
2017 International Nuclear Atlantic Conference - INAC 2017 

Belo Horizonte, MG, Brazil, October 22-27, 2017 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENERGIA NUCLEAR – ABEN 

  
 

ELEMENTOS QUÍMICOS EM FOLHAS DE leucaena leucocephala DE 

ZONAS RIPÁRIAS DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA, SÃO PAULO, 

BRASIL 

 
1Elvis J. De França, 2Elisabete A. N. Fernandes, 1Marcelo G. Lira, 1Fabiano S. Ferreira, 

2Isabel P. O. Cavalca, 2Vanessa S. Rodrigues, 2Leandro Camilli. 

 
 

1 Centro Regional de Ciências Nucleares do Nordeste 

 Comissão Nacional de Energia Nuclear 

Av. Professor Luiz Freire, 200 

50740-540 Cidade Universitária, Recife, PE.  

ejfranca@yahoo.com.br 

liramarcelo@hotmail.com 

biologofabiano10@gmail.com 

 
2 Centro de Energia Nuclear na Agricultura (CENA/USP) 

Universidade de São Paulo 

Avenida Centenário, 303 

13416-000 Piracicaba, SP 

lis@cena.usp.br 

 

 

RESUMO 
 

A espécie Leucaena leucocephala pode ser encontrada em diversos ecossistemas ripários, 

atuando como uma das principais espécies invasoras e prejudiciais para a restauração florestal 

das áreas de preservação permanente. Também vem sendo estudada para a fitorremediação de 

alguns elementos químicos, devido ao seu potencial de acumulação de substâncias químicas. 

Portanto, o presente estudo teve por objetivo avaliar a capacidade de acumulação de 

elementos químicos em folhas de árvores de Leucaena leucocephala a partir da Análise por 

Ativação Neutrônica Instrumental – INAA. Amostras de folhas foram coletadas em oito 

unidades amostras de áreas ribeirinhas do Município de Piracicaba, São Paulo, Brasil, no 

período seco e chuvoso. Após coleta, lavagem com água e secagem em estufa de circulação 

forçada, as amostras foram cominuídas e encapsuladas em cápsulas de polietileno e 

submetidas a um fluxo de nêutrons térmicos de 10¹³ cm-2s-1 por 8 horas no Reator Nuclear de 

Pesquisa IEA-R1 do IPEN/CNEN. A monitoração do fluxo de nêutrons térmicos foi realizada 

por fragmentos de liga de Ni-Cr com concentrações conhecidas dos elementos químicos 

monitores. Após as medições de radioatividade induzida por detectores HPGe, as 

concentrações dos elementos químicos foram calculadas por método k0 utilizando o programa 

de computador Quantu. Materiais de referência certificados foram também analisados para a 

garantia da qualidade do procedimento analítico. Os resultados indicaram altas concentrações 

de La e lantanóides (Ce, Eu, Sm, Tb e Yb) nas folhas de L. leucocephala em ambos os 

períodos analisados. Pôde-se observar diminuição das concentrações dos elementos químicos 

no período chuvoso, provavelmente associada à lavagem do material geológico depositado 

sobre as folhas das árvores pelas chuvas, com exceção de K, Mo, Rb, Sb e Zn, cujos valores 

permaneceram ou aumentaram nas folhas coletadas na estação chuvosa. Considerando-se a 

produção constante de folhas, L. leucocephala pode afetar grandemente a ciclagem de 

elementos químicos devido à sua capacidade de acumulação demonstrada por este trabalho. 
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1. INTRODUÇÃO  

 

Elementos químicos são constantemente reciclados nos ecossistemas, o que torna relevante o 

conhecimento da capacidade de acumulação das espécies vegetais e, principalmente, da 

acumulação de substâncias indesejáveis tais como elementos químicos tóxicos, radioisótopos 

e moléculas orgânicas [1, 2]. 

 

Os elementos químicos essenciais para o desenvolvimento dos organismos são divididos em 

dois grandes grupos: macronutrientes e micronutrientes. Essa divisão é dada pela quantidade 

necessária deste elemento químico ao desempenho das funções biológicas dos organismos, 

contudo, grande parte dos elementos químicos não possuem funções biológicas claramente 

conhecidas. Na natureza, são conhecidos cerca de cem elementos químicos, em que dezesseis 

são essenciais para o desenvolvimento dos organismos vegetais [3].  

 

Entre os elementos essenciais aos seres vivos temos o cálcio, enxofre, fósforo, magnésio e 

nitrogênio, enquanto que os micronutrientes ou essenciais em pequenas quantidades são o 

boro, cloro, cobalto, cobre, ferro, zinco, manganês e molibdênio, que não são menos 

importantes que os essenciais mais são encontrados em menores quantidades nos organismos 

vivos e esta quantidade pode variar entre os organismos. Alguns elementos químicos, quando 

acima das respectivas concentrações limiares, tornam-se tóxicos. As toxicidades podem 

ocorrer para alguns elementos químicos como cobalto, cobre, ferro, manganês, níquel, selênio 

e zinco [3]. Alguns elementos químicos mesmo em concentrações-traço (menores que 100 

mg kg-1) são considerados tóxicos como é o caso do alumínio, antimônio, arsênio, bário, 

berílio, chumbo e mercúrio [4]. 

 

Para estudos de qualidade ambiental envolvendo elementos químicos nos diferentes 

ecossistemas, a vegetação é o mais importante estoque dentre os compartimentos biológicos 

[6]. E em comparação aos demais órgãos da planta, as folhas têm maior tendência em 

acumular elementos químicos. Além disso, são constantemente renovadas durante todo o 

ciclo de vida da planta, com relativa facilidade de coleta e análise [7]. Por essa razão, a 

determinação de elementos químicos nesse órgão pode ser empregada em estudos ambientais 

[2, 6]. As plantas também são responsáveis pelo fluxo e conservação dos elementos no 

ecossistema, por isso, a determinação de elementos químicos na vegetação, especialmente 

folhas, pode ser empregada para diagnosticar e averiguar a contaminação ambiental [8]. 

         

A espécie Leucaena leucocephala pode ser encontrada em diversos ecossistemas ripários, 

atuando como uma das principais espécies invasoras e prejudiciais para a restauração florestal 

das áreas de preservação permanente. Esta espécie é amplamente utilizada para alimentação 

de ruminantes sendo seu interesse econômico uma das principais causas da distribuição da 

espécie [9]. Leucaena leucocephala é uma leguminosa de crescimento lento, mas apresenta 

um rápido rebroto, o que favorece novos floramentos, aumentando a quantidade de sementes 

que são dispersas ao longo do ano, A Leucena produz metabólitos secundários que podem ser 

prejudiciais aos animais que fazem uso exclusivo dela como alimento. Tal espécie também 

vem sendo estudada para a fitorremediação, pois demonstra potencial de acumulação de 

diversos elementos químicos [9]. 

 

A Leucena por ser uma espécie usada na nutrição de animais destinados ao consumo humano 

deve ter atenção especial na sua capacidade de acumular elementos químicos nocivos. 
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Tornando indispensável o estudo da acumulação desses elementos químicos tóxicos na teia 

alimentar. 

 

Tendo em vista a ampla distribuição, importância econômica e ecológica da espécie Leucaena 

leucocephala, o presente estudo teve por objetivo avaliar a capacidade de acumulação de 

elementos químicos em folhas de árvores de Leucaena leucocephala na região ripária da 

bacia do Rio Piracicaba a partir da análise por Ativação Neutrônica Instrumental – INAA. 

 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS  

2.1. Área de estudo  

 

O presente estudo foi realizado na zona ripária da bacia do Rio Piracicaba, São Paulo, Brasil. 

O município de Piracicaba ocupa uma área total de 1 376,913 km², e sua bacia ocupa área 

total de 12,551 km². O clima é tropical úmido, classificado pelo sistema de Koeppen como 

Cwa [10]. Zona ripária compreende a área ao redor das bacias hidrográficas que podem ser 

alagadas ou não, mas que representam importante papel na manutenção dos recursos hídricos 

na bacia [11]. Essa região é considerada uma área de transição entre o ambiente aquático e 

terrestre, sendo ocupado por diversas espécies que se correlacionam com ambos os 

ecossistemas. É uma área que apresenta função importante como banco de sementes, 

desempenhando função relevante na regeneração do ambiente natural das bacias 

hidrográficas. [11, 12]. 

2.2. Amostragem e preparação das amostras 

 

Amostras de folhas foram coletadas no terço médio da copa das árvores da espécie Leucaena 

leucocephala com PAP (Perímetro a Altura do Peito) superior a 15 cm, folhas jovens foram 

desprezadas mantendo-se as folhas maduras para garantir a homogeneidade da amostra. As 

coletas foram realizadas em 7 unidades amostrais coletando folhas de mais de um indivíduo 

por ponto conforme ocorrência da espécie nos pontos amostrais, os pontos foram 

selecionados de acordo com o interesse para o estudo, distribuídos ao entorno das áreas 

ribeirinhas do Município de Piracicaba, São Paulo, Brasil. As coletas ocorreram em dois 

períodos do ano no final do inverno e no final do verão, diferenciando período seco e 

chuvoso. Após coleta, as folhas foram lavadas em água corrente para extração de partículas 

aderidas a superfície das folhas, com conseguinte secagem em estufa de circulação forçada a 

60 ºC até peso constante. Após secagem as amostras de folhas foram cominuídas em moinho 

até tamanho máximo de 2 mm, em seguida foram encapsuladas em cápsulas de polietileno de 

alta pureza. 

 

2.3. Análise Química 

 

As amostras foram submetidas a um fluxo de nêutrons térmicos de 10¹³ cm-2s-1 por 8 horas no 

Reator Nuclear de Pesquisa IEA-R1 do IPEN/CNEN. A monitoração do fluxo de nêutrons 

térmicos foi realizada por fragmentos de liga de níquel cromo (Ni-Cr) com concentrações 

químicas conhecidas e certificadas dos elementos químicos monitores. Após as medições de 

radioatividade induzida por detectores HPGe, as concentrações dos elementos químicos 

foram calculadas por método k0 utilizando-se do programa de computador Quantu. Materiais 
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de referência certificados (CRM) foram analisados juntamente com as amostras para garantir 

a qualidade do procedimento analítico. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

Com a técnica de ativação neutrônica pôde-se obter as concentrações médias para os 

elementos químicos 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, totalizando 29 elementos químicos estudados 

nos 7 diferentes pontos amostrados: Ete1, Ete2, Floresta, Shopping, Nova Pira., Ponto3 

Ponto6. Dentre os elementos químicos estudados podemos encontrar macronutrientes (Ca e 

K), Micronutrientes (Co, Fe, Mo e Zn), e elementos traços (Br, Cs, Na, Rb, Sc e Sr).  

 

Para os elementos químicos essenciais a planta, podemos destacar o Ca e K que são 

elementos de considerável importância no desenvolvimento das plantas e na manutenção 

geral da vida. A Figura 1 apresenta a concentração de Ca nas folhas da espécie Leucena nos 

diferentes locais de coleta. Podemos observar a distribuição deste elemento entre (8000 e 

31000 mg kg-1). Na figura 2 podemos observar a distribuição de K nos pontos amostrados na 

região ripária de Piracicaba variando de (6000 a 28000 mg kg-1). 

 

 

Figura 1: Concentração de Ca nas folhas de Leucena nos diferentes pontos amostrados,     

diferenciando fase seca e chuvosa. 

Fonte: O autor. 

 

 

Quanto a distribuição de Ca apenas um ponto (Ete1) (8796 mg kg-1) ficou abaixo da 

concentração (10000 mg kg-1) estimada [13]. Contudo, está dentro do valor adequado para os 

tecidos vegetais (5000 mg kg-1) proposto por Epstein e Bloom [14]. Quanto ao nutriente K 

todos os pontos estiveram dentro da faixa de concentração (5000 a 34000 mg kg-1) proposta 

por Markert [13]. Entretanto, de acordo com os valores adequados para os tecidos vegetais 

Epstein [14] a média do ponto Ete2 ficou abaixo da concentração esperada (9754 mg kg-1). 
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Pode-se observar na Figura 1 que a distribuição de Ca na fase seca foi mais heterogenia, onde 

houve uma maior variação da concentração deste elemento nos diferentes pontos amostrados. 

Entretanto na fase chuvosa as concentrações de Ca tiveram uma variação menor que na fase 

seca. Podemos observar também que na fase seca as concentrações foram maiores que na fase 

chuvosa, isso pode ter ocorrido porque a chuva ao cair lava as folhas reduzindo a quantidade 

de elementos químicos para a planta, bem como pelo processo de lixiviação do solo, a água 

pode conduzir os elementos químicos distribuídos no solo para camadas mais profundas, 

dificultando a absorção desse elemento pelas plantas.    

 

Para o elemento químico K, como podemos observar na Figura 1, não houve uma diferença 

significativa entre a fase seca e chuvosa como observado para o Ca, podemos destacar uma 

concentração maior de K no ponto floresta. O Ponto Ete2 foi o que apresentou a menor média 

do elemento químico K na região ripária de Piracicaba, interessante notar que para o 

elemento Ca o mesmo ponto também obteve uma das médias mais baixas. É preciso verificar 

se esses baixos valores de nutrientes importantes para o desenvolvimento da planta estão 

causando algum problema nas Leucenas neste ponto, e se possível suprir a necessidade deste 

elemento no ambiente em questão.  

 

A média de cada área, mostra que tanto o Ca quanto o K estão dentro das faixas de 

concentração esperadas. Porém, esta média pode ser considerada ineficaz para diagnosticar a 

oferta dos respectivos nutrientes para as plantas, haja vista que os valores para o Ca variaram 

de 8796 a 31470 mg kg-1, enquanto que para o K a variação foi de 6811 a 28,378 mg kg-1.    

 

Os micronutrientes são requeridos pelas plantas em concentrações muito baixas, mas que são 

suficientes para seu crescimento e reprodução. Apesar de suas baixas concentrações dentro 

dos tecidos e dos órgãos das plantas, os micronutrientes têm a mesma importância dos 

 
Figura 2: Concentração de K nas folhas de Leucena nos diferentes pontos amostrados,  

diferenciando fase seca e chuvosa. 

Fonte: O autor. 
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macronutrientes no metabolismo vegetal. Mesmo em baixas concentrações, os 

micronutrientes são fundamentais para o crescimento e o desenvolvimento das plantas, 

agindo como constituintes das paredes celulares (B) e das membranas celulares (B, Zn), 

como constituintes de enzimas (Fe, Mn, Cu, Ni), como ativadores de enzimas (Mn, Zn) e na 

fotossíntese (Fe, Cu, Mn, Cl). O teor inadequado de micronutrientes no ambiente natural, 

torna-se um importante limitante do crescimento das plantas.  

 

Para os micronutrientes Tabela 1 e 2, Co, Mo, Zn, os valores encontrados estão dentro da 

faixa de concentração esperada [13]. Contudo, o elemento químico Fe na fase seca obteve 

valor até três vezes maior que o esperado, (746 mg kg-1 – Nova Pira., 607 mg kg-1 Ponto 3), 

onde a faixa de concentração esperada é de (5-200 mg kg-1) [13]. 

 

Outro micronutriente que em concentrações elevadas pode causar toxicidade as plantas é o 

Ni. O Ni foi confirmado como nutriente essencial para as plantas a partir do trabalho de 

Brown, os quais foram capazes de demonstrar que o Ni é requerido para a viabilidade da 

cevada [14]. Cultivando plantas de cevada por três gerações em meio nutritivo sem Ni, as 

sementes produzidas apresentaram concentrações extremamente baixas deste micronutriente. 

A porcentagem de germinação dessas sementes decresceu linearmente com concentrações de 

Ni abaixo do nível crítico de 100 μg kg-1. A viabilidade dessas sementes deficientes em Ni 

não pôde ser restabelecida por sua imersão em solução contendo o nutriente, demonstrando 

que ele é essencial para o desenvolvimento normal das plantas e, portanto, para que o ciclo de 

vida da planta de cevada se complete. Os autores também conseguiram induzir sintomas de 

deficiência de Ni em trigo, aveia e cevada mostrando clorose internerval e similaridades com 

as deficiências de Fe, Mn, Zn e Cu [15].         

 

A deficiência de Ni em plantas cultivadas em solo foi relatada em apenas uma cultura, de 

árvores de noz pecan no sudeste dos Estados Unidos, as quais em baixa concentração de Ni 

apresentaram folhas pequenas em forma de concha (“orelha-de-rato”) e madeira quebradiça 

[16]. Segundo Epstein e Bloom [13], a concentração adequada de Ni para tecidos vegetais é 

de (0,05 mg kg-1), nas folhas de Leucena de Piracicaba foi encontrado no ponto 6 uma 

concentração de 4,4 mg kg-1 na fase seca. Nos outros pontos amostrados as concentrações 

estiveram abaixo do limite de detecção e para este mesmo ponto na fase chuvosa. Como o Fe 

apresentou valores elevados mesmo onde o Ni esteve abaixo do limite de detecção, isto 

mostra que tanto a fonte de Ni quanto de Fe não são provenientes de contaminação 

superficial da folha e sim de acumulação interna desses elementos.  

 

 
Tabela 1: Concentração média (mg kg-1) de elementos químicos micronutrientes 

essenciais na fase seca da região ripária de Piracicaba. 

 

FASE SECA 

 Ete1 Ete2 Floresta Shopping Nova Pira. Ponto3 Ponto6 

 Média Média Média Média Média Média Média 

Co 0,15 0,13 0,20 0,15 0,30 0,32 0,26 

Fe 339 255 385 417 747 607 486 

Mo 1,0 0,93 LD 0,65 LD 1,76 1,41 

Ni LD LD LD LD LD LD 4,40 

Zn 25 15 26 25 41 30 25 

LD – Limite de detecção 

Fonte: O autor. 
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A região ripária da bacia do Rio Piracicaba sofre constantes agressões ambientais devido a 

industrialização e a atividade agrícola não sustentável. Como podemos observar na Tabela 1 e 

2 as concentrações de Ba nos pontos floresta (120 mg kg-1) e nova pira (133 mg kg-1) 

estiveram acima da concentração esperada (10-100 mg kg-1).  

 

 
Tabela 3: Concentração média (mg kg-1) de elementos químicos na fase seca da 

região ripária de Piracicaba. 

 

FASE SECA 

 Ete1 Ete2 Floresta Shopping Nova Pira. Ponto3 Ponto6 

 Média Média Média Média Média Média Média 

As 0,05 0,04 0,10 0,12 0,17 0,22 0,19 

Ba 87 32 120 49 133 84 66 

Br 15 13 3,4 8,05 11 7,01 5,74 

Cd LD LD LD LD LD LD LD 

Ce 3,63 0,80 3,56 0,73 2,53 0,92 0,91 

Cr 2,07 2,14 1,97 LD 2,75 9,22 5,37 

Cs 0,37 0,12 0,04 0,09 0,12 0,14 0,14 

Eu 0,05 0,02 0,04 0,01 0,02 0,02 0,02 

Hf 0,04 0,03 0,05 0,05 0,08 0,09 0,10 

Hg LD LD LD 0,01 0,06 LD LD 

La 2,39 0,79 1,83 0,37 1,36 0,50 0,54 

Na 112 67 147 169 237 61 174 

Rb 24,37 14,21 21,70 25,47 26,43 23,78 26,26 

Sb 0,33 0,04 0,03 0,04 0,07 0,06 0,05 

Sc 0,06 0,05 0,08 0,09 0,12 0,12 0,10 

Se LD 0,39 0,13 0,39 0,13 LD LD 

Sm 0,22 0,07 0,18 0,05 0,12 0,06 0,07 

Sr 90 81 111 117 241 174 150 

Ta 0,01 0,01 0,01 0,01 0,04 0,02 0,02 

Tb 0,04 0,01 0,02 0,01 0,01 LD 0,01 

Th 0,06 0,05 0,07 0,07 0,12 0,14 0,11 

Yb 0,04 0,02 0,04 0,02 0,03 0,04 0,04 

LD – Limite de detecção 

Fonte: O autor. 

 

Tabela 2: Concentração média (mg kg-1) de elementos químicos micronutrientes 

essenciais na fase chuvosa da região ripária de Piracicaba. 

 

FASE CHUVOSA 

 Ete1 Ete2 Floresta Shopping Nova Pira. Ponto 3 Ponto 6 

 Média Média Média Média Média Média Média 

Co 0,15 0,14 0,12 0,11 0,12 0,09 0,12 

Fe 490 108 85 160 175 72 1000 

Mo LD 1,63 LD 0,96 LD LD 2,39 

Ni LD LD LD LD LD LD LD 

Zn 29 28 29 24 31 23 27 

LD – Limite de detecção 

Fonte: O autor. 
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O elemento Químico Ce, na fase seca esteve maior que a concentração esperada (0,25-0,65 

mg kg-1) em todos os pontos amostrados, nos pontos Ete2, P. Shopping, Ponto3 e Ponto6, as 

concentrações após o período de chuva retornaram a níveis basais. 

 

Os elementos La (lantânio) e Sm (samário) estiveram acima da concentração esperada (0,15-

0,25 mg kg-1) e (0,02-0,04 mg kg-1) respectivamente em todos os pontos amostrados. Ambos 

elementos são conhecidos como elementos terras raras, apesar de serem considerados por 

suas propriedades tóxicos, sua toxicidade ainda não foi bem definida. Os demais elementos 

químicos considerados tóxicos ou que possam causar algum dano à biota, não apresentaram 

concentrações elevadas para as regiões ripárias da bacia do Rio Piracicaba.       

 

 
Tabela 4: Concentração média (mg kg-1) de elementos químicos na fase chuvosa da região 

ripária de Piracicaba. 

 

FASE CHUVOSA 

 Ete1 Ete2 Floresta Shopping Nova Pira. Ponto3 Ponto6 

 Média Média Média Média Média Média Média 

As LD LD LD LD 0,14 LD LD 

Ba 71 27 56 43 105 61 30 

Br 15 11 1,45 4,52 3,74 4,42 3,32 

Cd LD LD LD LD LD LD LD 

Ce 2,75 0,42 0,90 0,22 0,88 0,26 0,17 

Cr 4,41 LD LD 2,77 1,72 LD LD 

Cs 0,22 0,12 0,01 0,06 0,04 0,06 0,08 

Eu 0,06 0,01 0,01 LD 0,01 LD 0,00 

Hf 0,05 0,01 LD 0,02 0,02 LD 0,01 

Hg LD 0,02 0,03 0,06 0,02 LD 0,04 

La 2,29 0,47 0,54 0,11 0,57 0,19 0,12 

Na 71 102 234 98 70 39 55 

Rb 31 29 16 18 16 26 20 

Sb 0,60 0,04 0,02 0,07 0,02 0,02 LD 

Sc 0,09 0,01 0,0001 0,01 0,02 0,0001 0,01 

Se 0,11 0,22 LD LD 0,19 LD LD 

Sm 0,32 0,04 0,04 0,01 0,04 0,01 0,01 

Sr 88 82 77 97 189 93 89 

Ta 0,02 LD LD LD LD LD LD 

Tb 0,03 0,01 0,01 LD LD LD LD 

Th 0,07 LD LD 0,01 0,03 LD 0,01 

Yb 0,03 LD LD LD LD LD LD 

LD – Limite de detecção 

Fonte: O autor. 
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4. CONCLUSÃO 

 

Diante do exposto conclui-se que: 

 

 Os teores de Ca para a espécie Leucena estão dentro da normalidade, já o K em 
alguns pontos estudados precisa ter uma atenção especial para não vim a faltar esse 

importante nutriente para a planta. 

  Os resultados indicaram altas concentrações de La e lantanóides (Ce, Eu, Sm, Tb e 

Yb) nas folhas de L. leucocephala em ambos os períodos analisados.  

 Pôde-se observar diminuição das concentrações dos elementos químicos no período 
chuvoso, provavelmente associada à lavagem do material geológico depositado sobre 

as folhas das árvores pelas chuvas, com exceção de K, Mo, Rb, Sb e Zn, cujos valores 

permaneceram ou aumentaram nas folhas coletadas na estação chuvosa.  

 Considerando-se a produção constante de folhas, L. leucocephala pode afetar 
gradativamente a ciclagem de elementos químicos devido à sua capacidade de 

acumulação demonstrada por este trabalho. 
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