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RESUMO

O trabalho teve como objetivo avaliar os diferentes substratos na germinação do 

jambu. O experimento foi conduzido no Laboratório Oficial de Análise de Sementes (LASO), 

em Belém-PA, os substratos utilizados foram: rolo de papel (RP), entre areia (EA), entre 

papel em caixa plástica (EP) e sobre papel (SP) em caixa plástica (gerbox), totalizando 4 

tratamentos, com 4 repetições cada, em cada repetição foram utilizadas 100 sementes, num 

total de 400 sementes. Foram determinados o número de sementes por quilo, o peso de 100 

sementes e a sensibilidade do jambu a luz. O substrato que apresentou melhor desempenho 

germinativo foi RP e o menos indicado foi EA e o jambu não é sensível à luz.
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ABSTRACT-The evaluation of different substratum in the germination of the jambu 
(Spilanthes oleraceae, L.). 

The work had as objective evaluates the different substratum in the germination of the 

jambu. The experiment was driven at the Laboratório Oficial de Análise de Sementes(LASO),

in the Ministério da Agricultura, in Belém-PA. The used substrata were: paper roll (RP), 

among sand (EA), among paper in plastic box (EP) and on paper in plastic box (SP), totaling 

four treatments, with four repetitions each, in each repetition a hundred seeds were used, in a 

total of four hundred seeds. They were certain the number of seeds for kilo, the weight of a 

hundred seeds and the sensibility of the jambu the light. The substratum that presented better 

acting for germination was RP and the least suitable was EA and the jambu is not sensitive 

the light.  
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INTRODUÇÃO

O jambu (Spilanthes oleracea, L.) também conhecido como, agrião-do-Pará; cresson 

du Pará; Aussarenknopf; Pará cress e Parakresse (PIMENTEL, 1985), é uma hortaliça da 

família Cichoriaceae, herbácea, nativa da Amazônia. Segundo Villachica et al. (1996), esta 

planta desenvolve-se bem em temperaturas médias de 25,9° C, precipitação anual de 2.761 

mm ao ano, evapotranspiração potencial de 1.455 mm, umidade relativa do ar 86% e 2.389 

horas anuais de luz solar. Sua propagação pode ser por semente ou por estaca.

 É bastante apreciada na cozinha nortista, em especial a paraense. De acordo com

VILLACHICA et al. (1996), a folha produz um óleo essencial com índice elevado de uma 

substância conhecida como espilantrol responsável por tais propriedades, o que tem 

despertado interesse de pesquisadores ligados à saúde. O objetivo deste trabalho é 

determinar o substrato ideal para germinação do jambu; o número de sementes por quilo, o 

peso de 100 sementes.

MATERIAL E MÉTODOS

O experimento foi realizado no Laboratório Oficial de Análise de Sementes (LASO), 

Ministério da Agricultura, em Belém-PA. As sementes de jambu (Spilanthes oleracea, L.), 

foram coletadas de setembro a outubro de 2005 e são de procedência da Universidade 

Federal Rural da Amazônia (UFRA)-PA, variedade flor amarela.

Foi realizada a análise de pureza no dia 14/03/2006, sendo o peso da amostra média

de 15,58g, e foi retirada 10g para amostra de trabalho. Foram contadas várias frações de 

100 sementes, posteriormente pesadas e tirada a média para se ter o peso de 100.  Para 

avaliar o poder germinativo das sementes puras foram utilizados os substratos: rolo de papel 

(RP), entre areia (EA), entre papel em caixa plástica (EP) e sobre papel (SP) em caixa 

plástica (gerbox), totalizando 4 tratamentos, com 4 repetições cada um, em cada repetição 

foram utilizadas 100 sementes, num total de 400 sementes.

Os papéis dos substratos RP, EP e SP foram umedecidos com água destilada, de 

acordo com o seu peso multiplicado por 2,5, valor esse determinado pela Regras de Análise 

de Sementes (RAS). Os gerbox e as bandejas foram esterilizados com álcool a 70% e 



posteriormente os papéis foram distribuídos e parte colocados nos gerbox. Depois de 

semeados nos substratos RP, EP e SP foram levados para o germinador com fotoperíodo, a 

uma temperatura de 25 a 30°C. A areia utilizada foi esterilizada em estufa 105°C por 24 

horas, esse substrato foi colocado em bandejas plásticas de tamanho 27,5x 41,5cm, sendo 

que cada bandeja levou 3kg de areia. Foi umedecido com água destilada 250ml para cada 

bandeja. O semeio foi realizado no dia 14/03/2006, as sementes foram alocadas nos 

substratos com auxilio de pinça com espaçamentos proporcionais, ou seja, de acordo com 

cada substrato. A germinação foi avaliada nos dias 23 e 28 de março de 2006. O substrato 

EA era irrigado de acordo com a necessidade.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Na análise de pureza o peso das sementes puras foi de 1,07g, que equivale a 11,5%, 

e 8,26g de material inerte (sementes chochas e restos de inflorescência) que equivale a 

88,5%.A média de 100 sementes é 0,033g, logo 1kg tem 3.300 sementes.

As sementes são obtidas nas próprias áreas de cultivo, não sendo utilizado material 

selecionado. Predomina o jambu verde claro de flores amarelas Gusmão et al.(2003). O teste 

de germinação de sementes é realizado sob condições controladas de luz, temperatura, 

umidade, substrato e fotoperíodo, isto é, condições ideais para cada espécie expressar sua 

máxima viabilidade. Entretanto, ao nível de campo, as sementes podem expressar 

comportamento diferenciado do teste de germinação, devido às condições ambientais 

adversas (FERGUSON, 1995).  Na Tabela-1, são apresentados os valores das repetições de 

cada tratamento de plântulas normais germinadas.

Tabela 1- Resultados da avaliação dos substratos na germinação do jambu (Spilanthes 
oleracea L).

Tratamentos Média de Germinação
RP 90,75 a
EP 86,00 a
SP 85,00 a
EA 65,75 b

*Letras iguais na mesma coluna não diferem estatisticamente entre si, ao nível de 5% de probabilidade pelo teste tukey

Os melhores resultados foram obtidos utilizando substrato RP com 91% de 

germinação de plântulas normais, seguidos pelos EP e SP, com 86% e 85% 



respectivamente. Segundo a RAS o substrato EP é recomendado para sementes pequenas 

que preferem ambiente úmido e não são sensíveis à luz. O RP é o mais recomendado para 

sementes de grandes culturas e outras sementes de forrageiras e de hortaliças de tamanho 

relativamente grande e não sensíveis à luz, enquanto o SP é recomendado para sementes 

pequenas e sensíveis à luz.  Em relação à sensibilidade ou não a luz, os resultados não 

foram significativos entre os tratamentos RP, EP e SP, mostra que o jambu não é sensível à 

luz. O substrato EA não apresentou resultados satisfatórios, pois apenas 66% das sementes 

germinaram, quando comparado com os outros substratos que obtiveram bons índices de 

germinativos.

CONCLUSÃO

Conclui-se que o substrato que apresentou melhor desempenho germinativo foi RP e 

o menos indicado foi EA e o jambu não é sensível à luz.
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