  Entraves 
Tecnológicos.  

Quadro 10: Estratégia (S –T) – Crescimento - Agroindústria A. 
Fonte: Pesquisa Direta, 2011. 

 

Na questão estratégica de “Crescimento”, é preciso usar os pontos fortes para reduzir a 

vulnerabilidade às ameaças. Diante da realidade estudada, verifica-se que a agroindústria A possui 

pontos fortes consideráveis, como por exemplo, o aproveitamento dos resíduos do coco verde em 

sua empresa, por ser “subprocedimento do processo principal de produção”. Podendo assim, de 

alguma forma amortecer a ameaça “entrave tecnológico” buscando meios de investimentos e 

financiamentos para compra de novas tecnologias ou firmar parcerias com instituições educacionais 

para troca de informações sobre possíveis estudos para fabricação de tecnologias destinada a esse 

segmento. Ainda assim, mesmo a agroindústria considerando que a mão-de-obra barata é um ponto 

forte da sua empresa, precisa-se manter um bom censo quanto a esse ponto. Zezone (2006, p.166) 

comenta, que “o sistema de produção está se transformando em consequencia de um novo modelo 

de vida, impulsionando uma economia a serviço das pessoas e da solidariedade social, que leva em 

consideração as condições de vida das pessoas, evitando a exploração e o trabalho infantil, com 

salários que permitem uma vida digna e favorecendo a igualdade entre homens e mulheres, 

reconhecendo os direitos laborais e respeitando o meio ambiente”.  Portanto, conclui-se que para a 

estratégia de “Crescimento” manter táticas e aspectos sociais são de suma importância para que a 

empresa consiga crescer com uma imagem socioambiental consolidada. 
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4.5.1.4  Análise SWOT- Estratégia ( W-T)- Desenvolvimento  

 

 

Estabelecer 
um plano 

defensivo para  
prevenir 

(W) 

Pontos Fracos 

Susceptíveis (T) 

Ameaças 

  Falta de 
Tecnologia; 

 Falta de 
Equipamentos; 

 Difícil acesso ao 
mercado.  

  Entraves Tecnológicos. 

Quadro 11: Estratégia ( W-T)- Desenvolvimento – Agroindústria A. 
Fonte: Pesquisa Direta, 2011. 
 
 
 

Na estratégia “Desenvolvimento”, é preciso estabelecer um plano defensivo para prevenir 

que os pontos fracos sejam susceptíveis as ameaças externas. Na agroindústria A enfrenta como 

pontos fracos a “falta de tecnologia, equipamentos e o difícil acesso ao mercado” toda via, 

precisam-se trabalhar esses pontos para driblar sua única ameaça “o entrave tecnológico”. Tendo 

em vista isso, assegura-se que a empresa pode estabelecer estratégias com intuito de melhorias 

nos equipamentos e tecnologias existentes, ou seja, se a empresa afirma que sua tecnologia para 

secagem é o vento e o sol, a mesma poderia aumentar os galpões de secagem, podendo assim 

armazenar mais fibras. Se a empresa também afirma que é difícil o acesso ao mercado, poderia 

entrar contato com outras empresas na região para montar uma rede de network para assim 

poderem ter força para buscar apoios governamentais em prol de financiamento ou pelo menos de 

incentivo nesse segmento. A WBCSD (2000) relata que líderes governamentais e analistas 

financeiros devem estabelecer metas macroeconômicas da ecoeficiência e critérios de conversão 

para o desenvolvimento sustentável, reconhecer e recompensar a ecoeficiência e a sustentabilidade 

como critérios de investimento e por fim apoiar medidas políticas para criação das condições que 

recompensam a ecoeficiência. 

Portando averigua-se que para o desenvolvimento dessa agroindústria tomando a Matriz de 

SWOT como ferramenta de análise estratégica, a agroindústria precisa de parcerias de empresas 
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do mesmo ramo para ultrapassar os entraves sofridos pela falta de tecnologia e falta de 

reconhecimento do mercado. 

 

 

4.5.2 Análise da matriz SWOT da agroindústria B 

 

 

Tabela 5-Matriz de SWOT da agroindústria B 

Análise Interna 

Pontos Fortes 
(Strenghs) 

S 

Pontos Fracos 
(Weaknesses) 

W 

e  

Oportunidades 

(Oportunities) 

O 

Aproveitar o que poderia ser 
lixo; 
 
Retorno Financeiro; 
 
Geração de novos empregos. 
 

 Falta tecnologia para secagem 
da fibra; 
 
Falta de tecnologia para 
lavagem do substrato; 
 
Custo com Transporte. 

    Ameaças 

    (Threats) 

  T 

Preço; 
 
Demanda lenta do Mercado; 
 
Espaço físico para 
estocagem. 

Produto ecologicamente 
correto; 
 
Prolongar a vida útil do coco 
verde; 
 
Demanda futura. 

       Fonte: Pesquisa de Direta, 2011. 

 

A agroindústria B afirma que tem como seus pontos fracos a falta de tecnologia para 

secagem da fibra, a falta de tecnologia para lavagem do substrato e transporte, mas consideram 

que seus três pontos fortes são: aproveitar o que pode ser lixo, retorno financeiro e geração de 

novos empregos. Enxerga como oportunidades o coco ser um produto ecologicamente correto, 

prolongar a vida útil do fruto e ver uma demanda futura. E considera como ameaças, o preço, a 

demanda do mercado e a falta de espaço físico para estocagem de produtos. 
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4.5.2.1 Análise SWOT- Estratégia (S-O) – Sobrevivência 

 

 

Perseguir (O) 

Oportunidades 

Fortalecer (S) 

Pontos Fortes 

  Ser um produto 
ecológico; 

 Prolongar a vida útil do 
coco verde; 

 Ser uma demanda 
futura.  

  Aproveitar o que 
poderia ser lixo; 
 

 Retorno financeiro; 
 

 Geração de novos 
empregos.  

Quadro 12: Estratégia (S-O)-  Sobrevivência - Agroindústria B 
Fonte: Pesquisa Direta, 2011. 

 

A agroindústria B afirma que sua estratégia de “Sobrevivência” precisa perseguir e pensar 

em sua grande oportunidade de negócio, a “demanda futura”, fortalecendo seu ponto forte, “o 

aproveitamento do que poderia ser lixo”. Com tudo, verifica-se que a empresa pode fortalecer sua 

imagem estabelecendo uma estratégia de marketing focada especialmente no aproveitamento 

desses resíduos, ou seja, se a empresa diz que tem como oportunidade prolongar a vida útil do fruto 

isso pode gerar uma boa estratégia para divulgação da empresa perante a sociedade, considerando 

que Dias (2007, p.139) relata que “com o aumento da  consciência  ambiental  em todo mundo, está 

consolidando-se um novo tipo de consumidores, chamados de “verdes” que faz com que  a 

preocupação com o meio ambiente não seja somente um importante novo fator social, mas seja 

considerada também como um fenômeno de marketing.” Com isso, pode-se afirmar que se a 

empresa almeja aumentar as vendas de seus produtos, basta noticiar que sua empresa é 

consciente e responsável com o meio ambiente. 
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4.5.2.2 Estratégias (W-O) – Manutenção  

 

Ultrapassar (W) 

Pontos fracos 

Atingir (O) 

Oportunidades 

  Falta de tecnologia para a 
secagem da fibra; 

 Falta de tecnologia para lavagem 
do substrato; 

 

 Custo com transporte.  

  Ser um produto 
ecológico; 

 

 Prolongar a vida útil 
do coco verde; 

 

 Ser uma demanda 
futura. 

Quadro 13: Estratégia (W-O) – Manutenção - Agroindústria B. 
Fonte: Pesquisa Direta, 2011. 

 

 

Nessa estratégia de “Manutenção” a agroindústria B, precisa ultrapassar os pontos fracos 

assumidos como falta de tecnologia para secagem da fibra, a falta de tecnologia para lavagem do 

substrato e o transporte, para somente assim, poder da ênfase e atingir as oportunidades 

encontradas nesse sistema de aproveitamento dos resíduos seja pelo coco verde ser “um produto 

ecologicamente correto, e por prolongar a vida útil do fruto e também por perceber uma demanda 

futura”. Estimando que esse segmento poderá ter uma grande demanda futura e que o fator 

transporte é um ponto fraco, a empresa precisa se manter em manutenção para poder trabalhar 

com estratégias eficientes quanto a possíveis parcerias com transportadoras e também para venda 

desse produto no próprio estado. Dias (2007, p52) explica que “O nível de competitividade de uma 

empresa depende de um conjunto de fatores, variados e complexos, que se inter-relacionam e são 

mutuamente dependentes tais como: custos, qualidade dos produtos e serviços, nível de controle de 

qualidade, capital humano, transporte, tecnologia e capacidade de inovação. Ocorre que nos últimos 

anos a gestão ambiental tem adquirido cada vez mais uma posição destacada, em termos de 

competitividade, devido aos benefícios que traz ao processo produtivo como um todo e a alguns 

fatores em particular que são potencializados.  
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4.5.2.3 Estratégias (S-T) – Crescimento  

 

 

Usar (S) 
Pontos fortes 

Reduzir (T) 
Ameaças 

  Aproveitar o que poderia ser 
lixo; 
 

 Retorno financeiro; 
 

 Geração de novos empregos.  
 

  Preço; 
 

 Demanda lenta; 
 

 Forma de 
estocagem.  

.  

Quadro 14: Estratégias (S –T) – Crescimento - Agroindústria B. 
Fonte: Pesquisa Direta, 2011. 

 

Nesse ponto estratégico de “Crescimento” a agroindústria B precisa saber usar seus pontos 

fortes como “aproveitar o que poderia ser lixo, o retorno financeiro e a geração de novos empregos” 

para reduzir as possíveis ameaças, “como a do preço, da demanda do mercado e as formas de 

estocagem”. Se o retorno financeiro é um ponto forte nesse segmento de mercado, podem-se 

trabalhar estratégias de preço, podendo assim atingir e satisfazer a demanda do mercado. Segundo 

Dias (2008, p.138) “os fatores que se consideram na determinação do nível de preços a fixar para 

os produtos são: a percepção do consumidor, produtos e os preços da concorrência e a estrutura de 

custos unitários”. Verifica-se que o preço é uma medida do valor do produto, é necessário situa-se 

entre o custo do produto (mínimo) e a percepção do consumidor (máximo). Dias (2008, p139) 

esclarece que quando “um consumidor adquire um produto ecológico, não faz unicamente 

pensando em sua utilidade tradicional, mas também pelos valores que possui em relação à 

necessidade de proteção ao meio ambiente que são benéficos que serão escolhidos em longo 

prazo”. 
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4.5.2.4 Estratégias  (W-T) – Desenvolvimento 

 

 

Estabelecer 
um plano 

defensivo para  
prevenir 

(W) 

Pontos Fracos 

Susceptíveis (T) 

Ameaças 

  Falta de tecnologia 
para a secagem da 
fibra; 

 Falta de tecnologia 
para lavagem do 
substrato; 

 Custo com 
transporte.  

  Preço; 

 Demanda lenta; 

 Forma de estocagem. 

Quadro 15: Estratégia (W-T) - Desenvolvimento - Agroindústria B. 
Fonte: Pesquisa Direta, 2011. 

 

Nesse ponto, da estratégia voltada para o “Desenvolvimento” diante análise de SWOT da 

agroindústria B, percebeu-se que se torna necessário um plano defensivo para prevenir os pontos 

fracos como “a falta de tecnologia para secagem da fibra, a falta de tecnologia para lavagem do 

substrato e transporte” que sejam susceptíveis as ameaças externas como o preço, a demanda do 

mercado e as formas de estocagem. Observa-se que poderia primeiramente montar um plano 

dando ênfase em estratégias para o melhoramento do sistema de operações, trabalhando assim os 

pontos fracos principais. Rentes (2008, p.52) afirma que o desafio maior de uma empresa é 

desenvolver, implementar, manter o funcionamento e melhorar cada vez mais o sistema de gestão, 

tornando a empresa cada vez mais competitiva  no seu mercado de atuação. 

 

 

4.6  Conclusão do Capítulo 

 

A partir das características destacadas na pesquisa mencionadas pelos entrevistados, 

pode-se dizer que as agroindústrias reconhecem que o aproveitamento dos resíduos do coco verde 
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é subprocesso sustentável e rentável. Como forma de avaliar a postura estratégica do negócio 

utilizou-se a metodologia de análise SWOT (COSTA, et.al, 2004).  

Definiu-se a relação existente forças e fraquezas ameaças e oportunidades de cada 

agroindústria dando possíveis soluções e confrontando com pensamento de autores sobre possíveis 

vertentes na qual o mercado do qual faz parte ou mesmo da conjuntura econômica, social, política, 

etc. Segundo Costa (2006, p.8), “diante da predominância de pontos fortes ou fracos e de 

oportunidades e ameaças, pode-se adotar estratégias que busquem a sobrevivência, manutenção, 

crescimento ou desenvolvimento da organização ou negócio”. 

Verifica-se a similaridade entre as agroindústrias estudadas, entre a dificuldade no processo 

de produção devido ao entrave tecnológico para lavagem e secagem das fibras e substratos, como 

também observa-se o problema com estocagem, o difícil acesso ao mercado e o custo com 

transporte.  Segundo Torkomian e Piekarski (2008, p. 209) asseguram que “a tecnologia, não se 

trata mais que um instrumento de competitividade, mas de um pré-requisito para a sobrevivência 

das empresas”. Percebeu-se também, diante dos pontos fortes a semelhança das respostas, onde 

relata sobre a transformação dos resíduos do coco verde em produtos, a geração de novos 

empregos e o retorno financeiro.  

Castro et. al.(2005) afirma que na análise interna são definidos os pontos fortes da 

organização que podem ser manejados para buscar oportunidades ou para neutralizar ameaças 

futuras e os pontos fracos que fragilizam a unidade e que podem vir a ser objeto de ações 

estratégicas de estruturação e  fortalecimento institucional, a análise é focada na unidade, “no 

sentido de examinar seus  processos, capacidade e infra-estruturas. 

A agroindústria A, afirma que existe retorno financeiro nesse sub ramo, infelizmente o 

entrevistado diz não saber ou talvez ou não quis revelar em números a representação desse 

processo para a receita da empresa, mas afirma ter certeza “que só é viável porque é um 

subprocesso do seu processo de produção principal, que jamais seria rentável se fosse somente 

uma empresa de aproveitamento desses resíduos. A imagem da empresa e a estratégia de 

marketing são as perspectivas de oportunidades de mercado, tendo como ameaça única o entrave 

financeiro. Entretanto, a agroindústria B vê como oportunidade, por ser um produto ecologicamente 

correto e como ameaça principal falta de tecnologia e transporte. 

A análise ambiental externa é realizada a partir da identificação de sistemas ou grupos que 

influenciam a organização de forma direta ou indireta, ou que são influenciados pela mesma. Nessa 
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etapa “as mudanças e eventos futuros são analisados, na busca de oportunidades e/ou ameaças à 

organização”(CASTRO et al, 2005). 

Assim, as agroindústrias estudadas nesse trabalho podem utilizar estratégias de marketing, 

como por exemplo trabalhar os quatro P’s  ecológicos. Dias (2007) explica os 4 P’s ecológicos, O 

Produto será ecológico quando cumprir as mesmas funções dos produtos equivalentes, mais 

causando um prejuízo perceptivelmente menor ao longo de todo o seu ciclo de vida, tanto na 

produção, como no consumo, quanto na eliminação final. O preço ecológico constitui o indicador 

geral do valor atribuído ao produto pelo consumidor e reflete os valores ambientais que o produto 

possui além dos demais valores envolvidos e custos de sua produção. A Promoção ou comunicação 

ecológica deverá informar sobre os atributos do produto, principalmente os aspectos positivos em 

relação ao meio ambiente, e transmitir a imagem da organização relacionada com a defesa e 

preservação de valores ambientalmente corretos, a viável comunicação deve ser capaz de projetar 

e sustentar a imagem da empresa, destacando seu diferencial ecológico junto à sociedade. A Praça 

ou Distribuição ecológica implica levar adiante uma série de atividades de informação, promoção e 

apresentação do produto no ponto-de-venda com o objetivo de estimular a sua aquisição. O valor de 

uso será determinante do ponto de vista ambiental ao se combinarem os benefícios primários dos 

produtos (atender a determinadas necessidades individuais) com seus benefícios ecológicos 

(atendendo a uma necessidade social).  

Cruz (2010) afirma que a análise de SWOT se divide em Ambiente Interno e Externo, 

relacionado às Oportunidades e Ameaças. A partir dessa divisão é possível estabelecer aquilo que 

é de responsabilidade da empresa, e o que é uma antecipação do futuro, ou seja, o que se pode 

traçar a respeito de possibilidades positivas ou negativas do macro ambiente econômico. Depois de 

fazer o levantamento de dados, afirma que “é chegada a hora de cruzar as informações, para que, 

dessa maneira, seja possível encontrar alternativas para a sua operação de negócios. Combinando 

fatores externos e internos” 

Marcelino (2004) explica que o resultado final do cruzamento resulta na aferição do 

potencial ofensivo e defensivo da organização assim como da sua debilidade ofensiva e 

vulnerabilidade. Primeiramente definem-se os parâmetros ambientais mais significativos 

(representados pelas oportunidades e ameaças) e a caracterização de importantes traços 

organizacionais (representados pelos pontos fortes e fracos). A interpretação do resultado de tais 

cruzamentos serve como fundamentação do diagnóstico situacional” (MARCELINO, 2004).  
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Conforme Silveira e Vivacqua (1996) a capacidade ofensiva é o conjunto de condições  que 

propicia a conquista de oportunidades, enquanto que a capacidade defensiva é o conjunto  de 

fatores que permitem enfrentar, neutralizar ou contornar as ameaças 

Nesse Capítulo, verificou-se que Análise SWOT é uma ferramenta de simples aplicação que 

tem por objetivo verificar a posição da empresa no ambiente em questão. Constatou-se que a 

agroindústria A atua com capacidade defensiva atuando assim com vulnerabilidade, ou seja 

impossibilitada de operar diante desse segmento de mercado, por ter decidido parar de aproveitar 

os resíduos por falta de equipamentos e tecnologias adequadas. Em contrapartida a agroindústria B 

está utilizando a estratégia de capacidade ofensiva de mercado, pois mesmo não possuindo 

equipamentos, tecnologias e instalações internas adequadas ainda assim persistem no 

aproveitamento e beneficiamento dos resíduos do coco verde em sua agroindústria. 

Sabendo que as empresas fazem parte de uma sociedade, interferem no meio onde estão 

inseridas e, assim como as pessoas, têm direitos e deveres. Sendo assim, a preocupação com o 

meio ambiente tem apresentado uma dinâmica diferenciada nas organizações e nas nações nas 

quais estas se encontram. O mercado não aceita mais o descaso no tratamento dos recursos 

naturais em especial os consumidores estão interessados em produtos limpos. A legislação torna-se 

alicerce de suporte para o consumidor, imputando sanções aos infratores, obrigando as empresas a 

encarar com seriedade a responsabilidade ambiental em sua tática operacional.  Os grandes 

problemas que emergem da relação da sociedade com o meio ambiente são complexos e inter-

relacionados e, portanto, para serem percebidos e compreendidos precisam ser observados com 

um olhar macro. Adequar-se às exigências ambientais dos mercados, governos e sociedade, 

acarreta em benefícios financeiros e vantagens competitivas. 
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Capítulo 5 – Conclusões e Recomendações 

 

 

Este capítulo apresentada uma síntese geral do documento de dissertação, suas 

conclusões e recomendações. Também é feita uma análise crítica do trabalho, avaliação das 

limitações e direcionamento para novas pesquisas.  

 

 

5 CONCLUSÕES DA PESQUISA 

 

 

O potencial do aproveitamento dos resíduos do coco verde para produção de uma 

diversidade de subprodutos reduz os impactos produzidos pela disposição inadequada e geram 

lucro em curto, médio e longo prazo, lucros esses tangíveis e intangíveis, pois o interesse por ações 

de sustentabilidade não é só uma questão de oportunidade de negócio, mas é questão fundamental 

para se manter no negócio, pois é sabido que a imagem da empresa tem papel fundamental na 

decisão de compra dos consumidores, envolvendo não só a qualidade dos seus produtos e 

processos, mas também os esforços da empresa em relação às práticas socioambientais. 

Após a revisão bibliográfica, pode-se perceber, de fato, os benefícios da cultura do coco 

verde para a região nordeste; da importância do aproveitamento – tratamento de resíduos sólidos - 

como fator para a geração de emprego e renda, e da análise de SWOT como estratégia de 

percepção de oportunidades e como elemento catalisador da minimização dos impactos ambientais 

ocorridos devido ao uso abusivo dos recursos naturais.  

Verifica-se, que as duas agroindústrias estudadas possuem perfis bastante similares, 

possuindo quase o mesmo tempo de vida no mercado e seguindo uma linha de estratégia que 

prolonga a vida útil do fruto coco verde com aproveitamento de seus resíduos para fabricação de 

novos produtos. 
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Foi possível conhecer que diante do ciclo de vida do fruto coco verde, as agroindústrias 

estão de alguma forma prolongando a vida útil do fruto coco verde quando afirmam fazer o 

aproveitamento dos resíduos pós-extração da água. Mesmo que a agroindústria A tenha afirmando 

que por falta de maquinários esse processo de aproveitamento é inviável, percebe-se o interesse 

nesse segmento dentro do seu ramo principal de negócio que é a industrialização da água do coco 

verde.   

Observou-se também que a agroindústria A, por estar há menos tempo com o projeto de 

aproveitamento dos resíduos, demonstra a preocupação quanto à falta de maquinários para dar 

continuidade aos trabalhos com reutilização de resíduos. Já o proprietário da agroindústria B possui 

maior conhecimento sobre o gerenciamento de resíduos, seja pelo fato da empresa possuir a usina 

completa de beneficiamento ou pela experiência maior no mercado.  

Verificou-se que nas agroindústrias em relação à comercialização dos produtos derivados 

do aproveitamento dos resíduos do coco verde estão em estágios diferentes de suas estratégias 

internas, a demanda ainda é pequena no estado em que estão localizadas, mas há uma abertura 

para empresas localizadas na região sul e sudeste do Brasil. 

Averiguo-se, também, que a falta de tecnologia de lavagem e secagem da fibra causa 

entraves no processo de fabricação desses produtos fazendo com quer seus produtos não atinjam a 

qualidade necessária que os compradores de outros estados exigem.  

Por fim, constatou-se que Análise SWOT é uma ferramenta de análise do ambiente interno 

e externo de uma organização, essa ferramenta contribui para situar a empresa no ambiente em 

questão, quando bem aplicada é possível detectar erros, fortalecer acertos, driblar as ameaças e 

apostar nas oportunidades. Quando feita a análise de SWOT nas agroindústrias, averiguo-se que a 

agroindústria A atua com capacidade defensiva atuando assim com vulnerabilidade, ou seja 

impossibilitada de operar diante desse segmento de mercado, por ter decidido parar de aproveitar 

os resíduos por falta de equipamentos e tecnologias adequadas. Em contrapartida a agroindústria B 

está utilizando a estratégia de capacidade ofensiva de mercado, pois mesmo não possuindo 

equipamentos, tecnologias e instalações internas adequadas ainda assim persistem no 

aproveitamento e beneficiamento dos resíduos do coco verde em sua agroindústria. 
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5.1 Recomendações 

 

 

A análise SWOT deve ser, tanto quanto possível, dinâmica e contínua. Além da análise da 

situação atual, é importante confrontá-la com a situação no passado, a sua evolução, a situação 

prevista e sua evolução futura, assim torna-se imprescindível um acompanhamento contínuo das 

empresas no intuito de melhoramento e máxima reutilização do fruto coco e dos sub produtos 

fabricados a partir dos resíduos descartados. 

Quanto às dificuldades existentes nesse ramo de negócio, o entrevistado fez alguns 

comentários: “o processo de produção em si é muito simples, difícil mesmo é encontrar 

equipamentos/maquinários adequados e eficientes, pois não tem empresa no mercado vendendo 

maquinários”. Então, gostaria de propor novos estudos quanto ao desenvolvimento de máquinas e 

equipamentos para trituração, lavagem, secagem e separação dos resíduos 

 

5.2 Sugestões para estudos futuros 

  

 Confrontar a realidade de pelo menos uma agroindústria em cada estado do Nordeste para 

pode equiparar e sugerir um gerenciamento de resíduos de coco verde seguindo uma estratégia 

direcionada de para esse ramo de negócios. 

 Fazer uma pesquisa com intuito de mensurar o valor investido para iniciar e se manter 

nesse ramo de negócio com os valores obtidos na comercialização dos produtos, para descobrir a 

viabilidade desse negócio. 

 

Buscar estudos, pesquisas e empresas que trabalham com maquinários e tecnologias 

específicas para o aproveitamento da fibra, do pó e do LCCV dos resíduos do coco verde que se 

tornem acessíveis a empresas de pequeno porte. 
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APÊNDICE A – QUESTIONÁRIO DE PESQUISA 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO 

MESTRADO EM ENGENHARIA DE PRODUÇÃO 

 

Esta pesquisa é um instrumento para embasar pesquisas e a elaboração de dissertação do 

mestrado do Programa de Pós Graduação de Engenharia de Produção da UFRN, que visa analisar 

os pontos fortes, fracos, ameaças e oportunidades do gerenciamento dos resíduos do coco verde 

em  agroindústrias situadas no Estado do Rio Grande do Norte com intuito de conhecer os desafios 

e potencialidades do aproveitamento desses resíduos. Contamos com sua colaboração no sentido 

de responder as questões com precisão e sinceridade. Obrigada pela compreensão. 

Anna Cristina de Araújo 
Email: araujoannacristina@yahoo.com.br 

Telefone: (83) 99474011/ (81) 97079850 
 

 

1. Perfil da agroindústria 

1.1  Razão Social da Agroindústria:_______________________________________ 

1.2  Logo marca da agroindústria:________________________________________ 

1.3  Localização da agroindústria:________________________________________ 

1.4  Tempo de vida no mercado:_________________________________________ 

1.5  Quantidade de funcionários:_________________________________________ 

1.6  Existe ou existiu parcerias com  instituições pública ou privada?_____________ 

2. Ciclo de vida do coco verde na Agroindústria 

2.1 Quem são e onde estão localizados  os fornecedores do fruto coco verde? 

____________________________________________________________________ 

2.2 Quantidade de coco verde utilizado para extração da água por dia em baixa 

estação?_____________________________________________________________ 

2.3 Quantidade de coco verde utilizado para extração da água por dia em alta 

estação?_____________________________________________________________ 
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2.4 Existe análise da água do coco verde?___________________________________ 

2.5 Quais produtos derivados do fruto coco verde vocês trabalham?_______________ 

2.6 Qual é o destino dos produtos derivados do fruto coco verde (região)?__________ 

2.7 Qual destinação final dos resíduos do fruto coco verde ?_______ ______________ 

3. Gerenciamento dos resíduos do coco verde 

3.1 A agroindústria aproveita os  resíduos do coco verde?_______________________ 

3.2 Quais partes do resíduo do coco verde são aproveitados na 

agroindústria?_________________________________________________________ 

3.3 Quais produtos são produzidos dos resíduos do coco verde em sua 

agroindústria?_________________________________________________________ 

3.4 Qual é a destinação das partes do resíduo do coco verde que a agroindústria não 

aproveita?___________________________________________________________ 

3.5  A agroindústria compra ou coleta resíduos do coco verde de 

terceiros?_____________________________________________________________ 

4. Comercialização dos resíduos do coco verde 

4.1  Existiu ou existe algum treinamento com o pessoal para aproveitar o resíduo do coco verde na 

sua agroindústria?___________________________________________ 

4.2 Quais maquinários a agroindústria possui para o aproveitamento dos resíduos do coco 

verde?____________________________________________________________ 

4.3  Quais tecnologias a agroindústria possui para o aproveitamento dos resíduos do coco 

verde?____________________________________________________________ 

4.4 Quais tecnologias a agroindústria necessita para alavancar o processo de 

aproveitamento?_________________________________________________________ 

4.5 Qual a destinação dos produtos derivados dos resíduos do coco 

verde?_________________________________________________________________ 

4.6 Existe algum projeto com comunidades, empresas do mesmo ramo ou governo para o 

aproveitamento dos resíduos do coco 

verde?_________________________________________________________________ 

4.7 Já possui demanda suficiente para sua empresa investir cada vez mais nesse ramo de negócio 

sustentável? 
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5. Análise de SWOT  

 

 

 

 

 

5.1 Cite três pontos fracos em trabalhar com o aproveitamento dos resíduos do coco 

verde?_________________________________________________________________ 

5.2 Cite três pontos fortes em trabalhar com o aproveitamento dos resíduos do coco 

verde?_________________________________________________________________ 

5.3 Cite três ameaças em trabalhar com o aproveitamento dos resíduos do coco 

verde?_________________________________________________________________ 

5.4 Cite três oportunidades em trabalhar com o aproveitamento dos resíduos do coco 

verde?_________________________________________________________________ 

 

 

 

SWOT é uma sigla que indica a primeira letra das palavras Strenghts, Weaknesses, 
Opportunities e Threats (Pontos fortes, Pontos fracos, Oportunidades e Ameaças) e é 
uma definição das fraquezas e fortalezas de uma empresa, bem como as 

oportunidades e ameaças inseridos em seu ambiente. Após realizar uma Análise 

SWOT será possível  observar as vantagens e os pontos fracos de sua organização de 

maneira mais transparente, bem como sua situação perante o mercado. (INTELIMAP, 

2011). 


