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Introdução: Sabe-se que hoje casca do coco verde é um dos maiores problemas
ambientais que cidades litorâneas enfrentam. Uma forma de utilizar esse material é na
confecção de tijolos de solo-cimento. O crescimento populacional e demográfico
contínuo que o Brasil vive, requer, cada vez mais, alternativas mais econômicas, mais
rápidas e mais sustentáveis para construção de casas populares. Tendo em vista os
possíveis benefícios sustentáveis, econômicos e sociais da utilização dos restos do
coco, este trabalho visa analisar as propriedades físicas que as fibras podem fornecer
ao tijolo e o impacto econômico, social e sustentável que este traria para a sociedade.
Objetivo: Primeiramente, apresentar com base em respaldo bibliográficos, a
necessidade de se produzir tijolos com adição de fibras de coco e provar através de
análises laboratoriais as propriedades mecânicas favoráveis presentes na fibra desse
fruto e as consequências do uso desta nesse tipo de material. Metodologia:
Primeiramente foi necessário executar uma pesquisa bibliográfica, na qual a partir da
leitura e interpretação de informações, referentes às propriedades das fibras do coco, e
às possibilidades do uso desse material na produção pretendida, serão possíveis
direcionar os estudos consequentes. A segunda consiste na arrecadação dos cocos na
cidade de João Monlevade, a extração das fibras e ainda a produção dos tijolos. Em
seguida, a realização de ensaios laboratoriais, incluindo a comparação técnica entre o
tijolo convencional e o produzido com fibras de coco precedido pela elaboração de
relatórios durante esses testes, para depois, serem devidamente interpretados. 
Resultados: A proposta da utilização sustentável de fibras de coco verde na fabricação
de tijolos ecológicos tende a suprir necessidades do mercado exigente atual.
Pretende-se obter resultados satisfatórios em relação à produção de tijolos reforçados
com fibras de coco, esses só se darão se as propriedades mecânicas necessárias
existentes no produto possuam condições plausíveis que permitam tal material ser
usadas para o proposto fim, oferecendo a indispensável segurança nas edificações que
serão construídas. Ao usar a fibra de coco, está: baixa densidade, inodora, resistência
aos fungos, baixo consumo de energia, recurso reciclável, excelente isolante térmico e
acústico, espera-se que na comparação entre o tijolo fabricado e o convencional
apresente níveis de resistência maiores e que atendam as expectativas, sendo que,
baseado na revisão bibliográfica feita os tijolos com tal adicional vão possuir
resistência 10% maior em comparação com o convencional; mesmo a NBR 8491
estabelecendo que os tijolos de solo-cimento convencionais, uma resistência à
compressão simples mínima de 2,0 MPa e capacidade de absorção de água máxima de
20% e para tijolos sustentáveis, como os que serão desenvolvidos nesse trabalho, a
resistência à compressão o valor mínimo de 1,5 MPa. 
 Conclusão: A preocupação com o meio ambiente atingiu o setor da construção civil
nas ultimas décadas. A busca de novos materiais como o tijolo proposto, que visa a
reciclagem, reutilização e reaproveitamento de resíduos da humanidade, para
solucionar problemas como o déficit habitacional do país ganhou espaço no mercado
atual.
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