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RESUMO EXECUTIVO 
São apresentados neste Boletim Conjuntural interpretações estatísticas       

sobre as importações brasileiras de coco ralado, água de coco concentrada e turfa             
assim informações de mesma natureza sobre as exportações de água de coco            
integral. A fonte de dados foi o Ministério da Economia brasileiro. 

Coco ralado – Importações cresceram em abril: foi de 52% o crescimento das             
importações de coco ralado no mês de abril de 2019, com 1.260.286 kg, em              
relação às do mês anterior. 

Coco ralado – Indonésia continuou como maior país exportador, com          
participação de 51%. 

Coco ralado – Alagoas liderou as importações de abril de 2019, com 429.048             
kg de coco ralado, tornando-se o líder entre os dez estados importadores e             
participando com 27,5%. 

Água de coco concentrada – Importações em crescimento linear entre janeiro           
e abril, sendo de 4,1%, entre abril e março, alcançando 280.470 kg, com as              
Filipinas como o único país a comercializar o produto com o Brasil. 

Água de coco concentrada – Ceará foi o maior importador, tendo adquirido            
150.000 kg, correspondentes a 53,5%. 

Turfa – Importações em queda expressiva: as importações de turfa do mês de             
abril de 2019 foram de 1.384.457 kg, quantidade equivalente apenas a 33%            
daquelas ocorridas no mês anterior. 

Turfa – Letônia foi responsável por mais de 90% das importações, com            
1.298.581 kg ou participação de 93%. 

Turfa – São Paulo importou mais do que a soma dos outros estados, com              
1.045.370 kg, equivalentes a 75,5% das importações do mês de abril de 2019. 

Água de coco integral – Exportações cresceram 50% em abril de 2019,            
alcançando 3.926.430 kg, quantidade 50% àquela exportada no mês anterior. 

Água de coco integral: vendas superaram a barreira dos 4 milhões de            
dólares. As exportações alcançaram o montante de 4.220.577,00 dólares no mês           
de abril de 2019. 

Água de coco integral – O Estado do Ceará respondeu por 92% das exportações              
brasileiras e os Estados Unidos por 86% das compras efetuadas ao país.  
Água de coco integral – Em média, uma operação de exportação a cada dois              
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dias. Foram procedidos 18 embarques de coco ralado para o exterior no mês de              
abril de 2019, cujos preços FOB variaram entre 0,89 e 18,63 dólares por kg. 

COCO RALADO 

Coco ralado – Em abril, preços FOB variaram até 495% e custos de 
internação variaram até 393% 

No mês de abril de 2019, os preços FOB (US$/kg) das importações de             
coco ralado variaram entre 0,60 e 2,97 dólares por kg; portanto, uma amplitude             
de 495%. A variação dos custos de internação, embora menores, também foi            
muito elevada, tendo chegado a 393%, com valores oscilando entre 4,90 e            
19,26 dólares por quilograma (tabela 1). 
Tabela 1 – Coco ralado: indicadores de importação do mês de abril de 2019.  
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Coco ralado – Importações cresceram em abril  

Foi de 52% o crescimento das importações de coco ralado no mês de 
abril de 2019 em relação às do mês anterior (figura 1). 

Figura 1 – Coco ralado: evolução das importações entre janeiro e       abril de 
2019, em kg. 

 

Coco ralado – Indonésia continuou como maior país exportador 

Com participação de 51%, a Indonésia repetiu sua performance de          
meses seguidos: foi o maior exportador de coco ralado para o Brasil no mês de               
abril de 2019, secundado pelas Filipinas, com participação de 35% (tabela 2) 

Tabela 2 – Coco ralado: indicadores de importação do mês de abril de 2019,              
por pais. 

 

Coco ralado – Alagoas liderou as importações de abril 

No mês de abril de 2019 o estado de Alagoas importou 429.048 kg de              
coco ralado, tornando-se o líder entre os dez estados que adquiriram o produto             
no exterior no referido mês, com participação de 27,5%, enquanto o Rio de             
Janeiro ficou somente com 0,8 %. Comporta assinalar que, com exceção do            
Centro-Oeste, todas as demais regiões brasileiras fizeram importações de c oco           
ralado em abril de 2019 (tabela 3).  
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Tabela 3 – Coco ralado: indicadores de importação do mês de abril de 2019, 
por estado. 

País 
Valor 
FOB 
(US$) 

Quantidad
e (kg) 

Quantidade 
(%) 

Rio de Janeiro 14.129 12.000 
 

0,8  

Sergipe 45.143 49.000 
 

3,1  

Rio Grande do Sul 86.562 78.014 
 

5,0  

Santa Catarina 98.209 86.640 
 

5,6  

Rondônia 83.371 94.625 
 

6,1  

Paraná 157.956 147.500 
 

9,5  

São Paulo  384.466 201.999 
 

12,9  

Espírito Santo 403.988 227.000 
 

14,5  

Ceará 199.422 235.000 
 

15,1  

Alagoas 544.595 429.048 
 

27,5  

Totais  2.017.841 1.560.826 
 

100,0  
 

ÁGUA DE COCO CONCENTRADA 

Água de coco concentrada – Importações em crescimento linear  

As importações de água de coco concentrada apresentaram crescimento         
linear entre os meses de janeiro e abril de 2019: 4,2%, entre fevereiro e janeiro;               
8,0%, entre março e fevereiro; e 4,1%, entre abril e março (figura 2). 

Figura 2 – Água de coco concentrada: evolução das importações entre janeiro            
e abril de 2019, em kg. 

5 
 



 

Água de coco concentrada – Apenas as Filipinas exportaram no mês de 
abril e os preços médios FOB e respectivos custos de internação médios 
variaram pouco. 

As importações brasileiras de água de coco concentrada no mês de abril            
de 2019 alcançaram 280.470 kg, com as Filipinas sendo o único país            
exportador. Os preços FOB médios variaram 7,5%, enquanto os custos de           
internação médios, 7,1% (tabela 3). 
Tabela 4 – Água de coco concentrada: indicadores de importações do mês de 
abril de 2019. 
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Água de coco concentrada – Ceará foi o maior importador 

Tendo adquirido no exterior 150.000 kg, correspondentes a 53,5%, o          
estado do Ceará foi o maior importador de água de coco concentrada no mês              
de abril de 2019, seguido por Alagoas, com 24,% (tabela 5 e figura 3) 
 

Tabela 5 – Água de coco concentrada: indicadores de importação do mês de             
abril de 2019, por estado. 

 
 
 
Figura 3 – Água de coco concentrada: importações do mês de abril de 2019, 

por estado. 

 
 

 

TURFA 
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Turfa - Importações caem significativamente em abril 

As importações de turfa do mês de abril de 2019 foram de 1.384.457 kg,              
quantidade equivalente apenas a 33% daquelas ocorridas no do mês anterior           
(figura 4). 

 

Figura 4 – Turfa: evolução das importações entre janeiro e abril de 2018, em 
kg. 

 

Turfa – Houve 22 desembarques em abril de 2019 

Houve 22 desembarques de turfa no Brasil, no mês de abril de 2019,             
com preços FOB variando entre 0,30 e 4,18 dólares por kg. Os países de clima               
mais frio – Letônia e Canadá – registraram os menores preços FOB, entre 0,13              
e 0,24 dólares por kg (tabela 6).  
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Tabela 6 – Turfa: indicadores de importação do mês de abril de 2019. 

 

Turfa – Letônia foi responsável por mais de 90% das importações 

As importações de turfa oriundas da Letônia alcançaram 1.298.581 kg, 
quantidade correspondente a 93% das compras brasileiras do produto no mês 
de abril de 2019 (tabela 7).  

Tabela 7–  Turfa: indicadores de importações do mês de abril de 2019, por 
país exportador. 
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Turfa – São Paulo importou mais do que a soma dos outros estados 

No mês de abril de 2019 o estado de São Paulo importou quase um              
milhão de kg de turfa, quantidade equivalente a 75,5% das importações do mês             
de abril de 2019, enquanto a (tabela 8). 

Tabela 8 – Turfa: indicadores de importações do mês de abril de 2019, por              
estado. 

 

 

 

ÁGUA DE COCO INTEGRAL 

EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS 

Água de coco integral – Exportações cresceram 50%  

Em abril de 2019, as exportações brasileiras de água de coco foram de             
3.926.430 kg, quantidade 50% superior àquela exportada no mês anterior          
(figura 5).  

Figura 5 – Água de coco integral: evolução das exportações brasileiras de            
janeiro a abril de 2019, em kg 

 

Água de coco integral – Em média, uma operação de exportação a cada             
dois dias 
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Foram procedidos 18 embarques de água de coco integral para o exterior            
no mês de abril de 2019, cujos preços FOB variaram entre 0,89 e 18,63 dólares               
por kg. Possivelmente, este último preço de 18,63 dólares, se refere ao            
embarque de uma amostra do produto, como sugere a quantidade          
comercializada, de apenas 35 kg (tabela 9). 

Tabela 9 - Água de coco integral: indicadores de exportação do mês de abril              
de 2019. 

 
 
Água de coco integral – O Ceará foi responsável por mais de 90% das              
exportações do mês de abril de 2019 

Com cerca de 92%, o estado do Ceará foi o maior exportador brasileiro             
de água de coco integral no mês de abril de 2019, seguido, de longe, pela               
Paraíba com participação de 6%. Os outros cinco estados compareceram de           
forma simbólica nesse cenário (tabela 10). 
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Tabela 10 – Água de coco integral: indicadores de exportação, por estado            
exportador. 

 

Água de coco integral – Estados Unidos continuam líderes das          
importações 

Com a quantidade de 3.926.455 kg, equivalente a 86% do total           
exportado, os Estados Unidos permaneceram na liderança das vendas de água           
de coco integral brasileira, no mês de abril de 2019, seguido pelo Canadá, com              
6,4%, enquanto os restantes dez países se apresentaram com percentuais          
insignificantes (tabela 11). 

Tabela 11 – Água de coco integral: indicadores de exportação, por estado            
exportador. 
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