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EXPLORAÇÃO DO POTENCIAL TECNOLÓGICO DA SEMENTE DE JACA 
(Artocarpus heterophyllus) 

 
 

 
 

RESUMO 

A conservação do meio ambiente e a necessidade de produzir alimentos para uma 

população cada vez maior resultou na necessidade de aproveitar os subprodutos 

oriundos dos processamentos de alimentos que geralmente são descartadas na 

natureza. Dentre estes produtos estão incluídas as sementes de jaca. A Jaca 

(Artocarpus heterophyllus) é uma fruta originária da Índia, trazida para o Brasil pelos 

portugueses no século XVII, rica em energia, fibra alimentar, minerais e vitaminas e 

livre de gorduras saturadas. Suas sementes apresentam alto teor de amido, um 

polissacarídeo considerado a principal fonte de energia dos vegetais, e quando 

consumidas fornecem energia ao organismo animal. Desta forma, o projeto tem 

como objetivo explorar o potencial da semente de jaca e avaliar seu potencial 

nutricional e tecnológico. A primeira etapa do projeto já foi iniciada no Laboratório de 

Alimentos da Faculdade de Jaguariúna, Campus II. As atividades desenvolvidas até 

o presente momento estão reportadas nesse projeto. 

 
Palavras chave: ingredientes, subprodutos, amido. 
 
 
 
1. Introdução 

Pesquisas científicas permitem estudar o potencial destes alimentos não 

convencionais (FERRARI, COLUSSI; AYUB, 2004). Dentre eles a semente de jaca 

pode ser uma destas fontes potenciais e uma opção de estudo para avaliar sua 

composição com ênfase na fração amilácea, bem como sua utilização como 

ingrediente em formulação de alimentos para o consumo humano.  

A jaca (Artocarpusheterophyllus), pertencente à família Moraceae é originária 

da Ásia (Índia, Malásia, Filipinas). Foi trazida para o Brasil pelos portugueses no 

século XVIII, tendo boa adaptação devido ao clima tropical do país (Gomes, 1977). 

Pode ser encontrada em uma extensa área, desde a região Norte até a região 

Sudeste do país, principalmente em regiões úmidas e tropicais. Cada jaqueira 
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produz em média cem frutos e sua maturação ocorre entre 180 e 200 dias (SEAGRI, 

2015). 

A jaca é constituída de bagos de cor amarela, envolvidos por uma camada 

grudenta, sabor doce e quando madura seu cheiro é forte e característico. Possui 

três variedades, sendo elas: jaca-dura, com frutos maiores e bagos de consistência 

rígida, jaca-mole, com frutos menores, bagos doces e consistência mole e jaca-

manteiga com bagos adocicados e de consistência intermediária, muito comum no 

Rio de Janeiro (SAIRAEB, 2004). 

Considerando a importância da utilização de resíduos industriais como novas 

fontes de alimentos, este trabalho tem como objetivo explorar o potencial da 

semente de jaca, realizar análises físico-químicas da farinha da semente e sua 

aplicação em produtos alimentícios e avaliação sensorial dos produtos formulados. 

 

2.  MATERIAIS E MÉTODOS 

2.1. Matéria prima 

As jacas utilizadas foram adquiridas no CEASA na cidade de Campinas/SP. 

2.2. Métodos 

2.2.1 Caracterização da matéria-prima e dos produtos gerados: Análises físico-

químicas serão realizadas de acordo com a AOAC (2010); Umidade AOAC 925.10; 

Proteína AOAC 920.87, Lipídeos totais AOAC 922.06; Cinzas AOAC 23.06, Amido 

(CBAA, 2005). Análise sensorial (DUTCOSKY, 1996). Análise estatística (Pimentel 

Gomes, 2009).  

 

3. Resultados e Discussão 

3.1.  Obtenção da farinha de jaca 

As frutas foram lavadas em água corrente para retirar as sujidades maiores e depois 

sanitizadas em água clorada a 200 ppm por 15 minutos.  

Após essa etapa, as jacas foram cortadas ao meio e os bagos foram retirados. 

Posteriormente separaram-se as sementes dos bagos.  

As sementes foram lavadas e descascadas e posteriormente armazenadas no 

freezer a temperatura de -19°C até o momento da secagem. Para a etapa de 
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secagem, as sementes foram descongeladas em temperatura ambiente e pré-

trituradas com o auxílio de um liquidificador convencional. Depois as mesmas 

permaneceram 16 horas (overnight) a temperatura de 45°C. 

Após esse período, as sementes foram trituradas até obter granulometria 

equivalente a 0,5 mm, com característica típica de farinha. A farinha foi armazenada 

em sacos com fecho “ziplock” sem vácuo e congeladas. 

 

3.2.  Considerações Finais 

Até o momento foi realizado a sanitização das frutas, separação das sementes e 

produção da farinha. 

 

4. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

AOAC, HORWITZ, W.; LATIMER JR., GEORGE W. (Ed.). Official Methods of 
Analysis of the Association of Official Analytical Chemists.18th ed. 2005.  
Current Through Revision 3, 2010. Gaithersburg, Maryland: AOAC, 2010. chapter 
32, met. 991.43, p. 7-10. 
 
CBAA - Compêndio Brasileiro de Alimentação Animal. Guia de métodos analíticos, 
São Paulo, Método n.8, p. 81-84, 2005. 
 
DUTCOSKY SD. Análise sensorial de alimentos. Curitiba: Ed. DA Champagnat, 
1996.123.p.  
 
FERRARI, R. A., COLUSSI, F., AYUB, R. A. Caracterização de Subprodutos da 
industrialização do maracujá - aproveitamento das sementes, Rev. Bras. Frutic. 
Jaboticabal - SP, v. 26, n. 1, p. 101-102, Abril 2004. 
 
GOMES, R.P. Fruticultura brasileira. São Paulo: Nobel, 1977. 448p. 
 
PIMENTEL GOMES, F. Curso de Estatística Experimental. 15ªed. Piracicaba: 
FEALQ, 2009 
 
SAIRAEB – SECRETARIA de AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO e REFORMA AGRÁRIA 
do ESTADO da BAHIA, Cultura - Jaca, Governo da Bahia, 2004. 
 
SAS INSTITUTE INC. SAS Use’s Guide. Cary: SAS Institute Inc, 1028p., 1983. 
 
SEAGRI, Secretaria de Agricultura do Estado da Bahia. Disponível em: 
<http://www.seagri.ba.gov.br>. Acesso em 01 maio de 2015. 
 

http://www.seagri.ba.gov.br/

