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Introdução 

A fibra de coco verde é composta por material 

lignocelulósico, extrativos, minerais e proteínas. 

Atualmente, 85% do fruto é considerado rejeito 

devido à baixa taxa de degradação, e seu descarte 

é normalmente feito de forma inadequada, gerando 

significativo impacto ao meio ambiente.1,2 Neste 

contexto, o presente trabalho tem como objetivo 

avaliar características físico-químicas da fibra 

originária do mesocarpo do coco verde, visando o 

aproveitamento deste passivo ambiental. 

Resultados e Discussão 

As fibras de coco in natura foram pré-tratadas em 

etapas de autoclavagem por 20 min. a 120 ºC, 

secagem em mufla a 110 ºC por 24h, moagem e 

peneiração para obtenção de material de dimensões 

menores que 0,71 mm. 

Foi realizada a determinação do teor de umidade da 

fibra vegetal onde a amostra foi aquecida a 105 ºC 

por 6h em mufla, obtendo-se o percentual de 8,37% 

para o teor de água constituinte. O teor de cinzas do 

material também foi analisado, submetendo o 

material lignocelulósico a 600 ºC em mufla por 3h. 

Foram avaliadas fibras previamente secas em mufla 

a 110 ºC por 6h e in natura, com resultados de 

5,06% e 6,44% respectivamente.  

O teor de extrativos foi avaliado utilizando diferentes 
métodos, como agitação magnética, refluxo e via 
Soxhlet. O tempo de extração foi de 3h, com a 
utilização de diferentes solventes, entre eles água 
destilada, etanol P.A. 95% e acetona P.A 99%. 
As caracterizações físico-químicas e morfológicas 
foram realizadas a fim de nortear a escolha do 
tratamento mais eficiente em relação à futura 
utilização da fibra de coco como biossorvente, por 
exemplo. Para verificar a morfologia e estrutura da 
fibra, in natura e após as extrações via Soxhlet, a 
técnica de microscopia eletrônica de varredura 
(MEV) foi utilizada. Os materiais foram depositados 
no porta-amostra e recobertos com ouro por 4 min. 
A voltagem utilizada foi de 5,0 kV e foram 
empregados aumentos de 250-4000x. Através das 
micrografias obtidas com o aumento de 2000x 
(Figura 1)., a fibra de coco in natura apresenta uma 
irregularidade em sua morfologia, sugerindo 
porosidade. Foi observado que após o tratamento 
com acetona P.A., a fibra de coco apresentou 

estrutura mais laminar, enquanto a extração apenas 
com água destilada, resultou numa superfície com 
uma aparência mais uniforme.                                 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A espectroscopia de raios X por dispersão de 

energia (EDS) acoplada ao MEV, conferiu 

resultados do percentual elementar da matéria 

prima utilizada. Os elementos carbono e oxigênio 

foram detectados em todas as amostras, resultado 

esperado visto a natureza orgânica do material. Na 

fibra in natura, foi observado também a presença 

dos elementos cloro e potássio. 

Conclusões 

A partir das condições experimentais utilizadas 

neste trabalho, foi observado que todas as amostras 

analisadas apresentaram carbono e oxigênio, sendo 

os elementos cloro e potássio presentes na fibra in 

natura eliminados durante a extração. Foi verificado 

também que a utilização de diferentes solventes 

durante a etapa de extração acarreta modificações 

no teor de extrativos, na morfologia e na estrutura 

da fibra de coco verde.  
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Figura 1. Micrografias da fibra de coco verde com 
aumento de 2000x (a) in natura; pós-extração (b) com 
água destilada; (c) com etanol P.A.; (d) com acetona P.A. 
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