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Apresentação 

O Núcleo de Estudos em Educação e Agroecologia na Amazônia (NEA-IFPA Casta-

nhal) foi criado em 2010, através de uma carta-convite do Ministério do Desenvolvimento 

Agrário (MDA) e Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) e insere-se 

numa estratégia de criação de vários núcleos de agroecologia no Brasil, no sentido de re-

pensar o papel das instituições de ensino, pesquisa e extensão como disseminadoras de uma 

nova concepção de pensar a relação sociedade e natureza. 

O NEA surge como um espaço de articulação político-pedagógico, com o intuito de 

promover a animação de processos sociais e a concretização do ensino-pesquisa-extensão 

com base na Agroecologia, com a participação de profissionais de diversas áreas, educado-

res, estudantes de nível médio e da graduação e, especialmente, com o envolvimento dos 

agricultores e agricultoras familiares camponeses, particularmente do Nordeste Paraense, 

região onde encontra-se inserido.  

Busca também contribuir com o repensar da formação de agrônomos e técnicos, na 

perspectiva de construção de novos agentes de Assistência Técnica e Extensão Rural -

ATER que compreendam e implementem ações de promoção da transição agroecológica e 

sistemas orgânicos de produção nos territórios onde atuam, a partir da capacitação ativa e 

reflexiva nos diversos temas relacionados as diferentes dimensões da agroecologia 

(ecológico-agronômica, socioeconômica, política e cultural). 

Dentre os instrumentos metodológicos importantes no NEA–Castanhal estão as Uni-

dades Pedagógicas de Experimentação Agroecológica (UPEA), concebidas como um espaço 

físico de ensino, pesquisa e extensão, onde os sujeitos educativos envolvem-se no seu pla-

nejamento, na sua construção, no diálogo de saberes, na reflexão dos resultados alcança-

dos, assim como nas possibilidades de disseminação dos mesmos para outros agroecossiste-

mas.  

O setor de olericultura do IFPA-Castanhal trabalha em sistema cem por cento orgâ-

nico desde 2006, e por isso configura-se como uma importante UPEA compartilhada entre 

os núcleos de pesquisa da instituição, com ações mais desenvolvidas, principalmente, pelo 

NEA e pelo Núcleo de Pesquisa de Solo e Água. É um espaço privilegiado de experimenta-

ção, onde pesquisas e experiências práticas são desenvolvidas cotidianamente, sempre no 

desafio de trabalhar sem a utilização de insumos químicos e com poucos recursos financei-

ros. A grande demanda por adubos orgânicos para manter a produção e o constante traba-

lho de manejo e controle de insetos e plantas espontâneas, faz com que sejam testados e 

gerados referenciais sobre a horticultura orgânica, por vezes pouco divulgados dentro e 
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fora da instituição. 

Neste setor, recentemente, foram desenvolvidos vários projetos de pesquisa com a 

cultura do Jambu, envolvendo pesquisas de Doutorado de alguns professores e trabalhos de 

conclusão de curso de estudantes da agronomia. Estes estudos com a cultura em sistema 

orgânico geraram dados e resultados importantes, que precisam ser compartilhados. 

Esta cartilha, a partir do apoio do CNPq por meio do projeto “Consolidação de um es-

paço de produção de pesquisa e disseminação de conhecimentos com base nos princípios e 

métodos da Agroecologia”, Edital MCTI/MAPA/CNPQ nº 02/2016 tem o objetivo de apre-

sentar de forma simples e didática alguns destes resultados e conhecimentos, bem como 

orientar agricultores, estudantes e público em geral, sobre o processo de produção orgâni-

ca do Jambu.  

  

Desejamos a tod@s uma boa leitura!! 
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SISTEMATIZAÇÃO DE PRÁTICAS PARA A PRODUÇÃO ORGÂNICA DE JAMBU  

A 
 agroecologia é ao mesmo 

tempo ciência, prática e 

movimento, que 

visa repen-

sar a relação entre o homem 

e a natureza no processo pro-

dutivo. Na sua construção são mo-

bilizados e integrados conhecimentos de di-

ferentes áreas do conhecimento, como eco-

logia, sociologia, antropologia, geografia, pe-

dagogia, agronomia, dentre outras.  

Em sua concepção a mobilização destes 

conhecimentos só faz sentido quando inseri-

dos em um contexto real e associados aos 

saberes tradicionais dos agricultores, que 

possibilita a construção de novos conheci-

mentos, que não são apenas teóricos, mas 

essencialmente práticos. 

A agroecologia corresponde a um campo 

de conhecimento que proporciona as bases 

cientificas para apoiar o processo de transi-

ção do modelo de agricultura convencional 

para estilos de agricultura de base ecológi-

ca mais sustentáveis.   

As agriculturas de base ecológica sur-

gem a partir desta interação entre os sa-

beres científicos e tradicionais, sendo 

construídas a partir das experiências con-

cretas de produção em diferentes locali-

dades no mundo. Dentre elas, podemos ci-

tar algumas como: agricultura regenerati-

va, agricultura orgânica, agricultura biodi-

nâmica, agricultura biológica, natural, per-

macultura, dentre outras.  

Talvez a mais difundida na atualidade 

no Brasil seja a agricultura orgânica, que 

ganha cada vez mais espaço principalmente 

na produção de hortaliças.  

O QUE É  

AGROECOLOGIA? 

Agr
oe

-
co

lo
gi
a 
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Para saber o que é agricultura orgânica é 

importante entender primeiro o que é agricul-

tura convencional. Você sabe o que é 

agricultura convencional? 

 

Vamos te explicar! 

E o que são Híbridos e Transgênicos ? 

           O cultivo convencional utiliza intensivamente fertilizantes químicos sintéticos, 

agrotóxicos não orgânicos, que na verdade não passam de venenos, máquinas e implemen-

tos agrícolas para a otimização do processo de produção agrícola. Além dessas caracte-

rísticas, a prática usual é o plantio de uma única espécie em grandes áreas, o que é co-

nhecido como monocultivo, utilizando variedades de plantas híbridas ou geneticamente 

modificadas, também chamadas de transgênicos. Esta prática é prejudicial ao meio am-

biente por reduzir muito a biodiversidade.  

Híbridos 

São plantas obtidas através de cru-
zamento forçado entre plantas de 
linhagens diferentes, com atributos 
diferentes, e que apresentam quali-
dade superior. 

Podem ser mais resistentes ou mais 
produtivas... 

PORÉM as sementes colhidas de 
plantas híbridas não apresentam as 
mesmas características desejadas 
da planta mãe 

Transgênicos 

São plantas obtidas através de se-
mentes que tiveram seus genes mo-
dificados, com a inclusão de genes 
de outra planta ou de um vírus, ou 
de uma bactéria, a fim de que essa 
planta passe a ter certa resistên-
cia ou característica desejada. 

PORÉM essas sementes são paten-
teadas por quem as criou e o agri-
cultor não pode usá-las para um no-
vo plantio, guarda-las ou trocar 
com o vizinho. 

MAS, O QUE É 

AGRICULTURA 

ORGÂNICA? 

SISTEMATIZAÇÃO DE PRÁTICAS PARA A PRODUÇÃO ORGÂNICA DE JAMBU  
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Outra questão importante é o risco da utilização dos agrotóxicos, considerados agres-

sivos ao meio ambiente e à saúde humana. O Brasil, há vários anos, encontra-se 

no topo da lista dos países que mais consomem agrotóxicos no mundo, o 

que vem sistematicamente contaminando mananciais hídricos, os solos e os alimentos que 

chegam em nossas mesas, além de intoxicar trabalhadores e trabalhadoras rurais que li-

dam com estes produtos diariamente no campo. 

 

 

 

 

 

Neste sentido, a agricultura orgânica aparece como uma outra possibilidade de produ-

ção mais sustentável para o meio ambiente e melhor para a saúde humana.  

Que tal falarmos um 

pouco mais sobre 

essa tal AGRICULTU-

RA ORGÂNICA!!? 

Se caracteriza por ser um sistema de produção que evita ou exclui o 

uso de fertilizantes, agrotóxicos, reguladores de crescimento e aditivos 

de rações animais, elaborados sinteticamente.   

SISTEMATIZAÇÃO DE PRÁTICAS PARA A PRODUÇÃO ORGÂNICA DE JAMBU  
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 A base para o sucesso do sistema orgânico 

é um solo sadio, bem estruturado, fértil, 

com bom teor de húmus, água e ar e boa ati-

vidade biológica, pois é o solo e não o adubo 

que deve nutrir a planta. Neste sentido, o 

solo deve estar sempre coberto para evitar 

erosão e proporcionar estas características 

desejáveis citadas  

    Além disso, a agricultura orgânica utiliza fertilizantes naturais, como adubação 

através de estercos de animais, de leguminosas fixadoras de nitrogênio,  de adubo orgâni-

co proveniente de compostagem, minhocultura ou vermicompostagem, manejo de vegeta-

ção nativa e rotatividade de culturas, uso racional de água e outras técnicas que sejam 

adaptáveis à realidade local. 

 

Compostagem  
 

 Adubo feito a partir da decomposição   de resíduos orgânicos, com temperatura 
e umidade controladas. 

 

 Apresenta grande capacidade de melhorar a estrutura física, química e biológica 
do solo.  

 

 A compostagem deve ser produzida próximo ao local onde será usada 

 

 

MATÉRIA PRIMA: Folhas secas, folhas verdes, restos de capina e de podas, ester-
cos: cama aviária, esterco de gado, estercos de ovino/caprinos. 

 

 

MONTAGEM: deve ser feito uma pilha alternando folhas secas, estercos e restos de 
capina, colheita, etc. 

 

SISTEMATIZAÇÃO DE PRÁTICAS PARA A PRODUÇÃO ORGÂNICA DE JAMBU  
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MANEJO: A cada sete dias a pilha deve ser cortada , revirada e irrigada para que a 
temperatura não se eleve em seu interior; 

 

A compostagem fica pronta para uso a partir de 45 dias. 

 

USO: Pode ser usada como adubação de base, adubação de cobertura ou ainda diluído 
como adubação foliar. 

O aproveitamento de todo o resíduo orgânico existen-
te na propriedade dispensando a aquisição de insumos, 

é uma forma sustentável de produzir  

Matéria Seca (folha seca) 

Ativador (esterco)  

Matéria verde (resto de capina) 

SISTEMATIZAÇÃO DE PRÁTICAS PARA A PRODUÇÃO ORGÂNICA DE JAMBU  
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MINHOCULTURA OU VERMICOMPOSTAGEM 

 

 Produção de adubos obtidos através de esterco de minhocas adaptadas à criação em 
cativeiro, conhecido como Húmus. 

 

 O Húmus deve ter como característica pH neutro, cor escura, consistência solta, fo-
fa e não ter cheiro. 

 

 As minhocas devem ser criadas em canteiros com cerca de 40cm de altura, em ambi-
ente protegido do sol e chuva, ventilado, mantido úmido e protegidas de predadores 
como formigas, pássaros, galinhas, etc. 

 

 Deve ser fornecido como alimentação restos vegetais e estercos misturados, sendo 
esses alimentos, o leito onde as minhocas irão habitar  e se reproduzir. 

 

MANEJO: As minhocas são muito sensíveis e não deve faltar alimento, para evitar sua fu-
ga. Elas se concentram na parte superior desse leito, sendo necessário o revolvimento com 
cuidado, usando garfos, para que todo o material seja consumido por igual. 

    Quando parte do leito (talhão) está transformado em húmus, suspende-se a irrigação 
daquele talhão e as minhocas vão naturalmente se deslocando para a pilha ao lado, onde te-
rá alimento novo  

 

COLETA: raspar superficialmente com cuidado para não agredir as minhocas. 

Fazer a separação das minhocas no leito e na peneira. 

SISTEMATIZAÇÃO DE PRÁTICAS PARA A PRODUÇÃO ORGÂNICA DE JAMBU  
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Como dissemos anteriormente, a produção orgânica de alimentos vem crescendo no cultivo 

de hortaliças, e principalmente nas hortaliças não convencionais.        

A 
lgo chamado de convencional é aquilo que é amplamente 

conhecido e aceito pela população de um local. No caso 

das hortaliças, podemos dizer que a alface, o repolho e 

a rúcula, por exemplo, são convencionais pois todo mundo co-

nhece e pode encontrá-las em qualquer feira ou supermercado. 

Em contraposição, hortaliças que poucas pessoas conhecem ou 

que são difíceis de encontrar no mercado são chamadas de não-convencionais.  

Muitas hortaliças não convencionais são nativas da Amazônia, ou seja, evoluíram nes-

te ambiente e por isso são adaptadas às condições do solo e do clima daqui. Elas também 

são bastante resistentes às pragas conviveram com os insetos da região e ao longo do tem-

po criaram defesas naturais e resistência a eles.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Mesmo aquelas espécies que não são nativas da Amazônia, são plantas rústicas que se 

adaptaram ao nosso clima e solo. Por estes motivos, as hortaliças não-convencionais podem 

ser mais facilmente produzidas sem agrotóxicos e, portanto, são mais saudáveis para o 

consumidor e para o produtor! Um bom exemplo de uma hortaliça não convencional é o 

JAMBU. 

Mas, você conhece O JAMBU (Acmella oleracea) ?  

Exemplo de hortaliças não convencionais 

SISTEMATIZAÇÃO DE PRÁTICAS PARA A PRODUÇÃO ORGÂNICA DE JAMBU  

Cariru (Talinum fruticosum)  Taioba (Xanthosoma sagittifolium)  

 Fonte: https://www.eusemfronteiras.com.br 

Você já ouviu falar em HORTALIÇAS NÃO 
CONVENCIONAIS?  

15 



 

 

H ortaliça não convencional 

mais comum no Norte do 

Brasil, em especial no estado do Pará. Pos-

sui grande importância econômica, princi-

palmente para os pequenos produtores das 

regiões próximas a Belém-PA, que abaste-

cem o mercado local. Sua utilização é varia-

da. As populações tradicionais as usam co-

mo fitoterápico, anestésico, planta orna-

mental e principalmente como alimento.  

É ingrediente indispensável em pratos 

típicos da Amazônia, tais como pato no tu-

cupi, tacacá e arroz paraense. Mas também 

é consumido de outras maneiras, em peixes 

regionais, saladas e vem ganhado reconhe-

cimento pelo destaque que alguns chefes 

de cozinha paraenses têm no cenário nacio-

nal.  

 

O interesse pela cultura tem se amplia-

do também entre as indústrias farmacêuti-

cas e de cosméticos, em função principal-

mente do alcaloide spilanthol presente nas 

folhas, ramos e em maior concentração nas 

flores do jambu. Este componente é res-

ponsável pela sensação de dormência e le-

ves tremores nos lábios e língua, muito 

marcante e característico do jambu, que 

lhe confere sabor especial e inigualável. 

Por ser uma cultura originária da Ama-

zônia e não ter passado ainda por processos 

de melhoramentos genéticos, caracteriza-

se por sua rusticidade e adaptação às con-

dições regionais, de forma a ser pouco exi-

gente e produzido com baixo nível tecnoló-

gico pelos agricultores em geral.  

SISTEMATIZAÇÃO DE PRÁTICAS PARA A PRODUÇÃO ORGÂNICA DE JAMBU  
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QUE TAL AGORA FALAR 

UM POUCO SOBRE O 

SEU SISTEMA DE  

CULTIVO ORGÂNICO? 

 Todo produtor de hortaliças precisa de um lugar apropriado para produzir suas mu-

das, quando a sementinha não for direto para o solo.  Esta sementeira ou viveiro podem ser 

construídos de forma simples ou mais sofisticada, com cobertura de sombrite ou plástico 

transparente, próximo a uma fonte de água, para facilitar a irrigação, sempre com a finali-

dade especifica de atender a sua própria produção. Quando se trata de produzir mudas pa-

ra vender, outros procedimentos precisam ser 

adotados. 

A semente do jambu é do tipo que não vai 

direto pro solo. Então, para a produção de mu-

das do jambu é necessário uma sementeira ou 

viveiro. Elas podem ser produzidas em bandejas 

de poliestireno com duzentas células, preenchi-

das com compostagem ou húmus de minhoca pe-

neirados. Em cada célula podem ser colocadas 

até 10 sementes, necessitando a realização de 

desbaste após a germinação, para deixar o número desejado de plântulas para o transplan-

tio. 

 

SISTEMA DE PRODUÇÃO ORGÂNICA DE JAMBU 

a. Produção de mudas 

SISTEMATIZAÇÃO DE PRÁTICAS PARA A PRODUÇÃO ORGÂNICA DE JAMBU  

17 



 

 

O transplantio deve ser feito entre o vigésimo e o trigésimo dia após o semeio, 

sendo recomentado em torno do vigésimo quinto dia. As mudas podem ser transplantadas 

individualmente no espaçamento de 5cm x10cm, ou em tufos de 10 plantas no espaça-

mento de 20cm por 20cm. Se as mudas tiverem sido produzidas em bandejas, devem ser 

removidas com cuidado para não desfazer o torrão que protege a raiz. Caso tenham sido 

produzidas em canteiros, as mudas serão transplantadas em raiz nua, devem ser arrancadas 

com cuidado e levadas para o canteiro definitivo. 

c. Transplantio 

b. Preparo da área 

SISTEMATIZAÇÃO DE PRÁTICAS PARA A PRODUÇÃO ORGÂNICA DE JAMBU  

Sempre que você for fazer uma horta, inde-

pendente de seu tamanho, é importante a escolha 

da área para fazer os canteiros, que tenha boa ex-

posição ao sol, sem esquecer da fonte de água lim-

pa próxima para atender a demanda hídrica das 

culturas. Os canteiros devem ter o solo revirado 

para que esteja fofo e preparado para receber a 

adubação e as mudas. 
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O Jambu tradicionalmente é fertili-

zado com o uso de cama aviária, com aplica-

ção de 5kg por m2, divididos metade por 

ocasião do plantio e o restante parcelado 

em duas vezes. 

Como opção para regiões onde seja 

difícil ou oneroso conseguir a cama aviária, 

pode e deve ser usados a compostagem e, 

ou, húmus de minhocas, conjuntamente ou 

separados.  

A dosagem de 5kg/m2 é usada 

igualmente parcelada, sendo 50% no plan-

tio e o restante parcelado em duas ve-

zes, em superfície. 

Outra forma completar de adubação, 

que tem mostrado resultado eficaz é o uso 

de biofertilizante, aplicado tanto direta-

mente ao solo, como por via foliar, semanal-

mente. 

Seja qual for a fonte de adubo orgânico, é bom lem-

brar que o jambu é exigente em matéria orgânica no 

solo. 

d. Adubação orgânica  

SISTEMATIZAÇÃO DE PRÁTICAS PARA A PRODUÇÃO ORGÂNICA DE JAMBU  

e. Manejo das plantas espontâneas  

Além do custo com a adubação, o 

manejo das plantas espontâneas repre-

senta um dos principais custos quando 

pensamos no cultivo de hortaliças, em 

função da demanda por força de traba-

lho para a realização das MONDAS¹. A 

depender das espécies infestantes pre-

sentes na área e do nível de infestação, 

podem provocar perdas perto de 100% 

na produtividade das culturas cultiva-

das, se não manejadas adequadamente. 

¹Arranque ou processo de eliminação manual de plantas espontâneas em canteiros.  
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O uso de cobertura morta no solo é um bom exemplo, 

por ser uma prática de baixo custo e de fácil execução, que traz 

inúmeros benefícios para as plantas cultivadas e para o solo, tais 

como: 

 Reduz a evaporação da água na superfície do solo, mantendo-o 

úmido por mais tempo;  

 Diminui as oscilações de temperatura do solo, tornando-o um 

ambiente mais propício para o desenvolvimento da vida;  

 Permite o controle de plantas invasoras, por representar uma 

barreira física ao seu crescimento;  

 Oferece proteção aos frutos, evitando seu contato direto com 

o solo;  

 Contribui como reserva considerável de nutrientes, que são 

disponibilizados aos poucos, a medida em que se decompõem ao 

longo do ciclo da cultura. 

Desta forma, é importante traçar estratégias para manejo das plantas espontâ-

neas, visando favorecer o desenvolvimento do jambu em detrimento das espécies infes-

tantes. 

A capina manual ou monda é o método mais utilizado, porém existem outras técni-

cas que podem e devem ser utilizadas, visando reduzir custos e melhorar o desempenho 

da cultura.  

SISTEMATIZAÇÃO DE PRÁTICAS PARA A PRODUÇÃO ORGÂNICA DE JAMBU  
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ESTES SÃO ALGUNS BONS 

MOTIVOS PARA SE USAR A 

COBERTURA MORTA! MAS 

QUAL MATERIAL PODE 

SER UTILIZADO? 

Uma das questões importantes para pensar em que tipo de cobertura 

morta utilizar é a sua disponibilidade no local. É sempre interessante utili-

zar materiais já disponíveis, pois reduz o custo e otimiza mão de obra. Veja 

alguns exemplos de coberturas mortas: 

 Palhadas, provenientes de restos de culturas anteriores; 

 Cascas de arroz, café, mandioca ou de outras culturas disponíveis; 

 Caroços de açaí, previamente curtidos; 

 Outros materiais disponíveis na propriedade. 

Sim! Entretanto, a serragem de espécies ma-
deireiras deve ser utilizada com cuidado, 
pois alguns estudos demonstraram que po-
dem interferir no desenvolvimento do jam-

bu. 
 

A quantidade utilizada deve ser suficiente para pro-
mover uma boa cobertura do solo, em geral, cerca de 5 cm 
de cobertura é suficiente, que deve ser bem distribuída no 
canteiro. 

E QUE TAL  

UTILIZAR SERRA-

GEM? 

SISTEMATIZAÇÃO DE PRÁTICAS PARA A PRODUÇÃO ORGÂNICA DE JAMBU  
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A realização das mondas deve ser de acordo com a necessidade, não permitindo que 

as plantas espontâneas prejudiquem o desenvolvimento do Jambu. Usualmente são realiza-

das duas mondas ao longo do ciclo. Porém, com a utilização da cobertura morta, uma monda, 

realizada entre o décimo e o décimo sétimo dia após o transplantio, tem demonstrado ser 

suficiente para evitar a interferência das invasoras na produtividade do jambu.  

f. Controle alternativo das pragas  

 Fase de viveiro  

As mudas de jambu permanecem no viveiro em torno de 20 dias e nesse período é 

comum ser atacado por lesma, caracóis, gafanhotos e lagartas.  

As lagartas são mais frequentes e quase certo que haverá um ataque em torno dos 

10 dias. 

De início observamos através de pequenos furos, que se ampliam no segundo e 

terceiro dia. Se diferencia do ataque das lesmas pelo grande número de furos que qua-

se todas as mudas sofrem, pois, as lesmas comem isoladamente, geralmente as mudas 

das bordaduras. Os gafanhotos são mais raros, principalmente quando o viveiro possui 

telas de proteção. 

      As lagartas podem ser prevenidas com o uso 

de biopesticida à base de Bacillus thuringien-

sis (Bt), como o Dipel, fazendo a primeira aplica-

ção nos três primeiros dias após a emergência. 

COMO PREVINI-

MOS O ATAQUE 

DAS LAGARTAS? 

SISTEMATIZAÇÃO DE PRÁTICAS PARA A PRODUÇÃO ORGÂNICA DE JAMBU  
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 Fase campo  

As mudas no campo estão sujeitas a ataques de lesmas, caracois, lagartas, paqui-

nhas, vaquinhas e gafanhotos. Mas com o desenvolvimento das plantas esses ataques ten-

dem a ir diminuindo. 

As lesmas e caracois são combatidos através da coleta manual após o final do dia, na 

escuridão da noite, com auxílio de lanterna. 

 

 

 

Prevenção  

 

As lesmas, lagartas, vaquinha, gafanhotos e caracois são repelidos com o uso de 

100 ml de urina de vaca armazenada por dez dias e misturada em 10 l de água. Es-

sa mistura deve ser aplicada através de pulverização, ao final da tarde, a cada 3 dias ou 

duas vezes por semana, nas três primeiras semanas após o plantio no campo. 

 

 

HUM...E COMO 

PREVENIR E/OU 

COMBATER O ATA-

QUE? 

Quando se deparar com o ataque já estabelecido, pode-se fazer o combate com 

uma mistura composta por 200 ml de sabão líquido neutro, 100 ml de óleo de cozinha, 1 

colher de sabão em pó e 1 l de água. Após a mistura pronta deve ser diluída em 20 l de 

água e pulverizada nas mudas até que a solução escorra pela planta. 

SISTEMATIZAÇÃO DE PRÁTICAS PARA A PRODUÇÃO ORGÂNICA DE JAMBU  
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Combate de lesmas e caracóis 

 

Preparar iscas embebendo panos grossos com uma garrafa de cerveja misturada em 

5 l de água. As iscas devem ser espalhadas pela área de cultivo a cada 3 m de distância, 

sempre ao final da tarde, sendo realizada a coleta das lesmas e caracóis no início do dia 

seguinte.  

Combate de Paquinhas 

 

São de difícil combate. Podem diminuir seus ataques se capturadas em armadilhas 

feitas com copo descartável de 150 ml que são distribuídos a cada 50 cm de distância, no 

entorno das leiras. Os copos são enterrados com a boca rés rente ao solo e com uma dose 

de 50 ml da solução de detergente e água na proporção de 100 ml de detergente para 1 l de 

água. Diariamente substituir o conteúdo dos copos ao final da tarde. 

g. Colheita do jambu  

A colheita do jambu deve ser feita a partir 

de 25 dias após o transplantio, no início da floração. 

São arrancadas as plantas por inteiro e amarradas 

em maços. Quando o plantio é adensado, ou em tu-

fos, as hastes ficam mais finas, comportando mais plantas 

em um maço.  Geralmente a colheita é realizada no final da tarde para ser comercializada 

no dia seguinte. 

Como a produção do Jambu está vinculada às datas especiais, geralmente o planeja-

mento de plantio deve ser feito observando o calendário, para atender o mercado em 
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h. Produção de sementes  

O jambu, fazendo parte ainda das culturas 

não convencionais, apesar de estar sendo muito 

demandada tanto na culinária como para a indús-

tria cosmética, não tem suas sementes encontra-

das facilmente no comércio, sendo usual cada 

produtor produzir suas próprias sementes, por 

isso é importante deixar um percentual de plantas 

destinadas para esse fim. 

Cada pendão floral é formado por uma inflorescência, contendo algo em torno de 300 

a 700 sementes. Essas sementes estão prontas para semeadura tão logo estejam maduras, 

o que pode ser observado, na prática, por pontuações negras no interior da inflorescência.    

Elas devem ser secas à sombra e bem embaladas e não podem ser armazenadas por 

muito tempo, no máximo 6 meses, pois tendem a perder o poder de germinação se ficarem 

em ambiente quente. Sua durabilidade é aumentada sob refrigeração. Uma alternativa para 

armazenar as sementes de jambu são garrafas PET, bem fechadas. 

COMO POSSO AR-

MAZENAR SUAS 

SEMENTES? 

seus períodos de maior demanda. No estado do Pará, o consumo de jambu aumenta especi-

almente no mês de outubro, em função das festividades do Círio de Nossa Senhora de Na-

zaré, e no mês de maio, no dia das mães.  
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Fonte: www.campofotografico.com/ 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Este material não pretende ser um manual para a produção orgânica de jambu, mas 

esperamos ter contribuído com a sistematização das práticas usualmente adotas, além da 

complementação com informações de técnicas já testadas, que obtiveram resultados sa-

tisfatórios. 

Muito ainda precisa ser pesquisado e testado sobre o jambu, como os melhores con-

sórcios, melhores arranjos espaciais para a distribuição das mudas nos canteiros, melhora-

mento visando maior vigor das sementes, dentre muitas outras questões. Nosso objetivo é 

continuar as pesquisas sobre a cultura e poder, muito em breve, ter outros materiais com-

plementares, para orientar sobre o sistema de produção do Jambu. 

 

 

Então, fica aqui um até BREVE! 
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