
 
FICHA DE CATALOGAÇÃO DAS PRÁTICAS – PATRIMÔNIO IMAT ERIAL 

                                                                                                    Código: [005] 

 

 87

1. Título da ação: USOS DO INGÁ   

( ) Modo de construir     (X) Modo de alimentar   ( ) Outra: 

 

2. Observado na(s) localidade(s) de: 

(X) Poxim         (  ) Pontal de Coruripe         (  ) Outra: 

 

3. Descrição da espécie: 

Nome científico: Inga edulis 

Nome vulgar: Ingá, ingá da praia, ingá verdadeiro, ingá cipó 

Família: leguminosae - mimosoideae 

 

4. Descrição da prática: 

Na mata, na chã ou na beira do rio o ingá integra-se ao ambiente do sul de Alagoas 

como uma frutífera nativa e consumível pelas pessoas de distintos povoados. Conforme os 

moradores de Poxim e do Pontal do Coruripe, dentro dos limites de seus territórios, a terra 

oferece a ocorrência de diferentes tipos de ingá. Ocorrência esta, já registrada nos escritos 

seiscentistas. 

A partir do convívio mais íntimo com os componentes ecossistêmicos do lugar de 

habitação, os moradores dos povoados comunicam, de diferentes maneiras, mensagens sobre 

o meio ambiente. O conhecimento sofisticado que têm do ingá, por exemplo, fica evidente em 

um trecho do depoimento de uma moradora do Poxim: "A ingá é criada junto com o catolé" 

(Dona Letícia). 

A percepção acurada demonstrada na cognição que os moradores têm do ingá, 

fortalece os vínculos territoriais do consumo da frutífera  e permite que  informações sobre o 

fruto sejam transmitidas entre gerações. 
 

5. Formas de registro in loco:                     

(X) Fotografia 

(  ) Filmagem 

(X) Gravação de voz 

(  ) Croquis                                      

(X) Outra: Anotações em diário de campo 

 

6. Levantamento fotográfico   
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7. Tipo de registro da prática elaborado nos século s XVI e XVII (indicar fonte) 

 

(X) Texto 

* MARCGRAVE, Jorge. História Natural do Brasil. São Paulo: Imprensa Oficial do Estado, 

1942. 

 INGÁ 

 “(uma espécie). Lótus (termo vulgar dos belgas). A árvore não é grande; possue galhos 

e râmulos alternadamente opostos; nos râmulos se acham dois, três ou quatro pares de folhas 

pontudas, opostas; o caule, junto de cada folha, é alado, em forma de coração; assim também 

são as outras espécies. Produz uma flor que o autor não descreve. 

 O fruto é uma síliqua fabácea chata, amarela, medindo dois três ou quatro dedos de 

comprido, contendo quatro, cinco, seis ou mais sementes transversais; estas sementes são 

cobertas por uma polpa nívea, como seda (holoseria), um tanto fria de sabor agradabilíssimo, 

que espontaneamente se separa uma da outra, conforme o número dos grãos; costuma-se tirar 

essa polpa com os dentes e come-la, mas não a semente; a semente é mínima, olivácea 

oblonga, divisível em duas partes, no sentido longitudinal. Este fruto comestível é de agradável 

sabor e amadurece em maio.” (p. 111) 

  

INGA OPEAPIIBA (termo indígena) 

  

“Árvore de casca cinzenta, repartida em muitos ramos; têm folas diretamente opostas, 

medindo dois ou dois e meio dedos de comprido, com um nervo avermelhado, veias e pêlos 

também avermelhados na frente e atrás; os râmulos novos também são pilosos. Depois das 

flores vêm síliquas chatas, tendo a figura de paralelogramo, cobertas de pelos hirsutos 

vermelhos; nelas se acham as sementes.” (p. 112) 

 

 INGÁ (outra espécie) 

 

 “Árvore de casca fusca, dividida em muitos ramos; tem folhas e ramos alados, quase 

do mesmo formato e condição; não difere muito das outras espécies, com exceção dos frutos, 

que se seguem às flores; eles medem quatro, cinco, seis ou sete pés de comprido; são de cor 
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amarela esverdeada, contorcidos em forma de ‘pennidios’ de açúcar. Não se encontra 

declarado no autor que cousa contém por dentro.” (p. 112) 

 

 INGÁ (termo indígena) 

  

“Árvore de casca avermelhada como o álamo, com o troco flexível; tem folhas longas 

não dentadas, verdes, opostas mutuamente em ordem; entre as folhas se acham uns râmulos 

alados com apêndices aparentando a figura de um coração, verdes como as folhas. Junto da 

origem dos râmulos, nos ramos maiores, procedem pedículos juxtapostos, em número de três, 

medindo dedo e meio de comprido; em cada um deles, se encontram doze, quatorze ou 

quinze, mais ou menos, capítulos ovais, unidos em cachos, os quais ao abrir dão uma flor, que 

constam de cinco folíolos brancos, levemente hirsutos como a seda, assemelhando-se quase 

ao lírio dos vales (Lilium convallium). Do meio da flor procede um feixe de filamentos alvíssimos 

seríceos, do comprimento de dois dedos; a flor é de agradável aroma como a Tília; esses 

filamentos têm, na extremidade, ápices lúteos, eretos como penas; arrancada a flor, logo 

fenecem. O autor não diz se produz algum fruto.” (p. 112) 

 

“Nota. Das várias espécies de ‘Inga’ a esta última parece competir em rigor este nome 

e foi também a que o autor descreveu com exatidão; somente não deu notícia do fruto. É de 

admirar não ter encontrado menção desta planta, num autor português, a quem eu segui na 

descrição da América; suponho que ele a considere desprezível ou lhe dê outro nome.” (p. 112 

e 113) 

 

(X) Imagem  

  
Ingá 01 -  Ingá 02 -  
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MARCGRAVE, Jorge. História Natural do Brasil. São 
Paulo: Imprensa Oficial do Estado, 1942:111. 

MARCGRAVE, Jorge. História Natural do Brasil. São 
Paulo: Imprensa Oficial do Estado, 1942:112. 

 

 

Ingá 03 -  Ingá 04 -  
MARCGRAVE, Jorge. História Natural do Brasil. São 
Paulo: Imprensa Oficial do Estado, 1942:112. 

MARCGRAVE, Jorge. História Natural do Brasil. São 
Paulo: Imprensa Oficial do Estado, 1942:112. 

 
Ingá 05 - 

Ingá. In.: COLEÇÃO BRASIL-HOLANDÊS. Theatrum rerum Naturalim Brasiliae. Rio de Janeiro: Editora Índex, 
1995: 195. 
 

8. Outras Observações: 

As espécies comestíveis de ingá produzem frutos em vagem, grandes e verdes, com sulcos no 

sentido comprido, que podem atingir até 1 m de comprimento. A polpa é branca, levemente 
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fibrosa e adocicada, bastante rica em sais minerais. Em geral, ela é consumida ao natural, pois 

não se presta a preparações culinárias. Também é usada na medicina caseira, sendo útil no 

tratamento da bronquite (xarope) e como cicatrizante (chá).  

(http://www.geocities.com/atine50/frutas/inga.htm) 


