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RESUMO

Objetivou-se com este trabalho avaliar
a população de plantas mais adequada para
a melhor combinação entre o padrão
comercial e a produtividade na cultura do
jambu. Acmella oleracea é uma espécie
condimentar e medicinal usada na região
norte do Brasil, para o preparo de comidas
típicas e como fitoterápico. A variedade
Nazaré é resultado de uma seleção feita pela
EMBRAPA Amazônia Oriental a partir de
coletas feitas junto a áreas produtoras. O
emprego de espaçamentos apropriados que
permitam melhor distribuição espacial do
sistema radicular, proporcionará melhor
exploração do perfil do solo, especialmente
em culturas plantadas em canteiros, como o
jambu. O experimento foi conduzido na área
do Núcleo de Capacitação e Pesquisa em
Horticultura da Universidade Federal Rural da
Amazônia (UFRA), em Belém, no período de
agosto a dezembro de 2009. Os tratamentos
consistiram em 4 espaçamento: 0,05m x
0,05m, 0,10m x 0,10m, 0,15m x 0,15m, 0,20
x 0,20m, sendo o delineamento estatístico em
blocos ao acaso. Trinta dias após o
transplantio foram colhidas 10 plantas
centrais de cada parcela e avaliados: altura
da planta, diâmetro do caule, número de
ramificações, massa da matéria fresca da
parte aérea por planta, massa da matéria
seca da parte aérea por planta, rendimento
de biomassa por unidade de área e massa

das folhas sem pecíolo. O espaçamento de
0,05 m x 0,05 m foi o que apresentou os
melhores resultados, tendo em vista o
consumo culinário do jambu, pois as plantas,
por ter menor diâmetro de caule
apresentaram característica mais tenra  tendo
melhor aceitação no mercado consumidor,
além de apresentar maior rendimento de
biomassa por unidade de área e
conseqüentemente maior retorno econômico
ao produtor.

Palavras-chave: agrião do Pará, produção,
hortaliça.

ABSTRACT

Plant density: effects on the
cultivation of jambu (Acmella

oleracea) – nazaré variety

The objective of this work to evaluate
the population of plants most suitable for the
best match between the pattern of trade and
productivity in the culture of jambu. Acmella
oleracea is a spice and medicinal plant
species used in the northern region of Brazil,
to prepare typical foods and as herbal
medicine. The variety nazaré is the result of
a selection made by EMBRAPA Eastern
Amazon from collections made from the
producing areas. The use of appropriate
spacing to allow better spatial distribution of
the root system will provide better exploitation
of the soil profile, especially in crops planted
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O jambu (Acmella oleracea) é também conhecido como agrião-do-Pará, cresson du
Pará, entre outros. É uma planta de clima tropical de largo consumo na região Norte do
Brasil, principalmente no Pará. Pertence à família Asteraceae, nativa da Amazônia (Pimental,
1985). Desenvolve-se bem em climas quentes e úmidos, com temperaturas médias de 25,9°
C, precipitação anual de 2.761 mm ao ano, evapotranspiração potencial de 1.455 mm, umidade
relativa do ar de 86% e 2.389 horas anuais de luz solar (Villachica et al., 1996).

A variedade nazaré é uma seleção da EMBRAPA, ainda pouco conhecida e estudada,
que apresenta flores amarelas com halo arroxeado na parte superior. Foi selecionada em
áreas produtoras das imediações de Belém, tendo se destacado por ser mais tolerante a
doenças.

Além de fazer parte de comidas típicas da região norte, como o pato no tucupi e o
tacacá, o jambu vem sendo utilizado de forma mais geral, seja em saladas ou compondo
outros pratos, como também em medicamentos naturais, pela suas propriedades
nutracêuticas (Sawaki, 2000).

Centenas de produtores cultivam jambu na região produtora de hortaliças que abastece
a grande Belém. Em levantamento recente feito com feirantes regionais do Pará, foi registrado
a comercialização média de 15 kg/dia por cada vendedor. O maior produtor da região
metropolitana de Belém produz cerca de 3.600 kg/mês (Amazônia hoje, 2010).

A propagação do jambu e feita por sementes, havendo uma fase de semeadura com
posterior plantio das mudas para canteiro, onde são mantidos até a colheita. Os tipos
selvagens de jambu são colhidos através de cortes periódicos, compondo os maços, enquanto
nos tipos cultivados as plantas são arrancadas para compor os maços (Gusmão et al., 2003)

A colheita, na Região Norte, é realizada entre 35 a 50 dias após o transplante (Cardoso
& Garcia, 1997). No Estado de São Paulo, a espécie de jambu tem apresentado, geralmente,
ciclo de 90 dias.

A demanda crescente por produtos naturais requer estudos direcionados à tecnologia
de produção de modo a garantir a oferta de matéria-prima vegetal em quantidade e qualidade,
para suprir esse mercado promissor. Geralmente os sistemas convencionais utilizam
espaçamentos mais adensados devido ao fornecimento intensivo de nutrientes de alta

in beds, such as jambu. The experiment was
conducted at the Centro de capacitação e
pesquisa em horticulra at the Universidade
Federal Rural da Amazônia (UFRA) in Belém,
in the period August-December 2009 The
treatments consisted of four spacing: 0,05 m
x 0,05 m, 0,10m x 0,10 m, 0,15 m x 0,15 m,
0,20 x 0,20 m, and the statistical design in
random blocks. Thirty days after transplanting
were harvested 10 central plants of each plot
and assessed: plant height, stem diameter,
branch number, fresh weight of shoots per
plant, dry mass of shoots per plant, yield

biomass per unit area and mass of leaves
without petiole. The spacing of 0.05 m x 0.05
m showed the best results, taking into
consideration the consumption of culinary
jambu,  having smaller diameter of the stem
showed characteristic early and better
acceptance in the consumer market, beyond
of highest biomass yield per unit area and
therefore greater economic returns to
producers.

Keywords: Pará cress, production,
vegetable.
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solubilidade, proporcionando baixo nível de competição entre plantas e melhores
produtividades. A adequação do espaçamento de plantio das culturas tem importância
destacada, especialmente para as hortaliças, devido ao elevado nível de exploração dos
nutrientes do solo por estas espécies.

Objetivou-se com este trabalho avaliar a população de plantas mais adequada para a
melhor combinação entre o padrão comercial, a produtividade comercial e a rentabilidade da
cultura do jambu.

MATERIAL E MÉTODOS

O experimento foi conduzido na área do Núcleo de Capacitação e Pesquisa em
Horticultura da Universidade Federal Rural da Amazônia (UFRA), no período de agosto a
dezembro de 2009. O plantio ocorreu em casa de cultivo protegido do tipo capela com semi
lanternim, tendo altura do pé direito de 3,5m. Foi avaliada a cultivar de jambu de flor roxa. As
mudas foram produzidas em bandejas de poliestireno com 128 células, contendo substrato
a base de fibra de coco. Após a germinação as plantas foram mantidas em estrutura com
sistema de fertirrigação, até o transplantio, o qual ocorreu com 25 dias após o semeio. No
solo, classificado como latossolo amarelo, foram levantados canteiros com dimensões de
5m x 1m, sendo os mesmos adubados com cinco litros de composto orgânico por metro
quadrado de canteiro.

As plantas foram submetidas a tratos culturais, com mondas semanais, irrigação e
semanalmente era realizada uma adubação complementar, com uréia, aplicada via foliar, na
concentração de 3g por litro de água. Os tratamentos consistiram de quatro espaçamentos.
O cálculo das populações, deu-se a partir da área ocupada pelas 10 plantas centrais que
foram avaliadas

A ordem dos tratamentos, com suas respectivas populações de plantas por 5m² de
canteiro foram: 1 – Espaçamento 0,05m x 0,05m = 5.000 pl / 5m²; 2 – Espaçamento 0,10m
x 0,10m = 625 pl / 5m² 3 – Espaçamento 0,15m x 0,15m = 555 pl ha

-1
; 4 – Espaçamento 0,20

x 0,20m = 312 pl / 5m².

O experimento foi conduzido em delineamento do tipo blocos casualizados, com 4
repetições, sendo cada parcela constituída de 24 plantas. Trinta dias após o transplantio
foram colhidas 10 plantas centrais de cada parcela e avaliada a altura da planta, diâmetro do
caule, número de ramificações, massa da matéria fresca da parte aérea por planta, massa
da matéria seca da parte aérea por planta, rendimento de biomassa por 5m² e massa das
folhas sem pecíolo

A altura das plantas foi determinada com auxílio de uma trena, medindo-se a
planta do colo até o ápice. A massa de matéria fresca das plantas foi determinada
pela pesagem em balança digital de 0,01g de precisão.  A massa da matéria seca foi
determinada a partir de amostras frescas que foram levadas para estufa de circulação
forçada de ar, a 75 °C, até peso constante. Após secas foram pesadas em balança
digital de 0,01g de precisão. A porcentagem de umidade de cada amostra foi calculada
pela fórmula:

% de umidade = [(peso fresco – peso seco)/peso fresco]x100
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Os resultados foram submetidos á análise de variância e as médias comparadas pelo
teste de Tukey a 5% de probabilidade.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Foi possível observar efeito significativo entre os espaçamentos. A massa fresca da
parte aérea por planta de jambu aumentou conforme o aumento do espaçamento, porem o
arranjo que melhor proporcionou rendimento de biomassa por 5m² foi o mais adensado, de
0,05x0,05m (T1). Pegado et al. (2004) constataram que a produção de rúcula foi superior na
maior densidade em relação aos demais tratamentos. Gusmão et al. (2000), avaliando a
densidade de tomate cereja, verificaram que um maior adensamento promoveu maior produção
por área. Normalmente o aumento da densidade reduz a produção por planta, sendo a produção
total compensada pelo maior número de plantas por unidade de área. No caso do jambu, há
uma vantagem a mais para ser analisada, referente ao aumento da qualidade do produto, uma
vez que a menor ramificação lateral também resulta em menor lignificação de ramos, tornando
o produto mais palatável. È por essa razão que os sistemas mais adensados são preferidos no
cultivo de jambu, no cinturão verde de Belém (Gusmão et al. 2003)

A altura das plantas exibiu um padrão de crescimento proporcional ao espaçamento ,
variando entre 43,33cm e 36,91cm, apresentando maior altura as plantas mais adensadas,
esse resultado deve estar relacionado ao estiolamento devido competição por luz solar. A
medida que a densidade diminuiu, as plantas apresentaram uma tendência a emitir maior
número de brotações laterais.

Para o diâmetro do caule foi observado que, quanto mais adensado menor é a
espessura do caule, sendo essa característica uma qualidade para o jambu para fins
culinários, onde tem maior aceitabilidade no mercado por ser mais tenro. Verificou-se um
aumento significativo no numero de brotações com o aumento de espaçamento, tendo
2,15 brotações as plantas mais adensadas (T1) e 7,32 brotações as plantas menos
adensadas (T4).

A massa seca por planta foi menor nas de menor espaçamento (T1). A partir dos
resultados de massa fresca e seca por planta, foi calculada a percentagem de teor de umidade,
onde as plantas apresentaram umidade em torno de 90%. A pesar das plantas mais adensadas
apresentarem menor diâmetro do caule e uma característica mais tenra, não diferiram
significativamente com relação à percentagem de umidade. Tal fato pode estar relacionado
ao maior número de brotações das plantas mais espaçadas.O trabalho permitiu concluir que
a melhor alternativa, visando o consumo culinário do jambu seria o emprego do espaçamentos
mais adensados, como o de 0,05 m por 0,05 m, pois este por ter menor diâmetro de caule
apresentaram característica mais tenra que provavelmente será mais aceita no mercado
consumidor. Apresentou ainda maior rendimento de biomassa por unidade de área e
conseqüentemente maior retorno econômico ao produtor.
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Tabela 1. Médias da altura de plantas (AP), diâmetro do caule (DC), números de brotações
(NB), massa fresca da parte aérea (MFPA), massa seca da parte aérea (MSPA) e rendimento
de biomassa (RB) de plantas de jambu submetidas a diferentes espaçamentos, (Mean heigth
plant, stem diameter, number of shoots, fresh and dry shoot and yield of biomass of the
jambu plants in different spacings). Belém-PA,UFRA, 2010.

Caracteres

Tratamentos AT (cm) DC (cm) NB MFPA MSPA RB

(g.planta
-1
) (g.planta

-1
) (Kg)

0,05 x 0,05 m 43,33 a * 4,69 c* 2,15 c* 12,90 d* 1,36 c* 64,4 a*

0,10 x 0,10 m 41,72 ab 5,19 bc 5,00 b 37,30 c 3,40 b 30,1 b

0,15 x 0,15 m 39,72 bc 5,45 ab 6,05 ab 53,81 b 5,30 b 27,8 b

0,20 x 0,20 m 36,91 c 5,92 a 7,32 a 68,20 a 7,35 a 26,2 b

CV (%) 4,12 5,92 13,50 13,51 19,89 13,32

* Médias seguidas pelas mesmas letras nas colunas não diferem estatisticamente pelo teste de Tukey a
5%. [means followed by the same letter in the line do not differ from each other, Tukey’s test, p=0,05].


