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RESUMO

Fabaceae ou Leguminosae representa uma importante família das Angiospermas, que possui destaque tanto pelo grande número de espécies 
quanto devido à importância econômica. A esta família pertence, por exemplo, feijões e soja. "Inga" ou "ingazeira" é o nome dado a árvore e aos 
frutos das espécies pertencentes ao gênero Inga (família Fabaceae, subfamília Mimosoideae). Algumas espécies desse gênero possuem relevância 
nutricional, farmacológica e na agronomia, como: Inga alba, Inga calantha, Inga edulis, Inga cilyndrica, entre outros. A literatura destaca que a 
espécie Inga laurina, apresenta um fruto com baixo valor calórico e um elevado teor de compostos fenólicos na polpa, assim como nas folhas, 
com relação ao perfil químico destaca a presença de derivados de ácido gálico, miricetina e glicosídeos de quercetina. Porém, para atividade 
antioxidante não foram encontrados nenhum estudo. Sendo assim, o objetivo desse estudo será avaliar a composição nutricional do fruto de Inga 
Laurina e investigar a atividade antioxidante dos extratos, obtidos da casca e folha deste fruto, assim como realizar a dosagem de compostos 
fenólicos. A composição centesimal da polpa, semente e da casca dos frutos foi determinada em 100g pelos métodos oficiais descritos pelas 
"Association of Official Analytical Chemists" (AOAC, 2012). A análise de minerais dos frutos foi realizada por fluorescência de raios-x por reflexão 
total, o teor de compostos fenólicos totais foi determinado pelo método espectrofotométrico de Folin-Ciocalteau utilizando ácido gálico como 
padrão de referência, a avaliação da atividade antioxidante foi conduzida pelo método do DPPH que se baseia no princípio de que o radical DPPH 
recebe um hidrogênio da molécula antioxidante resultando em redução do DPPH. Assim como, também foi utilizado o método do ORAC que é 
baseado na determinação da atividade antioxidante através da reação de oxidação da fluoresceína  a partir de radicais livres, diminuindo, a 
fluorescência emitida. Os resultados demostraram que a semente dos frutos é uma boa fonte proteica (19,52%), a polpa uma boa fonte de fibras 
(4,5%) e a casca apresenta alto teor de fibras (11,05%), de acordo com a RDC nº 54, de 12 de novembro de 2012. Já na análise dos minerais 
destaca-se o teor de manganês na polpa (9,48%), casca (15,2%) e semente (22%). Assim como a presença de ferro e cálcio na casca (14% e 7,27%) 
e semente (11,16% e 6,36 %), fósforo, zinco e potássio na semente (10,13%, 8,63% e 8,42%), porém os valores são baixos em comparação a 
recomendação de ingestão diária para um adulto atingindo em torno de 5% da recomendação (IOM, 2002). Ao avaliarmos a atividade 
antioxidante pelo método do DPPH o extrato em acetato de etila da casca (CE50: 13,30 ± 0,009) apresentou um maior potencial antioxidante em 
comparação ao padrão ginkgo biloba (CE50:27,28 ± 0,02), porém pelo método do ORAC o extrato em acetato de etila da folha (0,51 mmol de 
ET/g) apresentou um potencial antioxidante melhor em relação aos outros extratos, como por exemplo, o extrato em acetato de etila da casca 
(0,34 mmol de ET/g). Com relação a dosagem dos compostos fenólicos pelo método de Follin-Ciocalteau o extrato em acetato de etila da casca 
(50,38 ± 0,89 µg/EAG/mg) apresentou um teor maior de compostos fenólicos em comparação aos outros extratos avaliados (extrato em butanol 
da casca: 24,98 ± 0,55 µg/EAG/mg, extrato em diclorometano da casca: 23,46 ± 1,14 µg/EAG/mg, extrato sobrenadante da casca: 5,64 ± 1,18 
µg/EAG/mg, extrato bruto da folha:3,78 ± 0,19 µg/EAG/mg). Conclui-se que o extrato em acetato de etila da casca apresenta um potencial 
antioxidante pelo método do DPPH, o que pode ser explicado por apresentar uma maior concentração de compostos fenólicos. Além disso, as 
sementes do fruto são uma boa fonte proteica e a casca é rica em fibras totais. Novos ensaios estão sendo conduzidos para avaliar os extratos da 
casca e folha dos frutos com o método de avaliação da atividade antioxidante quelante de íon ferroso.
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