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Análise do óleo essencial do Spilanthes oleracea L. cultivado sob 

adubação orgânica e hidropônica 

 

1. RESUMO 

O Spilanthes oleracea L., pertence à família Asteraceae, planta de hábito herbáceo, 

amplamente utilizada na medicina popular e gastronomia da região Norte do Brasil, 

devido ao seu principio ativo espilantol. Com a popularização do jambu entre os 

brasileiros, até mesmo pela indústria cosmética, este trabalho visa analisar o 

processo de obtenção de plântulas através da hidroponia, utilizando o kit Hidrogood 

residencial e cultivo orgânico, facilitando a criação de hortas residenciais, além da 

extração de seu óleo essencial. O trabalho se desenvolve na Universidade do 

Grande ABC – Anhanguera Educacional durante o ano de 2013.  Os principais 

resultados até o momento são satisfatórios em relação ao cultivo orgânico, onde as 

sementes germinaram ao 10º dia e expuseram suas folhas ao 16º dia após a 

semeadura. A hidroponia está em fase de germinação sob ausência de luz, 

contando com 80 sementes em espuma fenólica. 

 

 

2. INTRODUÇÃO 

 

A Acmella oleracea.(L.)R.K.Jansen = Spilanthes oleracea L.,pertence à família 

Asteraceae, nativa da Amazonia, clima tropical (VILLACHICA et al.,1996), 

popularmente conhecida como jambu,  hortaliça de grande consumo na região Norte 

do Brasil, é uma espécie medicinal que promove a sensação eletrizante. Para suprir 

a carência e dificuldades da aquisição do Spilanthes oleracea L. no Sudeste, é que 

se faz necessário o conhecimento das características da planta  e de desenvolver 

protocolo de cultivo  agrícola  e hidropônico  para que se possa ver a viabilidade da 

espécie e de buscar maneira de extrair o principio ativo através do seu óleo 

essencial. 

 

 

3. OBJETIVOS 
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O objetivo do presente estudo foi analisar o óleo essencial e os compostos 

antioxidantes em diferentes partes de jambu (folha e inflorescência) cultivado sob 

adubação orgânica e hidropônica. 

 

4. METODOLOGIA 

 

Para hidroponia o estudo utilizou o kit caseiro residencial fornecido pela empresa 

Hidrogood, instalado em um lugar com sol. O equipamento permite o cultivo de 

cerca de 20 plantas/mês. Neste cultivo foi utilizado uma solução pronta que é 

fornecido pela empresa Hidrogood que atende a produção.  Já  as sementes 

utilizadas são as mesmas que no cultivo tradicional no solo, e as plântulas poderão 

ser feitas com qualquer processo: espuma fenólica, vermiculita, fibra de coco e até 

no algodão. 

1) Fase GERMINAÇÃO ( G ) Tempo aproximado - 1 semana.  

2) Fase BERÇÁRIO ( B ) Tempo aproximado- 3 semanas  

3)Fase CRESCIMENTO ( C ) Tempo aproximado - 3 semanas  

No cultivo orgânico, foi feito um canteiro de 4 X 2 metros de largura, com presença 

de sol diretamente na parte da manhã.  O substrato foi preparado com terra escura e 

argilosa misturada com o esterco orgânico, dispostos em covas rasas, assim que for 

semeado levará uma semana para germinar, após dez dias, ela tornará uma plântula 

de quartos centímetros e sessenta e própria para o consumo, depois será levada ao 

laboratório de Botânica da Universidade do Grande ABC – Anhanguera Educacional, 

para a obtenção do óleo essencial. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

Popularmente o Spilanthes oleracea L. é utilizada como analgésico e anestésico 

local, no tratamento de aftas, herpes, afecções da garganta (NIGRINIS et al., 

1986; RAMSEWAK et al., 1999; TORRES, CHAVEZ, 2001), no tratamento de 

manchas da pele, tratamento de micoses, aftas e herpes e como enxaguatório 

bucal (NIGRINIS et al., 1986) como inseticidas (RAMSEWAK et al., 1999; 

TORRES, CHAVEZ, 2001), As folhas e flores do jambú são utilizadas na 

elaboração de infusões para o tratamento de anemia, dispepsia, malária, 
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afecções da boca (dor de dente) e da garganta (SANTOS, 2010). O Espilantol é 

uma  das moléculas mais importantes pertencente ao grupo das alquilamidas de 

formula molecular C14H23NO, sendo o maior constituinte encontrado nas 

espécies Spilanthes (SANTOS, 2010). As alquilamidas ou alcamidas  são 

compostos que compreende aproximadamente setenta estruturas conhecidas e 

distribuídas no reino vegetal (TORRES, CHAVEZ, 2001). As famílias de plantas 

mais importantes nas quais as alcamidas se encontram presentes são: 

Asteraceae, Solanaceae e Piperaceae. 

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

 

O cultivo orgânico teve inicio em Agosto de 2013, com 50 sementes obtidas por 

um produtor de sementes do Rio Grande do Sul. As sementes apresentaram 

protrusão da radícula ao 10º dia da semeadura. O surgimento dos primeiros 

folíolos ocorreu após 6 dias da germinação. A extração do óleo essencial será 

realizada e quantificada quando as plântulas se tornarem adultas. 

O cultivo hidropônico teve início em setembro de 2013 onde, 80 sementes foram 

dispostas em espuma fenólica para germinação inicial sob ausência de luz 
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