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Introdução

A fruticultura tropical e subtropical tem assumido, 
principalmente nas últimas décadas, uma importância 
econômico-social muito grande devido ao 
aproveitamento delas como matéria-prima para 
numerosos produtos obtidos a partir do beneficiamento,
encontrando alternativas para minimizar desperdícios.

A jaqueira (Artocarpus heterophyllus) é uma
árvore originária da India e cultivada em todos os 
países tropicais do mundo e seu fruto é comumente 
conhecido como jaca, o qual possui alto valor 
nutricional, sendo rico em carboidratos, minerais e
vitaminas.   

Tendo em vista a ampla distribuição da 
jaqueira na comunidade Santa Clara, localizada na 
Zona Rural do município de Abreu e Lima, região 
metropolitana do Grande Recife - PE, a qual possui 
uma grande área ocupada por árvores frutíferas que 
favorecem a disponibilidade deste fruto em torno de 
sete meses do ano, observa-se a necessidade de se 
desenvolver técnicas culinárias que minimizem as
perdas pós-colheita da jaca. A prática de 
aproveitamento desses excedentes, além de ser uma 
atividade sustentável, pode ser vista como uma 
alternativa de complementação da renda familiar 
através da produção e comercialização de conservas 
artesanais como doces, licores, entre outros. 

A promoção de oficinas que esclareçam e 
instruam a respeito do beneficiamento das frutas 
produzidas nos domínios da comunidade Santa Clara, 
se fez importante para a instalação de atividades 
geradoras de renda, visando o desenvolvimento 
sustentável da referida comunidade.

A importância de levar estas informações à 
esta comunidade como forma de evitar perdas materiais 

e nutricionais significantes, dada a condição econômica dos 
moradores da região, foi fundamental para possibilitar 
geração de renda através do beneficiamento e 
comercialização dos produtos obtidos a partir dos 
conhecimentos e técnicas culinárias adquiridas nas oficinas 
desenvolvidas na comunidade.

Materiais e métodos

A. Local da oficina:

O projeto foi realizado entre jovens e adultos, somando 
um total de vinte e seis pessoas na comunidade Santa Clara, 
localizada na Zona Rural do município de Abreu e Lima, 
região metropolitana do Grande Recife – PE.

B. Recursos metodológicos

De início foram realizadas oficinas experimentais de 
beneficiamento da fruta jaca no laboratório de bioquímica
do Departamento de Morfologia e Fisiologia Animal da 
Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE). 
Durante os meses de março a maio do corrente ano, foram 
levantadas as possibilidades de receitas culinárias da jaca e 
também confeccionadas as apostilas contendo informações 
sobre os princípios básicos de higiene pessoal durante o 
manuseio de alimentos.

No mês de junho, foram realizadas as oficinas na 
associação dos moradores – Santa Clara – na comunidade 
São Bento no referido município, durante um final de 
semana. Após a elaboração de cada receita os participantes 
e as participantes degustaram tanto as preparações salgadas 
como as doces considerando-as apetecíveis e de fácil 
aceitação pela comunidade. Os participantes puderam 
contar com oficinas onde foram abordados temas como 
Boas Práticas de Higiene e Segurança Alimentar,
conservação do fruto e preparações culinárias de recheio 



para bolo, moqueca, rizoto, brigadeiro entre outras que 
visam à prolongação da vida de prateleira como geléia, 
compota, doce de corte e nego bom, que possibilitam 
novas formas de comercialização. 

Resultados e discussões

Após a fase de observações in loco e entrevistas
com os habitantes da comunidade, foram verificadas
muitas dificuldades dos moradores em evitar 
desperdícios dos frutos ali existentes, principalmente a 
jaca, nesse período do ano. Com base nessa 
necessidade, foi elaborado o projeto para orientar e 
estimular um trabalho coletivo e produtivo com noções 
básicas de Cooperativismo, valorizando as práticas e 
saberes da cultura local.

A partir da disponibilidade dos recursos da 
Associação Santa Clara, foram estabelecidos novos 
métodos a serem utilizados na caracterização 
nutricional da jaca, oferecendo assim, novas 
alternativas para a sustentabilidade e promoção da 
qualidade de vida dos jovens e adultos da comunidade.

Com a possibilidade da comercialização dos 
produtos derivados da jaca, os moradores da 

comunidade em questão vêem essa prática como uma 
oportunidade tanto para reduzir os impactos do desemprego 
e evitar o desperdício.
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