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Resumo 

O coco é um produto muito difundido pelo Brasil, principalmente na região Nordeste como o 

caso de Fortaleza que é uma cidade banhada pelo mar e conta com a presença de muitos 

vendedores de coco. Desse coco, apenas a água é consumida, e um resíduo de 75% do peso 

bruto é lançado nas ruas, lixões ou em aterros sanitários. Esse trabalho tem como objetivo 

mensurar o quanto de coco é vendido na Praia de Iracema em Fortaleza/Ceará e 

consequentemente descartado sem nenhum aproveitamento, e a partir disso apresentar alguns 

dos subprodutos que podem ser feitos a partir desse resíduo e ações que estão sendo realizadas 

a partir da iniciativa de um projeto chamado Crânio Verde, que trabalha com cadeia produtiva 

do coco visando diminuir esta problemática. 
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Abstract 

The coconut is a product very widespread by Brazil, mainly in the Northeast region like the 

case of Fortaleza that is a city bathed by the sea and counts on the presence of many coconut 

sellers. Of this coconut, only the water is consumed, and a residue of 75% of the gross weight 

is thrown in the streets, dumps or in landfills. This work aims to measure how much coconut 

is sold in Praia de Iracema in Fortaleza / Ceará and consequently discarded without any use, 

and from this to present some of the by-products that can be made from this residue and 

actions that are being carried out at from the initiative of a project called Crânio Verde, which 

works with the coconut production chain in order to reduce this problem.   
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INTRODUÇÃO 

 

O coqueiro é uma espécie de planta que tem várias utilidades, é bastante popular no 

Brasil, bem como no mundo inteiro. O principal produto do coqueiro é o coco, que tem como 

principal finalidade a produção de coco ralado, leite de coco e a famosa água de coco. 

Segundo dados a Empresa Brasileira de Pesquisas Agropecuárias – EMBRAPA, a exploração 

comercial desse fruto se detém expressivamente em aproximadamente 90 países, onde se 

encontram os maiores plantios e melhores condições de cultivo como solos arenosos, intensa 

radiação solar, boa umidade e precipitação bem distribuída.  

O Ceará, como alguns estados do Brasil é banhado pelo mar e tem um turismo muito 

forte, uma consequência disso é a movimentação da economia local em que empreendedores 

da região litorânea vivem de negócios que são muito conhecidos nas praias como a venda de 

água de coco. Dessa forma, esses tipos de estabelecimentos fazem parte de um modelo de 

produção de grande escala, visto que, por conta de nosso clima a venda de coco permanece 

em alta o ano inteiro. 

Conforme dados do IBGE de 2014, o Ceará é o segundo maior produtor de coco do 

Brasil com uma produção de 272.060 cocos em 2012, quantidade bastante significativa. No 

Ceará, boa parte do coco produzido é destinado a vendedores que trabalham nas praias. A 

linha de produção se inicia nas áreas rurais, em que as plantações são geralmente nas regiões 

litorâneas por serem locais favoráveis ao plantio, após isso o coco é colhido e encaminhado 

aos vendedores que trabalham nas praias para que seja vendida a água que após o consumo, o 

restante do coco é descartado na praia ou no lixo comum que vai para aterros através da coleta 

de resíduos. 

Esse coco descartado traz inúmeros impactos, principalmente ambientais, mas também 

sociais e econômicos. Cerca de 80% a 85% do peso bruto do coco verde é composto por casca 

e considerado lixo, sendo que apenas 15% a 20% é água que é consumida, esse resíduo de 

casca é destinado a lixões ou aterros gerando um grande volume de resíduos. (Rosa et al, 

2001).  

Visto isso, a problemática dos resíduos sólidos entra em questão sobre a 

responsabilidade desses resíduos que dificulta mais ainda a resolução dessa problemática. 

Nesse contexto, existem indicadores internacionais que podem ser atingidos com a solução de 

diversos problemas da sociedade, como os resíduos sólidos e padrões de consumo, eles são os 
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Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Organização das Nações Unidas 

(ONU). 

Uma boa solução para isso seria uma cadeia de beneficiamento do coco após o 

consumo da água. Conforme algumas pesquisas realizadas há diversos subprodutos que 

podem ser feitos a partir da fibra do coco que dão um destino correto para o resíduo e ainda 

pode ser uma forma de renda para pessoas que vivem ociosas nas regiões que tem muita 

produção e venda de coco. Alguns subprodutos que podem ser fabricados, tais como, 

substratos agrícolas, isolamento acústico, estofamentos de sofás, estofamentos de almofadas, 

estofamentos de carros, além de energia térmica e produção de papel, entre outros.  

Dessa forma, esse trabalho tem como propósito a mensuração da quantidade de coco 

que é comercializado na Praia de Iracema em Fortaleza no Ceará e a partir disso mensurar 

quanto de coco é descartado e que pode ser utilizado na fabricação de vários subprodutos. 

Além disso, será analisado quais Objetivos de Desenvolvimento Sustentável seriam atingidos 

com a resolução da problemática e projetos que estão comprometidos a melhorar essa 

situação. 

 

OBJETIVOS 

 

A produção e venda de coco é responsável por sustentar financeiramente muitas 

famílias pelo Brasil, paralelo a isso, existe a problemática do descarte desse fruto de forma 

inadequada nas praias, que geram grandes impactos ambientais, sociais e econômicos. Dessa 

forma, o objetivo desse trabalho é mensurar a quantidade de coco descartado na Praia de 

Iracema em Fortaleza no Ceará e partir disso, analisar o potencial de reaproveitamento desse 

resíduo através de subprodutos que podem gerar ganho financeiro e diminuir a presença de 

cocos descartados em locais que não são adequados. Além disso, foram analisados quais 

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável seriam alcançados com o trabalho de 

reaproveitamento de coco e um projeto que trabalha nessa área. 

 

METODOLOGIA 

 

Através de estudos bibliográficos foi possível realizar um levantamento de dados a 

respeito da pesquisa em questão. Foram utilizados materiais que trabalharam com estudos 
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sobre a produção de coco a nível regional, nacional e mundial, com modelos de subprodutos a 

partir de fibra de coco, bem como alternativas de negócios em potencial para 

reaproveitamento integral do fruto do coco. 

Como um dos objetivos é discorrer sobre um projeto que trabalhe com resíduos de 

coco, foi analisado como funciona o projeto Crânio Verde que começou suas atividades em 

2019 no time Enactus que é formado por estudantes da Universidade Federal do Ceará que 

desenvolve projetos de empreendedorismo social, os dados do projeto foram coletados com 

base em documentos e evidências do time. 

Além disso, foi feito uma análise dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 

(Figura 1) em plataformas da ONU para mensurar quais desses objetivos seriam atingidos 

com a implantação de um modelo sustentável na linha de produção do coco. Com isso, é 

possível analisar o grau de impacto se o trabalho de beneficiamento do coco fosse realizado. 

 

Figura 1 -  Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 

 

Fonte: Estratégia ODS (2018). 

 

Para mensurar o potencial de reaproveitamento do coco que é um dos objetivos desse 

trabalho, foi realizada uma pesquisa amostral com algumas perguntas com 7 vendedores de 

coco da Praia de Iracema em Fortaleza no Ceará, pois se é possível saber quanto é vendido de 
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coco, é possível saber quanto é descartado na região. Na Figura 2 é mostrado as perguntas que 

foram feitas na pesquisa. 

 

Figura 2 – Questionário realizado com vendedores de coco 

 

Fonte: Autor, 2019. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Com base nos dados coletados na pesquisa foi feita uma análise sobre a quantidade de 

coco vendido e consequentemente descartado, além da análise das perguntas subjetivas e 

interpretação dos resultados. E após isso, foi desenvolvida uma análise dos resultados 

baseados na bibliografia utilizada e apresentação de propostas de reaproveitamento da fibra 

do coco. 

A pesquisa foi realizada em um domingo, dia bastante movimentado na praia, com 7 

vendedores de coco, a maioria já trabalha com venda de coco há bastante tempo na praia e 

demonstram um pouco receio com entrevistas. A pessoa que está a mais tempo tem 20 anos 

de trabalho e a com menos tempo está a 6 meses. 

Em relação a quantidade de coco vendido, eles afirmaram que existe muita variação, 

nos finais de semana e dias ensolarados as vendas aumentam muito. Essa variação foi 40 a 

200 cocos vendidos por dia em cada barraca, há essa diferença bem grande mesmo com as 
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barracas sendo umas bem perto das outras. Apesar disso, segundo os dados da pesquisa são 

vendidos em média 100 cocos por dia em cada barraca. 

Através de um cálculo simples de multiplicação da quantidade média de coco 

vendidos por dia vezes as setes barracas temos que são vendidos 700 cocos por dia nessas sete 

barracas. Considerando que um coco pesa em média 1,5 Kg, essa quantidade de coco gera um 

peso de 1050 Kg por dia, que é um valor bastante significativo na coleta de resíduos sólidos. 

Essa situação da grande quantidade de coco descartado na Praia de Iracema pode ser vista na 

Figura 3.  

Figura 3 – Container de lixo em sua maioria coco verde na orla da Praia de Iracema 

 

Fonte: Autor, 2019. 

 

Esses resíduos são coletados na maioria das vezes pelos próprios vendedores que 

depositam em um container da prefeitura local que enche muito rápido pela expressiva venda 

diária de coco na praia. Na pesquisa foi perguntado se eles sabiam para onde iam os cocos 

descartados e a maioria deles não sabiam o destino final, que é um aterro sanitário na região 

metropolitana de Fortaleza. 
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Além disso, outra indagação foi se eles conheciam alguma alternativa para encaminhar 

a fibra do coco, a maioria sabia pelo menos uma das muitas coisas que pode ser feito com o 

beneficiamento dessa fibra como, por exemplo, artesanato, estofamento, canudo, filtro para 

tratamento de água, entre outros. 

Analisando e interpretando essas respostas pode-se confirmar que muitas famílias 

sobrevivem da venda de coco na praia e tem pelo menos consciência do impacto que o 

descarte desse resíduo trás para todos e também conhecem alternativas para um destino mais 

adequado para o coco, mas não há incentivo para que isso seja feito pois é um trabalho 

bastante complicado. 

Com esses dados, o potencial de reaproveitamento da fibra de coco é muito grande 

visto que quantidade por eles vendida é consequentemente descartada. E como foi visto ao 

longo da pesquisa existem alternativas mais sustentáveis para encaminhar esse coco e poucas 

ações que trabalham com essa área pela complexidade ou logística da cadeia do 

beneficiamento.  

A problemática de resíduos é muito séria, então deve-se investir em ações que possam 

dar um destino adequado para essa fibra de coco, assim surgem os subprodutos que são feitos 

a partir desse resíduo. A fibra do coco maduro pode ser utilizada como combustível para 

caldeiras, beneficiamento de fibras, manufatura de cordoalha, tapetes, estofamentos e 

capachos. (Rosa et al, 2001). 

Algumas outras utilidades da fibra do coco são: a produção de mantas e telas para 

proteção do solo, isolamento acústico, indústria automobilística, produção de tijolos, substrato 

agrícola, produção de papel, produção de carvão vegetal e vasos para plantas. (Jeronimo et al, 

2012). 

 Após a análise dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e suas metas foi 

observado que o trabalho de reaproveitamento de coco alcançaria pelo menos três dos 

dezessete objetivos mostrando assim o impacto que isso traz para a sociedade. Os objetivos 

alcançados foram o 8 que trata de Trabalho Decente e Crescimento Econômico, o 11 que 

discute sobre Cidades e Comunidades Sustentáveis e o 12 de Consumo e Produção 

Responsáveis. 

Baseado nisso, existe o projeto Crânio Verde que é desenvolvido por estudantes da 

Universidade Federal do Ceará que são membros de uma organização que trabalha com 

empreendedorismo social, a Enactus. Esse projeto surgiu em 2019 instigado a resolver esse 
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problema dos resíduos do coco, tendo duas frentes de atuação, uma delas é utilização da fibra 

do coco para substituição de uma rocha chamada de brita utilizada em fossas, objetivando 

universalizar o acesso ao saneamento, diminuindo o custo dessa construção. A outra é a 

melhoria das condições de trabalho dos vendedores de coco e o incentivo a produção e venda 

de subprodutos a partir da fibra de coco. 

Por fim, vemos que se existisse uma preocupação maior com resíduos que são gerados 

como a fibra do coco muitas vidas seriam melhoradas e problemas seriam resolvidos.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Baseado no que foi visto, a quantidade de coco que é descartado na Praia de Iracema é 

bastante significativa e ações precisam ser realizadas para que o descarte de forma inadequada 

desses resíduos cause o menor impacto possível e ainda possam ser transformados em outros 

produtos que podem entrar no comércio. 

 Caso fossem realizadas ações que visassem diminuir a quantidade de resíduos de coco 

nas praias resultados efetivos poderiam vir, como diminuição desses resíduos em aterros, 

aumento da renda de quem fosse trabalhar com o beneficiamento, incentivos a consumo e 

produção mais sustentáveis, diminuição desses resíduos na rua, etc. Esses resultados, 

consequentemente viriam a se encaixar em ações que cumpririam metas dos Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável. 

 Nesse contexto, vale destacar que é de grande importância que se valorize o trabalho 

de projetos que vem tralhando essa temática como o caso apresentado na pesquisa do projeto 

Crânio Verde que vem atuando na melhoria das condições de trabalho de vendedores e na 

destinação da fibra de coco para produção de outros subprodutos. 

 Desse modo, conclui-se que a realidade de descarte do coco da Praia de Iracema se 

repete em várias cidades e faz-se necessário ações para que se possa resolver essa 

problemática de uma forma sustentável, garantindo assim uma melhoria das condições do 

meio ambiente local. 
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