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Prefácio
O Babaçu, Orbignya sp,  é uma espécie de palmeira encontrada em 

diversas regiões da América Latina, sendo que, no Brasil, ocorre 
principalmente no Mato Grosso, Tocantins, Maranhão e Piauí. Essa planta, 
pertencente à família Arecaceae, é comum em sub bosques das matas dos 
biomas Amazônia, Cerrado e Caatinga.

Em suas formações naturais atinge entre 10 e 30 metros de altura e 20 a 50cm 
de diâmetro. Segundo CARRAZZA et al. (2012) o Babaçu é integralmente 
aproveitado, sendo que as fibras do epicarpo podem ser usadas para a produção 
de xaxim, estofados, embalagens, vasos, placas e murais; as amêndoas são 
destinadas a produção de óleo e consumo alimentar in natura; o endocarpo 
por ser bastante resistente é destinado a produção de carvão; e o mesocarpo 
destinado a produção de farinhas para uso alimentício, tanto humano quanto 
animal. Muitas espécies da fauna se alimentam do mesocarpo e da amêndoa 
do Babaçu.

Nas formações florestais com alta predominância desta palmeira, também 
conhecidas como Babaçuais ou Mata dos Cocais, as comunidades agroextra-
tivistas de diferentes regiões também chamam o Babaçu por outros nomes, 
tais como: coco-palmeira, coco-de-macaco, coco-pindoba, andajá, indaiá, 
baguaçu, uauaçu, catolé, pindoba, pindobassu e muitos outros.
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Segundo May (1990) os desmatamentos periódicos com queimadas sucessivas 
foram os principais causadores do grande aumento dos Babaçuais, especialmen-
te na Região Nordeste do Brasil. Estas práticas, relacionadas a uma agricultura 
itinerante, são frequentemente utilizadas com o objetivo de eliminar os próprios 
Babaçuais, tendo porém, um efeito contrário. Explica-se: logo após uma grande 
queimada, são justamente as “pindovas” de Babaçu - palmeirinhas novas - as 
primeiras a despontar. Isto porque, sabe-se hoje, o Babaçu é extremamente 
resistente, imune aos predadores de sementes e tem uma grande capacidade 
e velocidade de regeneração. Com a queima do Babaçual e da vegetação ao 
seu redor, seus principais competidores vegetais são eliminados, abrindo maior 
espaço para o seu desenvolvimento subsequente.

Os cachos de Babaçu podem ter entre 300 a 500 frutos, que no Mato Grosso, 
amadurecem entre os meses de agosto a dezembro. Neste período estão prontos 
para serem colhidos pelas mulheres de comunidades tradicionais agroextrativis-
tas, conhecidas por quebradeiras de coco, que muitas vezes têm nessa planta a 
base da sua sobrevivência econômica e cultural. Além de realizar a coleta e todo 
o processamento, as quebradeiras também se organizam para lutar pelos direitos 
de reconhecimento territorial, especialmente pelo livre acesso aos Babaçuais em 
áreas públicas e privadas. Por sua importância econômica, social e ambiental 
o Babaçu é uma das espécies prioritárias no Plano Nacional de Promoção das 
Cadeias de Produtos da Sociobiodiversidade (PNPSB).

O Babaçu é o símbolo de luta de cerca de 400 mil mulheres organizadas pelo 
Movimento Interestadual das Quebradeiras de Coco Babaçu (MIQCB) no Brasil. 
Elas lutam pelo livre acesso ao recurso, que está cada vez mais inacessível em 
áreas privadas. Lutam ainda, segundo as cartilhas da Nova Cartografia Social, pela 
preservação dos Babaçuais, pela garantia das quebradeiras de coco à terra, por 
políticas governamentais voltadas para o extrativismo e pela equidade de gênero.
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Introdução 
A região Noroeste de Mato Grosso, considerada pelo Ministério do Meio 

Ambiente de alta prioridade para conservação da biodiversidade, 
possui uma extensa área com florestas bem conservadas e ricas 
em Babaçuais. Território de muitos povos indígenas, ex-
trativistas e agricultores familiares, que vem recebendo 
apoio da Petrobras ao longo de quase uma década, 
no desenvolvimento de ações para o fortalecimento 
de importantes cadeias produtivas de produtos 
do extrativismo, com objetivo de contribuir com 
a geração de renda, melhoria da qualidade de 
vida, manutenção do modo de vida tradicional e 
conservação da floresta.

Desde 2010, a região Noroeste do Mato Grosso 
abriga o projeto Poço de Carbono Juruena, exe-
cutado pela Associação de Desenvolvimento Rural 
de Juruena (Aderjur) e patrocinado pela Petrobras, 
através de seu Programa Petrobras Socioambiental.  
Sua atuação tem por objetivo a redução de emissões de carbono, através da 
recuperação de áreas degradadas com o plantio de sistemas agroflorestais e da 
conservação das áreas de floresta com o extrativismo sustentável de produtos 
florestais não madeireiros. O projeto, entretanto, não se limita aos assuntos 
ambientais, influenciando significativamente na valorização do trabalho e da 
qualidade de vida dos extrativistas de castanha do Brasil e de Babaçu.
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O trabalho com o Babaçu traz inúmeras vantagens, tanto para as comunidades, 
quanto para a floresta, a começar pela sua conservação. Ele garante renda às fa-
mílias e assegura que a fiscalização e a gestão destes territórios, ao caminhar pelas 
áreas para a coleta dos frutos, seja realizada pelos próprios moradores da região e 
extrativistas. Nas terras indígenas a renda obtida com o trabalho do Babaçu pode 
ser tão significativa para essas comunidades que possibilitará 
uma mudança de hábitos, como já acontece com a 
cadeia de valor da castanha do Brasil. Há alguns 
anos a única alternativa de sobrevivência para 
estas comunidades era a exploração seletiva de 
madeiras nobres para a comercialização, ativi-
dade altamente prejudicial à floresta, que vem 
sendo substituída por práticas completamente 
sustentáveis, como o extrativismo da castanha 
e mais recentemente do Babaçu pela AMAC.

O sucesso do extrativismo de produtos florestais 
não madeireiros está relacionado à inserção da 
mulher nestas cadeias de valor. Evidentemente, a 
união entre indígenas e agricultoras extrativistas na 
região Noroeste de Mato Grosso já é, por si só, uma 
conquista em comparação com os modelos econômicos 
que existiam na região. Mas, cabe ressaltar que a participação 
da mulher no processo traz o grande diferencial. Com espaço para atuação, a 
mulher quebradeira de coco Babaçu, que participa de toda a cadeia de valor, desde 
a coleta, beneficiamento, comercialização e gestão dos recursos financeiros, resgata 
sua autoestima, tornando-se agente e artífice da redução do preconceito de gênero.

Ao apresentar receitas com Babaçu e seus derivados, Babaçu: criatividade, 
nutrição e tradição pretende divulgar o potencial da fruta do Babaçu como 
alimento e sua contribuição para uma vida saudável, mas sua proposta vai além. 
As receitas são apenas um convite, um atrativo, para que o leitor contemple um 
pouco do universo dos Babaçuais. Dele, fazem parte a beleza das elegantes e 
longevas palmeiras embaixo da copa da floresta amazônica, a riqueza nutricional 
da fruta, sua importância como 
trabalho e qualidade de vida 
para milhares de brasileiros e a 
influência decisiva do Babaçu na 
conservação ambiental.

Acreditamos que esta obra vai 
extrapolar os limites da floresta 
amazônica, contribuindo para a 
consolidação de um hábito ali-
mentar saudável em pessoas das 
mais diversas origens e regiões, 
formadores de opinião e futuros 
tomadores de decisões, que po-
derão colaborar na conservação 
desta riqueza, chamada Babaçu. 
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Benefícios do Babaçu
Estudos desenvolvidos na área de produtos fármacos apontam o Babaçu 

como potente antinflamatório e analgésico. Segundo Santana et al. (2008) 
aponta benefícios no uso do Babaçu, principalmente da farinha do mesocarpo, no 
tratamento de reumatismo, artrite reumatóide, úlceras, tumores de útero e ovário, 
para prisão de ventre, colite e obesidade, além disso, é um alimento rico em sais 
minerais, vitaminas e amido, podendo, ser utilizada para panificação e produtos 
correlatos.

Além da aplicabilidade acima citada, alguns estudos foram desenvolvidos visando 
à produção de biodiesel a partir do uso de Babaçu. Segundo Putti et al. (2012) 
seu uso é viável em larga escala para a produção deste composto, devido ao 
rendimento baixo do mesmo.

De acordo com estudos realizados por Albiero et al. (2007) o extrativismo do 
Babaçu ainda é realizado em sua maior parte na forma de extrativismo primário, o 
que caracteriza os derivados do Babaçu ainda como produto da agricultura fami-
liar, pois o mesmo é fonte de renda para comunidades e associações extrativistas 
que visam a elaboração de óleos, farinhas e carvão para comercialização local.

Apesar de algumas pesquisas desenvolvidas com o aproveitamento do Babaçu, sua 
utilização em alimentos que permitam o uso industrial ainda é pequena, necessitan-
do mais estudos para viabilizar maior agregação de valor nutricional. 

A composição física do fruto do Babaçu indica quatro partes aproveitáveis:  
epicarpo (11%), mesocarpo (23%), endocarpo (59%) e amêndoa (7%) (SOLER et 
al., 2007), conforme indicado na figura a seguir.

Babaçu e suas subdivisões

MesocarpoEpicarpo

Babaçu (Orbignya sp)

Amêndoa Endocarpo



10

Aproveitamento do Babaçu
O Babaçu é considerado um dos principais produtos extrativos do Brasil, 

contribuindo sobremaneira para a economia de alguns estados da 
Federação, principalmente na região norte e centro oeste, onde seu extrativismo é 
mais intenso (BARROS, 2011). 
O seu aproveitamento tem-se restringido a utilização da amêndoa, que repre-
senta, em média, apenas 7% do peso do fruto. Entretanto, as outras frações 
do fruto (epicarpo, mesocarpo e endocarpo) representam um considerável 
potencial para a produção de carvão, alcatrão, gás combustível, amido e álcool 
(NASCIMENTO, 2004). 

O mesocarpo de Babaçu apresenta cerca de 68,3% de amido (NASCIMENTO, 
2004). Esta característica permite variadas aplicações industriais. 

O Babaçu apresenta grande importância socioeconômica e o seu extrativismo pro-
porciona ocupação para milhares de famílias, sendo desta forma, considerado fonte 
de renda.

Existem atualmente, organizações sociais de quebradeiras de coco Babaçu instaladas 
no Brasil inteiro, o que passou a constituir um fator diferencial para a continuidade da 
produção extrativista. De forma geral, também é notória a necessidade de estudos cien-
tíficos sobre os outros agentes que compõem a cadeia produtiva, em todos os estados 
da federação onde seu extrativismo é mais intenso, assim como a 
comercialização e utilização do óleo pelas indústrias de produtos 
alimentícios, cosméticos e de limpeza (ALBIERO et al., 2007; PUTTI 
et al. 2012; GOUVEIA; ANGELO, 2017; BARROS, 2011).

A utilização de novas matérias-primas pela indústria de alimentos 
é de extrema importância, principalmente pelo fato de agregar 
valor nutricional, e a inclusão de sabores a partir de produtos 
disponíveis regionalmente, valorizando assim a cultura local e a 
geração de emprego em comunidades extrativistas. 

Óleo de Babaçu
A produção artesanal do óleo de coco do Babaçu é realizada 
pelas comunidades tradicionais há várias décadas, porém de 
forma rudimentar, pouco produtiva e muitas vezes exploratória 
sob o aspecto social. Essa atividade é feita como meio de sub-
sistência, pois não tem conseguido melhorar a condição social 
da comunidade, sendo assim também a realidade da farinha do 
mesocarpo (SOUZA, 2012).

O óleo de Babaçu é rico em ácido láurico, um ácido graxo satu-
rado que aliado à hidrogenação pode aumentar a estabilidade 
oxidativa do produto, além de alterar o perfil de fusão aumen-
tando a gama de utilização destas gorduras nas indústrias de 
alimentos (MACHADO et al., 2006).
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Mingau de Babaçu

Ingredientes:
½ copo de 200ml de farinha do 
mesocarpo de Babaçu (100 g)

½ copo de 200ml de açúcar (100 g)

3 colheres (sopa) de amêndoas de Babaçu 
trituradas  (35g)

1 colher (sopa) de margarina (20g)

1 litro de leite integral

Modo de preparo:
Misture a farinha do mesocarpo de 
Babaçu e o açúcar numa panela. 
Acrescente as amêndoas e a margarina. 
Adicione o leite aos poucos, misturando 
até dissolver bem os ingredientes. Leve 
ao fogo, sempre mexendo, até o mingau 
engrossar, durante 15 minutos. Retire do 
fogo. Sirva quente

Informação Nutricional
Porção de 20 g  (1 COLHER DE SOPA)

Quantidade por Porção % VD(*)

Valor Energético 30 kcal =123 kJ 1

Carboidratos 4,3 g 1

Proteínas 0,6 g 1

Gorduras Totais 1,1 g 2

Gorduras Saturadas 0,3 g 2

Gorduras Trans 0,0 g **

Fibra Alimentar 0,4 g 1

Sódio 15 mg 1

(*) Valores Diários de referencia com base em uma dieta 
de 2.000 Kcal ou 8.400 KJ. Seus valores diários podem ser 
maiores ou menores dependendo de suas necessidades 
energéticas. (**) Valor Diário Não Estabelecido  

Receitas de Babaçu
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Sequilhos de Babaçu

Ingredientes:
1 xícara de açúcar (200 g)

1 xícara de margarina (200g)

1 xícara de farinha de trigo (120 g)

1 xícara de amido de milho (150g)

1 xícara de farinha do mesocarpo de 
Babaçu (200g)

1 xícara de amêndoas de Babaçu 
trituradas (200 g)

Raspas de limão a gosto

Noz moscada a gosto

2 ovos (80g)

2 colheres (chá) de fermento químico (10 g)

Modo de preparo:
Misture bem o açúcar e a margarina, a noz 
moscada e as raspas de limão. Acrescente 
a farinha de trigo, o amido de milho e, por 
último, a farinha do mesocarpo de Babaçu. 
Amasse com as mãos bem devagar e acres-
cente as amêndoas. Se a massa estiver gru-
dando nos dedos, acrescente farinha. Deixe 
descansar por 40 minutos. Faça os biscoiti-
nhos de preferência redondos, amassados 
com o garfo. Leve ao forno alto (280°C) 
por, aproximadamente,  
30 minutos.

Informação Nutricional
Porção de 30 g  (1 UNIDADE)

Quantidade por Porção % VD(*)

Valor Energético 136 kcal = 568 kJ 7

Carboidratos 13 g 4

Proteínas 1,0 g 1

Gorduras Totais 7, 9 g 14

Gorduras Saturadas 0,2 g 1

Gorduras Trans 0,0 g **

Fibra Alimentar 1,8 g 7

Sódio 51 mg 2

(*) Valores Diários de referencia com base em uma dieta 
de 2.000 Kcal ou 8.400 KJ. Seus valores diários podem ser 
maiores ou menores dependendo de suas necessidades 
energéticas. (**) Valor Diário Não Estabelecido     
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Bolo de Babaçu

Ingredientes:
3 colheres (sopa) de margarina ou 
manteiga  (70g)

1 ½ copo de 200ml de açúcar (300 g)

2 copos de 200ml de leite integral (400 ml)

3 copos de 200ml de farinha de trigo (450 g)

1 copo de 200ml de farinha do mesocarpo 
de Babaçu (200 g)

1 copo de 200 ml de amêndoas de Babaçu 
trituradas (200 g)

½ colher (sopa) de fermento em pó (20g)

4 ovos (160g)

Raspas de limão

Modo de preparo:
Bata as claras dos ovos em neve.  
Separe. Em outro recipiente, bata a 
manteiga, as gemas e o açúcar até ficar 
uma mistura cremosa. Acrescente a seguir 
e aos poucos o leite, a farinha de trigo, o 
mesocarpo, as amêndoas e o fermento.  

Por último, acrescente as claras em neve 
delicadamente e as raspas de limão. 
Coloque em forma untada e asse em forno 
alto (280°C) por cerca de 30 minutos.

Informação Nutricional
Porção de 60  g  (1 FATIA)

Quantidade por Porção % VD(*)

Valor Energético 208 kcal =867 KJ 10

Carboidratos 21 g 7

Proteínas 3,2 g 4

Gorduras Totais 7,2 g 13

Gorduras Saturadas 0,5 g 2

Gorduras Trans 0,0 g **

Fibra Alimentar 3,9 g 16

Sódio 97 mg 4

(*) Valores Diários de referencia com base em uma dieta 
de 2.000 Kcal ou 8.400 KJ. Seus valores diários podem ser 
maiores ou menores dependendo de suas necessidades 
energéticas. (**) Valor Diário Não Estabelecido
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Pudim de Babaçu 

Calda de caramelo

Ingredientes:
1 xícara de açúcar (200 g)

1 xícara de água (180g)

Modo de preparo:
Em uma panela queime o açúcar e 
acrescente a água. Ate dar ponto de fio.

Pudim

Ingredientes:
2 ovos (80g)

500 ml de leite de Babaçu

500 ml de leite integral

4 colheres (sopa) de farinha do 
mesocarpo de Babaçu (30g)

1 lata de leite condensado (395g)

Modo de preparo:
Bata os ovos no liquidificador. Acrescente 
os demais ingredientes até misturar 
bem. Coloque a massa em uma forma 
caramelizada. Leve ao fogo em banho-
maria por 60 minutos.

Informação Nutricional
Porção de 40    g  (1 FATIA)

Quantidade por Porção % VD(*)

Valor Energético 68 Kcal =283 KJ 3

Carboidratos 11 g 4

Proteínas 1,7 g 2

Gorduras Totais 1,7 g 3

Gorduras Saturadas 1,0 g 5

Gorduras Trans 0,0 g **

Fibra Alimentar 0,1 g 1

Sódio 33 mg 1

(*) Valores Diários de referencia com base em uma dieta 
de 2.000 Kcal ou 8.400 KJ. Seus valores diários podem ser 
maiores ou menores dependendo de suas necessidades 
energéticas.     (**) Valor Diário Não Estabelecido    
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Cocada de Babaçu

Ingredientes:
½ kg de amêndoas de Babaçu verde 

½ kg de açúcar ou leite condensado 
de Babaçu

1 colher (chá) de erva doce moída

Modo de preparo:
Bata as amêndoas de Babaçu verdes 
no liquidificador sem água. Coloque 
o açúcar na panela e leve ao fogo por 
10 minutos. Acrescente a amêndoas 
trituradas e a erva doce e mexa por 
10 minutos. Coloque a cocada na 
bandeja e corte em fatias enquanto 
estiver mole. Aguarde esfriar e 
endurecer para servir.

Informação Nutricional
Porção de 20 g  (1 UNIDADE)

Quantidade por Porção % VD(*)

Valor Energético 112 kcal =469 kJ 6

Carboidratos 16 g 5

Proteínas 0,2 g 0

Gorduras Totais 5,5 g 10

Gorduras Saturadas 0,0 g 0

Gorduras Trans 0,0 g **

Fibra Alimentar 0,7 g 3

Sódio 0,0 mg 0

(*) Valores Diários de referencia com base em uma dieta 
de 2.000  Kcal ou 8.400 KJ. Seus valores diários podem 
ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades 
energéticas.  (**) Valor Diário Não Estabelecido
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Cookies de Babaçu

Ingredientes:
3 xícaras de farinha de soja (450 g) 
3 xícaras de farinha do mesocarpo de Babaçu 
(450 g)
3 xícaras de amêndoas de Babaçu trituradas (190g)
3 xícaras de açúcar (450g)
4 colheres (sopa) de margarina refrigerada (100g)
250 ml de leite de Babaçu
1 colher (chá) de bicarbonato de sódio (4g)

1 xícara (chá) de chocolate gotas  (400g)

Modo de preparo:
Em uma bacia misture a farinha de soja, a 
farinha do mesocarpo de Babaçu, as amêndoas, 
o açúcar, a margarina (refrigerada), o leite de 
Babaçu e o bicarbonato, e por último o chocolate. 
Modele e leve a forno em assadeiras untadas em 
temperatura de 200ºC por até 15 minutos.

Informação Nutricional
Porção de 30 g (1 UNIDADE)

Quantidade por Porção % VD(*)

Valor Energético 136 kcal =569 kJ 7

Carboidratos 19 g 6

Proteínas 3,0 g 4

Gorduras Totais 5,4 g 10

Gorduras Saturadas 1,1 g 5

Gorduras Trans 0,0 g **

Fibra Alimentar 2,8 g 11

Sódio 9,7 mg 0

(*) Valores Diários de referencia com base em uma dieta 
de 2.000 Kcal ou 8.400 KJ. Seus valores diários podem ser 
maiores ou menores dependendo de suas necessidades 
energéticas.
(**) Valor Diário Não Estabelecido
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Brigadeiro de Babaçu

Ingredientes:
1 xícara de farinha do mesocarpo de 
Babaçu (200g)

3 xícaras de açúcar (450g)

½ xícara de chocolate em pó (36g)

4 xícaras de leite de vaca integral ou de 
Babaçu (600ml)

1 pitada de bicarbonato de sódio

Modo de preparo:
Em panela coloque todos os 
ingredientes e leve ao fogo. Mexa 
sem parar até desprender da panela. 
Deixe esfriar e faça bolinhas. Passe 
no granulado.

Informação Nutricional
Porção de 25 g (1 UNIDADE)

Quantidade por Porção %VD(*)

Valor Energético 63 kcal = 264 KJ 3

Carboidratos 14 g 5

Proteínas 0,6 g 1

Gorduras Totais 0,4 g 1

Gorduras Saturadas 0,3 g 1

Gordura Trans 0,0 g **

Fibra Alimentar 0,9 g 4

Sódio 11 mg 0

(*) % Valores Diários de referência com base em uma dieta 
de 2.000    kcal ou 8.400 KJ. Seus valores diários podem 
ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades 
energéticas.
(**) Valor Diário Não Estabelecido
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Pão de Babaçu

Ingredientes: 
1ª etapa: esponja

3 colheres (chá) de fermento seco (30 g)

10 colheres (sopa) de açúcar (160 g)

500 ml de água morna

3 ½ xícaras de farinha de trigo (500 g)

Modo de preparo:
Em uma bacia coloque a água, o fermento, 
o açúcar e a farinha de trigo. Misture e deixe 
descansar até dobrar de volume. 

2ª etapa

2½ xícaras de farinha do mesocarpo de 
Babaçu (300 g)

3 ovos (120g)

500 ml de leite de vaca integral

4 colheres (sopa) de margarina (65g)

1 Kg de farinha de trigo

1 colher (sopa) de sal (14g)

1 colher (sopa) de óleo de Babaçu (8g)

1 xícara de amêndoas de Babaçu cruas (200g)

Modo de preparo:
Na bacia com a esponja adicione os 
ingredientes e vá sovando a massa até 
desprender das mãos. Deixe a massa 
descansar por até 20 minutos. Modele os 
pães. Coloque em formas apropriadas, 
deixe crescer e leve para assar em forno pré-
aquecido a 180º graus por até 20 minutos.

Informação Nutricional
Porção de 40 g (1 UNIDADE)

Quantidade por Porção %VD(*)

Valor Energético 117 kcal = 491 KJ 6
Carboidratos 6,7 g 2
Proteínas 2,6 g 3
Gorduras Totais 2,9 g 5
Gorduras Saturadas 0,2 g 1
Gordura Trans 0,0 g **
Fibra Alimentar 3,4 g 13
Sódio 80 mg 3

(*) % Valores Diários de referência com base em uma dieta 
de 2.000  kcal ou 8.400 KJ. Seus valores diários podem ser 
maiores ou menores dependendo de suas necessidades 
energéticas. (**) Valor Diário Não Estabelecido
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Bombom de Babaçu

Ingredientes:
2½ xícaras de amêndoas de Babaçu 
torrada (380g)

2½ xícaras de açúcar (500 g)

1 copo de leite integral (180 ml) 

2 colheres (sopa) de margarina (40g)

1 lata de leite condensado (395g)

1 xícara de farinha do mesocarpo de 
Babaçu (200 g)

Modo de preparo:
Em panela coloque todos os ingredientes 
e leve ao fogo. Mexa sem parar até 
desprender da panela. Deixe esfriar e 
faça bolinhas.

Pé de moleque de Babaçu

Informação Nutricional
Porção de 20 g (1 UNIDADE)

Quantidade por Porção %VD(*)

Valor Energético 92 kcal = 382 KJ 5

Carboidratos 13 g 4

Proteínas 0,6 g 1

Gorduras Totais 4,3 g 8

Gorduras Saturadas 0,2 g 1

Gordura Trans 0,0 g **

Fibra Alimentar 0,4 g 2

Sódio 5,7 mg 0

(*) % Valores Diários de referência com base em uma dieta 
de 2.000   kcal ou 8.400 KJ. Seus valores diários podem 
ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades 
energéticas. (**) Valor Diário Não Estabelecido

Ingredientes:
2½ xícaras de amêndoas de Babaçu 
trituradas (500 g) 

2½ xícaras de açúcar (500 g)

1 copo de água (176g)

2 colheres (sopa) de margarina (50g)

1 lata de leite condensado (395g)

Modo de preparo:
Em panela coloque todos os ingredientes 
e leve ao fogo. Mexa sem parar até 
desprender da panela. Unte uma superfície 
com margarina, despeje em cima, deixe 
esfriar e corte.

Informação Nutricional
Porção de 25 g (1 UNIDADE)

Quantidade por Porção %VD(*)

Valor Energético 109 kcal = 455 KJ 5

Carboidratos 17 g 6

Proteínas 0,8 g 1

Gorduras Totais 4,3 g 8

Gorduras Saturadas 0,4 g 2

Gordura Trans 0,0 g **

Fibra Alimentar 1,0 g 4

Sódio 11 mg 0

(*) % Valores Diários de referência com base 
em uma dieta de 2.000   kcal ou 8.400 KJ. Seus 
valores diários podem ser maiores ou menores 
dependendo de suas necessidades energéticas.
(**) Valor Diário Não Estabelecido
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Paçoca de Babaçu

Ingredientes:
2 xícaras de amêndoas de Babaçu 
torradas (400 g)

2 xícaras de farinha de soja (400g)

8 colheres (sopa) de margarina  (340g)

4 xícaras de açúcar (550g) 

Modo de preparo:
Em uma bacia misture todos os 
ingredientes. Caso seja necessário, 
coloque mais margarina ou amêndoa. 
Acondicione em formas apropriadas e 
desenforme. 

Informação Nutricional
Porção de 20 g (1 UNIDADE)

Quantidade por Porção %VD(*)

Valor Energético 116 kcal = 484 KJ 6

Carboidratos 11 g 4

Proteínas 2,0 g 3

Gorduras Totais 7,0 g                 13

Gorduras Saturadas 0,8 g 4

Gordura Trans 0,0 g **

Fibra Alimentar                                     1,4 g 6

Sódio   3,8 mg                 0

(*) % Valores Diários de referência com base em uma 
dieta de 2.000 kcal ou 8.400 KJ. Seus valores diários 
podem ser maiores ou menores dependendo de suas 
necessidades energéticas. 
(**) Valor Diário Não Estabelecido
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Creme de Babaçu

Ingredientes:
1 litro de leite integral

6 colheres (sopa) de farinha do 
mesocarpo de Babaçu (50g)

1 xícara de açúcar (200 g)

1 xícara de amêndoas de Babaçu (200g)

1 caixa de creme de leite (200g)

Modo de preparo:
Em panela coloque todos os 
ingredientes, exceto o creme de leite. 
Leve ao fogo até engrossar e por último 
acrescente o creme de leite.

Informação Nutricional
Porção de 20 g (1 COLHER DE SOPA)

Quantidade por Porção %VD(*)

Valor Energético 45 kcal = 189 KJ 2

Carboidratos 5,1 g 2

Proteínas 0,5 g 1

Gorduras Totais 2,6 g                 5

Gorduras Saturadas 0,8 g 4

Gordura Trans 0,0   **

Fibra Alimentar                                     0,3 g 1

Sódio   12 mg                 0

(*) % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 
2.000 kcal ou 8.400 KJ. Seus valores diários podem ser maiores 
ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
(**) Valor Diário Não Estabelecido
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Bolacha de Babaçu

Ingredientes:
2 ½ xícaras de amido de milho (500g)  

2 ½ xícaras de farinha do mesocarpo de 
Babaçu (500g)

1 Kg de farinha de trigo

4 colheres (chá) de fermento químico (40g)

3 xícaras de amêndoas trituradas (300 g)

4 copos de leite de Babaçu (725g) 

1 xícara de margarina (200g) 

3 ovos (120g)

4 xícaras de açúcar (800 g)

Noz moscada a gosto

Cobertura: 
2 gemas (30g)

2 ½ xícaras de açúcar (400g)

1 colher (chá) de canela (8g)

Modo de preparo:
Em uma bacia misture a farinha de trigo, 
a farinha do mesocarpo de Babaçu, as 
amêndoas, o açúcar, o amido, a margarina, 
o leite de Babaçu e o fermento. Modele e 
leve ao forno em assadeiras untadas em 
temperatura de 170ºC por até 15 minutos.

Informação Nutricional
Porção de 30 g (1 UNIDADE)

Quantidade por Porção %VD(*)

Valor Energético               102 kcal = 427 KJ 5

Carboidratos 13 g 4

Proteínas 1,3 g 2

Gorduras Totais 2,8 g                 5

Gorduras Saturadas 0,2 g 1

Gordura Trans 0,0 **

Fibra Alimentar                                     1,7 g 7

Sódio   47 mg                 2

(*) % Valores Diários de referência com base em uma dieta 
de 2.000 kcal ou 8.400 KJ. Seus valores diários podem ser 
maiores ou menores dependendo de suas necessidades 
energéticas. (**) Valor Diário Não Estabelecido.
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Vitamina de Babaçu

Ingredientes:
600 ml de leite integral

3 bananas nanicas ou banana maçã (260g)

1 maçã descascada (100g)

3 colheres (sopa) de farinha do  
mesocarpo de Babaçu (25g)

Modo de preparo:
No liquidificador misture os ingredientes e  
adoce a gosto.

Informação Nutricional
Porção de 200 ml (1 COPO)

Quantidade por Porção %VD(*)

Valor Energético 147 kcal = 616 KJ 7

Carboidratos 25,0 g 8

Proteínas 4,6 g 6

Gorduras Totais 3,8 g                 7

Gorduras Saturadas 2,3 g 11

Gordura Trans 0,0 g **

Fibra Alimentar                                     2,4 g 7

Sódio   47 mg                 2

(*) % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 
2.000 kcal ou 8.400 KJ. Seus valores diários podem ser maiores ou 
menores dependendo de suas necessidades energéticas. 
(**) Valor Diário Não Estabelecido
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Multi Mistura 

Tradicional

Ingredientes:
Farinha de trigo

Fubá de milho

Leite em pó

Farinha de Babaçu

Farinha de Banana da terra *

Farinha de mandioca *

Farinha de abobora *

Farinha batata doce*

Modo de preparo:
Secar no sol a banana da terra, a mandioca, 
a abobora e a batata doce. Depois de seco, 
socar no pilão até virar pó e peneirar.

Colocar todos os ingredientes, um por vez, 
num tacho para torrar durante 30 minutos, 
em média, mexendo a mistura o tempo 
todo, sem parar, para não queimar. A 
proporção dos ingredientes é de 1 kg para 
cada. A farinha de abobora e de batata doce 
é opcional, vai do gosto de cada pessoa.

Informação Nutricional
Porção de 100 g (1 PORÇÃO) 

Quantidade por Porção %VD(*)

Valor Energético               412 kcal = 1722 KJ 21

Carboidratos 81 g 27

Proteínas 9,2 g 12

Gorduras Totais 5,0 g                 9

Gorduras Saturadas 2,7 g 12

Gordura Trans 0,2 g **

Fibra Alimentar                                     6,9 g 28

Sódio 102 mg                4

(*) % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 
2.000 kcal ou 8.400 KJ. Seus valores diários podem ser maiores 
ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. 
(**) Valor Diário Não Estabelecido

Mingau de  

Multi Mistura

A multi mistura é produzida nas 
comunidades indígenas como reforço 
alimentar para as crianças de baixo peso 
e para idosos. É bastante nutritiva e 
saborosa. E pode ser consumida em forma 
de mingau, ou ser acrescentado amendoim 
ou castanha do pará durante o preparo 
para consumo.

Ingredientes:
500 ml de água

5 colheres de sopa de multi mistura

amendoim torrado e triturado ou castanha

do pará ralada (a gosto da pessoa)

açúcar a gosto.

Informação Nutricional
Porção de 20 g (1 COLHER DE SOPA)

Quantidade por Porção %VD(*)

Valor Energético               15 kcal = 65 KJ 1

Carboidratos 2,4 g 1

Proteínas 0,4 g 0

Gorduras Totais 0,5 g                 1

Gorduras Saturadas 0,1 g 0

Gordura Trans 0,0 g **

Fibra Alimentar                                     0,2 g 1

Sódio  2,7 mg                 0

(**) Valor Diário Não Estabelecido.
(*) % Valores Diários de referência com base em uma dieta 
de 2.000 kcal ou 8.400 KJ. Seus valores diários podem ser 
maiores ou menores dependendo de suas necessidades 
energéticas.
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Você Sabia?

Você sabia que...

A Lei do Babaçu Livre assegura o livre acesso das quebradeiras de coco 
às palmeiras, inclusive aquelas localizadas em propriedades privadas. Além disso, 
a lei proíbe a derrubada de palmeiras, o uso de pesticidas e a prática de cultivos 
que prejudiquem o Babaçu. Em 2012, havia 16 leis do Babaçu Livre de abrangên-
cia municipal, sendo 11 no estado do Maranhão, 04 no estado do Tocantins e 01 
no estado do Pará, onde o Movimento Interestadual das Quebradeiras de Coco 
Babaçu (MIQCB) tem importante atuação. Apesar de representar um grande 
avanço para a conservação dos Babaçuais e dos modos de vida das quebradeiras 
de coco, essa legislação não é suficiente para proteger as palmeiras. Mesmo em 
municípios onde a lei foi aprovada, muitos latifundiários se aproveitam da falta de 
fiscalização para promover o desmatamento e impedir o acesso das quebradeiras. 
O Projeto de Lei 231/2007, que está tramitando no Congresso Nacional, busca 
tornar nacional a abrangência da Lei do Babaçu Livre.

Pesquisas demostram que a composição da farinha do mesocarpo do Babaçu 
apresenta valores consideráveis de fibras, cálcio, magnésio, fósforo e ferro e 
outros nutrientes importantes para manutenção da saúde (SILVA et al., 2017). 

Para evitar o desperdício de Babaçu e ter o produto para consumo o ano todo, a 
pesquisadora Audirene Amorim Santana estudou uma tecnologia chamada spray 
drying para aproveitamento do fruto, sem perda relevante de suas propriedades 
nutricionais. Ela obteve o leite de Babaçu em pó, parecido com o leite de coco 
produzido industrialmente em todo o país, com uma média de 80% de suas pro-
priedades nutricionais preservadas. A composição  físico-química deste produto 
apresentou os seguintes valores: 78,31% de umidade, 2% de proteínas, 18,97% 
de lipídeos, 2,61% para açúcares redutores e 3,65% para açúcares totais. 

O Babaçu possui ação antioxidante natural, benéfica para a saúde. A partir dos 
seus frutos podem ser produzidos alimentos capazes de retardar a formação de 
radicais livres no organismo, responsáveis pelo envelhecimento precoce e doenças 
degenerativas.
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Atualmente existe no mercado poucas opções de produtos para pessoas celíacas 
(com intolerância ao glúten), sendo a farinha de mesocarpo de Babaçu uma ótima 
opção para o desenvolvimento de novos produtos para este público.

As principais fontes de gorduras láuricas no mundo são os óleos de coco e palmis-
te, cujos principais produtores são as Filipinas e Malásia. No Brasil, além destes, 
existe o óleo de Babaçu (HERRMANN, 2001).

A cadeia produtiva do Babaçu é uma das mais representativas do extrativismo 
vegetal no Brasil, em razão da área de abrangência da palmeira Babaçu (13 a 18 
milhões de hectares em 279 municípios, situados em 11 Estados), bem como das 
inúmeras potencialidades e atividades econômicas que podem ser desenvolvidas 
a partir dela, de sua importância para famílias que sobrevivem da agricultura de 
subsistência associada à sua exploração, e da forte mobilização social e política 
em favor do acesso livre aos Babaçuais.

Há estudos em desenvolvimento que estão comprovando a possibilidade da substi-
tuição do uso de microplásticos em diversos tipos de indústrias, que é um dos mais 
prejudiciais poluentes na atualidade, pela farinha de mesocarpo do Babaçu...

Os benefícios do Babaçu são possíveis por meio de seus diversos componentes 
químicos. Entre eles, compostos esteroides, triterpenos, taninos, saponinas e 
açúcares.

Os polissacarídeos da planta contam com ação anti-inflamatória e imunomo-
duladora, além de capacidade antitrombose, antimicrobiana, cicatrizante e 
protetora gástrica.

As folhas do Babaçu geralmente são consumidas em forma de tintura e chás. Já 
suas amêndoas fornecem um óleo extremamente rico, importante terapeutica-
mente falando – e que é utilizado na alimentação, entre outros momentos.

Também são atribuídos ao Babaçu a atividade antioxidante e o poder de captar 
os radicais livres, deixando as células protegidas do estresse oxidativo. Uma con-
sequência que atrasa o envelhecimento e ajuda a diminuir o risco de surgimento 
de tumores malignos.
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