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RESUMO DO PROJETO
O presente projeto de pesquisa possibilitou dar continuidade, iniciado em 2010, ao
estudo da possível sazonalidade provocada pelos micronutrientes: Fe, Mn, Zn, Cu, Pb,
Cd, Ni, Cr e Co em amostras de solo e da espécie B. Regnelli coletadas
bimestralmente na região de Campos do Jordão, no Estado de São Paulo, mais
precisamente no Condomínio Umuarama. Iniciou-se com as amostras coletadas em
2010 que foram tratadas, para aberturas, por vias seca e úmida. No caso dos vegetais,
estes eram aquecidos na mufla e as cinzas obtidas dissolvidas com ácido nítrico. O
solo foi caracterizado por granulometria e sua abertura por via úmida foi feita utilizando
uma solução de ácido clorídrico e ácido sulfúrico para Fe e solução de peróxido de
hidrogênio e água régia para os demais metais (Mn, Zn, Cu, Pb, Cd, Ni, Cr e Co).
Enquanto que as amostras coletadas em 2011 foram tratadas com ácido clorídrico,
nítrico e perclórico no digestor a micro-ondas (equipamento adquirido no presente
projeto). As concentrações dos metais presentes tanto no solo quanto nas partes da
espécie vegetal (caule e folha) foram determinadas por espectrofotometria de
absorção atômica. Como resultados, os aspectos estudados se intercorrelacionam,
mostrando a importância de um estudo sazonal. Os resultados obtidos sugerem,
também, que o manganês influencia a produção de ácidos fenólicos responsáveis por
funções biológicas interessantes ao homem. Isto possibilitou o início de um futuro
estudo monitorando as concentrações de manganês em relação a produção de ácidos
fenólicos em plantas que estão sendo cultivadas no viveiro da Universidade
Presbiteriana.

	
  
	
  

1. INTRODUÇÃO
Desde a antiguidade, as plantas são utilizadas de maneira fitoterapêutica para o
tratamento de várias doenças na forma de chás e infusões, como no caso da
carqueija, vassoura-do-mato ou vassoura-branca, classificadas botanicamente como
Baccharis sp (VERDI et al, 2005). O gênero Baccharis (Asteraceae) conta com
aproximadamente 400 espécies distribuídas predominantemente na América do Sul,
sendo 120 delas de ocorrência no Brasil (GIULIANO, 2001), que são encontradas
principalmente no sul e sudeste do país, nas regiões de Campos de Altitude como em
Campos do Jordão, onde foram identificadas doze espécies, como a Baccharis
regnelli.
O estudo de espécies do gênero tem mostrado grandes avanços, a sua fitoquímica
tem destacado a ocorrência de flavonóides, diterpenos e triterpenos (VERDI et al.,
2005), uma classe de substâncias às quais são atribuídos diversos efeitos biológicos,
como:anti-inflamatório, hormonal, anti-hemorrágico, anti-alérgico e anti-câncer, porém
a ação mais importante é a antioxidante (LAGO et al., 2008). A concentração destas
substâncias está relacionada positivamente com fatores como: desenvolvimento da
planta, tipo de solo, chuvas, temperatura e sazonalidade (GOBBO-NETO & LOPES,
2007). A sazonalidade está intrinsecamente ligada a micronutrientes, já que as
concentrações dos mesmos variam durante o ano.
Os micronutrientes são elementos encontrados em pequenas concentrações nos
vegetais, porém desempenham funções importantes quando se associam a
macromoléculas com propriedades enzimáticas, como no caso dos elementos Fe e Mn
que atuam em processos oxidativos (KABATA-PENDIAS & PENDIAS, 2001). Estas
moléculas com propriedades enzimáticas estão ligadas à rota metabólica de produção
das substâncias derivadas de ácidos fenólicos (MANN, 1994), responsáveis pelo seu
potencial fitoquímico. Porém, há pouca informação disponível sobre o impacto de
micronutrientes na produção de metabólitos secundários em vegetais (GOBBO-NETO
& LOPES, 2007). Desta forma, o objetivo do projeto foi estudar a possível
sazonalidade provocada pelos micronutrientes: Fe, Mn, Zn, Cu, Pb, Cd, Ni, Cr e Co,
provenientes do solo e na espécie vegetal Baccharis regnelli nativa da região de
Campos do Jordão.
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2. REFERENCIAL TEÓRICO
Ao se estudar a possível sazonalidade em espécies vegetais, devem-se ser
levados em conta fatores como a família da espécie estudada, os possíveis efeitos
sazonais e quais são as suas causas. O metabolismo dos vegetais também deve ser
levado em conta, já que micronutrientes possuem funções importantes em processos
enzimáticos.

2.1.

FAMÍLIA ASTERACEAE
A família Asteraceae, também conhecida como Compostas (Compositae),

possui mais de 23 mil espécies, sendo classificada como a família de angiospermas
com maior variedade biológica. Estas espécies são caracterizadas por apresentar as
flores dispostas em uma inflorescência composta denominada capítulo, como
mostrado na figura 1, a qual é cercada por uma ou mais fileiras de invólucros
(brácteas), (JEFFREY, 2007).

Figura 1: Inflorescência composta do girassol Helianthus annuus.
O nome Asteraceae, derivado do gênero da família Aster, é proveniente do
grego que significa estrela referindo-se à forma da inflorescência. Por outro lado, o
nome Compostas se refere ao tipo particular de característica composta da
inflorescência da família, pouco encontrado nas Angiospermas (JEFFREY, 2007). A
maioria das Compositae, como as Baccharis, são gramíneas e arbustos, restritas às
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regiões mais elevadas (que começam em alturas de 1800-2000 m) como da região de
Mata Atlântica (SAFFORD, 1999).
Diversas espécies de Baccharis são usadas na medicina popular para
tratamento de dor de cabeça, diabetes e desordens hepáticas, principalmente devido
ao acúmulo de metabólitos secundários bioativos, substâncias que, ao contrário dos
metabólitos primários, não estão envolvidas diretamente nos processos de
crescimento, desenvolvimento e reprodução dos organismos. Os metabólitos
secundários mais relatados na literatura são os terpenóides, flavonóides e cromenos,
mas a ocorrência de monoterpenos e sesquiterpenos foi também observada nos óleos
essenciais de Baccharis (LAGO et al., 2008).
Entre as espécies mais pesquisadas quanto à composição química e/ou
atividade biológica, encontram-se B. megapotamica, B.incarum, B. trimera, B. trinervis,
B. salicifolia, B. crispa, B. coridifolia, B. dracunculifolia, B. grisebachiie B. Uncinella
(CORRÊA, 1984; KORBES, 1995; VERDI et al., 2005).

2.2.

EFEITOS SAZONAIS
Encontra-se na literatura estudos sobre variações sazonais de vários

metabólitos secundários como ácidos fenólicos e flavonóides, por fatores não muito
bem elucidados ainda (GOBBO-NETO & LOPES, 2007).
O fator de estresse hídrico parece estar correlacionado positivamente com a
concentração de metabólicos secundários terpénicos, porém há um conflito sobre os
fenólicos já que a literatura não estabelece correlações claras sobre estes (TATTINI et
al., 2004). A chuva como sendo um fator de recurso hídrico importante, pode alterar a
concentração dos metabólitos de algumas plantas produtoras de óleos voláteis e fixos,
pelo processo de lixiviação nas raízes e folhas (WATERMAN & MOLE, 1994).
Em relação à radiação UV, existe uma correlação bem definida sobre a
produção de substâncias fenólicas e a intensidade de radiação solar (TATTINI et al.,
2004), isso é explicado pela propriedade destas substâncias em absorver a radiação
ou dissipá-la, minimizando os efeitos danosos provocados pelos radicais livres.
(WATERMAN & MOLE, 1994).
Os macronutrientes nas plantas geralmente são relacionados unicamente com
metabolismo primário, a priori para o aumento de biomassa como descrito por GobboNeto & Lopes (2004), porém influenciam significativamente na produção de
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metabólitos secundários (GERSHENZON, 1984). O estresse nutricional, ou seja, a
quantidade elevada de concentração de macronutrientes associado a baixos níveis de
nitrogênio em solos ácidos tem mostrado aumentar a produção de derivados do ácido
chiquímico, substância importante para a formação de metabólitos secundários
(WATERMAN & MOLE, 1989). A estrutura do ácido chiquímico é representada na
figura 2:

Figura 2: Estrutura do ácido chiquímico.
Em relação aos micronutrientes, existe pouca informação a respeito de sua
correlação com os metabólitos secundários segundo Gobbo-Neto & Lopes (2007),
porém sabe-se que o manganês é um co-fator importante de várias enzimas
relacionadas com a rota metabólica do ácido chiquímico e consequentemente com a
formação de ligninas (ROSOLEM et al., 2010).

2.3.

METABOLISMO DOS METAIS NAS PLANTAS
Em relação ao metabolismo dos metais nas plantas, o manganês é um dos

micronutrientes mais importantes para a grande maioria dos seres vivos, em plantas
ele está ligado ao funcionamento de 35 enzimas, e sua capacidade de formar espécies
com diversos estados de oxidação faz com que este metal esteja correlacionado a
diversos processos que envolvem reações redox (HEBBERN et al., 2009).
O manganês pode exercer duas funções importantes no metabolismo das
plantas. A primeira, no papel de metal cataliticamente ativo, como por exemplo, na
enzima Mn-superóxido dismutase que protege a célula de danos causados por
radicais livres. (HANSCH & MENDEL. 2009). A segunda função importante do
manganês é na ativação de enzimas agindo como um co-fator, um exemplo disto é a
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oxalato oxidase, envolvida na eletrólise da água no primeiro complexo enzimático
responsável pela captação de luz. (BARBER, 2003).
Em relação ao cobre este é essencial para a fotossíntese e respiração
mitocondrial, no ciclo dos elementos carbono e nitrogênio, na proteção contra o
estresse oxidativo e na síntese da parede celular. Uma das funções que o cobre
exerce fisiologicamente está ligada a reações de óxido-redução, devido à habilidade
do cobre em permutar entre dois estados de oxidação I e II (HUFFMAN, 2001).
Como o cobre, o ferro é também de grande importância para a vida. Como um
metal que pode variar seu número de oxidação, ele está envolvido nos processos de
fotossíntese, respiração mitocondrial, assimilação de nitrogênio, biossíntese de
hormônios, defesa contra espécies reativas de oxigênio, osmoproteção e defesa
contra agentes patogênicos. Mais de 80% do ferro celular é encontrado nos
cloroplastos o que é consistente com sua função majoritária na fotossíntese (HANSCH
& MENDEL, 2009).
A absorção de ferro se dá por meio de duas estratégias distintas: A estratégia I
consiste em um mecanismo de extrusão de prótons, sendo este efetivo, pois a
liberação de íons H+ na rizosfera, associação das raízes dos vegetais e bactérias no
solo, acaba por diminuir o valor do pH do meio o que facilita a absorção de ferro. Para
cada decréscimo de uma unidade de pH, o ferro torna-se mil vezes mais solúvel no
solo (GROTZ & GUERINOT, 2006).
Após a absorção do ferro pela rizosfera, ligantes de membrana fazem o
processo de quelação do metal e a posterior redução do mesmo de Fe (III) para (II).
Esta é a etapa limitante do processo de obtenção de ferro e em seguida o ferro é
mobilizado na planta por proteínas específicas, as quais são frequentemente ligadas
ao transporte de metais divalentes (GROTZ & GUERINOT, 2006).
A Estratégia II é baseada na complexação do ferro por fitosideróforos,
moléculas que possuem várias carboxilas, como no caso do o ácido mugênico que é
um composto iminocarboxílico com alta atividade complexante. Após a absorção o
ferro é transportado para a seiva bruta, por diferentes proteínas (GROTZ &
GUERINOT, 2006).
O zinco é um metal co-fator essencial requerido na estrutura e função de
inúmeras proteínas. No total estima-se a existência de 1200 proteínas previstas como
tendo alguma função relacionada ao zinco. Entre as funções que este metal realiza
pode-se citar síntese de proteínas, produção de energia, manutenção da estrutura
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integral de biomembranas, e também uma função estrutural em domínios
denominados dedos de zinco, que estão contidos em oxidoredutases, enzimas
hidrolíticas e fatores de transcrição. (HANSCH & MENDEL, 2009)
O zinco pode ser transportado para o xilema por um grande número de famílias
de proteínas. Estas podem ser encontradas em células das raízes e tem a capacidade
de realizar também, antagonisticamente, o transporte de cobre. (GROTZ &
GUERINOT, 2006).
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3. METODOLOGIA
Para o desenvolvimento do trabalho, foi consultada a literatura para análise de
amostras de solo e vegetais (SILVA, 1999; VIOLANTE, 1999), reunindo-se os
reagentes e instrumentações necessárias para a abertura das amostras que foram
coletadas bimestralmente.
3.1.

REAGENTES E INSTRUMENTAÇÃO

3.1.1. Soluções e Reagentes
Para abertura das amostras por via úmida, seca e micro-ondas e também
análise cromatográfica, foram utilizados os seguintes reagentes de grau analítico de
pureza apresentados na tabela 1:
Tabela 1: Reagentes utilizados nas aberturas das amostras com suas respectivas
porcentagens e densidades.
Reagente

Título (%)

Densidade (gL-1)

HCl (Ácido Clorídrico)

37

1,17

HClO4 (Ácido Perclórico)

69

1,69

H2SO4 (Ácido Sulfúrico)

96

1,94

H2O2 (Peróxido de Hidrogênio)

35

1,48

HNO3 (Ácido Nítrico)

65

1,26

CH3CH2OOH (Ácido Acético)

99,5

1,05

CH3OH (Metanol)

99,8

0,79

CH3CN (Acetonitrila)

99,9

0,79

As soluções padrão dos íons metálicos foram preparadas a partir de adequada
diluição das soluções padrão certificadas para AAS, de 1000 mgL-1 de procedência
Merck.
As concentrações das soluções de Cd e Zn foram de 0,2; 0,4; 0,8 e 1,6 mgL-1.
Para os metais Co, Cr, Mn, Ni e Cu a concentrações das soluções de trabalho foram
0,5; 1,0; 2,0 e 4,0mgL-1. Para o metal Pb foram utilizados concentrações das soluções
de trabalho 1,0; 2,0; 4,0 e 8,0mgL-1. Por fim para o metal Fe as concentrações das
soluções de trabalho foram 0,5; 1,0; 2,0 e 3,0mgL-1.
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Para o preparo da solução extratora hidroalcóolica, foram adicionados de metanol
99,8% em um balão volumétrico de 500mL, completando-se posteriormente com água
desionizada para obter uma solução de concentração 40% (v/v).

3.1.2. Instrumentação
Para o tratamento das amostras foram utilizados os seguintes instrumentos:
Chapa de aquecimento Quimis Q-313/11;
Estufa Quimis Q-317B-32;
Mufla Robertshaw Division Pyrotec 800;
Agitador orbital Tecnal TE 1 40;
Agitador magnético Quimis Q-261.1;
pHmetro Quimis Q-400M1;
Balança analítica Marte AM-220;
Digestor Micro-ondas Provecto Analítica DGT 100 Plus;
Espectrofotômetro de absorção atômica Varian AA -1275;
HPLC Dionex P680A;
Para tratamento dos dados foram utilizados os softwares Statistica 10.0 e Origin 8.0.

3.2.

COLETA DAS AMOSTRAS
As amostras foram coletadas bimestralmente no Condomínio Umuarama

(colônia de férias da UPM), que se encontra a cerca de 1.700m de altitude na Serra da
Mantiqueira, próximo às coordenadas 22º46’24”S e 45º33’45”W, apresentado na figura
3, no Município de Campos do Jordão, a 170 km da capital paulista, no extremo leste
do estado de São Paulo. A coleta das amostras de planta foi feita de maneira manual
e do solo feita com auxílio de um trado do tipo holandês, disponível no laboratório de
solos da Escola de Engenharia da Universidade Presbiteriana Mackenzie (EEUPM).
Todas as amostras foram armazenadas e acondicionadas em sacos de polipropileno.
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Figura 3: Área da região do Condomínio Umuarama demarcada com um retângulo
(GOOGLE EARTHTM).
3.3.

TRATAMENTO DAS AMOSTRAS

3.3.1. Preparo das Amostras
As folhas e caules das plantas coletados, bimestralmente, foram lavados
separadamente com água desionizada, e em seguida colocados para secar a
temperatura ambiente por um período de 12h. Posteriormente foram levados à estufa
durante 24h a 40ºC e finalmente macerados e armazenados em frascos de
polipropileno.
As amostras de solo recém coletadas foram secas à temperatura ambiente por
três dias. Posteriormente foram desfeitos os torrões de terra e tratados com a peneira
de 2mm para armazenagem em frascos de polipropileno.
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3.3.2. Abertura por via úmida
A extração de metais por via úmida, unicamente para o solo, necessitou de dois
processos (SILVA, 1999). O primeiro consistindo da abertura unicamente de Fe.
Alíquotas de aproximadamente 0,5g de amostras de solo peneiradas, adicionando-se
posteriormente 100 mL da solução ácida duplo-extratora de HCl e H2SO4. Após 10min
sob agitação constante, empregando o agitador orbital, as soluções obtidas foram
mantidas em repouso por 12h. Após este período mínimo de repouso, as mesmas
foram filtradas e alíquotas de 50mL foram armazenadas para serem posteriormente
analisadas por AAS (Espectroscopia de Absorção Atômica por Chama).
Para o segundo processo, para os demais metais, descrito no método oficial
Italiano de química de solo (VIOLANTE, 1999), foi utilizado também cerca de 0,5g de
amostras com adição de água desionizada e gotas de HNO3 concentrado para
acidificação do meio. Posteriormente são adicionados 20mL de H2O2 35% e mantevese sob aquecimento em chapa até redução de volume cerca de 2mL. Em seguida
adicionaram-se 12mL de água régia (solução 3:1 de HCl e HNO3 concentrados,
respectivamente) e aqueceu-se por 3h. Após este período filtraram-se as amostras e
recolheu-se em balões volumétricos de 50mL que foram completados com água
desionizada.

Estas

soluções

foram

armazenadas

para

serem

analisadas

posteriormente por AAS.

3.3.3. Abertura por via seca
As amostras de vegetais demandaram unicamente a abertura por via seca,
(SILVA, 1999), em que se pesou aproximadamente 0,5g de folhas e caules em
cadinhos de porcelana para processo de calcinação em mufla a 500°C por um período
de 3h. As cinzas obtidas no processo foram tratadas com a solução de HNO3 1molL-1,
após filtração, recolheu-se em balões volumétricos de 50mL e completou-se com água
desionizada e armazenou-se para análise posterior por AAS.
3.3.4. Abertura por Micro-ondas
Com a aquisição do equipamento (possível apenas com a aprovação do
presente projeto) e pela praticidade de abertura, tantos as amostras de planta como de
solo foram digeridas segundo o método oficial Italiano de análise química do solo
(VIOLANTE, 1999) adaptado, utilizando aproximadamente 0,5g das amostras, em
recipientes em TMF (polímero de teflon próprio para abertura a micro-ondas), com
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10mL de água régia (solução 3:1 de HCl e HNO3 concentrados, respectivamente) para
o solo e 10,0mL de uma mistura ácida de HNO3 e HClO4 1:1 concentrados para os
vegetais. O programa utilizado para a digestão foi de 2, 5, 8, 5 e 20 minutos em
potência de 250, 350, 650, 790 e 0 W, respectivamente. A seguir as amostras foram
filtradas, avolumadas em balões volumétricos de 50mL e armazenadas em frascos de
polipropileno para posterior análise por AAS.

3.3.5. Extração Hidroalcoólica
Para extração dos constituintes fenólicos das folhas das amostras de vegetal,
foram utilizados 30mL da solução extratora hidroalcóolica em erlenmeyers de 125mL
com aproximadamente 0,5g de amostra. As misturas foram submetidas a processo de
agitação magnética durante 20min. A seguir, as misturas obtidas então eram filtradas
e colocadas em balões volumétricos de 50mL avolumados com água desionizada e
armazenou-se em frascos de vidro para posterior análise por HPLC.

3.3.6. Caracterização dos solos
Com o objetivo de caracterizar os solos, determinaram-se os níveis
macroscópicos (como a porcentagem de umidade e partículas consideradas areia
grossa, média, fina), conhecidos como granulometria, através das seguintes etapas
(DNER-ME, 1994):
a) Seca-se ao ar, desmancham-se os torrões de terra e em seguida faz-se uma
homogeneização cuidadosamente;
b) Pesa-se uma amostra representativa do material (em torno de 600g), anota-se
este peso como peso úmido total;
c) Passa-se esta amostra na peneira de 2,0mm, tomando-se a precaução de
desmanchar, no almofariz, todos os torrões que ainda existam, de modo a
assegurar a retenção na peneira somente dos grãos maiores que a abertura da
malha;
d) Utilizam 2 cápsulas contendo o material peneirado (2,0mm) para determinação da
umidade higroscópica;
e) Lava-se a parte retida na peneira de 2,0mm, a fim de eliminar o material fino
aderente, e seca-se em estufa a 105°C até peso constante. Após secagem, passa-
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se o material nas peneiras de 9,5; 4,8 e 2,0mm, anotando-se os pesos acumulados
em cada peneira;
f)

Do material que passa na peneira de 2,0mm, pesam-se 100g para o peneiramento
fino. Anota-se esse peso como úmido fino. O material que foi pesado na peneira
de 0,075mm é lavado e seco em estufa a 105ºC até peso constante. Após
secagem, passa-se o material nas peneiras de 1,2; 0,6; 0,42; 0,30; 0,15 e
0,075mm, anotando-se os pesos acumuados em cada peneira.

3.4.

ANÁLISE DAS AMOSTRAS DE SOLO, CAULE E FOLHA

3.4.1. Determinação dos metais por Espectrofotometria de Absorção Atômica por
Chama.
O método de determinação baseia-se na absorção da energia radiante pelas
espécies atômicas neutras, não excitadas, em estado gasoso. Cada espécie atômica
possui um espectro de absorção formado por uma série de estreitas raias
características devido a transições eletrônicas envolvendo os elétrons externos
(HOLLER et al., 2009). Por esta propriedade, podem-se determinar espécies
diferentes de metais em uma mesma amostra, não necessitando de várias aberturas
para cada analito. Os valores de concentrações estão apresentados na tabela 1:
Tabela 2: Valores das concentrações dos padrões em mg.L-1.
Metal\Padrão

1

2

3

4

Cd/Zn

0,2

0,4

0,8

1,6

Co/Cr/Mn/Ni/Cu

0,5

1,0

2,0

4,0

Pb

1,0

2,0

4,0

8,0

Fe

0,5

1,0

2,0

3,0

Utilizando-se deum sistema de queima ar/acetileno, estas soluções padrão foram
utilizadas para a obtenção das curvas analíticas de cada metal descrito. Os valores
obtidos de r para todas as curvas padrão são aproximadamente r= 0,999.

3.4.2. Determinação por HPLC
A cromatografia líquida de alta eficiência (CLAE ou HPLC) é um método analítico
de separação extremamente versátil e confiável, baseado no processo clássico de
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passagem de uma mistura por uma fase fixa (estacionária) e outra móvel (HOLLER et
al., 2009). É utilizada em determinações analíticas quantitativas de compostos não
voláteis ou termicamente instáveis, como por exemplo, proteínas, carboidratos e
terpenóides (HOLLER et al., 2009).
O Cromatógrafo utilizado é equipado com detector por varredura de arranjo de
fotodiodos, modelo UVD 340U, com injetor manual Rheodyne 8125 com loop de 20µL,
e módulo de tratamento de dados CHROMELEON. Como fase estacionária foi
utilizada uma coluna Acclaim 120 de fase reversa C18 (4,6 x 150mm) e 5µm de
diâmetro de partícula, com pré-coluna Acclaim C18 (4,3 x 10mm), com partículas de
5µm. O modo gradiente foi empregado como sistema de eluição, iniciando-se com
96% da mistura de H2O/CH3CN/CH3CH2OOH 980:20:5

e 4% da mistura de

CH3CN/CH3CH2OOH 1000:5, em 30min com 85% da primeira mistura e 15% da
segunda, em 60min com 75% da primeira mistura e 25% da segunda, finalizando em
65min.
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO
Para a apresentação dos resultados e discussão dos mesmos, resolveu-se
separar pelo o ano da coleta e relacionar com os respectivos parâmetros de cada ano,
também mostrando a possível correlação encontrada para a produção de substâncias
fenólicas em função da concentração do manganês.
Ressalva-se que no ano de 2011, não foi possível obter dados experimentais
significativos, por motivos diversos, impossibilitando desta forma uma conclusão do
estudo proposto. No entanto os dados experimentais obtidos no ano de 2010, ano que
o presente projeto foi escrito e submetido a avaliação, refletem resultados
significativos que possibilitaram a interpretação melhor dos mesmos e abriram uma
perspectiva futura de trabalho.
4.1.

RESULTADOS OBTIDOS PARA AS ANÁLISES DE METAIS EM 2010
As amostras de solo e da espécie vegetal B. regnelli foram coletadas

bimestralmente de fevereiro até dezembro de 2010, abertas pelas vias seca e úmida
em triplicata. Os resultados obtidos na quantificação dos metais Cu, Mn, Zn e Fe, os
únicos encontrados em concentrações mensuráveis nas amostras de solo e planta,
por AAS nas amostras de solo, caule e folha estão dispostos nas tabelas 3, 4 e 5:
Tabela 3: Concentração dos metais em mgkg-1 nas amostras de solo coletadas.
Metal

Cu

Mn

Zn

Fe

fev/10

27 ± 3

(1,3 ± 0,3).10²

38 ± 4

(5,1 ± 0,8).10²

abr/10

12 ± 1

30 ± 1

35 ± 2

(4,6 ± 0,7).10²

jun/10

23 ± 3

(1,2 ± 0,1).10²

39 ± 2

(1,05 ± 0,08).10³

ago/10

(7,7 ± 1,1).10

(1,7 ± 0,3).10²

27 ± 3

(1,44 ± 0,03).10³

out/10

41 ± 1

(1,9 ± 1,0).10²

21 ± 1

(1,23 ± 0,01).10³

dez/10

ALD*

(2,4 ± 0,1).10²

43 ± 1

85 ± 4

*ALD - abaixo do limite de detecção.

Tabela 4: Concentração dos metais em mgkg-1 nas amostras de caule coletadas.

	
  

Metal

Cu

Mn

Zn

Fe

fev/10

8±1

(1,3 ± 0,1).10²

(1,13 ± 0,02).10

(3,3 ± 0,3).10

abr/10

8±2

(2,0 ± 0,2).10²

6,6 ± 1,9

(2,2 ± 0,8).10

jun/10

11 ± 2

(1,6 ± 0,1).10²

8,1 ± 0,1

8,6 ± 1,2
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ago/10

28 ± 2

66 ± 5

1,7 ± 0,8

(1,20 ± 0,03).10

out/10

19 ± 5

(1,43 ± 0,04).10²

(1,04 ± 0,03).10

(3,56 ± 0,73).10

dez/10

ALD

78 ± 8

(1,30 ± 0,08).10

(1,36 ± 0,16).10

Tabela 5: Concentração dos metais em mg.kg-1 nas amostras de folha coletadas.
Metal

Cu

Mn

Zn

Fe

fev/10

(1,76 ± 0,36).10

(2,09 ± 0,01).10²

(3,5 ± 0,2).10

61,0 ± 14,1

abr/10

(1,12 ± 0,06).10

(2,8 ± 0,1).10²

31 ± 4

(1,15 ± 0,01).10²

jun/10

(1,14 ± 0,13).10

(3,08 ± 0,13).10²

36 ± 4

17 ± 4

ago/10

(1,85 ± 0,21).10

(2,05 ± 0,40).10²

22 ± 3

36 ± 1

out/10

(3,71 ± 0,35).10

(3,05 ± 0,02).10²

8±3

90 ± 10

dez/10

ALD

(2,71 ± 0,15).10²

(3,44 ± 0,01).10

29 ± 1

Com os valores obtidos construíram-se os gráficos de concentração em função
da data de coleta para os metais Cu, Mn, Fe e Zn reunidos na figura 4:

Figura 4: Concentrações em mg.kg-1 das variações dos metais Cu, Mn, Fe e Zn no
solo, caule e folha em relação à data de cada coleta.
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Pode-se observar na figura 4 que as concentrações dos metais Cu e Fe, nas
amostras de solo apresentam o mesmo perfil. Observa-se também que existem um
comportamento antagonista das concentrações dos metais Cu e Zn e o mesmo perfil
de concentração no caule e folha para Mn e Fe.
As variações das concentrações dos metais Cu e Fe, no solo, durante o período
em estudo podem ser explicadas em função do valor de pH do solo, característica do
solo ou ainda pelo processo de lixiviação do mesmo. O valor de pH no solo está
correlacionado com a mobilidade dos elementos (KABATA-PENDIAS & PENDIAS,
2001), como ilustra o diagrama representado na figura 5:

Figura 5: Diagrama da mobilidade dos metais no solo influenciado pelo valor do pH
(KABATA-PENDIAS & PENDIAS, 2001).
No diagrama acima, nota-se que para os metais Cu, Zn, Mn e Fe, quanto menor o
valor do pH, maior a mobilidade do elemento no solo, porém isso não significa que ao
analisar estes metais no solo serão encontrados valores elevados de concentrações,
já que fatores como lixiviação e captação dos metais pelas plantas também
influenciam no valor do pH (KABATA-PENDIAS & PENDIAS, 2001).
Para verificar a interferência do pH sobre a presença dos íons metálicos, fez-se a
determinação do pH do solo para as várias coletas e os resultados estão dispostos na
tabela 6:
Tabela 6: Valores do pH do solo do ano de 2010.
Data
pH

	
  

fev/10
4,6

abr/10
4,4

jun/10
4,4

ago/10
4,3

out/10
4,7

dez/10
4,3
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Além disso, o solo foi analisado granulometricamente com o intuito de determinar
a quantidade de silte e argila e definir o tipo de solo. Os resultados obtidos encontramse na figura 6.

Figura 6: Curva granulométrica para o solo de Baccharis regnelli.

Observa-se na figura 3 que quanto menor a espessura da peneira menor é a
porcentagem de partículas retidas e consequentemente uma maior quantidade de
silte, que confere baixa plasticidade ao solo quando encontrado em grandes
quantidades, característica de solos formados de gnaisses xistosos e micaxistos. Esta
característica poderia explicar o fato das concentrações dos metais Cu e Fe se
alterarem no solo durante o ano, já que estas partículas são importantes na adsorção
e fixação de cátions divalentes (KABATA-PENDIAS & PENDIAS, 2001). Entretanto
para as várias granulometrias feitas para as amostras de solo não houve alteração
significativa em sua característica, não oferecendo parâmetros suficientes para
explicar a variação das concentrações dos elementos encontrados no solo.
Considerando que os dados experimentais obtidos, até o momento não é possível
explicar completamente o perfil observado para os metais Fe e Cu no solo. Assim,
foram. No entanto, foram consultados dados no INMET (Instituto Nacional de
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Meteorologia) da quantidade de chuva acumulada mensal e estes estão representados
na Figura 7:

Figura 7: Valores de precipitação mensais acumulados para o ano de 2010 em
campos do Jordão expressos em mm.
Se correlacionar os valores das concentrações dos metais Cu e Fe com a
quantidade de chuva acumulada mensalmente pode-se notar que há uma correlação
negativa entre os dois parâmetros como mostram as figuras 8 e 9, respectivamente.
Os maiores valores de concentração para Cu e Fe foram encontrados em agosto de
2010, e corresponderam aos valores de quantidade de precipitação, em mm.

	
  

21	
  

80,00	
  

300	
  
220	
  

60,00	
  
140	
  
40,00	
  
20,00	
  
0,00	
  

60	
  

Preciptação	
  (mm)	
  

Conc.	
  Cu	
  (mg.kg-‐1)	
  

100,00	
  

-‐20	
  

Figura 8: Concentração de Cobre em mg.kg-1 ( ) no solo obtida bimestralmente em
função da quantidade de precipitação em mm ( ). Seu valor de correlação matricial
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Figura 9: Concentração de Ferro em mg.kg-1 ( ) no solo obtida bimestralmente em
função da quantidade de precipitação em mm ( ). Seu valor de correlação matricial
igual a -0,7033.

Estas correlações negativas para o Cu e Fe com as chuvas sugerem que
provavelmente os íons são mais facilmente lixiviados “para fora” do solo, isto se dá
porque em solos ácidos (com valor do pH abaixo de 6,5), há um enfraquecimento na
interação com os sítios adsortivos do solo e a matéria orgânica (KABATA-PENDIAS &
PENDIAS, 2001).

	
  

22	
  

Para os metais Zinco e Cobre, diversas correlações podem ser efetuadas
conforme se observa nas figuras 10, 11 e 12, em relação ao solo, caule e folha,

Conc.	
  Cu	
  e	
  Zn	
  (mg.kg-‐1)	
  

respectivamente:

90,00	
  
60,00	
  

Zn	
  

30,00	
  
Cu	
  
0,00	
  
fev/10	
   abr/10	
   jun/10	
   ago/10	
   out/10	
   dez/10	
  

Figura 10: Concentração de cobre e zinco em mg.kg-1 nas amostras de solo versus o

Conc.	
  Cu	
  e	
  Zn	
  (mg.kg-‐1)	
  

período de coleta. Valor de correlação matricial = - 0,7276.

30,00	
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10,00	
  
Cu	
  
0,00	
  
fev/10	
   abr/10	
   jun/10	
   ago/10	
   out/10	
   dez/10	
  

Figura 11: Concentração de cobre e zinco em mg.kg-1 nas amostras de caule versus o
período de coleta. Valor de correlação matricial = - 0,7819.
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Figura 12: Concentração de cobre e zinco em mg.kg-1 nas amostras de folha versus o
período de coleta. Valor de correlação matricial = - 0,8684.

Na figura 10, que mostra o comportamento dos íons Cu e Zn no solo, há uma
correlação negativa entre as concentrações destes íons, o que poderia explicar o
processo de lixiviação que o cobre sofre no solo, devido ao elemento zinco ser
preferencialmente adsorvido nos sítios ativos do solo facilitando aos íons cobre sofrer
ação de um fluído percolante (GRAHAM et al., 1981).
As figuras 11 e 12 mostram o antagonismo entre as concentrações dos metais Cu
e Zn nas amostras de caule e folha, respectivamente. Sugere-se para explicar este
comportamento antagônico que as enzimas que transportam zinco também
transportam cobre pela mesma via, havendo uma competição do substrato, no caso os
íons metálicos, pelas as mesmas enzimas (GROTZ & GUERINOT, 2006).
Para os metais Mn e Fe, estes mostram uma correlação positiva entre as suas
concentrações no caule e folha, e os resultados destas correlações estão ilustrados na
figura 13 e 14:
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Figura 13: Concentração de manganês em mg.kg-1 nas amostras de caule (
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) versus o período de coleta. Valor de correlação matricial = 0,6141.

Conc.	
  Fe	
  Folha	
  (mg.kg-‐1)	
  

(

) e folha

Figura 14: Concentração de ferro em mg.kg-1 nas amostras de caule (

) e folha (

)

versus o período de coleta. Valor de correlação matricial = 0,6719.

Na tentativa de explicar este fato, sabe-se que para estes metais há funções
biológicas semelhantes no caule e folha como, por exemplo, processos oxidativos
envolvendo a redução de nitritos e sulfatos (KABATA-PENDIAS & PENDIAS, 2001).
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4.2.

RESULTADOS OBTIDOS PARA AS ANÁLISES DE METAIS EM 2011
Considerando que as aberturas das amostras por via seca e úmida são muito

trabalhosas e com baixa reprodutibilidade, em 2011 após aquisição do digestor a
micro-ondas, todas as amostras coletadas foram abertas empregando tal metodologia.
Porém para assegurar a mesma reprodutibilidade e familiarizar-se com a metodologia
aplicada, as amostras de solo, caule e folha referente ao mês de fevereiro foram
abertas tanto por via seca e úmida e micro-ondas e os resultados apresentados estão
nas tabelas 7 e 8, respectivamente:

Tabela 7: Valores das concentrações de metais obtidos de fevereiro de 2011, com
digestões por via seca e úmida em mg.kg-1.
Metal
Cu
Mn
Zn
Fe

Solo

Caule

Folha

ALD

ALD

ALD

(1,7 ± 1,0).10²

(1,88 ± 0,07).10²

(5,79 ± 0,18).10²

44 ± 1

(2,3 ± 0,2).10

(6,8 ± 0,3).10

(2,21 ± 0,24).10²
6,6 ± 2,0
*ALD: Abaixo do Limite de Detecção.

(1,4 ± 0,1).10

Tabela 8: Valores das concentrações de fevereiro de 2011 nas digestões por microondas em mg.kg-1.
Metal

Solo

Caule

Folha

Cu
Mn
Zn
Fe

1,5 ± 0,2

ALD

ALD

(1,97 ± 0,07).10²

(4,05 ± 0,09).10²

(9,22 ± 0,01).10²

62,7 ± 16,3

(2,9 ± 0,3).10

91 ± 10

(9,03 ± 0,24).10²

47 ± 5

(1,29 ± 0,11).10²

As tabelas 7 e 8 mostram que os valores encontrados para a abertura a microondas de Mn e Fe são maiores em relação às vias seca e úmida, isto se dá pela
otimização do método porque quando o frasco de teflon era aberto, não havia nenhum
tipo de matéria orgânica restante, o que não acontecia na digestão seca ou úmida.
Sabe-se que a matéria orgânica possui propriedades quelantes de metais, como no
caso de Mn e Fe (KABATA-PENDIAS & PENDIAS, 2001), por isso quando as cinzas
pela via seca e o sólido na via úmida restantes eram filtrados, possivelmente parte dos
metais acabava sendo descartada junto com os sólidos.
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Seguindo a metodologia por micro-ondas, as amostras de 2011 coletadas
bimestralmente até junho de 2011 foram analisadas e os valores obtidos para as
amostras de 2011 são apresentados nas tabelas 9, 10 e 11:

Tabela 9: Concentração dos metais nas amostras de solo coletadas durante o ano de
2011 em mg.kg-1.
Metal

Cu

Mn

Zn

Fe

fev/11
abr/11
jun/11

15 ± 2

(1,97 ± 0,07).10²

62,7 ± 16,3

(9,03 ± 0,24).10²

10 ± 3

(1,66 ± 0,09).10²

65 ± 7

(9,41 ± 0,34).10²

13 ± 2
(2,62 ± 0,11).10²
*ALD: Abaixo do Limite de Detecção.

57 ± 2

(1,04 ± 0,02).10³

Tabela 10: Concentração dos metais nas amostras de caule coletadas durante o ano
de 2011 em mg.kg-1.
Metal

Cu

Mn

Zn

Fe

fev/11
abr/11
jun/11

ALD

(4,07 ± 0,09).10²

(2,9 ± 0,3).10

47 ± 5

ALD

(7,0 ± 0,1).10²

37,0 ± 7

67,5 ± 11,4

ALD

(6,18 ± 0,19).10²

52 ± 2

96,4 ± 10,5

Tabela 11: Concentração dos metais nas amostras de folha coletadas durante o ano
de 2011 em mg.kg-1.
Metal

Cu

Mn

Zn

Fe

fev/11
abr/11
jun/11

ALD

(9,21 ± 0,01).10²

91 ± 10

(1,29 ± 0,11).10²

ALD

(1,37 ± 0,44).10³

1,19 ± 0,10

(2,52 ± 0,28).10²

ALD

(7,93 ± 0,22).10²

81 ± 4

(2,01 ± 0,12).10²

Estes valores não comprometem as concentrações encontradas para 2010,
porque as razões entre os mesmos no sistema solo, caule e folha permanecem na
mesma ordem de 2,3 a 3,0, também as correlações não apresentam significativas
alterações quando relacionados com os diferentes valores encontrados.
Porém para traçar um perfil sazonal seriam necessários dados bimestrais
durante um ano de coleta, portanto os dados e correlações obtidas das amostras no
ano de 2011 são preliminares, que também foram correlacionados com os dados
obtidos pelo INMET (figura 15) e os valores do pH do solo (tabela 12), sugerindo
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também uma correlação negativa unicamente com a chuva acumulada mensal para os
elementos Cu e Fe apresentado nas figuras 16 e 17:

Tabela 12 – Valores do pH para o ano de 2011.
Data
pH

fev/11

abr/11

jun/11

3,94

4,66

4,55

Figura 15: Valores de precipitação mensais acumulados para o ano de 2011 em
campos do Jordão expressos em mm.
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Obtendo os perfis mostrados nas figuras 16 e 17:
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Figura 16: Concentração de cobre em mg.kg-1 ( ) no solo obtida bimestralmente em
função da quantidade de precipitação em mm ( ). Seu valor de correlação matricial
igual a -0,9664.
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Figura 17: Concentração de ferro em mg.kg-1 ( ) no solo obtida bimestralmente em
função da quantidade de precipitação em mm ( ). Seu valor de correlação matricial
igual a -0,9666.
Como citado no item 5.1, os elementos cobre e ferro são lixiviados para fora do
solo, os gráficos com resultados preliminares sugerem que ainda este perfil é
observado.
O antagonismo Cu-Zn ainda continua sendo observado, tanto no solo como
planta. Porém por possuir apenas 3 dados de coletas para 2011, o valor de correlação
entre Cu-Zn é baixo (-0,4737), e como as concentrações de cobre encontradas nas
amostras de caule e folha estão abaixo do limite de detecção não há como encontrar
valores de correlações matriciais. Assim como o antagonismo Cu-Zn, o perfil
semelhante para Mn-Zn também é observado, mas para garantia da correlação,
seriam necessárias mais coletas no ano de 2011 o que infelizmente não foi possível.

4.3.

ANÁLISE DOS EXTRATOS HIDROALCOÓLICOS
O efeito de sazonalidade também parece estar ligado com a concentração de

metabólitos secundários. Para evidenciar este fato, fez-se para todas as amostras
disponíveis de planta, uma extração hidroalcoólica e o extrato obtido analisado por
HPLC. Observou-se um pico majoritário na região com máximos em 240-280 nm e
300-400 nm, característicos de substâncias fenólicas (HARBORNE et al., 1997), os
dados obtidos das áreas dos picos representativos estão apresentados na tabela 13:
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Tabela 13: Área dos picos representativos obtidos pelas análises dos extratos
hidroalcoólicos para as análises bimestrais.
Data

abr/10

jun/10

ago/10

out/10

dez/10

Área do Pico

60,7

4,1

0,4

0,2

20,0

Tentou-se correlacionar as áreas dos picos representativos encontrados para a
extração hidroalcoólica em função das concentrações dos metais, destes, o único que
se relaciona de maneira significativa é o elemento manganês, observando-se uma
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correlação moderada mostrado na figura 18:

Figura 18: Concentração de manganês no caule ( ) e área do pico representativo ( )
em função do mês de coleta com. Valor de correlação matricial = 0,5462.
As quantidades de amostras de planta de fevereiro não foram suficientes para
obter uma extração hidroalcoólica efetiva, por isso os valores na figura 18 estão
apresentados de abril até dezembro de 2010. A correlação positiva sugere que a
quantidade de Mn encontrado no caule é diretamente proporcional com a quantidade
do pico monitorado, evidenciando o fato de o manganês ser cofator de enzimas
relacionadas com a rota metabólica do ácido chiquímico (ROSOLEM et al., 2010).
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A bioquímica do manganês está relacionada à sua atividade redox, e também a
sua semelhança com o magnésio (CRICHTON, 2008).
Os estados de oxidação do manganês importantes na biologia são o Mn(II), o
Mn(III) e o Mn (IV). A semelhança do manganês com o magnésio faz com que em
muitos casos um possa substituir o outro.
O manganês é cofator de catalases, peroxidases e superóxido dismutases, que
possuem importante papel na transformação de espécies reativas de oxigênio
em outros menos nocivas.
A superóxido dismutase de manganês é comum em muitos seres vivos, ela
possui uma estrutura muito semelhante a Fe-SOD, ambas são monômeros de 200
aminoácidos que ocorrem como dímeros e tetrâmeros, e o seus sítios catalíticos são
muitos similares. As duas enzimas catalisam a dismutação do ânion superóxido em
dois passos. O primeiro passo consiste na redução da enzima (Mn3+) por uma
molécula de superóxido com liberação de O2, o segundo passo é a reação da forma
reduzida da enzima (Mn2+) com outra molécula de superóxido e dois prótons, gerando
peroxido de hidrogênio e regenerando a forma nativa da enzima.(CRICHTON, 2008).
O metabolismo secundário corresponde ao conjunto de transformações
químicas, as quais não estão diretamente envolvidas nos processos de crescimento,
desenvolvimento e reprodução, esses fatores indicam que a ausência de metabólitos
secundários não irá resultar em morte em curto prazo, todavia é possível que a longo
prazo

a

sobrevivência,

além

de

outras

características

do

organismo,

podem ser afetadas (SIMÕES, 1999).
Apesar do enorme número de metabólitos secundários, estes possuem
algumas poucas rotas de biossíntese, dentre estas vias podem-se citar: a via do
acetato malonato, do acetato mevalonato e a via do chiquimato.
A via do chiquimato é de extrema importância na biossíntese de compostos
aromáticos, ela é iniciada através

de

produtos

da

glicólise

na

reação

de

fosfoenolpiruvato com 4-eritrose fosfato, para posteriormente formar precursores
indispensáveis para planta, entre eles os aminoácidos fenilalanina,triptofano e tirosina,
além das substâncias denominadas fenilpropánoides, as quais darão origem
a inúmeras substâncias, como por exemplo,as ligninas e fenóis e seus derivados.
Dentre as diversas funções dos metabólitos decorrentes da via do chimato
estão entre as mais importantes, a defesa contra microorganismos, a proteção contra
raios

ultravioleta, à defesa

contra

herbívoros

e

a

resistência

a

estresses

mecânicos(SIMÕES, 1999).
Além desta clara importância em diversos mecanismos relacionados às plantas,
existe
	
  

também

um

interesse

quanto a farmacologia

dos

compostos

desta
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rota biossintética, como por exemplo, os alcaloidesindólicose os protoalcaloides, os
quais possuem diversas aplicação em farmacologia, além disso os produtos da via do
chiquimato são principal fonte de compostos aromáticos para a dieta de
animais. (COSTA, 1994).
A importância do manganês na via do chiquimato aparece logo no inicio, sendo
este

metal

o

cofator

para

a

enzima

3-desoxy-D-arabino-heptulosenato-7-

fosfato sintase (DAHP), que catalisa a condensação do fosfoenolpiruvato com 4eritrose fosfato para formar a molécula 3-desoxy-D-arabino-heptulosenato-7-fosfato, a
qual após duas eliminações e uma óxido-redução originará o chiquimato (SCHIMID,
AMRHEIN,1994). O Mn2+ também atua como cofator na enzima fenilalanina amônia
liase (PAL), essa enzima possui um papel fundamental nesta rota, já que ela catalisa a
retirada de amônia do aminoácido fenilalanina, dando origem ao ácido cinâmico
(cinamato), o qual dará origem a cumarinas, ao ácido acetil salicílico, a lignóides,
ligninas e a neolignanas. Na síntese de lignóides o manganês tem ainda outro papel
fundamental como cofator de uma peroxidase, a qual catalisa a formação de radicais
que se juntam por adição. A deficiência de manganês acaba fazendo com que as
enzimas fiquem na forma de apoenzima, as quais não possuem função, o que acaba
por comprometer o metabolismo da planta a longo prazo(CRICHTON, 2008).

4.4.

PERPECTIVA DE TRABALHO FUTURO
Os resultados acima apresentados, levaram a uma perspectiva de estudo

futuro, iniciada em meados de 2011, na tentativa de analisar a influência do íon
manganês na via do ácido chiquímico, responsável pela produção de flavonóides de
interesse fitoterápico. Este trabalho mostrou-se promissor uma vez que o grupo de
alunos de graduação, envolvidos no projeto, era heterogêneo (um aluno do curso de
Biologia, uma aluna do curso de Farmácia e dois alunos do curso de Química)
Pensou-se, com tal objetivo em iniciar este novo estudo acondicionando
plantas do gênero Baccharis sp. em vasos a partir de uma planta mãe presente no
viveiro da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Porém após diversas tentativas as
mudas não vingaram quando acondicionadas em vasos, como mostra a figura 19.
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Figura 19 – Fotos que demostram a tentativa de cultivo da plantas do gênero
Baccharis sp.
Como alternativa partiu-se para o cultivo de plantas do gênero Plectranthus sp.,
entre os gêneros pertencentes à família Lamiaceae, é considerado um dos mais ricos
em óleos essenciais, tendo como principais constituintes os mono e sesquiterpenos,
compreendendo em sua família muitas espécies com propriedades medicinais.
Algumas destas são conhecidas popularmente como boldo, as quais possuem
semelhanças taxonômicas e diversas sinonímias, possuindo ações anti-dispépticas,
analgésicas e digestivas.
Foram, portanto, acondicionadas em vasos 20 mudas do Boldo-da-terra (P.
barbatus), em junho de 2011 no viveiro da Universidade Presbiteriana Mackenzie.
Como mostra a figuras 20.
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Figura 20 – Foto dos vasos acondicionando as mudas de P. barbatus em Junho

Após um mês foi possível verificar, figura 21, a evolução das mudas, com
visitas frequentes para a manutenção adequada de seu desenvolvimento para futuro
estudo.

Figura 21 – Foto dos vasos acondicionando as mudas de P. barbatus em Julho
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Em agosto as mudas já estavam prontas para o procedimento, figura 22,
estavam grandes e todas receberam o mesmo tratamento, assim não influenciando
nos resultados futuros.

Figura 22 – Foto dos vasos acondicionando as mudas de P. barbatus em Agosto

Foram realizadas vinte mudas do vegetal em vasos a partir de uma mesma
planta. Os vasos utilizados possuíam as medidas de aproximadamente 11 cm de
altura e 14 cm de diâmetro. O substrato da marca Biomix foi utilizado para
acondicionar as mudas nos vasos. Foi necessário o uso de bandejas embaixo dos
vasos para não influenciar no experimento de outros professores do Campus e após
toda chuva ou rega, o excesso de água de retirado para evitar vazamento. As mudas
não receberam nenhum tipo de adubo orgânico ou qualquer nutriente durante seu
crescimento.
Cinco mudas foram utilizadas como controle e as outras quinze com
concentrações diferentes de uma solução de sulfato de manganês (MnSO4) 0,05
mg/L, 0,1 mg/L, 0,25 mg/L, 0,5 mg/L e 1 mg/L. Em outubro iniciou-se a adição da
solução as mudas.
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Figura 23 - Foto dos vasos acondicionando as mudas de P. barbatus em outubro
tratadas com as soluções de 0,05 mg/L 0,1 mg/L e 0,25 mg/L respectivamente.

Figura 24 - Foto dos vasos acondicionando as mudas de P. barbatus em outubro
tratadas com as soluções de 0,5 mg/L e 1 mg/L respectivamente.
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As adições das soluções de manganês foram feitas, após todas as regas e
cada vaso era regado separadamente e adicionado 10 ml da solução. As regas foram
realizadas conforme a necessidade do solo. As regas com a solução tiveram duração
de 1 mês.
Infelizmente não houve tempo suficiente para obter resultados experimentais
significativos deste estudo até o presente momento, mas abre uma nova perspectiva
de continuidade do estudo de sazonalidade ao grupo de pesquisa.
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5. CONCLUSÃO
A relação entre as concentrações de micronutrientes no solo e planta não se dá
de maneira simples e direta. A constituição do solo e quantidade de chuvas são
fatores cruciais para estabelecer uma relação, já que o primeiro é a fonte primária de
captação de elementos-traço dependente da quantidade de partículas de areia ou
silte, estes interferindo na concentração de alguns metais disponíveis no solo, como
mostra o processo de lixiviação dos elementos cobre e ferro, sazonalidade do
manganês no período estudado e o antagonismo entre os elementos cobre e zinco,
também é evidenciado na espécie Baccharis regnelli sugerindo que esta possui os
mesmos tipos de proteínas transportadoras de cobre e zinco da grande maioria das
espécies de plantas.
Funções biológicas importantes nas plantas também alteram as concentrações
dos elementos nas mesmas, visto para os elementos ferro e manganês que
apresentam perfis semelhantes no caule e folha. Em relação ao manganês é possível
também notar a sua interação com metabólitos fenólicos encontrados em várias
espécies do gênero Baccharis sp. responsável pela produção destes sendo co-fator de
processos enzimáticos. Este resultados abriram novas perspectivas de estudos ao
grupo de pesquisa
A maioria dos aspectos estudados se intercorrelacionam, mostrando a
importância de um estudo sazonal e não de maneira pontual para se determinar a
composição química de solos ou plantas.
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