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 RESUMO  
O urânio é um elemento litófilo que migra para a crosta com outros silicatos leves. A 
presente investigação avaliou as relações existentes entre as concentrações de 
urânio, dos principais óxidos (SiO2, Al2O3, Na2O, K2O, CaO, MgO, Fe2O3, MnO, TiO2, 
P2O5) e de matéria orgânica nos diferentes horizontes de um perfil de solo localizado 
sobre siltito da Formação Tatuí, na Sub-bacia do Rio Piracicaba, estado de São 
Paulo, Brasil. Diferentes técnicas se prestaram à aquisição dos dados de interesse, 
isto é, espectrometria alfa, espectrometria de fluorescência de raios-X e 
espectrofotômetro. Foram encontradas maiores concentrações de urânio nos 
horizontes ricos em Fe2O3, indicando sua tendência a ser retido (enriquecido) nesse 
óxido.  
 
PALAVRAS-CHAVE: Formação Tatuí, urânio, radioatividade natural e óxidos de 
ferro 
 
 
ABSTRACT 
Uranium is a litophile element that migrates to crust together witch other light 
silicates. This work evaluated the ralationships among the concentrations of uranium, 
major oxides (SiO2, Al2O3, Na2O, K2O, CaO, MgO, Fe2O3, MnO, TiO2, P2O5) and 
organic matter in different horizons of a soil profile located over siltstone from Tatuí 
Formation, Piracicaba River sub-basin, São Paulo State, Brazil. Different techniques 
were utilized for data acquisition, for instance, alpha spectrometry, X-ray 
fluorescence spectrometry and smectrophotometry. The major U concentrations 
were found in horizons enriched in Fe2O3, indicating its tending to be retained in iron 
oxides. 
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INTRODUÇÃO 

Presente na Terra desde sua formação, o urânio é um elemento litófilo que migra 

para a crosta com outros silicatos leves, devido ao seu grande raio iônico, à sua tendência 

de volatilizar ou formar combinações voláteis a temperaturas menores que de outros metais 

do núcleo, e à forte tendência de se combinar com flúor, cloro e oxigênio (Gabelman, 1977). 

 Moreira- Nordemann (1977) e Pertlik et al. (1974) constataram ocorrência acentuada 

de urânio no quartzo e no feldspato de rochas ígneas, tendo Pertlik et al. (1974) associado o 

fato aos processos de: substituição isomórfica; concentração e adsorção em minerais 



imperfeitos; e inclusão no retículo cristalino e em microcristais. Moreira-Nordemann (1977) 

notou, ainda, que os minerais pesados retêm de 61 a 65% do teor total de urânio, havendo 

menor perda do mesmo no intemperismo. Nas rochas sedimentares, arenitos e folhelhos 

possuem maiores concentrações de urânio (Gabelman, 1977). Em certos sedimentos 

orgânicos (turfa e carvão), o urânio tem sido também encontrado em altas concentrações 

(Breger & Deul, 1956 e Zielinski & Meier, 1988 apud Ivanovich & Harmon, 1992).  

 O presente trabalho busca investigar as variações de concentração de urânio nos 

diferentes horizontes de um perfil de solo, relacionando-as com as concentrações dos 

principais constituintes, de maneira a subsidiar informações acerca da presença de seus 

isótopos U-238 e U-234 que têm sido extensivamente utilizados no estudo de processos 

intempéricos, com finalidades cronológicas. 

  

ÁREA DE ESTUDO 

O perfil estudado se encontra em corte de estrada na rodovia SP-304 (Rod. Luiz de 

Queirós) que liga o município de Piracicaba a Santa Bárbara D’Oeste. Situa-se na sub-bacia 

do Rio Piracicaba, na Depressão Periférica Paulista, porção nordeste da Bacia do Paraná. 

No perfil, os horizontes mais profundos se caracterizam pelos processos de 

latossolização, laterização e plintificação, como também processos de mono e/ou 

bissialitização do siltito Tatuí subjacente. Acima predominam os processos de retrogênese, 

argilização, goethização, ferruginização, caulinização e relaterização.  

 No contexto geológico, os referidos horizontes estão depositados sobre os elementos 

permianos da Formação Tatuí, cuja litologia formou-se no período pós-glaciação (Grupo 

Itararé) e é caracterizada por siltitos (Gimenez 1996).  Fúlfaro et al. (1984) observaram, ao 

sul da cidade de Piracicaba, a parte inferior da Formação Tatuí, caracterizada por siltitos e 

arenitos verde-avermelhados, com estratificação plano-paralela. Sua porção superior 

apresenta arenitos finos avermelhados com estratificações cruzadas, que gradam para 

arenitos cinza-esverdeados e amarelados de granulação média, em contato com siltitos 

argilosos (Fúlfaro et al., 1984). Portanto, parece ter ocorrido evolução de condições 

continentais (discordância pré-Tatuí) para supra-maré (Tatuí inferior), e intermaré (Tatuí 

superior) (Soares & Landim, 1973). 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 Em campo, foram coletadas amostras de 2 kg de cada horizonte do perfil de 

aproximadamente 15 metros de espessura. Após pulverização, cada amostra passou por 

identificação química feita por Espectrometria de Fluorescência de Raios-X para os 

principais óxidos (SiO2, Al2O3, Na2O, K2O, CaO, MgO, Fe2O3, MnO, TiO2, P2O5)  no 

Laboratório de Geoquímica do Departamento de Petrologia e Metalogenia do Instituto de 



Geociências e Ciências Exatas (IGCE) da UNESP, campus de Rio Claro. A quantificação da 

matéria orgânica foi realizada com o espectrofotômetro da marca Hach, após o acréscimo 

de dicromato de potássio e ácido sulfúrico em cada amostra. Para a obtenção da 

concentração de urânio utilizou-se a metodologia descrita em Bonotto (1996), na qual cada 

1,5g de amostra foi, primeiramente, digerida com a adição de água régia para “lixiviar” o 

urânio retido no solo. Adicionou-se, então, 100µL do traçador (spike) que corresponde ao U-

232 radioativo, com atividade de 3,39 dpm. Então, foi feita a extração do Fe3+, até então 

ligado ao urânio, adicionando-se HCl 8M (para onde vai o urânio) e éter (onde fica retida a 

fase ferrífera). Então, as amostras passaram por coluna contendo resina aniônica 

fortemente básica, onde ocorre a separação entre o urânio na forma de íons complexos 

(UO2Cl4)
2- ou (UO2Cl3)

-  e os elementos alcalino-terrosos e tório. A solução foi então 

submetida a corrente contínua por 3 horas para a eletrodeposição do urânio em disco de 

aço inoxidável. Para a espectrometria alfa dos discos contendo urânio extraído foi utilizado 

detector de barreira de superfície de Si(Au) da Ortec. Dessa maneira, por meio do software 

MAESTRO, foram obtidos três picos de alturas proporcionais às atividades dos dois isótopos 

naturais (U-238 e U-234) e do traçador (U-232). Através das áreas dos picos foi possível 

calcular a concentração de urânio. 

 A concentração de urânio foi determinada em função do isótopo U-238, o qual 

contribui com cerca de 99,3% do urânio existente na natureza. De acordo com o princípio de 

diluição isotópica, quando se mistura átomos de U-232 de atividade conhecida A0, com um 

número de átomos de U-238 de atividade desconhecida A, após completa homogeneização 

dos isótopos, a razão entre a taxa de contagem do U-238 (T8) e do U-232 (T2) é diretamente 

proporcional à razão entre as atividades A e A0, sendo possível calcular a concentração de 

urânio (C) através da fórmula C=(A0*T8)/(0,746*massa*T2), onde a unidade de medida é 

µg/g, ou seja, ppm. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 Não foram encontradas correlações significativas entre as concentrações de urânio e 

as de Al2O3 (r = -0,03), K2O (r = -0,24), CaO (r = -0,13), MgO (r = -0,18), MnO (r = -0,24), 

TiO2 (r = -0,02) e P2O5 (r = 0,42). O mesmo se deu em relação à matéria orgânica (r = -0,03). 

 É esperado que a presença de K2O esteja relacionada diretamente com a quantidade 

de argila (Jiménez-Rueda & Bonotto, 2001). Tal óxido possui, no presente perfil, correlação 

direta com a profundidade (r = 0,68), havendo aumento na concentração de K2O para os 

horizontes mais profundos. Dessa maneira pode-se inferir que, no presente perfil, os 

horizontes mais profundos possuem maiores quantidades de argila, o que pôde ser notado 

em campo por ocasião de abertura do perfil.  



O urânio não se acumula nos horizontes associados a SiO2 (r = -0,73) e Na2O (r = -

0,77), sendo então a correlação entre esses dois óxidos direta (r = 0,89).  

 O Fe2O3 e o P2O5 foram os únicos óxidos a se relacionarem diretamente com o 

urânio, resultado encontrado também por Fonseca-Filho (2008). O Fe2O3 se mostrou 

importante agente complexante do urânio, sendo elevada a correlação direta entre eles (r = 

0,91). Dessa maneira, o Fe2O3, assim como o urânio, possui significativa correlação inversa 

com SiO2 (r = -0,90) e  Na2O (r = -0,88).  

 Portanto, as correlações obtidas são importantes nos estudos que serão conduzidos 

para avaliar a situação de equilíbrio radioativo entre o U-238 e o U234 na série 4n+2, a qual 

tem implicação no emprego dos modelos a serem adaptados para a estimativa do tempo 

envolvido com a formação dos diferentes horizontes. Análises adicionais estão sendo 

presentemente realizadas com este objetivo. 

 

REFERÊNCIAS 

Bonotto D. M. 1996. Comportamento hidrogeoquímico do 222Rn e isótopos do 238U e 234U sob 
condições controladas de laboratório em sistemas naturais. IGCE, Universidade Estadual Paulista 
Júlio de Mesquita Filho, Rio Claro, Tese (Livre-docência), 223p. 

Bonotto D. M. & Silveira E. G. 2006. Geoquímica do Urânio aplicada a Águas Minerais. São Paulo; 
Editora UNESP, 154 p. 

Fonseca Filho, C. R. A. 2008. O método do desequilíbrio isotópico do urânio aplicado a processos 
intempéricos. Trabalho de Conclusão de Curso, IGCE, Universidade Estadual Paulista, 45 p. 

Fúlfaro, J.V.; STEVAUX, J.C.; SOUZA FILHO, E.E.; BARCELOS, J.H. 1984. A Formação Tatuí no 
estado de São Paulo. In Congresso Brasileiro de Geologia, 33, Rio de Janeiro, Anais, 2:711-724. 

Gabelman, J. W. 1977. Migration of uranium and thorium – exploration significance. Tulsa, Amer. 
Assos. Petro. Geol., 168p.  

Gimenez N. L. B. 1996. Estudo Petrológico dos Arenitos da Formação Tatuí no Estado de São Paulo. 
Instituto de Geociências e Ciências Exatas, Universidade Estadual Paulista, Rio Claro, Dissertação 
(Mestrado em Geociências), 140 f.  

Ivanovich M. & Harmon R. S. 1992. Uranium-series Disequilibrium: Applications to Earth. Marine, and 
Environmental Sciences. Oxford: Clarendon Press, 571 p. 

Jimenéz-Rueda, J. R. & Bonotto, D. M. 2001. The use of U-isotopes on the study of a weathered 
cover in Paraná basin, Brazil. In: International Symposium on Water-Rock Interaction, 10, Italy, 
Proceedings, 1: 407-410. 

Moreira-Nordemann, L. M. 1977. Etude de La vitesse dálteration dês roches au moyen de l’uranium 
utilize comme traceur naturel. Application a deux bassins du nordest du Bresil. Université Pierre et 
Marie Curie, Paris, Tese (Doctorat d’État), 162 p. 

Pertlik, F.; Roger, J. J. N.; Adams, J. A. S. Uranium. 1974. In: WEDEPOHL, K. H. (Ed.) Handbook of 
Geochemistry. Berlim, Springer Verlag, p.92.0192.08. 

Soares, P C. & Landim, P.M.B. 1973. Aspectos regionais da estratigrafia da Bacia do Paraná no seu 
flanco nordeste. In: Congresso Brasileiro de Geologia, 27, Aracaju, Anais, 1: 243-256.  

 

 

    

 



 
 
 
 


