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Este trabalho foi realizado a partir de dados de caracterização gravimétrica dos resíduos sólidos dos municípios de 

Natal, Parnamirim e Extremoz/RN, os quais indicaram níveis elevados de resíduos de coco, provenientes 

predominantemente da ati v idade turística. Em média, estes resíduos representam cerca de li%. Amostras coletadas 

nas praias mostram que os resíduos de coco tem 9% de polpa e 91% de casca. Neste trabalho foi estudada a curva de 

secagem do coco exposto ao ambiente, o qual teve, no período, uma temperatura média de 28°C e 75% de umidade 

relativa do ar. Foram necessários 18 dias para a secagem do coco, o qual perdeu 83% de massa. Foram obtidos com 

os resíduos de coco: fibra para o tratamento de efluente; carvão ativado; óleo de coco para extração por solvente; uso 

como energético através de briquetagem. 

Palavras Chaves: Resíduos sólidos; coco; fibra de coco; óleo de coco; carvão ativado; tratamento de efluentes. 

Área Temática : Reciclagem 

431 



INTRODUÇÃO 

Os problemas associados à geração e disposição de resíduos sólidos provenientes do alto consumo de 

produtos com pequeno ciclo de vida têm provocado esforços da comunidade científica, no sentido de que sejam 

proporcionadas alternativas para sua solução. A população não tem idéia dos problemas que os gestores enfrentam 

para disposição dos resíduos sólidos gerados, os quais também não apresentam programas sistemáticos de orientação 

quanto à minimização de resíduos. 

Os resíduos sólidos gerados pelos municípios de Natal , Parnamirim e Extremoz (com uma população de 

aprox. 0,886 milhão de hab) são estudados na ótica quantitativa, sendo apresentada sua distribuição gravimétrica e 

sua relação com área, população, população visitante, conforme mostra a tabe la O I . 

Tabela 01 -Distribuição média dos resíduos orgânicos(%). 

Município Arca População Visitantes/ano Coco Orgânico Geração Resíduos 
(km2

) (%) (%) (kg/(hab. + Visit)) 
Natal 169 709.442 I .008.435 9,59 47,82 0,93 

Extremos 135 13.392 - 22,40 52,00 -

Parnamirim 126 131.396 - 12,93 56,26 -

Fonte: Dados da pesquisa e do censo do lBG E. 

Estes resíduos estão dispostos em área de dunas e o sistema de abastecimento de água é efetuado através 

da extração água através de lençol freático ou do seu afloramento que poderá influenciar na qualidade da água 

captada para a cidade. A figura I mostra sua localização. 

Figura I - Localização geográfica . 

Os resíduos de coco têm alta contribuição nas áreas de disposição, o que pode ser explicado pelo grande 

fluxo de turismo nesta região. A densidade aparente dos resíduos de coco verde e seco são respectivamente, I ,5 e 

0,11 t/m3
. Fazendo uma correlação com a massa total de resíduos sólidos que chegam à área de disposição de 

resíduos de Natal-RN, que é da ordem de 38.250 t/mês , pode-se determinar que a contribuição dos resíduos de coco é 

em média de 3.668,18 t/mês, o que eqüivale a 2.445,45 m3/mês na área de dispos ição (dados coletados entre abril

junho de 200 1). São necessári as altemativas de utilização para a matéria orgânica. 

O coco tem origem controversa, pois existem textos que afirmam que é oriundo das ilhas do Pacífico, e 

outros afirmam que é da Índia, da África e da América Central. Foi trazido para o ocidente pelo navegador 

veneziano, Marco Polo, no século Xlll (site greencottage, 200 I). No Brasil, chegou pelas ilhas Canárias para o litoral 

baiano trazido pelos portugueses ( 1553 ), sendo dispersos através das correntes marítimas. Segundo Câmara Cascudo, 

pouco mais de 50 anos após sua introdução no país, frei Vicente do Salvador observava que eram cultivados em 

grandes quantidades, mas com aproveitamento apenas da água e a polpa fina (bibvirt-futuro.usp.br, 200 I). 
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Alternativas de processo para o reaproveitamento do coco, tais como, produção de carvão ativado, 

utilização da fibra de coco para tratamento de efluentes, uso do coco como energético e obtenção de óleo de coco são 

discutidas. 

PROCEDIMENTOS EXPERIMENTAIS 

A quantificação dos resíduos de coco foi definida a partir da caracterização gravimétrica, sendo as 

amostras coletadas nas praias submetidas à fragmentação manual e posterior separação casca-polpa, seguida de 

pesagem. A casca foi submetida, parte ao estudo de secagem em meio ambiente e parte em estufa com temperatura 

controlada. A figura I apresenta um fluxograma com os processos de amostragem e as atividades alternativas 

estudadas para a reciclagem dos resíduos de coco . 

Figura 2- Fluxograma de amostragem e processos das atividades alternativas para a reciclagem dos resíduos. 

A fibra foi tratada termicamente a 50°C por 48h em estufa e testada como agente auxiliar para o 

tratamento de efluentes. Os ensaios foram realizados em um extrator e usada uma solução sintética de cobre para 

simular um efluente. As análises foram efetuadas por titulação com EDT A e a eficiência do sistema foi determinada. 

Para a obtenção de carvão ativado, o coco foi submetido a uma fragmentação, temperatura de 600°C e 

adições de KCI. Os resultados foram comparados através de ensaios de extração de cobre. 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

O ciclo de vida do coco no Estado do Rio Grande do Norte (RN) é mostrado na figura 3. 
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Figura 3 - Ciclo de vida do coco no Estado do RN. 
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Como se pode observar, grande parcela deste produto usado é somente água e polpa, sendo o restante 

destinado às áreas de disposições de resíduos sólidos. A figura 4 faz uma relação entre os resíduos orgânicos e os 

resíduos de coco produzidos nos municípios de Natal, Parnamirim e Extremoz. 
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Figura 4- Distribuição dos resíduos orgânicos e os resíduos de coco em Natal, Parnamirim e Extremoz. 

Observando os dados da figura 4, nota-se valores expressivos para os resíduos de coco e coloca este 

material como problema para a comunidade científica e gestores, que devem se associar para a sua solução. No caso 

específico dos gestores, desenvolver a coleta seletiva destes resíduos, tendo em vista a sua utilização, ficando a 

academia responsável por desenvolver rotas tecnológicas alternativas para sua utilização. 

O coco é dividido em exocarpo ou epicarpo, camada fina que cobre o mesocarpo fibroso, formando a 

casca do coco (com aproximadamente 5 cm de espessura) dependendo da variedade. Por baixo desta encontra-se o 

endocarpo, lenhoso, muito duro, denominado de casquilho ou quenga. O casquilho apresenta três bordas 

aproximadamente longitudinais e três depressões bem definidas na base, que representam as divisões dos três 

carpelos originados da flor, que são conhecidos como poros germinativos e estão situados no final do fruto, onde se 

prende ao pedúnculo. A figura 4 mostra esta divisão. 

"""" ..... ...... .... 

Figura 5- Corte longitudinal do coco apresentado suas partes (Cocos nucifera, L). 

Amostras de coco coletadas no litoral foram fragmentadas manualmente para a detem1inação das massas 

da polpa ( endosperma) e do restante (ex o, meso e endocarpo ). A figura 6 apresenta o comportamento dos resíduos de 

coco consumidos nestas praias em relação à quantidade de polpa e da mistura entre endo, meso e exocarpo. 

Figura 6- Distribuição da quantidade de polpa e da mistura (endo, meso e exocarpo) nos resíduos de coco. 

É observado que há uma variação na quantidade de polpa entre 5,43-13,98% e que as praias com maior 

fluxo de pessoas tem comportamento semelhante com as de menor fluxo, no entanto a praia do Meio, conhecida 

como popular, apresentou maior índice de polpa, o que pode estar associada à venda de coco mais maduro. 
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Os res íduos de coco sem a polpa foram submetidos à secagem em ambiente, visando determinar uma 

curva de secagem para uma possível utilização como energético para a indústria local, principalmente a de cerâmica, 

padarias, dentre outras. A figura 7 mostra a curva de secagem em condições de temperatura média de 29°C e 

umidade relativa do ar de 75%. 
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Figura 7- Curva de secagem dos resíduos de coco sem polpa submetidos a secagem natural. 

Observou-se que nos 17 dias de secagem, o material perdeu cerca de 70% de água. A sua preparação para 

fins energéticos este deve passar por redução de tamanho para a briquetagem melhorando o desempenho da secagem. 

Os briquetes poderão ser um atrativo para indústrias que demandam fonte energética, como cerâmicas, 

padarias, pizzarias, entre outras, podendo ser exportados para outros mercados, devido às demandas energéticas neste 

setor. Empresários interessados devem apoiar a implantação de planta piloto. Deveriam ser estimulados 

empreendimentos que operem na atividade de reciclagem, tais como cooperativas e associações, a propiciar apoio 

econômico para implantação desta planta piloto. 

Problemas de tratamento de efluentes industriais contaminados com metais pesados são importantes fontes 

da poluição aquática, como é o caso de indústrias que operam às margens de rios e sistematicamente jogam efluentes 

in natura sem tratamento adequado. Vários são os resíduos vegetais investigados propostos para a descontaminação 

de efluentes que contém metais pesados. A tabela 2 traz exemplos usados para o tratamento de efluentes com íons de 

cádmio (Espinosa et A! li , 2000). 

Tabela 02 - Vegetais usados para o tratamento de efluentes. Fonte: Espinoza et Alli (2000). 

Adsorvente C o Eficiência Capacidade de Adsorção 
(ppm) (%) (mg/g) (mmol/g) 

Fibra de Coco lO 99,9 l 0,01 
Fibra de Coco 200 50,7 10,1 0,09 

Casca de Carvalho Preta 22.400 - 25,9 0,23 
Casca de Quersus ssp N.A - 25,8 0,23 

Casca de Sequoia Sempervirens N.A - 32,0 0,28 
Casca de Pinus Silvestre 10 98,0 - -

Casca de Pinus Silvestre 1.000 - 47,0 0,42 
Casca de Tsuga hetero_11hyHa 56 11 ,0 - -

Casca de Sequoia Sempervirens 56 85,0 - -

Crytomeria Joponica 85 33,0 - -
Carvão de Casca de Amendoim 20 - 89,3 0,79 

Carvão de Casca de Coco N.A - 119,0 1,06 
Carvão de Po!r>_a de Beterraba 100 99,0 - -

Carvão de Polpa de Beterraba 250 78,2 - -

Carvão de Polpa de Beterraba 500 57 - -
N. A. - Não analtsado. 
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Analisando a tabela 3 e comparando com os resultados dos resíduos de coco, fica evidente que estes 

resíduos precisam ser testados para verificar sua eficiência como adsorventes de metais pesados. Com o objctivo de 

testar os resíduos de coco sem a polpa, estes foram desfibrados e submetidos a tratamento térmico em estufa a uma 

temperatura de 50°C por 48h (Espinosa et Alli, 2000). A partir dos resíduos, foram produzidas fibras com as 

seguintes características, diâmetro e comprimento médio de 0,48 mm e I O cm, respectivamente . 

O ensaios foram realizados para simular um possível 

Coleta de Amostras 

Bomba Peristáltica 

- ·l;''i 
~ww~, 

Extrator preenchido com fibras 

Solução Aquosa de Sulfato de 
Cobre 

Figura 8 - Protótipo para o tratamento de efluente usando a fibra de coco como adsorvente de metais pesados. 

O pH do sistema operava em tomo de 4,5- 4, I O. A figura 9 apresenta os resultados de extração de cobre. 
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Figura 9 - Influência do tempo e concentração inicial de cobre na eficiência da extração de cobre. 

Analisando a figura I O, nota-se que a partir da concentração de cobre de 0,25g/1 a extração atinge sua 
capacidade máxima nos primeiros 5 minutos e cm seguida permanece constante com níveis de extração de 55'%. 

É observado que à medida que a concentração de cobre diminui, a extração aumenta para os mesmos 
intervalos de tempo. As capacidades de carga são mostradas na tabela 4, a qual relaciona a concentração inicial, a 
eficiência de extração e sua capacidade de adsorsão. 

Tabela 04 - Resultad btid "d da fib de efluente. 
Adsorvente C o Eficiência Capacidade de Adsorsão 

(ppm) (%) (mg/g) 
Fibra de Coco 100 88 2,3 
Fibra de Coco 250 72 4,88 
Fibra de Coco 500 55 6,89 
Fibra de Coco 750 52 9,75 
Fibra de Coco 1000 50 12,5 

Os resultados obtidos são equivalentes aos apresentados na tabela 3, o que vem apresentar uma alternativa 
bastante interessante para os empreendedores, que podem associar a redução dos resíduos de coco com a produção 
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de materiais que podem contribuir com a minimização da poluição provocada pelos efluentes contaminados com 
metais pesados. É importante ressaltar que para todo lote produzido sejam realizados ensaios de processo, pois foram 
verificadas variações na capacidade de carga dos resíduos usados na extração. 

Após a adsorsão do cobre na fibra de coco foi efetuada uma dessorsão, utilizando ácido sulfúrico para 
extração do cobre contido na fibra, visando uma aplicação do metal e reutilização da fibra. Este processo foi efetuado 
com sucesso, podendo ser a fibra usada outra vez, pois o contato com o ácido acelera o processo de degradação da 
mesma. 

Uma lavagem para a neutralização das fibras deve ser realizada para descartá-las no meio ambiente, que 
neste estado terá período curto para sua decomposição, o que vem a ser uma vantagem. 

As concentrações usadas foram superiores às típicas para efluentes industriais, desta fonna estes resíduos 
são de uso potencial para o tratamento de efluentes contaminados com metais pesados. 

As concentrações máximas para descartes nos efluentes são: chumbo (0,5 mg/1); cádmio (0,2 mg/1); cobre 
(I mg/1) ; cromo hexavalente (0,5 mg/1); cromo trivalente (2 mg/1); mercúrio (0,01 mg/1); níquel (2 mg/1); zinco (5 
mg/1) (Nunes, 1993). 

Uma rota para a obtenção de carvão ativado foi testada a partir dos resíduos de coco secos. 
O carvão ativado pode ser obtido a partir do tratamento térmico de materiais amorfos à base de carbono, o 

qual apresenta uma elevada porosidade e uma extensa área superficial. A combinação de reagente químico melhora 
as propriedades de adsorsão (Soares et A IIi, 1996; Outra, 1988). 

Os resíduos de coco fragmentados e classificados em malha menor do que 9# e misturados com c'!oreto de 
potássio (20%) em mufla com atmosfera redutora. Este processo foi controlado o tempo de 20 horas e a temperatura 
máxima usado foi de 600°C com um patamar de 20 minutos. Foram realizados ensaios com e sem a adição de 
reagentes químicos para aumentar o poder de ativação do carvão. 

Os resultados obtidos estão apresentados na figura I O, os quais mostram resultados comparativos com 
outros produtos comerciais usados em laboratório, em processos hidrometalúrgicos e para o tratamento d'água. As 
condições operacionais e método de análise foram as mesmas praticadas para as fibras, bem como a massa do carvão 
e o volume da solução aquosa. 
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Figura I O- Extração de cobre utilizando vários tipos de carvão ati v ado. 

Os resultados da figura I O mostram que os carvões produzidos a partir dos resíduos de coco apresentaram 
resultados superiores aos obtidos pelos carvões YETEC e para as granulometrias +9# semelhantes aos usado pela 
Indústria da Coca-Cola para o tratamento de água. 

O carvão usado na hidrometalurgia mostra extrações mais rápidas do que todos os carvões testados. A 
tabela 5 mostra os resultados da capacidade de carga dos carvões para os primeiros 30 minutos de operação. 

Tabela 05 -Resultados de extração de cobre obtidos com os carvões ativados. 
Adsorvente C o Eficiência Capacidade de Adsorção 

(ppm) (%) (mg/g) 
Carvão Hidrometalúrgico _(França) 1000 91 364,3 

Carvão VETEC 1000 64 25,6 
Carvão usado pela Coca-Cola 1000 9 3,2 

Carvão de Resíduos de Coco ( +9#)' 1000 66 18,4 
Carvão de Resíduos de Coco (-9# +32#) 1000 100 36,0 

Carvão de Resíduos de Coco ( -32#) 1000 51 10,0 
Carvão de Resíduos de Coco ( -9# + 32#Y' 1000 30 23,8 

o . o, Attvados com KCI (20Yo), Sem reagente. 
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As condições usadas nesta operação são iguais para todos os sistemas, não tendo como objetivo traçar uma 
isoterma de adsorsão. A maior capacidade de adsorsão é obtida pelo carvão hidrometalúrgico, seguida pelo carvão 
obtido dos resíduos de coco, o que é um resultado bastante animador para aplicações industriais destes resíduos. 

Os carvões finos gerados têm comportamento semelhante aos carvões da VETEC e os usados pela 
Indústria Coca-Cola e são inferiores aos usados pela indústria hidrometalúrgica. 

A polpa do coco ou endosperma proveniente dos resíduos de coco é da ordem de 5,34% até 13,98%, 
conforme amostras coletadas no litoral. 

Uma aplicação para esta polpa seria a sua separação e posterior extração do seu óleo, técnica esta 
amplamente disseminada. A polpa, denominada de copra, deve ser secada, sendo que nesta existe entre 65-72% de 
óleo (Small Industries Service Institute - Thrissur- India). O método mais comum para a extração do óleo é reduzi
lo em pequenos pedaços e posteriormente filtrá-lo. 

O óleo de coco é composto de ácidos carboxílicos (Moretto e Alves, 1986) em proporções variáveis, a 
saber: la úrico (39-54%), mirístico ( 15-23%), pai mítico (6-11 %), cáprico (5-I 0%), oléico ( 4-11 ), estereático ( 1-4%) e 
linoléico (1-2%). 

Uma aplicação não convencional para uso do óleo de coco para a extração de metais pesados atrav'ws da 
extração por solvente, foi apresentada em trabalhos anteriores, fruto de pesquisa realizadas entre o CEFET-RN e o 
programa de pós-graduação em Engenharia Química da UFRN (Paulo e Leite, 1999; Paulo e Leite, 2000). 

CONCLUSÃO 

Os resultados obtidos com este trabalho apresentam aplicações para os resíduos de coco como fonte 
energética, fibra para o tratamento de efluentes, carvão ativado e óleo com diversas aplicações. 

O sucesso das aplicações mencionadas acima passa pela gestão adequada dos resíduos sólidos c a criação 
de um parque tecnológico, o qual deve ser implantado na área do aterro sanitário controlado da URBANA em 
associação com as Instituições de Pesquisa e Desenvolvimento e as Associações de Caladores (ASCAMAR), tendo 
em vista a reciclagem de matérias primas disponíveis nos resíduos e a criação de oportunidades de melhores 
condições de vida. 
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