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RESUMO

O Brasil é um dos países ricos pela sua diversidade de recursos naturais, sendo ainda, um dos maiores reservatórios de plantas nativas do mundo. 
As principais sementes comestíveis nativas comercializadas no Brasil são a castanha de caju (Anarcadium occidentale L.) e a castanha do Pará ou 
castanha do Brasil (Bertholletia excelsa Kunth). No entanto, as florestas brasileiras possuem outras espécies nativas cujos frutos e sementes 
podem ser utilizados como fontes de nutrientes, sendo, portanto, de extrema importância o estudo destas novas fontes alternativas de 
alimentos. Na região meio-norte do Brasil ou Nordeste Ocidental, representado pelos estados do Piauí e Maranhão, algumas espécies ainda são 
pouco conhecidas, mas que apresentam potencialidades para o mercado de amêndoas. Dentre essas, menciona-se a sapucaia (Lecythis pisonis 
Cambess.) conhecida e utilizada pelas populações locais. Este trabalho teve como objetivo avaliar a composição química das amêndoas do fruto 
da sapucaia. Os frutos foram colhidos no período de safra, proveniente da cidade de Santa Helena localizada na baixada maranhense, 
transportados para o Laboratório de Bromatologia da Faculdade Estácio de São Luís – MA, onde foram selecionados. Em seguida, estas foram 
homogeneizadas em processador de alimentos e submetidas à análise físico-química em triplicata. A composição centesimal revelou 7,37% de 
lipídios; 5,66% de proteínas e observou-se que a proteína obteve maior teor comparado com os resultados dos outros nutrientes da composição 
centesimal. Segundo a literatura o valor nutricional é característico de cada fruto, cujo resultado deve-se provavelmente aos diferentes estágios 
de maturação dos frutos no momento da coleta, clima das diferentes regiões, característica do solo e/ou coletas do protocolo analítico utilizado 
para a determinação destes. Foi verificado 3,16% de carboidratos; 0,83% de cinzas e 81,28% de umidade. Alguns estudos realizados sobre a 
composição nutricional desta espécie sugerem que ela possa ser empregada na alimentação humana em substituição às castanhas já comumente 
utilizadas. Comparados com os resultados obtidos neste estudo, as amêndoas da sapucaia possuem um valor calórico inferior ao da castanha de 
caju (574 kcal) e castanha do Brasil (654 Kcal). As amêndoas da fruta em analise apresentaram elevados teores de proteínas, lipídeos e baixo teor 
de carboidrato, portanto podendo constituir-se em uma boa fonte energético-proteica para dieta alimentar de populações carentes, visto que ser 
mais cultivada em pomares nas cidades do interior do estado e consumida pela população que lá reside.
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