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BOLETIM 09/2021  

É TEMPO DE JACA 

Luiz Carlos Donadio e Nicole Donadio 

 

      A jaqueira foi introduzida no Brasil nos tempos da colônia e expandiu-se após 

adaptar-se muito bem ao clima de várias regiões brasileiras, de norte ao sul e sudeste, 

tornando-se uma fruteira comum nos fundos de quintal e apreciada pela população. 

Também passou a ser produzida comercialmente, encontrada principalmente nos 

mercados do norte, nordeste e sudeste, como no Ceagesp de São Paulo, onde sempre 

aparece com volumes altos para venda. São Paulo também tem uma região produtora 

em Itapuru e região, que fornece frutos à Ceagesp, entre outubro e janeiro. O total 

comercializado nesta central é de 1.250 ton, sendo um quarto proveniente do estado. 

     A jaqueira é originaria da Ásia tropical, possivelmente da Índia. Sua espécie é a 

Artocarpus heterophyllus, da família morácea, que também tem outras frutíferas, tais 

como a fruta pão, champedaque, marangue, amora, todas da Ásia tropical, e o figo, que 

é originário do sul da Arábia. São conhecidos 2 tipos, a jaca mole, ou manteiga, e a dura. 

Outras fruteiras asiáticas, de outras famílias diferentes, foram introduzidas no Brasil 

mais recentemente, mas são ainda pouco conhecidas, como o durião e o santol.  

 



    A jaqueira é uma planta grande, propagada por sementes ou enxertia, que tem 

plantas monoicas, perenes, com leite nos ramos e no fruto, de folhas grandes, 

subcoriáceas, ou lobadas, com inflorescências unissexuais e caulinares, como mostrado 

na foto, formadas durante o inverno e que produzem no verão. As flores masculinas são 

espigas e as femininas arredondadas. O fruto é do tipo sincarpo, ou seja, fruto composto, 

formado por vários ovários, que se desenvolvem em torno de um receptáculo. É rico em 

proteínas, gorduras, fibras, carboidratos e sais minerais, tem forte aroma e pode ser 

utilizado para comer ao natural, em xarope, ou compota, sendo que a semente pode ser 

torrada ou cozida. 

 


