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RECICLAGEM
PATRÍCIA CRUZ/DIÁRIO

SÉRGIO RONDINO produz vasos artesanais que são belas opções para presentear

PATRÍCIA CRUZ/DIÁRIO

NA ARTCOCO os vasos são produzidos com fibra de coco seco e arames encapados

O promissor coco ecológico
Os vasos produzidos com fibra de coco chegaram timidamente ao mercado. Mas a recente expansão do consumo
reflete-se no segmento de paisagismo e decoração, fazendo os produtores comemorarem o sucesso das vendas
MARCELLO KAMIO/DIVULGAÇÃO

Fibra do coco salva
xaxim da extinção
w Com

a samambaia-açu ou
xaxim (Dicksonia sellowiana)
em extinção e protegida pelo
Ibama e pela Lei Municipal
13.442, os ordófilos,
paisagistas e usuários do

xaxim tiveram que buscar
outros substratos para
substituir os produtos feitos
com xaxim.
w Uma sambaia-açu precisa de
quase 100 anos para chegar
à fase adulta.
w Na cidade de São Paulo são
coletados cerca de 11 milhões
de cascas de coco (para

EDIÇÃO: 21/09/2003

Verde: Rod. Presidente
Dutra, 700. Fone: (21) 33715210; www.cocoverderj.com.br
Em SP: (11) 4043-5148
w Artcoco: Rua Piauí, 292.
Fone: (11) 3151-3933. Site:
www.artcoco.com.br
w Cobasi: Rua Manoel Velasco,
90 - Fone/SAC: (11) 38318999. Site: www.cobasi.com.br
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Desde 1994, Sérgio Rondino, 56
anos, utiliza a casca de coco seco para criar vasos e acessórios
artesanais muito utilizados na
decoração de casas e jardins. “A
produção é pequena porque fazemos arte, em peças que podem ser presenteadas para
agradar com requinte”, confessa o empresário, que abriu
uma loja em Higienópolis para
vender as novidades. “As vendas estão crescendo devagar.

COCO VERDE mostra a utilidade do coxim na jardinagem

transportar isso a um aterro
sanitário seriam necessários
1.100 caminhões
enfileirados). Tudo isso poderia
ser reciclado e transformado
em forração de estofados,
bancos de carros, adubo (rico
em potássio), capachos,
tapetes, lustres, isolantes,
vasos, pranchas e até navios.
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serviço

Ar tesanato

Produzimos apenas 500 peças
por mês, mas vendemos tudo
aqui na loja e no mercado especializado.”
Na Cobasi, empresa de produtos agropecuários, que revende desde 1998 diversos produtos de fibra de coco, os negócios também vão bem. “Foi a
partir de novembro que a procura cresceu. Os clientes ainda
reclamam dos preços, mas as
vendas aumentaram em torno
de 25% a 30%”, afirma Mara
Capassi, 36 anos, responsável
pelo setor de compras.
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vismo da samambaia-açu, usada na fabricação de vasos de
xaxim, surgiram no mercado
alternativas como os recipientes feitos de casca de coco reciclado. Além de incrementar os
negócios nos setores de jardinagem e decoração, o produto
preserva o meio ambiente.
Apesar de a Índia ser a líder
na comercialização e produção
destes insumos, com cerca de
1,02 bilhão de toneladas da fi-

com a fibra, chamada de coxim,
evitando a mistura com o látex.
“A princípio a idéia foi de solucionar o problema do lixo. Ainda não existia a lei de proteção
à samambaia-açu” revela o gerente, que muda de assunto
quando questionado sobre o faturamento anual.
Mas revela que a Coco Verde
acaba de fechar contrato de exportação, de quatro anos, com a
Coréia e está em negociação
com os Estados Unidos e diversos países da Europa.
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w Com a proibição do extrati-

bra, faturando US$ 70 milhões
por ano com as exportações, é o
Brasil que tem surpreendido
neste mercado inovador. Os
brasileiros desenvolveram produtos ecológicos, resistentes à
água e livres de sal.
Há cinco anos a Coco Verde,
empresa carioca, fornecedora
da fruta e de equipamentos para extração e venda de água de
coco, percebeu o tesouro que tinha nas mãos com as 40 toneladas de cascas que sobravam
das vendas, somente na cidade
do Rio de Janeiro. “O volume já
começava a criar problemas
para nossos clientes e para o
meio ambiente”, diz Philippe
Mayer, 43 anos, gerente de projetos e negócios da empresa.
Depois de pesquisar e desenvolver tecnologia e logística capazes de captar, armazenar, triturar, secar e separar a fibra do
coco verde transformando-a
em um substituto do xaxim,
com qualidade superior, Mayer
utilizou as técnicas de agronomia para obter vasos e placas
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