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RESUMO

A espécie Leucaena leucocephala está presente em diversos ambientes. Seu fruto é bastante utilizado na
alimentação bovina. Contudo, é classificada como espécie invasora, causando problemas na restauração de áreas
impactadas. A Bacia do Rio Piracicaba é bastante afetada pela urbanização e industrialização, ao qual se nota a
proliferação desta espécie. Considerando a importância dessa espécie arbórea para o Brasil, o presente estudo
teve como objetivo quantificar elementos químicos em frutos desta espécie aplicando a Análise por Ativação
Neutrônica Instrumental, método k0. As amostras foram coletadas em áreas ribeirinhas do Município de
Piracicaba, São Paulo, Brasil, em diferentes períodos (estação seca e chuvosa). Após a coleta, as amostras foram
cominuídas e transferidas para cápsulas de polietileno e irradiadas com nêutrons. Materiais de referência
certificados foram empregados para a avaliação da qualidade do procedimento analítico. Todo o material foi
irradiado sob um fluxo de nêutrons térmicos de 10¹³ cm-2s-1 por 8 horas. Liga de Ni-Cr foi utilizada para a
monitoração do fluxo de nêutrons térmicos. Espectrometria Gama de Alta Resolução com detectores HPG e foi
empregada para a medição da radioatividade induzida, permitindo a quantificação dos elementos químicos. Em
comparação com resultados disponíveis da análise química de vagens, os elementos químicos Ca, K, Ba, Cr e Se
apresentaram elevadas concentrações. Também foram quantificados elementos químicos de relevância
ambiental como As, Hg, Br, Ce, Cs, Eu, Hf, La, Rb, Sb, Sc, Sm, Ta, Tb, Th e Yb, indicando a necessidade de
estudos de dinâmica de elementos químicos nos ambientes ocupados por essa espécie invasora.
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1. INTRODUÇÃO

A leguminosa Leucaena leucocephala desenvolve-se facilmente nos mais diversos ambientes,
possuindo diversos fins de utilização, como na aplicação de sua biomassa para melhoria da
qualidade do solo, por remover metais como Zn e Cd [3, 4]. Seu cultivo é encontrado em
larga escala na região de Amaresias na Indonésia, com objetivo de alimentação do gado, pois
possui diversos nutrientes e proteínas essenciais que ajudam no desenvolvimento e na
engorda do gado [1].
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No Brasil, a aplicação dos frutos da espécie para alimentação do gado é frequente, porém, sua
utilização deve ser feita obedecendo às diretrizes para o seu plantio, propiciando condições a
planta de produzir as proteínas alimentícias regulamentadas pela EMBRAPA, no intuito de
assegurar a qualidade alimentícia para o animal [2]. Com isto, torna-se indiscutível sua ampla
aplicabilidade e importância econômica.

Entretanto, apesar de seus benefícios, seu cultivo desordenado pode implicar em sérios
problemas ecológicos, por ser considerada uma espécie invasora, competindo com espécies
nativas e fomentando problemas ambientais como apontam estudos [5, 6]. Devido a essa
facilidade adaptativa e ampla distribuição desta espécie, torna-se imprescindível caracterizar
quimicamente esta planta.

Os elementos químicos considerados essenciais para o desenvolvimento dos organismos são
divididos em macronutrientes e micronutrientes, essa divisão é dada pela quantidade
necessária deste elemento químico ao desempenho das funções biológicas dos organismos,
contudo, grandes partes dos elementos químicos não possuem funções biológicas claramente
definidas. Na natureza, são conhecidos cerca de cem elementos químicos, em que dezesseis
são essenciais para o desenvolvimento dos organismos vegetais. Os elementos químicos estão
em constante movimentação entre os compartimentos no ambiente, sendo bastante relevante
avaliar a capacidade de absorção e da acumulação, principalmente, de elementos químicos
considerados tóxicos, quando em certas concentrações [10].

A Bacia do Piracicaba está localizada no município de Piracicaba, São Paulo, Brasil,
encontra-se em intensa atividade industrial, principalmente no setor sucroalcooleiro e
expansão da urbanização, causando progressivo índice de impactos ambientais no rio e em
seus arredores devido ao descarte não tratado de efluentes, corroborando a necessidade de
monitoração da região [8].

Técnicas analíticas nucleares apresentam eficácia na análise de elementos químicos
colaborando com o monitoramento de compartimentos bióticos (animal e vegetal) e abióticos
(solo e rochas), como a Análise por Ativação Neutrônica (NAA), utilizando neutros para
instabilidade de elementos quím .  A
NAA é considerada precisa e de alta eficácia, podendo ser aplicada para detecção e
determinação multielementares [9]. Esta técnica foi utilizada para a biomonitoração em
folhas e solo da Mata Atlântica brasileira por considerá-la  de  alto  nível  metrológico  e por
determinar diversos elementos químicos [10]. Considerando a importância e implicações da
Leucaena leucocephala, o presente estudo teve por objetivo quantificar elementos químicos
em  frutos  da  espécie, aplicando a Análise por Ativação Neutrônica Instrumental (INAA),
método K0.

2. MATERIAL E MÉTODOS

2.1. Amostragem

Os frutos de Leucaena leucocephala foram coletados junto com os galhos em dez pontos (P6,
STS2, P2, SHM, ESALQ, STS1, P1, M1 e M2) na Bacia do Piracicaba em Piracicaba, São
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Paulo, Brasil (Figura 1), e transportados para o Laboratório de Radioisótopos Centro de
Energia Nuclear da Agricultura- CENA/USP.

Figura 1: Localização da Bacida do Piracicaba no
município de Piracicaba, São Paulo, Brasil.

2.2. Preparação de Amostras

Após a coleta, as amostras foram lavadas  com  água  da  torneira  e com  EDTA  0,01  M,  em
seguida com água destilada, e posteriormente, secas em estufas de circulação forçada a 60 ºC
até obtenção de peso constate. Para realização da análise, os frutos foram cominuídos em
moinho de disco orbital com câmaras de alumino, sendo transferidas porções de 250 mg do
material para cápsulas de polietileno para irradiação com nêutrons.

2.3. Análise Química

As amostras foram submetidas a fluxo de nêutrons térmicos de 103 cm-2 s-1 por 8 horas no
Reator  Nuclear  IEA-R1  do  Instituto  de  Pesquisas  em  Energia  Nuclear,  IPEN/CNEN.
Fragmentos de 10mg de liga Ni-Cr foram utilizados para monitorar o fluxo de neutros
durante a irradiação [11]. Radioatividade induzida foi medida em detector de germânio
hiperpuro da Ortec modelos, GEM10190, GEM45190 e GMX50220. A determinação dos
elementos químicos foi calculada utilizando o software Quantu K0- INAA [12]. Correções em
base seca foram realizadas a partir do teor de água nas amostras.
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Por meio da análise instrumental por ativação neutrônica foi possível quantificar 29
elementos químicos em frutos de Leucaena leucocephala, os quais foram As, Ba, Br, Ca, Cd,
Ce, Co, Cr, Cs, Eu, Fe, Hf, Hg, K, La, Mo, Na, Ni, Rb, Sb, Sc, Se, Sm, Sr, Ta, Tb, Th, Yb e
Zn, tendo se mostrado eficaz para caracterização química em matrizes biológicas. Análises
das concentrações de elementos químicos em folhas da mesma espécie do fruto estudado
foram realizados por Agbed et al. [14] utilizando Fotometria de Chamas para detecção de K e
Espectrofotometria de Absorção Atômica para determinação de Ca, Mg, Fe,  Zn  e  Cu,
observando-se menor gama de analitos quantificados em relação a INAA. Os resultados
obtidos foram comparados com as concentrações obtidas em vagens para alguns dos
elementos quantificados no trabalho [13].

A Figura 2 apresenta os valores das concentrações obtidas para Leucaena leucocephala na
Bacia do Rio Piracicaba e as médias obtidas para vagens, apresentadas no estudo [13].

Figura 2: Concentrações de Ca e K em frutos de
Leucaena leucocephala na Bacia do Rio Piracicaba e média em vagens.

Todos os pontos apresentaram valores de concentração superiores à média, em que para
vagens foi de 8,5 mg/kg para Ca e de 35 mg/kg para K. Nos pontos analisados, a
concentração de Ca no período seco teve média mais elevada em comparação ao chuvoso,
sendo de 7.7750 e 5.815 mg/kg, respectivamente, enquanto para K ocorreu o processo
inverso de 11.803 no período seco e 12.385 mg/kg no chuvoso.

Dentre todos os pontos estudados, o P2 destacou-se pela maior diferença de concentração de
Ca entre o período seco para o chuvoso (9.566 mg/kg), no qual, a maior concentração de Ca
nos períodos seco e chuvoso foi de 16.375 e 6.810 mg/kg, respectivamente. Esse ponto
também apresentou a menor concentração de K nos mesmos períodos (8.363 mg/kg,
seco e 8.931 mg/kg, chuvoso).
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Em folhas de Leucaena leucocephala, as médias de Ca são de 850 mg/kg e K de 1.394 mg/kg
[14]. O elemento químico K está presente em maior quantidade no solo, liberado para as
plantas em período curto [15]. Com isto, essa quantidade elevada de K pode estar relacionada
ao solo da região, mostrando enriquecido por este elemento químico.

Na  Figura  3 estão representadas as concentrações de Ba, Cr e Se em frutos de Leucaena
leucocephala na Bacia do Rio Piracicaba e média em vagens.

Figura 3: Concentrações de Ba, Cr e Se em frutos de
Leucaena leucocephala na Bacia do Rio Piracicaba e média em vagens.

De acordo com a Figura 3, o elemento químico Ba foi quantificado em todos os pontos no
período chuvoso, enquanto Cr e Se apresentaram concentrações em alguns pontos, em sua
maioria, levemente superior à média nas vagens. Para Ba, a média em vagens é de 22 mg/kg,
a qual os valores médios obtidos foram de 28,13 mg/kg no período seco e 24,21 mg/kg no
período chuvoso. O elemento químico Cr apresentou média de 4,18 mg/kg no período seco e
7,64 mg/kg no período chuvoso, sendo a média para vagens de 4,8 mg/kg. Concentrações
médias de Se foram de 0,30 mg/kg no período seco e 0,27 mg/kg no período chuvoso, a qual
a média em vagens é de 0,021 mg/kg.

Os pontos P6, P2, P1 e M1 obtiveram valores acima da média de Ba no período seco
(29, 39, 24 e 33 mg/kg). ESALQ e STS1 foram determinadas concentrações acima da média
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em ambos os períodos, sendo 43,44 e 29,9 mg/kg no período seco e 45,59 e 28,34 mg/kg no
período chuvoso. Menores concentrações foram detectadas no ponto SHM, sendo 11 mg/kg
no período seco e 9,87 mg/kg no período chuvoso.

Elemento químico Cr foi detectado nos pontos P6 e SHM no período seco. Pontos P2, P1 e
M1 obtiveram concentrações de Cr em ambos os períodos, entretanto, em sua maioria, abaixo
da média quando equiparado aos valores de vagens. Concentrações de Se foram detectadas
nos pontos STS2, P2, STS1 e P1 a qual, todos se apresentaram acima da média em vagens.

As folhas da espécie não apresentaram os respectivos elementos químicos [14], entretanto,
em frutos de ervilhas, Ba, Cr e Se também estão presentes, apresentando médias de 213; 4,15
e 71,9 mg/kg respectivamente [16], a qual, os frutos de Leucaena leucocephala apresenta-se
com maiores concentrações de Cr quando equiparados a ervilhas.

Na Figura 4 estão representadas as concentrações de Mo e Ni em  frutos  de Leucaena
leucocephala na Bacia do Rio Piracicaba.

Figura 4: Concentrações de Mo e Ni em frutos de
Leucaena leucocephala na Bacia do Rio Piracicaba.

Médias inferiores de Mo (1,61 mg/kg, período seco e 2,22 mg/kg, período  chuvoso)  e  Ni
(3,28 mg/kg- período seco; 7,34 mg/kg- período chuvoso) quando equiparados a média em
vagens (19 mg/kg, Ni e 15 mg/kg, Mo) foram determinadas Figura 4. As folhas da espécie
não apresentam os elementos químicos Mo e Ni) [14], a qual, em frutos de ervilhas, Ni não se
encontra presente e a média de Mo está em 295 mg/kg, demonstrando, que este elemento
pode-se encontrar em maiores concentrações em outros tipos de frutos [16].

Para Mo, no período seco, os pontos P2 e SHM apresentaram as maiores frações (3,35 e 2,12
mg/kg). Nos pontos ESALQ e STS1 o elemento Mo não foi detectado. Concentrações de Ni
encontram-se presentes na maior parte dos pontos no período seco. Em período chuvoso os
pontos STS1 e M1 obtiveram suas concentrações (1,99 e 5,94 mg/kg).

Na Figura 5 estão representadas as concentrações de Fe, Na, Sr e Zn em frutos de Leucaena
leucocephala na Bacia do Rio Piracicaba.
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Figura 5: Concentrações de Fe, Na, Sr e Zn em frutos de
Leucaena leucocephala na Bacia do Rio Piracicaba.

Por meio da análise da Figura 5, verifica-se que a determinação de Fe, Na, Sr e Zn também
seguiram uma linearidade abaixo da média em comparação aos valores de vagens (Figura 5).
Em folhas da espécie, a contração Fe e Zn são de 359 e 318 mg/kg respectivamente [14], a
qual, em sua raiz a concentração de Na se encontra em 70 mg/kg [17]. Em frutos de ervilhas,
a média para Fe- 11,5 mg/kg, Sr- 505 mg/kg, Zn- 9,99 [16].

Para Fe, a média no período seco foi maior em comparação ao período úmido
(156 e 108 mg/kg), entretanto, a média em vagens é de 1.100 mg/kg. O ponto P2 obteve a
maior fração no período seco (263,98 mg/kg) seguido do ponto SHM com 232, 74 mg/kg. No
período chuvoso, o ponto STS1 apresentou a maior concentração (193 mg/kg).

Concentrações de Na apresentou uma diferença do período seco para o chuvoso de 77,88
mg/kg, tento o ponto P6 com a maior concentração no período seco (245 kg/mg) e no período
chuvoso o ponto P2 (109,48 mg/kg), contudo, a média em vagens deste elemento químico é
de 800 mg/kg.

Sr e Zn obteve baixas diferenças de médias do período seco para o chuvoso (8,55 mg/kg, Sr e
0,74 mg/kg, Zn). Para Sr, o ponto P2 apresentou a maior fração no período seco (87 mg/kg),
entretanto, sua média em vagens é de 474 mg/kg. Em Zn, o ponto P2 obteve as maiores



INAC 2017, Belo Horizonte, MG, Brazil.

concentrações em ambos os períodos (51,05 mg/kg, seco e 42,12 mg/kg, chuvoso), sendo a
média em vagens de 730 mg/kg para Zn.

Na Tabela 1 estão as concentrações de elementos tóxicos em frutos de Leucaena
leucocephala na Bacia do Rio Piracicaba.

Tabela 1: Concentrações de elementos tóxicos em frutos
de Leucaena leucocephala na Bacia do Rio Piracicaba.

*: Limite de detecção
N/D: Não detectado

Nos frutos da espécie, os elementos químicos Co,  Ce,  Cs,  Eu,  La,  Br,  Sb,  Sc,  Sm  e  Rb
tiveram suas concentrações determinadas em quase todos os pontos, em ambos os períodos.
As, Hg, Hf, Ta, Tb, Th, Yb obteve concentrações em alguns pontos e períodos (Tabela 1).
Para As, Ta e Tb, sua detecção ocorreu em período seco. Pontos P2 e SHM foram os únicos
pontos que apresentaram concentrações de As (0,11 e 0,06 mg/kg), ambos em período seco.
Concentrações Hg foram determinadas em sua maioria no período seco, sendo o ponto M2 o
que obteve a maior concentração entre os pontos e períodos (0,08 mg/kg). O elemento
químico Rb obteve as maiores concentrações dentre os outros elementos, se destacando o
ponto P6 em ambos os períodos (37,98 mg/kg, seco e 50,67 mg/kg, chuvoso).

Elementos químicos tóxicos foram detectados em frutos de ervilha, como La, sendo sua
concentração média de 0,235 mg/kg [16]. Entretanto, metais como Hg determinados nos
frutos causa preocupação por demonstrar certo nível de impacto ambiental na localidade, por
ocasionar problemas para planta, devido a interação solo, água e planta, como também,
efeitos danosos ao consumidor. Estudo utilizando Cd e Al, comprovaram a absorção de
metais por plantas, ocorrendo um processo de troca da raiz para parte aérea e o seu processo
inverso [18]. Os respectivos elementos químicos presente nos frutos de Leucaena
leucocephala poderá esta contaminando o solo e também prejudicando a saúde dos animais
que se alimentam deste fruto na região.
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4. CONCLUSÃO

A técnica de análise por ativação neutrônica demonstrou eficácia na determinação de
elementos químicos em frutos de Leucaena leucocephala, podendo ser utilizada para
monitoração da espécie estudada, colaborando para compreensão de áreas impactadas e
elaboração de medidas mitigadoras. Os elementos Ba, Br, Cr, Ni, Na e Se demonstraram
diferenças significativas nas suas concentrações nas diferentes estações estudadas (seca e
chuvosa). Concentrações de Fe, Mo, Na, Ni, Sr e Zn encontram-se abaixo da média.
Elementos químicos tóxicos como As, Hg, La indicam níveis elevados de impacto ambiental
na região.
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