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As palmeiras têm se constituído importante fonte alimentar, em especial na região 
Nordeste do Brasil. Syagrus coronata (Mart.) Becc (licuri), produz um fruto de dura 
consistência denominado coquinho. Trabalhos anteriores relatam a importância dos 
valores das fibras sob o ponto de vista tecnológico para empregá-las como uso 
energético ou papel. Desta forma, densidade, características anatômicas, e valores de 
dimensões das fibras são parâmetros importantes na identificação desses atributos. 
Neste contexto, tendo em vista o reaproveitamento dos resíduos produzidos pela 
planta após retirada do côco, objetiva-se com o trabalho evidenciar as propriedades 
físicas e anatômica para avaliar o potencial energético. Para isto as amostras foram 
coletadas em Coxo de Dentro, no município de Jacobina, Bahia. Para mensuração da 
densidade, pequenos blocos de endocarpo do fruto foram colocados na estufa a 50˚C, 
e aferidos em balança de precisão. Para o preparo do macerado colocou-se uma 
pequena porção de fibras do epicarpo do fruto em uma mistura de peróxido de 
hidrogênio e ácido acético glacial. Após clarificação e dissociação, o material foi 
lavado na água destilada e corado com Safranina a 1%. Para análise anatômica da 
seção transversal realizou-se o amolecimento do endocarpo no Etilenodiamina por 15 
dias, lavadas e cozidas por 4 horas. Dos parâmetros analisados S. coronata (Mart.) 
Becc apresentou os seguintes dados derivados: coeficiente de flexibilidade 49,06% 
baixo; Índice de Runkel de 1,25 revelando que o incremento da espessura da parede é 
alto; Índice de Enfeltramento de 92,42 que indica a relação entre o comprimento e 
largura da fibra, neste caso a largura da fibra era mais expressiva do que o 
comprimento, e também o comprimento da fibra foi avaliado em 1269 µm, 
considerada fibra curta no intervalo de 1000 a 1.500 µm. Além disso, a densidade de 
0,82 g/cm3 refletiu grande quantidade de biomassa do endocarpo do fruto. As seções 
histológicas feitas revelaram quantidade expressiva de células esclerenquimáticas. 
Dos resultados obtidos pode-se concluir que os resíduos do licuri têm na constituição 
de suas fibras bastante celulose, hemicelulose e lignina resultando em enorme 
biomassa, portanto os Resíduos podem ser bem aproveitados para geração de energia 
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