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A pesquisa que se desenvolve relaciona-se com a problemática do 

reaproveitamento dos resíduos gerados na cadeia extrativa dos 

recursos naturais. Assim, buscou-se com o desenvolvimento do 

trabalho analisar as potencialidades para o desenvolvvimento da 

cadeia extrativa do coco babaçu, elencando seus principais produtos e 

subprodutos. Para isso, valeu-se de uma revisão bibliográfica, 

levantando dados segmentados acerca do histórico, áreas de 

ocorrência, composição do fruto e das amêndoas, comercialização, 

dentre outras informações importantes para o desenvolvimento dessa 

cadeia. Como resultados puderam ser vistas, principalmente, 

aplicações na área da construção civil, artesanato, alimentício e no 

campo energético.  
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1. Introdução 

A relação entre a extração de recursos naturais e o Brasil tem uma interligação íntima desde a 

criação do país. Durante a colonização, com a retirada do pau-brasil pelos portugueses, até o 

período contemporâneo, com a coleta de vegetais, minerais e animais nativos das florestas 

nacionais, o extrativismo tem sido uma prática geradora de renda e sustento de seus 

realizadores. 

Entre as várias práticas extrativistas realizadas no país, destaca-se a extração do babaçu, 

devido a sua cadeia produtiva ser uma com maior representatividade no extrativismo vegetal 

brasileiro, tento sua palmeira uma área de abrangência de 13 a 8 milhões de hectares, 

englobando 279 municípios e 11 Estados (CARRAZZA et. al., 2012).  

A importância do babaçu é tamanha nas regiões extrativistas que muitas famílias têm na 

retirada e venda dos derivados do babaçu sua principal fonte de renda. Como produtos da 

coleta e processamento do babaçu estas famílias tradicionalmente retiram a amêndoa e 

produzem o óleo para a alimentação, perdendo ou não processando muitos outros subprodutos 

com um potencial real de venda. 

Mediante a problemática dos desperdícios envolvendo a cadeia do babaçu, este trabalho tem 

como objetivo realizar um levantamento literário das potencialidades de uso integral dos 

subprodutos deste. Os resultados foram encontrados com base na pesquisa bibliográfica e 

documental, apresentando os principais derivados do babaçu.  

2. Fundamentação teórica e revisão bibliográfica 

2.1 Babaçu: caracterização botânica e generalidades 

Brasil caracteriza-se pela grande vastidão de florestas com rica diversidade de espécies em 

todo o seu território. Boa parte dessas matas fornece produtos de grande valor comercial que 

torna o extrativismo vegetal recorrente, sobretudo nas regiões norte e nordeste. Várias 

espécies são conhecidas pelo aproveitamento quase integral de seus componentes, 

destacando-se nesse cenário a carnaúba, com ênfase na extração de pó cerífero, e o babaçu 

com frutos que possuem amêndoas ricas em óleos e ácidos graxos. 

Babaçu é o nome de origem Tupi-Guarani que significa ba = fruto; açu = grande, e serve para 

designar uma palmeira nativa das regiões norte, nordeste e central do Brasil. As espécies de 

babaçu recebem diferentes identificações dependendo de sua região de ocorrência, tais quais 

Orbignya phalerata Martius, O. martiana Barbosa Rodrigues e O. barbosiana Burret. 

Somam-se a estes a espécie Orbignya oleífera Burret, popularmente conhecida como Babaçu 

do Cerrado, com maior incidência nos estados de Minas Gerais e Bahia, servindo basicamente 

para a produção de óleo para a subsistência (CRUZ, 2006). 
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Popularmente, o babaçu recebe algumas denominações de acordo com a região encontrada 

como bagassú, buassú, aguassú, guaguassú, coco de macaco, coco de palmeira etc.. Sua 

classificação botânica ainda gera controvérsias, pois alguns pesquisadores descrevem-na 

como Orbignia speciosa; outros como Attalea speciosa; Attalea funifera e ainda Orbignia 

martiniana (JUNIOR, 2003). Ainda há, por outro lado, discordâncias entre autores com 

relação à sua identificação científica. De acordo com Rosa (1986), (apud MACHADO, 2005), 

O vegetal pertence à família das palmáceas, sub-família ceroxylináceas cujo nome científico 

é Orbignia martiana. 

Figura 1 – Palmeira de babaçu 

Fonte: Autor (2016) 

A palmeira de Babaçu consiste em um tronco de até 20 metros de altura e diâmetro entre 25 e 

44 cm, com número de folhas por palmeira entre 7 e 22, medindo cada uma delas de 4 a 8 cm 

de comprimento. Cada palmeira pode apresentar até seis cachos de coco, apresentando 

coloração marrom quando maduros que se desprendem e caem no chão. A frutificação do 

babaçu dá-se durante todo o ano e os picos de produção ocorrem nos meses entre agosto e 

janeiro, época de mais estiagem (SOLER et. al., 2007; VIVACQUA FILHO, 1968). 

O babaçu é uma espécie altamente dominadora, que pode ocorrer homogêneo ou em 

concorrência com outras espécies (figura 1), formando grandes matas. O babaçu ocorre nativo 

nos Estados do Pará, Maranhão, Ceará, Piauí, Bahia, Minas Gerais, Goiás e Tocantins e seu 

coco possui aproveitamento integral, sendo que uma tonelada de coco produz 40 kg de óleo 

(4%) do total, 80 litros de álcool, 120 kg de combustíveis primários e 145 kg de carvão 

(FERREIRA et. al., 2006). As principais áreas de ocorrência do babaçu estão representadas 

no mapa da figura 2. 

Figura 2 - Áreas de ocorrência do Babaçu. 
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Fonte: BARROS (2011) 

O babaçu pode ter inflorescência fêmea ou andrógina (macho e fêmea) numa mesma planta. 

Apenas as fêmeas, porém, botam cacho com fruto, e os machos são essenciais para a 

fecundação e geração dos frutos (LORENZI, 2010).  

Apesar de sua incidência natural abundante, não é raro ver o plantio e manejo dos babaçuais 

em áreas de produção, sendo esse cultivo melhor feito no período chuvoso. As raízes da 

palmeira ajudam a firmar o solo, fator positivo quanto à erosão. O consórcio dos babaçuais 

com outras culturas anuais como arroz, milho, feijão, mandioca, bem como pastagens de 

animais é largamente viável (CARAZZA, 2012). O manejo é realizado no intuito de melhorar 

a produção e deve ser minucioso, pois babaçuais muito adensados estimulam competição 

entre as próprias palmeiras, tornando-as menos produtivas. 

Na cultura do babaçu, além dos fatores históricos e científicos, há demasiada importância 

socioeconômica que gira em torno do seu extrativismo. O coco babaçu é o principal foco da 

atividade, e representa a maior riqueza do extrativismo maranhense, por tratar-se da produção 

de exportação mais importante do Estado. Os maiores focos dos babaçuais encontram-se nos 

vales dos principais rios maranhenses (figura 2), na mata de transição. O Maranhão apresenta 

a maior produção nacional de babaçu que é extraído pelo pequeno agricultor de forma 

bastante rudimentar, principalmente pela população feminina, onde a renda é obtida e trocada 

por gêneros de consumo nas quitandas (SILVA, 2008). 

Nas palavras de Barros (2011) a boa capacidade adaptativa do babaçu indica o seu uso no 

reflorestamento de terras excessivamente secas e pobres em nutrientes. A expansão de 

culturas de babaçu além de suas áreas de atual ocorrência poderia fornecer produtos mercantis 

e de subsistência para outras populações, garantindo ainda a melhoria de qualidade ambiental 

por sua cobertura vegetal permanente. 
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3. Metodologia  

Para a realização do levantamento das principais potencialidades de uso integral dos 

subprodutos do babaçu, foram realizadas pesquisas sobre o babaçu considerando os seguintes 

aspectos: 

 História do extrativismo do babaçu; 

 Áreas relevantes de extração; 

 Composição físico-química do babaçu; 

 Subprodutos dos componentes físicos do babaçu; 

 Histórico de sucesso ou fracasso na comercialização dos subprodutos do babaçu. 

As fontes de pesquisa utilizadas tiveram seu grau de importância definidas a partir dos 

aspectos: Relevância do autor mediante o meio estudado; atualidade e contextualização da 

obra; confiabilidade dos resultados expostos. 

Os subprodutos encontrados foram divididos em grupos, sendo estes delimitados pela 

estrutura físico-química do babaçu. Assim, os grupos estabelecidos foram:  

 Derivados do endocarpo; 

 Derivados da amêndoa; 

 Derivados do mesocarpo; 

 Derivados do epicarpo. 

4. Análise dos dados 

4.1 Produtos e subprodutos 

O babaçu tem a característica de fornecer uma grande variedade de produtos úteis para a 

economia de subsistência, bem como para o mercado uma vez que não requer de grandes 

investiduras para o processamento do coco. 

Soler et. al. (2007) descreve o babaçu como um vegetal de grande riqueza do ponto de vista 

de seus componentes, tendo em sua composição o caule, chamado de palmeira, com folhas na 

copa chamadas de palha e também na copa, frutos chamados de coco. O coco tem uma densa 

casca formada por três partes sequenciadas chamadas de epicarpo, mesocarpo e endocarpo, 

além de possuir amêndoas em seu interior. As amêndoas são os principais componentes desse 

vegetal.  

O babaçu fornece cerca de setenta subprodutos e, dele, tudo se aproveita. Com a palha seca 

trançada e a casca do coco são produzidos diversos objetos artesanais, decorativos e 

utilitários. Este fruto apresenta um enorme potencial energético, pois a camada externa e a 

casca podem ser aproveitadas como fontes alternativas de combustível; o mesocarpo para 

produção de álcool; o endocarpo para produção de carvão e gases e a amêndoa para produção 

de óleo (rico em ácido láurico) é obtido através de extração mecânica a quente ou usando-se 

solventes com possível aplicação em motores a diesel (SOLER et. al., 2007). 

O fruto do babaçu é uma drupa (fruto carnoso com semente aderida ao endocarpo, geralmente 

removida de maneira mecânica) contendo de 4 a 25 frutos por cacho. Os frutos apresentam 

um formato elipsoidal, pesando entre 90 a 280 g. Este fruto apresenta quatro partes principais: 

epicarpo (11%) que corresponde a camada mais externa e bastante rija, mesocarpo (23%) é 

rico em amido com 0,5 a 1,0 cm, endocarpo (59%) é rijo e apresenta de 2 a 3 cm e amêndoas 

(7%) que contém de 3 a 4 unidades por fruto com 2,5 a 6 cm de comprimento e 1 a 2 cm de 

largura (ANNUNCIADO, 2005). O esquema do coco babaçu está representado na figura 3. 
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A camada mais externa (epicarpo) é rija e fibrosa. Tem como principais aplicações xaxim, 

estofados de bancos de carros, vasos e placas, bem como embalagens que substituem o isopor 

e matéria para a produção de adubo orgânico. O mesocarpo, por outro lado, é muito rico em 

amido, fazendo com que suas aplicações se ampliem à alimentação humana e como 

aglomerante para a fabricação de briquetes. O endocarpo é a camada mais resistente, 

possuindo de 2 a 3 cm de espessura. Seus principais usos e aplicações são como combustíveis 

substitutos de lenha, artesanato diverso e nas indústrias alimentícia, veterinária, farmacêutica, 

química etc. (FERREIRA, 2005). 

Figura 3 - Tamanho e composição médios do fruto de babaçu. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Fonte: (VITORINO; REUL, 

2013). 

O endocarpo já vem sendo 

aproveitado em escala industrial, por empresas no Maranhão, para produção de carvão cuja 

qualidade é comparável aos melhores coques importados, tendo, inclusive, seu emprego sido 

assegurado por empresas de ferro-ligas e com boas possibilidades na indústria de fundição. 

Várias pesquisas, no sentido de se produzir um carvão de babaçu de alta qualidade estão em 

andamento na SIDERBRAS (Siderúrgica Brasileira LTDA), com boas perspectivas de 

substituir o coque importado utilizado em suas grandes usinas (NASCIMENTO, 2004). 

Os subprodutos do babaçu alcançam ainda, importância na utilização como matéria-prima de 

áreas diversas. Na alimentação Rosa (1986) elucida que o mesocarpo é muito usado na 

elaboração de alimentos, como farinhas e uma bebida semelhante ao chocolate. Além destes, 

observou-se que um extrato aquoso da Orbignya phalerata tem grande ação estimulante da 

cicatrização de ferimentos de pele de ratos com uso desse extrato, tanto em avaliação 

macroscópica como microscópica (MARTINS et. al., 2006). Há ainda registros na literatura 

do uso de palhas para o artesanato e do tronco na construção civil, dentre outras formas de 

aproveitamento do vegetal. 

Dentre todos os subprodutos provindos do extrativismo do babaçu o que tem maior 

importância econômica e social é amêndoa localizada na parte mais interna da drupa. As 

amêndoas correspondem a 8,7% do coco babaçu e sua quantidade pode variar de 1 a 8, mas a 

média é de 3 a 4 amêndoas por coco (medindo 2,5 a 6 cm de comprimento e 1 a 2 cm de 

largura). As principais aplicações desta estão ligadas à alimentação humana – com seus óleos 

e azeites ou na forma de amêndoa pura – cosméticos e produtos de limpeza, assim como na 

indústria farmacêutica e química. As variações das quantidades de amêndoas por fruto estão 

sintetizadas na imagem da figura abaixo. 
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Figura 4 - Exemplos de quantidade de amêndoa por coco 

Fonte: Lorenzi (2010) 

A produção de amêndoas de coco babaçu coloca o Maranhão como maior produtor nacional, 

com cerca de 80% da produção brasileira, estimado em 113.395 toneladas por ano, senso 

baseado em 2003 (IBGE, 2004). A partir disso, indústrias locais exploram ainda outra riqueza 

extraída dessa cadeia, produzindo algo em torno de 65 mil toneladas/ano de óleo de babaçu, 

sendo a maior parte exportada para outros estados (SINIPOMA, 2004). Assim, o Maranhão 

destaca-se novamente em cenário nacional, como grande potencial de produção de óleos 

vegetais, que podem ser transformados em combustível Biodiesel (SILVA et. al., 2008). 

4.2 Óleo e azeite de babaçu 

As amêndoas de coco babaçu são o produto de maior valor mercantil e industrial, devido ao 

alto teor de óleo que elas possuem. Esse teor elevado aponta o babaçu como grande potencial 

para a produção de óleo vegetal, visto que sua ocorrência em condições naturais é bem 

elevada, bastando-se colher os frutos.  As amêndoas são extraídas manualmente em um 

sistema caseiro tradicional e de subsistência, destinando-se principalmente às indústrias de 

esmagamento, produtoras de óleo bruto (BIBIVIRT, 2006).  

A qualidade do óleo extraído está diretamente ligada ao processo pela qual a amêndoa é 

retirada do coco babaçu. Os processos utilizados são rudimentares e a quebra do coco não é, 

na maioria das vezes, mecanizada e sim, realizada tradicionalmente com machado e porrete. 

Amêndoas danificadas na retirada tornam-se rançosas em até 48 horas, perdendo totalmente o 

interesse comercial para a produção do óleo. 

 As informações nutricionais da amêndoa estão contidas na tabela abaixo. 

Tabela 1 - Informações nutricionais da amêndoa de Babaçu 

Componentes % 

Proteínas 7,25 

Gorduras totais 66,0 

Hidrocarbonatos 18,0 

Ácido fosfórico 0,5 

Sais de cálcio e outros 7,80 

Fonte: GONÇALVES (1955) apud PEIXOTO (1973) 

Constituindo aproximadamente 65% em peso da amêndoa, o óleo de babaçu contém 

essencialmente triglicerídeos, pequenas quantidades de ácidos graxos livres, fosfolipídeos, 

pigmentos, esteróis e tocoferóis, além de traços de algumas outras substâncias e metais 

(HOFFMAN, 1989). A composição do Óleo da amêndoa do babaçu é bastante parecida com o 
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óleo de coco, apresentando em ambos altos teores dos ácidos láurico e mirístico. Os 

constituintes em termos de ácidos graxos saturados (85% em peso) do óleo bruto de babaçu 

estão dispostos na tabela 2 e a análise físico-química está disposta na tabela 3. 

Por possuir grandes quantidades de ácido láurico, o óleo de babaçu possui características 

interessantes para a produção de biodiesel. Tal fato justifica-se pelo ácido em questão 

simplificar a reação para a produção, pois tem cadeia curta (ANVISA, 2015). 

Tabela 2 - Composição dos ácidos graxos saturados do Óleo bruto de babaçu 

Ácidos graxos saturados % 

Láurico 44-46% 

Mirístico 15-20% 

Oleico 12-18% 

palmítico 6-9% 

esteárico 6% 

caprílico 4,0-6,5% 

Cáprico 2,7-7,5% 

capróico 0,2% 

araquídico 0,2%-0,7% 

Fonte: Autor (2016), adaptado de MAPRIC (2015). 

Tabela 3 - Análise físico-química do Óleo bruto de coco babaçu 

Parâmetros Óleo de babaçu 

Índice de Acidez (mg KOH/g óleo) 0,530 

Umidade e matéria volátil (%) 0,034 

Índice de peróxido (meq/kg) 1,136 

Matéria insaponificável (%) 0,200 

Índice de saponificação (mg KOH/g) 119,9 

Viscosidade Cinemática (mm
2
/s) 34,84 

Massa específica a 20°C (kg/m
3
) 0,923 

Fonte: (NASCIMENTO et. al., 2009) 

Além do óleo extraído do coco babaçu, as culturas extrativistas do vegetal também investem 

na produção do azeite de babaçu. O azeite é produzido de maneira artesanal, a partir de 

amêndoas sadias para que não torne o produto final racêmico. Tais amêndoas são picadas e 

torradas, com adição de um pouco de água para futura evaporação. Após trituradas, a massa 

das amêndoas é cozida em uma panela grande para apurar o azeite que está misturado à 

massa, e ao final do cozimento e da apuração, o azeite boia no refratário pela diferença de 

densidade (CARAZZA, 2012). 

O azeite de babaçu difere-se do óleo desde o processo produtivo a algumas características dos 

produtos finais. No processo de refino, o azeite precisa passar por uma apuração, após a 

separação do azeite da massa. Essa apuração consiste em retirar mais água que tem em 

grandes quantidades. Além disso, o cuidado com o envase e o armazenamento são mais 

minuciosos, visto que o azeite se solidifica a temperaturas mais baixas. O azeite de babaçu 

substitui na culinária tradicional óleos tradicionais como o de soja, milho e girassol e possui 
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características anti-inflamatórias, antioxidante, analgésica, estimulante do sistema 

imunológico e inibidor viral.  

5. Considerações finais  

Com o objetivo de elucidar as potencialidades para desenvolvimento da cadeia produtiva do 

babaçu, a presente revisão bibliográfica documentou as grandes oportunidades de exploração 

de seus derivados em áreas diversas. Com relação à estrutura do fruto, seu epicarpo, 

mesocarpo e endocarpo aponta diversos caminhos para a produção de materiais de construção 

civil, produtos artesanais e substitutos para isopor e estofados. Ainda com relação a esses 

componentes, muitas pesquisas têm sido desenvolvidos no intuito de produzir carvões que 

denigram menos o meio ambiente, bem como briquetes, contribuindo para a composição de 

uma matriz energética mais limpa e eco-eficiente. Ainda no campo dos combustíveis, a 

amêndoa do babaçu tem grande exploração, sobretudo na região do Maranhão, para produção 

de óleo, com grande potencial para produção de biodiesel. Por fim, um dos componentes mais 

nobres e de grande importância do coco babaçu é a produção do azeite, derivado do óleo 

bruto. 

Como sugestões para trabalhos futuros têm-se: o estudo da implantação de usinas de produção 

de alguns subprodutos; caracterização da viabilidade técnica-econômica da produção dos 

derivados; estudo da qualidade de produção do óleo e azeite de babaçu. 
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