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RESUMO 
 
As informações sobre elementos químicos de uma mesma família química ainda são escassas para espécies 
arbóreas de florestas tropicais. Dentre elas, tem-se a família 1A composta por Li, Na, K, Rb, Cs e Fr. Potássio é 
nutriente para todos os seres vivos devido a suas funções eletrolíticas. Já rubídio é utilizado em medicamentos 
antidepressivos. Os radioisótopos de Césio - Cs tiveram diversas aplicações em radioterapia, enquanto Cs-137, 
por ser subproduto da fissão de urânio, possui grande relevância ambiental dada sua persistência no ambiente. 
Este trabalho tem como objetivo avaliar a distribuição de K, Rb e Cs em folhas de árvores da Mata Atlântica por 
meio de estudos de correlação entre os elementos químicos. Para isso, empregou-se a análise por ativação 
neutrônica instrumental para a quantificação dos elementos químicos. As faixas de concentração encontradas 
foram 6700 a 24000 mg/kg para K, 16 a 72mg/kg para Rb e 0,08 a 0,92mg/kg para Cs. Como Rb possui 
semelhança química ao K, é facilmente absorvido pelas plantas, levando a um alto valor (0,9) da correlação de 
Pearson. Para a correlação entre K e Cs, não foram detectados valores relevantes exceto para algumas espécies 
da Família Myrtaceae. Todavia, foram obtidas correlações médias (0,6 < r < 0,8) entre Rb-Cs para sete espécies 
vegetais de diferentes famílias. A ausência de padrão específico da utilização de K, Rb e Cs pelas plantas 
indicou grande complexidade na distribuição desses elementos químicos no ecossistema. 
 
 

1. INTRODUÇÃO 
 
Ecossistemas florestais, além de sua importância para a preservação da biodiversidade, são 
verdadeiros estoques de elementos químicos, agindo como reguladores e mantenedores dos 
teores nos compartimentos biológicos [1]. Para a pesquisa ecológica de longa duração, 
parcelas permanentes de grande porte dão suporte apropriado aos diversos estudos a serem 
conduzidos. Para a fisionomia de Floresta Ombrófila Densa da Mata Atlântica, a parcela 
permanente do Parque Estadual Carlos Botelho - PECB, Estado de São Paulo, Brasil, possui 
256 sub-parcelas de 20 x 20 m nomeadas de A a P no sentido latitudinal e de 0 a 15, 
longitudinalmente. Nessa parcela, foram encontrados 10.583 indivíduos com diâmetro na 
altura do peito – DAP maior que 5 cm. O reconhecimento foi finalizado para 212 espécies 
arbustivo-arbóreas [2]. A família botânica de maior destaque é a Arecaceae, devido à grande 
quantidade de indivíduos de Euterpe edulis (palmito juçara). Outras espécies abundantes são 
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Guapira opposita – Família Nyctaginaceae, Alsophila sternbergii – Família Cyathecaceae e 
Garcinia gardneriana – Família Clusiaceae [2]. 
 
A relevância dos elementos químicos para uma família vegetal ou mesmo para um 
ecossistema deve-se a sua funcionalidade nos processos fisiológicos dos organismos vivos 
[1]. Tomado como base de estudo, três elementos da família 1A potássio -K, rubídio - Rb e 
césio - Cs. Dentre esses elementos químicos, K é um importante nutriente aos seres vivos 
dados às suas funções eletrolíticas, já o Rb pôde ser encontrado em medicamentos 
antidepressivos [3]. Os radioisótopos de Césio - Cs tiveram diversas aplicações em 
radioterapia [4], enquanto Cs-137, por ser subproduto da fissão de urânio, possui grande 
relevância ambiental dada sua persistência no ambiente [5]. Utilizados conjuntamente, Rb e 
Cs podem ser considerados marcadores fisiológicos em insetos para estudos de dispersão 
populacional [6]. 
 
Como as informações sobre elementos químicos de uma mesma família química ainda são 
escassas para espécies arbóreas de florestas tropicais, a distribuição de K, Rb e Cs em folhas 
de árvores da Mata Atlântica foi avaliada neste trabalho. Para isso, empregou-se a análise por 
ativação neutrônica instrumental para a quantificação dos elementos químicos. Para avaliar o 
uso de elementos químicos da família 1A por espécies arbóreas tropicais, correlações foram 
testadas em nível de 95% de confiança.  
 
 

2. MATERIAL E MÉTODOS 
 
A parcela permanente de Floresta Ombrófila Densa está instalada no Parque Estadual Carlos 
Botelho – PECB, localizado na região sudeste do Estado de São Paulo sob coordenadas  de 
24º00’00” a 24º15’00”S e de 47º45’00” a 48º10’00”W (Figura 1). Sua área de 
aproximadamente 38.000 ha faz parte dos municípios de São Miguel Arcanjo, Capão Bonito 
e Sete Barras. As chuvas são constantes e intensas com amplitude de temperatura observada 
entre 16 e 27 ºC durante o período primavera-verão e entre 10 e 24º C durante o outono-
inverno. Observa-se umidade relativa em torno de 90% e ventos de baixa velocidade, 
soprando do oceano em direção ao continente. No PECB, predominam solos da ordem 
cambissolo, variando de profundos a pouco profundos com relação à sua espessura [2]. 
 
As espécies estudadas foram selecionadas devido aos altos Índices de Valor de Importância – 
IVI como mostra a Tabela 1 [2]. A coleta das folhas foi realizada em Março/2003, 
Janeiro/2004 e Julho/2004 com auxílio de tesoura de alto-poda. Detalhes do procedimento de 
amostragem podem ser consultados em França (2006) [1]. 
 
Empregando-se a análise por ativação neutrônica instrumental, a determinação de elementos 
químicos nas folhas foi realizada no Laboratório de Radioisótopos, Centro de Energia 
Nuclear na Agricultura [7]. Sumariamente, após lavagem das folhas, secagem em estufa de 
circulação forçada à 60 ºC e cominuição em moinho de rotor de titânio, porções-teste 
(200 mg) foram transferidas para cápsulas de polietileno de elevada pureza fabricadas 
especialmente para irradiação com nêutrons. Fragmentos de 10 mg de uma liga de Ni-Cr [8] 
foram intercalados entre as cápsulas para monitoração da fluência de nêutrons durante a 
irradiação.  
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Figura 1:  Localização do Parque Estadual Carlos Botelho - PECB no Estado de 
São Paulo, Brasil 

 
As amostras foram irradiadas no Reator Nuclear de Pesquisas IEA-R1m do Instituto de 
Pesquisas Energéticas e Nucleares - IPEN/SP. A radioatividade induzida foi medida por meio 
de detectores de germânio hiperpuro fabricados pela Ortec. Após a análise dos espectros de 
radiação gama, foram calculadas as concentrações dos elementos químicos nas amostras a 
partir do pacote computacional Quantu [9]. A qualidade do procedimento analítico foi 
avaliada por meio da análise de materiais de referência certificados [1]. 
 
Considerando as diferentes espécies vegetais analisadas, foram obtidas matrizes de correlação 
de Pearson por meio do procedimento CORR do SAS (SAS INSTITUTE, 1996) [10]. 
Considerando-se apenas as correlações significativas em nível de 95% de confiança, os 
valores de correlação K-Rb, Rb-Cs e K-Cs foram agrupados em altos (r > 0,8), médios (0,6 < 
r <0,8) e baixos (r < 0,6) para averiguar padrão específico para a utilização dos elementos 
químicos pelas espécies. Os valores médios obtidos para os elementos químicos nas folhas 
das espécies estão disponíveis em França [1]. 
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Tabela 1:  Árvores amostradas na Parcela Permanente do PECB em Março/2003, 
Janeiro/2004 e Julho/2004. N = número total de árvores na parcela. n = número de árvores 

estudadas nesse trabalho. Adaptada de França [1]. 

Família Espécie Identificação N n 
Cyatheaceae Alsophila sternbergii (Pohl) Conant. Aste 342 10 
Rubiaceae Bathysa australis K. Schum. Baus 210 10 
Myrtaceae Calycorectes australis D. Legrand Caus 108 7 
Rubiaceae Coussarea contracta (Walp.) Müll. Arg. Ccon 128 2 
Sapotaceae Chrysophyllum innornatum Mart. Cinn 83 9 
Sapotaceae Chrysophyllum viride Mart. & Eichler ex Miq. Cvir 104 10 
Myrtaceae Eugenia cuprea (O. Berg) Nied. Ecup 143 8 
Arecaceae Euterpe edulis Mart. Eedu 1761 19 
Myrtaceae Eugenia mosenii (Kausel) Sobral Emii 117 9 
Myrtaceae Eugenia melanogyna (D. Legrand) Sobral Emna 124 10 
Lauraceae Endlicheria paniculata (Spreng.) J. F. Macbr. Epan 103 11 
Myrtaceae Gomidesia flagellaris D. Legrand Gfla 122 10 
Clusiaceae Garcinia gardneriana (Planch. & Triana) D. Zappi Ggar 259 10 

Nyctaginaceae Guapira opposita (Vell.) Reitz Gopp 333 10 
Euphorbiaceae Hyeronima alchorneoides Allemão Halc 126 10 
Myrtaceae Marlierea suaveolens Cambess. Msua 126 10 
Myrtaceae Marlierea tomentosa Cambess. Mtom 104 9 
Myrtaceae Neomitranthes glomerata (D. Legrand) D. Legrand Nglo 99 10 
Rubiaceae Rudgea jasminoides (Cham.) Müll. Arg. Rjas 137 10 
Olacaceae Tetrastylidium grandifolium (Baill.) Sleumer Tgra 216 10 

Myristicaceae Virola bicuhyba (Schott ex Spreng.) Warb. Vbic 156 9 
 
 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
As faixas de concentração encontradas foram 6,700 mg/kg a 24,000 mg/kg para K, 16 mg/kg 
a 72 mg/kg para Rb e 0,08 mg/kg a 0,92 mg/kg para Cs. A proporção dos elementos químicos 
mantidos na vegetação foi 330 a 420 para K/Rb, 78 a 200 para Rb/Cs e 26100 a 84000 para 
K/Cs, indicando a natural preferência para a acumulação de K. A faixa de concentração 
esperada do Rb em plantas está na faixa de 1 mg/kg a 50 mg/kg, enquanto para Cs a faixa 
esperada é 0,03 mg/kg a 0,44 mg/kg [11]. Para K, por ser um nutriente, a faixa esperada não 
pôde ser claramente definida. Contudo, é evidente a acumulação dos elementos químicos por 
espécies arbóreas nativas da Mata Atlântica [12]. 
 
A utilização dos elementos químicos da Família IA para as plantas da parcela permanente do 
PECB está indicada na Figura 2 para K, Rb e Cs. Os gráficos mostram padrão equivalente de 
uso dos elementos químicos da Família IA, com as respectivas máximas concentrações 
químicas ocorrendo nas folhas de Guapira opposita – Gopp. Excetuando-se pela alta 
acumulação de Cs por Alsophilla sternbergii – Aste, as demais espécies também apresentam 
padrão semelhante para este elemento químico. Esta espécie é a única pteridófita 
(samambaia) analisada, sendo a acumulação desse elemento encontrada para outras espécies 
desse grupo de plantas [13]. 
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Figura 2:  Concentrações médias de K, Rb e Cs em mg/kg nas folhas das espécies arbóreas da 
Mata Atlântica. Aste = Alsophilla sternbergii, Baus = Bathysa australis, Caus = Calycorectes australis, Cinn = 

Chrysophyllum innornatum, Ccon = Coussarea contracta,  Cvir = Chrysophyllum viride, Ecup = Eugenia cuprea, Eedu 
= Euterpe edulis, Emii = Eugenia mosenii, Emna = Eugenia melanogyna, Epan = Endlicheria paniculata, Gfla = 

Gomidesia flagellaris, Ggar = Garcinia gardneriana, Gopp = Guapira opposita, Halc = Hyeronima alchorneoides, Msua 
= Marlierea suaveolens, Mtom = Marlierea tomentosa, Nglo = Neomitranthes glomerata, Rjas = Rudgea jasminoides, 

Tgla = Tetrastylidium grandifolium, Vbic = Virola bicuhyba 
 

Contudo, em se tratando das correlações significativas em nível de 95% de confiança para K-
Rb, Rb-Cs e K-Cs, a Figura 3 mostra o diagrama ilustrativo das relações dos elementos 
químicos encontradas nas folhas das espécies vegetais. Como Rb possui semelhança com K, é 
facilmente absorvido pelas plantas [14]. Essa relação foi expressa pelos altos valores de 
correlação encontrados (Figura 3). Foram obtidas correlações significativas em nível de 95% 
de confiança entre Rb e Cs para Ecup (Eugenia cúprea), Ggar (Garcinia gardneriana), Gfla 

Rb K 

Cs 
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(Gomidesia flagellaris), Gopp (Guapira opposita), Mtom (Marlierea tomentosa), Halc 
(Hyeronima alchorneoides) e Rjas (Rudgea jasminoides). Todavia, considerando-se a 
correlação entre K e Cs, não foram obtidos valores relevantes, exceto para a espécie 
Marlierea tomentosa – Mtom que apresentou correlação de 0,7.  
 
 

 

Figura 4:  Diagrama ilustrativo das correlações de K-Rb, Rb-Cs e K-Cs para as 
espécies arbóreas da parcela permanente do Parque Estadual Carlos Botelho - PECB. 

Aste = Alsophilla sternbergii, Baus = Bathysa australis, Caus = Calycorectes australis, Cinn = 
Chrysophyllum innornatum, Ccon = Coussarea contracta,  Cvir = Chrysophyllum viride, Ecup = Eugenia 

cuprea, Eedu = Euterpe edulis, Emii = Eugenia mosenii, Emna = Eugenia melanogyna, Epan = 
Endlicheria paniculata, Gfla = Gomidesia flagellaris, Ggar = Garcinia gardneriana, Gopp = Guapira 

opposita, Halc = Hyeronima alchorneoides, Msua = Marlierea suaveolens, Mtom = Marlierea tomentosa, 
Nglo = Neomitranthes glomerata, Rjas = Rudgea jasminoides, Tgla = Tetrastylidium grandifolium, Vbic = 

Virola bicuhyba 
 
Considerando as famílias botânicas, Myrtaceae possui um grande número de espécies 
analisadas que apresentaram correlações altas para K-Rb (Figura 3). As correlações entre Rb 
e Cs foram pouco frequentes, enquanto as de K e Cs foram raras, indicando a ausência de um 
padrão específico de utilização desses elementos químicos pelas plantas. A família Rubiceae 
foi representada por três espécies com utilização também diferenciada de K, Rb e Cs. Da 
mesma maneira, a Família Sapotaceae apresentou correlações altas para K-Rb, contudo fraca 
correlação entre Rb e Cs foi encontrada para Cvir – C. viride.  
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4. CONCLUSÕES  
 
Com os dados apresentados neste trabalho, pode-se comprovar a similaridade química entre 
K e Rb resultante das altas correlações para praticamente todas as espécies arbóreas 
estudadas. Similaridade química também pôde ser obtida pelas correlações entre Rb e Cs. 
Contudo, pouca similaridade pôde ser aferida para K e Cs dada às raras correlações 
evidenciadas para as plantas da Mata Atlântica. 
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