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1. Resumo 
Este trabalho visa estudar uma alternativa para reduzir dois problemas: da 

contaminação de água com derivados de petróleo e do grande volume de lixo 

decorrente do consumo de água de coco verde. Foi estudada a capacidade de a 

fibra de casca de coco verde adsorver compostos derivados do petróleo, mais 

especificamente benzeno, tolueno, etilbenzeno e xilenos (BTEX). Os resultados 

mostraram que a fibra estudada é eficaz para adsorver todos os compostos 

aromáticos testados. 

 

2. Introdução 

Apesar de, nos últimos anos, as pesquisas e as implantações de métodos 

sustentáveis e fontes renováveis terem crescido exponencialmente, o petróleo ainda 

se mantém como uma das principais fontes de energia e de matéria prima, 

apresentando, ao mesmo tempo, um grande potencial para causar impactos sobre o 

ambiente e a saúde das populações, em todas as fases do seu processo produtivo 

(TEIXEIRA, 2013), o que inclui os vazamentos. Outra grande questão é a geração 

de resíduos sólidos e a falta de meios para seu descarte apropriado. O Brasil, um 

dos maiores produtores de coco verde do mundo (MARTINS e DE JESUS, 2011), 

gera uma enorme quantidade de casca, que corresponde a 80% em massa total do 

fruto (CAVECHIA, 2010). Nesse contexto, o objetivo desse trabalho é estudar a 

utilização de fibra de coco verde para adsorver derivados do petróleo. 

 

3. Objetivos 

Estudar a capacidade que a fibra de coco verde desidratada e lavada apresenta em 

adsorver compostos de petróleo, especialmente das substâncias conhecidas com 

BTEX (benzeno, etilbenzeno, tolueno e xilenos). 

 

4. Metodologia 

Ensaios de adsorção: a água contaminada foi preparada com 20 mL de gasolina 

com etanol do tipo C sem aditivos adicionada em 20 L de água. Em cada ensaio foi 

utilizada uma massa aproximada de 3 g de fibra de coco acondicionada em uma 

coluna de vidro, através da qual foi percolado um volume de 550 mL de água 

contaminada, que foi coletado em um frasco até que todo o volume fosse recolhido, 

sem deixar que a fibra ficasse seca (esse processo foi denominado ciclo). 



GC-MS: as amostras foram analisadas por cromatografia em fase gasosa acoplada 

a espectrometria de massas (GC-MS) por meio de cromatógrafo Agilent modelo 

7890A, juntamente com um sistema de injeção CTC PAL para injeções automáticas, 

adaptado para a realização de análises do tipo headspace. Como sistema de 

detecção, foi utilizado um espectrômetro de massas Agilent modelo 5975C (injeção 

a 250 °C, split ratio = 14:1 em coluna Agilent HP-5MS de 30 m × 250 µm × 0,25 µm, 

vazão = 1,3 mL/min). 

 

5. Desenvolvimento 

As colunas foram montadas com fibras desidratadas, lavadas e moídas. Cada 

amostra foi percolada na mesma coluna por cinco ciclos. Após cada ciclo uma 

amostra de 15 mL era retirada e analisada por GC-MS em duplicata. 

 

6. Resultados Preliminares 

A figura 1 ilustra um cromatograma que mostra a boa resolução dos picos dos 

BTEX. 

 
Figura 1 – Cromatograma obtido de uma amostra de água contaminada após um ciclo de adsorção. 

A figura 2 ilustra o resultado do processo de adsorção do benzeno pela fibra de coco 

verde. É importante mencionar que as outras substâncias aromáticas apresentaram 

o mesmo perfil de redução. Observa-se que os picos diminuem conforme o aumento 



do número de ciclos, confirmando que a fibra de coco verde apresenta o poder 

adsortivo dos compostos BTEX. Além disso, observa-se também que a maior queda 

na concentração ocorreu no primeiro ciclo e que no quarto e quinto ciclos quase não 

há diferença entre os picos, indicando que a fibra atingiu o seu nível máximo de 

adsorção. 

 
Figura 2 – Cromatograma do benzeno após cada ciclo. 

 

7. Referências  
CAVECHIA, M..O que fazer com a casca do coco verde?.Disponível em: 

<http://hotsites.sct.embrapa.br/proeta/noticias/o-que-fazer-com-a-casca-do-coco-

verde> Acesso em: 24 Ago. 2014 

MARTINS, C. R.; DE JESUS, L. A.. Evolução da produção de coco no Brasil e o 

comércio internacional - Panorama 2010. EMPRAPA, 2011. Disponível em: 

<http://www.cpatc.embrapa.br/publicacoes_2011/doc_164.pdf> Acesso em: 24 Ago. 

2014 

TEIXEIRA, J. C. M.. Riscos ambientais de acidentes de petróleo. Disponível em: 

<http://www1.portaleducacao.com.br/biologia/artigos/47674/riscos-ambientais-em-

acidentes-com-petroleo#ixzz3BM8e89w0> Acesso em: 24 Ago. 2014 


