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Introdução 
Este ano a Lei 10.639/03, que determina a 

obrigatoriedade do ensino de história e cultura 
africana e afro-brasileira nas instituições escolares 
brasileiras, completa dez anos e pouco ainda tem 
sido as iniciativas para o seu cumprimento1. 
Especificamente, em relação ao ensino de química, 
em todos os níveis, poucos trabalhos foram 
desenvolvidos abordando esta temática em salas de 
aulas1,2. Neste cenário, o objetivo deste trabalho é 
estudar as propriedades adsorventes do coco de 
dendê (Elaeis guineensis) como possível 
abordagem contextual para o conteúdo da lei em 
aulas de química.  

O dendê é um fruto originário da África Ocidental 
com grande importância na culinária afro-brasileira e 
nas religiões de matriz africana. Sua cultura tem 
forte apelo ecológico, pois “apresenta baixos níveis 
de agressão ambiental, adapta-se bem aos solos 
pobres, protege o solo da lixiviação e da erosão, e 
"imita" a floresta tropical”3. Neste trabalho propomos 
um estudo sobre a utilização da casca do dendê, 
como material adsorvente para tratamento de 
resíduos metálicos como proposta de 
implementação da lei 10.639. 

Resultados e Discussão 
   O dendezeiro veio para o Brasil junto com os 
povos que aqui seriam escravizados. Do fruto do 
dendezeiro tudo se aproveita: do caroço, conhecido 
como ikins no candomblé e que representa 
Orunmilá (considerado o senhor do destino e 
detentor do saber transcendental), extrai-se o óleo 
de palmiste, cujos principais constituintes são os 
ácidos graxos. Do mesocarpo extrai-se o óleo de 
palma ou azeite de dendê, utilizados na culinária 
afro-brasileira e também nas religiões de matriz 
africana, que além de ácidos graxos possui elevado 
teor de tocotrienois, fonte de vitamina E. Por sua 
vez, a casca é constituída de ligninas e pode ser 
usada como material adsorvente.   O elevado 
consumo do dendê levou, posteriormente, à adoção 
das práticas milenares de extração do azeite, que 
eram conhecidas por esses povos, assumindo 
significativa importância econômica. O hábito de 
consumo do dendê no Brasil originou também o 
surgimento de um mercado local e, 
consequentemente, o aumento da demanda pelo 
produto, que foi responsável pela expansão 
comercial do fruto. Desta forma, este desempenhou 
um papel muito importante na economia entre a 
África e a diáspora, principalmente a partir da 
proibição do tráfico de escravos.  
   Interessados em introduzir a temática nas aulas de 
química realizamos adsorções de metais em 
solução. Soluções de Cu2+, Zn2+ e Ni2+ com o pH do 
meio variando de 1 a 7 foram colocadas em contato 

com a casca de dendê triturada, agitada por 3h a 
temperatura de 30 °C. O Cu 2+ e o Zn2+  
 
apresentaram adsorções máxima em pH 7 e o Ni2+ 
em pH 3. A partir daí, tratou-se a casca com solução 
de NaOH 5,0 mol/L e realizou-se as adsorções em 
diferentes concentrações de solução de Cu2+. A 
figura 1 mostra a isoterma de adsorção do material 
em função da concentração inicial de Cu2+. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Figura 1. Capacidade de adsorção do coco de 
dendê em função da concentração de Cu2+. 
 
   A capacidade de adsorção é máxima (7,4 mg de 
Cu2+ /g de casca de coco) para uma solução de 
concentração inicial em torno de 894 mg/L. 

Conclusões 
 É fato que na África existe uma rica história de 
conhecimento científico, descobertas e invenções 
que antecedem o surgimento da civilização 
europeia. Necessário é destacar elementos 
norteadores da ciência e tecnologia na aplicação da 
lei federal 10.639/03 que tenham bases no 
conhecimento africano. Desta forma, consideramos 
que os estudos dos óleos extraídos do dendê e das 
propriedades de adsorção de sua casca podem 
representar uma alternativa para o cumprimento da 
lei em aulas de química orgânica, bioquímica e 
físico-química em nível médio e superior.  
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