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RESUMO 

 

As cascas de coco verde, resíduos do consumo da água de coco e de sua polpa, ocupam um 

grande volume ao serem descartadas, necessitando de grandes áreas em aterros sanitários e 

outras disposições finais, além de ser abrigo para vetores de doenças e causar problemas às 

redes de drenagem urbana e aos frequentadores de praias, quando descartadas incorretamente. 

Uma alternativa aos problemas gerados por esse resíduo é sua reciclagem e utilização como 

matéria prima de produtos diversos, o que ainda contribui para a redução da utilização de 

materiais poluentes tradicionais. Esse trabalho mostra que é possível transformar resíduos do 

coco verde em produtos ambientalmente, socialmente e economicamente viáveis. Para tanto, é 

realizada uma análise comparativa de produtos que utilizam a casca do coco verde como 

matéria prima em relação aos seus análogos que utilizam matéria prima poluente. Conceitos 

de inovação, desenvolvimento de produtos e ferramentas do Design for Sustainability dão 

sustentação à análise. O uso do Design for Sustainability para avaliação, melhoria e 

desenvolvimento de produtos se mostra muito positivo por analisar toda a cadeia de produção, 

desde a obtenção da matéria prima até o descarte do produto e seus impactos tanto 

econômicos quanto ambientais e sociais. A casca de coco verde é um produto muito versátil e 

com ampla possibilidade de crescimento como matéria prima. Além disso, o coco verde é 

comprovadamente um produto que pode ser aproveitado integralmente e reciclado com 

sucesso.  

 

Palavras-chave: Casca de coco verde. Design for Sustainability. Sustentabilidade.  

 

 

 



 

ABSTRACT 

Green coconut shells, residues from the consumption of coconut water and its pulp, occupy a 

large volume when disposed, requiring large areas in landfills and other final provisions, as 

well as sheltering vectors of diseases and causing injuries to urban drainage networks and 

beachgoers when discarded incorrectly. An alternative to the problems generated by this 

residue is its recycling and use as a raw material for several products, which further 

contributes to the reduction of the use of traditional polluting materials. This work shows that 

it is possible to turn green coconut waste into products that are environmentally, socially and 

economically viable. To do so, a comparative analysis of products that use the green coconut 

shell as raw material in relation to its analogues using pollutant raw material is carried out. 

Concepts of innovation, product development and Design for Sustainability tools support the 

analysis. The use of Design for Sustainability for evaluation, improvement and development 

of products is very positive when it analyzes the entire production chain, from obtaining the 

raw material to the disposal of the product and its economic, environmental and social 

impacts. The green coconut shell is a very versatile product with ample potential for growth 

as a raw material. In addition, the green coconut is proven to be a product that can be fully 

utilized and recycled successfully. 

 

Keywords: Green coconut shell. Design for Sustainability. Sustainability. 

 

 



 

LISTA DE FIGURAS 

Figura 1 - Dimensões da inovação ....................................................................................... 22 

Figura 2 – Multidimensionalidade de um produto ............................................................... 23 

Figura 3– Visão geral do processo de desenvolvimento do produto ..................................... 24 

Figura 4 – Triple Bottom Line ............................................................................................. 28 

Figura 5 – Ciclo de vida de um produto contemplando atividades sustentáveis .................... 30 

Figura 6 – Etapas do D4S .................................................................................................... 31 

Figura 7 - Exemplo de ciclo de vida em árvore .................................................................... 34 

Figura 8 - Roda de estratégia do D4S .................................................................................. 37 

Figura 9 - Morfologia do coco............................................................................................. 40 

Figura 10 - Mapa do Zika vírus no Brasil, 2015 .................................................................. 44 

Figuras 11, 12 e 13 – Lixeiras exclusivas para resíduos de coco em praia de Guarapari, ES 46 

Figura 14 - Fluxograma operacional do beneficiamento da casca do coco ........................... 50 

Figuras 15, 16, 17 e 18 – Fases de alimentação e trituração  ................................................ 51 

Figura 19 - Prensagem ........................................................................................................ 52 

Figuras 20, 21 e 22 - Leiras de pó de casca de coco e processos de secagem e peneiramento53 

Figura 23 - Processo produtivo de MDF convencional ........................................................ 58 

Figura 24 - Processo produtivo de painéis de MDF de CCV ................................................ 59 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

file:///C:/Users/Carol/Documents/Carol/Engenharia%20de%20Produção%20=)/TCC/TCC%20Revisão%20final.docx%23_Toc532159420


 

LISTA DE QUADROS 

Quadro 1– Estrutura de uma Matriz SWOT clássica ........................................................... 32 

Quadro 2 – Matriz SWOT adaptada ao Triple Bottom Line................................................. 32 

Quadro 3 - Matriz de Avaliação de Impacto do D4S ........................................................... 35 

Quadro 4 – Exemplos de projetos de Design for Sustainability ........................................... 39 

Quadro 5 – Série histórica da produção de cocos-da-baía (em 1000 frutos) de 2010 a 2016, 

no Brasil .............................................................................................................................. 42 

Quadro 6 - Comparação de propriedades físicas de algumas fibras ...................................... 45 

Quadro 7 - Análise do impacto ambiental de bancos automotivos tradicionais .................... 55 

Quadro 8 - Análise do impacto ambiental de bancos automotivos feitos de fibras de coco... 56 

Quadro 9 - Análise do impacto ambiental do MDF tradicional ............................................ 60 

Quadro 10 - Análise do impacto ambiental do MDF da casca de coco ................................. 61 

Quadro 11 - Análise do ciclo de vida da energia gerada por hidrelétricas ............................ 64 

Quadro 12 - Análise do ciclo de vida da geração de energia por biogases, considerando 

utilização de LCCV.............................................................................................................. 65 

 

  



 

LISTA DE TABELAS 

Tabela 1- Produção e produtividade mundiais de coco em 2016 .......................................... 41 

  



 

LISTA DE ABREVIATURAS, SIGLAS E SÍMBOLOS 

ABEPRO: Associação Brasileira de Engenharia de Produção 

CCV: Casca de Coco Verde 

CE: Ceará (estado brasileiro) 

CODEG: Companhia de Melhoramento e Desenvolvimento Urbano de Guarapari 

COMLURB: Companhia Municipal de Limpeza Urbana (Rio de Janeiro) 

D4S: Design for Sustainability 

DFD: Design for Disassembly 

DFE: Design for Environment 

ECD: Environmentally Conscious Design 

EMBRAPA: Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária 

EU: União Europeia 

Eurostat: Gabinete de estatísticas da União Europeia 

ES: Espírito Santo (estado brasileiro) 

FAO: Food and Agriculture Organization of the United Nations  

Fiocruz: Fundação Oswaldo Cruz 

GD: Green Design 

IBGE: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

IPCC: Intergovernamental Panel on Climate Change 

LCCV: Líquido da Casca de Coco Verde 

MDF: Medium Density Fiberboard 

PEAD: Polietileno de alta densidade 

PEBD: Polietileno de baixa densidade 

POEMA: Pobreza e Meio Ambiente na Amazônia  

OCDE: Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico 

RSU: Resíduos Sólidos Urbanos 

TBL: Triple Bottom Line 

UFPA: Universidade Federal do Pará 

UNEP: United Nations Environment Programme



 

SUMÁRIO 

1. INTRODUÇÃO ........................................................................................................... 16 

1.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS ............................................................................................ 16 

1.2 JUSTIFICATIVA ............................................................................................................. 17 

1.3 ESCOPO DO TRABALHO ................................................................................................. 17 

1.4 OBJETIVOS ................................................................................................................... 18 

1.5 DEFINIÇÃO DA METODOLOGIA ..................................................................................... 19 

1.6 ESTRUTURA DO TRABALHO .......................................................................................... 19 

2. INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO CLÁSSICO DE PRODUTOS ................... 21 

3. DESIGN FOR SUSTAINABILITY ............................................................................ 26 

3.1 DESENVOLVIMENTO DO CONCEITO ................................................................................. 26 

3.2 PROJETO DE DESIGN FOR SUSTAINABILITY...................................................................... 30 

3.2.1 ETAPA 1: FORMAÇÃO DA EQUIPE E PLANEJAMENTO DO PROJETO ..........................................................30 

3.2.2 ETAPA 2: ANÁLISE SWOT............................................................................................................31 

3.2.3 ETAPA 3: SELEÇÃO DO PRODUTO ...................................................................................................32 

3.2.4 ETAPA 4: DIRECIONADORES DE D4S PARA O PRODUTO SELECIONADO ....................................................33 

3.2.5 ETAPA 5: AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS .............................................................................................33 

3.2.6 ETAPA 6: DESENVOLVIMENTO DA ESTRATÉGIA E DO RESUMO DO PROJETO ..............................................36 

3.2.7 ETAPA 7: GERAÇÃO E SELEÇÃO DE IDEIAS.........................................................................................37 

3.2.8 ETAPA 8: DESENVOLVIMENTO DE CONCEITOS ...................................................................................37 

3.2.9 ETAPA 9: AVALIAÇÃO DO D4S ......................................................................................................38 

3.2.10 ETAPA 10: IMPLEMENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO .......................................................................38 

3.3 EXEMPLOS DE PROJETOS DE D4S DESENVOLVIDOS .......................................................... 38 

4. O COCO VERDE ........................................................................................................ 40 

4.1 HISTÓRIA E MORFOLOGIA .............................................................................................. 40 

4.2 PRODUÇÃO ................................................................................................................... 41 

4.3 RESÍDUOS, PROBLEMAS AMBIENTAIS E COMPOSIÇÃO DAS FIBRAS DE COCO ...................... 42 

4.4 COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS EM PRAIAS BRASILEIRAS ....................................... 45 



 

5. O COCO VERDE COMO MATÉRIA PRIMA ALTERNATIVA ............................ 48 

5.1 PRODUTOS EXISTENTES ................................................................................................. 48 

5.2. PROCESSO DE BENEFICIAMENTO DA CASCA DO COCO VERDE ........................................... 49 

6. ANÁLISE COMPARATIVA DO CICLO DE VIDA DE PRODUTOS QUE 

UTILIZAM CASCA DE COCO EM RELAÇÃO AOS TRADICIONAIS ..................... 53 

6.1 BANCOS AUTOMOTIVOS ................................................................................................ 53 

6.2 MDF ............................................................................................................................ 57 

6.3 GERAÇÃO DE ENERGIA .................................................................................................. 62 

7. CONCLUSÃO.............................................................................................................. 66 

REFERÊNCIAS ................................................................................................................. 68 

APÊNDICE A – QUESTIONÁRIO ÀS EMPRESAS PRODUTORAS DE PRODUTOS 

DE FIBRA DE COCO ....................................................................................................... 74 

ANEXO A – TERMO DE AUTENTICIDADE .....ERRO! INDICADOR NÃO DEFINIDO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



16 

 

1. INTRODUÇÃO 

1.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

A água proveniente do coco verde é amplamente consumida no Brasil. Em 2010 o país 

consumiu aproximadamente 60 milhões de litros de água de coco, e havia expectativa de 

crescimento para 90 milhões de litros em 2012 (FRANCO, 2012). Em 2016, de acordo com o 

IBGE (2016c), o consumo de água de coco no Brasil ultrapassou os 360 milhões de litros. 

Segundo Franco (2012), seu consumo gera um grande volume de resíduos. A casca do coco 

verde pode acarretar em problemas ambientais onde não há uma gestão adequada de Resíduos 

Sólidos Urbanos (RSU), sobrecarrega o sistema público de coleta de lixo, principalmente em 

municípios litorâneos e turísticos, e ainda colabora para a redução da vida útil dos aterros 

sanitários. 

Silveira (2008) cita, entre os problemas ambientais dos resíduos da casca do coco 

verde, a alta demanda de área nos aterros sanitários; a proliferação de vetores devido ao 

acúmulo de água nas cascas; a emissão de gás metano devido à decomposição do resíduo 

gerado e o impacto visual. Esses problemas ambientais são verificados em aterros sanitários e 

também em praias, onde muitas vezes a água e a polpa do coco verde são consumidas, não 

havendo, após o consumo, descarte apropriado dos resíduos. Nas praias há, ainda, prejuízo da 

imagem local por turistas, segundo Furtado e Gadelha (2012). 

Nessa perspectiva, fica evidente a necessidade de alternativas de destinação e, 

principalmente, reciclagem dos resíduos provenientes do coco verde. Uma possível solução é 

a utilização desses resíduos como matéria-prima para novos produtos, uma forma de fechar o 

ciclo da matéria, proposto por William McDonough e Michael Braungart (2002) em seu 

clássico “Cradle to Cradle”, ou, em uma tradução livre, “Do Berço ao Berço”. 

O Design for Sustainability (D4S), ou “Projeto para a Sustentabilidade”, visa o 

desenvolvimento de produtos com enfoque sustentável, tanto ambientalmente quanto 

econômica e socialmente, de forma a atender às demandas e às expectativas do consumidor e 

aumentar os lucros e a competitividade ao mesmo tempo (CRUL; DIEHL, 2009). 
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1.2 JUSTIFICATIVA 

Nas praias do Rio de Janeiro, para citar apenas um grande centro consumidor, o coco 

verde é o principal detrito encontrado nas areias e tambores de lixo, atingindo a marca de 60% 

de todo o resíduo sólido deixado nas praias do município (COMLURB, 2011). Em adição, de 

acordo com Pedrosa e Melo (2014), o Brasil é o quarto maior produtor mundial de coco, 

sendo responsável por mais de oitenta por cento da produção sul-americana. 

Silveira (2008) contabilizou mais de 300 mil cascas de coco verde no período de um 

ano, em apenas três praias da cidade de Salvador. Considerando que todo esse resíduo foi 

levado para o aterro sanitário que atende a região, pode-se dizer que os impactos causados por 

requisição de espaço, proliferação de vetores e emissão de gás metano, por si só, justificam 

ação alternativa, que é foco do presente trabalho. Extrapolando as observações de Silveira 

(2008) para outros grandes centros urbanos no litoral brasileiro, os impactos econômicos e 

ambientais da utilização desse tipo de resíduo como matéria prima para outros produtos são 

relevantes. 

Além disso, o presente trabalho tem o intuito de aprofundar e avaliar o modelo de 

Design for Sustainability no contexto brasileiro, que é, em muitos aspectos, 

consideravelmente diverso do contexto de países centrais, onde ele já é mais difundido e mais 

amplamente aplicado. Tal ferramenta auxilia na gestão ambiental, uma das dez subáreas da 

Engenharia de Produção, de acordo com a ABEPRO (1998) e, por isso, sua relevância para 

um(a) engenheiro(a) de produção. 

Além disso, há uma justificativa de cunho pessoal. A autora tem costume de 

frequentar praias brasileiras e o lixo deixado por seus frequentadores é algo que sempre a 

incomodou. No ano de 2018, a partir da aquisição de um imóvel por sua família na praia do 

Morro, no município de Guarapari, estado do Espírito Santo, a frequência se tornou maior, 

assim como a preocupação com a destinação dos resíduos que poluem as praias. Seu gosto 

pessoal pela água de coco despertou o interesse pelos resíduos desse fruto, em particular. 

1.3 ESCOPO DO TRABALHO  

Sempre que se vai a uma praia popular brasileira, é fácil perceber que há grande 

acúmulo de cascas de coco verde, resíduos da atividade de ingestão da água de coco, muito 

comum no Brasil. Observa-se também que a casca do coco verde é composta basicamente por 

fibras, e que ela representa uma parte majoritária do volume do coco verde. Portanto, uma 
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pergunta é colocada de forma natural: Até que ponto é possível aproveitar esse resíduo, de 

forma que o problema do acúmulo em praias e em aterros seja sanado, ou ao menos 

minimizado, gerando produtos com razoável valor agregado pelo emprego de tecnologia, e de 

maneira sustentável, tanto ambientalmente, quanto econômica e socialmente?  

Para responder a essa pergunta, algumas perguntas secundárias devem ser 

respondidas: 

 Quais são os impactos causados pelo acúmulo desse resíduo em praias e em 

aterros ou em outras destinações usuais? 

 Quais são as características da fibra do coco? 

 Como é o processo de beneficiamento da fibra do coco? 

 Como os resíduos do coco verde são coletados em praias?  

 Quais são os produtos feitos de derivados da casca do coco verde existentes 

no mercado e quais seus impactos ambientais? 

 Como desenvolver um produto que seja inovador e, ao mesmo tempo, seja 

benéfico para o meio ambiente e para a sociedade, e ainda seja 

economicamente interessante? 

1.4 OBJETIVOS 

Tendo em vista os prejuízos ambientais e econômicos gerados pelos resíduos do coco 

verde e a baixa utilização destes como matéria prima para outros produtos, o que configura 

uma ótima oportunidade de mercado, o objetivo principal desse estudo é a análise do 

problema e a avaliação das possíveis áreas de atuação mercadológica. 

Os objetivos específicos são, portanto: 

 Descrever conceitos de inovação e de desenvolvimento de produtos; 

 Descrever conceitos e métodos de aplicação do Design for Sustainability, 

uma alternativa ao processo clássico de desenvolvimento de produto; 

 Discorrer sobre os problemas ambientais causados pelo acúmulo de cascas 

de coco em praias e em aterros; 

 Avaliar as características físicas da fibra do coco; 

 Apresentar produtos e processos de transformação da casca do coco verde 

em matérias primas existentes; 
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 Analisar o ciclo de vida de produtos que utilizam casca de coco verde como 

matéria prima. 

1.5 DEFINIÇÃO DA METODOLOGIA 

Para desenvolvimento do presente estudo, foi realizada ampla revisão bibliográfica 

acerca do tema Design for Sustainability, da utilização da casca do coco verde como matéria 

prima, do processo de desenvolvimento de produtos e dos problemas ambientais causados 

pela destinação inadequada dos resíduos do coco verde. 

 Além disso, foi feita investigação de técnicas de beneficiamento da casca do coco e 

do processo logístico do resíduo em estudo, através de revisão bibliográfica e de visita à 

Embrapa Agroindústria Tropical, localizada em Fortaleza – CE, em julho de 2018, na qual foi 

realizada entrevista com o pesquisador responsável pelo Laboratório de Tecnologia de 

Biomassas. Em adição, foi enviado questionário digital a quatro empresas brasileiras que 

utilizam fibras de coco como matéria prima de seus produtos, em setembro de 2018. Essas 

empresas foram encontradas por meio de pesquisas na internet. 

1.6 ESTRUTURA DO TRABALHO  

O Capítulo 1 apresenta uma introdução sobre o assunto a ser tratado no presente 

trabalho, incluindo considerações iniciais, justificativa para desenvolvimento da pesquisa, 

escopo do trabalho, objetivos que se espera alcançar, definição da metodologia de pesquisa 

adotada e, ainda, o presente tópico, sobre a estrutura do trabalho. 

No Capítulo 2, tem-se uma revisão de literatura acerca de conceitos de inovação e 

desenvolvimento clássico de produtos. 

No Capítulo 3 é feita revisão do conceito e das formas de aplicação do Design for 

Sustainability, abordando as ferramentas utilizadas para seu desenvolvimento.  

O Capítulo 4 discorre sobre a produção do coco verde, sobre os problemas 

ambientais causados por seus resíduos, além de descrever como ocorre a coleta e o transporte 

das cascas do coco verde nas praias brasileiras. Por fim, são ainda caracterizadas as fibras de 

coco quanto a aspectos mecânicos, físicos e químicos.  

Já o Capítulo 5 aborda iniciativas existentes que visam solucionar o problema em 

pesquisa, tanto em relação a produtos já existentes no mercado, quanto produtos em 

desenvolvimento, além de processos existentes de beneficiamento das fibras do coco. 
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O sexto capítulo traz análise do ciclo de vida de produtos desenvolvidos com a casca 

do coco verde como matéria prima, e os compara com produtos semelhantes que utilizam 

matéria prima tradicional poluente. 

Por fim, o Capítulo 7 traz as conclusões do presente trabalho. 
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2. INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO CLÁSSICO DE PRODUTOS 

De acordo com Jugend e Silva (2013), com a globalização as empresas são 

continuamente desafiadas a lidar com novas ameaças e oportunidades. Ameaças no sentido de 

competição direta com empresas do mundo todo e oportunidades por conta do acesso a novas 

tecnologias e de parcerias não apenas com empresas locais, mas também com organizações 

presentes em outros países. Para tanto, a inovação constante se faz necessária, tanto em 

relação a produtos, quanto no âmbito de processos, de serviços e de marketing. 

Além disso, um mercado saturado, e tendo a indústria alta capacidade produtiva de 

produtos já consolidados, a busca por produtos novos e inovadores é incessante, de forma que 

empresas sigam, ou se tornem, competitivas ao ofertar produtos diferenciados. 

Na Lei da Inovação (Brasil, 2004), inovação é definida como: 

“Introdução de novidade ou aperfeiçoamento no ambiente produtivo e social 

que resulte em novos produtos, serviços ou processos ou que compreenda a 

agregação de novas funcionalidades ou características a produto, serviço ou 

processo já existente que possa resultar em melhorias e em efetivo ganho de 

qualidade ou desempenho.” (BRASIL, 2004). 

O Manual de Oslo é a principal fonte internacional de diretrizes para atividades 

inovadoras da indústria (FIOCRUZ, 2016) e traz como definição de inovação o seguinte: 

“Uma inovação é a implementação de um produto (bem ou serviço) novo ou 

significativamente melhorado, ou um processo, ou um novo método de 

marketing, ou um novo método organizacional nas práticas de negócios, na 

organização do local de trabalho ou nas relações externas.” (EUROSTAT; 

OCDE; EU, 1997). 

As duas definições supracitadas se baseiam em ideias muito semelhantes, ou seja, a 

inovação pode ser definida como uma novidade em relação a produtos, serviços ou processos, 

em busca de melhorias. No presente trabalho, para todos os efeitos, será utilizada a definição 

para inovação do Manual de Oslo, em específico no que diz respeito a novos bens. 

A inovação, de acordo com Tidd et al. (2008), pode ser dividida em quatro categorias 

abrangentes, os “4 Ps” da inovação. São eles:  

 Inovação de produto/serviço; 

 Inovação de processo; 

 Inovação de posição; 

 Inovação de paradigma. 
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A inovação de produto/serviço visa modificações em produtos e/ou serviços 

oferecidos por uma empresa, enquanto a inovação de processo modifica o processo de 

fabricação de um produto ou de prestação de um serviço, mudando a forma como o 

produto/serviço é criado e entregue ao consumidor. A inovação também pode ser alcançada 

pelo reposicionamento de um produto ou processo em um contexto diferente de mercado, 

como uma bebida que era originalmente oferecida como cura para enfermos e, com o 

surgimento do mercado fitness, passou a ser oferecida como bebida energética. Por fim, a 

inovação de paradigma traz mudanças nos modelos mentais subjacentes ao 

produto/serviço/processo; por exemplo, o reposicionamento de bebidas como café e suco de 

frutas como produtos com design sofisticado e a introdução de linhas aéreas de baixo custo 

(TIDD; BESSANT; PAVITT, 2008). 

Tidd et al.(2008) classificam a inovação também de acordo com o grau de novidade 

envolvido. Dessa forma, uma inovação pode ser incremental, quando traz melhorias pequenas 

no produto/serviço/processo, ou radical, quando transformam a forma como vemos ou usamos 

as coisas, como, por exemplo, a evolução das tecnologias de comunicação, que mudou o 

estilo de vida e de comunicação no mundo inteiro. Inovações entre incrementais e radicais 

podem ser definidas como semi-radicais. A Figura 1 mostra as dimensões da inovação: 

 

Figura 1- Dimensões da inovação 

 

Fonte: Adaptado de Tidd et al.(2008). 

 

O presente trabalho estuda inovações radicais de produtos, uma vez que estes 

utilizam um material diferente do convencional e devem ter seus processos de fabricação 



23 

 

totalmente reformulados para a utilização da nova matéria-prima, levando à geração de um 

novo conceito de produto pautado na sustentabilidade. 

No âmbito do produto, pode-se dizer que um produto possui várias dimensões, como 

especifica Trott (2012), o que torna complexa e contraditória a definição de produto novo. 

Uma modificação na embalagem do produto, por exemplo, caracteriza um novo produto? 

Levando em conta a definição de inovação adotada no presente trabalho, pode-se caracterizar 

um novo produto se a modificação da embalagem levar a uma melhoria significativa do 

processo produtivo ou fizer parte de uma nova estratégia de marketing, por exemplo. Trott 

(2012) argumenta ainda que, ao ser aceito que um produto é composto por várias dimensões, 

como mostra a Figura 2, pode-se dizer que se tem um novo produto ao se alterar uma das 

dimensões que o compõe. 

 

Figura 2 – Multidimensionalidade de um produto 

 

Fonte: Trott (2012). 

 

Rogers e Shoemaker (1971, apud TROTT, 2012) afirmam que um produto é novo se, 

com o tempo, ele é definido como novo, ou seja, um produto é definido como sendo uma 

novidade por seus consumidores. A novidade do produto é, então, uma percepção do 

consumidor relativa ao produto precedente. 

Visando atender às necessidades do consumidor e garantir a sobrevivência e o 

crescimento de uma organização, o desenvolvimento de produtos se faz necessário 

(MATTOS, JOÃO ROBERTO LOUREIRO; GUIMARÃES, 2012). Para Crul e Diehl (2009), 

a equipe de desenvolvimento do produto deve lidar com uma gama de critérios de design, 

como a qualidade, a ergonomia, a segurança, dentre outros, além da estética do produto, 

propriamente dita. 



24 

 

O processo clássico de desenvolvimento de produtos segue as macroetapas 

apresentadas na Figura 3, de acordo com Rozenfeld et al. (2006): 

 

Figura 3 - Visão geral do processo de desenvolvimento do produto 

 

Fonte: Adaptado de Rozenfeld et al. (2006). 

 

A fase de pré-desenvolvimento é o momento no qual a equipe do projeto deve fazer o 

planejamento de desenvolvimento do produto e aliar a geração de ideias com o planejamento 

estratégico da empresa. Três subetapas compõem a etapa de pré-desenvolvimento, de acordo 

com Rozenfeld et al. (2006): reunião de ideias para novos produtos, geradas a partir de 

variados processos, como o brainstorming; avaliação de restrições existentes para cada uma 

das ideias geradas; e priorização de projetos de acordo com a estratégia organizacional da 

empresa. Com essas subetapas concluídas, excluem-se ideias que não se encaixam nos 

propósitos da empresa ou não são passíveis de serem desenvolvidas por conta de restrições. 

A fase de desenvolvimento do produto compreende os projetos informacional, 

conceitual e detalhado, além da preparação da produção e do lançamento do produto em si, e 

se inicia a partir de informações geradas na fase de pré-desenvolvimento. O time do projeto, 

com essas informações em mãos, desenvolve todas as especificações e as metas do produto, 

tendo em mente qual problema o produto pretende resolver e quais são as necessidades das 
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partes interessadas (consumidores, pessoal da manufatura, da assistência técnica, investidores, 

entre outros) (ROZENFELD et al., 2006).  

De acordo com Sanches et al. (2015), o projeto informacional tem o objetivo de 

gerar informações para as especificações do projeto do produto, e possui seis subetapas, que 

compreendem pesquisa sobre o tema, identificação das necessidades dos clientes a serem 

atendidos com o projeto, estabelecimento dos requisitos destes, estabelecimento dos requisitos 

do projeto, hierarquização de tais requisitos e, por fim, estabelecimento das especificações do 

projeto do produto.  

A partir dessas especificações se define uma concepção do produto, fase na qual são 

estabelecidas estruturas funcionais do produto. Nessa segunda etapa do desenvolvimento, de 

acordo a figura 3, objetiva gerar soluções que satisfaçam as necessidades dos clientes a partir 

de respostas para perguntas como: por quê, onde, como e quando atingir as necessidades 

identificadas na fase do projeto informacional (PAGAN; DA SILVA; MELLO, 2013). 

Rozenfeld et al. (2006) descrevem processos de detalhamento dos componentes do 

produto, com documentação e finalização de desenhos, especificação de materiais e de 

tolerâncias, planejamento dos processos de fabricação e montagem desses componentes, 

especificação de recursos e embalagens, além de testes e homologação do produto, como 

processos do projeto detalhado do produto. 

A preparação da produção, ou projeto industrial, como Gurgel (2008) a denomina, 

deve levar aspectos do processo produtivo em consideração, como o balanceamento da 

produção, o método de trabalho para cada posto, a integração de todo o sistema de produção, 

a automação. De acordo com o autor, as equipes de projeto industrial e de desenvolvimento 

do produto devem estar em constante comunicação, de forma que adaptações possam ser 

feitas antes do lançamento do produto. 

No lançamento, segundo Costa e Nascimento (2011), define-se o tempo para o 

lançamento do produto, que pode variar de acordo com a estratégia de marketing da empresa, 

com a posição dos concorrentes e com o momento da economia e do mercado em si, além de 

se definirem os processos de venda e de distribuição, o atendimento ao cliente e a assistência 

técnica. Por fim, as campanhas de marketing são projetadas. 

Por último, de acordo Rozenfeld et al. (2006), a fase de pós-desenvolvimento 

compreende basicamente gestão do conhecimento e acompanhamento do produto. Após certo 

tempo, quando o produto está no fim de seu ciclo de vida, há a retirada do produto do 

mercado, na maioria dos casos. Em outros casos, há a reinvenção do produto, com o retorno 

do processo para a fase de pré-desenvolvimento. 



26 

 

Um dos aspectos que pode ser levado em conta no processo de desenvolvimento do 

produto é a sustentabilidade com relação ao meio ambiente e com relação à sociedade. A 

sustentabilidade econômica deve existir de qualquer forma, para que haja o interesse na 

fabricação do produto. Essa é uma das diferenças substanciais entre o desenvolvimento de 

produtos de forma clássica e o desenvolvimento de produtos a partir de preceitos do Design 

for Sustainabilty (D4S em sua sigla em inglês). Em projetos de D4S, aspectos ambientais e 

sociais são incorporados no processo de desenvolvimento do produto, o que reduz os 

impactos do produto durante seu ciclo de vida, como argumentam Crul e Diehl (2009). 

 

3. DESIGN FOR SUSTAINABILITY 

3.1 DESENVOLVIMENTO DO CONCEITO 

É cada vez mais necessária e mais presente, tanto no cotidiano empresarial quanto no 

cotidiano das pessoas, a adoção de práticas de desenvolvimento sustentável. O 

desenvolvimento sustentável, por sua vez, foi definido pela Comissão Mundial sobre Meio 

Ambiente e Desenvolvimento (1991, p.46) como “aquele que atende às necessidades do 

presente sem comprometer a possibilidade de as gerações futuras atenderem às suas próprias 

necessidades”. 

Os padrões de consumo e produção praticados hoje tiveram início, principalmente, 

com o fordismo e sua produção em massa, que atingiu seu auge no início do século XX, uma 

época de relativa abundância de recursos naturais a serem explorados, uma vez que havia taxa 

de consumo relativamente pequena, e de necessidade de consumo após uma guerra que 

destruiu muitos países (TAYLOR, 1990). Esses padrões de consumo são, atualmente, 

insustentáveis, após um século de sua origem, uma vez que os recursos naturais estão se 

esgotando, trazendo a necessidade de práticas de produção e de consumo mais sustentáveis. 

A partir deste fato e do acirramento da competição entre as organizações, gerada pela 

globalização, grandes e pequenas empresas, tanto de países centrais quanto de países 

periféricos, têm investido em sustentabilidade, que teve seu cume de ideais nos anos 1990 

(CRUL; DIEHL, 2009; GIUDICE; LA ROSA; RISITANO, 2006; UNEP, 2009). 

No início da década de 1990, nasceu um movimento de intervenção do produto ainda 

na fase de projeto, a fim de minimizar impactos ambientais, o Design for Environment (DFE), 

também chamado de Green Design (GD), Environmentally Conscious Design (ECD) e 

EcoDesign (GIUDICE; LA ROSA; RISITANO, 2006). O DFE foi definido por Billatos e 
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Basaly (1997, p. 282) como “um processo de design que deve ser considerado para a 

conservação e o reuso dos recursos escassos do planeta, no qual o consumo de material e 

energia é otimizado, mínimo desperdício é gerado e os resíduos de qualquer processo podem 

ser usados como matéria prima de outro processo” 
1
. De acordo com Giudice, La Rosa e 

Risitano (2006), o DFE visa à redução ou à eliminação dos impactos ambientais durante todo 

o ciclo de vida do produto, desde a extração de sua matéria prima até seu descarte; e uma 

revolução gerada com o ideal foi o desenvolvimento de métricas ambientais, importantes na 

avaliação do ciclo de vida do produto. 

Com o intuito de facilitar a desmontagem dos produtos para reuso ou reciclagem de 

suas peças e componentes no final de seus ciclos de vida, o Design for Disassembly (DFD) é 

um aliado ao Design for Environment, aplicado no projeto de desenvolvimento do produto, de 

forma a se chegar a um design que facilita a desmontagem sem danificar outros componentes 

do produto, permitindo que o máximo do produto possa ser reutilizado ou reciclado. O DFD 

ainda busca minimizar o tempo e os custos com a desmontagem, para que esta seja vantajosa 

(GIUDICE; LA ROSA; RISITANO, 2006). 

Já o Design for Recycling, como explicam Giudice, La Rosa e Risitano (2006), busca 

intervir na arquitetura do produto de modo a facilitar o processo de reciclagem deste, ao final 

de seu ciclo de vida. Devem-se levar em consideração aspectos relacionados aos materiais 

utilizados, à sua heterogeneidade e à existência de processos de reciclagem desses materiais. 

Em adição, os materiais tóxicos ou prejudiciais ao meio ambiente nas fases tanto de produção, 

quanto de uso e de reciclagem, não devem ser utilizados, e deve ser simples identificar os 

materiais que constituem cada parte do produto. Assim como o DFD, o Design for Recycling 

é uma ferramenta auxiliar no processo de Design for Environment. 

O Triple Bottom Line (TBL) foi desenvolvido por Elkington em 1994 e se baseia na 

existência de três pilares a serem considerados na busca pelo desenvolvimento sustentável 

(OLIVEIRA et al., 2012). São eles:  

 Econômico: o negócio deve ser viável, atraente para os investidores; 

 Ambiental: o negócio deve interagir com o Meio Ambiente de forma que não 

lhe cause danos permanentes; 

 Social: o negócio deve garantir conduta justa para com os trabalhadores, os 

parceiros e a sociedade. 

                                                
1 Tradução livre para “a design process that must be considered for conserving and reusing the earth’s 

scarce resources; where energy and material consumption is optimized, minimal waste is generated and output 

waste streams from any process can be used as the raw materials (inputs) of another”. 
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Os pilares são relacionados de dois em dois e a adoção dos três pilares 

conjuntamente define o desenvolvimento sustentável do negócio em questão, como pode ser 

visto na Figura 4. 

 

Figura 4 – Triple Bottom Line 

 

Fonte: Adaptado de Oliveira et al. (2012). 

 

O D4S, desenvolvido a partir da colaboração de pesquisadores na área de 

desenvolvimento de produtos sustentáveis, em uma parceria entre o Programa das Nações 

Unidas para o Meio Ambiente (UNEP, em sua sigla em inglês) e a Delft University of 

Technology, é a mais recente evolução de projeto de produto e é um importante aliado para se 

alcançar a sustentabilidade a partir do TBL, uma vez que ele leva em consideração aspectos 

sociais e econômicos, além dos aspectos ambientais, também tratados nos conceitos 

anteriormente desenvolvidos (UNEP, 2009). De acordo com Crul e Diehl (2009), o D4S tem 

o potencial de melhorar a eficiência, a qualidade do produto e as oportunidades no mercado, 

ao mesmo tempo em que melhora o rendimento ambiental do produto e seus aspectos sociais. 

Os referidos autores assumem que uma ampla definição para D4S seria a 

incorporação de fatores ambientais e sociais no desenvolvimento de produtos, e de fatores 

socioeconômicos durante o ciclo de vida e na cadeia de suprimentos destes. Isto é de suma 

importância para as empresas uma vez que elas têm tomado os fatores ambiental e social 

como apoios em suas estratégias de inovação de produtos em longo prazo, na busca pela 

sustentabilidade. 

O D4S tem foco no ciclo de vida do produto. Este, por sua vez, envolve além da 

extração, do processamento e da distribuição da matéria-prima e da energia e outros insumos 

requeridos no processo de fabricação do produto, o próprio processo de fabricação e, 
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sobretudo, a fase de uso do produto e seu posterior descarte. Muitas vezes os maiores 

impactos ambientais de um produto são gerados durante seu uso pelo consumidor, como 

acontece, por exemplo, com camisas, que têm em sua fase de uso gastos significativos com 

água, sabão e energia elétrica com ferro de passar roupa e máquina de lavar, ainda de acordo 

com Crul e Diehl (2009). 

Outro ponto que merece especial atenção no ciclo de vida de um produto é o descarte 

deste, que é historicamente negligenciado no projeto de um novo produto. Sabe-se que alguns 

materiais sintéticos podem demorar milhares de anos para se decompor, e que muitos 

materiais, principalmente os que combinam de forma inseparável, ou praticamente, materiais 

de diferentes composições, são de difícil reciclagem. O desafio ambiental do D4S consiste, 

portanto, no desenvolvimento de produtos que minimizem os impactos ambientais durante 

todo o seu ciclo de vida. 

Barbieri (2016) diferencia dois tipos de ciclo de vida de um produto: o ciclo clássico, 

chamado de Cradle to Grave (Do Berço ao Túmulo), no qual o meio ambiente é fonte de 

recursos para a produção e no final da vida do produto ele é o depósito final de seus restos 

inaproveitáveis; e o ciclo ambientalmente correto, denominado Cradle to Cradle (Do Berço 

ao Berço), no qual o meio ambiente é fonte de recursos para a produção, mas não é depósito 

final de restos inaproveitáveis dos produtos, ou seja, a matéria cicla, e os resíduos, além de 

minimizados, são reutilizados no mesmo processo ou na produção de outros produtos, não 

causando danos ao meio ambiente, como evidencia a Figura 5. Espera-se que os ciclos 

produtivos evoluam, eliminando os restos inaproveitáveis, tornando-se mais próximos dos 

sistemas naturais. 

O intuito do D4S é o desenvolvimento ou o redesenho do produto, pensando em todo 

o ciclo de vida deste, de forma a criar um ciclo do tipo Cradle to Cradle, com adoção de 

atividades sustentáveis, como recuperação, reciclagem e reuso. 
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Figura 5 – Ciclo de vida de um produto contemplando atividades sustentáveis 

 

Fonte: Adaptado de Remmen, Jensen e Frydendal (2007). 

3.2 PROJETO DE DESIGN FOR SUSTAINABILITY 

Essa subseção tem embasamento no trabalho de Crul e Diehl (2009). Um projeto de 

D4S tem dez etapas, como mostra a Figura 6. 

3.2.1 Etapa 1: formação da equipe e planejamento do projeto 

A equipe para o reprojeto ou para projeto do produto deve ser multidisciplinar, ou 

seja, deve envolver todos os departamentos que sejam interessantes no desenvolvimento de 

um produto, tais como: alta direção, departamento de vendas, departamento de pesquisa e 

desenvolvimento, especialista ambiental, e, se for necessário, deve envolver também os 

departamentos de finanças e de qualidade, além de profissionais externos, como designers e 

assessores de inovação. O ideal é que a equipe seja formada por seis pessoas, no máximo. Na 

primeira etapa deve-se ainda especificar o papel e as responsabilidades de cada membro da 

equipe e devem-se planejar as ações do projeto, de acordo com os resultados esperados, que 

devem ser claros e determinados nesse momento. 
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Figura 6 – Etapas do D4S 

 

Fonte: Adaptado de Crul e Diehl (2009). 

 

3.2.2 Etapa 2: análise SWOT 

A análise da empresa e do cenário do mercado no qual ela atua é importante em um 

processo de desenvolvimento de produto. Uma ferramenta para tanto é a matriz SWOT, muito 

utilizada em empresas visando orientações estratégicas. Ela tem por finalidade apresentar os 

pontos fortes e os pontos fracos internos, ou seja, da organização, e os pontos de ameaça e de 

oportunidade de atuação do mercado (pontos externos), de acordo com Jugend e Silva (2013). 

Sua sigla vem de Strengths (forças), Weaknesses (fraquezas), Opportunities (oportunidades) e 

Threats (ameaças), por isso ela também pode ser chamada de matriz FOFA, de acordo com 

suas iniciais em português. A estrutura de uma matriz SWOT é apresentada no Quadro 1. 
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Quadro 1– Estrutura de uma Matriz SWOT clássica 

Ambiente interno 
Forças Fraquezas 

  

Ambiente externo 
Oportunidades Ameaças 

  

Fonte: Adaptado de Jugend e Silva (2013). 

 

Para fins de avaliação a partir do TBL, a matriz SWOT pode ser modificada, de 

forma a separar os pontos avaliados nas três dimensões do TBL (Quadro 2). 

 

Quadro 2 – Matriz SWOT adaptada ao Triple Bottom Line 

Dimensão Força Fraqueza Oportunidade Ameaça 

Econômica         

Social         

Ambiental         

Fonte: Adaptado de UNEP (2009). 

Após a análise SWOT e a compreensão da posição competitiva da empresa, a equipe 

de projeto deve analisar pontos da matriz que se relacionam com os ideais do D4S e, então 

deve se fazer perguntas como: 

 O que deve ser feito pela empresa? 

Deve levar em conta aspectos legais ambientais e requisitos dos clientes. 

 O que a empresa quer fazer? 

Redução de custos? Melhorar seu posicionamento no mercado? 

 O que a empresa pode fazer? 

Depende da capacidade inovadora da empresa e dos recursos financeiros e 

humanos disponíveis. 

A partir disso, os objetivos específicos do projeto de D4S devem ser especificados. 

 

3.2.3 Etapa 3: seleção do produto 

Os critérios para definição do produto a ser reprojetado devem ser derivados da etapa 

2 e, portanto, devem estar de acordo com os impulsores do D4S identificados a partir da 

matriz SWOT e com os objetivos do projeto. Se possível, o produto selecionado deve ter 
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potencial suficiente para mudanças, deve ser relativamente simples, a fim de obter resultados 

rápidos, e deve estar sujeito aos impulsores de D4S identificados na etapa 2. 

 

3.2.4 Etapa 4: direcionadores de D4S para o produto selecionado 

Os impulsores de D4S identificados na etapa 2 podem não ser totalmente aplicáveis 

para o produto selecionado, portanto, faz-se necessária uma revisão destes para o produto em 

questão, a fim de estabelecer prioridades. 

 

3.2.5 Etapa 5: avaliação dos impactos 

Podem ser usados tanto métodos quantitativos quanto métodos qualitativos para 

avaliar os impactos do produto em relação à sustentabilidade. Para tanto, devem ser avaliados 

aspectos do TBL, que por sua vez, pode ser avaliado com base no ciclo de vida do produto. 

Os métodos quantitativos geralmente são apoiados em softwares próprios para análise do 

ciclo de vida, por serem de alta complexidade. Portanto, muitas vezes métodos mais 

qualitativos e mais simples são indicados para avaliar a sustentabilidade do produto a ser 

melhorado. 

O primeiro passo para a avaliação dos impactos do produto é fazer uma árvore de 

processos do ciclo de vida do produto, ou seja, especificar processos que ocorrem antes e 

depois da etapa de produção, além da própria etapa produtiva, como a extração da matéria-

prima, o transporte da matéria-prima, a embalagem, o transporte do produto pronto até o 

consumidor, o uso, o descarte. A árvore pode ser feita a mão ou utilizando um programa de 

diagrama de fluxo. 
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Figura 7 - Exemplo de ciclo de vida em árvore 

 

Fonte: Silva et al. (2015). 

Na Figura 7 tem-se a árvore do ciclo de vida de garrafas de plástico derivadas do 

polietileno e do polipropileno desenvolvida por Silva et al. (2015) a partir do processo em 

uma fábrica localizada em Teresina, estado do Piauí. Na composição do ciclo de vida Silva et 

al. utilizaram o modelo de embalagem mais vendido pela organização estudada, no qual são 

utilizados três tipos de matéria prima: polietileno de alta densidade (PEAD), polietileno de 

baixa densidade (PEBD) e pigmento. No processo de extrusão, a matéria prima devidamente 

misturada é fundida em alta temperatura, e então, utiliza-se a moldagem por sopro para 

conformação da embalagem e posterior resfriamento através de choque térmico (SILVA et 
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al., 2015). Na árvore de processos do ciclo de vida desenvolvida por Silva et al. são 

considerados, ainda, transportes da matéria prima e do produto acabado até o centro 

consumidor e a produção da matéria prima. 

O segundo passo é a avaliação da forma como o produto é utilizado pelo consumidor. 

Deve-se levar em consideração a vida útil do produto, se ele necessita de outros recursos para 

funcionar, como energia elétrica ou outros materiais, e, se sim, qual a precedência desses 

recursos. Por exemplo, um produto que necessita de energia elétrica para funcionar pode ter a 

energia elétrica proveniente de termelétricas, hidrelétricas, biomassa, usina nuclear, dentre 

outras fontes, dependendo do país e da região. A frequência de uso também deve ser 

analisada. 

Constrói-se, então, uma matriz, denominada Matriz de Avaliação de Impacto do 

D4S, na qual as linhas representam os insumos consumidos e as emissões e dejetos gerados 

no ciclo de vida do produto, e as colunas representam etapas do ciclo de vida, como obtenção 

de matéria-prima, distribuição, uso, dentre outras. Um exemplo se encontra no Quadro 3. 

Linhas e colunas da matriz de avaliação de impacto podem ser adicionadas, omitidas 

ou agregadas dependendo da situação real do projeto. 

O preenchimento dessa matriz pode ter caráter mais qualitativo ou mais quantitativo, 

dependendo da disponibilidade de informações e da relevância de números e/ou 

características para o processo. Na linha de materiais é interessante avaliar o tipo e a 

quantidade de materiais que as etapas do ciclo de vida utilizam, se os materiais são renováveis 

ou não, dentre outras características. No que diz respeito à energia, é importante que se 

verifique quanta energia é utilizada durante a produção, qual combustível é utilizado para 

transporte, se a matéria-prima utilizada requer alto dispêndio de energia, se a energia utilizada 

para produção vem de fontes renováveis, entre outros aspectos. 

 

Quadro 3 - Matriz de Avaliação de Impacto do D4S 

 

Fonte: Adaptado de Crul e Diehl (2009). 

Matéria-prima Fornecedores Produção Distribuição Uso Descarte

Materiais

Energia

Desperdício sólido

Emissões tóxicas

Responsabilidade social

Água

CO2

Custos
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Com a tabela já preenchida, destacam-se as células que representam maiores 

impactos na sustentabilidade. Assim definem-se pontos de atenção do ciclo de vida, que 

devem ser priorizados no projeto de D4S. 

 

3.2.6 Etapa 6: desenvolvimento da estratégia e do resumo do projeto 

As fases analíticas (etapas 2, 4 e 5) geram informações para a etapa 6. Nessa etapa é 

desenvolvida a roda de estratégias do D4S, que contém sete pontos a serem avaliados, de 

acordo com suas respectivas relevâncias para o processo: 

 Seleção de matérias de baixo impacto; 

 Redução do uso de materiais; 

 Otimização das técnicas de produção; 

 Otimização do sistema de distribuição; 

 Redução do impacto durante o uso; 

 Otimização da vida útil inicial; 

 Otimização do sistema ao final da vida útil do produto. 

 

Verificam-se, então, as duas melhorias que têm maior relevância para o ciclo de vida 

e a sustentabilidade do produto. Essas duas melhorias devem ser priorizadas no redesenho do 

produto.  

A roda de estratégia do D4S (Figura 8) também é utilizada no processo de 

desenvolvimento de novos produtos. Nesse caso, as notas para cada uma das sete 

características listadas devem se basear nos requisitos do consumidor. As características que 

obtiverem maiores notas devem ser priorizadas no projeto do produto.  
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Figura 8 - Roda de estratégia do D4S 

 

Fonte: Adaptado de Crul e Diehl (2009). 

 

3.2.7 Etapa 7: geração e seleção de ideias 

As ideias podem ser geradas a partir de ideias óbvias provenientes das discussões dos 

passos anteriores, por exemplo, a matriz de avaliação de impactos, ou podem ser geradas a 

partir da avaliação da roda de estratégia, ou ainda, podem ser geradas a partir de outros 

métodos criativos ou a partir das regras gerais do D4S. 

As ideias geradas devem ser, então, listadas e um processo de avaliação qualitativo 

deve ser aplicado a fim de se verificar quais são as ideias que gerariam maiores impactos 

positivos com relação ao meio ambiente, à sociedade e à economia e que seriam passíveis de 

serem realizadas. Avalia-se também as ideias com relação aos seus respectivos tempos de 

realização (se a ideia pode ser realizada a curto, médio ou longo prazo) e define-se o que seria 

mais interessante para a empresa. 

 

3.2.8 Etapa 8: desenvolvimento de conceitos 

Com as ideias selecionadas, desenvolvem-se os conceitos do produto, que podem 

combinar mais de uma ideia em um só projeto. Nessa fase é importante que aspectos 

econômicos sejam levados em conta para avaliar se um conceito é factível e interessante 

economicamente, ou não. Podem ser feitos protótipos, modelos de prova e simulações 

computadorizadas para otimização do design do produto. Em paralelo, se desenvolvem os 

planos de produção e de marketing, como acontece no processo clássico de desenvolvimento 

de produtos. 
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3.2.9 Etapa 9: avaliação do D4S 

Nessa etapa, deve-se comparar o novo produto desenvolvido a partir dos conceitos de 

D4S com o produto que se tinha anteriormente. 

 

3.2.10 Etapa 10: implementação e acompanhamento 

Por fim, os protótipos podem ser testados quanto ao seu desempenho atual de 

sustentabilidade, os modelos de prova podem ser avaliados pelos consumidores e melhorias 

no produto podem ainda ser realizadas antes do lançamento do produto no mercado.  

Produto finalizado, é necessário que sejam feitos projetos de produção e de 

planejamento e controle da produção do novo produto, enquanto a empresa projeta o plano de 

marketing do produto. Feedbacks dos clientes podem, e devem ser utilizados como 

retroalimentação no processo de desenvolvimento do produto, como forma de melhorá-lo 

ainda mais aos olhos do mercado.  

3.3 EXEMPLOS DE PROJETOS DE D4S DESENVOLVIDOS 

Os conceitos e as técnicas utilizadas para o D4S já têm sido amplamente utilizados 

em países centrais, e o principal objetivo do trabalho de Crul e Diehl (2009) é tornar o D4S 

realidade também em países periféricos, com o desenvolvimento de projetos que aplicam o 

conceito em países da África, da América Latina e do Sudeste Asiático.  

O Quadro 4 apresenta uma síntese de alguns projetos de D4S desenvolvidos em 

países periféricos: 
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Quadro 4 – Exemplos de projetos de Design for Sustainability 

Empresa Características Melhorias ambientais Melhorias sociais 
Melhorias 

econômicas 

Natura Ekos 

(Brasil) 

Linha de 

cosméticos e 

produtos de 

higiene pessoal 
pensada em termos 

da sustentabilidade 

Uso de matéria prima 

sustentável brasileira, 

provinda de reservas 

naturais e extraída de 
maneira sustentável e 

certificada; Reversão 

de parte dos lucros em 
projetos de cunho 

ambiental 

Obtenção da matéria 

prima por comunidades 
locais, que respeitam a 

biodiversidade e têm 

prática na extração, 

gerando renda para 
famílias locais; 

Realização de 

campanhas, por meio 
das revendedoras, que 

têm lucro revertido em 

projetos sociais 
diversos 

Lealdade dos 
clientes da marca, 

que apontam as 

responsabilidades 

ambiental e social 
da empresa como o 

principal motivo 

para a fidelidade e 
para o pagamento 

de preço premium 

em seus produtos 

Microplast 
(Costa Rica) 

Garrafa plástica de 
1,8L de 

capacidade, 

utilizada no envase 
de leite e sucos 

Redução de 45-50% 
de uso de matéria 

prima (plástico); 

diminuição de 43% 
do impacto ambiental 

- 

Diminuição do 
reprocessamento 

durante a produção; 

redução do uso de 
matéria prima 

Kamworks 

(Camboja) 

Uma lanterna 

fotovoltaica que 
funcionaria como 

fonte de luz para 

população pobre, 
sem acesso a 

energia segura em 

suas residências 

Utiliza fonte de 

energia limpa, a 
energia solar, para 

funcionar, 

dispensando o 
querosene, 

tradicionalmente 

utilizado 

Acesso, pela 
comunidade pobre do 

país, a iluminação 

segura e barata nas 
residências; A 

população rural do 

Camboja passa a não ter 
gastos com iluminação; 

Investimento acessível 

Venda, a preços 

acessíveis, de novo 
produto, 

requisitado pelo 

mercado 

Projeto de 

um meio de 

transporte 
para colheita 

(Ghana) 

Carrinho para 

carregar a colheita, 

para que a perda 
no transporte seja 

diminuída. Deveria 

considerar 
aspectos culturais 

e materiais e 

técnicas 

disponíveis para 
sua produção 

Produção com 

materiais disponíveis 
localmente 

Melhorias no transporte 

das colheitas, com 

melhoria da ergonomia 
e diminuição da carga 

por pessoa 

Redução das perdas 

pós-colheita, 

aumentando os 
lucros dos 

agricultores 

Fazenda El 

Jobo 
(El 

Salvador) 

Melhorias na 
cadeia de produção 

e desenvolvimento 

de novos produtos 

para que a empresa 
se mantivesse no 

mercado 

Geração de biogás na 

fazenda; redução de 

uso de água em 30%; 
redução de tinta 

utilizada na 

embalagem 

- 

Desenvolvimento 

de dois produtos 

novos, como forma 
de inserção no 

mercado; 

diminuição do 

consumo de energia 
elétrica; melhoria 

de 20% na 

utilização de 
matéria prima 

Fonte: A autora, com base em UNEP (2009) e Crul e Diehl (2009). 
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4. O COCO VERDE 

4.1 HISTÓRIA E MORFOLOGIA 

O coqueiro (Cocos nucifera) é uma palmácea, que, se supõe, tem origem no 

arquipélago Malaio, de onde sua cultura foi estendida às ilhas do Pacífico Sul, à Índia e à 

América (ENCYCLOPAEDIA BRITANNICA DO BRASIL, 1994).  

De acordo com Moura e Leite (2001), o coqueiro chegou ao Brasil por volta de 1553, 

no estado da Bahia (DA SILVA, 2014) e, por isso, é comumente denominado coco-da-baía. 

Na Figura 9, as partes que compõem o coco, fruto do coqueiro, são apresentadas. De 

acordo com ela, o coco é caracterizado como uma drupa fibrosa, a parte comestível carnosa 

do coco é seu endosperma sólido, enquanto a água de coco é seu endosperma líquido. O 

objeto de interesse do presente trabalho é denominado mesocarpo, que no caso do coco é 

fibroso. 

 

Figura 9 - Morfologia do coco 

 

 

Fonte: Grapiúna (2012). 

 

O endosperma (ou albume) tem a função de acumular reservas para nutrir o embrião 

no momento da germinação (SOUZA; PEIXOTO; DE TOLEDO, 1995) e é descrito pelo 
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dicionário Michaelis (2018) como o “tecido nutritivo encontrado na maioria das sementes das 

angiospermas, que fornece ao embrião substâncias essenciais, como, por exemplo, amido, 

celulose, gordura e proteína”, por isso o alto valor nutritivo da água de coco e da polpa do 

coco. O mesocarpo, por sua vez, é a parte mediana do fruto, que pode ser carnosa ou fibrosa, 

de acordo com Andreata (1994).  

4.2 PRODUÇÃO 

A produção mundial de cocos, em quantidade e em área, assim como a produtividade 

das plantações de coqueiros em 2016, são mostradas na Tabela 1.  

 

Tabela 1- Produção e produtividade mundiais de coco em 2016 

País Produção (t) Área colhida (ha) Produtividade (t/ha) 

Indonésia 17.722.429 3.105.259 5,71 

Filipinas 13.825.080 3.565.059 3,88 

Índia 11.127.898 2.155.749 5,16 

Brasil 2.649.246 234.012 11,32 

Sri Lanka 2.520.095 408.918 6,16 

Vietnã 1.469.960 146.835 10,01 

México 1.157.481 183.637 6,30 

Papua Nova Guiné 1.191.438 207.679 5,74 

Tailândia 815.406 177.063 4,61 

Tanzânia 555.836 732.189 0,76 

Outros 5.975.766 1.252.404 4,77 

Mundo 59.010.635 12.168.804 4,85 
Fonte: A autora, com base em FAO (2016). 

 

A partir da Tabela 1, tem-se que o Brasil era, em 2016, o quarto maior produtor 

mundial de coco, incluindo variações de coco verde e de coco seco, com produção, em 

volume, de aproximadamente 15% da produção da Indonésia, o maior produtor, o que 

representa 4% da produção mundial. Além disso, o Brasil é o país, dentre os dez países com 

maior produção, que possui maior produtividade de suas plantações de coqueiros, fato que 

evidencia o caráter comercial das plantações de coqueiros no país, assim como a excelência 

de técnicas de plantio e de manutenção empregadas.  

Os coqueiros podem ser de duas variedades: gigante ou anã. A gigante produz frutos 

com aptidão para copra (albúmen sólido) e iniciam sua produção por volta de seis anos e 

meio. Já a variedade anã produz cocos com aptidão para água e começa a produzir com dois 

anos e meio (MOURA; LEITE, 2001). Segundo Ferreira Neto et al. (2011), o Brasil é o maior 
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produtor mundial de coco para obtenção da água do fruto e, para o consumo in natura, 

predomina a variedade de coqueiro anão, devido ao bom rendimento e à boa qualidade da 

água de seus cocos.  

Conforme Moura e Leite (2001), um coqueiral atinge estabilidade de produção 

quando as plantas atingem 12 anos, com produtividade de aproximadamente 60 a 120 

frutos/planta-ano. 

O coco-da-baía, que inclui tanto o coco verde quanto o coco seco, é produzido em 23 

dos 26 estados brasileiros, e tem maior concentração produtiva no Nordeste do país, onde o 

clima é mais favorável ao cultivo do fruto, de acordo com dados obtidos do IBGE (2016b). 

Em 2016, a área territorial destinada à colheita do coco-da-baía era de 234.726 

hectares e o valor estimado da produção brasileira era de mais de R$1 bilhão, dos quais, 

R$800 milhões estavam concentrados no Nordeste. Já o rendimento médio da plantação era 

de 7.547 frutos por hectare, com maior média no Centro-Oeste e menor média no Sul do país 

(IBGE, 2016a). 

A quantidade produzida, de 2010 a 2016, é mostrada no Quadro 5: 

 

Quadro 4 – Série histórica da produção de cocos-da-baía (em 1000 frutos) de 2010 a 2016, 

no Brasil 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

1.895.635 1.962.434 1.954.354 1.926.857 1.946.073 1.785.805 1.766.164 
Fonte: A autora, com base em IBGE (2016b). 

 

A partir da série histórica acima, observa-se que desde 2015 a quantidade produzida 

de cocos-da-baía vem diminuindo, o que pode ser reflexo da crise econômica que o país vive. 

Não há dados mais recentes disponíveis. 

4.3 RESÍDUOS, PROBLEMAS AMBIENTAIS E COMPOSIÇÃO DAS FIBRAS DE 

COCO 

Os resíduos do coco consumido in natura em praias brasileiras acarretam problemas 

ambientais, pois estes são disposto em encostas, nas praias e em aterros sanitários, 

aumentando a poluição física e visual de espaços públicos, além de contribuir para a 

proliferação de vetores que procuram alimento e abrigo no lixo e para o entupimento de redes 

de drenagem urbana (SILVEIRA, 2008; SILVEIRA; CÉSAR, 2007). 
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O entupimento de redes de drenagem urbana ocasiona alagamentos nas cidades e 

diminuição da qualidade da água, devido à deposição de matéria orgânica e à proliferação de 

microrganismos, além de criar condições ideias para a proliferação de vetores, de acordo com 

Daltoé (2015).  

Um dos vetores de doenças que podem ser encontrados em cascas de coco é o 

mosquito do gênero Aedes. Braga e Valle (2007) afirmam que a espécie Aedes albopictus é 

comumente encontrada em florestas – em buracos de árvores, cascas de coco, dentre outros 

locais, e que ela é potencial transmissora de dengue e outras doenças virais. Já o Ae. aegypti, 

segundo as autoras, é bem adaptado a ambientes urbanos, usando recipientes diversos de uso 

humano para se reproduzir. Portanto, as cascas de coco depositadas em ambientes antrópicos 

são potenciais contribuintes para a proliferação desse vetor. 

 O Aedes aegypti é responsável pela transmissão da dengue, da febre amarela urbana, 

da zika e da chikungunya, de acordo com o Ministério da Saúde (2018). No ano de 2015, 

houve surto de casos de microcefalia em estados do nordeste do Brasil. A suspeita era de que 

os casos estivessem ligados ao Zika vírus, transmitido pelo mosquito Aedes aegypti. Seis 

estados chegaram a decretar situação de emergência (MADEIRO, 2015), vide Figura 10. Em 

novembro de 2015 a suspeita foi confirmada pelo Ministério da Saúde e o número de nascidos 

com microcefalia no ano já havia ultrapassado a marca de 1000 bebês (SECRETARIA DE 

ESTADO DA SAÚDE -ES, 2015). Entretanto, a dengue é a doença transmitida pelo Ae. 

aegypti que apresenta maior incidência e relevante estagnação do número de infectados 

anualmente, de acordo com dados do boletim epidemiológico emitido em novembro de 2018 

pelo Ministério da Saúde (SECRETARIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, 2018). Ainda de 

acordo com tal boletim, foram registrados no Brasil, no ano de 2018, 130 óbitos e mais de 3 

mil casos graves ou com sinais de alarme da dengue até a semana 43.  

Há ainda o problema da decomposição dos resíduos do coco. A decomposição das 

cascas de coco ocorre por ação de microrganismos aeróbicos ou anaeróbicos, quando estas 

são dispostas em lixões, vazadouros, encostas e aterros sanitários. A decomposição 

anaeróbica gera o gás metano, que é um gás do Efeito Estufa (SILVEIRA, 2008). A 

decomposição aeróbica, por sua vez, gera o dióxido de carbono (BALESTIERI, 2018), outro 

gás que aumenta o Efeito Estufa (IPCC, 2014). De acordo com Coward e Hurka (2006), o 

Efeito Estufa torna o planeta Terra habitável, ou seja, é um efeito natural, que permite a livre 

passagem de raios solares pela atmosfera, porém resiste ao retorno do fluxo de calor para o 

espaço, mantendo a média da temperatura terrestre em torno de 15°C. Entretanto, o IPCC 

(2014, p.4) afirma que “as emissões antropogênicas de gases de efeito estufa aumentaram 
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desde a era pré-industrial, largamente causadas pelo crescimento econômico e populacional, e 

estão agora maiores do que nunca”
2
, o que afirma ser a causa de mudanças climáticas, como o 

aumento da temperatura média global. 

 

Figura 10 - Mapa do Zika vírus no Brasil, 2015 

 

Fonte: Madeiro (2015). 

 

Uma solução aos problemas ambientais causados pela casca de coco é a reciclagem 

desta. As fibras do coco, correspondentes a aproximadamente 30% do produto final após 

beneficiamento, são a parte mais versátil da casca do coco, com possibilidade de utilizações 

diversas (MATTOS, ADRIANO et al., [S.d.]). 

As fibras de coco, assim como outras fibras vegetais, são compostas principalmente 

por celulose, hemicelulose e lignina. A celulose é composta por longas cadeias lineares com 

base de carbono e hidrogênio. Já a hemicelulose é composta por esse tipo de cadeia, porém 

mais curta. A lignina, por sua vez, é constituída por polímero complexo e se liga à celulose e à 

hemicelulose, dando rigidez à parede celular dos vegetais. A concentração de lignina nas 

                                                
2 Tradução livre para “Anthropogenic greenhouse gas emissions have increased since the pre-

industrial era, driven largely by economic and population growth, and are now higher than ever”. 
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fibras vegetais é o principal fator das diferenças de propriedades físicas entre elas 

(SILVEIRA; CÉSAR, 2007). 

 

Quadro 5 - Comparação de propriedades físicas de algumas fibras 

Fibra  

Diâmetro 

(µm) 

Densidade 

(g/cm3) 

Resistência à 

tração (Mpa) 

Módulo de 

Elasticidade (Gpa) Alongamento (%) 

Algodão 16-21 1,5-1,6 287-597 5,5-12,6 7-8 

Juta 200 1,3 393-773 26,5 1,5-1,8 

Linho - 1,5 345-1035 27,6 2,7-3,2 

Sisal 50-300 1,45 511-635 9,4-22 3-7 

Fibra de coco 100-450 1,15-1,45 131-175 4-13 15-40 

Vidro - E 8-14 2,5 2000-3500 70 1,8-3,2 

Carbono 7-10 1,6-1,9 4000 230-240 1,4-1,8 
Fonte: Adaptado de Silveira e César (2007). 

 

A partir do Quadro 6 se observa que as fibras sintéticas (fibra de vidro e fibra de 

carbono) apresentam resistência à tração e módulo de elasticidade muito superiores às fibras 

vegetais. A fibra de coco tem os valores mais baixos dentre os observados para essas duas 

propriedades. Porém, a capacidade de alongamento da fibra de coco é bem superior à das 

fibras em comparação. Além disso, a fibra de coco tem alta porosidade e alta retenção de 

água, o que justifica seu uso em xaxins e em mantas de contenção. 

4.4 COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS EM PRAIAS BRASILEIRAS 

De acordo com Castilhos (2011), as cascas do coco verde correspondem a 80% do 

peso bruto do fruto e levam de 8 a 12 anos para se decompor na natureza. À época, cerca de 7 

mil toneladas de fibras eram beneficiadas, enquanto 2 milhões de toneladas de coco eram 

produzidas por ano, o que evidencia a baixa conversão dos resíduos em produtos úteis. 

A coleta dos resíduos do coco é realizada juntamente com outros tipos de resíduos 

diversos, na maior parte das praias brasileiras. Adicionalmente, não se observam em muitas 

delas pontos de coleta diferenciados que facilitem a coleta seletiva de resíduos. Dessa forma, 

é comum que se vejam cascas de coco descartadas juntamente com todo tipo de resíduo 

sólido, como restos de comida, embalagens plásticas, canudos, garrafas de bebidas, latas. Esse 

fato dificulta a coleta dos resíduos de coco para fins de reciclagem.  

No município de Guarapari, também no estado do Espírito Santo, os resíduos verdes e 

de feiras livres (podas, capinas, cascas de coco, etc.) são transformados em compostos 
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orgânicos por meio de compostagem, de acordo com o Plano de Gestão Integrada de Resíduos 

Sólidos do município (PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI - ES, 2013). Nas 

praias, são observadas lixeiras separadas para lixo comum e para cascas de coco. O trabalho 

da Companhia de Melhoramento e Desenvolvimento Urbano de Guarapari (CODEG) ocorre 

no período diurno, com troca de lixeiras e armazenamento dos resíduos em pontos 

concentrados, e durante a noite é realizado o recolhimento desses resíduos, através de equipe 

especializada, tratores e caminhões. São recolhidos, em média, 120 toneladas de lixo por dia 

nas praias de Guarapari (SANTANA; MACHADO, 2016).  

 

 

Fonte: A autora (2018). 

 

As Figuras 11, 12 e 13, registradas em trabalho de campo em novembro de 2018, na 

praia do Morro, no município de Guarapari, mostram lixeiras exclusivas para coleta de cascas 

de coco disponibilizadas pela prefeitura. O que se observa é que, apesar de haver uma 

crescente conscientização da população em relação à importância de se jogar o lixo na lixeira, 

é comum que outros tipos diversos de resíduos sejam descartados também nos tonéis para 

cascas de coco, mesmo quando há outro contentor para tanto a menos de cinco metros de 

distância. Além disso, cascas de coco e outros resíduos são deixados bem ao lado das lixeiras, 

e não dentro delas. 

No município do Rio de Janeiro, a coleta é realizada de maneira semelhante: a 

manutenção da limpeza em seus 56 quilômetros de praias é feita em dois turnos; no diurno 

(das 7h às 15h) garis são distribuídos por setor e realizam a catação do lixo mais aparente, 

principalmente cocos, ensacando-o para posterior remoção, além de substituir os contêineres 

cheios por vazios. No noturno (das 16h às 00h) ocorre a “limpeza arrastão”, em que toda a 

extensão de areia é limpa por meio de equipes munidas de equipamentos apropriados e com 

Figuras 11, 12 e 13 – Lixeiras exclusivas para resíduos de coco em praia de Guarapari, ES 
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auxílio de tratores que possuem mecanismo de peneiramento da areia para remoção de 

pequenos detritos e aeração da areia. Em domingos de alta temporada chega-se a recolher de 

150 a 180 toneladas de lixo da orla do município (COMLURB, 2011).  

Pela Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei nº 12305/2010), os municípios 

brasileiros devem possuir aterros sanitários com disposição adequada dos resíduos. De acordo 

com o artigo 47: 

Art. 47.  São proibidas as seguintes formas de destinação ou disposição final de 
resíduos sólidos ou rejeitos: 

I - lançamento em praias, no mar ou em quaisquer corpos hídricos; 

II - lançamento in natura a céu aberto, excetuados os resíduos de mineração; 

III - queima a céu aberto ou em recipientes, instalações e equipamentos não 

licenciados para essa finalidade; 

IV - outras formas vedadas pelo poder público. 

(BRASIL, 2010). 

 

Portanto, os resíduos sólidos coletados são dispostos em aterros sanitários do próprio 

município ou de municípios vizinhos. Dependendo do aterro, há políticas de separação e 

reciclagem de resíduos, que inclusive se configuram em inclusão social e fonte de trabalho e 

receita para muitas famílias.  

Como exemplo, o aterro sanitário da Grande Vitória, localizado no município de 

Cariacica (ES), faz parte de um Parque de Econegócios, que realiza reciclagem de papel, 

plástico, óleo de cozinha, dentre outros e, ainda, beneficia materiais eletroeletrônicos por 

meio de empresas de médio e pequeno porte e microempresas, inclusive empresas incubadas 

(MARCA AMBIENTAL, 2013). Ainda de acordo com Marca Ambiental (2013), a BioCoco 

era uma empresa já graduada pelo Programa de Incubação de Econegócios e fazia o 

processamento das cascas de coco destinadas a esse aterro. Fibras longas eram aproveitadas 

para a produção de diversos produtos, tais como vasos tipo xaxim, mantas para fins diversos – 

como drenagem e contenção de encostas -, confecção de artesanatos diversos e substrato 

agrícola. Em pesquisa de campo em outubro de 2018, porém, de acordo com Siegle (2018), a 

empresa BioCoco foi desativada por motivos não citados. 

Para alcançar o objetivo de reciclar os resíduos de coco do litoral do Espírito Santo, 

toda a cadeia produtiva estadual foi organizada, o que envolve segregação, coleta, transporte, 

processamento e comercialização (MARCA AMBIENTAL, 2013).  
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5. O COCO VERDE COMO MATÉRIA PRIMA ALTERNATIVA 

5.1 PRODUTOS EXISTENTES 

Em visita à EMBRAPA Agroindústria Tropical, localizada em Fortaleza, Ceará
3
, 

foram discutidas diversas aplicabilidades da casca do coco, derivadas de três componentes da 

casca do coco processada: o pó, a fibra e o líquido contido entre as fibras. 

De acordo com Mattos (2018), o pó é utilizado como substrato agrícola, que pode ser 

puro ou combinado com outros compostos; na fabricação de briquetes, que servem como 

alimentação de fornos e caldeiras em indústrias diversas; na fabricação de placas de MDF; 

para alimentação animal; e para adsorção de metais pesados em alguns processos químicos. 

A fibra é o componente mais versátil da casca do coco e pode ser utilizada para 

diversos fins, desde os mais rústicos, como vasos de plantas, cordas, isolamento térmico e 

acústico, madeira plástica, placas decorativas, estofamentos e mantas geotêxteis, até fins com 

alta tecnologia envolvida, como o termoplástico, os filmes plásticos e nas aplicações têxteis 

(MATTOS, ADRIANO, 2018). Castilhos (2011) cita ainda gabinetes de computadores, 

adição em concretos e misturas asfálticas, obtenção de papel e produção de enzimas. É 

possível também a obtenção de bioetanol a partir das fibras, de acordo com Cabral et 

al.(2016). 

Já o líquido obtido no processo de beneficiamento da casca do coco verde tem 

empregabilidade em processos energéticos, como insumo para geração de biogás, bem como 

utilização na aceleração da compostagem e na fabricação de resinas (MATTOS, ADRIANO, 

2018). 

Em pesquisa realizada através de questionário eletrônico enviado para uma seleção 

de quatro empresas que têm fibras de coco como matéria prima para seus produtos, obteve-se 

uma resposta. A empresa respondente, no mercado desde 1999, declarou que atua em diversas 

áreas com produtos derivados da casca do coco, como, por exemplo, jardinagem, tratamento 

acústico, isolamento térmico, decoração, substratos agrícolas, construção civil, petshops e 

brindes corporativos, porém o principal produto é o vaso de plantas em substituição ao xaxim, 

espécie de samambaia em extinção. A empresa obtém sua matéria prima de várias regiões do 

Brasil e vende seus produtos em todo o território nacional, o que corrobora para o argumento 

                                                
3 Entrevista pessoal com o pesquisador Adriano Mattos, em julho de 2018, como previsto na 

metodologia de pesquisa. 
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de que empresas que fabricam produtos provenientes da casca do coco conseguem obter êxito 

comercial. A obtenção e a utilização da matéria prima foram classificadas como processos 

muito relevantes ambientalmente, enquanto que a utilização de energia no processo de 

fabricação foi avaliada como um fator de médio impacto ambiental e a utilização de água 

como fator de baixo impacto. Por fim, a alternativa da fibra de coco frente ao xaxim foi 

destacada como sendo benéfica ambiental e socialmente, uma vez que substitui uma planta 

em extinção e abre portas para um novo tipo de negócio. 

5.2. PROCESSO DE BENEFICIAMENTO DA CASCA DO COCO VERDE 

A EMBRAPA Agroindústria Tropical desenvolveu, com o apoio da metalúrgica 

FORTALMAG um conjunto de equipamentos, e também o processo, para beneficiamento da 

casca do coco e obtenção de fibra e pó (SILVEIRA, 2008). O fluxograma de macroprocessos 

é ilustrado na Figura 14. 

Nesse processo de beneficiamento desenvolvido pela EMBRAPA Agroindústria 

Tropical, as cascas do coco verde (CCVs) abastecem a linha de beneficiamento através de um 

declive na baia onde essas são descarregadas, processo mostrado na Figura 15. Manualmente, 

é realizada separação de materiais estranhos que porventura estejam junto com as cascas e, 

então, o sistema é alimentado através de pás coletoras (Figura 16) e as CCVs são trituradas 

por meio de uma máquina trituradora que possui facas fixas (Figura 17), o que possibilita a 

manutenção de fibras longas. Outras máquinas similares existentes no mercado desintegram 

as CCVs de maneira mais uniforme, não possibilitando a utilização das fibras longas 

posteriormente (MATTOS, ADRIANO et al., [S.d.]). O aspecto da CCV após esse processo 

pode ser visualizado na Figura 18. 
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Figura 14 - Fluxograma operacional do beneficiamento da casca do coco 

 

Fonte: Mattos, Adriano et al.([S.d.]). 

 

As cascas de coco verde trituradas são direcionadas então para a máquina de 

prensagem (Figura 19), que objetiva retirar umidade e sais da casca do coco, segundo Silveira 

(2008). Ainda de acordo com a autora, a casca do coco verde possui cerca de 85% de umidade 

e a maior parte de seus sais se encontra em solução. Com a etapa de prensagem, 60% da 

umidade é removida. O líquido removido nessa etapa é chamado de Líquido da Casca de 

Coco Verde, ou LCCV (MATTOS, ADRIANO et al., [S.d.]), e pode ser separado para 

utilização em processos de geração de energia, conforme especificado anteriormente. 
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Figuras 15, 16, 17 e 18 – Fases de alimentação e trituração 

 
Fonte: Mattos, Adriano et al.([S.d.]). 

 

De acordo com Mattos et al. ([S.d.]), na máquina classificadora as fibras são 

separadas do pó por meio de um rolo de facas fixas e uma chapa perfurada. As fibras ficam 

retidas no rolo e o pó cai por gravidade através da chapa perfurada. 

Nesse momento, o pó e as fibras são direcionados para processos diferentes entre si. 

As fibras passam por processo de secagem, que pode ser ao sol, ao vento ou com a utilização 

de ar quente, por aproximadamente duas horas (SILVEIRA, 2008). É necessário ainda um 

peneiramento (reclassificação) das fibras para que restos de impurezas sejam retirados, 

conferindo maior qualidade ao produto, segundo Mattos et al. ([S.d.]). Nesse ponto as fibras 

estão prontas para enfardamento e expedição, de acordo com o fluxograma da Figura 14. 

O pó, produto majoritário do beneficiamento da casca do coco, é direcionado para 

lavagem e posterior fermentação por meio da disposição em leiras (Figura 20), onde é 

realizado reviramento diário e controle da temperatura, até que haja estabilização do produto 

final. Esse processo é necessário para eliminar organismos fitopatogênicos que eventualmente 

se encontrem no material (MATTOS, ADRIANO et al., [S.d.]; SILVEIRA, 2008). Ainda de 

acordo com Mattos et al. ([S.d.]), após o processo de fermentação, o pó passa por secagem 

(Figura 21) em 80°C por 20 minutos, para que a umidade, que nesse momento é em torno de 

Figura 15 - Descarga de 
cascas de coco verde  

Figura 16 - Alimentação do 
processo 

Figura 17 - Trituração da 
casca do coco 

Figura 18 - Casca de coco 
verde triturada 
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50%, caia para 30% no máximo, condição requerida pelo mercado consumidor, e para que 

microrganismos e insetos provenientes da fase de descarte dos resíduos do coco verde sejam 

eliminados.  

 

Figura 19 - Prensagem 

 

Fonte: Mattos, Adriano et al. ([S.d.]). 

 

Caso o pó seja utilizado como substrato agrícola, para que ele seja uniformizado, é 

realizada a moagem, por meio da qual fibras menores, que porventura fiquem no processo, 

são também transformadas em pó. Após essa etapa, o pó passa por uma peneira rotativa 

(Figura 22) com o objetivo de retirar grãos com diâmetro maior do que o especificado para o 

substrato agrícola. O pó é então analisado em laboratório para que nutrientes e formulações 

prontas sejam adicionados em quantidade correta para transformá-lo em substrato interessante 

para a agricultura. Por fim, o substrato agrícola pronto é embalado em sacos que têm 

tamanhos variados conforme o mercado de destino (o mercado doméstico aceita melhor sacos 

de 5 litros, enquanto o mercado agrícola faz uso de embalagens de 100 litros cada), e então 

armazenado (MATTOS, ADRIANO et al., [S.d.]). 
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Figuras 20, 21 e 22 - Leiras de pó de casca de coco e processos de secagem e peneiramento 

 

Fonte: Mattos, Adriano et al. ([S.d.]). 

 

6. ANÁLISE COMPARATIVA DO CICLO DE VIDA DE PRODUTOS QUE 

UTILIZAM CASCA DE COCO EM RELAÇÃO AOS TRADICIONAIS 

Frente à geração de três diferentes produtos a partir do beneficiamento da CCV, 

foram selecionados três produtos que utilizam a matéria prima vinda da casca do coco, cada 

um utilizando um dos resultados do beneficiamento (fibras, pó e líquido), para análise em 

comparação com seus semelhantes feitos a partir de matéria prima tradicional poluente. São 

eles: bancos automotivos, MDF e biogás para geração de energia. 

6.1 BANCOS AUTOMOTIVOS  

Os estofamentos são geralmente fabricados a partir de espumas de poliuretano, um 

composto derivado do petróleo, que provoca a condensação do vapor do corpo, gerando 

desconforto (CASTILHOS, 2011).  

De acordo com Veronese (2009, p.43), “a falta de biodegradabilidade, dependendo 

da vida útil desejada ao poliuretano, pode se tornar um grande problema no ciclo de vida 

desse material”, o que evidencia a dificuldade de reciclagem desse material. 

Figura 20 - Leiras de pó de CCV 

Figura 22 - Peneiramento do pó Figura 21 - Secagem 
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Uma alternativa ao uso de espumas de poliuretano em estofamentos foi desenvolvida 

pelo programa Pobreza e Meio Ambiente na Amazônia (POEMA), iniciativa da Universidade 

Federal do Pará (UFPA), em parceria com a fabricante de automóveis Daimler-Chrysler. De 

acordo com Mugica e London (2004), em 1991 representantes da iniciativa POEMA entraram 

em contato com a Daimler-Chrysler Brasil com a proposta de desenvolver partes do interior 

de automóveis que fossem uma alternativa aos materiais sintéticos tradicionalmente 

utilizados. A Daimler-Chrysler mundial aceitou o convite, pois um dos pilares da empresa é a 

responsabilidade ambiental, e, além de investir financeiramente no projeto, forneceu 

pesquisas iniciais e tecnologias. 

Mugica e London (2004) afirmam ainda que inicialmente o projeto englobava apenas 

encostos de cabeça fabricados a partir das fibras de coco, mas devido ao sucesso do projeto 

piloto, os assentos dos bancos do modelo Classe A fabricado no Brasil começaram também a 

ser feitos com essa matéria prima alternativa. Além disso, os autores afirmam que, 

adicionalmente aos benefícios sociais e ambientais trazidos pelo projeto, a companhia, no 

Brasil, economizava 5%  dos custos de produção com a mudança de material dos bancos. 

Castilhos (2011) afirma que diversas fábricas europeias utilizavam esse tipo de 

estofamento feito com fibras de coco. A autora defende também que as fibras de coco têm 

diversas vantagens em relação ao poliuretano, como o fato de permitir a troca de calor com o 

ambiente, ser mais confortável pela possibilidade de ter diferentes densidades em uma mesma 

peça, não ter odor, retardar chamas, ser biodegradável e conter um fungicida natural, o tanino. 
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Quadro 6 - Análise do impacto ambiental de bancos automotivos tradicionais 

 

Matéria-prima Fornecedores Produção Distribuição Uso Descarte 

Materiais 

Matéria prima química 

(poliol+copolímeros+aditivos): 

altamente poluente 

Indústria petroquímica 

(altamente poluente) 

Temperatura 

controlada: gasto de 

energia 

Rodoviária 
Desconforto 

ergonômico 

Altamente 

poluente (difícil 

degradação) 

Energia 
Matriz energética brasileira: 

hidrelétricas / termelétricas 
Depende da região Alta utilização Ineficiente - - 

Desperdício 

sólido 
- - - 

Desgaste no 

transporte 

Desgaste da 

espuma 
- 

Emissões 

tóxicas 

NO2, SO2, CO, compostos orgânicos 

voláteis, particulados finos e 

particulados totais suspensos 

CO2 (combustíveis 

fósseis) 

Agentes expansores 

agridem a camada de 

ozônio 

CO2 

(combustíveis 

fósseis) 

- - 

Responsabili

dade social 
Não há Não há Não há Não há Não há Não há 

Água - - - - - - 

CO2 
Emissão de CO2 em indústria 

petroquímica 

CO2 (combustíveis 

fósseis) 

Geração de CO2 no 

processo de expansão 

CO2 

(combustíveis 

fósseis) 

- - 

Custos Alto valor agregado Relevantes 

Relevantes (alto gasto 

de energia com 

refrigeração e alto 

gasto com controle 

ambiental) 

- - - 

Fonte: A autora, com base em Veronese (2009), Panneitz (2016), Andrade et al. ([S.d.]) e Castilhos (2011). 
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Quadro 7 - Análise do impacto ambiental de bancos automotivos feitos de fibras de coco 

 

Matéria-prima Fornecedores Produção Distribuição Uso Descarte 

Materiais Resíduo biológico 
Vendedores de coco, 
indústria do coco e/ou 

órgãos públicos de limpeza 

A partir do 
beneficiamento da 

casca do coco (resíduo) 

Rodoviária - 
Pouco poluente 

(material 

biodegradável) 

Energia 
Matriz energética brasileira: 

hidrelétricas / termelétricas 
Depende da região 

Uso de energia na 

secagem (moderado) 
Ineficiente - - 

Desperdício 

sólido 
Baixo desperdício de fibras - - - 

Desgaste natural 
(mais resistente 

que a espuma) 

- 

Emissões 

tóxicas 
Não há CO2 (combustíveis fósseis) Não há 

CO2 (combustíveis 

fósseis) 
- 

CO2 e metano quando 
há biodegradação 

natural 

Responsabili 
dade social 

Pode ajudar catadores e 
vendedores de coco verde 

Podem ser cooperativas de 

catadores e vendedores de 

coco 

Emprego de mão de 

obra carente para 
separação de material 

estranho 

- - - 

Água 
Utilização moderada de água 

para irrigação de coqueiros 
Não há Não há Não há Não há - 

CO2 Não há CO2 (combustíveis fósseis) Não há 
CO2 (combustíveis 

fósseis) 
Não há 

CO2 quando há 

biodegradação natural 

Custos Matéria prima barata - 

Baixo custo relativo 

(processo simples e 

mecânico) 

- - - 

Fonte: A autora, com base em Castilhos (2011), Mattos, Adriano (2018), Mattos, Adriano et al. ([S.d.]) e Silveira (2008). 



57 

 

 

Analisando comparativamente os impactos ambientais gerados pelos bancos 

automotivos tradicionais, fabricados a partir de espuma de poliuretano, com os impactos 

gerados pela alternativa que utiliza fibra de coco como matéria prima, fica evidente que tanto 

o processo quanto a obtenção de matéria prima são consideravelmente mais “limpos” do 

ponto de vista ambiental no banco feito a partir da fibra de coco. Além disso, no que tange a 

perspectiva financeira, tanto a fibra de coco em si quanto o processo de obtenção dessa fibra, 

têm vantagens em custos em relação à espuma tradicional. Em adição, a utilização das fibras 

de coco verde tem um apelo social, uma vez que gera emprego e renda para a população 

carente local. Por fim, a fibra se mostra uma alternativa sustentável ambientalmente por retirar 

de aterros, lixões e praias um resíduo de grande volume, a casca de coco verde, que gera 

problemas ambientais, e transformá-lo em um produto essencial nos dias atuais, sendo uma 

substituição viável à espuma de poliuretano, material agressivo ao meio ambiente por conta 

de seu processo que gera gases tóxicos e da matéria prima proveniente do petróleo.  

6.2 MDF 

O Medium Density Fiberboard (MDF) surgiu nos Estados Unidos, no início dos anos 

1960, como alternativa à madeira maciça, pois tem grande aplicabilidade na indústria 

moveleira, sendo não indicado apenas quando a utilização exige uma maior rigidez (RIBEIRO 

et al., 2016). 

De acordo com a análise do ciclo de vida do MDF, realizada por Ribeiro et al. 

(2016), os processos de fabricação e de obtenção de matéria prima desse material liberam 

agentes cancerígenos e outros agentes não cancerígenos, mas tóxicos, provenientes de 

produtos químicos. Além disso, de acordo com as autoras, o MDF causa consideráveis 

contaminações tanto terrestre quanto aquática e libera ainda radiações ionizantes durante seu 

ciclo de vida. O processo produtivo do MDF convencional, que é dividido em produção de 

cavacos de madeira e posterior produção do MDF a partir desses cavacos, é ilustrado na 

Figura 23.  
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Figura 23 - Processo produtivo de MDF convencional 

 

Fonte: Bom (2008). 

 

O MDF proveniente da casca do coco, por sua vez, utiliza apenas uma mistura de 

fibras de coco de tamanhos variados e pó de coco, não necessitando de agente de ligamento, 

pois a própria lignina presente no material se encarrega dessa função (MATTOS, ADRIANO 

et al., 2011). Além disso, essa alternativa possibilita a destinação a um resíduo que gera 

problemas ambientais. De acordo com Mattos (2018), uma desvantagem do MDF de casca de 

coco é que o material é mais frágil que seu similar tradicional, não podendo ser utilizado para 

todas as aplicações convencionais. O processo produtivo de painéis de MDF feitos a partir da 

CCV pode ser visualizado na Figura 24. 
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Figura 24 - Processo produtivo de painéis de MDF de CCV 

 

Fonte: Mattos et al. (2011).
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Quadro 8 - Análise do impacto ambiental do MDF tradicional 

 

Matéria-prima Fornecedores Produção Distribuição Uso Descarte 

Materiais 

Árvores de reflorestamento e 

resina química (possui agentes 

cancerígenos) 

Plantações de 

eucalipto ou pinus e 

indústrias químicas 

Produtos químicos para tratamento da 

madeira (resina de ureia, sulfato de 

alumínio) 

Rodoviária 

Material de 

fragilidade 

média 

Contaminação do 

solo e da água 

(descarte indevido) 

Energia 
Matriz energética brasileira: 

hidrelétricas / termelétricas 
Depende da região 

Alto uso de energia por processos de 

aquecimento e processos automatizados 
- - - 

Desperdício 

sólido 
- - Cascas de árvores, cavacos, pó de madeira 

Desgaste no 

transporte 

Desgaste do 

MDF 
- 

Emissões 
tóxicas 

Inúmeras emissões da indústria 
química 

CO2 (combustíveis 
fósseis) 

Emissão de formaldeído na etapa de 

prensagem a quente; água contaminada na 

etapa de lavagem das lascas de madeira; 
agentes químicos diversos na etapa de 

aquecimento das lascas; agentes ionizantes 

em várias etapas. 

CO2 

(combustíveis 

fósseis) 

- - 

Responsabili

dade social 
- - - - 

Mais barato 

que madeira 
maciça 

- 

Água Fabricação de resinas - 
Alto uso de água em processos de lavagem 

e resfriamento; contaminação da água 
- - 

Contaminação de 

rios e lençóis 

freáticos 

CO2 
Emissão de CO2 em indústria 

petroquímica 
CO2 (combustíveis 

fósseis) 
- 

CO2 

(combustíveis 

fósseis) 

- - 

Custos Alto valor agregado - 
Relevantes (alto gasto de energia e de 

componentes químicos) 
- 

Mais barato 

que madeira 

maciça 

- 

Fonte: A autora, com base em Ribeiro et al. (2016) e Campos (2003). 
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Quadro 9 - Análise do impacto ambiental do MDF da casca de coco 

 

Matéria-prima Fornecedores Produção Distribuição Uso Descarte 

Materiais 
Cascas de coco verde 

(mistura de fibras e pó) 
Indústria do coco - Rodoviária 

Material de fragilidade 

média a alta (mais frágil 

que o MDF 

convencional) 

- 

Energia 

Matriz energética 

brasileira: hidrelétricas / 

termelétricas 

Depende da região 

Considerável, pois há processo 

de secagem e há máquinas 

automatizadas 

- - - 

Desperdício 

sólido 
- - 

Não há desperdício. Até o pó da 

casca de coco é utilizado 

Desgaste no 

transporte 
Desgaste do MDF - 

Emissões 

tóxicas 
- 

CO2 (combustíveis 

fósseis) 

Não há. Não são utilizadas 

resinas, nem agentes de ligação 

CO2 

(combustíveis 

fósseis) 

- - 

Responsabili

dade social 
- 

Podem ser 

vendedores de água 

de coco in natura 

- - 
Mais barato que madeira 

maciça 
- 

Água 
Irrigação de plantações de 

coqueiros 
- 

Utilizada no processo de 

lavagem 
- - - 

CO2 - 
CO2 (combustíveis 

fósseis) 
- 

CO2 

(combustíveis 

fósseis) 

- - 

Custos 
Matéria prima barata 

(resíduo) 
- 

Razoáveis (considerável 

utilização de energia e nenhum 

uso de produtos químicos) 

- 
Mais barato que madeira 

maciça 
- 

Fonte: A autora, com base em  Mattos et al. (2011)
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Analisando os Quadros 9 e 10 e as Figuras 23 e 24, percebe-se que o MDF 

tradicional utiliza muitos produtos químicos, alguns tóxicos e outros cancerígenos, tanto 

como matéria prima quanto em seus processos de tratamento de cavacos e do MDF, além de 

conter muitas etapas de lavagem e aquecimento, enquanto que o MDF feito a partir da CCV 

utiliza apenas a própria CCV como matéria prima, não necessita de aditivos e tratamentos 

químicos e é produzido em menos etapas, com menor utilização de energia e de água, além de 

não gerar nenhum desperdício de matéria prima. Outro fator que preocupa no MDF 

tradicional é a contaminação de água e do solo tanto no descarte após o uso pelo consumidor 

quanto em suas etapas produtivas, o que não ocorre nos painéis alternativos feitos com casca 

de coco verde. 

6.3 GERAÇÃO DE ENERGIA  

Atualmente, 61,18% da matriz energética brasileira é composta por fontes 

hidráulicas, as hidrelétricas, de acordo com ANEEL (2018), fazendo com que o Brasil seja 

reconhecido pela alternativa pouco poluente que utiliza para geração de energia, ante às fontes 

de energia que utilizam combustíveis fósseis, amplamente adotadas no mundo. Entretanto, há 

fatores ambientais e sociais a ser observados ao se adotar esse tipo de geração de energia. Os 

problema ambientais gerados por uma usina hidrelétrica são citados por Bermann (2007, 

p.141): 

  
 “alteração do regime hidrológico, comprometendo as atividades a jusante do 

reservatório; 

 comprometimento da qualidade das águas, em razão do caráter lêntico do 

reservatório, dificultando a decomposição dos rejeitos e efluentes; 

 assoreamento dos reservatórios, em virtude do descontrole no padrão de 

ocupação territorial nas cabeceiras dos reservatórios, submetidos a processos 
de desmatamento e retirada da mata ciliar; 

 emissão de gases de efeito estufa, particularmente o metano, decorrente da 

decomposição da cobertura vegetal submersa definitivamente nos 

reservatórios; 

 aumento do volume de água no reservatório formado, com conseqüente 

sobrepressão sobre o solo e subsolo pelo peso da massa de água represada, em 

áreas com condições geológicas desfavoráveis (por exemplo, terrenos 

cársticos), provocando sismos induzidos; 

 problemas de saúde pública, pela formação dos remansos nos reservatórios e 

a decorrente proliferação de vetores transmissores de doenças endêmicas; 

 dificuldades para assegurar o uso múltiplo das águas, em razão do caráter 
histórico de priorização da geração elétrica em detrimento dos outros possíveis 

usos como irrigação, lazer, piscicultura, entre outros.” 

Bermann (2007) argumenta que, em relação às questões sociais, populações 

ribeirinhas são retiradas de suas moradias, desconsideradas diante da perda irreversível de sua 

condição social, meio de vida e produção. Segundo o autor, as usinas hidrelétricas construídas 

no país até 2007 inundaram mais de 34 mil km
2 

de terras e expulsaram cerca de 200 mil 

famílias de suas casas, todas elas ribeirinhas. 

O biogás é uma mistura gasosa com alta concentração de metano, gás do Efeito 

Estufa que possui elevado poder energético (COSTA, LUZIA, 2012). De acordo com a 

autora, ele é resultante da digestão anaeróbica de matéria orgânica proveniente de aterros, 

lodos de esgoto, entre outros. Costa (2012) afirma ainda que os biodigestores começaram a 
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ser difundidos no Brasil na décadade 1970, mas já eram velhos conhecidos de países europeus 

e asiáticos. 

A biodigestão é realizada a partir de bactérias anaeróbicas e um inconveniente do 

processo é o mau cheiro próximo às células biodigestoras, mesmo escolhendo bem os 

substratos a ser utilizados (KARLSSON et al., 2014). 

Analisando-se os Quadros 11 e 12, chega-se à conclusão de que as hidrelétricas 

realmente geram poucos impactos ambientais, porém a geração de energia através de biogás 

não gera impactos ambientais, uma vez que o biogás é liberado na atmosfera naturalmente 

pelo processo de decomposição da matéria orgânica e, nesse caso, esses gases são 

aproveitados para a geração de energia elétrica em vez de serem desperdiçados ou queimados, 

como ocorre em muitos aterros. Além disso, o biogás tem componentes sociais positivas, 

enquanto as hidrelétricas, muitas vezes, têm negativas. Por fim, os investimentos em 

hidrelétricas são muito altos, enquanto os investimentos em biodigestores são baixos ou 

médios, dependendo do modelo utilizado. Entretanto, para que o biogás seja mais largamente 

utilizado como fonte de energia, é necessário haver uma revolução da matriz energética 

brasileira, uma vez que muitos desses biodigestores podem ser instalados em fazendas ou 

outras propriedades de pequeno porte. 
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Quadro 10 - Análise do ciclo de vida da energia gerada por hidrelétricas 

 

Matéria-prima Fornecedores Produção Distribuição Uso Descarte 

Materiais Força da água 
Usinas 

hidrelétricas 
- 

Rede 

elétrica 
- - 

Energia Força da água Rios - - - - 

Desperdício sólido - - - - - - 

Emissões tóxicas - 

Metano da 

decomposição 

da matéria 

orgânica no 

fundo dos 

reservatórios 

- - - - 

Responsabilidade 

social 
- 

Prejudica 

ribeirinhos 
- - - - 

Água - - - - - - 

CO2 - 

Decomposição 

de matéria 

orgânica no 

fundo de 

reservatórios 

- - - - 

Custos Nenhum 

Altíssimo 

investimento 

em construção 

Apenas de 

manutenção 
- - - 

Fonte: A autora, com base em Bermann (2007). 
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Quadro 11 - Análise do ciclo de vida da geração de energia por biogases, considerando utilização de LCCV 

 

Matéria-prima Fornecedores Produção Distribuição Uso Descarte 

Materiais Material orgânico 
Aterros, indústria do coco, 

praias 
Biodigestor - - - 

Energia - Biodigestores 
Alimentação pelos gases do 

processo 
- - - 

Desperdício sólido - - 

Produtos da compostagem, 

que podem ser utilizados 

em outras atividades 

- - - 

Emissões tóxicas - - - - - - 

Responsabilidade 

social 
- 

Podem ser vendedores de 

água de coco in natura 
- - - - 

Água - - - - - - 

CO² - - - - - - 

Custos 

Baixos ou 

possivelmente 

nenhum (resíduos) 

- 
Investimento e manutenção 

dos biodigestores 
- - - 

Fonte: A autora, com base em Mattos (2018), Mattos et al. ([S.d.]) e Karlsson et al. (2014).
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7. CONCLUSÃO 

Esse trabalho teve como objetivos analisar os prejuízos ambientais e econômicos 

gerados pelos resíduos do coco verde e suas oportunidades de utilização como matéria prima. 

Para isso, primeiramente foram apresentados conceitos de inovação e desenvolvimento de 

produtos, além de uma ferramenta com foco no âmbito da sustentabilidade para 

desenvolvimento e melhoria de produtos, o Design for Sustainability. Em seguida tratou-se do 

coco verde em si, suas características, sua produção, os problemas causados pelos seus 

resíduos e a maneira como são feitos a coleta e o transporte desses resíduos. Por fim, realizou-

se uma análise comparativa de produtos que utilizam derivados dos resíduos do coco verde 

como matéria prima frente aos seus análogos tradicionais. 

O uso do D4S para avaliação, melhoria e desenvolvimento de produtos é muito 

positivo ao se analisar toda a cadeia de produção, desde a obtenção da matéria prima até o 

descarte do produto e seus impactos tanto econômicos quanto ambientais e sociais. Sabe-se 

que uma organização, para ser saudável, deve ser sustentável nessas três esferas e, para 

organizações de manufatura, é essencial que seus produtos estejam de acordo com princípios 

sustentáveis. Entretanto, a ferramenta possui algumas dificuldades de uso, como os 

empecilhos do acesso à informação relativa a toda a cadeia produtiva e o detalhamento 

necessário em cada etapa, que por vezes, torna a análise demorada e complexa.  

Além disso, demonstrou-se que é possível aproveitar o resíduo gerado pelo consumo 

da água de coco, ou seja, a casca de coco verde, de forma que o problema do acúmulo em 

praias e em aterros seja sanado, ou ao menos minimizado, gerando produtos com alto valor 

agregado pelo emprego de tecnologia, e de maneira sustentável, tanto ambientalmente, quanto 

econômica e socialmente. A casca de coco verde é um produto muito versátil e com ampla 

possibilidade de crescimento como matéria prima, uma vez que mostrou vantagens 

competitivas tanto ambientais, quanto sociais e econômicas frente a utilização de matérias 

primas tradicionais poluentes. Mais do que isso, o coco verde é comprovadamente um 

produto que pode ser aproveitado integralmente e reciclado com sucesso.  

Limitações de acesso à informação, de abertura das empresas que utilizam a CCV 

como matéria prima e de tempo hábil para realização da pesquisa foram encontradas. 

Inicialmente, se objetivava visitar empresas que fazem a coleta e a reciclagem do resíduo 
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estudado, porém a principal candidata para tanto, que era referência no segmento, foi 

desativada. Em adição, a ideia inicial desse trabalho era sugerir um produto que pudesse 

utilizar a CCV como matéria prima, em caráter inovador, além da análise que foi realizada. 

Essa ideia fica indicada como pesquisa futura. Por fim, pesquisas em caráter de 

desenvolvimento de tecnologia, transformação do processo de beneficiamento da casca do 

coco para escalas industriais e estudo de caso de empresas atuantes nesse mercado são 

também sugestões de pesquisas futuras. 
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APÊNDICE A – QUESTIONÁRIO ÀS EMPRESAS PRODUTORAS DE 

PRODUTOS DE FIBRA DE COCO 
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