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0 açai (Euíepe o/eracea Marl.) é uma palmeifa que produz frutos, ciija polpa é
bastante apreciada não somente em sua região produtora, mas nas demais regiões do
Brasil e no exterior. Por ser iima planta alógama, apresenta grande variação de tipos
para os  mais diversos caracteres de  interesse,  como precocidade,  produtividade de
frutos, rendimento de polpa. época de produção e cx)mpo§ição nutricional e funcional,
o   qiie   dificulta  a   sua   padronização   visando   a   comercialização   para   o   mercado
extemo.  Em  2004,  a  Embrapa Amazônia Oriental  lançou  uma  cultivar de  açaizeiro,
denominada de BF`S-Pará, selecionada para as condições de terra firme e com bons
níveis  de  produtividade.  0  programa  de  melhoramento  foi  realizado  com  base  na
seleção fenotípica da coleção de germoplasma de açaizeiro, implantada rio município
de Belém.  PA.  Este trabalho teve como objetivo avaliar a sua composição  nutricional
e funcional.  Os frutos foram  colhidos em agosto de 2006,  e  para extração da  polpa
utilizou-se a proporção de 2 kg de frutos para 2 litros de água.  Sua polpa apresentou
89,45°/o de umidade; 10,55°/o de sólidos totais: 0,20°/o de cinzas; 19,77% de proteinas;
40. 92% de lipjdeos;  1,8°Brix; pH de 4,81 e acidez total em ácido citrico de O.09°/o. Para
a quantificação do teor de polifenóis totais, antocianinas totais e atividade antioxidante
a  polpa  foi  liofilizada,  apresentanclo  teor de  polffenóis  tcitais  de  3964.66  mg.100g-',
teor de antocianinas totais de 45,31  mg.100g-' e atividade antioxidante equivalente ao
Trolox (TEAC) de 232,76 HM de trolox.g-`. Pelos resultados apresentados a cultivar de
açaizelro  BRS-Pará  apresenta  bom  rendimento em  polpa,  com  significativos teores
de ljpídios e proteínas, sendo rica fonte de compostos fenólicos e com alta atividade
antioxídante.
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