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RESUMO 

O ora-pro-nobis (Pereskia aculeata Mill.) é uma cactácea folhosa de origem 

tropical, que apresenta relevância como alimento, pelo seu valor nutricional e 

gastronômico, entre outros, mas principalmente pelo seu valor biológico, em especial o 

teor de proteína de suas folhas. Existem poucos estudos que relacionam o potencial 

biológico do ora-pro-nobis com padrões de adubação nitrogenada. Com esse trabalho, 

objetivou-se avaliar o efeito de doses de nitrogênio no teor de proteína e de nitrato das 

folhas de ora-pro-nobis. O experimento foi realizado na Horta de Pesquisa da 

Universidade Federal de Viçosa, em Viçosa–MG, no período de fevereiro de 2011 a 

setembro de 2012. Utilizou-se o delineamento em blocos casualizados com três 

repetições, no esquema de parcelas subdivididas no tempo. Os tratamentos principais 

foram cinco doses de nitrogênio: 0, 50, 100, 200 e 400 kg N ha
-1

, em forma de uréia, e 

três intervalos de colheita. Embora não tenha sido constatado aumento de produtividade 

e de proteína, com o aumento nas doses de N, esse trabalho permite constatar que o teor 

de proteínas ficou dentro da faixa esperada, em média de 21,85 g de proteína/100 g de 

MS, que pode variar com as épocas de colheita. Assim, o ora-pro-nobis representa um 

alimento seguro, de alto valor biológico para a alimentação humana, em condições 

padronizadas de cultivo e com adubação nitrogenada.  
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ABSTRACT  

Nitrogen fertilization on the levels of protein and nitrate on leaves ora-pro-nobis 

The ora-pro- nobis (Pereskia aculeata Mill.) is a tropical hardwood cactaceous origin, 

which has relevance for food, its nutritional and gastronomic value , among others, but 

mainly for their biological value , particularly the protein content of their leaves. There 

are few studies correlating the biological potential of the ora-pro-nobis with patterns of 
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nitrogen fertilization. With this work, we aimed to evaluate the effect of nitrogen on the 

protein content and nitrate leaves ora-pro-nobis. The experiment was conducted in 

Horta Nova at the Federal University of Viçosa- MG, from February 2011 to September 

2012. We used a randomized block design with three replications in a split plot in time. 

The main treatments were five nitrogen doses: 0, 50, 100, 200 and 400 kg N ha 
- 1

, as 

urea PA, and three harvest intervals. Although there wasn’t increase in productivity and 

protein, with increasing doses of N has been established, this work shows that the 

protein content was within the expected range an average of 21.85 g protein/100 g DM, 

which may vary with harvest seasons. Thus, the ora-pro- nobis is a safe food of high 

biological value for human consumption under standard cultivation and nitrogen 

fertilization conditions. 

Keywords: Pereskia aculeata, nitrogen fertilizer management, nutritional value. 

 

Em uma agricultura sustentável, a correta recomendação de adubação está associada não 

somente à obtenção de maior produção de alimentos com um mínimo de input de 

energia, mas também à qualidade biológica do alimento produzido. Conhecer as 

estratégias que as plantas utilizam em condições de alta e baixa disponibilidade de N no 

solo permite obter respostas sobre o seu aproveitamento e sua utilização ao longo do seu 

ciclo de cultivo (Cavatte et al., 2011). A quantificação do N e do N-NO3 na folha, além 

de avaliar o estado nutricional das plantas, permite estimar a qualidade biológica dos 

alimentos, pelo teor de proteína e de nitrato na folha.  

O ora-pro-nobis ou lobrobrô encontra-se entre as espécies nutracêuticas, pelo seu alto 

valor biológico.  Diversos estudos salientam que o ora-pro-nobis é uma importante fonte 

de proteínas, de aminoácido lisina e minerais como cálcio e ferro. Na literatura, foram 

encontrados teores de proteínas que chegaram a 28,99 ± 0,59 g/100 g de matéria seca 

(Almeida, 2012) e 6,24 g de lisina/100 g de proteína; 26,7 mg de ferro e 3,42 g de cálcio 

por 100 g de matéria seca, valores listados por Almeida (2012).  

Embora se tenha conhecimento de que o ora-pro-nobis é pouco exigente em adubação 

de maneira geral (Kathounian, 1994), e sobre a faixa de teores de proteína de suas 

folhas (Almeida, 2012), não se tem estudos sobre a adubação nitrogenada e de sua 

relação com os teores de proteína nas folhas. Os teores encontrados na literatura são de 

plantas coletadas em diferentes locais, sem um padrão de cultivo definido ou 
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mencionado, pois existem poucos estudos que relacionam o potencial biológico do ora-

pro-nobis com padrões de adubação nitrogenada. Com esse trabalho, objetivou-se 

avaliar o efeito de doses de nitrogênio no teor de proteína e de teor de nitrato nas folhas 

de ora-pro-nobis.   

MATERIAL E MÉTODOS 

O experimento foi conduzido na Horta Nova de Pesquisa, do Departamento de 

Fitotecnia da Universidade Federal de Viçosa, Viçosa-MG, no período de fevereiro de 

2011 a setembro de 2012. O município de Viçosa está situado a 20º 45’ 14” de latitude 

S e 42º 52' 53" de longitude O, numa altitude média de 648,74 m. O clima é do tipo 

tropical de altitude Cwa, com chuvas durante o verão, com precipitação e temperatura 

média anual em torno 1200 mm e 19°C, respectivamente. 

Utilizou-se o delineamento em blocos casualizados com três repetições, no esquema de 

parcelas subdivididas no tempo. Os tratamentos foram constituídos de cinco doses de 

nitrogênio: 0, 50, 100, 200 e 400 kg N/ha em forma de uréia P. A e três épocas de 

colheita. Os tratamentos foram distribuídos em canteiros de 1 m de largura por 1 m de 

comprimento e 20 cm de altura, preparados após aração e gradagem do solo. A 

disposição dos canteiros foi feita em linha, na mesma declividade de terreno, deixando-

se 1 m de área livre entre eles.  

As sub-parcelas foram três épocas de colheita: C1, C2 e C3, realizadas de 7 de 

dezembro de 2011 a 12 de abril de 2012. O solo da área experimental foi classificado 

como Argissolo Vermelho-Amarelo, indicando na camada de 0-20 cm as seguintes 

características: pH (H2O)=6,4; P=100,7 e K=160,0 em mg/dm
3
; Ca

+2
=5,0; Mg

+2
=0,8; 

Al
+3

=0,0; H+Al=3,63; SB=6,21, t=6,21 e T=9,84 em cmolc/dm
3
; V=63%, matéria 

orgânica=4,0 dag/kg e P-remanescente=30,8mg/L. 

Para formação das mudas foram retiradas estacas de 20 cm de ramos de plantas 

cultivadas em canteiro no Vale da Agronomia – UFV. Em 7 de fevereiro de 2011, aos 

45 dias após a formação das mudas, essas foram transplantadas para a área 

experimental, em número de 1 muda por parcela, no espaçamento de 1 x 1 m. O 

desenvolvimento pleno das plantas foi verificado em 05 de setembro de 2011, quando 

realizou-se a uniformização das plantas. Em seguida, aplicou-se a uréia, em solução 

aquosa, correspondente às diferentes concentrações de nitrogênio. Foram avaliadas as 
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colheitas de 4 de novembro a 7 de dezembro de 2011;  de 7 de dezembro a 12 de janeiro 

de 2012 e de 12 de janeiro a 24 de abril de 2012  (C1, C2 e C3).  

Os ramos foram coletados em posições cardeais ao redor da planta, em número de 2 a 3 

por posição. Os cortes foram feitos a partir da quarta a quinta folha da última 

ramificação, aproximadamente 10 cm acima da bifurcação dos ramos. Em seguida, 

destacaram-se as folhas dos ramos, as quais foram pesadas e constituíram o peso da 

matéria fresca da folha (PMFF). As amostras de folhas para análise de proteína e 

composição mineral foram retiradas da parte mediana dos ramos, com folhas novas 

completamente expandidas, as quais foram pesadas e submetidas à secagem em estufa a 

65° C, com ventilação forçada até peso constante. O material seco foi pesado, obtendo-

se o peso da matéria seca da folha da amostra (PMSFA) e, em seguida, foi moído e 

utilizado na análise de minerais. As características avaliadas foram: peso da matéria 

seca da folha (MSF), teor de nitrogênio (N total), teor de amônio (NH4
+
), teor de nitrato 

na matéria fresca (NO3
-
MF) e teor de proteína na matéria seca. 

As determinações de N-NH4
+

 e de N-NO3
-
 foram realizadas no Laboratório de Nutrição 

Mineral de Plantas da Universidade Federal de Viçosa.  A quantificação do amônio foi 

realizada após digestão sulfúrica, de acordo como o método de Nessler (Jackson, 1958) 

e o de nitrato, após digestão sulfosalicílica, de acordo com o método de Cataldo 

(Cataldo et al., 1975).  Esses valores somados resultaram nos teores de N total, os quais 

foram convertidos para teores de proteínas utilizando o fator de correção de 6,25. Em 

seguida, os valores de nitrato em matéria seca foram convertidos para matéria fresca, 

para comparação com os limites de nitrato acumulado em alimentos apresentados na 

literatura. Os dados obtidos foram submetidos à análise de regressão polinomial e a 

comparação das médias entre épocas foi feita pelo teste de Tukey a 5% de 

probabilidade. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Não houve efeito significativo de doses de nitrogênio sobre os teores de N na folha. 

Como também não houve efeito significativo de interação entre doses de N no solo e 

épocas de colheita (Tabela 1). Esses resultados sugerem uma disponibilidade adequada 

de N no solo, consonante com o alto teor de matéria orgânica (4,0 dag kg
-1

), impedindo 

a expressão de qualquer efeito promotor do N na planta.  
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Houve efeito significativo de doses de nitrogênio sobre a média do teor de nitrato das 

três colheitas, C1, C2 e C3 (p<0,01) (Figura 1). Os teores de nitrato tiveram resposta 

linear crescente com o aumento das doses de N no solo.  O maior teor de nitrato 

encontrado foi de 78,20 mg kg
-1

,  em resposta à dose de 400  kg N/ha. Entretanto, esse 

valor é baixo quando comparado com os valores encontrados para outras hortaliças.  

Krohn et al. (2003) revisaram teores variáveis em alface de 91 a 1.965 mg kg
-1

 em 

diversas cultivares de alface lisa e crespa. Beninni et al. (2002) encontraram teores 

inferiores a 1.500 mg kg
-1

 para a alface produzida em sistema convencional. De acordo 

com a Organização Mundial da Saúde, a ingestão diária aceitável 3,65 mg/dia de nitrato 

por kg de peso vivo, portanto o valor encontrado para ora-pro-nobis está dentro da faixa 

adequada para consumo.  

Não se verificou diferença significativa entre doses de N para os teores de matéria seca 

da folha (Tabela 1). De forma relacionada, não houve diferença significativa entre doses 

de N dentro de época para o teor de proteína. As médias encontradas foram de 22,32; 

21,15; 20,75; 21,68 e 23,36 g de proteína por 100g de matéria seca, nas doses de 0, 50, 

100, 200 e 400 kg N ha
-1

, respectivamente (Tabela 1). À primeira vista, esses valores 

estão abaixo do valor encontrado por Almeida (2012), no município de Abaeté de Minas 

- MG, que foi de 28,99 ± 0,59 g de proteína/100 g de matéria seca.  

Os teores médios de proteína obtidos nos tratamentos, dentro de época de colheita, 

mostraram maior variação, 24,05; 18,67 e 22,83 g/100g MS, nas épocas C1, C2 e C3, 

respectivamente. Almeida Filho e Cambraia (1974) encontraram teores de 25,5 g/100g 

de MS em Viçosa-MG e de 17,4 g/100g de MS em Guiricema-MG. Embora não tenham 

sido relatadas as condições edafoclimáticas em que as plantas foram cultivadas, essa 

variação sugere que diferentes condições edafoclimáticas, locais de origem dessas 

plantas, entre outras, podem influenciar os teores de proteína nas folhas. Ou ainda pode 

ter sido usado padrão de amostragem diferente do adotado para o trabalho em questão. 

Embora não tenha sido observado aumento de produtividade de matéria seca e de 

proteína, com níveis crescentes de adubação nitrogenada, esse trabalho permite 

constatar que o ora-pro-nobis mantém um teor de proteínas dentro da faixa esperada, em 

média de 21,85 g de proteína/100 g de MS, que pode variar em diferentes épocas de 

colheita. Assim, representa um alimento seguro e de alto valor biológico para a 

alimentação humana, em condições padronizadas de cultivo, com adubação nitrogenada.  
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Tabela 1 – Teores de nitrogênio (dag kg
-1

), produtividade de matéria seca (kg m
-
²) e teor 

de proteína (g/100 g MS) em folhas de ora-pro-nobis em diferentes doses de 

N e épocas de colheita (C1- C3) (Nitrogen contents (g kg-1), dry matter 

yield (kg m-²) and protein content (g/100 g DM) in leaves of ora-pro-nobis 

in different N rates and harvest dates (C1- C3)). Viçosa, EPAMIG, 2013. 

Doses de N 

(kg/ha) 

Épocas de Colheita  

Média C1 

7/12 a 12/1 

C2 

12/1 a 24/2 

C3 

24/2 a 12/4 

  

Teores de N 

 

0 3,97 a 2,99 a  3,81 a 3,59 a  

50 4,05 a 2,72 a 3,45 a 3,40 a 

100 3,45 a 2,87 a 3,69 a 3,34 a 

200 3,94 a 2,91 a 3,61 a 3,49 a 

400 4,00 a 3,45 a 3,83 a  3,76 a 

      Média       3,88              2,99                   3,68                    3,52 

CV (%) 8,28 9,75 

 
 

Teores de MS  

0 0,073 a 0,077 a 0,103 a  0,084 a 

50 0,077 a 0,087 a 0,063 a 0,076 a 

100 0,077 a 0,063 a 0,057 a 0,066 a 

200 0,075 a 0,090 a 0,060 a 0,075 a 

400 0,078 a 0,087 a 0,070 a 0,078 a 

      Média      0,076      0,081               0,071          0,076 

CV (%) 43,89        23,93 

 
 

Teores de Proteína 
 

0 24,63 a 18,66 a 23,67 a 22,32 a 

50 25,08 a 16,99 a 21,39 a 21,15 a 

100 21,42 a 17,91 a 22,94 a 20,75 a 

200 24,44 a 18,18 a 22,41 a 21,68 a 

400 24,69 a 21,63 a 23,76 a 23,36 a 

Média 24,05 18,67 22,83 21,85 

CV (%) 8,02 4,61 

As médias seguidas da mesma letra minúscula, na linha, não diferem entre si pelo teste Tukey, a 5% de 

probabilidade (Means followed by the same letter in line do not differ by Tukey test at 5% probability). 
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Figura 1 - Teores médios de nitrato    nas 

épocas C1, C2 e C3 em 

resposta a doses  crescentes 

de   nitrogênio. (Average 

nitrate levels in times C1, C2 

and C3 in response to 

increasing doses of nitrogen). 

Viçosa, EPAMIG, 2013. 

 

 


