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RESUMO: A algaroba (Prosopis juliflora) é uma leguminosa típica de regiões áridas e 
semi-áridas constituída por vagem rica em açúcares e sementes de elevado teor protéico. Os 
compostos fenólicos são metabólitos secundários reconhecidos como importantes compostos 
bioativos, presentes em grande número de vegetais. O objetivo do presente trabalho foi 
caracterizar a farinha de algaroba quanto à composição físico-química, concentração fenólica 
total, atividade antioxidante pelos métodos DPPH e ABTS, capacidade de inibição das 
enzimas α-amilase e α-glicosidase, bem como analisar a presença de compostos orgânicos por 
cromatografia líquida. Foram analisados três grupos experimentais (semente, vagem inteira e 
vagem sem semente), os quais foram secos em estufa e moídos, obtendo-se a farinha de cada 
um dos grupos. A partir disso, foram elaborados extratos aquosos e etanólicos (70, 80, 100% 
v/v) para a análise da funcionalidade. Para a determinação de compostos orgânicos foi 
utilizado cromatografia líquida de alta eficiência acoplada a espectrômetro de massas. Os 
resultados da presente pesquisa permitem inferir que existem diferenças importantes entre a 
composição físico-quimica das farinhas da semente, vagem inteira e vagem sem semente de 
algaroba. A farinha da semente se destacou por sua elevada concentração de proteínas 
(49,49%) e gordura (3,10%), ao passo que a farinha das vagens mostrou-se especialmente rica 
em açúcares (60,3 a 67,9%). Os compostos fenólicos da algaroba estão em maior 
concentração na vagem sem semente, sobretudo para os extratos aquosos (1,30 mg 
GAEQ/100g amostra). Todos os extratos da semente de algaroba apresentaram elevada 
capacidade antoxidante pelo método DPPH, com máximo registrado para extratos etanólicos 
80% (19,81µM Trolox/g amostra). A atividade antioxidante medida pelo método ABTS dos 
extratos estudados estiveram entre 9,73 e 12,74 µM Trolox/g amostra. Praticamente todos os 
extratos obtidos foram capazes de inibir moderadamente a atividade da enzima α-amilase 
(30,50% a 48,80%), sendo que a máxima inibição da α-glicosidase foi observada para os 
extratos aquosos da vagem sem semente (81,03%). A algaroba apresentou variedade de 
compostos orgânicos detectados por cromatografia líquida, sobretudo os extratos aquosos que 
demonstraram grande número de picos. Sugere-se a algaroba como possível candidata para 
futuras investigações visando sua utilização como alimento funcional. 
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ABSTRACT 

 

Algaroba (Prosopis juliflora) is a typical legume from arid and semi arid regions, which is 

composed by sugar-rich pods and high protein seeds. Phenolic compounds are secondary 

metabolites recognized as potent bioactive compounds, found in several vegetables.Therefore, 

the objective of this work is to characterize the algaroba flour in terms of its physical-

chemical composition, total phenolic content, antioxidant activity by DPPH and ABTS 

methods, a-amylase and a-glycosidase inhibition, as well as to analyze its organic compounds 

by high performance liquid chromatography (HPLC). Three experimental groups were 

investigated (seeds, seeds and pod together and only pod), which were prepared by oven 

drying and posterior grinding. Water and ethanol extracts (70, 80, 100% v/v) were prepared 

and used for functional studies. Organic compounds were detected by using HPLC equipment 

coupled to mass spectrometer. Results show important physical-chemical differences among 

the experimental groups, seeds, seeds and pod together and only pod. The algarroba seed 

flour is high in protein (49.49%) and fat (3.10%), while the pod flour is especially rich in 

sugar (60.3% to 67.9%). Algaroba phenolics are concentrated in pod flour, mainly in water 

extracts (1.30 mg GAEQ/100g sample). All seed extracts showed high DPPH activity and 

maximum antioxidant activity was registered for ethanol 80% extracts (19.81 µM Trolox/g 

sample). The ABTS activity ranged from 9.73 to 12.74 µM Trolox/g sample. Nearly all the 

extracts were able to inhibit α-amylase activity mildly (30.50% to 48.80%), while the 

maximum α-glycosidase inhibition was observed for pod water extracts (81.03%). Algaroba 

water extracts proven to be especially rich in organic compounds, observed by the high 

number of chromatographic peaks. Results demonstrate that algaroba is a potential candidate 

for further investigations concerning its possible functional applications. 

 

Keywords: algaroba, phenolics compounds, antioxidant, α-amylase, α-glycosidase. 

 



 

 

Eu aprendi 
 

Eu aprendi... 
... que ignorar os fatos não os altera;  
 
Eu aprendi... 
...que quando você planeja se nivelar com alguém, apenas está permitindo que 
essa pessoa continue a magoar você;  
 
Eu aprendi... 
...que o AMOR, e não o TEMPO, é que cura todas as feridas;  
 
Eu aprendi... 
...que ninguém é perfeito até que você se apaixone por essa pessoa; 
 
Eu aprendi... 
...que a vida é dura, mas eu sou mais ainda;  
 
Eu aprendi... 
...que as oportunidades nunca são perdidas; alguém vai aproveitar as que você 
perdeu.  
 
Eu aprendi... 
...que quando o ancoradouro se torna amargo, a felicidade vai aportar em outro 
lugar;  
 
Eu aprendi... 
...que não posso escolher como me sinto, mas posso escolher o que fazer a 
respeito;  
 
Eu aprendi... 
...que todos querem viver no topo da montanha, mas toda felicidade e 
crescimento ocorre quando você esta escalando-a;  
 
Eu aprendi... 
...que quanto menos tempo tenho, mais coisas consigo fazer; 
 
Eu aprendi... 
...que realmente posso suportar... que realmente sou forte, e que posso ir mais 
longe, depois de pensar que não posso mais. 

 
(Willian Shakespeare) 
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DPPH - 2,2-difenil-1-picrilhidrazila 
EC - Enzyme Commission Numbers 
EC50 - Volume de amostra necessária para 
reduzir 50% do radical DPPH 
EI - Electron Ionization 
EMBRAPA – Empresa brasileira de pesquisa 
agropecuária 
ESI - Electrospray Ionization  
ESI-MS - Electrospray Ionization-Mass 
Spectrometry 
FRAP - Ferric reducing antioxidant potential 
GAEQ - equivalente de ácido gálico 
HPLC - High Performance Liquid 
Chromatography 
IAL – Instituto Adolfo Lutz 

IR - infravermelho 
Kv -  Quilovolt 
LC-DAD-ESI/MS - Cromatografia líquida 
acoplada a fonte de ionização electrospray 
acoplada a  espectrometria de massa tandem 
espectrometria de massa 
LC/MS - Cromatografia líquida acoplada   a 
espectrometria de massa 
ms – Massa seca  
MS – Espectrometria de massa 
MS-MS - Espectro de Fragmentação de 
Massa (Tandem-MS) 
m/z - Relação massa/carga 
N - Normal 
NI – Modo negativo de ionização 
NMR - ressonância magnética nuclear 
ORAC - Capacidade de absorção radical de 
oxigênio 
PAL - Fenilalanina amônia-liase 
pH - Potencial hidrogeniônico 
PI – Modo positivo de ionização 
PNPG - ρ-nitro-phenyl-D-glicopiranoside 
ROS – Espécie reativa de oxigênio 
S – Semente 
TBARS - Thiobarbituric acid reactive 
substances 
TEAC – Trolox equivalent antioxidant 
capacity 
tR – Tempo de retenção 
TRAP - Total reactive antioxidant potential 
u.m.a – Unidade de massa atômica 
UV – Ultravioleta  
UV-ViS - Ultravioleta visível  
VS – Vagem inteira 
V – Vagem sem semente
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1. Introdução 

A algaroba (Prosopis juliflora) é uma espécie vegetal abundante, sobretudo nas áreas 

áridas e semi-áridas, pertence à família das leguminosas, não oleaginosa, nativa das regiões 

secas das Américas. É aproveitada para diversas utilizações (madeira, carvão vegetal, estacas, 

álcool, melaço, alimentação animal e humana), tornando-se, por conseguinte, cultura de valor 

econômico e social (PEREZ & MORAIS, 1991). Produz grande quantidade de vagens de 

excelente palatabilidade e boa digestibilidade, apresentando composição química variável, 

dependente do local onde é produzida (SILVA et al., 2003). No Nordeste brasileiro, essa 

xerófita, introduzida no início da década de 1940 para alimentação humana e animal e 

reflorestamento, aparece atualmente como possível fonte de alimento alternativo para o 

homem (SILVA, 2009). 

Os compostos fenólicos são importantes metabólitos secundários presentes em grande 

quantidade de vegetais. Apesar de já terem sido considerados compostos antinutricionais 

devido a sua capacidade de se ligar a macromoléculas como proteínas, carboidratos e enzimas 

digestivas, reduzindo a digestibilidade de certos alimentos, atualmente, os compostos 

fenólicos são amplamente estudados para diferentes aplicações alimentícias, farmacêuticas, 

entre outras. 

O grande número de pesquisas conduzido sobre os compostos fenólicos nessas últimas 

décadas, fato que Dillard & German (2000) comparam a um novo big bang, aborda, 

sobretudo, a ocorrência, caracterização e potenciais aplicações desses compostos. A 

importância destes estudos é justificada pelo fato de alimentos ricos em substâncias fenólicas 

apresentarem atividade antioxidante, característica apontada como relevante para a prevenção 

e controle de doenças associadas ao estresse oxidativo. Essa hipótese é fundamentada em 

resultados que demonstram a atividade dessas substâncias no retardamento do envelhecimento 

e prevenção de doenças crônicas, tais como câncer, doenças cardiovasculares e disfunções 

cerebrais e outros males (AMES et al., 1993; LEE et al., 2004; CALABRESE et al. 2007). 

Existem também indícios que apontam a capacidade dos extratos fenólicos em inibir 

determinadas enzimas digestivas, o que seria útil para o controle da hiperglicemia pós-

prandial, característica dos estágios iniciais da diabetes tipo 2 (RANILLA et al., 2010; 

RHANDIR & SHETTY, 2007). Dessa forma, existe suficiente evidência da ação dos 
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fenólicos na prevenção, promoção e manutenção da saúde, tanto na forma natural, ou seja, 

como elementos presentes em frutas e verduras, quanto na forma purificada e isolada. 

Tendo em vista a importância assumida pelos compostos fenólicos e a disponibilidade 

da algaroba na região Nordeste, o presente trabalho pretende avaliar a funcionalidade da 

algaroba potiguar como fonte de fenólicos antioxidantes e inibidor enzimático, tendo como 

foco principal os seguintes objetivos: 

• Produzir a farinha a partir das vagens, sementes e vagens sem sementes de algaroba 

colhidas na região semi-árida do Rio Grande do Norte; 

• Avaliar a composição físico-química das farinhas; 

• Determinar o teor de compostos fenólicos totais de extratos aquosos e etanólicos do 

material de estudo; 

• Verificar o potencial antioxidante dos extratos; 

• Investigar o potencial de inibição enzimático de extratos das vagens e sementes sobre 

as enzimas α-amilase e α-glicosidase; 

• Levantar a existência de correlação entre o teor de fenólicos totais, atividade 

antienzimática e atividade antioxidante; 

• Avaliar os compostos orgânicos presentes na algaroba. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


