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RESUMO 
 
 

EFEITOS CAUSADOS POR NANOPARTÍCULAS DE La2O3 EM Pfaffia 
glomerata (Spreng.) Pedersen E ESTUDO DA DISTRIBUIÇÃO DE 

ELEMENTOS POR LA-ICP-MS 
 
 

AUTOR: Vinicius Machado Neves 
ORIENTADOR: Dr. Valderi Luiz Dressler 

 
 

Neste trabalho foi investigado o efeito de nanopartículas de La2O3 (NP-
La2O3) na planta da espécie Pfaffia glomerata (Spreng.) Pedersen e utilizada a 
técnica de espectrometria de massa com plasma indutivamente acoplado 
combinada à ablação a laser (LA-ICP-MS) para verificar a translocação e 
deposição de nanopartículas (NPs) no tecido vegetal. A inovação do trabalho está 
em associar um estudo referente aos efeitos das NPs em vegetais, juntamente 
com os causados pelo La. Diante disso, foram realizados estudos sobre o 
crescimento das raízes e da parte aérea, e da concentração de pigmentos e 
nutrientes, após a micropropagação in vitro de P. glomerata durante 28 dias na 
presença de concentrações de 0, 50, 100, 200 e 400 mg L-1 de NP-La2O3 e La2O3 
não nanoparticulado (NN-La2O3) no seu meio de cultivo. Ademais, a LA-ICP-MS 
possibilitou a análise das amostras sólidas com mínima manipulação, e teve como 
principal aplicação à produção de bioimagens para verificar a distribuição de 
elementos químicos nos tecidos vegetais. Esta técnica proporcionou investigar a 
distribuição de Ca, Cu, Fe, La, Mg, Mn, Mo, P, S e Zn nas folhas de P. glomerata, 
com possível indicativo de que parte do La está na forma de NP-La2O3. 
 
Palavras-chave: Nanopartículas, REEs, vegetais, P. glomerata, LA-ICP-MS. 



 
 

ABSTRACT 
 
 

EFFECT OF La2O3 NANOPARTICLES ON Pfaffia glomerata (Spreng.) 
Pedersen AND INVESTIGATION ON THE DISTRIBUTION OF ELEMENTS BY 

LA-ICP-MS 
 
 

AUTHOR: Vinicius Machado Neves 
ADVISOR: Dr. Valderi Luiz Dressler 

 
 

The effect of La2O3 nanoparticles (NP-La2O3) on plants of the species 
Pfaffia glomerata (Spreng.) Pedersen was investigated. Besides, the translocation 
and the distribution of the NPs in aerial parts of the plant were evaluated. Element 
determination and its distribution (bioimaging) of elements in leaves and stem 
were performed by laser ablation inductively coupled plasma combined mass 
spectrometry (LA-ICP-MS). The main innovation of the work is associated on the 
study of the effects of NPs on vegetables and those caused by La. Therefore, 
studies on root and shoot growth, and concentrations of pigments and nutrients 
were carried out after in vitro micropropagation of P. glomerata cultivated for 28 
days in the presence of 0, 50, 100, 200 and 400 mg L-1 of NP-La2O3 and non-
nanoparticulate La2O3 (NN-La2O3). LA-ICP-MS allows the direct analysis of solid 
materials with minimal sample manipulation, and one of its applications is the 
production of bioimaging to verify the distribution of chemical elements in plant 
tissues in qualitative and quantitative form. It was possible to observe the 
distribution of Ca, Cu, Fe, La, Mg, Mn, Mo, P, S and Zn in leaves of P. glomerata, 
where results indicated that, at least, part of La uptake by the plant is in the form of 
NP-La2O3. 

 
Keywords: Nanoparticles, REEs, vegetables, P. glomerata, LA-ICP-MS. 



 
 

LISTA DE ILUSTRAÇÕES 
 

Figura 1 – (a) Procedimento utilizado para a micropropagação de segmentos 
nodais de P. glomerata nos tratamentos com 0, 50, 100, 200 e 400 mg 
L-1 de NN-La2O3 e NP-La2O3. (b) Zona em que foram retirados os 
segmentos nodais para a micropropagação............................................ 

 
30 

Figura 2 – Fluxograma das análises realizadas neste estudo.................................. 33 
Figura 3 – Efeito de NN-La2O3 e NP-La2O3 sobre a produção de matéria seca (mg 

planta-1), o comprimento total (cm planta-1), a área superficial (cm2 
planta-1), o volume (cm3 planta-1) e o diâmetro médio radicular (mm 
planta-1) para os experimentos realizados com P. glomerata cultivada 
in vitro. Os resultados são valores médios e desvio padrão (1SD) de n 
= 3............................................................................................................ 35 

Figura 4 – Efeito de NN-La2O3 e NP-La2O3 sobre a produção de clorofila a, b, e 
total, carotenoides e antocianinas para os experimentos realizados 
com P. glomerata cultivada in vitro. Os resultados são valores médios 
e desvio padrão (1SD) de n = 3............................................................... 38 

Figura 5 – Efeito de NN-La2O3 e NP-La2O3 sobre a concentração de macro e 
micronutrientes no caule e nas folhas de P. glomerata cultivada in 
vitro. Os resultados são valores médios e desvio padrão (1SD) de n = 
3............................................................................................................... 40 

Figura 6 – Concentração de La no caule e nas folhas de P. glomerata cultivada in 
vitro com NN-La2O3 e NP-La2O3. Os resultados são valores médios e 
desvio padrão (1SD) de n = 3.................................................................. 43 

Figura 7 – Efeito de NN-La2O3 e NP-La2O3 no crescimento da parte aérea de P. 
glomerata cultivada in vitro. Os resultados são valores médios e 
desvio padrão (1SD) de n = 3.................................................................. 44 

Figura 8 – Imagem ilustrativa do comprimento final das plantas de P. glomerata 
cultivada in vitro após os 28 dias de tratamento com NN-La2O3 e NP-
La2O3........................................................................................................ 45 

Figura 9 – Esquema ilustrativo para a análise de discos de papel filtro 
umedecidos com suspensões de NN-La2O3 e NP-La2O3 e solução de 
La3+.......................................................................................................... 46 

Figura 10 – Perfil do sinal do 139La obtido na ablação de papel de filtro enriquecido 
com suspensões de NN-La2O3 e NP-La2O3 e solução de La3+................ 46 

Figura 11 – Esquema ilustrativo para a análise das folhas de P. glomerata 
cultivadas com NN-La2O3 e NP-La2O3..................................................... 47 

Figura 12 – Perfis dos sinais de 139La e de 13C obtidos por LA-ICP-MS a partir da 
análise de folhas de P. glomerata cultivada na presença de 200 mg L-1 
de NN-La2O3 e NP-La2O3......................................................................... 47 

Figura 13 – Sinal adquirido para a análise de folhas de arroz tratado com NPs de 
Au............................................................................................................ 48 

Figura 14 – Bioimagens da distribuição de elementos em folhas de P. glomerata 
cultivada in vitro nas concentrações de 0 e 400 mg L-1 de NN-La2O3 e 
NP-La2O3................................................................................................. 51 

Figura 15 – Bioimagens da distribuição de La em folhas de P. glomerata cultivada 
in vitro na concentração de 400 mg L-1 de NN-La2O3 e NP-La2O3.......... 55 

 



 
 

LISTA DE TABELAS 
 
Tabela 1 – Condições operacionais para a análise de plantas por ICP-MS.... 26 
Tabela 2 – Condições operacionais para a análise de plantas por ICP OES.. 26 
Tabela 3 – Condições operacionais do sistema LA-ICP-MS........................... 27 
Tabela 4 – Determinação de elementos em CRMs por ICP OES e ICP-MS 

após decomposição das amostras. Valores em µg g-1 e % e 
representam à média e o desvio padrão (1SD) para n = 3............ 

 
 
56 

Tabela 5 – Os parâmetros da curva de calibração, os LODs e os LOQs 
usando 13C como PI para as análises por LA-ICP-MS................... 

 
57 

Tabela 6 – Determinação de elementos em pastilhas de CRMs por LA-ICP-
MS. Valores em µg g-1 e representam à média e o desvio padrão 
(1SD) para n = 3............................................................................. 

 
 
57 



 
 

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 
 

CRM Material de referência certificado, do inglês certified reference 
material 

ETV Vaporização eletrotérmica, do inglês electrothermal vaporization 
ICP-MS Espectrometria de massa com plasma indutivamente acoplado, 

do inglês inductively coupled plasma mass spectrometry 
ICP-OES Espectrometria de emissão óptica com plasma indutivamente 

acoplado, do inglês inductively coupled optical emission 
spectrometry 

LA Ablação a laser, do inglês laser ablation 
LA-ICP-MS Espectrometria de massa com plasma indutivamente acoplado 

combinada à ablação a laser, do inglês laser ablation coupled to 
inductively coupled plasma mass spectrometry 

LOD Limite de detecção, do inglês limit of detection 
LOQ Limite de quantificação, do inglês limit of quantification 
NN-La2O3 La2O3 não nanoparticulado 
NPs Nanopartículas 
NP-La2O3 Nanopartículas de La2O3 
PI Padrão interno 
REEs Elementos terras raras, do inglês rare earth elements 



 
 

SUMÁRIO 
 

1. INTRODUÇÃO ................................................................................................ 13 

2. REVISÃO DA LITERATURA .......................................................................... 16 

2.1 Nanopartículas ................................................................................................ 16 

2.2 Pfaffia glomerata (Spreng.) Pedersen ............................................................. 17 

2.3 Importância de elementos químicos para vegetais ......................................... 18 

2.4 Elementos terras raras .................................................................................... 19 

2.5 Espectrometria de massa com plasma indutivamente acoplado combinada à 
ablação a laser ............................................................................................... 22 

3. MATERIAIS E MÉTODOS .............................................................................. 25 

3.1 Instrumentação ................................................................................................ 25 

3.2 Reagentes e soluções ..................................................................................... 28 

3.3 Procedimentos ................................................................................................ 28 

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES.................................................................... 34 

4.1 Efeitos de NN-La2O3 e NP-La2O3 no desenvolvimento das raízes de P. 
glomerata ........................................................................................................ 34 

4.2 Efeitos de NN-La2O3 e NP-La2O3 na concentração de pigmentos nas folhas de 
P. glomerata ................................................................................................... 37 

4.3 Efeitos de NN-La2O3 e NP-La2O3 sobre os elementos no caule e nas folhas de 
P. glomerata ................................................................................................... 39 

4.4 Translocação de La para o caule e as folhas de P. glomerata ........................ 42 

4.5 Efeitos de NN-La2O3 e NP-La2O3 sobre o crescimento da parte aérea de P. 
glomerata ........................................................................................................ 43 

4.6 Interação da radiação laser com suspensões de NN-La2O3 e NP-La2O3 

dispostas no disco de papel ........................................................................... 45 

4.7 Interação da radiação laser com as folhas de P. glomerata cultivadas in vitro 
com 200 mg L-1 de NN-La2O3 e NP-La2O3 ...................................................... 47 

4.8 Distribuição de macro e micronutrientes nas folhas de P. glomerata .............. 48 

4.9 Distribuição de La nas folhas de P. glomerata ................................................ 54 

4.10 Avaliação da exatidão dos métodos utilizados .............................................. 55 

5. CONCLUSÕES ............................................................................................... 59 

REFERÊNCIAS ..................................................................................................... 60 

ANEXO A – EFEITO DE NN-La2O3 E NP-La2O3 SOBRE A PRODUÇÃO DE 
MATÉRIA SECA, O COMPRIMENTO TOTAL, A ÁREA SUPERFICIAL, O 
VOLUME E O DIÂMETRO MÉDIO RADICULAR PARA OS EXPERIMENTOS 
REALIZADOS COM P. glomerata CULTIVADA in vitro. OS RESULTADOS 
SÃO VALORES MÉDIOS E DESVIO PADRÃO (1SD) DE n = 3. .................. 65 



 
 

ANEXO B – EFEITO DE NN-La2O3 E NP-La2O3 SOBRE A PRODUÇÃO DE 
CLOROFILA a, b E total, CAROTENOIDES E ANTOCIANINAS PARA OS 
EXPERIMENTOS REALIZADOS COM P. glomerata CULTIVADA in vitro. 
OS RESULTADOS SÃO VALORES MÉDIOS E DESVIO PADRÃO (1SD) DE 
n = 3. 66 

ANEXO C – EFEITO DE NN-La2O3 E NP-La2O3 SOBRE A 
CONCENTRAÇÃO DE MACRO E MICRONUTRIENTES E La NO CAULE DE 
P. glomerata CULTIVADA in vitro. OS RESULTADOS SÃO VALORES 
MÉDIOS E DESVIO PADRÃO (1SD) DE n = 3. ............................................. 67 

ANEXO D – EFEITO DE NN-La2O3 E NP-La2O3 SOBRE A 
CONCENTRAÇÃO DE MACRO E MICRONUTRIENTES E La NAS FOLHAS 
DE P. glomerata CULTIVADA in vitro. OS RESULTADOS SÃO VALORES 
MÉDIOS E DESVIO PADRÃO (1SD) DE n = 3. ............................................. 68 

ANEXO E – EFEITO DE NN-La2O3 E NP-La2O3 NO CRESCIMENTO DA 
PARTE AÉREA DE P. glomerata CULTIVADA in vitro. OS RESULTADOS 
SÃO VALORES MÉDIOS E DESVIO PADRÃO (1SD) DE n = 3. .................. 69 

 



13 
 

1. INTRODUÇÃO 
 

As nanopartículas (NPs) são materiais que possuem ao menos uma de 

suas dimensões entre 1 e 100 nm e podem apresentar características catalíticas, 

eletrônicas, magnéticas ou ópticas. Com o desenvolvimento da nanotecnologia, 

as NPs de metais ou óxidos de metais, os nanotubos de carbono, os dentrímeros 

e os dots quânticos, têm ganhado aplicações em diferentes áreas, como por 

exemplo, na indústria, em produtos cosméticos e eletrônicos (MOTZER, 2008). Na 

biomedicina, as NPs têm sido usadas no tratamento contra o câncer ou como 

carreadores de fármacos e na pesquisa estão sendo desenvolvidos estudos que 

possibilitam minimizar o desperdício de recursos naturais, aumentar a geração de 

energia e maximizar a produção de alimentos (SINGH, 2017). 

Na agricultura, o principal foco da aplicação de NPs está em melhorar o 

desenvolvimento das culturas, com aumento da germinação de sementes e 

produção de biomassa dos vegetais. Para isto, estão sendo utilizadas NPs de 

macro e micronutrientes como fertilizantes foliar. Contudo, o grupo dos elementos 

terras raras (REEs) não está incluído entre os nutrientes essenciais para o 

crescimento das plantas (IAVICOLI; PANG, 2017, 2002). 

Os REEs estão localizados no grupo f da tabela periódica e possuem 

características muito similares entre seus elementos. As principais aplicações dos 

REEs são em smartphones, baterias recarregáveis, lâmpadas fluorescentes, 

catalisadores eletroquímicos e contrastes para imagens de ressonância 

magnética (GONZALEZ, 2014). Mesmo chamados de elementos terras raras, 

alguns dos REEs estão presentes no meio ambiente em concentrações 

superiores a de elementos como Cd, Cu e Pb, sendo que a abundância dos REEs 

na crosta terrestre varia de 66 µg g-1 de Ce, 40 µg g-1 de Nd, 35 µg g-1 de La até 

0,5 µg g-1 de Tm (TYLER, 2004). 

A China possui as maiores reservas de REEs no mundo, e foi o país 

pioneiro no uso de REEs em fertilizantes, visto que alguns estudos mostram que 

misturas destes elementos aumentam a germinação de sementes, o crescimento 

do corpo vegetal e a produção de biomassa, além de melhorarem a aparência de 

vegetais (THOMAS, 2014). No entanto, ainda é contraditória a aplicação de REEs 

na agricultura, pois, enquanto baixas concentrações ajudam o desenvolvimento, 
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concentrações mais altas presentes no meio de cultivo, acabam reduzindo o 

comprimento das raízes e da parte aérea, podendo em alguns casos, levar à 

planta a morte. Também é relatado na literatura que os REEs podem substituir o 

Ca em ligações com proteínas, por possuírem o raio iônico próximo (TYLER, 

2004). 

Diante do que foi exposto, o presente trabalho tem como objeto verificar o 

efeito causado por NPs de La2O3 (NP-La2O3) em vegetais. Para isto, a planta 

escolhida foi a Pfaffia glomerata (Spreng.) Pedersen, pois o cultivo in vitro desta 

espécie possibilita estudos em ambiente controlado e, também, pode-se adquirir 

um grande número de plantas em curto período de tempo a partir de um explante 

de P. glomerata (NICOLOSO, 2001). Desta forma, foram realizados estudos 

referentes ao crescimento das raízes e da parte aérea, a concentração de 

pigmentos e de macro e micronutrientes, e a distribuição de La e outros 

elementos no tecido vegetal, após o cultivo de plantas in vitro, durante 28 dias, 

com tratamentos de 0, 50, 100, 200 e 400 mg L-1 de NP-La2O3. 

Para verificar a distribuição dos elementos nas folhas da planta, foi utilizada 

a técnica de espectrometria da massa com plasma indutivamente acoplado 

combinada à ablação a laser (LA-ICP-MS). Visto que, uma das aplicações da LA-

ICP-MS é a produção de bioimagens de tecidos vegetais e biológicos. A técnica 

possibilita a análise de amostras sólidas com boa resolução espacial, devido ao 

feixe de radiação do laser possuir o seu tamanho na faixa de µm e analisar a 

superfície da amostra na velocidade de µm s-1. Além disso, a LA-ICP-MS também 

apresenta alta sensibilidade e limites de detecção (LODs) na faixa de ng g-1 a µg 

g-1 (BECKER, 2008). 

A geração de bioimagens das folhas da planta foi realizada para verificar a 

localização do La na P. glomerata, além de investigar possíveis translocações de 

macro e micronutrientes após os tratamentos com NP-La2O3. Visto que ainda se 

sabe pouco sobre a absorção, translocação, deposição e transformação de NPs 

em tecidos vegetais. 

Como modo de comparação, as plantas foram cultivadas nas mesmas 

condições com La2O3 não nanométrico (NN-La2O3). Isto foi feito para certificar se 

os efeitos apresentados foram causados pelo cultivo das plantas na presença de 
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NP-La2O3, ou se a mesma substância com partículas maiores afetaria a espécie 

da mesma maneira. 
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2. REVISÃO DA LITERATURA 
 

2.1 Nanopartículas 
 

O termo nanotecnologia é referente à produção de novos materiais que 

possuem ao menos uma de suas dimensões entre 1,0 e 100 nm, próximas à 

escala atômica (o átomo de H possui o tamanho de 0,1 nm). As NPs podem ser 

divididas em dois grupos de acordo com a origem da sua partícula. Estão no 

primeiro grupo as NPs encontradas naturalmente no meio ambiente, tais como as 

células e os micro-organismos, ou as produzidas por processos de erosão e 

atividade biológica. No outro grupo, estão inclusas as NPs fabricadas com intuído 

de aplicação industrial ou biomédica, particularmente as NPs de metais ou óxidos 

de metais, os nanotubos de carbono, os dentrímeros e os dots quânticos 

(MOTZER; YAH, 2008, 2012). 

A substancial diferença entre as NPs e os mesmos materiais não 

nanométricos, além do tamanho, está na alteração de algumas propriedades, 

especificamente a maior área superficial, a qual torna as NPs mais reativas 

quimicamente. Do mesmo modo, as propriedades eletrônicas, magnéticas e 

ópticas podem ser modificadas, devido aos efeitos quânticos presentes quando o 

material possui dimensões inferiores ao seu tamanho crítico. Este está fortemente 

relacionado com o aumento exponencial no número de átomos localizados na 

superfície à medida que o tamanho da partícula diminui. Em virtude destes 

fatores, as NPs têm ganhado aplicações em cosméticos, materiais de 

comunicação, biotecnologia, produtos eletrônicos, espaciais e agrícolas 

(AUFFAN; MOTZER, 2012, 2008). 

A nanotecnologia tem potencial para auxiliar a sociedade na solução de 

problemas na urbanização, no uso sustentável de recursos naturais, nas 

restrições de energia e no aumento da produção de alimentos. Na agricultura, têm 

sido estudadas aplicações de NPs, tanto como fertilizantes, quanto como 

pesticidas, para maximizar a produção e minimizar o desperdício de recursos. 

Neste campo, o interesse está focado em aumentar a germinação de sementes, 

crescimento da biomassa das plantas e proteção do corpo vegetal, além de 

reduzir a quantidade de agrotóxicos utilizada. Diante disto, diversas empresas têm 
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focado na pesquisa e desenvolvimento de patentes relacionadas à aplicação de 

NPs no agronegócio (IAVICOLI, 2017). 

Mesmo com os diferentes benefícios que as NPs têm trazido para a 

sociedade, a produção, a aplicação e o descarte destes materiais podem causar 

contaminação na água, no solo e no ar, ocasionando problemas, ainda não bem 

esclarecidos, ao meio ambiente e à saúde humana. Por apresentarem pequeno 

tamanho, as NPs conseguem penetrar facilmente através da pele ou por inalação, 

e se depositarem em locais específicos do organismo, gerando problemas 

toxicológicos sérios, como por exemplo, hemorragia pulmonar causada pela 

aglomeração de NPs nos alvéolos pulmonares (IAVICOLI; PERALTA-VIDEA; 

YAH, 2017, 2011, 2012). 

Para vegetais, a maioria das NPs é tóxica dependendo da concentração. 

Após a absorção pelas plantas, pode ocorrer a translocação e o acúmulo das NPs 

na parte área da planta, onde elas começam a degradar a qualidade da cultura e 

reduzir a taxa de germinação das sementes, a biomassa, o comprimento das 

raízes e dos brotos, além de alterarem o processo da fotossíntese, o DNA (ácido 

desoxirribonucleico) e produzirem o estresse oxidativo (TRIPATHI, 2017). Porém, 

para verificar a absorção, translocação e biodistribuição de NPs em vegetais é 

preciso realizar estudos controlados, sendo o cultivo in vitro uma boa escolha. 

Ademais, é essencial a disponibilidade de técnicas analíticas que determinem e 

localizem com exatidão as NPs, pois elas podem alterar e/ou substituir nutrientes 

vitais para o desenvolvimento das plantas, causando problemas ambientais a 

curto ou longo prazo (WANG, 2010). 

 

2.2 Pfaffia glomerata (Spreng.) Pedersen 
 

A Pfaffia glomerata (Spreng.) Pedersen é um arbusto semi-lenhoso de até 

2,0 m de altura pertencente à família das Amaranthaceae. Esta planta é 

encontrada na América do Sul, sendo que no Brasil os estados onde há maior 

predominância são o Mato Grosso do Sul, o Paraná e São Paulo. A planta é 

popularmente conhecida como Paratudo ou Gingsen brasileiro, e vive 

principalmente nas margens e ilhas do Rio Paraná (CORADIN, 2011). 
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As raízes da P. glomerata são comercializadas como fitoterápicos, pois 

possuem substâncias classificadas como agentes adaptógenos, isto é, contêm 

substâncias com ação não específica, normalizadora das funções do organismo. 

Os seus efeitos farmacológicos mais bem documentados são antiestresse, 

imunomodulatório e inibitório da agregação plaquetária, além de popularmente 

utilizadas no tratamento de irregularidades circulatórias, anemia e diabetes, e 

indicadas em casos de fadiga física, intelectual e fraqueza sexual (RATES, 2002). 

Além dos estudos que buscam a aplicação farmacêutica dos compostos 

presentes naturalmente na P. glomerata, esta espécie também tem sido utilizada 

em estudos para verificar a toxicidade de elementos como Al, Hg, Pb e Zn, 

visando reproduzir ambientes contaminados com metais (BERNARDY; 

CALGAROTO; GUPTA; MALDANER, 2016, 2016, 2013, 2015). A metodologia 

desenvolvida por Nicoloso (2001) possibilita a micropropagação de estacas da P. 

glomerata in vitro, na qual, a partir de um explante é possível a obtenção de 

aproximadamente 15.000 mudas em um período de 6 meses. A aplicação desta 

metodologia é uma ótima solução para a grande demanda de mudas necessárias 

em estudos no melhoramento genético, em eventos fisiológicos, para produção 

comercial e efeitos toxicológicos causados por poluentes (NICOLOSO; 

NICOLOSO, 2001, 2002). 

 

2.3 Importância de elementos químicos para vegetais 
 

As plantas requerem certa quantidade de elementos químicos para 

completarem o seu ciclo metabólico. Estes nutrientes essenciais são chamados 

de macro ou micronutrientes e desempenham diferentes funções no organismo, 

de acordo com a concentração em que eles estão presentes no solo e a espécie e 

o estado de desenvolvimento das plantas. Os demais elementos podem ser 

considerados benéficos ou tóxicos aos vegetais (DAFNOFF; MALAVOLTA, 2009, 

2006). 

Os macro e micronutrientes são os elementos químicos essenciais para o 

desenvolvimento do corpo vegetal, sendo que eles devem suprir três critérios 

básicos para serem incluídos nesta classe: a planta não pode completar o seu 

ciclo vital na ausência deste elemento; a função desenvolvida por tal elemento 



19 
 

não pode ser desempenhada por outro; e o elemento tem que estar diretamente 

envolvido no metabolismo da planta ou requerido em uma etapa metabólica. 

Estes nutrientes podem desempenhar funções estruturais, serem constituintes de 

enzimas ou ativadores enzimáticos. A diferença, entre os macro e os 

micronutrientes está na quantidade que a planta necessita de cada elemento, 

porém não há importância maior de um ou outro. Os elementos C, Ca, H, K, Mg, 

N, O, P e S são considerados macronutrientes e os elementos B, Cl, Cu, Fe, Mn, 

Mo e Zn são os ditos, micronutrientes (DAFNOFF; MALAVOLTA, 2009, 2006). 

O C, H e O são adquiridos pelas plantas através da água e do ar, os 

demais nutrientes são absorvidos em formas catiônicas ou aniônicas do solo, 

através da interação com as raízes, penetração folhar ou atividade de micro-

organismos (DAFNOFF; MALAVOLTA, 2009, 2006). 

Não estando incluídos entre os macro e micronutrientes, alguns elementos 

químicos podem ser considerados benéficos ou tóxicos, dependendo dos efeitos 

que eles apresentarem para as plantas. Os elementos químicos benéficos são 

aqueles em que a planta consegue se desenvolver sem, porém, caso eles 

estejam presentes no meio de cultivo, substituir uma função não específica de 

algum elemento essencial, reduzir ou eliminar o efeito tóxico de outros elementos 

ou ser essencial apenas para algumas espécies específicas. Estão atualmente 

incluídos nesta classe o Co, o Na e o Si (DAFNOFF; MALAVOLTA, 2009, 2006). 

 Na terceira classe, estão presentes os elementos que apresentam 

toxicidade para as plantas e podem levar o vegetal à morte, estando neste grupo 

o As, o Cd, o Hg e o Pb. Os outros elementos não estão incluídos em nenhuma 

destas classes (DAFNOFF; MALAVOLTA, 2009, 2006). 

 

2.4 Elementos terras raras 
 

Os elementos terras raras (REEs) compreendem 17 elementos químicos, 

incluindo os elementos do grupo f da tabela periódica e também o Sc e o Y. Os 

REEs têm aplicações em diversos tipos de materiais com importância na 

geoquímica, na bioquímica e em estudos ambientais. Estas aplicações se devem 

as características catalíticas, eletrônicas, magnéticas e ópticas que esses 

elementos possuem, sendo que atualmente eles estão presentes em 
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smartphones, baterias recarregáveis, lâmpadas fluorescentes, catalisadores 

eletroquímicos e contrastes para imagens de ressonância magnética 

(GONZALEZ, 2014). 

A abundância de REEs na crosta terrestre varia de 66 µg g-1 de Ce, 40 µg 

g-1 de Nd, 35 µg g-1 de La até 0,5 µg g-1 de Tm. Nenhum outro grupo de elementos 

da tabela periódica possui similaridade tão grande entre seus elementos quanto 

os REEs. Eles são encontrados comumente como cátions trivalentes, com 

exceção do Ce e do Eu, que podem apresentar também os estados de oxidação 

IV e II, respectivamente. A mobilidade dos íons REEs dependem principalmente 

do raio iônico, carga, pH, Eh, fluxo de água e natureza dos minerais. O raio iônico 

dos REEs diminui gradualmente do La (103,3 Å) para o Lu (86,1 Å) (TYLER, 

2004). 

A China é o maior produtor e consumidor de REEs e também foi o país 

pioneiro em estudos e uso destes elementos na agricultura, pois segundo alguns 

estudos, estes elementos auxiliam a germinação de sementes, o crescimento das 

plantas e melhoram a aparência do vegetal (THOMAS, 2014). Contudo, as 

informações sobre a toxicidade dos REEs frente ao desenvolvimento de plantas 

ainda são um pouco contraditórias. Não há informações precisas sobre a 

quantidade de REEs usada em fertilizantes, porém sabe-se que em 1995 a 

superfície de solo tratada na China foi de aproximadamente 160.000 Km2 com 

fertilizantes contendo REEs. Atualmente são utilizados fertilizantes contendo 

misturas de REEs, sendo que não é possível saber se os benefícios apresentados 

na cultura são causados por essa mistura, ou por apenas um elemento em 

específico. A aplicação de fertilizantes contendo REEs é feita diretamente no solo, 

sendo que as soluções usadas são normalmente nitratos, cloretos ou complexos 

(CHARALAMPIDES; THOMAS; TYLER, 2015, 2014, 2004). 

Os REEs são transferidos para as partes aéreas das plantas nas formas 

solúveis. As concentrações e os padrões de distribuição de REEs solúveis em 

raízes são controlados pela adsorção da parede celular e a precipitação de 

fosfato. A transferência de íons metálicos para as partes aéreas é principalmente 

através do xilema. Enquanto isso, as células do xilema possuem alta capacidade 

de permuta catiônica. Esses fatores podem obstruir fortemente o transporte de 

íons de metais pesados no xilema. Portanto, a combinação com ligantes é uma 
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maneira ideal para que os REEs sejam transferidos para a parte superior do 

vegetal. Os micro-organismos e as raízes de plantas têm a capacidade de 

sintetizarem ácido oxálico, sendo capazes de complexar os REEs que estão na 

forma de fosfatos, para absorção. Há uma grande quantidade de ácidos orgânicos 

e aminoácidos nos vasos do xilema, e a complexação com íons metálicos é o 

principal meio de transporte. Então, é bastante provável que os REEs sejam 

transferidos para a parte aérea da planta como compostos. Nos sistemas 

compostos, a complexação com ligantes pode reduzir a adsorção da parede 

celular e a precipitação de fosfato, de modo que a porcentagem de REEs solúveis 

é aumentada (LIANG, 2008). 

Não está muito clara a evidência dos REEs serem necessários para o 

crescimento de plantas, porém alguns estudos demonstram que a presença de 

REEs pode estimular a absorção, transferência e assimilação de nutrientes, 

relatando que o uso de REEs em fertilizantes aumentou a concentração de N, P e 

K em 16,4, 12 e 8,5%, respectivamente, em arroz (NING, 1989). Porém, há 

relatos na literatura que concentrações superiores a 10 µmol L-1 de La, Ce e Yb 

no solo podem inibir o crescimento de plantas (DIATOLOFF, 1995). Também 

existem estudos que mostram que os REEs competem com Ca em ligações com 

proteínas e desestabilizam a membrana celular, devido ao tamanho similar dos 

seus raios iônicos (SHTANGEEVA, 2007). 

Atualmente, os REEs não estão incluídos no grupo de elementos benéficos 

ou tóxicos para as plantas, entretanto, além dos diversos estudos mostrando os 

benefícios que os REEs têm trazido para o crescimento e produção de biomassa 

de diferentes culturas, há também relatos de que ocorrem efeitos negativos 

quando concentrações altas de REEs são aplicadas, sendo que ocorreram 

reduções no comprimento de raízes, diminuição na taxa de germinação de 

sementes e alteração na concentração de macro e micronutrientes. Desta forma, 

é possível que os REEs apresentem características benéficas em baixas 

concentrações ou tóxicas em altas (TYLER, 2004). 
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2.5 Espectrometria de massa com plasma indutivamente acoplado 
combinada à ablação a laser 

 

As técnicas de espectrometria de emissão óptica com plasma 

indutivamente acoplado (ICP OES) e espectrometria de massa com plasma 

indutivamente acoplado (ICP-MS) são comumente utilizadas para a determinação 

de elementos químicos em materiais botânicos, biológicos, geológicos e outros. 

Contudo, para que seja feita a utilização destas técnicas no modo de operação 

convencional, é necessário que a amostra esteja em solução para que possa ser 

nebulizada e chegar ao plasma. Portanto, as amostras sólidas devem passar por 

uma etapa de decomposição ou solubilização antes de serem inseridas no 

equipamento (LIMBECK, 2017). 

No preparo de amostras de vegetais para a posterior determinação de 

macro e micronutrientes e de contaminantes, é habitual que seja feita uma 

decomposição utilizando HNO3 sob aquecimento, podendo ser usado 

aquecimento convencional ou com micro-ondas, em sistema aberto ou fechado. 

No entanto, esta etapa pode levar a problemas referentes à contaminação devido 

ao uso de reagentes de má qualidade ou manuseio da amostra. Além de 

possíveis perdas de elementos químicos por volatilização, quando usado um 

sistema de decomposição aberto. Além disso, os resultados obtidos são 

referentes à concentração total dos elementos químicos presentes nas amostras, 

e não representam a localização exata de cada elemento (KRUG; LIMBECK, 

2016, 2017). 

As técnicas de ICP OES e ICP-MS, quando combinadas a sistemas de 

vaporização eletrotérmica (ETV) ou ablação a laser (LA) possibilitam a análise 

direta de amostras sólidas, reduzindo a manipulação da amostra, a contaminação, 

o uso de reagentes tóxicos e a geração de resíduos. Ambas as técnicas têm como 

princípio a vaporização da amostra e introdução dos analitos vaporizados para o 

plasma através de um fluxo contínuo de Ar (LIMBECK; POZEBON; SANTOS, 

2017, 2017, 2017). 

Porém, dessas combinações, apenas a LA possibilita definir a localização 

de cada elemento na superfície das amostras, pois apresenta uma boa resolução 

espacial, normalmente entre 10 e 100 µm para lasers de ns (KO, 2018). Sendo 
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que a técnica baseia-se na incidência de um feixe de radiação laser sob a 

superfície de uma amostra que está posicionada em uma câmara de ablação. 

Quando o feixe de radiação entra em contato com a amostra, ocorre o processo 

de ablação, onde são formados vapores e partículas, os quais são carregados até 

o plasma através da passagem de um gás inerte (DURRANT; KO, 1999, 2018). 

Uma das crescentes aplicações da LA é a determinação da distribuição 

espacial de elementos em amostras biológicas e botânicas, destacando o uso da 

técnica para a detecção precoce e tratamento de doenças, especialmente 

tumores cancerígenos (BECKER; KO, 2008, 2018). Em análises ambientais, a LA 

possibilita verificar a localização de elementos após certo tempo de contato da 

planta com o elemento, mostrando o destino do mesmo na parte aérea do vegetal 

e a possível substituição de algum nutriente (DURRANT; KO, 1999, 2018). 

 Contudo, a obtenção de resultados quantitativos utilizando a LA-ICP-MS 

ainda é um desafio, pois durante a ablação podem ocorrer diferentes processos 

de vaporização e fracionamento elementar de acordo com a matriz da amostra, e 

também, pode variar a quantidade de material que é vaporizado dependendo do 

local onde o feixe de laser é incidido no material. Portanto, o transporte do 

aerossol e a ionização dos elementos no plasma dependem das características da 

amostra, sendo de fundamental importância que a matriz da amostra e dos 

padrões tenha similaridade (DARKE, 1993). 

Uma forma de corrigir as interferências não espectrais causadas pela 

ablação do material é pelo uso de um padrão interno (PI) para calibração. O PI 

escolhido deve estar presente, preferencialmente, na mesma concentração e 

homogeneamente distribuído na amostra e nos padrões, ser isento de 

interferências espectrais, e possuir m/z e potencial de ionização próximos aos dos 

analitos (MILISZKIEWICZ, 2015). Embora o 13C não cumpra todos estes 

requisitos, ele é o isótopo normalmente escolhido como PI para análise de 

materiais botânicos e biológicos, por ser o elemento presente de forma mais 

homogenia e constituinte de todos os tecidos vegetais e animais (KÖTSCHAU; 

NUNES; SIEBOLD, 2013, 2016, 2012). 

A metodologia desenvolvida por Nunes (2016) e aplicada neste trabalho, 

utiliza discos de papel filtro, cujo constituinte principal é a celulose, para reproduzir 

a matriz de amostras botânicas. Estes discos servem de suporte para as soluções 
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de referência, que posteriormente são evaporadas, e a análise é feita por LA-ICP-

MS. O 13C é o PI utilizado, visto que o C está presente no papel filtro em 

concentração de aproximadamente 44%, e em amostras de plantas em 45%, 

além de estar distribuído homogeneamente (NUNES, 2016). 

Outras metodologias também foram desenvolvidas para a análise de 

plantas utilizando a LA-ICP-MS, sendo feita a calibração com materiais de 

referência certificados (CRMs) ou adicionando soluções de referência sobre o pó 

de folhas secas para a obtenção de curvas de calibração na faixa de µg g-1 (KO; 

BECKER, 2018, 2014). 
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3. MATERIAIS E MÉTODOS 
 

Neste capítulo serão apresentados a instrumentação, os reagentes e as 

soluções utilizadas para o desenvolvimento do trabalho. Também estão descritos 

os procedimentos realizados para as análises de crescimento das raízes e da 

parte aérea, a determinação da concentração de pigmentos, de macro e 

micronutrientes e de La, nas plantas da espécie P. glomerata, após o cultivo in 

vitro com tratamentos de 0, 50, 100, 200 e 400 mg L-1 de NN-La2O3 e NP-La2O3. 

Além de estar descrita a metodologia utilizada para o preparo das curvas de 

calibração para as análises por LA-ICP-MS e para a obtenção de bioimagens das 

folhas das plantas. 

 

3.1 Instrumentação 
 

Para as determinações de La e Mo (nebulização pneumática (PN) e LA-

ICP-MS) e Ca, Cu, Fe, Mg, Mn, P, S e Zn (LA-ICP-MS) foi utilizado um 

instrumento ICP-MS (modelo Elan DRC II, PerkinElmer Sciex, Canadá), equipado 

com um nebulizador concêntrico de quartzo (Meinhard Associates, EUA), câmara 

de nebulização ciclônica de quartzo (Glass Expansion, Inc., Austrália) e tocha de 

quartzo com injetor de quartzo (2 mm d.i.). O separador de massas do 

equipamento de ICP-MS é do tipo quadrupolo e as análises foram feitas sem a 

utilização da cela dinâmica de reação. Para a geração do plasma foi utilizado 

argônio 99,998% (White Martins-Praxair, Brasil). As condições operacionais 

utilizadas para as determinações por ICP-MS estão mostradas na Tabela 1. 

Os elementos Ca, Cu, Fe, K, Mg, Mn, P, S e Zn foram quantificados por 

ICP OES (modelo Optima 4300 DV, PerkinElmer, EUA), com vista axial e 

aquisição simultânea de sinal. O equipamento de ICP OES é munido com tocha 

de quartzo com tubo injetor de alumina (2 mm d.i.), nebulizador do tipo GemCone 

e câmara de nebulização ciclônica. As condições operacionais do equipamento de 

ICP OES e os comprimentos de onda monitorados estão mostrados na Tabela 2. 

O plasma foi gerado a partir de argônio 99,998% (White Martins-Praxair, Brasil). 
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Tabela 1 – Condições operacionais para a análise de plantas por ICP-MS. 
 

ICP-MS 
Condição 

PN LA 

Potência de radiofrequência, W 
1300 

15 

1,2 

1,00 

Pt 

Vazão de gás principal, L min-1 

Vazão de gás auxiliar, L min-1 

Vazão de gás de nebulização, L min-

1 

Cone de amostragem e skimmer 

Dwell time, ms 40 50 

Varreduras (sweeps) 3 1 

Varreduras por replicata (readings) 3 <25000 

Replicatas 3 1 

Isótopos monitorados, m/z 
13C, 44Ca, 63Cu, 56Fe,139La,26Mg, 55Mn, 

98Mo, 31P e 34S 

 

 
Tabela 2 – Condições operacionais para a análise de plantas por ICP OES. 
 

ICP OES Condição 

Potência de radiofrequência, W 1400 

Vazão de gás principal, L min-1 15 

Vazão de gás auxiliar, L min-1 0,20 

Vazão de gás de nebulização, L min-1 0,70 

Comprimentos de onda monitorados, 

nm 

I - linha atômica; II - linha iônica 

Ca II (317,933), Cu I (327,393), Fe II 

(238,204), K I (766,490), Mg I 

(285,213), Mn II (257,610), P I 

(213,617), S I (181,975) e Zn II 

(206,200) 
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As análises por LA foram realizadas em um equipamento que possui uma 

fonte de laser de estado sólido, composto pelo meio ativo de Nd:YAG, operando 

no comprimento de onda de 266 nm (modelo LSX-266, Cetac Technologies, 

EUA). A operação do programa de controle do laser foi feita em um 

microcomputador conectado ao sistema. A fonte de excitação do cristal de 

Nd:AYG é constituída por uma lâmpada de arco de xenônio mantida em 605 V, 72 

W e pulso de 20 Hz. O sistema de geração da radiação laser é refrigerado por um 

circulador de água e a temperatura de funcionamento é de 35 ± 3 °C. O tempo de 

duração do pulso do laser é inferior a 6 ns e a energia nominal do feixe é de 15 

mJ. O sistema possui uma câmara CCD com resolução de até 2 µm que permite a 

visualização da superfície da amostra no microcomputador, captada através da 

janela de quartzo de 2 mm de espessura na parte superior de uma câmera de 

ablação circular, com dimensões de 50 mm de diâmetro e 50 mm de altura. O 

controle operacional do sistema de ablação é feito pelo software (DigLaz G2, 

versão 4.1.2.1940) e a câmara pode ser movida nas direções x, y e z, 

simultaneamente. A comunicação do equipamento de LA ao ICP-MS foi feita 

através da porta I/O (Input/Output) utilizando uma conexão com plug tipo P2 de 

3,5 mm. As condições operacionais do sistema LA-ICP-MS estão mostradas na 

Tabela 3. 

 
Tabela 3 – Condições operacionais do sistema LA-ICP-MS. 
 

LA-ICP-MS Condição 

Gás de arraste (Ar), L min-1 1,30 

Diâmetro do feixe, µm 100 

Velocidade de varredura, µm s-1 100 

Frequência do pulso do laser, Hz 20 

Energia*, % 20 
*A energia de 100% corresponde a 15 mJ. 

 

Um espectrofotômetro UV/Vis (modelo Lambda 25, PerkinElmer, EUA) foi 

utilizado para determinar a concentração de pigmentos nas folhas das plantas. 

Para a determinação de clorofila a e b e carotenoides foram monitorados os 

comprimentos de onda 470, 645 e 663 nm, respectivamente. A concentração de 



28 
 

antocianinas foi expressa como a alteração de 0,1 unidade da diferença entre a 

absorção de 530 e 600 nm. 

 

3.2 Reagentes e soluções 
 

As suspensões de NN-La2O3 e NP-La2O3 foram preparadas em água 

previamente destilada, deionizada em uma coluna de troca iônica e purificada em 

um sistema Milli-Q (Millipore, EUA), com resistividade de 18,2 MΩ cm. As NP-

La2O3 foram compradas da Nanostructured & Amorphous Materials Inc. (Houston, 

EUA) e possuem o tamanho entre 15 e 30 nm, a morfologia esférica e a pureza de 

99,99%. O NN-La2O3 foi adquirido da Neon Comercial (Suzano, Brasil) e 

apresenta 99,9% de pureza. 

As curvas de calibração para as determinações por ICP-MS, por ICP OES 

e para o preparo das soluções de referência utilizadas para a calibração no 

método para LA-ICP-MS, foram preparadas a partir da diluição de uma solução 

estoque de 10 mg L-1 (SCP33MS, SCP Science, Canadá) em HNO3 5% (v/v). 

Adicionalmente, uma solução estoque contendo 23 elementos na concentração 

1000 mg L-1 (Merck IV, Certipur, Estados Unidos) foi utilizada para o preparo das 

soluções de calibração para as análises por ICP OES e para a análise por LA-

ICP-MS. 

O HNO3 (65%, 1,4 kg L-1, 14,4 mol L-1, Vetec, Brasil) usado para a 

decomposição das amostras de plantas foi previamente purificado por destilação 

abaixo do ponto de ebulição em um sistema de destilação (modelo duoPUR 

2.01E, Subboilng Distillation System, Milestone, Itália). 

 

3.3 Procedimentos 
 

As suspensões de NN-La2O3 e NP-La2O3 foram preparadas nas 

concentrações de 1000, 2000, 4000 e 8000 mg L-1 como La2O3 em água purificada 

e dispersas com o auxílio de ultrassom (banho ultrassônico modelo Transsonic, 

Elma GmbH & Co, Alemanha) durante 30 s. Então, 0,5 mL de cada suspensão foi 

adicionado à 9,5 mL de meio de cultivo MS (Murashige, 1962) suplementado com 

30 g L-1 de sacarose, 66 g L-1 de ágar e 0,1 g L-1 de mio-inositol (Nicoloso, 2001), 
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em tubos de ensaio para preparação dos tratamentos de 50, 100, 200 e 400 mg L-

1, respectivamente. Para o preparo do controle foi adicionado 0,5 mL de água 

purificada sobre o meio de cultivo. Por fim, os tubos foram fechados e 

autoclavados sob 120 °C e 1,0 atm durante 30 min. 

Os segmentos nodais micropropagados in vitro (mostrado na Figura 1.a) 

com os tratamentos de 0, 50, 100, 200 e 400 mg L-1 de NN-La2O3 ou NP-La2O3 (n 

= 40, para cada tratamento), foram retirados da parte mediana de plantas de P. 

glomerata, também previamente micropropagadas in vitro (mostrado na Figura 

1.b). Os tubos de ensaio contendo os explantes foram mantidos em uma sala de 

crescimento durante 28 dias, sob a temperatura de 25 ± 2 °C, com fotoperíodo de 

16 h, densidade luminosa de 35 µmol m-2 s-1 fornecida por lâmpadas fluorescentes 

brancas frias e sob umidade relativa do ar entre 50 e 60%. 

Após os 28 dias de cultivo, 18 plantas foram retiradas dos tubos de ensaio, 

para serem feitas as análises de crescimento, e separadas em triplicatas 

contendo seis mudas em cada replicata. As plantas foram segmentadas para 

separação das raízes e da parte aérea. A avaliação do comprimento da parte 

aérea foi feita através de medidas com o auxílio de uma fita métrica. A contagem 

do número de folhas, de segmentos nodais e de brotações foi realizada 

manualmente. Para determinar a produção da matéria seca, a parte aérea das 

plantas foi seca em estufa sob a temperatura de 60 ± 5 ºC, até peso constante. 

Posteriormente, foi realizada a pesagem do material. 

As raízes foram primeiramente lavadas com água destilada, para a 

remoção do excesso do meio de cultivo e escaneadas para a obtenção do 

comprimento total radicular, diâmetro médio radicular, volume radicular e área 

superficial radicular. Para isto, foi utilizado o software WinRhizo Pro 2013, 

acoplado a um scanner EPSON Expression 11000 equipado com luz adicional 

(TPU), com definição de 600 dpi. Posteriormente, foram secas em estufa sob a 

temperatura de 60 ± 5 ºC, até peso constante. Então, foi realizada a pesagem do 

material. 

As concentrações de carotenoides e clorofila foram determinadas seguindo 

o método de Hiscox (1979) e estimadas por meio da fórmula de Lichtenthaler 

(1987). Para tal, 50,0 mg de folhas congeladas foram incubadas a 65 °C em 

dimetilsulfóxido (DMSO) até os tecidos serem completamente branqueados. A 
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concentração da clorofila total foi determinada através da soma das 

concentrações de clorofila a e b. 

 
Figura 1 – (a) Procedimento utilizado para a micropropagação de segmentos nodais de P. 

glomerata nos tratamentos com 0, 50, 100, 200 e 400 mg L-1 de NN-La2O3 e NP-
La2O3. (b) Zona em que foram retirados os segmentos nodais para a 
micropropagação. 

 

 
 

A concentração de antocianinas foi determinada de acordo com Zhang 

(1997). A extração das antocianinas das folhas foi feita com 5,0 mL de solução 

1% de HCl em metanol. 
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Para a determinação total de Ca, Cu, Fe, K, La, Mg, Mn, Mo, P, S e Zn, as 

plantas foram segmentadas em folhas e hastes. Então, massas de 20,0 a 50,0 mg 

de matéria seca foram decompostas em tubos de polipropileno com 1,0 mL de 

HNO3 (65%, 1,4 kg L-1, 14,4 mol L-1), com aquecimento a aproximadamente 90 ºC 

em banho-maria durante 90 min. Posteriormente, as amostras foram analisadas 

por ICP OES e ICP-MS. Para verificar a exatidão do método, o mesmo 

procedimento foi realizado para dois CRMs de plantas, o BCR 670 (Aquatic Plant, 

Community Bureau of Reference, Bélgica) e o NIST 1515 (Apple leaves, National 

Institute of Standards and Technology, EUA). 

As curvas de calibração para Cu, La, Mn, Mo e Zn, utilizando o sistema LA-

ICP-MS, foram feitas adaptando a metodologia desenvolvida por Nunes (2016). 

Dessa forma, 40 µL de uma solução multielementar (SCP33MS, SCP Science, 

Canadá) nas concentrações de 0,25, 0,50, 1,25, 2,50, 5,00 e 10,0 mg L-1 foram 

transferidos com o auxílio de uma micropipeta sobre um disco de papel filtro de 17 

mm de diâmetro, que por sua vez foi aquecido (em torno de 80 oC) para a 

evaporação do solvente. Posteriormente, o disco foi fixado com o auxílio de uma 

cola de poliacetato de vinila (PVA) (Acrilex, Brasil), em uma lâmina de quartzo, a 

qual foi colocada na câmara de ablação do sistema LA-ICP-MS.  Para a análise, 

foram abladas três linhas paralelas de aproximadamente 5 mm de comprimento, 

cada. O 13C foi utilizado como PI. 

Para o preparo das curvas de calibração para os elementos Ca, Fe, Mg, P 

e S foi realizado o mesmo procedimento, porém com soluções multielementares 

(Merck IV, Certipur, Estados Unidos) nas concentrações de 100, 250, 375, 500 e 

1000 mg L-1 (Ca, Fe e Mg) e monoelementares de P (Inorganic, Alemanha) e de S 

(Spex CertiPrep, EUA). Para a obtenção do branco da curva de calibração, foram 

transferidos 40 µL de HNO3 5% (v/v) para um disco de papel filtro. Os limites de 

detecção (LODs) e de quantificação (LOQs) do método de LA-ICP-MS foram 

estimados a partir da ablação de 10 linhas no disco de papel filtro usado como 

branco. Os LODs e os LOQs foram calculados como l + 3 s e l + 10 s, 

respectivamente, onde “l” é a intensidade média dos sinais das 10 linhas no 

papel filtro e “s” é o respectivo desvio padrão. Os valores de intensidade obtidos 

para cada analito, com correção com 13C, foram interpolados nas curvas de 

calibração correspondentes. 
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Para verificar a exatidão do método foram analisadas pastilhas dos CRMs 

BCR 670 (Aquatic Plant) e NIST 1515 (Apple leaves), onde massas de 350 mg de 

cada foram previamente compactadas em uma prensa hidráulica sob 5 ton 

durante 2 min. Para isto, 3 linhas de aproximadamente 5 mm foram abladas em 

cada amostra, e o 13C foi usado como PI. 

Para os estudos da distribuição dos elementos (obtenção de bioimagem), 

as folhas das plantas foram secas a temperatura ambiente. Para tal, as folhas 

foram colocadas entre papel de filtro sob a proteção de duas lâminas de vidro. 

Após a secagem, as folhas foram fixadas em uma lâmina de quartzo com auxílio 

de cola de PVA e analisada por LA-ICP-MS. 

As imagens da distribuição dos elementos foram obtidas a partir do 

processamento dos dados no programa MATLAB (versão 7.9.0) a partir do 

desenvolvimento de uma sequência de comandos para o tratamento das 

informações. Os dados obtidos no instrumento de ICP-MS foram exportados na 

forma .xls.  

A avaliação estatística dos resultados foi feita usando o software GraphPad 

InStat (GraphPad InStat Software Inc., versão 3.00, 1997) para os testes t-Student 

ou para a análise de variância de uma via (ANOVA), pós teste tukey ambos a 

nível de confiança de 95%. 

Na Figura 2 está mostrado um fluxograma das análises realizadas durante 

este estudo. 
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Figura 2 - Fluxograma das análises realizadas neste estudo. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 

Neste capítulo serão apresentados e discutidos os resultados referentes ao 

desenvolvimento das raízes e da parte área das plantas, após os 28 dias de 

cultivo in vitro, bem como a concentração de pigmentos, macro e micronutrientes 

e de La no tecido de P. glomerata. Também serão mostrados os perfis dos sinais 

obtidos por LA-ICP-MS para a análise de discos de papel filtro umedecidos com 

suspensões de 7,0 mg L-1 de NN-La2O3 e NP-La2O3, com solução de 5,0 mg L-1 

de La3+ e para as análises de folhas de P. glomerata cultivadas na presença de 

200 mg L-1 de NN-La2O3 e NP-La2O3. Além das bioimagens das folhas, adquiridas 

por LA-ICP-MS. 

 

4.1 Efeitos de NN-La2O3 e NP-La2O3 no desenvolvimento das raízes de P. 
glomerata 

 

Considerando a raiz o principal órgão que faz a interface entre o solo e 

planta, é necessário avaliar os efeitos que as NPs podem causar na sua 

morfologia, pois, a raiz é o sistema mais importante do organismo da planta e é o 

local onde ocorre a maior absorção de água e nutrientes e a síntese de diversos 

compostos orgânicos. O crescimento e a fisiologia das raízes afeta diretamente o 

desenvolvimento da planta. As possíveis interferências causadas pelas NPs nas 

raízes estão na absorção na superfície radicular, incorporação pela parede celular 

e absorção pelas células. Os poros da parede celular possuem entre 2,0 e 20 nm, 

logo, é possível que NPs inferiores a 20 nm passem pela membrana. As NPs 

podem se agregar ao longo das raízes impedindo a absorção de água e 

nutrientes, o que prejudicaria o crescimento das plantas. Neste sentido, as NPs 

podem apresentar aspectos tóxicos para as plantas pelas interações físicas com o 

caminho de transporte para as células vegetais e não pela interação química 

(MARTÍNEZ-FERNÁNDEZ; ZHANG, 2016, 2013). 

Os parâmetros avaliados neste estudo foram à matéria seca, o 

comprimento total, a área superficial, o diâmetro médio e o volume radicular, cujos 

resultados estão mostrados na Figura 3 e no Anexo A. Estes parâmetros estão 

relacionados e podem mostrar uma possível toxicidade. 
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Figura 3 – Efeito de NN-La2O3 e NP-La2O3 sobre a produção de matéria seca (mg planta-1), o 
comprimento total (cm planta-1), a área superficial (cm2 planta-1), o volume (cm3 
planta-1) e o diâmetro médio radicular (mm planta-1) para os experimentos realizados 
com P. glomerata cultivada in vitro. Os resultados são valores médios e desvio padrão 
(1SD) de n = 3. 

 

 
(*) Valores significativamente diferentes do controle para ρ < 0,05 (ANOVA). 

 

Segundo os resultados, ocorreu diferença significativa entre o controle e o 

tratamento com 400 mg L-1 de NN-La2O3 para todos os parâmetros. Contudo, 

enquanto houve um decréscimo nos valores de produção de matéria seca, 

comprimento total, volume e área superficial, ocorreu um aumento no diâmetro 

médio das raízes. Isto acontece provavelmente porque quando a planta está 

sendo intoxicada, a tendência é que suas células, ao invés de se desenvolverem 

para baixo, cresçam para os lados, fazendo com que diminua o comprimento e 

aumente o diâmetro radicular (BERNARDY, 2016). 
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É relatado que a Eriobotrya japonica (loquat) cultivada in vitro apresentou 

um aumento na massa e no comprimento das raízes quando a planta foi tratada 

com 1,0 a 3,0 µmol L-1 de La(NO3)3 (ZHANG, 2013). Concentrações relativamente 

baixas de La promovem o crescimento de raízes, porém concentrações mais altas 

retardam o crescimento. Neste sentido, foi mostrado que 10 µmol L-1 de La3+ 

favoreceu o crescimento das raízes, porém quando foram aplicados 50 e 100 

µmol L-1, ocorreu um efeito redutor, em Huperzia serrata (ZHAO, 2006). 

Considerando que a menor concentração aplicada no presente trabalho foi de 180 

µmol L-1 de La, os resultados foram concordantes com os da literatura para 

concentrações elevadas de La. 

Na Figura 3, também estão mostrados os resultados para os parâmetros 

estudados nos tratamentos com NP-La2O3. Como pode ser visto, as NP-La2O3 

afetaram a morfologia e produção de matéria seca das raízes não apenas no 

tratamento de 400 mg L-1, como o NN-La2O3, mas em concentrações inferiores, 

provando que o efeito tóxico para o desenvolvimento das raízes é mais acentuado 

quando o La2O3 está na forma de NPs, no caso na faixa de 15 a 30 nm. Isto pode 

ter sido causado pela agregação de NPs nas raízes, prejudicando a atividade 

hídrica das raízes primárias por ação física sobre os poros, como mostrado no 

experimento hidropônico com 1 g L-1 de suspenção de NPs de TiO2 em milho 

(ASLI; CHICHIRICCÒ, 2009, 2015). 

Em um estudo com NPs de óxidos de REEs com repolho, trigo, pepino, 

rabanete, tomate e alface foi mostrado que ocorreu variação no crescimento das 

raízes quando comparadas ao controle, quando cultivadas na presença de 2000 

mg L-1 de NPs de La2O3, CeO2, Yb2O3 e Gd2O3, de acordo com a espécie e com a 

NP. O tratamento com NP-CeO2 reduziu significativamente o comprimento das 

raízes apenas para alface, não afetando as demais espécies (MA, 2010). 

Contudo, as NP-La2O3 reduziram o comprimento das raízes para todas as 

espécies, estando de acordo com os resultados obtidos neste trabalho. 
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4.2 Efeitos de NN-La2O3 e NP-La2O3 na concentração de pigmentos nas 
folhas de P. glomerata 

 

Os pigmentos fotossintéticos (clorofila e carotenoides) das folhas são os 

responsáveis pela captura de energia luminosa, fundamental para gerar a energia 

necessária para o desenvolvimento das plantas, também são biomarcadores que 

indicam possível estresse causado por alguns elementos ou substâncias caso 

tenham suas concentrações alteradas (LI, 2018). 

Na Figura 4 e no Anexo B estão mostrados os resultados para a 

concentração de clorofila a, b e total, carotenoides e antocianinas para as plantas 

da espécie P. glomerata cultivadas in vitro com NN-La2O3 e NP-La2O3. 

Como observado, há um aumento na concentração de clorofila a, b e total e 

de carotenoides nas plantas cultivadas na presença de 50 mg L-1 de NP-La2O3, o 

que pode ser atribuído a maior reatividade das NPs frente ao NN-La2O3, visto que 

o aumento na concentração destes pigmentos aconteceu apenas no tratamento 

de 200 mg L-1 de NN-La2O3. Provavelmente o La favorece a síntese dos 

pigmentos atuando como catalisador, e o La2O3 é mais reativo quando está no 

tamanho nanométrico (APODACA, 2017). 

A diminuição da concentração de clorofila e carotenoides está relacionada 

diretamente com a redução da atividade fotossintética e a redução de matéria 

seca da planta, além do estresse oxidativo (KHATAEE, 2017). É possível que a 

agregação de NPs na superfície das raízes tenha impedido o transporte de água 

para as folhas, e isto tenha afetado a concentração de clorofila no tratamento com 

400 mg L-1 de NP-La2O3 (MISSAOUI, 2017). 

Além do transporte de água, a redução de clorofila nos tratamentos a 200 e 

400 mg L-1 de NP-La2O3 pode ser atribuída a menor concentração de Mg nas 

folhas nestes tratamentos (mostrado na Figura 5), visto que o Mg é um 

constituinte do pigmento (MARTÍNEZ-FERNÁNDEZ, 2016). 
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Figura 4 – Efeito de NN-La2O3 e NP-La2O3 sobre a produção de clorofila a, b, e total, carotenoides 
e antocianinas para os experimentos realizados com P. glomerata cultivada in vitro. Os 
resultados são valores médios e desvio padrão (1SD) de n = 3. 

 

 
 (*) Valores significativamente diferentes do controle para ρ < 0,05 (ANOVA). 

 

Sob estresses ambientais, a superprodução de espécies reativas de 

oxigênio (ROS) pode danificar importantes moléculas biológicas (lipídios, 

proteínas e DNA) em plantas. As espécies de plantas têm muitas vias 

antioxidantes enzimáticas e não enzimáticas que podem ser ativadas 

simultaneamente para se defender contra dano oxidativo. A antocianina, um tipo 

de flavonoide, é um dos antioxidantes não enzimáticos mais comuns em plantas e 
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opera como um eliminador de ROS, doador de hidrogênio e quelante de metais. A 

exposição de Trigonella foenum-graecum a NPs de TiO2, na concentração de 50 e 

100 mg L-1, levou a um aumento na concentração de antocianinas após 16 dias, 

provando que condições altamente estressantes causadas por estas NPs possam 

induzir a produção de níveis elevados de H2O2, o que poderia inibir a atividade da 

enzima fenilalanina amônia-liase (PAL) e, assim, induzir a biossíntese de 

antocianina (MISSAOUI,2017). Então, com os resultados encontrados é possível 

indicar que um meio contendo NP-La2O3 é mais estressante para plantas do que 

na presença de NN-La2O3. 

 

4.3 Efeitos de NN-La2O3 e NP-La2O3 sobre os elementos no caule e nas 
folhas de P. glomerata 

 

A concentração da maioria dos macro e micronutrientes nas folhas foi 

reduzida significativamente a partir do tratamento das plantas com 100 mg L-1 de 

NP-La2O3. Para elementos como o Fe, Mo, S e Zn, a redução aconteceu em todos 

os tratamentos com NP-La2O3. Contudo, a concentração de Cu, K e P aumentou 

no tratamento com 50 mg L-1 de NP-La2O3. A redução da concentração de 

elementos no caule foi menos afetada do que nas folhas, possivelmente porque o 

único meio de absorção de nutrientes neste estudo foi pelas raízes e posterior o 

transporte pelo xilema. Então, primeiro foi necessária à absorção pelas raízes e 

depois à passagem dos nutrientes pelo caule, para posterior deposição nas 

folhas. No entanto, a concentração de S reduziu no caule e nas folhas em relação 

ao controle para todos os experimentos com NP-La2O3. 

No entanto, os tratamentos com NN-La2O3 afetaram menos a concentração 

dos nutrientes que os com NP-La2O3, tanto nas folhas quanto no caule. Isso se 

deve, possivelmente, porque as NPs devem ter obstruído os poros das raízes e 

impedido a absorção de nutrientes do meio de cultivo (MARTÍNEZ-FERNÁNDEZ, 

2016). 

Na Figura 5 e nos Anexo C e D estão mostradas as concentrações dos 

macro e micronutrientes no caule e nas folhas para as plantas da espécie P. 

glomerata cultivadas in vitro com NN-La2O3 e NP-La2O3. 
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Figura 5 – Efeito de NN-La2O3 e NP-La2O3 sobre a concentração de macro e micronutrientes no 
caule e nas folhas de P. glomerata cultivada in vitro. Os resultados são valores médios 
e desvio padrão (1SD) de n = 3. 

 

 
 (*) Valores significativamente diferentes do controle para ρ < 0,05 (ANOVA). 
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Figura 5 – Continuação. 

 

 
(*) Valores significativamente diferentes do controle para ρ < 0,05 (ANOVA). 
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Figura 5 – Continuação. 

 

 
(*) Valores significativamente diferentes do controle para ρ < 0,05 (ANOVA). 

 

4.4 Translocação de La para o caule e as folhas de P. glomerata 
 

Na Figura 6 e nos Anexos C e D estão mostrados os resultados para a 

concentração de La no caule e nas folhas das plantas da espécie P. glomerata 

cultivadas in vitro com NN-La2O3 e NP-La2O3. 

Pode-se verificar que não há diferença significativa na concentração de La 

nas folhas e no caule entre os tratamentos com 50 e 100 mg L-1 de NN-La2O3 e 

NP-La2O3 (teste t-Student, nível de confiança ρ < 0,05). Porém, a concentração 

maior de La no caule e nas folhas aconteceu quando aplicado NP-La2O3, 

possivelmente porque as NPs são mais reativas e menores, podendo penetrar 

pelos poros das raízes (MARTÍNEZ-FERNÁNDE; ZHANG, 2016, 2013). Contudo, 

a aplicação de 200 mg L-1, não apresentou diferença para os tratamentos com 

NP-La2O3 e NN-La2O3 (teste t-Student, nível de confiança ρ < 0,05). A absorção 

de La nas folhas foi sete vezes superior e no caule aproximadamente quatro 

vezes superior, quando as plantas foram cultivadas com 400 mg L-1 de NN-La2O3 

em relação ao mesmo tratamento com NP-La2O3. Provavelmente porque nesta 
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concentração a presença de NP-La2O3 na superfície das raízes tenha dificultado a 

absorção. Com estes resultados é possível afirmar que o La tende a se depositar 

preferencialmente nas folhas do que no caule das plantas. 

A concentração de La no caule e nas folhas das plantas utilizadas como 

controle ficou abaixo do limite de quantificação do método (40 ng g-1). 

 
Figura 6 – Concentração de La no caule e nas folhas de P. glomerata cultivada in vitro com NN-

La2O3 e NP-La2O3. Os resultados são valores médios e desvio padrão (1SD) de n = 3. 
 

 
 

4.5 Efeitos de NN-La2O3 e NP-La2O3 sobre o crescimento da parte aérea de P. 
glomerata 

 

O desenvolvimento da parte aérea da planta está diretamente ligado ao 

crescimento das raízes e a absorção de macro e micronutrientes (DATNOFF; 

MALAVOLTA; MARTÍNEZ-FERNÁNDEZ, 2009, 2006, 2016). Como mostrado nos 

itens anteriores (4.1 e 4.3), a área superficial das raízes foi reduzida 

significativamente a partir do tratamento com 100 mg L-1 de NP-La2O3, o que 

provavelmente dificultou a absorção de nutrientes pela planta e impediu o seu 

crescimento. Conforme está mostrado na Figura 7 e no Anexo E, o comprimento 

da parte aérea, o número de folhas e o número de segmentos nodais foram 

reduzidos significativamente a partir do tratamento com 200 mg L-1 de NP-La2O3. 

Porém, para o tratamento das plantas com NN-La2O3, a redução aconteceu 

apenas na concentração de 400 mg L-1 . A produção de matéria seca, foi afetada 

também no tratamento com 100 mg L-1 de NP-La2O3, porém da mesma forma que 
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os demais parâmetros, apenas o tratamento com 400 mg L-1 de NN-La2O3 reduziu 

a massa seca da parte aérea da planta. Isto mostra que o La2O3 na forma de NPs 

inibi o crescimento das plantas em concentrações inferiores ao La2O3 com 

partículas maiores. A alteração do número de brotações não foi significativamente 

diferente em relação ao controle, em nenhum dos tratamentos estudados. 

 
Figura 7 – Efeito de NN-La2O3 e NP-La2O3 no crescimento da parte aérea de P. glomerata 

cultivada in vitro. Os resultados são valores médios e desvio padrão (1SD) de n = 3. 
 

 
(*) Valores significativamente diferentes do controle para ρ < 0,05 (ANOVA). 

 

Uma planta de cada tratamento foi escaneada utilizando um scanner 

EPSON Expression 11000 e as imagens foram geradas utilizando o software 

WinRhizo Pro 2013. Na Figura 8 está mostrado de forma ilustrativa o comprimento 

final das plantas após os 28 dias de tratamento com NN-La2O3 e NP-La2O3. 
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Figura 8 – Imagem ilustrativa do comprimento final das plantas de P. glomerata cultivada in vitro 
após os 28 dias de tratamento com NN-La2O3 e NP-La2O3. 

 

 
 

4.6 Interação da radiação laser com suspensões de NN-La2O3 e NP-La2O3 

dispostas no disco de papel 
 

A interação entre a radiação do laser e a superfície da amostra depende 

das características do material e dos compostos, do tamanho de partícula, da 

atmosfera onde ocorre a interação, do tamanho do spot, da energia do laser, da 

frequência e do tipo de laser (DURRANT, 1999). Quando o feixe de laser atinge a 

superfície da amostra, no primeiro momento os elétrons são removidos do 

material e em seguida ocorre a formação de espécies atômicas e moleculares. 

Então, acontece um superaquecimento do material no local de incidência do laser 

causando rupturas e produzindo partículas. Essa interação resulta em efeitos de 

aquecimento, evaporação e degradação do material (MEYERS, 2010). Por estes 

motivos foi estudada a interação do feixe de radiação laser com o disco de papel 

filtro (mostrado na Figura 9) enriquecido com suspensões de NN-La2O3 e NP-

La2O3 na concentração de 14 µg g-1 e com solução de La3+ na concentração de 10 

µg g-1. 
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Figura 9 – Esquema ilustrativo para a análise de discos de papel filtro umedecidos com 
suspensões de NN-La2O3 e NP-La2O3 e solução de La3+. 

 

 
 

Na Figura 10 está mostrada a diferença entre os sinais obtidos para a 

ablação dos discos de papel enriquecidos com as suspensões de NN-La2O3 e NP-

La2O3 e com solução de La3+. Com estes resultados, pode-se afirmar que ocorrem 

diferentes processos de ablação quando a radiação laser entra em contato com 

NP-La2O3, possivelmente porque há uma quantidade muito grande de átomos em 

uma NPs em comparação com partículas maiores, o que provoca picos altos e 

finos no sinal adquirido. Isso provavelmente ocorre em decorrência da 

vaporização das NPs com o laser ou quando alcançam o próprio ICP 

(DRESCHER, 2012). 

 
Figura 10 – Perfil do sinal do 139La obtido na ablação de papel de filtro enriquecido com 

suspensões de NN-La2O3 e NP-La2O3 e solução de La3+. 
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4.7 Interação da radiação laser com as folhas de P. glomerata cultivadas in 
vitro com 200 mg L-1 de NN-La2O3 e NP-La2O3 

 

A principal dificuldade em determinar NPs em materiais biológicos por LA-

ICP-MS está na heterogeneidade das NPs em relação ao tamanho, baixa 

concentração nas amostras e falta de materiais de referência. Mesmo assim, a 

técnica tem sido aplicada para a caracterização de NPs e determinação de NPs 

em células e plantas (DRESCHER; KOELMER; SIEBOLD, 2012, 2013, 2012). 

Diante disto, foi realizado o estudo da interação da radiação laser com as 

plantas cultivadas (mostrados na Figura 11) na presença de 200 mg L-1 de NN-

La2O3 e NP-La2O3. 
 
Figura 11 – Esquema ilustrativo para a análise das folhas de P. glomerata cultivadas com NN-

La2O3 e NP-La2O3. 
 

 
 

Na Figura 12 estão mostrados os perfis dos sinais obtidos a partir da 

análise das folhas de P. glomerata cultivadas na presença de NN-La2O3 e NP-

La2O3 por LA-ICP-MS. 

 
Figura 12 – Perfis dos sinais de 139La e de 13C obtidos por LA-ICP-MS a partir da análise de folhas 

de P. glomerata cultivada na presença de 200 mg L-1 de NN-La2O3 e NP-La2O3. 
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O sinal adquirido para 139La na análise da folha da planta cultivada na 

presença de 200 mg L-1 de NP-La2O3 é similar ao relatado em um estudo para a 

determinação de NPs de Au em folhas de arroz por LA-ICP-MS (mostrado na 

Figura 13), sendo um indicativo da presença de NP-La2O3 dentro do tecido 

vegetal (KOELMEL, 2013). Além disso, o sinal para 13C não apresentou picos na 

mesma região, indicando que os sinais de 139La não são decorrentes da presença 

de partículas no aerossol da amostra ablada. Contudo, não é possível afirmar que 

todo o La encontrado na planta esteja na forma de NPs. 

 
Figura 13 – Sinal adquirido para a análise de folhas de arroz tratado com NPs de Au. 

  

 
Fonte: (KOELMEL, 2013). 

 

Devido a estes resultados que mostram a diferença dos sinais obtidos a 

partir da interação entre a radiação laser com as NP-La2O3 dispostas em discos 

de papel filtro e o La presente nas folhas de P. glomerata, a bioimagem da 

distribuição de La na folha da planta após o cultivo com NP-La2O3 (Figura 15) está 

na escala 139La/13C e não em µg g-1. 

 

4.8 Distribuição de macro e micronutrientes nas folhas de P. glomerata 
 

Na Figura 14 está mostrada a distribuição de Ca, Cu, Fe, Mg, Mn, Mo, P, S 

e Zn nas folhas de P. glomerata cultivada in vitro com 0 e 400 mg L-1 de NN-La2O3 
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e NP-La2O3. Estes tratamentos foram escolhidos para verificar uma possível 

substituição de algum nutriente pelo La, visto que os tratamentos com 400 mg L-1 

foram os que apresentaram a maior alteração na concentração dos elementos em 

relação ao controle. As bioimagens do controle foram feitas para comparação. 

Não foi possível obter bioimagens para K, pois este elemento sofre interferência 

isobárica com o Ar, o gás gerador do plasma. 

Como pode ser visto na Figura 14, embora existam relatos na literatura que 

o La possa substituir o Ca em ligações com proteínas em organismos vivos, com 

este estudo não foi possível mostrar isto. A distribuição de Ca na folha de P. 

glomerata cultivada com 400 mg L-1 de NP-La2O3 permaneceu semelhante a 

distribuição de Ca na folha do controle (SHTANGEEVA, 2007). Além do mais, 

para a planta cultiva com NN-La2O3, o Ca está presente em maior concentração 

na nervura principal da folha, justamente o local onde o La ficou depositado 

(Figura 15), indicando que para este tratamento ocorreu um deslocamento de Ca, 

porém não houve um substituição pelo La. 

O Cu está distribuído quase que homogeneamente nas folhas do controle e 

do tratamento com 400 mg L-1 de NP-La2O3. No entanto, para o cultivo da planta 

com 400 mg L-1 de NN-La2O3, ocorreu uma deposição maior de Cu na 

extremidade superior da folha. 

A concentração de Fe nas folhas de P. glomerata foi reduzida 

significativamente em relação ao controle para todos os tratamentos com NP-

La2O3 e a partir de 100 mg L-1 de NN-La2O3. No entanto, através da obtenção das 

bioimagens, é possível afirmar que a distribuição de Fe nas folhas, permaneceu a 

mesma observada para a folha de P. glomerata utilizada como controle, após os 

tratamentos com 400 mg L-1 de NN-La2O3 e NP-La2O3. Isto mostra que estes 

tratamentos afetaram apenas a concentração de Fe nas folhas e não a sua 

localização. 

A distribuição de Mg foi afetada da mesma maneira para os tratamentos 

com 400 mg L-1 de NN-La2O3 e NP-La2O3, tornando-se homogeneamente 

distribuído em toda a folha de P. glomerata. Contudo, para a folha da planta 

usada como controle, o Mg está mais concentrado na região central inferior. A 

mudança na distribuição de Mg após estes tratamentos pode ser atribuída à 
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redução de mais de 3 vezes na concentração total de Mg nas folhas, em relação 

ao controle. 

O Mn está distribuído homogeneamente em toda a folha de P. glomerata 

cultivada com 400 mg L-1 de NP-La2O3 e na planta controle. Apenas para a planta 

tratada com 400 mg L-1 de NN-La2O3 a concentração de Mn é maior na nervura 

principal da folha. 

Os elementos Mo, P e S estão distribuídos quase que homogeneamente 

em toda a folha de P. glomerata nos tratamentos utilizados para a obtenção de 

bioimagens. 

A folha de P. glomerata usada como controle tem uma concentração de Zn 

maior nas nervuras, sendo que ocorreu uma translocação do elemento para as 

folhas após a planta ter sido cultivada com 400 mg L-1 de NN-La2O3, reduzindo a 

sua concentração na nervura principal. Além disso, este é justamente o local onde 

o La ficou depositado após este tratamento (Figura 15). Neste caso, 

possivelmente, tenha ocorrido uma substituição de Zn pelo La. Contudo, apenas 

com este estudo não é possível provar isto. 

Este estudo mostrou que o NN-La2O3 afetou a distribuição dos nutrientes 

na folha de P. glomerata mais do que o NP-La2O3. Indicando que o La2O3 causa 

efeitos diferentes nas plantas se estiver no tamanho nanométrico ou não. 
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Figura 14 – Bioimagens da distribuição de elementos em folhas de P. glomerata cultivada in vitro 
nas concentrações de 0 e 400 mg L-1 de NN-La2O3 e NP-La2O3. 
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Figura 14 – Continuação. 
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Figura 14 – Continuação. 
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Figura 14 – Continuação. 

 

 
 

4.9 Distribuição de La nas folhas de P. glomerata 
 

Um estudo da distribuição de La em folhas de girassol utilizando LA-ICP-

MS mostrou que o elemento se deposita preferencialmente nas nervuras das 

folhas (KÖTSCHAU, 2013). Isso também foi observado neste trabalho, como está 

mostrado na Figura 15. Visto que a maior concentração de La está localizada nas 

nervuras das folhas de P. glomerata após os tratamentos com 400 mg L-1 tanto de 

NN-La2O3 quanto de NP-La2O3. Indicando que independente do tamanho das 

partículas de La2O3 presentes no meio de cultivo, a deposição de La no tecido da 

planta será nesta região. 

Não foi possível obter a bioimagem da distribuição de La na folha utilizada 

como controle, pois a concentração de La nesta amostra é inferior ao LOD. 
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Figura 15 – Bioimagens da distribuição de La em folhas de P. glomerata cultivada in vitro na 
concentração de 400 mg L-1 de NN-La2O3 e NP-La2O3. 

 

 
 

4.10 Avaliação da exatidão dos métodos utilizados 
 

Para verificar a exatidão do método utilizado para a determinação da 

concentração total dos elementos após decomposição das amostras em meio 

ácido, dois CRMs foram analisados juntamente com as amostras, o BCR 670 

(Aquatic Plant) e o NIST 1515 (Apple Leaves). Após a decomposição, os 

elementos Ca, Cu, Fe, K, Mg, Mn, P , S e Zn foram determinados por ICP OES e 

os elementos La e Mo por ICP-MS. As condições de operação dos equipamentos 

estão descritas no item 3.1 e os resultados estão mostrados nas Tabelas 4. 
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Tabela 4 – Determinação de elementos em CRMs por ICP OES e ICP-MS após decomposição das 
amostras. Valores em µg g-1 e % e representam à média e o desvio padrão (1SD) para 
n = 3. 

 

Elemento 
BCR 670 (µg g-1) NIST 1515 (µg g-1) 

Certificado Determinado Certificado Determinado 

La 0,487 ± 0,02 0,523 ± 0,03 n.i n.d. 

Ca* n.i. n.d. 1,526 ± 0,015 1,588 ± 0,144 

Cu n.i. n.d. 5,64 ± 0,24 5,49 ± 0,31 

Fe n.i. n.d. 83 ± 5 74 ± 5 

K* n.i. n.d. 1,61 ± 0,02 1,69 ± 0,14 

Mg* n.i. n.d. 0,271 ± 0,008 0,277 ± 0,012 

Mn n.i. n.d. 54 ± 3 49 ± 2 

Mo n.i. n.d. 0,094 ± 0,013 0,074 ± 0,011 

P* n.i. n.d. 0,159 ± 0,011 0,156 ± 0,015 

S* n.i. n.d. n.i. 0,197 ± 0,056 

Zn n.i. n.d. 12,5 ± 0,3 12,9 ± 0,9 
*: Concentração em %. 
n.d.: Valor não determinado. 
n.i.: Valor não informado. 

 

 A avaliação estatística (t-Student, nível ρ < 0,05) dos resultados obtidos por 

ICP OES e ICP-MS após a decomposição ácida dos CRMs mostrou que não 

houve diferença significativa entre os valores de concentração certificados e os 

valores determinados. 

A metodologia desenvolvida por Nunes (2016) foi aplicada neste estudo 

para a obtenção de bioimagens quantitativas da distribuição de Cu, La, Mn e Zn 

nas folhas das plantas. Contudo, não foi possível a obtenção de curvas de 

calibração para Ca, Fe, K, Mg, P e S, provavelmente pela presença de 

interferências isobáricas, poliatômicas ou alto potencial de ionização (do P e S) 

destes elementos (Drescher, 2012). Na Tabela 5 estão mostrados a equação da 

curva de calibração, o coeficiente linear de correlação, os LODs e os LOQs para 

Cu, La, Mn, Mo e Zn. 
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Tabela 5 – Os parâmetros da curva de calibração, os LODs e os LOQs usando 13C como PI para 

as análises por LA-ICP-MS. 

 
Elemento Equação da curva R2 LOD (µg g-1) LOQ (µg g-1) 

Cu y = 0,0132x – 0,0064 0,9998 0,38 1,26 

La y = 0,1553x – 0,029 0,9952 0,13 0,28 

Mn y = 0,0376x – 0,4157 0,9990 0,92 2,74 

Mo y = 0,0283x – 0,006 0,9972 0,14 0,22 

Zn y = 0,0029x + 0,0028 0,9982 1,34 3,13 
n.d.: Valor não determinado. 
n.i.: Valor não informado. 
 

Para verificar a exatidão do método por LA-ICP-MS foram analisadas 

pastilhas dos CRMs BCR 670 (Aquatic Plant) e NIST 1515 (Apple Leaves). Os 

resultados estão mostrados na Tabela 6. 

A análise estatística (t-Student, nível ρ < 0,05) dos resultados obtidos por 

LA-ICP-MS das pastilhas dos CRMs mostrou que não houve diferença 

significativa entre os valores de concentração certificados e os valores 

determinados para os elementos Cu, La, Mn e Zn. No entanto, não foi possível 

comprovar a exatidão do método para Mo, pois a concentração do elemento no 

CRM é inferior ao limite de quantificação do método. 
 

Tabela 6 – Determinação de elementos em pastilhas de CRMs por LA-ICP-MS. Valores em g g-1 

e representam à média e o desvio padrão (1SD) para n = 3. 
 

Elemento 
BCR 670 (µg g-1) NIST 1515 (µg g-1) 

Certificado Determinado Certificado Determinado 

La 0,487 ± 0,02 0,473 ± 0,03 n. i. n. d. 

Cu n. i. n. d. 5,64 ± 0,24 5,76 ± 0,15 

Mn n. i. n. d. 54 ± 3 56 ± 1 

Mo n. i. n. d. 0,094 ± 0.013 < 0,22* 

Zn n. i. n. d. 12,5 ± 0,3 10,8 ± 0,9 
n.d.: Valor não determinado. 
n.i.: Valor não informado. 
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Portanto, neste trabalho foram obtidas bioimagens quantitativas da 

distribuição espacial dos elementos nas folhas de P. glometara apenas para Cu, 

La, Mn e Zn. 
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5. CONCLUSÕES 
 

O objetivo principal do trabalho foi verificar os efeitos causados por NP-

La2O3 em plantas da espécie P. glomerata, e a distribuição espacial dos 

elementos no tecido vegetal. Com o estudo foi possível constatar que as NPs-

La2O3 têm efeitos tóxicos sobre as plantas, em concentrações inferiores ao de 

NN-La2O3, reduzindo o crescimento da parte aérea e das raízes. Também reduziu 

a absorção de nutrientes e aumentou a concentração de antocianinas, o que é um 

indicativo de estresse oxidativo. Isto pode ser causado pela maior reatividade das 

NP-La2O3 em relação ao NN-La2O3, além de possível obstrução dos poros pela 

agregação de NPs nas raízes, o que pode ter dificultado a absorção de nutrientes 

essenciais, o que por consequência, inibiu o crescimento das plantas. 

Também foi verificado que o La é absorvido pela planta e transferido, 

preferencialmente, para as folhas. Além disso, com a aplicação da técnica de LA-

ICP-MS foi possível mostrar a distribuição dos macro e micronutrientes nas folhas 

de P. glomerata, sendo que ocorreu uma translocação mais evidente da 

distribuição dos elementos quando as plantas foram cultivadas com NN-La2O3. 

Embora a literatura relate que o La possa substituir o Ca em organismos 

vivos, através das bioimagens obtidas para as folhas de P. glomerata cultivadas 

com 0 e 400 mg L-1 de NN-La2O3 e de NP-La2O3, isto não ficou evidenciado. 

Contudo, foi verificado que a maior concentração de Zn na folha utilizada como 

controle está presente na nervura principal, justamente o local onde o La ficou 

mais depositado após os tratamentos. Além do mais, na folha da planta tratada 

com 400 mg L-1 de NN-La2O3, ocorreu um deslocamento de Zn, sendo a menor 

concentração na nervura principal da folha. Isto pode ser um indicativo que tenha 

ocorrido uma substituição do Zn pelo La, porém isto não pode ser afirmado 

apenas com estes resultados. 

A LA-ICP-MS também possibilitou mostrar prováveis indícios que o La2O3 

permanece na forma de NPs dentro do tecido das plantas cultivadas com NP-

La2O3, o que pode levar a técnica a ser aplicada em mais estudos relacionados à 

absorção, translocação e deposição de NPs em vegetais. Destaca-se que dados 

na literatura relacionados a este assunto ainda são limitados e, muitas vezes, 

contraditórios. 
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ANEXO A – EFEITO DE NN-La2O3 E NP-La2O3 SOBRE A PRODUÇÃO DE MATÉRIA SECA, O COMPRIMENTO TOTAL, A 
ÁREA SUPERFICIAL, O VOLUME E O DIÂMETRO MÉDIO RADICULAR PARA OS EXPERIMENTOS REALIZADOS COM P. 
glomerata CULTIVADA in vitro. OS RESULTADOS SÃO VALORES MÉDIOS E DESVIO PADRÃO (1SD) DE n = 3. 

(*) Valores significativamente diferentes do controle para ρ < 0,05 (ANOVA).

Tratamento 
(mg L-1 de La2O3) 

Matéria seca 
(mg planta-1) 

Comprimento total 
(cm planta-1) 

Área superficial 
(cm2 planta-1) 

Volume 
(cm3 planta-1) 

Diâmetro médio 
(mm planta-1) 

0 16,0 ± 3,1 99,8 ± 14,7 12,1 ± 2,2 11,8 ± 1,5 4,82 ± 0,30 

50 – NN 15,1 ± 2,1 106 ± 18 12,0 ± 2,8 10,9 1,3 5,97 ± 0,75 

100 – NN 8,99 ± 2,41* 75,5 ± 17,5 7,98 ± 2,40 6,73 ± 1,1 5,55 ± 0,37 

200 – NN 8,53 ± 0,31* 80,6 ± 4,9 8,43 ± 0,31 7,01 ± 0,60 5,55 ± 0,21 

400 – NN 1,18 ± 0,55* 12,6 ± 4,9* 2,00 ± 0,41* 2,57 ± 0,30* 8,79 ± 1,63* 

50 – NP 9,85 ± 1,10* 87,7 ± 13,7 8,64 ± 1,41 6,78 ± 1,16* 4,48 ± 0,03 

100 – NP 7,31 ± 1,45* 68,8 ± 7,1* 7,15 ± 0,43* 5,92 ± 0,49* 5,53 ± 0,38 

200 – NP 6,58 ± 1,66* 54,5 ± 11,3* 6,06 ± 1,02* 5,38 ± 0,90* 5,93 ± 0,47* 

400 – NP 0,268 ± 0,082* 9,09 ± 3,35* 1,24 ± 0,41* 1,36 ± 0,38* 7,33 ± 0,27* 
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ANEXO B – EFEITO DE NN-La2O3 E NP-La2O3 SOBRE A PRODUÇÃO DE CLOROFILA a, b E total, CAROTENOIDES E 
ANTOCIANINAS PARA OS EXPERIMENTOS REALIZADOS COM P. glomerata CULTIVADA in vitro. OS RESULTADOS 
SÃO VALORES MÉDIOS E DESVIO PADRÃO (1SD) DE n = 3. 
 

Tratamento 
(mg L-1 de La2O3) 

Clorofila a 
(mg g-1 MF) 

Clorofila b 
(mg g-1 MF) 

Clorofila total 
(mg g-1 MF) 

Carotenoides 
(mg g-1 MF) 

Antocianinas 
(µg mol-1 MF) 

0 0,621 ± 0,003 0,693 ± 0,017 1,31 ± 0,01 0,252 ± 0,001 0,020 ± 0,002 

50 – NN 0,612 ± 0,014 0,590 ± 0,007 1,20 ± 0,02 0,247 ± 0,006 0,027 ± 0,001 

100 – NN 0,486 ± 0,018 0,495 ± 0,009 0,982 ± 0,027 0,197 ± 0,007 0,025 ± 0,002 

200 – NN 0,975 ± 0,078* 0,984 ± 0,079* 1,96 ± 0,01* 0,387 ± 0,019* 0,046 ± 0,017* 

400 – NN 0,274 ± 0,042* 0,232 ± 0,046* 0,506 ± 0,088* 0,110 ± 0,017* 0,068 ± 0,006* 

50 – NP 0,866 ± 0,014* 1,08 ± 0,01* 1,94 ± 0,01* 0,353 ± 0,005* 0,060 ± 0,008* 

100 – NP 1,45 ± 0,08* 1,79 ± 0,02* 3,24 ± 0,10* 0,589 ± 0,032* 0,062 ± 0,014* 

200 – NP 0,522 ± 0,026 0,642 ± 0,004 1,16 ± 0,02 0,212 ± 0,010 0,064 ± 0,016 

400 – NP 0,199 ± 0,026* 0,089 ± 0,002* 0,288 ± 0,023* 0,079 ± 0,010* 0,069 ± 0,013* 

(*) Valores significativamente diferentes do controle para ρ < 0,05 (ANOVA). 
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ANEXO C – EFEITO DE NN-La2O3 E NP-La2O3 SOBRE A CONCENTRAÇÃO DE MACRO E MICRONUTRIENTES E La NO 
CAULE DE P. glomerata CULTIVADA in vitro. OS RESULTADOS SÃO VALORES MÉDIOS E DESVIO PADRÃO (1SD) DE n 
= 3. 
 

Tratamento 
(mg L-1 de La2O3) 

Ca (mg g-1) Cu (µg g-1) Fe (µg g-1) K (mg g-1) La (µg g-1) Mg (mg g-1) Mn (µg g-1) Mo (µg g-1) P (mg g-1) S (mg g-1) Zn (µg g-1) 

0 2,80 ± 0,58 7,12 ± 0,95 125 ± 17 70,8 ± 5,5 < 0,04 5,13 ± 0,65 413 ± 67 1,83 ± 0,42 7,64 ± 0,67 6,07 ± 109 ± 8 

50 – NN 3,63 ± 0,47 11,0 ± 0,9* 122 ± 9 73,9 ± 3,0 11,6 ± 1,9 5,60 ± 0,82 527 ± 32 5,94 ± 0,31* 11,5 ± 1,6* 7,37 ± 0,05 210 ± 23* 

100 – NN 3,23 ± 0,34 8,36 ± 0,50 82,2 ± 2,9* 70,8 ± 0,9 25,1 ± 0,4 5,69 ± 0,55 258 ± 34* 1,48 ± 0,02 11,0 ± 1,3* 6,23 ± 0,26 104 ± 2 

200 – NN 2,81 ± 0,29 8,81 ± 0,60 79,6 ± 2,5* 78,7 ± 1,1 43,4 ± 2,1 2,92 ± 0,15 163 ± 24* 2,41 ± 0,10 7,65 ± 0,72 4,78 ± 0,25 101 ± 5 

400 – NN 4,27 ± 1,02 4,18 ± 0,09 69,7 ± 4,7* 57,2 ± 13,3 443 ± 127 1,94 ± 0,58* 162 ± 61* 1,53 ± 0,64 0,987 ± 0,421* 1,93 ± 0,85* 82 ± 23 

50 – NP 2,35 ± 0,55 14,1 ± 0,3* 112 ± 5 79,8 ± 8,5 36,7 ± 2,6 4,55 ± 0,32 295 ± 19 2,43 ± 0,15 17,4 ± 1,4* 4,57 ± 0,25* 113 ± 8 

100 – NP 2,84 ± 0,08 10,2 ± 0,4* 72,7 ± 12,3* 78,6 ± 4,9 34,7 ± 1,6 3,95 ± 0,06 238 ± 53* 3,93 ± 0,84* 10,3 ± 0,7* 5,12 ± 0,19* 90 ± 8 

200 – NP 3,40 ± 0,43 9,73 ± 0,94 57,2 ± 2,3* 55,2 ± 5,1 45,9 ± 3,4 2,28 ± 0,11* 183 ± 6* 1,22 ± 0,17 7,47 ± 0,71 3,18 ± 0,05* 94 ± 13 

400 – NP 3,20 ± 0,35 4,41 ± 0,80 41,6 ± 2,2* 51,4 ± 18,5 114 ± 30 1,50 ± 0,07* 149 ± 17* 1,39 ± 0,16 0,825 ± 0,730* 2,55 ± 0,25* 53 ± 13* 

(*) Valores significativamente diferentes do controle para ρ < 0,05 (ANOVA). 
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ANEXO D – EFEITO DE NN-La2O3 E NP-La2O3 SOBRE A CONCENTRAÇÃO DE MACRO E MICRONUTRIENTES E La NAS 
FOLHAS DE P. glomerata CULTIVADA in vitro. OS RESULTADOS SÃO VALORES MÉDIOS E DESVIO PADRÃO (1SD) DE 
n = 3. 
 

Tratamento 
(mg L-1 de La2O3) 

Ca (mg g-1) Cu (µg g-1) Fe (µg g-1) K (mg g-1) La (µg g-1) Mg (mg g-1) Mn (µg g-1) Mo (µg g-1) P (mg g-1) S (mg g-1) Zn (µg g-1) 

0 11,2 ± 2,1 18,9 ± 0,1 442 ± 22 40,2 ± 1,8 < 0,04 6,98 ± 0,92 881 ± 97 10,7 ± 0,1 13,3 ± 1,1 9,40 ± 0,50 259 ± 1 

50 – NN 14,2 ± 1,1 27,9 ± 2,4* 632 ± 24* 43,2 ± 1,0 27,5 ± 3,3 5,50 ± 0,41 1303 ± 52* 20,0 ± 1,2* 17,3 ± 0,3* 10,7 ± 0,9 356 ± 30* 

100 – NN 8,05 ± 0,95 17,4 ± 1,2 317 ± 15* 34,4 ± 0,6* 22,4 ± 0,2 4,12 ± 0,57* 690 ± 42 7,40 ± 0,06* 12,7 ± 0,3 5,97 ± 0,01* 180 ± 10* 

200 – NN 6,46 ± 0,43 18,4 ± 1,6 244 ± 5* 32,7 ± 0,1* 49,1 ± 8,6 3,54 ± 0,09* 401 ± 16* 9,07 ± 0,34 10,1 ± 1,1* 6,61 ± 0,06* 166 ± 6* 

400 – NN 5,41 ± 1,36* 6,41 ± 0,81* 86,0 ± 6,5* 55,4 ± 2,2* 943 ± 75 1,73 ± 0,07* 194 ± 16* 1,35 ± 0,52* 2,28 ± 0,29* 2,59 ± 0,32* 102 ± 10* 

50 – NP 8,28 ± 0,54 20,4 ± 2,7 364 ± 32* 46,0 ± 0,5* 69,5 ± 10,4 5,77 ± 0,59 732 ± 63 8,11 ± 0,82* 17,5 ± 1,7* 5,90 ± 0,09* 214 ± 2* 

100 – NP 5,22 ± 1,68* 14,0 ± 2,4 174 ± 5* 36,9 ± 0,4 81,2 ± 8,8 3,89 ± 0,19* 327 ± 99* 7,46 ± 0,15* 13,2 ± 1,4 6,47 ± 0,04* 156 ± 2* 

200 – NP 4,48 ± 0,03* 16,3 ± 2,3 115 ± 7* 40,0 ± 1,1 42,2 ± 1,2 3,24 ± 0,43* 303 ± 7* 6,97 ± 0,12* 11,6 ± 0,3* 6,18 ± 0,07* 138 ± 13* 

400 – NP 3,83 ± 0,06* 6,87 ± 3,12* 68,5 ± 6,1* 35,9 ± 0,5* 124 ± 21 1,48 ± 0,01* 154 ± 18* 4,19 ± 0,88* 3,22 ± 0,20* 2,78 ± 0,39* 58 ± 11* 

(*) Valores significativamente diferentes do controle para ρ < 0,05 (ANOVA). 



69 
 

ANEXO E – EFEITO DE NN-La2O3 E NP-La2O3 NO CRESCIMENTO DA PARTE AÉREA DE P. glomerata CULTIVADA in 
vitro. OS RESULTADOS SÃO VALORES MÉDIOS E DESVIO PADRÃO (1SD) DE n = 3. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*) Valores significativamente diferentes do controle para ρ < 0,05 (ANOVA). 

Tratamento 
(mg L-1 de La2O3) 

Matéria seca 
(mg planta-1) 

Comprimento 
(cm planta-1) 

Nº de segmentos 
nodais (nº de 

segmentos nodais 
planta-1) 

Nº de folhas 
(nº de folhas 

planta-1) 

Nº de brotações 
(nº de brotações) 

0 26,5 ± 4,5 11,7 ± 1,1 7,18 ± 0,44 16,3 ± 1,6 1,63 ± 0,13 

50 – NN 24,2 ± 2,0 12,7 ± 0,5 9,33 ± 0,88 17,9 ± 1,0 1,72 ± 0,10 

100 – NN 20,5 ± 0,3 10,6 ± 0,2 7,41 ± 0,97 16,0 ± 1,7 1,89 ± 0,19 

200 – NN 20,1 ± 1,3 10,2 ± 0,8 7,02 ± 0,58 15,7 ± 0,6 1,94 ± 0,10 

400 – NN 5,07 ± 2,20* 2,11 ± 0,71* 5,50 ± 0,60* 8,67 ± 1,02* 1,78 ± 0,25 

50 – NP 20,6 ± 2,5 10,8 ± 1,5 8,10 ± 0,95 16,0 ± 1,82 1,71 ± 0,14 

100 – NP 14,8 ± 1,2* 8,53 ± 1,17 6,33 ± 0,87 12,5 ± 1,26 1,67 ± 0,17 

200 – NP 12,2 ± 1,2* 8,47 ± 1,47* 5,77 ± 0,42* 11,2 ± 0,4* 1,39 ± 0,19 

400 – NP 4,84 ± 0,46* 2,08 ± 0,55* 2,50 ± 0,33* 4,39 ± 0,42* 1,50 ± 0,17 


