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RESUMO 
 

 

Tório (Th) e Urânio (U) estão distribuídos em toda a crosta terrestre. A concentração média de tório varia entre 

6 e 15 ppm, o que o torna 3 vezes mais abundante que o urânio. Esses radionuclídeos em sua forma natural, e 

em baixas quantidades não apresentam risco à população por apresentarem baixa atividade, porém os efeitos 

provocados pela acumulação nos seres vivos ainda não foram totalmente elucidados. Deste modo, este trabalho 

tem como objetivo avaliar a concentração de Th e U nos solos de um trecho na Mata Atlântica no Estado de 

Pernambuco. A amostragem de solo (profundidade 0-20 cm) ocorreu na projeção das copas das árvores das 

espécies predominantes nas áreas estudadas. Após secagem e cominuição, amostras de 0,1 g de solos foram 

submetidas a tratamento químico para possibilitar a análise. Tal tratamento, consistiu na adição de 9 ml de 

HNO3 (ácido nítrico) e 3 ml de HF (ácido fluorídrico) com posterior aquecimento da amostra e de materiais de 

referência em forno digestor. As concentrações de Th e U foram quantificadas por Espectrometria de Massa 

com Plasma Acoplado Indutivamente – ICP-MS. As concentrações médias encontradas foram: 10,5 mg kg-1 

para tório e 2,18 mg.kg-1 para urânio, sendo os valores de 35 mg.kg-1 e 26 mg.kg-1 quantificados em uma 

amostra de tório e urânio respectivamente. Nesta região, foi encontrado hotspot de urânio e tório, o que reforça 

a necessidade de maior atenção para esses radionuclídeos na Mata Atlântica do Estado de Pernambuco. 

 

 

1. INTRODUÇÃO 
 

 

A radiação natural corresponde a 70% da radiação recebida pelo homem, sendo a principal 

fonte de radiação que, durante toda a vida na terra os organismos são expostos. As fontes 

naturais de radioatividade podem ser provenientes dos radionuclídeos cosmogônicos ou dos 

radionuclídeos que se concentram na crosta terrestre [1, 2]. 

 

Além dos radionuclídeos cosmogônicos, temos também como fonte natural de radioatividade 

elementos que estão presentes na terra desde a sua formação (cerca de 4,5 Ga), inserindo-se 

nesse contexto apenas aqueles que apresentam isótopos radioativos cuja meia-vida é 

suficientemente longa, permitindo que a atividade permaneça existindo até os tempos atuais. 

Os mais importantes dentre esses elementos são o urânio (U), tório (Th) e potássio (K), que 

são litófilos (preferência por ligação química a elementos da litosfera) e se concentram 

preferencialmente nas rochas ígneas ácidas [2, 3]. 
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A abundância natural de um elemento em uma matriz (física ou biológica) sem influência 

antrópica ou antropogênica é denominada background, no entanto, o background varia em 

função da matriz e dos tipos de influências ambientais. Anomalias são, teoricamente, valores 

acrescidos ao background devido ao aumento da concentração em um ou mais elementos, 

relacionados com a existência de contaminação ambiental e são consideradas significativas se 

apresentam consequências do ponto de vista ambiental [4].         

 

A exposição à radiação natural aos seres vivos pode ser oriunda de fontes externas ao corpo, 

principalmente raios cósmicos e emissores gama presentes no solo e em outros materiais, e de 

fontes internas, consequência da incorporação de radionuclídeos naturais, principalmente os 

da série do 238U e 232Th, via ingestão (dieta alimentar e água) e inalação [5, 6].  

 

Tório (Th) e Urânio (U) são metais pesados com ampla distribuição na crosta terrestre. A 

concentração média de tório varia entre 6 e 15 ppm, o que o torna 3 vezes mais abundante 

que o urânio 2 ppm (25 Bq kg-1) [7]. A distribuição desses elementos químicos no ambiente é 

bem uniforme. Porém, algumas regiões podem apresentar áreas com níveis de Th e U mais 

elevados que a média. Este é o caso da região urano-fosfática da faixa sedimentar costeira 

entre os estados de Pernambuco e Paraíba. Análise em produtos concentrados obtidos da 

usina de beneficiamento do fosforito extraído daquela região, apresentaram quantidades 

significativas de uranio na forma de (U3O8) na faixa de 200 a 300 ppm [8].  

 

O urânio pode causar risco potencial ao homem pela sua toxidez química, similar ao do 

tungstênio, mercúrio, chumbo e cádmio, e também pela sua toxidez radiológica ou a de seus 

produtos de decaimento (elementos filhos), os quais em sua maioria são alfa emissores. A 

toxicidade do urânio depende da atividade incorporada e da sua forma química (solúvel ou 

insolúvel) e da via de incorporação [9]. Em termos de ocorrência do metal, em 2001 o Brasil 

ocupava a sexta maior reserva geológica de urânio do mundo. Com cerca de 309.000t de U 

distribuídos entre os estados da Bahia, Ceará, Paraná e Minas Gerais, entre outras ocorrências 

[10]. 

 

Algumas das áreas por onde ocorre essas reservas naturais de Th e U estão ou estavam 

originalmente sobre o domínio do bioma Mata Atlântica. A biodiversidade da Mata Atlântica 

na região Nordestina está distribuída em cinco centros de endemismos e duas áreas de 

transição. A porção de floresta referida como Mata Atlântica do Nordeste compreende os 

Estados de Alagoas, da Bahia, do Ceará, da Paraíba, de Pernambuco, do Piauí, do Rio Grande 

do Norte e de Sergipe. Do ponto de vista de fisionomias vegetais, a Mata Atlântica do 

Nordeste abriga formações pioneiras, porções de Floresta Ombrófila Densa e Aberta, Floresta 

Estacional Semidecidual e Floresta Estacional Decidual [11]. 

 

Com relação aos impactos ambientais que são causados ao solo, o processo de erosão pode 

resultar na perda substancial de terra, além do decréscimo dos níveis de fertilidade devido à 

lixiviação de macro e micronutrientes [12]. Outro processo de degradação decorrente de 

atividades humanas é a contaminação do solo com elementos químicos tóxicos, cuja presença 

no ecossistema pode inviabilizar totalmente o processo de restauração florestal. 

 

Existe um interesse cada vez maior no estudo, na determinação e quantificação de 

radionuclídeos  provenientes das atividades antrópicas na Mata Atlântica do Estado de 

Pernambuco, tendo em vista aspectos relativos à radioproteção e aos efeitos ecotoxicológicos, 

situação preocupante da preservação, assim como os estudos de restauração florestal. Tais 
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pesquisas podem retardar ou reverter o empobrecimento gradativo da diversidade biológica e 

até impedir o desaparecimento das áreas remanescentes. 

  

A qualidade do ecossistema pode ser afetada significativamente a partir da alteração da 

disponibilidade de substâncias químicas para o ambiente. Como a acumulação dessas 

substâncias na teia alimentar é indiscutível, torna-se essencial o conhecimento das 

concentrações naturais de elementos químicos, seus possíveis efeitos na biota e incorporação 

por processos ecológicos [13]. 

 

A análise química do solo é extremamente relevante para estimar a transferência e 

disponibilidade de elementos químicos às plantas [14]. O solo é, principalmente para a 

vegetação inicial, a principal fonte de elementos químicos, dependendo da condição 

ambiental da área de estabelecimento da comunidade vegetal. Todavia, também pode ser uma 

fonte potencial de poluição, em que a vegetação pode acumular elementos químicos tóxicos 

disponíveis em solução no solo, sendo, então, transferidos na cadeia alimentar [15]. De modo 

que, este trabalho tem como objetivo avaliar a concentração de Th e U nos solos de um trecho 

na Mata Atlântica no Estado de Pernambuco. 

 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

 

2.1. Área de estudo  

No Parque Natural Municipal Mata do Frio (PNMMF), operou, por um grande período, um 

lixão a céu aberto localizado nas proximidades (Figura 1). Por pressão dos moradores da 

circunvizinhança junto ao Ministério Público (MP) e a Agência Estadual de Meio Ambiente 

(CPRH), foi encerrada a atividade do lixão, seguida pela implementação de um aterro 

sanitário no local e suspensão da deposição de lixo doméstico. Atualmente, o aterro é 

utilizado apenas para deposição de resto de poda e metralhas advindas da construção civil. 

Não há estudos sobre a contribuição dos resíduos líquidos (chorume) e sólidos para a 

contaminação por elementos químicos do solo na região. 

 

A unidade de conservação ocupa área total de 46 ha com áreas contendo fisionomia de 

Floresta Ombrófila de Terras Baixas em regeneração [16]. O clima é do tipo As’ de acordo 

com a classificação de Köppen, ou seja, tropical chuvoso com verão seco e estação chuvosa 

adiantada para o outono antes do inverno. A precipitação média anual alcança 

aproximadamente 2.000 mm com temperaturas médias de 25ºC [17]. 
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Figura 1: Localização do PNMMF em Paulista, Pernambuco, com detalhe para os 

pontos amostrados. 

Fonte: Modificado de Google Earth (2017). 
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2.2. Amostragem e preparação das amostras 

As amostras compostas de solo (aproximadamente 100 g) foram coletadas em três pontos 

equidistantes do tronco da árvore na profundidade de 0-20 cm sob a projeção das copas das 

árvores, distando de, no máximo, 1 m a 1,5 m do tronco. As amostras foram secas em estufa 

de circulação forçada à 60 ºC com conseguinte redução do tamanho das partículas (≤ 0,5 mm) 

em almofariz de porcelana. 

 

2.3. Análise química  

Porções de aproximadamente 0,1 g das amostras de solo foram submetidas a tratamento 

químico para possibilitar a análise por ICP-MS. Branco analítico foi preparado junto às 

amostras. Também foram diretamente transferidos 0,1 g do material de referência certificado 

SRM 2709 San Joaquin Soil para tubos de teflon de capacidade de 30 ml. Porções analíticas 

independentes (1 g) foram utilizadas para a determinação da umidade residual por meio de 

secagem em estufa de circulação forçada de ar à 105 ºC por 4 horas com armazenamento em 

dessecador por 2 horas para equilíbrio térmico. As etapas do procedimento estão relacionadas 

abaixo:  

- Adição de 9,0 ml de HNO3 (ácido nítrico) concentrado p.a. (~65%), após destilação para 

evitar contaminação com elementos químicos;  

- Repouso da mistura por 24 horas em capela de fluxo laminar para pré-digestão ácida;  

- Agitação manual da mistura a fim de evitar a adesão da mistura às paredes dos frascos e, 

consequentemente, a perda de material;  

- Adição de 3,0 ml de ácido fluorídrico concentrado (HF); 

- Aquecimento da solução em forno digestor, conforme programa de ciclos adaptado para 

esse trabalho.  

- Após a digestão foi adicionado à amostra uma pequena quantidade de ácido bórico com o 

objetivo de eliminar o HF remanescente na amostra e, assim, proteger partes sensíveis dos 

equipamentos.  

- Por fim a amostra foi filtrada e acondicionada em potes de polietileno devidamente 

descontaminados. 

- Adição de água ultra-pura até completar o volume final de 50 ml para as soluções de 

amostras e materiais de referência certificados. 

 

2.4. Análise por ICP–MS 

O equipamento NexION 300 ICP-MS, PerkinElmerSCIEX foi empregado para a análise das 

soluções de materiais de referência, amostras e brancos analíticos para a determinação de Th 

e U. Solução contendo 1 µg l-1 de Be, Ce, Fe, In, Li, Mg, Pb e U foi empregada para os 

ajustes na configuração do equipamento. Os parâmetros potência, fluxo do gás de 

nebulização, fluxo do gás refrigerante, temperatura de aquecimento, potencial de viés do 

quadrupolo, voltagem do multiplicador, fluxo do gás argônio e tempo de retenção foram 

determinados por esse procedimento (Tabela 1).  
 

Juntamente, o equipamento verifica a razão de CeO/Ce para limitar o valor em 2,5%. Caso 

este parâmetro não tenha sido aprovado, foram novamente ajustadas as configurações 

relacionadas com a nebulização e o vácuo durante as análises. O equipamento foi calibrado 

empregando-se solução-padrão (Merck) multielementar de concentrações conhecidas para 

cada elemento químico analisado.  
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Tabela 1: Condições operacionais do ICP-MS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: O Autor. 

 

Após as quantificações dos analitos, os resultados de concentração de elementos químicos 

foram compilados em planilha Excel da Microsoft para calcular as concentrações em mg kg-1 

e estimativa das incertezas analíticas associadas ao resultado obtido por ICP-MS. As 

concentrações foram corrigidas para o peso seco. Tipicamente, as respectivas umidades 

foram 2% para o solo. 

 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

3.1. Qualidade do procedimento analítico 

Na Tabela 2 estão apresentados os valores obtidos, os valores certificados e suas respectivas 

incertezas expandidas em nível de 95% de confiança para os elementos químicos 

determinados por ICP-MS (Th e U) para o material de referência certificado SRM 2709 San 

Joaquin Soil.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Parâmetros Valores 

Nebulizer gas flow 1,01 L min-1 

Auxiliary gas flow 1,00 L min-1 

Plasma gas   18,00 L min-1 

ICP RF Power 1470 W 

Analog stage voltage -1642 W 

Pulse stage voltage 1000 V 

Sweeps/Reading 60 

Readings/replicates 1 

Replicates  3 

Detector Analog 

Scanning mode Peak hopping 

Tabela 2: Valores obtidos e certificados (mg kg-1) dos 

elementos químicos Th e U determinados no material de 

referência SRM 2709 analisado por ICP-MS. n = 5 

Analito 

SRM 2709 – San Joaquin Soil 

Obtido Certificado 

Média  Incerteza Média  Incerteza 

Th 10,1 + 1,6 11* 

U 3,4 + 0,9 3* 

*Valor informativo do material de referência certificado. 

Fonte: O autor. 
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Os valores obtidos através do material de referência certificado SRM 2709 San Joaquin Soil, 

para os elementos químicos Th e U, comparados aos valores certificados (Tabela 2) 

comprovam a qualidade do procedimento analítico, indicando confiabilidade dos resultados 

obtidos neste trabalho.   

 

3.2. Caracterização dos elementos químicos presentes no solo do PNMMF 

 

A Tabela 3 apresenta os valores médios, mediana, mínimo, máximo e coeficiente de variação 

de Th e U no PNMMF. Podemos observar semelhanças entre as médias de Th e U (Tabela 1) 

encontradas no PNMMF com os resultados encontrados no Refúgio Ecológico Charles 

Darwin onde foi quantificado os valores de (11 mg kg-1) para Th e (2,3 mg kg-1) para U, 

respectivamente [18]. O refúgio ecológico Charles Darwin é localizado a cerca de 20 km do 

PNMMF e apresenta um ecossistema mais preservado sendo uma área de proteção ambiental 

instituída a mais tempo, estando em um nível de regeneração mais avançado que o 

encontrado no PNMMF. Mesmo em condições de regeneração distintas, a proximidade da 

concentração entre os elementos Th e U estabelecidos nas duas localidades, implica que 

atividade antrópica no ecossistema estudado não está influenciando a concentração desses 

elementos químicos na região.  

  

Vale salientar que valores altos de Th e U em ambientes naturais são perigosos, pois algumas 

espécies de plantas tem a capacidade de absorver e acumular esses elementos químicos do 

solo e contaminar a teia trófica subsequente, como pode ser observado em outros trabalhos da 

literatura [18], [19] e [20].   
 

 

Tabela 3: Concentrações médias (mg kg-1), medianas, máximas, mínimas e coeficiente  

de variação de Th e U nos diferentes pontos amostrados no PNMMF. 

 

 Analito Th U 

Média 13 3 

Mediana 12 2 

DP 5 4 

Min 6 0,2 

Max 35 26 

CV% 27 15 

n 40 40 

 

Fonte: O autor. 

 

 

Os resultados para cada ponto amostrado do elemento químico Th no Parque Natural 

Municipal Mata do Frio (PNMMF) podem ser observados na Figura 1. Observa-se que o Th 

não está distribuído uniformemente no PNMMF, a maioria considerável dos pontos 

amostrados apresentou valores para Th variando na faixa de concentração entre 5 e 20 mg kg-

1. Entretanto, o valor normativo encontrado na literatura para Th em solos é de 9 mg kg-1[18]. 

Entre os 40 pontos amostrados no PNMMF, 33 pontos estiveram acima do valor esperado, 

com destaque para o ponto 896 que apresentou uma concentração de 34,6 mg kg-1. 
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      Figura 1: Distribuição de Th nos diferentes pontos amostrados no PNMMF, com  

      destaque para o valor esperado 9 mg kg-1 (linha vermelha). 
 

Fonte: O autor. 

 

Os valores encontrados de U no PNMMF para cada ponto amostrado podem ser observados 

na Figura 2. Podemos observar que a distribuição de urânio apresenta uma concentração 

uniforme, com ressalvas para os pontos 110 (26 mg kg-1) e 896 (6,5 mg kg-1). O ponto 110 

representa um Hots pot de U, sendo necessário uma investigação mais aprofundada para 

saber qual a origem dessa concentração na região. A região onde se localiza o PNMMF está 

localizada na bacia Pernambuco Paraíba, onde observa-se um depósito de fosforito, pesquisas 

já correlacionaram a ocorrência do fosforito associado a urânio, o fosfato-uranífero. Pela 

condição ambiental de solo revirado e em algumas partes analisadas ter sido escavadas para a 

barreira de represamento da água da chuva, tal ação pode ter trazido solo de camadas mais 

profundas o que justificaria o aumento da concentração de U em apenas alguns pontos 

amostrados.  

 

 

Figura 2: Distribuição de U nos diferentes pontos amostrados no PNMMF. 

 
Fonte: O autor. 
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O ponto 896 apresentou um pico maior para ambos os elementos estudados, demostrando 

relação na ocorrência dos dois elementos. Para outros pontos a correlação entre Th e U 

também aparece de forma significativa, mas em concentrações mais basais de ambos os 

elementos. Estudos mais detalhados precisam ser realizados na região para verificar a 

ocorrência e distribuição do Th e U e seus possíveis efeitos nos compartimentos bióticos.  
 

 

3. CONCLUSÃO  

 

Com os resultados obtidos conclui-se que: 

 

1. Os valores de Th no PNMMF na maioria dos pontos amostrados estiveram acima da 

concentração esperada em confronto com a literatura (9 mg kg -1). 

2. Os valores de U no PNMMF em todos os pontos amostrados estiveram abaixo do 

limite esperado. 

3. Em um ponto amostrado a concentração de U esteve significativamente maior (5 

vezes maior) que a média das demais. Indicando um hot spot de U que precisa ser 

estudado mais aprofundado a respeito da sua ocorrência.  

4. O presente estudo reforça a necessidade de maior atenção para esses radionuclídeos 

na Mata Atlântica e principalmente na Mata Atlântica no Estado de Pernambuco. 
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