
PÔRTO MLA; PUIATTI M; FONTES PCR; CECON PR; ALVES JC; SANO PM. 2011. Acúmulo
de nitrato em frutos de abóbora híbrida tipo ‘Tetsukabuto’ em função da adubação nitrogenada.
Horticultura Brasileira 29: S3864-S3870

Hortic. bras., v.29, n. 2 (Suplemento - CD ROM), julho 2011 S3864

Acúmulo de nitrato em frutos de abóbora híbrida tipo ‘Tetsukabuto’ em função
da adubação nitrogenada
Mônica Lima Alves Pôrto1; Mário Puiatti1; Paulo Cezar Rezende Fontes1; Paulo Roberto
Cecon1; Jailson do Carmo Alves2; Paula Masami Sano1
1UFV – Departamento de Fitotecnia; 2UFV – Departamento de Solos. CEP 36-570-000, Viçosa – MG.
E-mail: monicalporto@yahoo.com.br, mpuiatti@ufv.br, pacerefo@ufv.br; cecon@ufv.br ; jailson_agro@yahoo.com.br;
paulasano@yahoo.com.br

RESUMO

O acúmulo de nitrato em hortaliças tem

recebido atenção especial nos últimos anos,

uma vez que pode resultar em prejuízos a

saúde humana. O objetivo deste trabalho foi

avaliar o acúmulo de nitrato em frutos de

abóbora híbrida tipo ‘Tetsukabuto’ em função

da adubação nitrogenada. O experimento foi

conduzido no delineamento blocos

casualizados, com duas fontes (sulfato de

amônio e nitrato de amônio) e cinco doses (0;

50; 100; 200 e 400 kg ha-1) de N, com quatro

repetições. Não foi verificado acúmulo de

nitrato nos frutos de abóbora híbrida tipo

‘Tetsukabuto’ com o emprego das doses de N

na forma de sulfato de amônio. Entretanto, o

teor de nitrato nos frutos de abóbora híbrida

tipo ‘Tetsukabuto’ apresentou incremento

linear em função das doses de N na forma de

nitrato de amônio verificando-se, na dose

máxima, teor de 406 mg kg-1 de matéria

fresca. Esse resultado corresponde, em

relação à testemunha, em incremento de,

aproximadamente, duas vezes. Apesar disso,

o máximo teor de nitrato obtido nos frutos

abóbora híbrida tipo ‘Tetsukabuto’ não

representa risco para saúde humana,

indicando que, mesmo diante do emprego de

doses consideradas elevadas de adubos

nitrogenados, o acúmulo de nitrato por essa

hortaliça até alcançar níveis inadequados ao

consumo humano seria pouco provável.

PALAVRAS-CHAVE: Curcubita maxima x

C. moschata, nitrogênio, qualidade.

ABSTRACT – Nitrate accumulation in

hybrid winter squash (‘Tetsukabuto’ type)

fruits as a function of the nitrogen

fertilization

Nitrate accumulation in vegetables has

deserved considerable attention in the last

years due to potential hazard to human health.

The objective of this study was to evaluate the

hybrid squash (‘Tetsukabuto’ type) fruits as a

function of the nitrogen fertilization. The

randomized block experimental was used,

with two nitrogen sources (ammonium

sulphate and ammonium nitrate) and five

nitrogen rates (0; 50; 100; 200 and 400 kg ha-

1), with four replicates. Nitrate accumulation

in hybrid winter squash (‘Tetsukabuto’ type)

fruits employing N doses in the form of

ammonium sulfate was not verified. However,

the nitrate content in the hybrid winter squash

(‘Tetsukabuto’ type) fruits presented lineal

increment as a function of the N doses in the

form of ammonium nitrate, being verified in



PÔRTO MLA; PUIATTI M; FONTES PCR; CECON PR; ALVES JC; SANO PM. 2011. Acúmulo
de nitrato em frutos de abóbora híbrida tipo ‘Tetsukabuto’ em função da adubação nitrogenada.
Horticultura Brasileira 29: S3864-S3870

Hortic. bras., v.29, n. 2 (Suplemento - CD ROM), julho 2011 S3865

the highest dose a nitrate content of 406 mg

kg-1 of fresh matter. That result corresponds,

in relation to control, in increment of

approximately two times. However, the

maximum nitrate contents observed in hybrid

winter squash (‘Tetsukabuto’ type) fruits it

doesn't represent risk for human health,

indicating that, even before the employment

high doses of nitrogen fertilizers, the nitrate

accumulation for that vegetable to inadequate

levels to the human consumption would be

very unlikely.

Keywords: Curcubita maxima x C.

moschata, nitrogen, quality.

INTRODUÇÃO

O acúmulo de nitrato nos alimentos é um problema que tem chamando a atenção de muitos

pesquisadores há algum tempo, pois esse composto, quando ingerido em grandes quantidades pelo

homem, pode causar graves conseqüências a saúde, como formação de nitrosaminas, substância

potencialmente carcinogênica, além da metahemoglobinemia ou sangue azul que reduz o transporte

de oxigênio no sangue (Boink & Speijers, 2001; Addiscott & Benjamin, 2004). As hortaliças,

juntamente com água potável, representam as principais fontes de nitrato para o organismo humano

(Ohse et al., 2002). Algumas estimativas apontam que as hortaliças correspondem ao grupo de

alimentos que mais contribui para a ingestão de nitrato pelo homem, sendo responsáveis por cerca

72 e 94 % da ingestão diária (Turazi et al., 2006). O acúmulo de nitrato nas plantas depende de

diversos fatores, como: àqueles inerentes a cultura (caráter genético, espécies, cultivares e órgão

analisado); fatores ambientais (intensidade luminosa, temperatura, época de cultivo ou estação do

ano etc.); horário de colheita (manhã, tarde e noite); sistema de cultivo (convencional, orgânico e

hidropônico) e adubação (manejo, quantidade e tipo de fertilizante nitrogenado) (Krohn et al., 2003;

Pôrto et al., 2008). Juntamente com a intensidade luminosa, a disponibilidade de nitrogênio é o

fator que mais exerce influência no acúmulo de nitrato pelas plantas. Assim, níveis excessivos de N,

sejam por meio da utilização de fertilizantes minerais, orgânicos ou na composição de soluções

nutritivas, irão ocasionar problemas de acúmulo de nitrato nas plantas. De forma geral, hortaliças

folhosas como alface, espinafre, repolho, dentre outras, apresentam maior tendência para acumular

altos teores de nitratos em suas folhas (Beninni et al., 2002; Mantovani et al., 2005), e como

constituem a parte consumida existe grande interesse em monitorar o teor de nitrato nestas plantas

(Beninni et al., 2002). Já hortaliças de flores e frutas, a exemplo da couve-flor e tomate, geralmente

mostram tendência de menor acúmulo de nitrato (Fytianos & Zarogiannis, 1999). Todavia, não

foram encontrados dados na literatura referentes ao acúmulo de nitrato em frutos de abóbora híbrida

tipo ‘Tetsukabuto’. O objetivo deste trabalho foi avaliar o acúmulo de nitrato em frutos de abóbora

híbrida tipo ‘Tetsukabuto’ (Curcubita maxima x C. moschata) em função da adubação nitrogenada.
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MATERIAL E MÉTODOS

O experimento foi conduzido na área experimental do Departamento de Fitotecnia do Centro de

Ciências Agrárias da Universidade Federal de Viçosa, em Viçosa, MG. O solo da área experimental

foi classificado como Argisolo Vermelho-Amarelo Câmbico, textura Franco Argilo Arenosa, com

as seguintes características químicas (camada de 0-20 cm): pH em H20 = 5,8; P = 28,1 mg dm-3;

K = 108,0 mg dm-3; Ca = 3,9 cmolc dm-3; Mg = 0,9 cmolc dm-3; S = 17,0 mg dm-3; Al = 0,0

cmolc dm-3; H + Al = 5,78 cmolc dm-3; e matéria orgânica = 3,5 dag kg-1.

As mudas de abóbora híbrida tipo ‘Tetsukabuto’ foram produzidas em bandejas de isopor (72

células), utilizando-se substrato comercial Plantmax®. A semeadura foi realizada em 08/03/2010, e

as mudas transplantadas para o local de cultivo em 23/03/2010, quando apresentaram duas 2 folhas

definitivas.

O experimento foi constituído de 10 tratamentos, num fatorial 2 x 5, correspondentes a duas fontes

de N (sulfato de amônio e nitrato de amônio) e cinco doses de N (0; 50; 100; 200 e 400 kg ha-1).

Utilizou-se o delineamento experimental blocos casualizados, com quatro repetições. A parcela

experimental constou de 15 plantas, dispostas em três fileiras com cinco plantas cada, no

espaçamento de 3,0 m x 2,0 m. Dessas, 11 plantas foram de abóbora híbrida tipo ‘Tetsukabuto’ e

quatro plantas foram de abóbora ‘Menina brasileira’ (C. moschata Duch.), como polinizadoras. A

área útil da parcela foi constituída das três plantas centrais da fileira central.

As adubações com P, K e micronutrientes foram determinadas mediante análise química do solo e

sugestões de recomendação para a cultura no estado de Minas Gerais (Casali, 1999). Foram

aplicados os equivalentes a 400 kg ha-1 de superfosfato simples, 50 kg ha-1 de cloreto de potássio,

15 kg ha-1 de sulfato de zinco, 10 kg ha-1 de bórax, 10 kg ha-1 de sulfato de cobre e 0,5 kg ha-1 de

molibdato de amônio. O solo da área empregada apresentava disponibilidade alta de S (Alvarez V.

et al., 1999), além de ter sido veiculado, aproximadamente, 90 kg ha-1 desse nutriente como

elemento acompanhante do superfosfato simples, sulfato de zinco e sulfato de cobre. Portanto, essas

condições são suficientes para eliminar possíveis interferências do S adicionado mediante a

aplicação das doses crescentes de N na forma de sulfato de amônio. Cerca de 10 dias antes do

transplante das mudas foram aplicados o total recomendado de micronutrientes e do P, 30 % do N e

40 % do K. O restante do N e do K foi aplicado em duas cobertura, sendo a primeira aos 15 dias

após o transplante e a segunda 25 dias após a primeira (Puiatti & Silva, 2005).

O plantio foi realizado em sistema de plantio direto, com abertura de covas com dimensões de 0,40

x 0,40 x 0,25 m para colocação e incorporação do adubo de plantio. Durante a condução da cultura

foram realizadas capinas manuais com auxílio de enxada, para manter a cultura livre da competição

de plantas daninhas, irrigações por aspersão procurando manter o solo com teor de umidade
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suficiente para o desenvolvimento das plantas de abóbora e pulverizações para controle da broca

com inseticidas registrados para a cultura.

A colheita dos frutos foi realizada no dia 25/06/2010, quando os frutos se apresentavam

completamente maduros. Os frutos coletados foram lavados em água de torneira e, posteriormente,

em água deionizada. Após seccionados em cubos, foram pesados e colocados para secar em estufa

de circulação forçada de ar (70 °C), até atingirem peso constante, obtendo-se o teor de matéria seca.

Posteriormente, as amostras foram trituradas em moinho tipo Wiley e tamisadas em peneira de 40

mesh. O teor de nitrato na matéria seca dos frutos foi determinado empregando o método do ácido

salicílico (Cataldo et al., 1975). Com base nos teores de matéria seca, os teores de nitrato na matéria

seca foram convertidos para teores na matéria fresca dos frutos de abóbora híbrida tipo

‘Tetsukatubo’. Os resultados obtidos foram submetidos à análise variância, com desdobramento do

efeito quantitativo das doses de N em regressão, considerando-se até 5% de probabilidade,

utilizando o software SAEG (SAEG, 2007). A escolha do modelo, além da significância do ajuste

do (R2), levou em consideração a explicação biológica do fenômeno em estudo.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Não foi verificado acúmulo de nitrato nos frutos de abóbora híbrida tipo ‘Tetsukabuto’ com o emprego

das doses de N na forma de sulfato de amônio. Todavia foi verificado acúmulo de nitrato nos

tratamentos em que foi empregado como fonte de N o nitrato de amônio. O menor acúmulo de nitrato

decorrentes da aplicação de N na forma amoniacal decorre do fato do amônio se constituir em uma

forma rapidamente incorporada em estruturas orgânicas pelas plantas (aminoácidos), enquanto o nitrato

deve primeiramente ser reduzido a amônio para posteriormente ser assimilado (Turan & Sevimli, 2005).

O teor de nitrato nos frutos de abóbora híbrida tipo ‘Tetsukabuto’ apresentou incremento linear em

função das doses crescentes de N na forma de nitrato de amônio, verificando-se na dose máxima

aplicada teor de 406 mg kg-1 de nitrato na matéria fresca (Figura 1). Esse resultado corresponde, em

relação à testemunha, em incremento de, aproximadamente, duas vezes. Considerando a dose de N

recomendada para o cultivo da abóbora híbrida tipo ‘Tetsukabuto’ no Estado de Minas Gerais

(60 kg ha-1 de N) (Casali, 1999), essa dose seria responsável por um teor de 205 mg kg-1 de nitrato na

matéria fresca dos frutos de abóbora híbrida tipo ‘Tetsukabuto’.

Incremento no teor de nitrato em função da aplicação de doses de N tem sido preconizado na literatura

para diferentes hortaliças, como repolho, espinafre (Chen et al., 2004), alface (Pôrto et al., 2008),

tomate (Ferreira et al., 2006), dentre outras. O acúmulo de nitrato pelas plantas ocorre quando há

excesso de absorção de nitrogênio em relação à capacidade de assimilação deste nutriente, uma vez que

havendo N disponível no sistema para absorção a planta tende a absorvê-lo além de sua demanda e

estocá-lo nos vacúolos na forma de nitrato (Marschner, 1995).
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Os resultados obtidos nesse trabalho demonstram que a fonte de N empregada exerce influência

marcante sobre o acúmulo de nitrato nos frutos de abóbora híbrida tipo ‘Tetsukabuto’, de tal forma que

o emprego de N na forma nítrica, mesmo que parcial, tende a induzir maior acúmulo de nitrato. Todavia,

apesar do acúmulo de nitrato observado, o máximo teor de nitrato em frutos de abóbora híbrida tipo

‘Tetsukabuto’ obtido nesse trabalho é bastante inferior aos preconizados na literatura para outras

hortaliças, principalmente folhosas como alface, repolho, espinafre, dentre outras. Diversos trabalhos

têm mostrado que hortaliças folhosas apresentam tendência para acumular altos teores de nitratos em

suas folhas (Fytianos & Zarogiannis, 1999; Beninni et al., 2002; Chen et al., 2004; Mantovani et al.,

2005), enquanto que hortaliças de flores e frutos geralmente mostram uma tendência de menor acúmulo

de nitrato (Fytianos & Zarogiannis, 1999). As formas nitrogenadas ao ascender, via corrente xilemática,

é dirigido, preferencialmente, as parte da planta com maior taxa transpiratória que são, normalmente, as

folhas justificando o fato de que as hortaliças folhosas tendem a apresentar maior risco de acumular

elevados teores de nitrato (Krohn et al., 2003).

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), a ingestão diária aceitável de nitrato pelo homem é

de 3,65 mg kg-1 de massa corporal (Pôrto et al., 2008). Considerando esse limite, e partindo do maior

teor de nitrato obtido nos frutos de abobrinha, de forma a desprezar a contribuição das demais fontes de

nitrato para o homem, verifica-se que uma pessoa com 70 kg de massa corporal poderia consumir,

diariamente, até 630 g de frutos de abóbora híbrida tipo ‘Tetsukabuto’. Portanto, essa quantidade está

bastante acima das estimativas de consumo de uma pessoa normal com essa condição corporal,

demonstrando que o valor obtido na maior dose de N utilizada não forneceria risco a saúde humana.

Esses resultados levam a crer que, mesmo diante do emprego de elevadas doses de adubos

nitrogenados, o acúmulo de nitrato em frutos de abóbora híbrida tipo ‘Tetsukabuto’ até níveis

inadequados ao consumo humano seria muito pouco provável.
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Figura 1. Teor de nitrato (N-NO3
-) na matéria fresca de frutos de abóbora híbrida tipo

‘Tetsukabuto’ em função de doses de N na forma de nitrato de amônio. **: Significativo a 1 % de

probabilidade, pelo teste t [Nitrate (N-NO3
-) content in hybrid winter squash (‘Tetsukabuto’ type)

fruits fresh matter as a function of the N doses in the form of ammonium nitrate. **: Significant at

1 % of probability, t test]. UFV, Viçosa, MG, 2010.


