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Resumo 
 
Este trabalho tem como objetivo determinar a utilização da fibra do coco verde para a 
fabricação de chapas de partículas e analisar seu impacto social, econômico e ambiental. 
Como metodologia utilizou-se de pesquisa experimental e empírica realizada no 
Laboratório de Energias Renováveis e Conforto Ambiental do Instituto Federal de 
Educação Ciência e Tecnologia do Ceará – IPCE e de outras instituições como Embrapa, o 
Departamento de Engenharia Civil de Bauru, do Núcleo de Tecnologia do Ceará – NUTEC 
e da Universidade de Dijon, na França. Também Se realizaram entrevistas aos 
comerciantes da Praia do Futuro e Beira Mar (Fortaleza), visando identificar tanto o 
volume médio de cascas de coco verde gerado por estabelecimento como a compreensão, 
por parte dos comerciantes, sobre a disposição das cascas de coco verde e seu impacto 
sobre o meio ambiente e sobre a sociedade. Os ensaios realizados seguiram a metodologia 
do Projeto de Norma ABNT 31:000.01-001/3, para chapas de madeira aglomerada. Neste 
contexto, foram fabricadas chapas nas dimensões 30 cm x 30 cm, para a realização dos 
ensaios de determinação da densidade, determinação do inchamento e absorção de água, 
determinação da resistência superficial, determinação do teor de umidade e intemperismo 
natural. As chapas de fibra de coco verde se mostraram mais eficientes que as chapas 
utilizadas no mercado (LVL), para todos os ensaios realizados nessa pesquisa. Diante 
disto, podemos afirmar que é possível produzir chapas de fibras de coco verde, sendo uma 
proposta de Desenvolvimento Sustentável com benefícios para a indústria e para a 
sociedade que poderão ter acesso a produtos com alta qualidade ambiental. 
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Abstract 
 

THE GREEN COCONUT FIBER UTILIZATION, IN LAMINAS PRO DUCTION, 

AND IT´S SOCIAL, ECONOMIC AND ENVIROMENMENTAL IMPAC T 

 

This work has, as objective, determine and analyse the green coconut fiber utilization to 
particle's laminas produce and it's social, economic and environmental impact. As 
methodology, were used experimental and empirical research that was realized in the 
Renewable Energy and Environmental Confort Laboratory of Technology and Science 
Education of the Federal Institute of Ceará - IPCE and others institutions as Embrapa, Civil 
Engineering Department of Bauru, Technology Center of Ceará - NUTEC and Dijon 
University, France. In this context, were done laminas in dimensions of 30cm x 30cm, to 
determinate density, water swelling and absorption, stipulate superficial resistance, 
determinate humidity content and natural weathering. Beyond  this, interviews with traders 
of Iracema Beach and Beira Mar (Fortaleza), looking for identify the medium volume of 
green coconut peels by each establishment and a understanding, by the point of view of the 
traders, the problems that the green coconut peels disposition can do to environment and to 
society. 
The tests made followed the methodology of Project of Law ABNT 31:000.01-001/3, to 
agglomerated wood laminas. As result, the laminas of green coconut fiber have shown 
more efficiency than the laminas used in the commerce (LVL) in all the tests that were 
done in this research. We can affirm that is possible produce laminas of green coconut 
peels, being one proposal for the Sustainable Development to industry and to society that 
will access products with high environmental quality. 
 
 
Key-words: Particle's Laminas, Green Coconut Fiber, Sustainability, Eco-product 
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 A cultura do “consumir – descartar”, principalmente no século XX, com o advento 
de materiais e produtos não-degradáveis ou de difícil assimilação pelo meio ambiente, fez 
com que se agravasse a destinação dos resíduos sólidos e a contaminação do meio 
ambiente causando um prejuízo ambiental, social e econômico que envolve toda a 
sociedade. Nesta perspectiva, a busca por materiais alternativos que utilizem resíduos 
sólidos é de grande valia para a busca do Desenvolvimento Sustentável.  
  Com relação aos resíduos da agroindústria, particularmente as cascas de coco 
verde apresentam não somente um problema ambiental, devido ao grande volume de 
resíduos que representa como também um problema de saúde pública. São nas cascas do 
coco verde, jogadas nas praias e nos calçadões das grandes cidades litorâneas que os 
vetores de doenças encontram abrigo para se desenvolver e proliferar. 
 Segundo IDEOVERT(2008), os brasileiros são os primeiros consumidores d’água 
de coco verde do mundo, significando 600 toneladas de casca de coco verde por dia na 
cidade do Rio de Janeiro. 
 O mercado da água do coco verde é promissor e de acordo com a reportagem do 
Braziliansisal (2006), apresenta crescimento estimado em 20% ao ano. Em Fortaleza, o 
consumo de coco verde varia entre 700 mil e 1 milhão de unidades mensais, e as cascas, 
que representam 85% do fruto, têm geralmente como destinação final os lixões e aterros 
sanitários, levando 8 anos para se decompor. 
 A valorização de matérias primas de origem vegetal, especificamente a fibra de 
coco, é empregada por grandes empresas fabricantes de carros, como Mercedes-Benz, que 
utiliza nos assentos de um dos seus últimos modelos “Classe C Berline” uma mistura de lã, 
sisal e fibra de coco, garantindo melhor conforto térmico e durabilidade ao produto. 
(Mercedes-Benz, 2010). Igualmente, podemos citar o modelo da marca FIAT, “Fiat Panda 
Aria Concept” o qual utiliza, em seu revestimento interno da sua carroceria, materiais 
reciclados, recicláveis ou de origem vegetal como lã e fibras de coco verde entrelaçadas. 
(CARADISIAC, 2010). 
 O reaproveitamento de resíduos agroindustriais como matéria prima para a 
produção de novos materiais reduz o descarte final dos resíduos sólidos, contribuindo para 
o aumento da vida útil dos aterros sanitários, a conservação do meio ambiente e a criação 
de emprego e renda. 
 Com relação aos materiais construtivos produzidos com resíduos agroindustriais de 
fibras de coco, estes possuem a mesma qualidade que os tradicionais e chegam a custar até 
40% menos. Testes realizados em laboratórios demonstram que os novos produtos, em 
alguns casos, apresentam até mais resistência e durabilidade do que os convencionais, além 
de serem viáveis ecologicamente. (QUANTUM, 2003) 
 Segundo ROCHA (2003), a importância do aproveitamento de resíduos voltados 
para a construção de habitação é de interesse social e deve-se, entre outras coisas, à 
possibilidade de desenvolvimento de materiais de baixo custo a partir de subprodutos 
industriais, disponíveis localmente e encontrados por meio da investigação de suas 
potencialidades. 
 O reaproveitamento de resíduos agroindustriais, a fibra do coco verde, como 
matéria prima na produção de novos componentes construtivos como chapas aglomeradas, 
tanto pode contribuir tanto na redução dos custos finais das moradias de interesse social, 
bem como na redução do descarte final dos resíduos sólidos nos aterros sanitários das 
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cidades. Também contribui com o meio ambiente, já que menos árvores deverão ser 
derrubadas para obter chapas aglomeradas de madeira. Cabe, portanto, a seguinte pergunta: 
a utilização da fibra do coco verde para produção de chapas aglomeradas tem um 
importante papel do ponto de vista social, econômico e ambiental? 
 
1.1 Hipótese 
 É tecnicamente viável a produção de chapas de partículas a partir de material de 
origem renovável como as fibras de casca de coco verde, tendo um impacto positivo do 
ponto de vista social, econômico e ambiental. 
 
1.2. Objetivo geral 
 O objetivo geral deste trabalho é determinar e analisar tanto a utilização da fibra do 
coco verde para a fabricação de chapas de partículas como seu impacto social, econômico 
e ambiental.  
 
1.3 Objetivos específicos 
 Como objetivos específicos pretendem-se: 

• Produzir experimentalmente chapa de partículas, com adição de fibra de coco e 
resina de formadeildo, bem como extração de corpos de prova; 

• Realizar ensaios de caracterização com o material produzido e sistematizar os 
dados levantados; 

• Realizar entrevistas com comerciantes da Praia Beira Mar e Praia do Futuro, 
Fortaleza/CE, para analisar alguns aspectos da comercialização do coco verde. 

 
1.4 Justificativa 
 Justifica-se este projeto em virtude da necessidade de estímulo ao desenvolvimento 
de pesquisas que utilizem a premissa do desenvolvimento tecnológico sustentável com 
incorporação e difusão de novas tecnologias e materiais construtivos, a partir de fontes 
novas e recicláveis (fibra do coco), para melhoria da habitação de interesse social (casas 
populares), contribuindo para conservação de energia, redução da intensidade energética, 
por meio da utilização de material natural e minimização dos impactos ambientais 
decorrentes da extração de matéria prima não sustentável, bem como a criação de emprego 
e renda. 
 Possibilita a transferência do novo componente construtivo (chapa) para o setor 
produtivo (industrial) e para a sociedade como também sua posterior avaliação 
comparativa com outros materiais alternativos (resíduos agroindustriais) empregados junto 
aos métodos construtivos convencionais. 
 Resgata a utilização de materiais locais, incrementando a economia local e a 
geração de renda através de estudos da particularidade regional e sua aplicabilidade no 
Nordeste, pois se tem como proposta de estudo; a confecção de um novo componente 
construtivo e sua inserção no mercado.  
 Contribui como alternativa social, pois possibilita a inclusão social por meio da 
geração de renda e do direito à habitação adequada de baixo custo e demonstra a 
necessidade de uma nova visão em relação ao meio ambiente, aos resíduos agroindustriais 
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e seu reaproveitamento na fabricação de chapas aglomeradas para habitações. Assim se 
mostra como um incentivo aos setores públicos e privados à criação e consolidação de 
programas sociais para produção de novos componentes a partir de resíduos sólidos 
envolvendo toda uma comunidade. 
 O uso da fibra de coco verde pode contribuir para o aumento da vida útil de aterros 
sanitários por meio da minimização da disposição de resíduos sólidos agroindustriais 
(casca do coco verde), pois no Brasil são produzidos anualmente 1.116.969.000 frutos, 
com peso médio de casca de 0.9kg (coqueiro-gigante), um rendimento médio de 
aproximadamente 30% de fibra e 70% de pó no processo industrial. Estimando-se que 80% 
da produção brasileira de coco se destinam a indústria de copra (utilização da polpa 
oleaginosa), tendo como subproduto a casca, obtendo um potencial de produção de 
804.218 toneladas de casca que, após a industrialização, resultariam em 241.265 toneladas 
de fibra. Entretanto, a maioria das cascas produzidas no Brasil é incinerada nos locais onde 
se faz o descascamento dos frutos ou é jogada no lixo. NUNES (2002). 
 
2. REVISÃO DE LITERATURA 
 
2.1 Resíduo do coco verde 

De acordo com SOARES (2004), uma especificidade do Município de Fortaleza é a 
presença de 8,68% de coco na caracterização física dos resíduos domiciliares. Informações 
recentes do Jornal Diário do Nordeste (2009) apontam que Fortaleza produz mais de 150 
toneladas de resíduos de coco-verde (cascas) por dia. Desse total, apenas dez toneladas por 
semana são aproveitados na Unidade de Beneficiamento de Casca de Coco Verde, na 
forma de mantas (principal), fibra e substrato. O que evidencia a grande quantidade de 
matéria-prima que é quase toda desperdiçada. 

Os resíduos sólidos domiciliares em Fortaleza têm diversos componentes como 
mostrado na Figura 1. 

 

 
Figura 1. Caracterização dos Resíduos Sólidos Domiciliares em Fortaleza - CE. Adaptado.                  

Fonte: SOARES (2004) 
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O resíduo do coco (fibra) é de origem comercial e possivelmente pertencente à 
classe II – Não-Inertes. A partir de informações obtidas com pesquisadores da EMBRAPA 
(Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária) sobre a fibra do coco, atesta-se uma boa 
concentração de celulose presente em fibras vegetais e tanino que é uma resina também de 
origem vegetal na composição química do coco. As fibras naturais que contém celulose 
estão sendo inclusas na fabricação de materiais para a construção civil, agindo como 
estabilizadores, estes, adicionados com barro enrijecem o material de diferentes maneiras 
(dependendo do tipo de estabilizante), assim promovendo maior durabilidade e a 
viabilidade do seu uso. 
2.2. Sustentabilidade ambiental 
 Em 1983, a ONU solicitou ao Primeiro Ministro da Noruega, Brundlandt, um 
relatório ambiental e econômico devido resultados insuficientes obtidos depois da criação 
do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente Humano (PNUMA) em 
Estocolmo, 1972.  Este relatório preconizou as bases do Desenvolvimento Sustentável 
como sendo: 

“Which meets the needs of the present whithout compromising the 
ability of future generations to meet their own needs .....?  a 
process in which the exploitation of resources, the direction of 
investments, the orientation of technological development and 
institutional change are all in harmony, and enhance both current 
and future potential to meet human needs and aspiration" 
BRUNDTLAND (1987) 

 
Onde evidencia que Desenvolvimento Sustentável é aquele capaz de suprir as necessidades 
da geração atual, sem comprometer a capacidade de atender as necessidades das futuras 
gerações. É o desenvolvimento que não esgota os recursos para o futuro. Neste sentido, 
temos a tensão entre gerações presentes e futuras e o meio ambiente está englobado em um 
conceito mais amplo que os recursos naturais. 
 A criação do PNUMA em 1972 constituiu em uma alternativa para definir uma 
governança mundial eficaz em um contexto mundial marcado pela divisão leste – oeste, a 
persistente desconexão entre terceiro mundo e países desenvolvidos e de uma rápida 
globalização de mercadorias e de capitais na esfera ocidental. O crescimento econômico do 
terceiro mundo, não poderia ser a qualquer custo, colocando em risco os últimos recursos 
naturais e a igualdade social. Nesta perspectiva, Estocolmo foi uma tentativa de formular 
um objetivo comum de conciliar dois movimentos parcialmente contraditórios: 
Desenvolvimento e Meio Ambiente. 
 A crise do desenvolvimento e o problema Norte-Sul, vinte e cinco anos após o fim 
da segunda guerra mundial e com a independência das colônias, o desafio maior em um 
Plano internacional estava na questão das estratégias de desenvolvimento e cooperação em 
um contexto de concorrência entre dois modelos econômicos, dos países ocidentais, 
marcado pelo contexto de crescimento acelerado e abertura para capital estrangeiro; e dos 
países sob influência Marxista, com um modelo de acumulação primitiva. SEN (1961). No 
entanto, essas duas economias distintas dividiam uma mesma visão, onde o crescimento 
rápido passa pela mobilização das tecnologias mais eficazes e estavam assimiladas às 
tecnologias intensivas em capital. Com exceção às divergências ideológicas, estávamos 
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diante de dois sistemas; um de teorias de crescimento e progresso técnico e outro de 
terceiro mundo convidado para seguir as vias de desenvolvimento, anteriormente seguidas 
pelos países do primeiro mundo. 
 
2.2.1 Meio ambiente e progresso tecnológico 
 Vários foram os questionamentos de longo termo sobre o progresso tecnológico dos 
anos 50 e 60, onde o ponto ótimo de tecnologia foi reproduzido com o emprego de 
armamento nuclear em Hiroshima, a crítica da produção em massa, da destruição de laços 
sociais e a uniformização da vida cotidiana.  

Vários movimentos contra os efeitos do crescimento econômico e a produção de 
maneira puramente pragmática sem uma visão de racionalidade direcionada às questões 
ambientais levaram vários cientistas a questionarem esse crescimento e suas conseqüências 
para o meio ambiente. 
 O meio ambiente permitiu definir no mundo um espaço com temas e problemas 
comuns à toda a comunidade internacional, dentre os principais problemas podemos citar a 
crise energética mundial e a produção alimentar, o que fez com que se criassem 
cooperações tecnológicas para reduzir essas pressões. 
 Mas o contato com o meio ambiente e o desenvolvimento inicialmente foi de forma 
conflituosa, atravessando temas como limite de crescimento, o que pode ser evidenciado 
no documento redigido pelo Clube de Roma MEADOWS (1971), onde o desenvolvimento 
econômico deve se submeter à preservação dos ecossistemas como recursos potenciais e 
portadores de funções insubstituíveis como a manutenção da vida, onde se deveria realizar 
uma transição rápida para uma economia mundial estacionária, quanto ao seu conteúdo 
material. A conclusão do Clube de Roma estava no crescimento material zero e 
antidesenvolvimento. 
 No entanto, estacionar o desenvolvimento não foi uma teoria bem aceita para os 
países do terceiro mundo, que exigiam um tratamento simétrico e a oportunidade de 
obterem crescimento econômico como uma necessidade fundamental de populações 
pobres. Neste contexto, não se pode proteger o meio ambiente mundial quando não se tem 
a participação dos países em desenvolvimento. 
 Mas, como são as escolhas técnicas e os modelos de consumo mal orientados que 
criam o problema ambiental, é a sua reabilitação que vai permitir harmonizar o ambiente e 
o desenvolvimento e as instituições nacionais e internacionais devem fornecer mecanismos 
de ação para esse nível. 
 A definição de Brundlandt sobre o Desenvolvimento sustentável confirma o 
contexto de visão antropocêntrica e rejeita uma visão naturalista. Assim o desenvolvimento 
sustentável em uma visão mais estreita, alarma que a degradação da natureza ameaça a 
durabilidade do desenvolvimento. 
  O século XX evidenciou a multiplicação de documentos ambientais diversos 
advindos dos problemas e questões ambientais, como as marés negras, Torrey Canyon 
(1967), Amoco Candiz (1978), Bhopal (1984), Seveso (1976), impactos sanitários das 
poluições atmosféricas urbanas, poluição das águas subterrâneas por nitratos e pesticidas, 
proteção de espécies em extinção (baleias, elefantes, ursos), desertificação, desmatamento 
das florestas tropicais, organismos geneticamente modificados (OGM), doença da “vaca 
louca”. 
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 No entanto, certos documentos e convenções foram criados em razão de suas 
implicações econômicas e estratégias, particularmente na tomada de decisão. 
 Pode-se citar como outro alerta ambiental, a crise do petróleo, onde sua primeira 
crise foi na guerra do Kippour, onde o preço do petróleo quadruplicou em 1973 e OPEP 
(Organização dos Países Exportadores de Petróleo), confirmar em 1979 à 1980 o segundo 
choque do petróleo, fazendo com que aumentasse as tensões à nível de consumação de 
energia, e começou a luta por fontes de energia alternativa. 
 Acidentes nucleares de Windscale na Grã-Bretanha (1957) , o de Idaho Hills nos 
USA (1961) obtiveram pouco impacto sobre a opinião pública, o acidente maior em 
Kystym na URSS (1957) só foi descoberto em 1976 e enfim o acidente  maior em 
Tchernobyl (1986), fez com que os movimentos contra esse tipo de energia criassem mais 
adeptos, bem como as questões referentes ao meio ambiente e a indústria, além de vários 
riscos ambientais que ainda hoje desconhecemos o que fazer diante do estoque de resíduos 
nucleares e como as futuras gerações irão tratar estes resíduos. O debate sobre a segurança 
nuclear evolui em alguns movimentos que criticam as estruturas de poder necessárias para 
gerar uma tecnologia que impõe zero defeito e expressa uma dúvida sobre a capacidade de 
nossas sociedades pouco estáveis daqui há séculos para gerar estoques de isótopos de vida 
longa e de transporte de resíduos em segurança absoluta. 
 
2.2.2 Mudanças climáticas 
 O alerta sobre o aumento da temperatura da Terra, causado pelos rejeitos de gases 
de efeito estufa, pelas atividades humanas foi dado em pleno contexto do lançamento do 
relatório Brundlant. Dentre os gases causadores do efeito estufa, o mais importante é o 
CO2 emitido pela produção e consumo de energia. Contrário ao CFC, relacionado ao 
ozônio, as emissões de gases relacionados ao efeito estufa vai atingir os sistemas 
industriais e ao equilíbrio geopolítico. As mudanças climáticas vão constituir um desafio 
econômico maior da problemática do desenvolvimento sustentável. 
 Foi no encontro do G7 (grupo dos 7 países mais industrializados do mundo mais a 
Rússia), em 1988, que ocorreu a criação do GIEC – Grupo Intergovernamental para o 
Estudo do Clima.  Em 1990, com a Guerra do Golfo, os Estados Unidos não se mostraram 
favoráveis à redução de suas emissões de gases de efeito estufa, e a Comissão Européia 
propôs uma primeira taxa carbono.  
 A Conferencia do Rio reformulará então o objetivo de uma estabilização das 
concentrações de gases de efeito estufa, que será ratificado em 1997, com o Protocolo de 
Kyoto, o qual preconiza que os países devem se engajar a reduzir em 5,2% suas emissões 
no ano de 2012, com referências às emissões lançadas em 1990, que hoje, representa uma 
redução de 20% à 30%. 
 De fato, o século XXI é iniciado por um período marcado pela transformação das 
relações geopolíticas com a emergência de novas superpotências seguidas pelos países em 
desenvolvimento e pelo agravamento de tensões ambientais, de recursos, de 
desenvolvimento. 
 Essas tensões podem ser resumidas nos seguintes pontos: 
Instabilidade política, crise energética, pandemias, segurança alimentar, competição entre 
produzir alimentos ou bioenergia, ameaças à biodiversidade, e as questões relacionadas à 
qualidade ambiental, à saúde, do tipo de agricultura, os riscos ligados às mudanças 
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climáticas, a redução dos estoques de pesca, redução dos estoques de alimentos causados 
pela poluição e erosão dos solos, habitantes de zonas áridas com péssima qualidade de 
vida, entre outros problemas que confirmam que deve haver uma mudança política global, 
aplicando ao meio ambiente o princípio da precaução. 
 Neste contexto, a Reunião Mundial sobre o Desenvolvimento Sustentável (Rio + 
10) em Johannesburg, tratou o desenvolvimento sustentável como elemento chave do 
trabalho das Nações Unidas e reafirmou a exigência de um equilíbrio entre o 
desenvolvimento econômico e a proteção do meio ambiente. Uma mudança dos modos de 
produção e consumo, com a preocupação da proteção dos recursos naturais, aparece na 
conclusão deste trabalho como um meio de erradicar a pobreza. 
  
3. MATERIAL E MÉTODOS  
 
3.1 Área de estudo e fonte dos dados 
 Esta pesquisa é de natureza experimental, apresentando como área de estudo o 
município de Fortaleza.  
 A fonte de obtenção dos dados é de origem primária e secundária.  
 
3.2 Metodologia 
 Utilizou-se para a realização do presente estudo pesquisa experimental e empírica. 
 
3.3 Desenvolvimento das chapas de fibras de coco verde 
 A concepção e fabricação das chapas com fibras de coco verde surgiram por meio 
de investigação no Laboratório de Energias Renováveis e Conforto Ambiental do Instituto 
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará – IFCE, quando à realização do 
Projeto Aproveitamento de Resíduos Agroindustriais Provenientes do Processo de 
Beneficiamento da Castanha do Caju e do Coco Verde como Componentes de Sistemas 
Construtivos para Habitação, aprovado junto ao Programa de Apoio à Produtividade em 
Pesquisa PROAPP 2006/2007, bem como de outras pesquisas que estimulavam o 
aproveitamento de resíduos agrícolas para desenvolvimento de materiais alternativos. ( 
SILVA, 2006). 
 As fibras de coco verde foram coletadas na Usina de Beneficiamento das Cascas de 
Coco Verde, sob coordenação da EMBRAPA –CE, a fabricação das chapas foi realizada 
no Departamento de Engenharia Civil da Faculdade de Engenharia de Bauru, os ensaios de 
caracterização foram realizados no Núcleo de Tecnologia do Ceará – NUTEC, enquanto 
que o ensaio de intemperismo natural foi realizado no campus da Universidade de Dijon – 
França. 
 Inicialmente optou-se pela investigação do potencial de aproveitamento da fibra de 
coco verde para a fabricação de componentes construtivos, especificamente tijolos de 
adobe, como alternativa para a redução de resíduos sólidos e diversificação da técnica de 
construção com terra. Neste sentido o trabalho desenvolvido apresentou resultados 
satisfatórios. (SOARES, 2007) 
 Diante de resultados satisfatórios em pesquisas anteriores sobre a utilização de 
fibras vegetais e outros resíduos agroindustriais em sistemas de cobertura de baixo custo 
como as de Savastano (2000), bem como o grande volume de cascas de coco verde em 
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nosso Estado, sobretudo na região metropolitana de Fortaleza, fizeram com que se 
buscassem o desenvolvimento de pesquisas que utilizassem este resíduo em novos 
materiais compósitos de fibras de coco verde, além desta fibra se destacar por haver 
propriedades físico-químicas aparentemente adequadas à confecção de chapas com resinas, 
bem como apresentarem alta disponibilidade, devido à existência de uma usina de 
beneficiamento da casca de coco verde em Fortaleza. 
 Foram fabricadas duas chapas de fibras de coco verde, sendo uma com fibras 
longas cujo comprimento médio de 100 mm e outra com fibras curtas cujo comprimento 
médio de 20 mm, ambas com dimensões de 30 cm x 30 cm, facilitando o processo de corte 
para realização de ensaios simples como determinação da densidade, determinação do 
inchamento e absorção de água, determinação da resistência superficial, determinação do 
teor de umidade e intemperismo natural. 
  
3.7 Avaliações físico-mecânicas 
 As avaliações físico-mecânicas foram realizadas nas chapas de fibra longa, chapas 
de fibras curtas e em chapas de LVL (laminated veneer lumber) lâmina de madeira 
cerrada, cedida pelo Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia, essas chapas são 
utilizadas geralmente como embalagens para transporte de materiais e na construção civil. 
Neste sentido, as avaliações físico-mecânicas realizadas nessas amostras tiveram como 
objetivo identificar o comportamento das diferentes chapas, visando-se obter um material 
de qualidade. 
 Os ensaios foram realizados nas dependências do NUTEC – Núcleo de Tecnologia 
do Ceará, e seguiram os métodos de ensaio propostos pelo Projeto de Norma ABNT 
31:000.01-001/3, para chapas de madeira aglomerada. 
 Os corpos-de-prova foram obtidos da chapa nas dimensões e quantidades 
necessárias para a execução dos ensaios, conforme preconizado pelo Projeto de Norma. 
 Foram realizados os ensaios de determinação da densidade, determinação do 
inchamento e absorção de água, determinação da resistência superficial e determinação do 
teor de umidade. 
 
3.7.1. Determinação da densidade 
 Para a determinação da densidade, foram necessários 10 corpos-de-prova para cada 
tipo de placa com comprimento de 50 mm e largura de 50 mm. Após os corpos-de-prova 
terem sido devidamente identificados, foi determinada a espessura com resolução de 0,1 
mm. Medindo-se a espessura em cinco pontos de cada corpo-de-prova, sendo um no centro 
e os demais nas laterais. Em seguida, os corpos-de-prova foram devidamente pesados com 
balança de resolução 0,1 g.  
 Para o cálculo da densidade de um corpo-de-prova, utiliza-se a seguinte equação: 
  
 D = M/V x 1.000 000                          (1) 
Onde:  
D é a densidade do corpo-de-prova, em quilogramas por metro cúbico; 
M é a massa do corpo-de-prova, em gramas; 
V é o volume do corpo-de-prova, em milímetros cúbicos; 
L é a largura do corpo de prova, em milímetros; 
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C é o comprimento do corpo-de-prova, em milímetros; 
E é a espessura do corpo-de-prova, em milímetros. 
 
3.7.2 Determinação do inchamento e absorção de água 
 Para a determinação do inchamento e absorção de água, foram utilizados 10 corpos-
de-prova para cada tipo de placa, obtendo-se os dados referentes à medição da espessura 
no centro deste, com uma resolução de 0,01 mm, e do seu peso determinado em balança 
semi-analítica, com resolução de 0,1 g. 
 O recipiente foi preenchido com água destilada, após foram colocados os corpos-
de-prova e com o auxílio de uma grade, permitiu-se que o corpo-de-prova mantivesse 
completamente submerso. Ficando aproximadamente 24 horas sob imersão. 
 Após o tempo de 24 horas submerso, retirou-se os corpos de prova do recipiente e 
removeu-se o excesso de água com papel absorvente, em seguida foram medidos 
novamente a espessura do corpo de prova em seu centro, com resolução de 0,01 mm, 
obtendo-se o novo peso em balança semi-analítica com resolução de 0,1 g. 
 Para o cálculo de inchamento da espessura do corpo-de-prova, utilizou-se a 
seguinte equação: 
 L = E1 - E0/E0 x 100 (2) 
Onde: 
L é o inchamento em espessura do corpo-de-prova, em porcentagem; 
E1 é a espessura do corpo-de-prova após o período de imersão considerado, em 
milímetros. 
E0 é a espessura do corpo-de-prova antes da imersão, em milímetros. 
 Para o cálculo da absorção de água, utilizou-se a seguinte equação: 
  
 A = M1-M0/M0 x 100  (3) 
 
Onde: 
A é a absorção da água em porcentagem; 
M1 é o peso do corpo-de-prova após a imersão, em gramas; 
M0 é o peso do corpo-de-prova antes da imersão, em gramas. 
 
3.7.3 Determinação da resistência superficial 
 Para a determinação da resistência superficial, foram utilizados 10 corpos-de-prova 
para cada tipo de placa. Os corpos de prova foram devidamente colados a um substrato 
padrão e sua face superior foi colada ao dispositivo metálico com adesivo cola araldite 
epóxi de acordo com a figura 21. 
 Após a cura total do adesivo, foi acoplado o conjunto nos acessórios da máquina 
universal de ensaios, conforme figura 22. 
 O cálculo da resistência superficial do corpo-de-prova é realizado através da 
equação: 
  
 RS = L/S                                                               
(4) 
Onde: 
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RS é a resistência superficial, em MPa; 
L é a leitura do indicador de cargas da máquina universal de ensaios, em newtons; 
S é a área de rompimento do corpo-de-prova, em milímetros quadrados. 
 
3.7.4 Determinação do teor de umidade 
 Para a determinação do teor de umidade, foi necessário inicialmente pesar os 
corpos-de-prova individualmente, com resolução de 0,1 g e anotar os dados como sendo 
peso úmido. Em seguida colocaram-se os corpos-de-prova em uma estufa a 
aproximadamente 105⁰ C até obter-se peso constante. Este deve ser considerado constante 
quando, passadas 4 h da introdução na estufa, o peso não variar mais que 0,1%. Após 
terem esfriado, pesou-se individualmente os corpos-de-prova com resolução de 0,1 g, 
anotando-os como peso seco, como mostrado nas Figuras 23 e 24. 
 Para o cálculo da percentagem do teor de umidade, utilizou-se a seguinte equação: 
 
 U = PU-OS/OS x 100  (5) 
 
Onde: 
U é a umidade residual do corpo-de-prova, em porcentagem 
PU é o peso úmido do corpo-de-prova, em gramas; 
OS é o peso seco do corpo-de-prova, em gramas. 
 
3.8.  Ensaio de intemperismo natural 
 O ensaio de intemperismo natural, adaptado de Nascimento(2003) foi realizado em 
Fortaleza-CE e em Dijon – França, no mesmo período, do dia 13 de novembro 2009 ao dia 
13 de fevereiro de 2010, inverno europeu, período considerado como um dos mais frios, 
em relação aos demais anos. Com umidade relativa do ar em torno de 75% e temperaturas 
que variam de 6º à -10º (METEOFRANCE, 2010). Em Fortaleza, a temperatura média 
anual é de 25º, sendo o litoral com 26º, sertão com 27º e serras com 22º. A umidade 
relativa do ar em torno de 80% . (CEARA, 2010). 
 Para o ensaio de intemperismo consideram-se as seguintes características das 
chapas: aspecto geral; resistência ao tato; brilho; ondulação; inchamento; manchas; 
empenamento; descoloração; fissuras e desprendimento de partículas. 
 As categorias atribuídas de análise distribuíram-se da seguinte maneira: péssimo, 
ruim, baixa(o), médio, bom, alto, isento (a). 
 
3.9 Entrevistas com comerciantes de coco verde 
 De acordo com Associação dos Barraqueiros da Praia do Futuro, existem 126 
estabelecimentos cadastrados, segundo a Regional SER, responsável pelo setor da Beira 
Mar, existem nesta praia 23 estabelecimentos cadastrados, totalizando 149 
estabelecimentos, sem levar em consideração todos os ambulantes que comercializam coco 
verde na orla de Fortaleza, o que, segundo a Prefeitura, é um número muito difícil de se 
obter. 
 As entrevistas foram realizadas no dia 12 de setembro de 2009, aos comerciantes da 
Praia do Futuro e Beira Mar, em Fortaleza, totalizando 42 estabelecimentos, onde o 
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objetivo principal foi identificar a quantidade de coco verde vendido, nestes 
estabelecimentos, o preço cobrado e os conhecimentos que os comerciantes têm sobre o 
problema ambiental das cascas de coco verde, seguindo roteiro pré-determinado. 
 
4. RESULTADOS 
 Para o ensaio de densidade, a chapa de fibra de coco longa apresentou valor da 
densidade igual a 664,39 kg/m3, a chapa de fibra de coco curta com valor de densidade 
igual a 678,99 kg/m3 e a chapa de LVL apresentou densidade igual a 641,91 kg/m3. 

Para o ensaio de inchamento e absorção de água, pode-se observar que a chapa de 
fibra de coco longa não obteve um resultado satisfatório, pois todas as amostras incharam 
bruscamente em contato com a água, ratificando a consideração feita sobre a fabricação 
das chapas com fibras longas, quanto à homogeneização das fibras e o volume, 
significando que os vazios que ficaram com pouca, ou praticamente nada de resina, fez 
com que entrasse mais água e assim justificando o fato das fibras terem grande capacidade 
de reter água, estas fizeram essa função, reteram o máximo possível a ponto de inchar em 
apenas poucos minutos em contato com a água. 
 A chapa de fibra de coco curta praticamente não apresentou inchamento visível, 
após contato com a água durante as 24 horas do ensaio e representa uma característica 
favorável, sobretudo quando se observou a chapa de LVL que também apresentava 
características semelhantes. 
 As amostras da placa com fibra de coco longa apresentaram inchamento médio 
igual a 55,67%. As amostras da placa com fibra de coco curta obteve resultado de 
inchamento médio igual a 7,11%, assim obtendo-se o melhor resultado que a placa de 
LVL, pois esta apresentou um valor de inchamento igual a 25,48%.  
 Considera-se que as chapas de fibra de coco curta, apresentaram os melhores 
resultados, visto apresentar média de inchamento em torno de 7,11%, portanto que o 
recomendado seria valor menor que 12%. 
 Para o ensaio de absorção, novamente as amostras da placa com fibras de coco 
curtas obtiveram melhores valores, ou sejam, absorveram menos água que as amostras da 
placa com fibra longa, bem como as amostras da chapa de LVL. Neste sentido, as amostras 
com fibras de coco curta apresentaram valor médio de absorção igual a 48,45%, enquanto 
as amostras com fibras longas obtiveram um valor médio de absorção igual a 124,43%, ou 
seja, um valor extremamente alto, e as amostras de LVL apresentaram valor médio de 
absorção igual a 74,93. 
 Para o ensaio de determinação da resistência superficial, as amostras da placa de 
fibra de coco curta obtiveram resultados satisfatórios e superiores que as demais amostras 
com fibra longa e LVL. Foram necessários três testes com mudança de cola do suporte, 
bem como o traço do produto endurecedor, enquanto as amostras com fibras de coco longa 
e LVL se romperam em um tempo de cura de 4 horas, em uma única tentativa, a placa de 
coco com fibras curtas não rompeu em duas tentativas com o mesmo colante, com a 
mudança apenas do teor de endurecedor, e com a mudança para outro colante, 
comercialmente utilizado para colagem de carrocerias e metais, deixou-se um tempo de 
cura de 48 horas. 

Diante da mudança de cola para ruptura, devido a necessidade de repetir o ensaio 
duas vezes, na terceira tentativa ocorreram quatro situações; três corpos-de-prova se 



 
 

 
Campo Grande, 25 a 28 de julho de 2009, 

Sociedade Brasileira de Economia, Administração e Sociologia Rural 
 

14

romperam, dois corpos-de-prova não romperam, três corpos-de-prova despregaram na 
interface entre a cola e a matriz de argamassa e tela, ficando intactos, mesmo tendo sofrido 
elevada carga e duas amostras romperam na pastilha.  
 Diante do exposto, a tabela 1 demonstra os resultados para o teste de resistência 
superficial. As amostras da placa com fibra longa obteve média de resistência superficial 
igual a 0,09 MPa, as amostras com LVL apresentaram média de resistência igual a 0,42 
MPa, enquanto as amostras com a placa com fibra curta apresentou resultado médio igual a 
1,63 MPa. 

Tabela 1: Resultado do teste de resistência superficial 

Placa de fibra de coco longa 

A
m

os
tr

a 

Dimensões dos 
corpos de prova 

(mm) Área 
(cm²) 

Carga 
máxima 

(Kgf) 

Resistência 
de 

aderência 
(MPa) Lado 1 

(mm) 
Lado 2 
(mm) 

1 50 50 25 20,4 0,08 
2 50 50 25 26,6 0,11 
3 50 50 25 6,6 0,03 
4 50 50 25 5,9 0,02 
5 50 50 25 31,4 0,13 
6 50 50 25 28,3 0,11 
7 50 50 25 27,5 0,11 
8 50 50 25 34,8 0,14 

Média da resistência de aderência (MPa) 0,09 
Placa de fibra de coco curta 

1 50 50 25 353,3 1,41 
2 50 50 25 448,5 1,79 
3 50 50 25 373,1 1,49 
4 50 50 25 389,9 1,56 
5 50 50 25 372,6 1,49 
6 50 50 25 420,3 1,68 
7 50 50 25 477,7 1,91 
8 50 50 25 456,9 1,83 
9 50 50 25 374,7 1,5 
10 50 50 25 403,8 1,62 

Média da resistência de aderência (MPa) 1,63 
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Placa de LVL 
1 50 50 25 80,8 0,32 
2 50 50 25 126,8 0,51 
3 50 50 25 121,5 0,49 
4 50 50 25 122,9 0,49 
5 50 50 25 102 0,41 
6 50 50 25 101,4 0,41 
7 50 50 25 97,7 0,39 
8 50 50 25 104,6 0,42 
9 50 50 25 82,6 0,33 
10 50 50 25 113,7 0,45 

Média da resistência de aderência (MPa) 0,42 
Fonte: dados da pesquisa (2009) 

 
Como resultados quanto ao ensaio de determinação do teor de umidade as amostras da 
placa de fibra curta, de fibra longa e LVL apresentaram, respectivamente, os seguintes 
valores médios: 8,27%, 8,22% e 9,01%. 
 Os resultados dos testes para determinação do teor de umidade das chapas 
fabricadas com fibras de coco e da chapa de LVL apresentaram valores em conformidade 
com os encontrados em literatura, EN 322 (1993). Estes valores devem se apresentar na 
faixa de 5 a 11%. 
 Como resultado para o ensaio de intemperismo natural observou-se que para todas 
as características avaliadas, as chapas de fibras de coco verde apresentaram melhores 
resultados que as chapas de LVL, tanto na cidade de Fortaleza, que na cidade de Dijon. No 
entanto, as chapas de LVL obtiveram resultados diferentes para as duas cidades. Em 
Fortaleza, essas placas no segundo mês apresentaram desprendimento de partículas ao 
nível externo, enquanto que em Dijon não houve desprendimento, em todo o período do 
ensaio. Fato este que pode ser justificado pelas altas temperaturas de Fortaleza que fazem 
com que a madeira se desintegre mais facilmente. Isso pode ser evidenciado na figura 
abaixo. 
 As tabelas abaixo mostram o comportamento no Brasil e na França das chapas de 
fibra de coco verde e de LVL para os meses de novembro (mês que as chapas começaram a 
ser expostas), dezembro, janeiro e fevereiro. 
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Tabela 2: Resultado do ensaio de intemperismo natural - 13.12.2009 (Fortaleza) 

Características 
Chapas de 

fibras de coco 
verde (5 mm) 

*Chapas de 
LVL (5 mm) 

Observação 

Aspecto geral Bom Bom  
Resistência ao tato Médio Médio  
Ondulação Isenta Isenta  
Manchas Isentas Isentas  
Empenamento Isento Isento  
Fissuras Isenta Isenta  

Desprendimento de partículas: Externas Isento Isento  

Desprendimento de partículas: Internas Isento Isento  
 Fonte: Dados da pesquisa. (Cabral, 2009) 
 
Tabela 3: Resultado do ensaio de intemperismo natural - 13.12.2009 (Dijon - França) 

Características 
Chapas de 

fibras de coco 
verde (5 mm) 

*Chapas de LVL 
(5 mm) 

Observação 

Aspecto geral Bom Bom  
Resistência ao tato Bom Bom  
Ondulação Isenta Isenta  
Manchas Isentas Isentas  
Empenamento Isento Isento  
Fissuras Isenta Isenta  
Desprendimento de partículas: 
Externas 

Isento Isento  

Desprendimento de partículas: 
Internas Isento Isento   

  Fonte: Dados da pesquisa. (2009) 
 
Tabela 4: Resultado do ensaio de intemperismo natural - 13.01.2010 (Fortaleza) 

Características 

Chapas de 
fibras de 

coco verde (5 
mm) 

*Chapas de 
LVL (5 mm) 

Observação 

Aspecto geral Bom Médio  
Resistência ao tato Médio Médio  
Ondulação Isenta Média  
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Manchas Isentas Isentas  
Empenamento Isento Leve Primeira 

camada 
Fissuras Isenta Isenta  
Desprendimento de partículas: 
Externas 

Isento Médio  

Desprendimento de partículas: Internas Isento Isento   

  Fonte: Dados da pesquisa. (Cabral, 2010) 
 

Tabela 5: Resultado do ensaio de intemperismo natural - 13.01.2010 (Dijon-França) 

Características 
Chapas de 

fibras de coco 
verde (5 mm) 

*Chapas de LVL 
(5 mm) 

Observação 

Aspecto geral Bom Bom  
Resistência ao tato Médio Médio  
Ondulação Isenta Isenta  
Manchas Isentas Isentas  
Empenamento Isento Isentas  
Fissuras Isenta Isenta  
Desprendimento de partículas: 
Externas 

Isento Isenta  

Desprendimento de partículas: 
Internas 

Isento Isento   

  Fonte: Dados da pesquisa. (2010) 
 
Tabela 6: Resultado do ensaio de intemperismo natural - 13.02.2010 (Fortaleza) 

Características 

Chapas de 
fibras de 

coco verde (5 
mm) 

*Chapas de 
LVL (5 mm) 

Observação 

Aspecto geral Bom Médio  
Resistência ao tato Médio Médio  
Ondulação Isenta Média  
Manchas Isentas Isentas  
Empenamento Isento Médio Primeira 

camada 
Fissuras Isenta Isenta  
Desprendimento de partículas: Externas Isento Médio  
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Desprendimento de partículas: Internas Isento Isento   

  Fonte: Dados da pesquisa. (Cabral, 2010) 
 

Tabela 7: resultado do ensaio de intemperismo natural - 13.02.2010 (Dijon - França) 

Características 
Chapas de 

fibras de coco 
verde (5 mm) 

*Chapas de LVL 
(5 mm) 

Observação 

Aspecto geral Bom Bom  
Resistência ao tato Médio Médio  
Ondulação Isenta Isenta  
Manchas Isentas Isentas  
Empenamento Isento Isenta  
Fissuras Isenta Isenta  
Desprendimento de partículas: 
Externas 

Isento Isenta  

Desprendimento de partículas: 
Internas 

Isento Isento   

  Fonte: Dados da pesquisa (2010) 
 
 Como resultado das entrevistas realizadas junto aos comerciantes da Praia do 
Futuro e Beira Mar, conforme tabela em anexo, são vendidos semanalmente, uma média de 
500 cocos verdes por estabelecimento, com valor médio de 1,66 reais. 
 Com relação aos aspectos ambientais, 60% dos comerciantes desconhecem o 
destino final das cascas de coco verde, afirmando-se ainda que 70% destes comerciantes 
não têm conhecimento sobre reciclagem de cascas de coco verde. 
 Quando o assunto é sobre a coleta das cascas, 25 estabelecimentos responderam 
que fica a cargo da Prefeitura, três estabelecimentos se responsabilizam pela coleta e 
destinação, recorrendo à uma empresa terceira, Braslimp. O fornecedor do coco verde é 
responsável pela coleta e destino final das cascas de coco de 9 estabelecimentos. Em geral 
a coleta das cascas é realizada diariamente, para a maioria dos estabelecimentos, o que 
confirma os 90% de satisfação com relação à periodicidade da coleta. 
 Quanto à questão realizada sobre o conhecimento dos riscos à saúde pública e ao 
meio ambiente, devido às cascas de coco verde, 52% dos comerciantes desconhecem os 
riscos da má disposição deste resíduo, no entanto, 60% consideram que as cascas de coco 
verde são um problema ambiental e urbano, e 70% acha necessária a reciclagem deste 
resíduo. 
 
5. CONCLUSÃO 
 Em um contexto mundial onde as empresas estão cada vez mais pressionadas por 
suas partes interessadas (governo, consumidores, órgãos de meio ambiente, entre outros) 
para a fabricação de produtos menos impactantes ambientalmente e socialmente, a 
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inovação a partir da reciclagem aparece como uma alternativa para o Desenvolvimento 
Sustentável. 
 Demonstrou-se ser tecnicamente viável a produção de chapas de partículas a partir 
das fibras de coco verde, com um impacto positivo para a sociedade, para a economia e 
para o meio ambiente.  

Neste contexto, e diante do objetivo geral proposto neste trabalho, pode-se inferir 
que é possível fabricar chapas de partículas com resíduo de cascas de coco verde, por meio 
do seu beneficiamento e transformação em fibras, podendo servir como uma alternativa 
para o Desenvolvimento Sustentável via empresas fabricantes de moveis, para a construção 
civil e para demais atividades que necessitam de madeira. 
 A cidade de Fortaleza, principalmente o Estado do Ceara, apresenta grande 
capacidade de produção de coco verde, o que implica em um grande potencial de 
fabricação de matéria prima para a produção das chapas. Investir na produção de chapas de 
coco verde, é investir em um mercado promissor e em toda uma cadeia de produção, 
gerando emprego e renda e reduzindo, impactos ambientais e custos oriundos da 
disposição de resíduos em aterros sanitários. 

De acordo com os testes realizados, o desempenho da chapa de fibra de coco verde 
foi superior à chapa de LVL (estrutural de lâminas paralelas), material muito utilizado na 
construção civil, portanto, podendo-se admitir, que a chapa de fibra de coco verde é viável 
tecnicamente para a mesma função, podendo ainda ter outro fim mais nobre. 

De acordo com a ADEME - Agência Ambiental e da Gestão de Energia Francesa 
(2010), um eco-produto é um produto que apresenta melhor qualidade ecológica, ou seja, 
um produto de qualidade, e eficaz, com menos impactos ambientais em seu ciclo de vida. 
Neste sentido as chapas de fibras de coco verde se inserem nesta perspectiva de eco-
produto e se integram, também na perspectiva de comércio equitàvel. 
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