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Resumo 

O presente trabalho tem como objetivo avaliar as necessidades ambientais geradas pelo coco 

na praia de Iracema, em Fortaleza-CE. Sendo assim, diante das necessidades vistas nesta 

comunidade, foi desenvolvido um projeto pelo time Enactus UFC, chamado Crânio Verde, 

que visa à sustentabilidade do coco, propiciando o descarte correto, bem como o 

reaproveitamento da fibra. Dessa forma, a vertente ambiental do projeto visa reduzir a 

quantidade de coco descartada inadequadamente; a vertente financeira tem por objetivo 

promover a venda de subprodutos obtidos pelo beneficiamento do coco; e a vertente social, 

por sua vez, tem o objetivo de auxiliar na criação de uma associação dos vendedores do coco, 

bem como otimizar o ecossistema de vendedores de coco de Fortaleza, criando um padrão de 

qualidade. 

Palavras-chave: sustentabilidade; fibra do coco; empreendedorismo social meio ambiente; 

subprodutos.  

 

Abstract 

The present work aims to evaluate the environmental needs generated by coconut beach of 

Iracema, in Fortaleza-CE. Thus, given the needs seen in this community, a Project was 

developed by the team Enactus UFC, called the Green skull that sees the sustainability of the 

coconut, providing the correct disposal, as well as the reutilization of the fiber. In this way, 

the environmental aspect of the project aims to reduce amount of coconut discarded 

inappropriately; the financial aspect aims to promote the sale of by-products obtained by 

coconut processing; and the social aspect, in the turn the objective of assisting in the creation 

of an association of coconut sellers, in addition to optimizing the coconut sellers ecosystem of 

the coconut seller of  Fortaleza, creating a quality standard. 

Palavras-chave: sustainability; coconut fiber; social entrepreneurship; quality seal; 

environment; byproducts. 
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INTRODUÇÃO 

O Ceará é o segundo maior produtor de coco do país, sendo que, 700 mil cocos são 

descartados apenas na praia do Futuro, em Fortaleza- CE. Este resíduo, por falta de 

reaproveitamento, tem sido disposto em aterros e lixões e, consequentemente, provocado um 

enorme problema aos serviços de coleta de lixo, demorando até 10 anos para se decompor por 

completo. Durante o verão, aumenta-se o consumo de água de coco na cidade de Fortaleza, 

trazendo certo prejuízo ao meio ambiente, já que faz aumentar o volume dos resíduos de coco 

que são descartados pela população, gerando cerca de 1,75 kilograma (kg) de resíduo por cada 

casca e chegando ate ser 80% do lixo de Fortaleza, de acordo com site da Prefeitura de 

Fortaleza. 

A missão do time Enactus UFC é melhorar a vida das pessoas, desenvolvendo projetos 

de impacto social, com um time forte e sonhador. Diante disso, ao se deparar com a realidade 

de uma comunicação não efetiva entre os vendedores de coco de Fortaleza, da dificuldade em 

negociar o valor do coco com os fornecedores, do desconhecimento de algumas normas 

sanitárias para a venda do produto e do descarte incorreto do coco, o projeto Crânio Verde 

surgiu para transformar essa realidade em um ecossistema empreendedor com melhores 

condições de trabalho para os vendedores de coco de Fortaleza.  

O projeto Crânio Verde consiste em atividades voltadas para melhorar as condições de 

trabalho do ecossistema empreendedor de vendedores de coco verde da orla da praia de 

Iracema de Fortaleza, uma vez que foram observadas as necessidades de implantar uma 

associação que unisse esses vendedores a fim de conseguir uma melhor negociação do coco 

comprado do fornecedor e de criar um selo de qualidade que otimizasse as estruturas físicas e 

higiênicas das barracas de coco, além da oportunidade de reaproveitar o coco descartado com 

as vendas, gerando um maior senso de pertencimento à sociedade como um todo. 
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OBJETIVOS 

Conforme os dados do site EcoDebate, um coco produz mais ou menos 1, 75 kg de 

fibra, sendo esses de 3 cm a 5 cm de espessura, as mesmas podem ser usadas para diversos 

fins no nosso dia-a-dia. Logo, pensando na vertente ambiental do projeto, a fibra de coco 

descartada poderia ser reciclada, reutilizando os cocos descartados pela comunidade para 

utilizar a fibra dos mesmos para gerar subprodutos como capas de almofadas, estofamentos de 

móveis, entre outros produtos, gerando, a partir deles, uma alternativa para que os vendedores 

de coco conseguissem aumentar o lucro das vendas, além da possibilidade de utilizar palhas 

de coqueiro e as chamadas “quengas” do coco para adornar as próprias barracas de venda. 

Para realizar tal transformação, o projeto tem como principal estratégia criar um selo 

de qualidade para os vendedores de coco participantes do projeto, criando um senso de 

pertencimento comunitário e uma identidade visual reconhecida pela sociedade. O selo de 

qualidade será concedido às barracas de coco reformadas pelo projeto e que participaram do 

ciclo de formação empreendedora, que atua criando um plano de negócio bem estruturado 

para auxiliar os vendedores de coco na gestão e venda dos produtos. Paralelo ao selo de 

qualidade, o projeto vai contribuir para que a associação dos vendedores de coco de Fortaleza 

seja criada, a fim de garantir uma negociação otimizada com os fornecedores do produto. 

Além disso, para conseguir reduzir o descarte incorreto do coco verde, o projeto vai atuar em 

uma frente de implantação de eco fossas que substituem a brita pela fibra de coco. 

A comunidade de beneficiários do projeto consiste em vendedores de coco verde na 

orla de Fortaleza. Diante disso, pode-se pontuar, em relação aos cinco tipos de recursos, as 

seguintes percepções e necessidades observadas:  

Social: É um negócio familiar, no entanto barracas de famílias diferentes não mantém 

uma comunicação efetiva entre si. Portanto, observa-se a necessidade de tornar a 

comunicação entre diferentes barracas mais efetiva assim como uma relação mais próxima 

entre todos os vendedores.  

Financeiro: As barraquinhas de coco não mantêm uma ferramenta bem definida para 

criar um fluxo de caixa. Além disso, a falta de uma associação dificulta a negociação da 

compra do coco verde diretamente do fornecedor. Paralelo a essa realidade, a renda 

proveniente da atividade é relacionada a alguns períodos, nos quais uns vendem mais do que 

outros. Portanto, observa-se a necessidade de otimizar a gestão de venda e de negociação da 

compra do produto do fornecedor.  
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Humano: Os vendedores de coco só conseguem comprar o produto do mesmo 

fornecedor, que é de Paraipaba – CE. Dessa forma, surge a necessidade de estudar a 

viabilidade de conseguir mais fornecedores para ajudar na melhor negociação. - Físico: 

Existem diferenças de estrutura entre as barraquinhas de coco e algumas não são “atraentes 

comercialmente” para estimular a venda do produto. Portanto, percebe-se a necessidade de 

gerar uma identidade visual atraente às barraquinhas de coco. 

  Ambiental: Existe uma grande produção de resíduo por parte do coco que as 

barraquinhas vendem. Essa grande produção de resíduo gerado acaba se tornando uma 

problemática para os vendedores, que acabam o descartando de forma incorreta. Dessa forma, 

observa-se a necessidade de garantir ações que utilizem esse coco descartado. 

 

METODOLOGIA 

Portanto, para ajudar o projeto a se estruturar, foi utilizada a ferramenta marco lógico, 

que tem por objetivo organizar e estabelecer uma lógica no projeto, a qual nos possibilitou um 

planejamento melhor, bem como um monitoramento das atividades, ajudando desde a 

identificação do problema até a sua execução, tendo foco os Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentável – ODS que propiciam os objetivos trabalhados neste projeto.   Desse modo, o 

projeto Crânio Verde com a matriz de impacto, propõe melhorar as condições de trabalho dos 

vendedores de coco através de sua renda, como melhorar a condição ambiental da cidade, 

tendo sua verificação através de pesquisas de satisfação entre vendedores e clientes; os 

objetivos do projeto a partir do marco lógico, aponta a venda de subprodutos obtidos pelo 

beneficiamento do coco, reduzindo a quantidade de coco descartada inadequadamente, como 

gerar uma conscientização aos vendedores e clientes para adquirirem uma cultura de 

reciclagem, assim como na ajudar criação de uma associação de cocos propiciando uma 

organização e união entre os vendedores; o resultados/produtos do projeto consistem em criar 

subprodutos de qualidade, havendo testes em laboratórios para verificar sua qualidade, para 

assim garantir uma maior utilização do coco; e por fim, as atividades do projeto, que 

consistem em promover capacitações para a comunidade gerando uma maior visibilidade do 

projeto, para assim perpetuar a independência dos vendedores na confecção e venda dos 

subprodutos. 

O projeto Crânio Verde foi apresentado ao time como um todo. Dessa forma, foi 

aprovado que as atividades do projeto fossem  iniciadas. Como a ideia inicial do projeto 
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surgiu da realidade de descarte de cocos da orla de Fortaleza, o time do projeto buscou 

vendedores da região para poder analisar as necessidades dentro dos parâmetros: físico, 

econômico, social, humano e ambiental. Na atividade, os membros foram até os vendedores 

de coco e aplicaram um questionário, assim como foi realizada a definição de escopo do 

projeto, execução de planejamento estratégico de metas e indicadores, bem como o 

delineamento de subprodutos trabalhados , revisão de literatura e mapeamento de possíveis 

subprodutos. Após traçar os objetivos principais do projeto e como esses poderiam influenciar 

a comunidade, um primeiro contato foi feito com para apresentação da proposta do projeto. 

Buscas por parcerias laboratoriais, contato com pessoas com experiências no beneficiamento 

da fibra de coco e avaliações de viabilidade dos subprodutos. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Portanto, o projeto Crânio Verde tem como principal vertente atuar como uma espécie 

de consultoria e implantar o selo de qualidade como principal agente de transformação para a 

melhoria do ecossistema empreendedor dos vendedores de coco e atuar na implantação da 

associação dos vendedores de coco a fim de gerar sustentabilidade ao projeto, bem como 

realizar capacitações para o mesmo melhorando consideravelmente a vida desta comunidade 

para que assim eles possam ser auto sustentáveis e serem reconhecidos por ajudarem o meio 

ambiente, bem como a qualidade de vida da cidade propondo um ambiente melhor para todos 

que ali assentam. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Conforme o projeto crânio verde foi se estruturando na comunidade e se adaptando 

aos problemas que foram surgindo, é notório que, por mais que o projeto só tenha três meses e 

que ainda não tenha atingido um patamar de 100% eficiência, pode-se perceber que ao longo 

do ano ele pode obter resultados, impactando diretamente a vida dos próprios vendedores de 

coco, tal como indiretamente, através da venda deste produto melhorando consideravelmente 

a vida destes. 

Sendo assim, em relação aos resultados iniciais, o projeto consiste em capacitar os 

beneficiários para que eles consigam exercer uma melhor gestão dos seus negócios, por meio 

de ferramentas estruturais que os auxiliem. Além disso, espera-se que, com a reforma das 

barracas, eles consigam atrais mais clientes, além de deixar os clientes antigos mais 
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satisfeitos. Os resultados intermediários consistem em ter o selo de qualidade implantado pelo 

projeto reconhecido pela região de Fortaleza como modelo de confiança para a sociedade, 

além de estimular que os vendedores de coco criem estratégias como “programa fidelidade” 

para otimizar suas vendas. Os resultados a longo prazo consistem na implantação de uma 

associação de vendedores de coco que os auxiliem diretamente em uma melhor negociação 

com mais de um fornecedor e os auxiliem a ser uma rede com um senso de pertencimento 

grande. O empoderamento para o público-alvo consiste em mostrar que eles podem ser vistos 

como uma verdadeira comunidade de vendedores de coco, com uma identidade própria, 

executando um atendimento ao cliente exemplar e conseguindo melhorar a gestão de suas 

atividades. 
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