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A pupunha tem sido comparada com a tâmara (Phoenix dactylífera L.) dado a sua 
importância na dieta dos Ameríndios precolombianos dos trópicos úmidos e ao seu poten -
ciai nutritivo, que pode ser melhor explorado pelo homem moderno (Popenoe S JImenez, 19!l). 
0 valor nutritivo do fruto de pupunha tem sido descrito detalhadamente (Johannessen, 
1967; Zapata, 1972; Aguiar et a l . , 1980; Arkcoll í Aguiar, no prelo). Porém, existe 
ainda o uso da flor masculina, colhida após anteses, que tem sido registrado na Colombia 
e Brasil. Embora este uso não seja muito freqüente e pareça ser uma comida de pequena 
preferência, julgou-se interessante estudar seu valor nutricional. 

Na Colômbia, os índios Yurumanguíes, misturam diversos ingredientes, incluindo a 
flor de pupunha, o palmito do mesmo, raízes de mandioca, tabaco e muitas ervas, água 
salgada e cozinham até a agua desaparecer. Assim, eles usam a mistura para temperar 
outros pratos (Patino, 1 9&3; Yanguez , 1975). No médio rio Uaiipês , perto de Colômbia*, a; 
flores masculinas colhidas apôs anteses, são cozidas em água salgada e consumidas como 
verduras (Clement et a l . , no prelo) 

As análises foram feitas seguindo as normas da AOAC (1970). A Tabela 1 apresenta 
os teores nutritivos das flores masculinas. Os resultados são a média de análises de 3 
amostras, coletadas logo apôs a abertura da espata. Todas as 3 amostras são procedentes 
de plantas juvenis das plantações da Div. de Fruticultura - DCA/INPA, no km Ί1 da BR-
17h, Manaus, AM. Observa-se que estas flores contém baixos teores de proteína e gordu
ra, contendo apenas razoáveis teores de carboidratos. Conclui-se que o valor nutritivo 
das Flores masculinas de pupunha é baixo, porém isto não quer dizer que não possam ser 
aproveitadas como legume ou condimento, pois as flores possuem ligeiro sabor e cheiro 
agradável. 

Tabela 1 - Composição das flores masculinas de pupunha (Bactrís gasipaesΗ .Β .Κ.), 
por lOOg da parte comestível. Media de 3 amostras. 

Umidade Proteína Gordura Cinzas Carboidrato Energia 
(%) <9> (g) <g> Í9> ( « ' > 

80.3+0,8 1,2 ίΟ,Ί 2,810,7 0,710,¾ 15,0*0,8 90,010,5 



Conípciiítoii oí the maZe {tovnh& of, peach paim IButíAi* ga&ipa&& H.B.K., Pafmae). 
*Wt ((MIM peach poíai tule pcdUionoUií riTílilif ai a vígeíabíe oit, mixed uiótfi othen 
ing\edierU&, aj> a condiment. Thn.ee. bamptet uiene anatyied to diicouei theÁx niWUtional 
value*. Thwe f,touieJti contain tom teveli of, pnotein ΙΙ.2ΛΙ and (Jai* (Ζ.SI) and xeaion-
able lAveJU oj caAboidnatiA U S t l j ιω*ΐ*ϋοηα£ uo£ue i* £ow. 
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