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A agroindustria do 61eo de babagu tem-se mostrado pouco competitiva nos mercados de 61eos lilUricos, por esta baseado

em extrativismo primario com baixo nivel tecnol6gico em toda a cadeia produtiva e que tem como conseqOEmcia direta a ma

remuneragao das familias que sobrevivem da atividade e a ociosidade do parque industrial que trabalham exclusivamente

com as amendoas de babagu.

Equivocadamente foi atribuida a concorrencia do 61eo de soja a decadencia do setor, entretanto 0 61eo de babagu tem

aplicagoes industriais e 0 de soja e utilizado na culinaria. Desta forma nao podem ser considerados concorrentes, po is

compete com mercados completamente diferentes, isto porque 0 uso do 61eo de babagu na culinaria hoje tem serias

restrigoes para a saude humana.

Um paradigma que e precise ser quebrado, e de que 0 babagu nao pode ser classificado como uma oleaginosa, pois se

considerarmos 0 coco inteiro, tem-se um rendimento de apenas 3,5% de 6leo, entretanto, se for aproveitado todo potencial

energetico do coco, 0 babagu e hoje uma das melhores a~ernativas para produgao energia no Estado.

Recentemente, 0 parque industrial de ferro-gusa ameagado pela falta de carvao vegetal de florestas nativas que foi

exaurida nesses ultimos 20 an os no Estado, despertou para 0 potencial do carvao do coco babagu, cuja qualidade e

superior ao carvao vegetal de madeira em termos de poder calorifico, teor de carbono fixo e principalmente porque e uma

das poucas fontes de carvao vegetal que para ser produzido nao e necessario 0 sacrificio das florestas.

Essa demanda tem possibilitado que os agricultores possam auferir uma nova fonte de renda com a venda do coco inteiro

e/ou da casca e tem levado muitos produtores a queimar os cocos velhos de safras anteriores que sao refugados peias

mulheres no sistema tradicional e logo em seguida passam a carbonizar os cocos novos, haja vista que a produtividade da

coleta aumenta consideraveimente.

Outro mercado promissor em niveis internacional, nacional e local que surge e de biomassa para geragao de energia

(geragao de vapor e queima nos fornos das ceramicas), eo endocarpo de babagu pode contribuir para suprir essa

demanda, entretanto, deve-se desestimular a instalagao de empresas que pretendam usar como materia prima 0 coco

inteiro

Como a quebra manual e uma atividade pouco atrativa para as quebradeiras de coco, pois nao remunera adequadamente a

mao de obra e nem prove satisfatoriamente a demanda do mercado, essa atividade tende a diminuir de importancia a
medida que essas familias passem a auferir outras fontes de renda e ten ham satisfeitas as suas necessidades basicas de

seguranga alimentar.

Assim sendo, 0 cenario de curto prazo e que nao existira casca suficiente para suprir as necessidades da produgao de

carvao e os agricultores continuarao queimando 0 coco inteiro para atender essa demanda que e crescente.

Ressalta-se que esse procedimento tende a tomar proporgoes com repercussoes desastrosas para as industrias de 61eo e

para as quebradeiras de coco e para 0 pr6prio Estado, haja vista que a transformagao do coco inteiro em carvao nao

agrega valor ao produto, desperdigando todo 61eo e 0 amido do mesocarpo.

Para que possamos ter uma ideia da dimensao do problema, para cada tonelada de carvao de coco inteiro produzido, sao

desperdigados cerca de 105 kg de 61eo e 600 kg de amide do mesocarpo. Quando essa projegao e feita visando atender a

demand a desse mercado, esses numeros sac expressivos.

No curto prazo, 0 aproveitamento do potencial energetico do coco deve ser encarado como alternativa para viabilizar a

exploragao de 7 mil hoes de toneladas de coco produzidas anualmente no Maranhao e soerguer a economia do babagu.

Essa visao deve envolver 0 desenho de agoes coletivas de politicas pUblicas e privadas com 0 envolvimento das

comunidades rurais com objetivo de se implantar projetos sustentaveis de um ponto de vista econ6mico, social e ecol6gico,

que sejam exeqOiveis e que possam ser replicados nas varias comunidades rurais dos Estados do Maranhao, Piau! e

Tocantins.

Essa estrategia envolve a utilizagao de tecnologia de quebra mecanica e separagao dos constituintes do coco em escalas

compativeis e que minimizem os custos de logistica. 0 epicarpo e endocarpo sao utilizados como insumos energeticos e/ou

transformagao em carvao; 0 mesocarpo como fonte amido industrial e/ou carboidratos na formulagao de ragan animal

juntamente com a torta proteica resultante da extragao do 61eo das amendoas



rurais que sobrevivem do extrativismo do coco baba<;u com melhoria das condi<;6es de trabalho e aumento consideravel da

produtividade e da renda.

Paralelamente, a demanda crescente e a valoriza<;ao do coco propiciarao a necessidade de que seja feito 0 manejo dos

baba<;uais para melhoria da produtividade. Em um futuro pr6ximo a domestica<;ao do baba<;u e a saida.

Se houver investimento em pesquisa cientffica, atraves de melhoramento genetico pod era ser reduzido 0 tempo para inicio

da produ<;ao, aumento da produtividade e viabilizar 0 baba<;u como cultura rentavel e adaptada ao nosso ambiente.
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