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Resumo 

O nitrato pode ser considerado prejudicial, pois ao ser ingerido pode originar 
compostos nitrosos considerados altamente carcinogênicos. As quantidades seguras de 
ingestão humana ainda são tema de debates devido às diferentes formas de avaliação. 
De forma global, a quantidade de nitrato de origem vegetal estabelecida como segura 
pela Autoridade Europeia de Segurança Alimentar (EFSA) e pela Organização das 
Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO), não deve ultrapassar 3,7 mg de 
nitrato por dia para cada quilo do indivíduo, equivalendo a 222 mg para uma pessoa de 
60 kg de massa corpórea. Nesse contexto, o nitrato é considerado um importante 
parâmetro de qualidade dos alimentos de origem vegetal, sobretudo naqueles oriundos 
da hidroponia. Objetivou-se avaliar os teores de nitrato em plantas de jambu (Acmella 
oleracea) sob deficiência de macronutrientes e de boro. O experimento foi realizado na 
Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro, na cidade de Campos dos 
Goytacazes, RJ, Brasil. O delineamento experimental foi em blocos, com quatro 
repetições e oito tratamentos: solução completa, deficiente de nitrogênio (-N), deficiente 
de fósforo (-P), deficiente de potássio (-K), deficiente de cálcio (-Ca), deficiente de 
magnésio (-Mg), deficiente de enxofre (-S) e deficiente de boro (-B). As mudas foram 
produzidas em bandejas de poliestireno e, aos 31 dias após o semeio, as plantas foram 
transferidas para os vasos definitivos, previamente preenchidos com areia lavada. Aos 
35 dias após o transplantio iniciaram-se as aplicações dos tratamentos e, após mais 35 
dias, as plantas foram colhidas para análise dos teores de nitrato. Para as plantas 
cultivadas em solução completa, foi observada a média de 5194 mg de nitrato por quilo 
de material seco. Nestas condições, a ingestão máxima diária por uma pessoa de 60 kg 
de massa corpórea, de acordo com FAO, é de 285 g de jambu fresco. Os maiores teores 
de nitrato foram encontrados nos tratamentos -Ca, -Mg e -S. O menor teor de nitrato foi 
observado no tratamento -N. 
 
Palavras chave: jambu, nutrição mineral, hortaliças. 
 
Abstract 

Nitrate in Acmella oleracea under macronutrient and boron deficiency. 
Nitrate can be considered harmful, because when ingested it can gives nitrous 

compounds considered highly carcinogenic. Safe amounts of ingestion are still the 
subject of debate due to different forms of evaluation. Overall, the amount of nitrate of 
plant origin established as safe by the European Food Safety Authority (EFSA) and the 
Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) shall not exceed 3.7 
mg of nitrate per day for each kilogram of the individual, equivalent to 222 mg for a 
person with a 60 kg of body weight. In this context, nitrate is considered an important 
parameter of quality of foods of vegetal origin, especially those originating from 
hydroponic growing. The objective of this work was to evaluate nitrate levels in jambu 
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(Acmella oleracea) plants under macronutrients and boron deficiency. The experiment 
was carried out at the Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro, in the 
city of Campos dos Goytacazes, RJ, Brazil. It was adopted a randomized complete 
block design with four replications and eight treatments: complete solution, deficient of 
nitrogen (-N), deficient of phosphorus (-P), deficient of potassium (-K), deficient of 
calcium (-Ca), deficient of magnesium (-Mg), sulfur deficient (-S) and boron deficient (-
B). The seedlings were produced in polystyrene trays and at 31 days after sowing, the 
plants were transferred to the definitive pots, previously filled with washed sand. At 35 
days after transplanting, the treatments were started and after more 35 days, the plants 
were harvested for analysis in relation to nitrate levels. For plants grown in complete 
solution, the average of 5194 mg of nitrate per kilogram of dry material was observed. 
Under these conditions the maximum intake of this vegetable for a person of 60 kg of 
body mass, according to FAO, is 285 g of fresh jambu. The highest levels of nitrate 
were found in the treatments -Ca, -Mg and -S. The lowest nitrate content was observed 
in the N treatment. 
 
Keywords: paracress, mineral nutrition, vegetable crops. 
 
Introdução 

O jambu (Acmella oleracea (L.) R. K. Jansen) é uma hortaliça cultivada como 
anual e seu consumo é amplamente difundido na culinária da região norte do Brasil, 
principalmente no estado do Pará (Borges et al., 2012). Na cultura popular, o jambu é 
indicado para o tratamento de dores de dente, garganta, cálculo renal e bexiga. Nas 
comunidades rurais do estado do Pará, é comum o preparo do "lambedor", uma mistura 
de jambu, chicória do Pará e açúcar que, por meio de infusão, é oferecido aos indivíduos 
com problemas de garganta (Homma et al., 2011). 

Um aspecto a ser levado em consideração para a avaliação da qualidade dos 
alimentos de origem vegetal é o teor de nitrato, sobretudo em alimentos oriundos do 
cultivo com soluções nutritivas. O nitrato ingerido pelo ser humano pode originar 
compostos nitrosos, que são considerados altamente carcinogênicos (Mantovani et al., 
2005). De forma global, a quantidade de nitrato de origem vegetal estabelecida como 
segura pela Autoridade Europeia de Segurança Alimentar (EFSA), e posteriormente 
confirmada pela Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura 
(FAO), abrange a faixa de 0 a 3,7 mg de nitrato por quilo de material vegetal por quilo 
da pessoa por dia (Habermeyer et al., 2014), ou seja, 0 a 3,7 mg.kg-1 de NO3

- por 
peso.dia-1. Desta forma, uma pessoa de 60 kg pode consumir até 222 mg.dia-1 de nitrato. 

Este trabalho teve por objetivo avaliar os teores de nitrato em jambu cultivado 
em substrato e solução nutritiva completa e omissa de todos os macronutrientes e do 
micronutriente boro. 

 
Material e Métodos 

O experimento foi conduzido na Unidade de Apoio à Pesquisa do Centro de 
Ciências e Tecnologias Agropecuárias, no campus da Universidade Estadual do Norte 
Fluminense Darcy Ribeiro - UENF, no município de Campos dos Goytacazes, RJ 
(21°45'S e 41°17'W, 11 m de elevação acima do nível do mar). A estrutura é composta 
por casa de vegetação coberta com filme de polietileno de baixa densidade (100 µm) e 
com sombreamento de 50%. Durante a condução do experimento, a temperatura 
máxima dentro da casa de vegetação variou entre 39,3 °C e 22,0 °C, e a temperatura 
mínima variou entre 25,5 °C e 13,2 °C (Figura 1). Nesse mesmo período, a umidade 
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relativa máxima variou entre 99,9% e 80,4%, enquanto a umidade relativa mínima 
variou entre 83,3% e 34,1% (Figura 2). Os dados foram obtidos com HOBO® Pro v2 
data Logger. 

O delineamento experimental adotado foi o de blocos casualizados, com oito 
tratamentos e quatro repetições. Os tratamentos foram baseados na solução nutritiva 
proposta por Hoagland e Arnon (1950), com modificações para a deficiência de cada 
elemento desejado (Quadro 1). Os tratamentos utilizados foram: Completo (C), 
deficiente de nitrogênio (-N), deficiente de fósforo (-P), deficiente de potássio (-K), 
deficiente de cálcio (-Ca), deficiente de magnésio (-Mg), deficiente de enxofre (-S) e 
deficiente de boro (-B). A unidade experimental foi composta por um vaso com 
capacidade para 6 L, com três plantas por vaso. 

As mudas de jambu foram produzidas por meio de sementes. O semeio foi 
realizado em bandejas de poliestireno de 200 células, preenchidas com areia fina lavada, 
em abril de 2016, depositando-se cerca de quatro sementes por célula. A germinação 
teve início quatro dias após o semeio. Após o desenvolvimento das primeiras folhas 
verdadeiras, 14 dias após o semeio, iniciou-se a aplicação de solução completa, 
adicionando-se um quarto da sua concentração original. Foi realizado o desbaste, 
deixando-se apenas uma planta por célula. Aos 21 dias após o semeio, a solução 
fornecida passou a ser metade da concentração original e, aos 27 dias após o semeio, a 
concentração da solução aplicada foi de três quartos da solução original. Aos 31 dias 
após o semeio, as plantas foram transferidas para os vasos definitivos, quando passou-se 
a fornecer a solução completa sem nenhuma diluição. As plantas apresentavam três 
pares de folhas verdadeiras expandidas. 

O substrato utilizado para o enchimento dos vasos foi areia lavada em solução 
ácida (O´Sullivan & Ernest, 2007), a fim torná-lo o mais inerte possível, de forma que 
as soluções fossem as principais fontes fornecedoras de nutrientes. Ao final das 
lavagens, o substrato apresentou as seguintes características químicas: pH: 5,5; P (Mehlich

-

1
): 2 mg.dm-3; K (Mehlich-1):3 mg.dm-3; Ca: 0,3 cmolc.dm-3; Mg: 0,1 cmolc.dm-3; Al: 0,0 
cmolc.dm-3; H+Al: 2,6 cmolc.dm-3; Na: 0,01 cmolc.dm-3; C: 0,15%, MO 2,6 g.dm-3; Fe: 
8,1 mg.dm-3; Cu: 0,1 mg.dm-3; Zn: 0,3 mg.dm-3; Mn: 3,1 mg.dm-3; S: 3,7 mg.dm-3; B: 
0,53 mg.dm-3. 

Após montados os vasos e transplantadas as mudas, foi fornecida, diariamente, 
solução completa a todas as plantas. Aos 35 dias após o transplantio, todos os vasos 
apresentavam plantas com inflorescências em formação, momento em que se iniciaram 
os tratamentos com as soluções omissas em nutrientes. 

A aplicação dos tratamentos seguiu-se por 35 dias, quando se decidiu coletar o 
experimento devido ao agravamento dos sintomas em algumas plantas. O tempo total do 
semeio à coleta foi de 101 dias. 

Na ocasião da coleta, todo o material da parte aérea de cada tratamento foi 
pesado para obtenção da massa fresca. Em seguida, o material vegetal foi acondicionado 
em sacos de papel e seco em estufa de circulação de ar forçado, seguindo-se 
determinação da massa seca. Foi estabelecida relação entre a massa fresca e a massa 
seca. O material seco foi triturado em micromoinho tipo Willey para a determinação dos 
teores de nitrato.  

Para análise de nitrato, os extratos foram obtidos por meio da extração aquosa de 
100 mg do material vegetal seco e moído, em banho aquecido (45 ºC) por 60 minutos e, 
posteriormente, filtrados. A cor foi obtida por meio da adição de 0,8 mL de ácido 
salicílico a 5% (diluído em ácido sulfúrico p.a.), 0,2 mL do extrato e 19 mL de 
hidróxido de sódio a 2N. Após repouso dos tubos para atingirem temperatura ambiente, 
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o resultado das reações foi lido em espectrofotômetro Specord® a 410 nm. A curva de 
calibração foi determinada com nitrato de sódio p.a. 

Os dados foram submetidos a análises de variância pelo teste F e as médias 
obtidas foram comparadas pelo teste de Tukey (5% de probabilidade). 

 
Resultados e Discussão 

Os teores de nitrato nas plantas nos tratamentos completo e deficiente de 
macronutrientes e boro constam no Quadro 2. 

Observa-se que os maiores teores de nitrato foram encontrados nos tratamentos 
deficientes em cálcio, magnésio e enxofre. 

O nitrogênio é absorvido pelas plantas na forma de nitrato, sofre transformações 
e é incorporado nos aminoácidos e proteínas. O primeiro passo para a assimilação do 
nitrogênio é a redução do NO3 em NO2

-, intermediada pela enzima nitrato redutase 
(Khan et al., 2015). Sem o funcionamento adequado da nitrato redutase, o nitrato tende 
a se acumular no interior da célula, levando ao aumento dos teores de nitrato no tecido 
vegetal. 

O cálcio é relacionado com a atividade da nitrato redutase (Riveras et al., 2015), 
não estando ainda elucidados todos os passos envolvendo os processos específicos desta 
relação. A queda da atividade da nitrato redutase também é relacionada com a 
deficiência de magnésio (Zhao et al., 2012). O enxofre também afeta a atividade da 
nitrato redutase (Khan et al., 2014). Na ausência destes elementos, a redução do nitrato 
a nitrito é comprometida, resultando no aumento dos teores de nitrato observados neste 
estudo. O menor teor de nitrato observado foi no tratamento deficiente em nitrogênio, 
logicamente pela falta do elemento na solução e consequente queda na absorção pelo 
vegetal. 

Ao considerar o teor de nitrato observado no tratamento completo (5194 mg.kg-

1) e a máxima ingestão de nitrato, de origem vegetal, sugerida pela FAO (222 mg.dia-1 
para uma pessoa de 60 kg de massa corpórea), pode-se inferir que o consumo diário 
máximo de jambu seja de 42,74 g de matéria seca (aproximadamente 285 g do vegetal 
fresco). 

 
Conclusões 

Os maiores teores de nitrato foram encontrados nos tratamentos deficiente em 
cálcio, magnésio e enxofre, enquanto o menor teor de nitrato foi observado no 
tratamento deficiente de nitrogênio. 

Considerando as plantas cultivadas em solução completa, a ingestão máxima para 
uma pessoa de 60 kg de massa corpórea, de acordo com FAO, é de 285 g de jambu 
fresco. 
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Quadro 1 - Composição das soluções nutritivas, completa e omissa em N, P, K, Ca, 
Mg, S e B, utilizadas no experimento, baseada na Solução de Hoagland & Arnon, 
(1950). 

Solução estoque 
Tratamento (mL L-1) 

Completo -N -P -K -Ca -Mg -S -B 

Ca(NO3)2 4H2O (2 mol L-1) 2 - 2 2 - 2 2 2 

KNO3 (2 mol L-1) 3 - 3 - 3 3 3 3 

NH4H2PO4 (1 mol L-1) 1 - - 1 1 1 1 1 

MgSO4 (1 mol L-1) 2 2 2 2 2 - - 2 

FeEDTA (25 g L-1) 1 1 1 1 1 1 1 1 
MICRO* 1 1 1 1 1 1 1 1 

H3BO3 (25 mM) 1 1 1 1 1 1 1 - 

(NH4)2SO4 (1 mol L-1) 0,5 - 0,5 0,5 0,5 0,5 - 0,5 

NH4Cl (1 mol L-1) - - 1 - - - 1 - 

NaNO3 (2 mol L-1) - - - 3 4 - - - 

Na2SO4 (1 mol L-1) - - - - - 2 - - 

MgCl2 (1 mol L-1) - - - - - - 2 - 

CaCl2 (2 mol L-1) - 2 - - - - - - 

KCl (1 mol L-1) - 4 - - - - - - 

KH2PO4 (1 mol L-1) - 1 - - - - - - 

K2SO4 (0,5 mol L-1) - 1 - - - - - - 
 
* Micronutrientes: CuSO45H2O = 250 mg L-1, KCl = 3728 mg L-1, MnSO4 H2O = 845 mg L-1, 
ZnSO47H2O = 578 mg L-1, (NH4)6Mo7O24. 4H2O = 88 mg L-1 

 
 
Quadro 2 - Teores de nitrato na parte aérea de plantas de Acmella oleracea cultivadas 
em solução completa e omissa em nutrientes. 

Médias seguidas pela mesma letra na coluna não diferem estatisticamente quando comparadas pelo teste 
Tukey a 5% de significância. 

Tratamento Nitrato (mg.kg-1) 

  cd 
-N 2106,00 d 
-P 6488,50 bc 
-K 6516,75 bc 
-Ca 10438,50 a 
-Mg 9703,75 ab 
-S 8021,75 abc 
-B 6305,25 bc 

CV (%) 23,18%   
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