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RESUMO

A produção de alimentos a partir da semente de jaca (Artocarpus heterophyllus) é uma excelente opção no que se refere sustentabilidade e 
nutrição. Estudos comprovam que a semente de jaca é rica em nutrientes e compostos bioativos com propriedades funcionais capazes de 
prevenir patologias como o câncer (RODRIGUES et al, 2004), e por possui poder cicatrizante (BARREIRA, 2004). Objetivos: Apresentar os aspectos 
nutricionais e funcionais da semente da jaca, com o intuito de incluir um novo produto sustentável na alimentação humana incentivando a 
agricultura familiar. Metodologia: O presente estudo compreende em uma revisão sistemática, o qual foi fundamentado em pesquisas 
bibliográficas onde o levantamento de dados foi realizado através de análises retrospectivas de publicações científicas, compreendidas no período 
de 2004 a 2016. Para tanto, utilizou-se legislação pertinente, livros e revistas de acervo pessoal, bem como trabalhos científicos divulgados nas 
bases de dados: PubMed, HighWire, EBSCOhost, Scielo, Bireme e Lilacs, pesquisados por meio das palavras chaves em português, inglês e 
espanhol. Resultados: A jaca (Artocarpus heterophyllus L) é originária da Ásia, tendo se aclimatado muito bem no Brasil, sendo a região nordeste 
que mais predomina a produção dessa matéria-prima. A semente da jaca, que corresponde de 15 a 25% do fruto, é usualmente descartada no 
Brasil. Barreira (2004) mostrou a partir de estudos químicos que a semente da jaca possui propriedades cicatrizantes, graças à presença da 
proteína lectina KM+, que em casos de queimaduras da pele proporciona a regeneração dos tecidos, pois impulsiona a migração de neutrófilos e 
proliferação celular. Quanto ao seu poder funcional e nutricional, estudos realizados por Rodrigues (2004) comprovaram  a presença de 
substâncias biotivas como os polifenóis e saponinas que atuam no processo inflamatório como sendo também uma excelente fonte de fibras, 
vitaminas do complexo B e sais minerais. Tais propriedades tornam a semente de jaca uma ótima alternativa para elaboração de novos produtos, 
podendo ser usada como matéria-prima ou como coadjuvantes para o enriquecimento de alimentos já existentes no mercado. O uso da semente 
de jaca é de grande relevância no contexto da alimentação do brasileiro, portanto, fomentar tal negócio torna-se imprescindível, não apenas pela 
questão nutricional ou econômica, mas também pela manutenção das práticas agrícolas sustentáveis que têm se tornado cada vez mais escassa 
no cenário econômico do País. Contribuições do trabalho: Diante do exposto, a semente de jaca representa não apenas uma fonte de nutriente e 
substâncias bioativas, mas uma excelente alternativa na produção de alimentos sustentáveis e uma nova possibilidade socioeconômica aos 
agricultores familiares.
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