
 

 

        
 

     MANTEIGA DE CACAU DESODORIZADA 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Introdução 

 A Manteiga de Cacau desodorizada é uma gordura comestível natural obtida a partir 

da pressão mecânica do Liquor de Cacau, Theobroma cacao (Sterculiaceae). Depois de 

prensada a manteiga é filtrada e desodorizada, sem a utilização de aditivos. É um derivado de 

grande importância em função de sua composição química e características físicas, e 

apresenta certificado Kosher. 

O cacaueiro (Theobroma cacao L) é uma árvore nativa da Bacia Amazônica, 

amplamente distribuída pela América. 

  

 

 

Hidratante e Emoliente, com Atividade Antioxidante    

 
 



 

 

 

     Propriedades 

Manteiga de Cacau é o componente mais abundante dentro 

da composição do chocolate. É composta por uma combinação de 

ácido palmítico, ácido esteárico e ácido oleico. Possui propriedades 

incomparáveis a qualquer outro tipo de gordura vegetal, pois é 

altamente estável, tem textura suave e ainda é rica em substâncias 

antioxidantes. É hidratante e emoliente, ou seja, recupera a 

oleosidade do tecido perdida durante o ressecamento causado por exposições ao sol ou frio 

excessivo. Sendo um excelente hidratante. É facilmente absorvida pela pele, atingindo as 

camadas mais profundas, tornando-a mais suave. Também é capaz de regenerar a fibra 

capilar deixando-a macia e maleável. 

Rica em polifenóis, que são pigmentos naturais com atividade antioxidante, a 

manteiga de cacau também previne contra o envelhecimento celular, eliminando os radicais 

livres formados no processo natural de envelhecimento. 

 

Tabela Nutricional Manteiga de Cacau Desodorizada (dados por 

100g) 

     Componentes       Valor 

Calorias 900 Kcal 

Proteína 0g 

Carboidratos 0g 

Fibras Dietéticas 0g 

Açúcares totais 0mg 

Gorduras 100g 

Saturadas 63g 



 

 

Monoinsaturadas 35g 

Poli-insaturadas 1,8g 

Trans 0g 

Colesterol 0mg 

Acidez (FFA em ácido oleico) Máx. 1,75% 

Umidade Máx. 0,10% 

Vitamina A - Retinol 41mg 

Cálcio 0mg 

Ferro 0mg 

Sódio 0mg 

Cinzas 0mg 

 
 

     Indicações 

 •Manteiga de Cacau desodorizada é muito utilizada como base para 

supositório e de pomada.  

Quando aquecida a temperatura superior a 36ºC durante a preparação 

da base, o ponto de solidificação poderá ser consideravelmente rebaixado, 

devido à formação de um estado estável, resultando numa dificuldade 

subsequente em readquirir consistência.  

Incorporado em formulações de cremes, sabonetes, como 

doador de lubricidade e agente para conferir emoliência nesses 

produtos. Usada em aplicações tópicas em casos de queimaduras, 

ressecamento labial, rachaduras que ocorrem no seio em função da 

amamentação, hemorroidas, unguentos analgésicos, processos de 

cicatrização, qualquer tipo de lesão cutânea. 

Pode ser utilizado no preparo do chocolate nutricional, na concentração de 20 a 50%. 

 



 

 

 
     Concentração Recomendada 

 Loção cremosa: 0,5 a 0,8%, Xampu: 0,10% e Batom: 20%. 

Chocolate nutricional: concentração de 20 a 50%. 

 
 

     Referências Bibliográficas 

  Informações do fabricante. 


