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RESUMO

Os frutos  da  jaqueira  (Artocarpus heterophyllus Lam.)  possuem sabor  e  aroma intensos  e  bastante  peculiares,
sendo bastante apreciadas no nordeste brasileiro e outras regiões tropicais. Sua parte comestível, caracterizada
pela polpa, é consumida em sua quase totalidade sob forma in natura pelas mais diversas camadas da população
e sua alta perecibilidade leva a um índice elevado de perda pós-colheita, acarretando prejuízo para os produtores.
Sendo assim, os objetivos deste trabalho foram elaborar um novo produto aplicando o processo de desidratação e
estudar as propriedades físicas, físico-químicas e sensoriais do produto obtido. Foram realizadas análises de
rendimento, pH, acidez total, sólidos solúveis e umidade, além da avaliação sensorial. Os resultados globais
obtidos mostraram que a jaca in natura e a jaca desidratada possuem teor de sólidos solúveis de 27,4 e 73 oBrix,
pH de 5,43 e 4,88,  acidez total de 0,54% e 0,68% e umidade 70% e 25% de  A avaliação sensorial mostrou que
o produto obteve boa aceitação entre os provadores, demonstrando ser uma alternativa alimentar para as regiões
produtoras.

PALAVRAS-CHAVE: Desidratação, alimentos, análises físico-químicas, sensorial.

1 INTRODUÇÃO

O Brasil, em especial a região nordeste, apresenta uma grande diversidade de fruteiras

nativas e exóticas bem adaptadas às suas condições climáticas, representando um grande

potencial sócio-econômico, tanto para os mercados interno e externo, de comercialização de

frutas in natura como para industrialização. Segundo Gomes (1977), a jaqueira (Artocarpus

heterophyllus, Lam.), árvore frutífera originária da Índia, introduzida no Brasil há centenas de

anos, fornece um fruto que é considerado um dos maiores do mundo, mas que ainda é pouco

explorado comercialmente.

A parte comestível do fruto, caracterizada pela polpa, é consumida em sua quase

totalidade sob forma in natura pelas mais diversas camadas da população (Silveira, 2000),

que devido à alta perecibilidade, leva a um índice elevado de perda na pós-colheita,

acarretando prejuízos. Esse fato evidencia a necessidade de processos simples e baratos, que

possam oferecer caminhos para o aproveitamento do fruto. Uma opção é a desidratação, pois

devido à redução de umidade, reduz-se o crescimento dos microrganismos, impedindo as
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reações bioquímicas que dependem de umidade, evitando a rápida perda que ocorre nos frutos

in natura (Cruz, 1989; Embrapa, 1992). Sendo assim, os objetivos deste trabalho foram:

avaliar tecnologicamente a jaca in natura, elaborar um novo produto aplicando o processo de

desidratação e estudar as propriedades físicas, físico-químicas e sensoriais do produto obtido.

2 REVISÃO DE LITERATURA

2.1 Jaca (Artocarpus heterophyllus, Lam.)

A jaca pertence à família Moraceae, ao gênero Artocarpus e possui quatro sinonímias:

Artocarpus integra Merr., Artocarpus integrifolia Linn. F., Artocarpus brasiliensis Lam.  e

Artocarpus heterophyllus, Lam. É um fruto originário da Ásia (Índia, Malásia, Filipinas), que

foi introduzido e difundido no Brasil pelos portugueses durante o século XVIII, adaptou-se

tão bem, que uma de suas classificações (Artocarpus brasiliensis) foi dada por um botânico

brasileiro (Gomes, 1977).

Na índia, apesar da existência de dezenas de variedades, só duas são cultivadas: a

Wareka, de casca firme e a Vela,  de casca mole e polpa menos mole que a primeira.  Como

subvariedades, a kuru-wareka, de frutos arredondados e pequenos, a peniwareka ou jaca-de-

mel com polpa mais adocicada, a johore, de folhas pilosas, frutos pequenos, oblongos e com

aroma muito agradável (Guia Rural Plantar, 1992).

No Brasil, distinguem-se três variedades de jaca, (a) Jaca-dura ou crocante com os

maiores frutos, variando de 15 a 40Kg, tem bagos de consistência rígida, que se prestam para

a produção de compotas, (b) Jaca-mole com frutos menores, bagas doces e com consistência

mole, contém menos látex (látex este que existe em toda planta: casca do caule, folhas e

frutos) e (c) Jaca-manteiga que apresenta bagos adocicados e de consistência intermediária,

sendo muito comum no estado do Rio de Janeiro e muito confundida com jaca mole

(Secretaria de Agricultura, Irrigação e Reforma Agrária do Estado da Bahia, 2007).

O fruto da jaqueira é de grande porte, sendo considerado o maior de todos os frutos

cultivados, tem comprimento de até 70cm, pesa de 5 até 50 Kg, de forma ovalada ou

arredondada, nasce no tronco e nos galhos mais baixos da jaqueira. Quando  maduro, tem cor

amarela acastanhada, aroma peculiar e forte, superfície áspera com pequenas saliências.

Poucos trabalhos científicos foram encontrados sobre a elaboração de alimentos a partir

da jaca, entre eles pode-se citar: o squash de jaca, uma bebida não alcoólica com agradável
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sabor  e  aroma,  desenvolvida  a  partir  da  polpa  madura  elaborada  por  Berry  e  Kalra (1983),

uma preparação de néctar de jaca também foi desenvolvida (Central Food Technological

Research Institute, 1977), purê da polpa de jaca foi desenvolvido e avaliado sensorialmente

em diferentes temperaturas de armazenamento (Taufik, 1995), estudo sobre a viabilidade de

farinha de sementes de jaca como substituta de cereais na alimentação humana (Khyrunnisa et

al., 1989).

3 MATERIAL E MÉTODOS

3.1 Seleção e preparo da matéria-prima

Foram adquiridas jacas (Artocarpus heterophyllus, Lam.) da variedade “mole”,

procedentes dos municípios de Seropédica e Itaguaí - Rio de Janeiro, durante o período de

outubro/2007 a setembro/2008. Foram utilizados frutos maduros, sendo o estádio de

amadurecimento determinado pela aparência visual da casca verde escurecida e consistência

macia, além do odor frutal característico e pronunciado.

Inicialmente os frutos foram pesados. Em seguida, foram lavados com detergente

neutro em água corrente para retirar as impurezas, imersos em água clorada a 200ppm por um

período de 15 minutos. Após a limpeza e sanitização, foram cortados e a polpa e os resíduos

(cascas e sementes) foram pesados para verificar rendimentos.

3.2 Desidratação da jaca

O processo de desidratação foi realizado no Laboratório de Beneficiamento de

Alimentos do Departamento de Economia Doméstica da UFRRJ. Inicialmente, a polpa in

natura (cerca de 500g) foi pesada e disposta em bandejas de dimensão 30cm x 50cm,

previamente higienizadas e levadas ao desidratador pré-aquecido, sendo o processo realizado

a 60oC até o produto obter umidade final de 25. Em seguida, o equipamento foi desligado e

procedeu-se o resfriamento com posterior embalagem em papel celofane e armazenamento

para análises.

3.3 Análises físicas e físico-químicas
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Das análises físicas, as pesagens foram realizadas em balança semi-analítica da marca

Bel Engineering, modelo Mark 210ª, sendo utilizadas para calculo de rendimento, conforme

equação abaixo:

% de rendimento =
( )
Pi
Pf 100´

Onde:

Pi = peso inicial de polpa

Pf = peso final após o processamento.

Uma amostra de polpa in natura foi separada e foram realizadas as análises de pH,

determinado pelo método potenciométrico, segundo IAL (1985). A acidez titulável e teor de

sólidos solúveis foram realizadas segundo técnicas descritas pela AOAC (2005). Os teores de

umidade foram determinados em estufa á 105ºC e sólidos solúveis, conforme AOAC (2005).

3.4 Análise Sensorial

A avaliação sensorial de jaca desidratada foi realizada no Laboratório de Análise

Sensorial da Embrapa Agroindústria de Alimentos/RJ. Os testes foram realizados com

consumidores diversos (pesquisadores, analistas, estagiários e visitantes), de ambos os sexos e

com idades entre 18 e 55 anos. Os consumidores eram encaminhados às cabines individuais,

onde as amostras eram servidas em ordem balanceada aos julgadores em copos plásticos, com

quantidades padronizadas (10g) e codificada com 3 (três) dígitos, obtidos de uma tabela de

números aleatórios. Foi fornecida água mineral para limpeza do palato entre a avaliação das

amostras.

Foi realizado teste de aceitação sensorial (teste afetivo de aceitação), utilizando-se 72

(setenta de dois) provadores, consumidores usuais de frutas desidratadas e que admitiam

apreciar a fruta de jaca in natura. A aceitação do produto desidratado foi avaliada através de

escala hedônica estruturada de nove pontos, abrangendo de “gostei muitíssimo” a “desgostei

muitíssimo”. A intenção de compra foi avaliada mediante escala estruturada, abrangendo de

“certamente compraria” a “certamente não compraria”. A aplicação da avaliação sensorial

seguiu método descrito por Stone e Sidel (1985) e Meigaard, Civille e Carr (1999).

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO
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As jacas utilizadas foram transportadas e armazenadas sob refrigeração no Laboratório

de Beneficiamento de Alimentos da UFRRJ. Baseado nos resultados de Silveira (2000), o pré-

tratamento da jaca com metabissulfito de sódio não atribuiu modificações visíveis de

aparência, em relação às não tratadas. Neste sentido, optou-se neste estudo pela não utilização

de produtos químicos, a fim de caracterizar o produto como natural. A tabela 1 nos apresenta

os resultados das análises físicas e físico-químicas da jaca in natura e desidratada.

Tabela 1 – Resultados das análises físicas e físico-químicas da jaca in natura e desidratada.

ANÁLISES JACA

IN NATURA*

JACA

DESIDRATADA

Fruto inteiro 5.710g ±1409g --

Polpa in natura 1772g ±602g 532g ±111g

Resíduos (cascas + caroços + pívide) 3937g ±1076g --

Polpa desidratada -- 206g ±55g

Rendimento 31% 38%

pH 5,43 ±0,29 4,88 ±0,20

Sólidos solúveis (oBrix) 27,4 ±1,42 73,7 ±1,67

Acidez total (g de ácido cítrico/100g) 0,54 ±0,31 0,68 ±0,09

* Média de 10 frutos.

Conforme pode ser observado na tabela 1, os frutos da jaqueira tiveram peso médio de

5.710g, após a limpeza obteve-se em média 1.772g de polpa (cerca de 31%) e 3.937g de

resíduos que são cascas, caroços e pívide (estrutura de sustentação do gomo), cerca de 69%.

Estes dados são condizentes com a literatura, pois em levantamento feito com jacas da

variedade mole em diferentes regiões da Bahia, Lederman et al (1989) obtiveram valores de

32,75% de polpa.

A jaca in natura do presente estudo, apresentou teor de sólidos solúveis médio de 27,4
oBrix, pH médio de 5,43 e  acidez total média de 0,54%, o que demonstra ser um fruto de alto

teor de sólidos solúveis em relação a outras frutas como maracujá (11-14 oBrix), banana (20-

25 oBrix), maçã (14-15,8 oBrix), abacaxi (8,6-15,0 oBrix). Além disso, apresentou baixa

acidez, e por isso pode estar sujeita a deterioração de natureza microbiológica, explicando
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assim sua rápida perecibilidade (Botrel, et al. (2002); Goulart, Antunes e Antunes (2000);

Guerra e Liveira (1999), Silva e Mercadante (2002) e Bengozi et al. (2008).

O processo de desidratação ocorreu durante um tempo médio de 8h, sendo que nas

primeiras horas o processo da perda de água foi acelerado, até atingir umidade final desejada.

O produto desidratado apresentou rendimento médio de 38%, 73,7º Brix, 0,68% de

acidez total, e pH 4,88. Em relação à jaca in natura,  estes  resultados  sofreram aumento  em

virtude da perda de umidade, exceto para pH que sua redução representa aumento do teor de

ácidos presentes no alimento.

Em estudos realizados por Vieira et al. (2006) também foi observado aumento dos

teores de sólidos solúveis após a desidratação de jacas, ficando abaixo do presente estudo, na

faixa de 69 oBrix em duas diferentes duas variedades. Segundo os autores, não houve

variações significativas para o pH e acidez titulável em relação às amostras in natura.

O produto desenvolvido foi submetido à análise sensorial por 72 (setenta e dois)

provadores não treinados, recrutados entre funcionários, pesquisadores e estagiários da

Embrapa Agroindústria de Alimentos/RJ. A equipe abrangeu indivíduos de ambos os sexos

representativos do público consumidor dos quais, 50% eram do sexo masculino e 50% do

sexo feminino. Os resultados da análise sensorial e da intenção de compra são apresentados na

Tabela 2.

Tabela 2 – Resultados dos testes de aceitação e intenção de compra (médias).

PRODUTO ANALISADO ACEITAÇÃO

SENSORIAL

INTENÇÃO DE

COMPRA

Jaca desidratada a 60oC 5,80 4,40

Observou-se que o produto desidratado obteve média de 5,80, numa escala de

aceitação de 1 a 9 e intenção de compra com média de 4,40, numa escala de 1 a 7. Silveira

(2000) também estudou jacas desidratadas das variedades mole e dura a 40 e 50 oC. Em seus

estudos, após submeter às amostras a análise sensorial por 60 provadores, a jaca da variedade

mole, desidratada a 50 oC foram as que mais se destacaram, principalmente no atributo sabor,

que segundo Kramer e Twigg (1996), engloba os atributos odor e gosto, e atingiu o valor

máximo de 7,00 (gostei muito), resultados superiores ao do presente estudo. A jaca

desidratada da variedade dura obteve rejeição na característica textura por apresentar maior

firmeza.
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Realizou-se ainda a análise de freqüência para o produto desidratado em relação a

aceitação global para permitir melhor visualização das notas, como pode ser visto na figura 1.
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Figura 1 - Histograma de freqüência das notas atribuídas à aceitação da jaca desidratada.

Pela  análise  do  histograma  (Figura  1),  verifica-se  que  a  aceitação  global  da  jaca

desidratada apresentou maior freqüência de notas entre a escala (6- gostei ligeiramente a 9-

gostei extremamente), sendo atribuída 66,7% dos provadores.

Realizou-se ainda a análise de freqüência para o produto desidratado em relação à

intenção de compra para permitir melhor visualização das notas, como pode ser visto na

figura 2.
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Figura 2. Histograma de freqüência dos valores atribuídos à intenção de compra de jaca desidratada.
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Observa-se na Figura 2, com relação à intenção de compra da jaca desidratada, 57%

dos provadores assinalaram que certamente comprariam se a encontrassem no mercado.

Resultado razoável se for considerado que a jaca é um fruto bastante conhecido em sua forma

in natura, não havendo produtos processados no comércio.

5 CONCLUSÕES

Diante dos resultados obtidos neste trabalho, pode-se concluir que, a jaca in natura ou

desidratada é uma fonte de nutrientes importantes à nutrição humana. Seu consumo pode

complementar os requisitos nutricionais, proporcionando os benefícios principalmente para a

população de baixa renda das áreas rurais. E que quando submetida ao processo de

desidratação, pode se tornar uma alternativa alimentar para consumo humano.
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