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Esta cartilha...
leva às crianças  

informações sobre o 

dendê, uma planta de

grande importância para

os baianos. O dendê dá 

sabor à comida baiana e

também é usado em 

fábricas.

Ele traz cor e alegria para 

alimentos com o gostinho

da Bahia.

E o que você vai descobrir

aqui é que no dendê tem muitas

outras coisas boas!





De onde ele veio e
onde o encontramos

O dendê é fruto de uma palmeira, 

o dendezeiro.

Essa planta teve origem no Golfo 

da Guiné, e ela tem vários nomes, 

por exemplo, “palma de guiné”, 

“palmeira dendém”, “coqueiro 

de dendê”. 

Na Bahia ela cresce na Costa 

do Dendê. Essa região tem  

115 quilômetros de praias 

maravilhosas que atraem 

muitos turistas.





O dendezeiro e
seus frutos

O dendezeiro chega até 15 metros 

de altura, e seus frutos são de 

cor alaranjada. 

Essa palmeira é uma planta 

que vive por mais de 25 anos. 

O dendê, fruto do dendezeiro, nasce 

em cachos depois de 3 anos 

que plantamos a árvore. 

A planta produz mais frutos

quando ela tem de 7 a 15 anos, 

principalmente na época 

de calor, de dezembro 

a março.





Como é o dendê
por dentro?

Polpa, de onde é retirado o azeite de dendê
e fibras, que podem ser usadas para queimar
             em fornos e fogões

Casca, parte bem dura
que também serve para
queimar em fornos

Amêndoa, o coquinho
de onde é retirado
o óleo de palmiste

De forma bem simples, podemos

dizer que o fruto do dendê tem

três partes: 

- a polpa, que é a parte alaranjada; 

- a casca da amêndoa, bem dura 

como a de todo coquinho; 

- a amêndoa. 



Dos cachos pode-se
retirar os frutos e 
as «buchas»

Dos frutos pode-se
obter o azeite de dendê,
fibras, cascas e 
amêndoas
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Para que serve o dendê ?

Do fruto do dendezeiro podemos obter 

dois tipos de óleo: azeite de dendê 

(óleo de palma), que é extraído da 

parte externa do fruto, 

chamada de polpa (mesocarpo); e 

óleo de palmiste, que é extraído 

da amêndoa.

O azeite de dendê é usado na 

fabricação de remédios, sabões, 

sabonetes e cosméticos. Mas seu uso 

principal é na alimentação humana. 

Quase todo o azeite de dendê 

produzido no mundo é usado para 

fazer margarinas, óleo de cozinha, 

maionese, pão e chocolate.





Como se faz

Para fazer um bom azeite de dendê, 

os frutos são usados logo após a colheita. 

O preparo tem as seguintes etapas:

1.esterilização - facilita a retirada dos 

frutos dos cachos e destrói as substâncias 

(enzimas) que tornam o azeite ácido;

2.debulha - separa os frutos dos cachos;

3.extração com vapor - aquece os 

frutos para facilitar a retirada do óleo;

4.separação - separação dos caroços 

e de fibras, e coleta do azeite misturado 

ao vapor d´água;

4.decantação - o vapor e azeite descansam 

em tanques para o azeite ficar sobre 

a água e poder ser coletado.

Do caroço podemos obter 

o óleo de palmiste e o 

resíduo (torta) que 

serve como adubo 

ou alimentação 

animal.

o azeite de dendê ?





Comidinhas com o dendê

O dendê conquistou a preferência 

das pessoas de várias maneiras, 

como tempero e como alimento, 

em comidas de origem africana 

muito preparadas na Bahia.

Podemos utilizá-lo em saladas, 

moquecas de peixes e frutos do mar, 

farofas, caruru, xinxim de galinha, 

bobó de camarão, vatapá, além do 

famoso acarajé.

Também já foi comprovado que o 

dendê é rico em vitaminas que agem 

na prevenção de várias doenças,  

fazem bem à pele, combatem 

infecções, contribuem para 

o desenvolvimento 

normal dos dentes e 

são muito boas para 

os cabelos.





Salada de camarão 

Ingredientes
·500 Gramas de camarão fresco e limpo
·1/2 Colher de sopa de azeite de dendê
·2 Dentes de alho picados
·Coco fresco ralado, ao gosto
·2 Colheres de sopa leite de coco light
·Molho de pimenta, ao gosto
·Folhas de alface e outros verduras, ao gosto
·3 Colheres de sopa de coentro picado
·Suco de 2 tangerinas
·Azeite, ao gosto
·Sal, ao gosto
 

Modo de preparo
Aqueça o dendê e junte o alho, 
o coco ralado e o camarão. 
Doure levemente, tempere com sal e 
molho de pimenta e junte o leite de coco. 
Ferva um pouquinho em fogo bem alto 
e reserve, destampado. Esta etapa 
deve ser rápida, já que o camarão pede 
cozimento breve.
Para a salada, misture o coentro com às folhas 
rasgadas. Tempere com sal, um fiozinho de 
azeite e o suco de tangerina. Arrume em um 
prato as verduras junto com os camarões 
e cubra com o molho do camarão

e coco ao dendê 





O que tem no 

Todo óleo vegetal contém substâncias

parecidas com as existentes nas 

gorduras e são chamadas de «ácidos 

graxos». Os ácidos graxos podem ser 

saturados ou insaturados. Comer

muitos alimentos com ácidos

graxos saturados não faz bem 

para a saúde. 

Quando os óleos são usados em frituras,

os seus ácidos insaturados podem

se transformar em substâncias que

fazem mal à saúde.

No azeite de dendê há ácidos graxos 

saturados e ácidos graxos

insaturados. No azeite tem também 

vitamina E e vitamina A, 

beta-caroteno, 

e várias outras 

substâncias boas, 

os antioxidantes.

azeite de dendê ?





Como usar bem 
o azeite de dendê

Para aproveitarmos tudo 

o que há de bom no 

azeite de dendê devemos

guardá-lo longe da luz solar, 

pois ela estraga as vitaminas.

Depois de usarmos o azeite  

para preparar algum alimento, 

devemos esperar ele esfriar 

e então descartar, colocando 

o azeite em um recipiente 

fechado dentro do balde de lixo 

orgânico ou doando para posto 

de reciclagem de óleos. 

Nunca devemos 

descartar o 

azeite na pia 

ou no solo.





O que não fazer 
com o dendê

O azeite de dendê contém 

vitamina E, que evita o

envelhecimento, e é 

riquíssimo em vitamina A,

que é chamada «vitamina da 

beleza», pois faz bem para pele

e cabelos. O azeite tem mais 

vitamina A que a laranja e que 

o tomate, e tem quase a mesma 

quantidade de vitamina

que a cenoura, por isso 

ele é tão vermelho. 

Mas quando o azeite é usado 

em frituras, a vitamina A 

é destruída e o óleo 

fica quase bege.

Por isso, não use 

azeite de dendê 

nas frituras.





Importância do dendê

Quem passa pela Costa do Dendê, 

percebe como o dendê é 

importante para muitas pessoas.

Quase todo morador dos sítios 

ou das fazendas naquela região 

anda com um facão pendurado 

na cintura e ao lado de um boi 

com cestos cheios de cachos 

de dendê.

Os cachos são cortados por esses 

trabalhadores, carregados nos bois 

e deixados em locais limpos nas 

estradas de onde são levados 

para as fábricas ou 

rodões (sítios onde 

há preparo artesanal 

do azeite). Muitas 

famílias da Bahia

vivem do dendê. 

para as pessoas





Nossa cultura,

A coisa mais preciosa para as pessoas 

de um lugar é sua cultura.

A cultura ajuda a reconhecer o que 

há de bom em um povo.

O dendê faz parte da nossa cultura,

a cultura baiana. 

Ele está em nossos pratos, na 

religiosidade afro-brasileira, 

embeleza nossas fazendas,

alimenta e dá emprego para

muitos baianos.

Temos de usar bem e valorizar 

o dendê, pois ele é uma 

das nossas 

riquezas.

nosso maior bem





Autoria
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Adaptação à linguagem infantil
Júlia Cavalvante Ribeiro, 6 anos

Lucas Pinheiro de Andrade Lima, 11 anos
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Apoio
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Financiamento
Esta cartilha foi preparada e

impressa com recursos do projeto

AVALIAÇÃO DE AZEITE DE DENDÊ 

SUBMETIDO A AQUECIMENTO 

BRANDO OU FRITURA, 

financiado pela FAPESB.

Núbia Moura Ribeiro (nubia@ifba.edu.br)

Ficha técnica
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